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Priekšvārdi

Doma par plašākas Latviešu literatūras vēstures sa-

gādāšanu izaugusi no tīri reālām dzīves prasībām. Jau

pati mūsu rakstniecības attīstība, īpaši pēdējos 50 gados,

gājusi uz priekšu tik straujā gaitā, izvirzīdama veselu

rindu ievērojamu rakstnieku ar augsti vērtējamiem dar-

biem, ka parasto skolu grāmatu rāmjos vien tā vairs nav

pienācīgi ietilpināma un apskatāma. Bet jo sevišķi pār-

veidojies, salīdzinot ar agrākiem laikiem, lasītāju sa-

stāvs. It īpaši mūsu vidusskolās un universitātē piecpad-

smit gadu laikā izaugušas plašas intelliģences aprindas,

kas ar nejaušiem gadījuma rakstiem vien par literātūru

un viņas darbiniekiem vairs nevar un negrib apmierinā-

ties. Viņu dzīvā interese un rakstniecības mīlestība prasa

jau ļoti plašu, zinātniski dziļāki tvertu un pamatotu pie-

eju rakstniekiem un viņu sacerējumiem. To visu prātā

paturot tad arī veidojies plāns, ikas likts šī izdevuma pa-

matā.

Ko tad nu lasītājs var sagaidīt no jaunās literātūras

vēstures?

Vispirmām un galvenam kārtām — plašāku mūsu

rakstniecības notēlojumu nekā tas parasts un iespējams

skolu grāmatās. Tālab še mazāka vērība un nozīme pie-

šķirta sīku faktu virknējumiem, bet vairāk domāts rakst-

niecību parādīt lielās līnijās, vēsturiskā attīstības plūsmā.

Darbā liela uzmanība veltīta laikmetiem un virzieniem,

gara strāvojumiem un gadusimteņu atziņām, kas iezī-

mējas viena vai otra atsevišķa posma spēcīgāko rakstnie-

ku darbos, reizā ar to parādot arī viņu individuālitāti.

Latviešu literātūras vēstures redaktori stāv tālu no

uzskata, itkā rakstniecības būtību un saturu noteiktu ti-



kai dzīve, sava laika īstenība, ka to veidotu vienīgi sava

laika apstākļi un apkārtne. Taču viņi nedomā noliegt

rakstniecības sakaru ar dzīvi, ar tautas vispārējo kultu-

rālo attīstību. To apliecina speciālie vēsturiski politisko,

sociāli sabiedrisko apstākļu, ārpus tīrā literātūras lauka

stāvošu faktoru apskati, kas ievada ik atsevišķu laikmetu

un pat posmu. Tomēr pats galvenais ir un paliek gara

strāvojumi, rakstnieku personības, viņu atziņas, kas bieži

u)zmirdz neatkarīgi no laikmeta un apstākļiem vai šo at-

ziņu radītāju apkārtnes. Tās šaī darbā tad arī pacelsies

vienmēr un visur pirmā vietā.

Latviešu literātūras vēsture sastādīta tā, lai viņa no-

derētu un būtu pieejama katram: savu zinātnisko rakstu-

ru nezaudēdama, tā būs saprotama arī tādiem, kuru lite-

rāriskās zināšanas vēl nebūtupietiekoši plašas un bagātas.

Viņiem grāmata noderēs kā palīgs literāriskā tālākizglī-
tībā. Apskatīdama un novērtēdama mūsju literātūru no

tās sākumiem līdz visjaunākiem laikiem, tā dos skaidru

jēdzienu par latviešu garīgās dzīves attīstību gadusimte-

ņiem cauri, kā tā izteikusies rakstniecībā. Redakcija

iedrošinās cerēt, ka viņa ar savām pūlēm, ko pielikusi

pie šī darba sagādāšanas, būs pakalpojusi plašām jo pla-
šām literātūras mīļotāju un cienītāju aprindām.

Redakcija.

Rīgā, 1934. gada

20. oktobrī.
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Literātūras būtība un nozīme

Priv.-doc. Kārlis Kārkliņš

Literātūra ir īpašs dzīves iztulkojuma veids. Tā rāda dzīvi

spilgtās gleznās, košos tēlos. Literātūra aptver no vienas puses

jutekliskos elementus un jūtu dziņas, ieskaitot tanīs arī gribu,

no otras puses prāta darbību. Minēto dvēseles spēku sakopo-

jumu sauc par fantāziju. Vielu literatūrai sniedz jutekliskie

iespaidi un novērojumi. Gleznotāju dziņu ierosina jūtas, apga-

rojot objektīvos jutekliskos iespaidus ar dzīves ticību un dvēse-

les pašapziņu. Veidotāju spēku dod prāts, kas šķiro, kārto,

skaidro. Raugoties uz to, kas fantāzijas darbībā ir pārsvarā —

jūtas vai prāts, gleznas ir vai nu siltas, tumšas, sarežģītas, jūte-

līgas, vai arī aukstas, skaidras, tīras, saprātīgas.

A. Potjebņas un D. N. Ovsjaņiko -Kuļikovska lingvistiskā

skola raksturoja literātūru kā domāšanu tēlos. Pēc minēto zināt-

nieku uzskatiem, literātūra iztulko dzīvi košos tēlos. Par tē-u

viņi sauc katru priekšstatu, kas noder domu radīšanai un izteik-

šanai. Tā, piemēram, dzejolī „Spārnotais dziedonis" Fr.

Bārda ņem putna priekšstatu, kuru viņš izlieto domu radīšanai

un izteikšanai. Putna priekšstats ir literārisks tēls, kas simbolizē

dzejnieka spārnoto garu:

Gars spārnotais kā sapnis nāk un aizlaižas,

un kam viņš pamirdz, var tam tik — pateikties.

Domāšanu, kas rīkojas ar tēliem, minētie zinātnieki sauc par tē-

lotāju domāšanu. Tēlotāja domāšana sastopama galvenā kārtā

epikā un drāmā.

Tā kā lirikā dažreiz tēlu nemaz nav, bet gan tikai viegli

slīdoši priekšstati, tad D. N. Ovsjaņiko-iKuļikovsks uzskatīja to

par īpašu jaunradīšanas veidu. Viņš raksturo liriku kā jaun-

radīšanas veidu, kas rada un izveido ritmus. Tā, piemēram,

J. Poruka dzejolī „Kad būs as'ras izraudātas" tēlu nemaz nav.

ir tikai viegli plūstoši priekšstati, šinī dzejolī jaunradīšana pa-

matojas uz ritmu radīšanu un izveidošanu. Lirika ir ritmiski

emocionāla jaunradīšana, kas uzskatāma par intellektuālu pro-

cesu vārda plašākā nozīmē.
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Lingvistiskā teorija plaši izplatījusies arī latviešu literātūra.

Tā sastopama K. Dziļlejas, A. Kurcija v. c. rakstos par literatūru.

Tagad tā ir zināmā mērā jau novecojusi. Ir celti iebildumi pret

tēlotāju literātūru un lirisko literātūru. Apšaubīta arī pati mā-

cība par literāriskiem tēliem. Tomēr mācība par literāriskiern

tēliem būtu paturama. Tās vājā puse, ka tā par daudz intel-

lektuāla. Tā pastiprina literātūrā prāta elementu, vājinot tanī

jūtu elementu. Tās stiprā puse, ka tā vienkārša un skaidra.

Tā arī nerunā pretī ka literātūra ir fantāzijā pamatots

dzīves iztulkojums, bet tikai papildina to.

Literātūras darbā izšķir vielu, saturu un formu. Saturs un

forma galvenā kārtā nosaka literāriska darba vērtību. Tikai ?cā

blakus lieta tiem pievienojas viela. Rakstnieks apgaro vielu,

ielejot tanī saturu, ietērpjot to formā. Zināmos gadījumos var

arī vielas izvēle rakstnieka darbu veicināt. Tomēr reti vielas

izvēle piešķir literātūras darbam sevišķu nozīmi.

Par vielu literātūras darbā sauc visu elementu masu, ko uz-

tver ar jutekļiem. Viela pati par sevi ir nedzīva. Tikai rakst-

nieks spēj to apgarot. Mēdz runāt par dzejisku un nedzejisku

vielu. Tas ir aplam: nemaz nav daiļas un nedaiļas vielas. Rakst-

nieks pats izvēlas un apstrādā vielu pēc sava ieskata. „Nevis

tas, vai tu rozi, vai mēslu gubu apraksti, ir tas svarīgākais, bet

gan, kā tu to dari!" saka R. Blaumanis kādā vēstulē P. Līcītim.

(R. Blaumanis. Kopoti raksti. 11. sēj. 188. lapp.) Rakstnieks

var smelt vielu no 3 avotiem: 1) no tiešiem piedzīvojumiem

dzīvē; 2) no agrāko laiku piezīmēm (vēstures, vēstulēm, atmi-

rām v. t. t.) ; no agrāko dzejnieku darbiem.

Svarīgākais literātūras darbā ir saturs un forma. Saturā

ietilpst rakstnieka domu, jūtu un gribas elementi. Tos pašus

elementus izmanto arī zinātne, kuras uzdevums ir tos ietērpt

jēdzieniskos vārdos. Literātūra paceļas pāri par zinātni, ielejot

to pašu saturu formā, kas darbojas uz ārējiem un iekšējiem ju-

tekļiem. Pilnīgi neierobežoti to dara glezniecība un mūzika.

Vārds ir zinātniskās izteiksmes līdzeklis. Dzeja kā vārdu māksla

izlieto vārdu, kas vienmēr paliek radniecisks jēdzieniskai izte'k-

smei. Dzeja ir mākslinieciska, ja vārdi darbojas uz jutekļiem.
Mākslinieciskais iespards dzejā sasniedzams ar uzskatāmību,

gleznainību. Satura ietērpums formā atklājas dzejniekam kā brī-

nums, un kā brīnumu to uzņem arī lasītājs.

Dzejas saturā izpaužas rakstnieka pasaules uzskats, viņa
domas par būtību un tapšanu, Dievu un pasauli, atziņas, tikumī-
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bas, vainas un likteņa jautājumiem v. t. t. Dzejnieka pasaules
uzskatu nedrīkst iztulkot pārāk racionāli. E. Ermatingers dzej-
nieka pasaules uzskatu raksturo šādi: „Tā tad pasaules uzskats

ir pirmais citiem pieejamais līdz šim „es" iekšienē pārdzīvotā pro-

cesa izpaudums. Neskaidrais pārdzīvojuma process tanī destil-

iējas par domām un idejām. Lai tas būtu darbīgs, jāsargās to

uztvert kā kaut ko racionālu, loģisku, tīri intellektuālu. Pār-

dzīvojums tanī darbojas kā tumša jūtu dziņa. Tas paliek sai-

stīts ar individu, tāpat kā tas no viņa ir cēlies. To var tik pār-

dzīvot, bet nevis iemācīties. To arī nevar mācīt. Tas arī citiem

no jauna jāpārdzīvo un top tūliņ par citu, ja ir īsts pārdzīvojums.

Pasaules uzskats nav zinātne, bet gan ticība, reliģija; nevis sta-

tisks stāvoklis un jēdzienu un formulu krājums, bet gan dina-

miska attiecība, spēku spraigums, jo tikai tā tas var rosīgi dar-

boties. Tā tad tas pieder pie metafiziskii mistiskām vērtībām un

to varētu nosaukt par metafiziku, ja šis vārds šeit, kur runa par

dzīvi un dzeju un nevis par kādu filozofisku sistēmu, neizliktos

abstrakts un auksts." (Emil Ermatinger. Das dichterische Kunst-

werk. 2. Auflage. Berlin, 1923. 65.—66. lapp.)

Zinātnieki ir mēģinājuši klasificēt pasaules uzskatus. Tā,

piemēram, filozofs V. Diltejs (Kultur der Gegenwart) izšķir

trīs pasaules uzskatus: materiālismu, objektīvo ideālismu un brī-

vības ideālismu.

Pirmais pasaules uzskata tips ir materiālisms, kas izskaidro

garīgās parādības ar fiziskām. Tas grib atzīt īstenību un tāpēc

pētī dabu. Nevis vērtības un mērķi, bet gan kauzālitāte ieņem

šeit pirmo vietu. Garīgās dzīves vienība ir tikai interpolācija

fiziskās pasaules tekstā. Fiziskās pasaules pētīšanu veicina

matēmalika un eksperiments.

Ja fiziskās pasaules iainomenālo dabu aplūko no kritiskā

viedokļa, tad materiālisms pāriet dabas zinātnēs pamatotā pozi-

tīvismā. Pie pirmā pasaules uzskata tipa pieder Demokrits, Epi-

kūrs, modernais materiālisms, Konts, Avenariuss, A. Upītis v. c.

Otrs pasaules uzskata tips ir objektīvais ideālisms. Tanī

galvenā noteicēja ir jūtu dzīve. Lietu vērtība, dzīves svētums,

pasaules jēga un nozīme ir iemīļotākie aplūkojamā pasaules uz-

skata tipa jēdzieni. Tas uzlūko īstenību par iekšējās dzīves iz-

paudumu, ārējā pasaule parādās kā apzinīgu vai neapzinīgu

dvēseles spēku atspulgs. Ārējās pasaules parādībās izpaužas

tām piemītošā immanentā dievība, kas tās noteic. Tā rodas ideā-

lisms, panen c sms un panteisms. Pie otra pasaules uzskata tipa
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pieder Spinoza, Leibnics, šeftsberi, Gēte, šellings, šleiermachers,

Ilēgelis, Fr. Bārda v. c.

Trešais pasaules uzskata tips ir brīvības ideālisms. Tanī

galvenā noteicēja ir gribas dzīve. Tā pamatnoteikums ir gara

neatkarība no dabas jeb gara transcendence. Galvenie jēdzieni

attiecībā uz universu ir dievišķā personālitāte, radība, personības

brīvība pasaules gaitā. Pie trešā pasaules uzskata tipa pieder

Platons, Kants, Fichte, Karleils, J. Poruks v. c.

Arī R. Mullers-Freienfelss (Personlichkeit und VVeltanschau-

ung) mēģina noskaidrot personības sakarus ar māksliniecisko

izteiksmi. lespējamās sakaru varbūtības viņš cenšas grupēt.

Viņš ir pārliecināts, ka tipiskās cilvēka gara dzīves formas ir

dažādu cilvēku dispoziciju izpaudums. Tomēr viņš neuzskata

tipu par sastingušu formu, kas nemaz nevar pārmainīties.

R. Mullers-Freienfelss izšķir emocionālās un garīgās dzīves

tipus. Pie emocionālās dzīves tipiem .pieder pavājinātās un pa-

stiprinātās pašsajūtas tips, agresīvais un simpātiskais sabiedrisko

jūtu tips, bez tam vēl erotisko jūtu tips. Turklāt viņš vēl izžķir

prāta, jūtu un gribas cilvēkus, kuros dažādā mērā izpaužas emo-

cionālā un garīgā dzīvē. Pie garīgās dzīves tipiem pieder ju-

tekļu, fantāzijas un abstrakcijas tips. šeit ieskaitāmas arī garīgo

tipu modifikācijas — speciāldomātāji un ģenerāldomātāji, peu-

rālisti un simplificisti. Tēpat iederas dažādu jutekļu tipi —

visuālisti, akustiķi un motoriķi. Bez tam šinī lokā ietilpst statiķi
un dinamiķi. Beidzot R. Mullers-Freienfelss izšķir vēl ab-

normus tipus (mistika, ekstāze, hallucinācijas, krāsu aklums

v. t. t.).

Vērtīgi R. Mūllera-Freienfelsa darbā ir konstatēto tipu zīmī-

gie pretstati un vispusība. Bez tam viņš aizrāda, ka arī citi

tiecību tipi vēl iespējami.

Ir arī vēl citi zinātniekii klasificējuši pasaules uzskatu tipus,

bet pie tiem tuvāk neuzkavēsimies.

Pārliecīga aizraušanās no tipoloģijas literātūrā tomēr nav

ieteicama. Tā par daudz izceļ rakstniekā vispārīgo un par maz

aplūko atsevišķo. E. Ermatingers pareizi aizrāda: „Tik mums

nu jāvaicā, ko iegūst literātūras zinātne dzejnieka personības un

vjņa darbu pētīšanā ar tādām un citām, piem. psīcholoģiskām,

pasaules uzskatu klasifikācijām, kaut gan to vērtība filozofijā

un psīchmoģijā ir nenoliedzama" (119. lapp.). Tādēļ ieteicams

sniegt vispārīgu dzejnieka pasaules uzskata raksturojumu tikai
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pēc vispusīgas darbu aplūkošanas. PaprieKš vajaga piegriezties

rakstnieka darbu problēmu aplūkošanai.

Daži zinātnieki ieteic aplūkot rakstnieka darbos šādas pro-

blēmas :

1. Ontoloģisko un teoloģisko problēmu, kas apskata jau-

tājumu par dievību, visumu, pasauli v. t. t.

2. Atziņas problēmu, kas rāda cenšanos no maldiem aug-

stākā pilnībā.

3. Tikumisko problēmu, kas atrisina galvenos ētikas jau-

tājumus.

Teorētiski neierobežots ir epiķa un drāmatiķa problēmu

lauks; turpretī lirikā, it sevišķi jūtu lirikā, ir iespējams runāt par

problēmām tikai jūtu sasprindzinājuma nozīmē.

Tagad piegriezīsimies literārisku darbu formai. Literātūras

darbā pastāv cieša satura un formas vienība. īsts dzejas darbs

savu dziļāko saturu izsaka tikai ar savu formu. Formu nedrīkst

saprast par daudz ārišķīgi: kā gramatisku pareizību, valodas

plūdumu un labskanību v. 1.1. Tādā gadījumā formu iedomājas

kā tērpu, ar kuru apklāj vielas kailumu. E. Ermatingers rak-

sturo formu šādi: „īstenībā forma (jeb veidojums) ir dzīvā

ķermeņa kontūra, dabiskas augšanas vienība, organiska individa

izteiksme un ierobežojums vārda tiešā nozīmē" (188. lapp.).

Un tālāk viņš apgalvo: „Forma mākslas darbā ir pasaules uz-

skatu ideju dinamikas apgarotas vielas juteklisks ierobežojums,

tā dara redzamu garīgo funkciju, kas izveidojas mākslinieciskā

radīšanā" (191. lapp.).

Izšķir iekšējo formu un ārējo formu jeb stilu. lekšējo formu

E. Ermatingers raksturo šādi: „Dzejas darba iekšējā forma ir

dvēseles dzīve, kas nosaka individuālo organisko veidojumu.

Dvēseles dzīve ir iekšējā forma, jo tā ir veidotāja, tomēr dar-

bojas iekšienē neredzami un ir pieejama tikai rūpīgai analīzei.

Tās avots ir dzejnieka pasaules uzskats. Ja ideju dinamika ap-

zīmē vispusīgu garīgu virzienu, tad iekšējā forma ir sevišķs

Ideju dinamikas izpaudums atsevišķā darbā. Tīras vielas pa-

zīme ir tā, ka tai trūkst iekšējas individuālas dzīvības un apga-

rotības. Turpretī forma ir apgarota viela" (206. lapp.).

lekšējā forma aptver literātūras darba atmosfairu jeb dzī-

vības jūtas. Dzejas darba dzīvību kā individuālu dvēseles atmo-

sfairu rada gleznainība, uzskatāmība. Šinī gadījumā uzskatā-

mība neapzīmē vis optisko iespaidu skaidrības konstatēšanu.
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Tā ir iekšēja parādība: notikumu saistīšana iekšējo dvēseles

kustību ritmā.

Dvēseles atmosfaira ar jūtu pārsvaru rada idillisku, elē-

ģisku un patētisku stāvokli. Dvēseles atmosfaira ar intellekta

pārsvaru rada ironiju, satiru, komiķu, traģiku un humoru.

lekšēja forma ietver arī literātūras darba iekšējo motivāciju.

Motivācija ir dzejnieka personiskās kauzālitātes jēdziena dina-

mikas darbība. Motivēt nozīmē pēc subjektīvās pārliecības pa-

matot notikumus.

lekšējā forma aptver arī literātūras darba simboliku. Visi

literātūras darbi savā būtībā ir simboliski. Dzejnieks sniedz lite-

rātūras darbā jutekļu gleznu, kuru viņš atradis īstenībā. Jutekļu

glezna kļūst par dvēseles stāvokļa simbolu. Simbolu veidi lite-

rātūras darbos ir dažādi.

Ārējā forma aptver stila parādības. Izšķir lirisku, episKu

un drāmatisku stilu. Liriskais stils tiecas uz iekšieni: tanī Iz-

paužas dvēseliskums. Lirikas viela nav saistīta ar telpu un lai-

ku, tanī nevalda stingra kauzālitāte. Lirikas laiks ir tagadne,

kas atbilst vielas bezgalībai. Lirika mīl teikumu sakārtojumu,

nevis pakārtojumu. Tādēļ lirikai ir pretīgas konjunkcijas, kas

izsaka skaidras loģiskas attiecības. Tā izvairās no vārdiem:

tāpēc, bet, ja v. c. Lirikas gleznas ir vieglas, sapņainas. „Vis-

caur formas ierobežojums," saka E. Ermatingers, „kas izpaužas

gleznas priekšstatā, nav uzskatāms par ilgstošu un ciešu veido-

jumu, bet gan par paviršu veidojuma atgādinājumu. Gleznu

valoda ir sapņaina, zūdoša, gaistoša" (321. lapp.). Romantiķi
mīl lirikā sablīvēt gleznas, jo viņiem viss pārejošais ir tikai

līdzība, viss jutekliskais tikai garīgā atspoguļojums. Turpretī

lirikā reālisti aizstāv norobežotas gleznas, jo viņi jutekliskai pa-

saulei piešķir patstāvīgu nozīmi. Lirika piegriež lielu vērību

pantmēram, atskaņām, strofām v. t- t.

Episkais stils modina mutvārdu stāstījuma iespaidu. Tas

rada omulību stāstītājā un brīvību klausītājā. Epikas laiks ir

pagātne. Epikā dzejnieks brīvi valda pār vielu, kas ir ļoti ba-

gāta. Epikas viela ir saistīta ar zināmu vietu un noteiktu laiku,
tanī valda stingra kauzālitāte, kuru nosaka pats rakstnieks.

Epikā valda plašums. Epiķis ceļ priekšā nevien tiešo vielu, bet

pievieno tai arī radniecisku vielu. Epiķis nevairās no vielas at-

kārtojumiem, imīļotiem izteicieniem un parastām darbībām. Epi-

ķis mīl sarunāties ar publiku, sniedzot pārskatu par stāsta pa-

vedienu: iepriekšējiem notikumiem un nākamām gaitām. Epikā
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mainās vēstījums un tēlojums. Vēstījums sniedz zināšanai node-

rīgu vielu. Tēlojums modina uzskatāmību, emocionālitāti. Epiķis
piegriež lielu vērību literātūras darba kompozīcijai, notikumu

motivēšanai, tēlu raksturošanai. Epikas valoda ir pievilcīga,

omulīga un plaša.

Drāmatiskā stilā izpaužās intensīvs spraigums. Salīdzinot

ar epikas vielu, drāmas vielai piemīt lielāka dinamikas intensi-

tāte. Drāmatiskā sacerējumā valda vietas un laika koncentrā-

cija. Raksturs ir drāmatisks tad, ja pamatspēku sadursme no-

risinās tā dvēselē. Drāmatiskā sacerējumā sastopams dialogs un

monologs. Dialogs ir normāla drāmatiska sacerējuma izteiksmes

forma, jo tā saturs ir darbība. Monologā izpaužas varoņa iek-

šējie pārdzīvojumi. Monologs kā drāmatiska stila forma attais-

nojams tikai tad, ja tanī darbojas iekšējs spraigums. Monologs

drāmatiskā sacerējumā tikai tad drīkst ieņemt vietu, ja tas ir

nepieciešama un vienīgi iespējama izteiksmes forma. Monologa

valodai jābūt antitētiskai. „Ja liriķa valoda ir parataktiska,"

saka E. Ermatingers, „epiķa valoda — bagātīgi veidots periods,

tad drāmatiķa valoda ir savā psīcholoģiski gramatiskā veidojumā

paratakses un hipotakses sajaukums: tā ir loģiski vairāk sada-

līta nekā liriķa valoda, jo izsaka komplicētākus par un pret iz-

paudumus; bet ne tik plaši omulīga, pievilcīga un bagāta kā

epiķim" (384. lapp.).

Liriskais stils ir noteikti subjektīvs. Episkais stils ietver

subjektīvos un objektīvos elementus. Dramatiskais stils ir pil-

nīgi subjektīvs.

Tagad aplūkosim literātūras nozīmi. Literātūrai ir liela no-

zīme garīgā, nacionālā un vispārcilvēciskā ziņā. Garīgā pasaule

aptver aistētisko, ētisko un reliģisko dzīvi. To mēs varam no-

vērot mūsu pašu literātūrā.

Literātūra attīsta aistētisko dzīvi. Tā izkopj latviešu dai-

ļuma jūtas, mācot dzīvē atrast skaistuma vērtības. Tā vairo ais-

tētisko baudu, kas paceļ viņus pāri dzīves pelēkumam un sek-

lumam nevīstoša daiļuma pasaulē. Tā šķīstī viņu dvēseli no dzī-

ves sārņiem un stiprina ticību dzīvei, liekot to atzīt, mīlēt un

svētīt. Skaistuma mirdzumā dzīve iegūst burvīgumu. Daiļuma

spožumā visa dzīve kļūst skaista, tīra, svēta. Šinī nozīmē tad

nu arī krievu rakstnieks F. Dostojevskis apgalvo, ka skaistums

atpestīšot pasauli. Tiešām, tautas tradicijās un literātūra biju-

šas latviešu atpestītājas no grūtās dzīves un smagā darba un ceļa

rādītājas uz gaišāku nākotni. Skaistumā latvietis ir pavadījis
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visu mūžu, ievīdams dzīves parādības daiļuma šķidrautā. Tā-

dēļ latviešu literātūrai kā skaistuma avotam liela nozīme dzīvē.

Latviešu literātūra ir izkopusi arī reliģisko dzīvi. Tā modi-

nājusi latvietī domas par Dievu, pasaules mērķi, dabas svētumu,

dzīves jēgu, cilvēka likteni, sirds šķīstību, dvēseles tīrību un

skaidrību v. t. t. No vienas puses latviešu literātūrā valda dziļa

dabas mīlestība. Tā izpaužas kā panteisms un panenteisms.

Panteisms dievina dabu. Panteisma pārstāvis ir Auseklis,

K. Skalbe, V. Plūdonis v. c. Panenteisms redz dabā Dieva at-

mirdzu. Panenteismu sastopam A. Pumpura, Fr. Bārdas dzejās.

Kā panteisms, tā panenteisms modina dabas skaistuma un svē-

tuma jūtas. Dzīvodams dabas tuvumā, latvietis dziļi saaudzis

ar dabu. Viņš dzīvo ar dabu vienu dzīvi. Dabas mīlestība

latvju literātūrā atiet atpakaļ uz tautas tradicijām, kurās tā iz-

paužas visai spilgti. Blakus panteismam un panenteismam lat-

viešu literātūrā sastopams arī tīrs teisms. Teisms uzskata par

augstāko būtni personīgo Dievu. Teismam latviešu literātūrā nav

dogmatisks raksturs. Tas ir dziļu jūtu un gaišu domu pilns. Teismā

parādās latviešu ilgas pēc sirdsšķīstības, dvēseles skaidrības, cen-

šanās noskaidrot dzīves jēgu, izprast cilvēka likteni v. t. t. Te-

isms izteic latviešu dziļās dvēseles slāpes pēc augstākas, lielākas,

pilnīgākas dzīves. Teisms: izpaužas Apsīšu Jēkaba, brāļu Kau-

dzīšu, J. Poruka darbos. Vispāri reliģiskā ziņā literātūra ir

bijusi latvietim ceļa rādītāja uz labāku pasauli.

Latviešu literātūra bijusi arī ētiskās dzīves veidotāja. Lat-

viešu ētika ir saistīta ar reliģiju. Daiļa, Dieva un dabas mīlestība

ir attīstījusies reliģijas iespaidā. Reliģija ir mācījusi latvietim

mīlēt dabu un šķīsti dzīvot. Individuālās ētikas laukā

latviešu literātūra māca būt tīram un skaidram. Dvēseles

tīrība ir latviešu ētiskās meklēšanas mērķis. Balts ir latvieša

dvēseles skaidrības simbols. R. Blaumaņa lugā „Sestdienas va-

kars" Bungatiņš dzīves vakarā atzīstas: „Un nu es būšu tīrs. .

reiz nu es būšu tīrs." J. Poruka stāstā „Baltas drānas" vecais

Krišjānis lūdz mirstot sievu: „leva, tad uzvelc man baltas drā-

nas
...

baltas drānas ..." lekšēja atdzimšana, dvēseles atpestī-
šana ir latvieša ētisko ilgu saturs. Ētiskā ziņā latviešu literā-

tūra stāv augstu. Lai tikai minam J. Neikenu, brāļus Kaudzīšus,

Apsīšu Jēkabu, Augustu Saulieti, R. Blaumani, J. Poruku, Raini

v. c. Bet arī sabiedriskās ētikas laukā latviešu literātūrai, lieli

nopelni. Tā māca būt labam pret citiem. Mīlēt cilvēkus, pa-
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līdzēt tiem, ziedoties to labā sauc J. Poruks, K. Skalbe, Rainis

v. c. Latviešu gudrība ir dot, nevis ņemt.

Gūt var dodot, gūt var ņemot,

Dodot gūtais neatņemams. (Rainis.)

Tā latvietis apvieno stingru tikumisku prasību piepildīšanu no

sevis ar dziļu mīlestību pret citiem cilvēkiem.

Tāpat nacionālā ziņā latviešu literātūrai liela nozīme. Tau-

tas tradīcijas un literātūra ir tautas kulturālo vērtību glabātuve.

Tautas tradicijās un literātūrā parādās īpatnējais latviešu domā-

šanas un gribēšanas veids. Latviešu literātūrā uzskatiem par

dievību, dzīvi, cilvēkiem, dabu ir nacionāla nokrāsa: tie ir dziļi

latviski. Dieva meklēšana, dzīves jēgas noskaidrošana, dziļa

likteņa atzīšana ir jautājumi, kuros jūtama latviešu nacionālā

doma. Lai minam Apsīšu Jēkabu, R. Blaumani, Aspaziju,

J. Raini, A. Niedru, Ed. Virzu v. c. Gribas dzīvē arī latvietis

parādās kā dziļš nacionālists. Gribas laukā latvietis pieder pie

pasīvā tipa, kurā savaldītāja griba ir stiprāka par darītāju gribu.

Pie pasīvā tipa pieder Andra tēvs, Roplaiņa tēvs, Indrānu tēvs,

Zalkšņu tēvs, Bungatiņš, Andris, Grīntāls, Mikus v. c. Arī lat-

viešu dabas mīlestībā izpaužas dziļas nacionālas jūtas. Latvietis

karsti mīl dzimtenes dabu, kas bieži notēlota tautas tradicijās un

rakstniecībā. Nosauksim šeit Apsīšu Jēkabu, J. Janševsku, Aspa-

ziju, Raini, K. Skalbi, A. Brigaderi v. c. Beidzot nacionālās

īpatnības spilgti izpaužas pašā valodā. Tās skaņās, vārdos, tei-

kumos noj aužam rakstnieku nacionālo apziņu. Rakstnieku va-

loda palīdz mums izprast un izjust tautas dvēseli. Tāpēc tad arī

latviešu rakstnieki sniedz bagātīgu materiālu tautas dvēseles iz-

prašanai. Lai nosaucam J. Alunānu, Kronvalda Ati, V. Plūdoni,

Ji Janševsku, Ed. Virzu v. c.

Var rasties jautājums, kāda ir bijusi galvenā latviešu nacio-

nālā tieksme, kas izpaudusies latviešu tautas tradicijās un lite-

rātūrā. Tādu pamattieksmi nav viegli atrast, jo tā ir savijusies

ar daudzām citām dziņām kopā. Tomēr liekas, ka to varētu

saukt par atbrīvošanās tieksmi. Garīgā dzīvē latvietis ir gribējis

būt brīvs no dvēseles važām, kas ierobežo iekšējo mieru un skai-

drību. Skaidra, tīra sirds ir latvieša gods. Lai minam Apsīšu

Jēkabu, R. Blaumani, A. Saulieti, J. Poruku, brāļus Kaudzīšus,

J. Raini v. c. Sabiedriskā dzīvē latvietis ir centies iekarot sev

neatkarību no saviem ilgajiem apspiedējiem. Gadu simtiem viņš

lolojis domas par saimniecisku, sabiedrisku un politisku brīvību,

likdams šīm ilgām dziļi izpausties tautas tradicijās un literātūrā.
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Un tikai grūtās un karstās ilgās atsvabināties no verdzinātājiem

ir augusi un attīstījusies latviešu brīvības doma, kas novedusi pie

patstāvīgas latviešu valsts nodibināšanas. „Mēs gribam būt

kungi mūsu dzimtajā zemē" ir latviešu literātūras pamatsauciens

gadu simteņu garajā tapšanas gaitā. Lai norādām uz tautas

dziesmām, Neredzīgā Indriķa, Ausekļa, Pumpura, Raiņa, Andr.

Niedras, A. Brigaderes, J. Akurātera, Ed. Virzas darbiem.

Beigās aplūkosim latviešu literātūras vispārcilvēcisko nozīmi.

Latviešu rakstniecība nereti tēlo varoņus, kas tiecas pēc vispār-

cilvēciskiem mērķiem. Latviešu literātūra aicina tautas uz sav-

starpēju saprašanos un cienību. Latviešu rakstnieki meklē citu

tautu locekļos cilvēka nenīkstošo vērtību, kas tiem piemīt. Viņi

cenšas izkopt, audzināt, vairot cilvēka absolūto vērtību citu tautu

locekļos. Viņi pūlās piepildīt devīzi: homo homini deus. Šīs

vispārcilvēciskās tieksmes latviešu literātūrā ir stipras aiz tā

iemesla, ka tā ir izaugusi kristīgās ticības iespaidā, kas atzīst

cilvēka absolūto vērtību visās tautās. Cilvēka absolūto vērtība

tēlojis latviešu literātūrā J. Poruks, Fr. Bārda, Aspazija, J. Rai-

nis v. c.

Mēs redzējām, ka latviešu literātūrai ir liela nozīme kā at-

sevišķa individa, tā visas tautas dzīvē, šī nozīme vēl pavairojas,

ja ievērojam, ka citas latviešu garīgās dzīves nozares ir mazāk

izkoptas. Tā mēs nevaram vēl lepoties ar īpatnējām filozofis-

kām sistēmām, aistētiskām reliģiskām atziņām, ētiskām

mācībām v. t. t. Visi latviešu garīgie centieni ir koncentrējušies

latviešu literātūrā. Tautas dziļākie centieni, svētākās jūtas, cē-

lākās dziņas ir atspoguļojušās latviešu literātūrā. Tā ir bijusi

avots, no kura latvieši smēluši sev spēkus grūtā darbā, sajūsmu

gaišos priekos un iepriecinājumu smagās bēdās. Tā ir bijusi

īstā latviešu tautas audzinātāja. Latviešu literātūra ir bijusi ka-

tedra, no kuras vienmēr atskanējis pamācītāja vārds. Tā ir mā-

cījusi latviešiem dzīvot, strādāt un nepagurt grūtos laikos. Tā ir

saukusi latviešus uz dziļāku dzīvi, pilnīgāku atziņu. Tā ir ko-

pojusi latviešus nacionālā vienībā. Tā novedusi pie latviešu

valsts nodibināšanas. Latviešu literātūrā ir latviešu tautas svē-

tums, sakrāments, no kura smēlušās un smelsies spēku paaudžu

paaudzes kā priekos, tā bēdās, kā baltās, tā nebaltās dienās.
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Literātūras zinātne

Dr. phil. J. A. Jansons

LITERATŪRAS ZINĀTNE,

tās priekšmets un uzdevums, tās iedalījums

atsevišķās disciplīnās.

Nosaukums literātūras zinātne latviešiem ir cē-

lies tikai pašā jaunākajā laikā 1 kā tulkojums no vācu Literātu r-

w i s s c n sch a f t vai no krievu attiecīgā vecākā termina navna o jih-

TepaTvpe jeb tam atbilstošā modernākā — jmTepaTvpoßeneHue.

Šī termina lietošana vispār pazīstama tikai kopš 19. gs. vidus.

Līdz tam laikam zinātnieki saviem plašākajiem sistēmatiskajiem

darbiem par literātūru deva nosaukumu literātūras vēsture

Tagad termins Literaturwissenschaft ir ļoti izplatīts Vācijā. [Mi-

nēsim te tādus vācu autorus un viņu literātūrzinātniskos darbus, kas

nes minēto apzīmējumu virsrakstā: E. Elst er — Prmzipien der

Literaturwissenschaft, 1897; R. Ung c r — Philosophische Proble-

me m der neuen Literaturwissenschaft, 1908; 0. Valcc1is(Walzel)

laiž patlaban klajā plašu literātūrzinātnisku rakstu sēriju, kas ietver

dažādu tautu literātūras vēstures, ar vispārīgu apzīmējumu: Hand-

buch der Literaturwissenschaft. Priekš dažiem gadiem (1930) Ber-

līnē iznāca E. Ermatingera redakcijā rakstu krājums — Philo-

sophie der Literaturwissenschaft j. — Ne mazāk pazīstams, sevišķi

pēckara gados, šis termins ir kļuvis Krievijā. (P. Sakū ļi n s

1925. g. publicē savu grāmatu: Coiuio.ionniecKiin .\ieTo;i b jīnrepa-

Typoße.ienim.Tai pašā gadā B. Jarcho žurnālā Jlckvcctbo" iztirzā

jautājumu: rpaHHUH Haymioro jiHTepaTvpoßeneiiiifl. Perever-

zeva redakcijā 1928. gadā iznāk rakstu krājums: JlirrepaTypoße-

Zienne).

Piegriežoties literātūras zinātnes priekšmetam un uzdevumam,

jāsaka: tā ir zinātne, kas pētī literātūras darbos to saturu un

formas organiskajā vienībā2
.

Pārpratumu un neskaidrību novēršanai šai definīcijai nepiecie-

šama maza piezīme. Kā pats nosaukums rāda, literātūras zinātnes

priekšmets ir — literātūra. šī pēdējā vārda nozīme meklējama tā at-

vasinājumā no latīņu 1i 11er a (burts). Literātūra tad nu šī vārda

plašākajā un vecākajā nozīmē ir — viss tas, kas uzrakstīts ar burtu.
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Tādā nozīmē šo vārdu saprot vēl tagad attiecībā, piem., uz seno

ēģiptiešu, babiloniešu, tāpat arī uz grieķu un romiešu literatūrām,

kuras pētījot, literātūrzinātnieki ņem vērā visu, kas šais valodās uz-

rakstīts. Arī jaunāko kultūrtautu literātūras sākumos un tiem se-

kojošajos vecākajos periodos terminam literātūra ir šāda nozī-

me un saturs. Krievu literātūras vēsture attiecīgās nodaļās iepazī-

stina mūs ar chronikām, likumu krājumiem (piem.,,,PyccKaH ripaß-

#a"), ar ģimenes dzīves normu un parašu noteikumiem (piem., krā-

jumā
tf
jļoMocTpoii"), ar svētrunām v. t. t. Visiem šiem rakstu pie-

minekļiem gandrīz bez izņēmuma nav nekādas vērtības mākslas ziņā.

Tāpat to dara Lansons savā „Franču literātūras vēsturē" (Hi-

stoire dc la littērature frangaise) un ne tikai tās vecākajos periodos:

arī jaunākos laikus apskatot, viņš vēl ievēro darbus, kam nav māk-

slas vērtības. Vēl 1870. gadā A. Veselovskis domāja, ka lite-

rātūra ir „sabiedriska doma, cik tāļu tā ir izpaudusies filozofis-

kā, reliģiskā un poētiskā kustībā un fiksēta ar vārdu3

Jaunākajos laikos, kultūrai diferencējoties, literātūras jēdziens

sašaurinās. Ne vairs visas ar vārdu fiksētās garīgās kultūras vērtības

ietilpst literātūras apjomā, bet tikai tās, kuru vārdiskai izteiksmei ir

dzejas vērtība4

.
Literatūru šādā šaurākā jaunlaiku nozīmē, literatū-

ru, kas aptver tikai dzejas darbus (jeb, kā tagad mēdz teikt, daiļ-

darbus), bieži vien apzīmē arī par daiļliterātūru. Tas ir

vārds, kas darināts pēc cittautu attiecīgajiem nosaukumiem: bele-

tristika (fr. belles lettres — daiļas zinātnes), ko kā svešvārdu daiļ-
literatūras apzīmēšanai pazīst gan krievi, gan latvieši; beletristikai

pilnīgi atbilst vācu die schone Literatur un krievu

jeb HsfluļHaa jiHrepāTvpa.
Ja nu sākumā sacījām, ka literātūras zinātnes uzdevums ir pētīt

literāriskos darbus to satura un formas organiska-

jās attiecībās un vienībā, tad saprotams, ka īstais

literātūras zinātnes priekšmets nav literātūra šī vārda vecākajā, bet

gan literātūra šī vārda jaunākajā, šaurākajā nozīmē, proti: tā lite-

rātūra, kuras apjomā ietilpstošajos darbos izceļas kā noteicošs un

iezīmīgs faktors to satura (resp. vielas) poētiskās formēšanas mo-

ments.

Tā tad: literātūras zinātnei — mūsu laiku izpratnē — pētīšanas

priekšmets ir daiļ 1i te rātū ra, lai gan nereti tai nākas arī vēl

tagad pētīt rakstos uzglabājušos kultūras pieminekļus vispār, neska-

toties uz to mākslas vērtību. — Latviešu literātūrzinātniekam bieži

vien ir jāsastopas ar šādiem kultūras pieminekļiem, pētījot tautas

tradīcijas (šī vārda plašākajā nozīmē), bet it sevišķi tas ir sakāms

par literātūras vecāko, vācu kultūras periodu, kur literāriskajiem
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darbiem ir vairāk gan tik kultūrvēsturiska vai, šaurākā uztvērumā,

tikai valodnieciska interese.

Atstādami literātūrzinātnes uzdevuma sīkāku precizēšanu šī rak-

sta noslēguma daļai, kad mums daudz kas būs kļuvis skaidrāks par

šo zinātni, pāriesim tagad pie literātūras zinātnes atsevišķo disciplī-

nu apskates un iztirzāšanas. Literātūras zinātnē ietilpst: A. lite-

rātūras kritika, B. literātūras teorija un C. literātūras vēsture.

LITERĀTŪRZINĀTNES ATSEVIŠĶĀS DISCIPLĪNAS

A. LITERĀTŪRAS KRITIKA,

tās priekšmets, būtība, uzdevums, veidi.

Latviešu kritikas attīstības stāvoklis.

Vārds kritika cēlies no grieķu kritiķē, kas nozīmē — sprie-

dumu par kaut ko. Mūsu gadījumā — kāda raksta apspriešanu.

Apspriest kādu daiļdarbu nozīmē: 1) apskatīt, iztirzāt, analizēt, iz-

skaidrot, vest apskatāmo parādību sakarā ar citām attiecīgām parā-

dībām — padarīt to saprotamu, 2) to novērtēt5

.

Tas priekšmets, ko kritiķis vai nu tikai iztirzā un izskaidro vai,

to iztirzājis un iskaidrojis, arī novērtē, ir vienmēr konkrēta literātū-

ras parādība: atsevišķs daiļdarbs, daiļdarbu (noveļu, dzejoļu) krā-

jums, rakstnieks savas darbības apjomā v. t. t.

Bet kā kritika pieiet daiļdarbam, kā to izskaidro un vērtē? At-

bildēt uz šo jautājumu — nozīmē noteikt kritikas būtību. Un tā ir

tāda. Literātūras kritika tāda, kāda tā vienmēr un visur — visu

zemju literāriskajā praksē — parādījusies, nekad īsti nav interesēju-

sies, vismaz savu prasījumu centrā nav likusi jautājumu — par daiļ-
darba zinātniski pārbaudītu ārpus laika stāvošo dzejisko vērtību.

Kritika savā īpatnējā būtībā nav zinātne0

,
bet tas nenozīmē, ka tai

nebūtu pēc iespējas jācenšas par tādu kļūt. Kritikas būtība parā-

dās pieejā daiļdarbam ar sava laika vajadzībām un prasībām. Kri-

tiķis mākslas darbu grib izskaidrot, lai to darītu pieejamu sava lai-

ka kultūras cilvēka apziņai. Dzejas darbs savā daudznozīmīgajā tēlu

valodā bez kritikas starpniecības nevar uzreiz kļūt par dzīvās dzīves

parādību. Kritiskā izskaidrošana ir nepieciešams un svarīgs vidējais

važu loceklis divu citu, proti — radošā mākslinieka apziņas un kol-

lektīva sociālās apziņas starpā7

.
Lūk, tāpēc kritika par kādu daiļ-

darbu nevar saglabāt savu nozīmi visiem laikiem. Kritiskā spriedu-

ma mūžs ir katrā ziņā īsāks par paša mākslas darba mūžu, un laiku

plūsmā dzejas darbam vajaga arvien jaunu kritisku vērtējumu, kas

to saistītu arvien ar jauniem laikmetiski bāzētiem apziņas momen-
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tiem: katrai nākošajai paaudzei vienmēr no jauna — jaunā tulko-

jumā, ko sniedz sava laika kritika, jāiegūst par savu īpašumu vecie,

iepriekšējo ģenerāciju mākslas darbi.

Tā tad: kritika nevar pretendēt uz tīri zinātniskas disciplīnas

nozīmi. Kritika savā dziļākajā būtībā ir tā, kas palīdz dzeju ne tik

daudz zinātniski (t. i. intellektuāl i) saprast, cik to pa-

darīt par šaurāku vai plašāku aprindu aistētiskā pārdzī-

vojuma priekšmetu. No stingri teorētiskās literatūrzināt-

nes viedokļa kritika vienmēr ir vairāk vai mazāk subjektīva
8
. Tāpēc

no kritiķa nedrīkst prasīt to, ko, piem., no literātūrvēsturnieka:

proti — lai viņš, kritiķis, būtu objektīvs, t. i., lai viņš parādītos kā

bezpersonisks spriedējs 9

.
Nē. No kritiķa mums jāprasa tikai, lai

viņš attiecībā pret pārspriežamajiem daiļdarbiem un to autoriem

nebūtušauri personīgi (kā personīgs draugs vai ienaidnieks) iein-

teresēts, bet pieietu tiem kā sava laika vērtību un tām atbilstošo nā-

kotnes centienu pārstāvis, kas reprezentē šaurākus vai plašākus tau-

tas slāņus10
.

Tik tādā kārtā vairāku, ideoloģijas ziņā dažādi noska-

ņotu, kritiķu vērtēts daiļdarbs var kļūt par vērtīgu, daudzpusīgi ap-

gaismotu, materiālu literātūras vēsturei.

Tagad mums kļūst skaidrs kritikas uzdevums. Tas

ir divējāds: tiešs un netiešs. Tiešais uzdevums ir sociāli aistē-

tiskas dabas, proti: ārpus laika daiļdarbu 11 vai kādu no šī

darba elementiem padarīt savam laikam pieejamu, t. i. — pozitīvi
vai negātīvi pārdzīvojamu, saistot to ar konkrētu, vēsturiski bāzētu

kāda laikmeta sociālo un aistētisko apziņu12

.
Sakarā ar šo tiešo uz-

devumu stāv kritikas netiešais — zinātniski aistētis-

kais uzdevums: sagādāt sava laika aistētiskajā pārdzīvojumā no-

vērtētu materiālu literātūras vēsturei. — Kā tad nu kritikā šie uz-

devumi reālizējas? Daiļdarbs savā formas un satura organiskajā
vienībā ir ļoti komplicēta parādība, kuras atsevišķie elementi ir v a-

loda (tās etimoloģijas un sintakses pareizības, leksikas bagātības,
stila īpatnības v. t. t. aspektā), dzejas tēli, motīvi, sižets,

personas, temats, idejas, technikas, konstruk-

cijas un kompozīcijas paņēmieni v. t. t. Kritiķis
var interesēties par vienu no šiem daiļdarba elementiem vai arī par

vairākiem uzreiz. Literāriskās dzīves praksē vienmēr pārliecinā-

mies, ka katram kritiķim ir sava personīgo tieksmju diktēta pieeja,

kas ļauj viņam izvēlēties no visa daiļdarbā ietilpstošo dotību kom-

pleksa tikai atsevišķas vērtības par iztirzāšanas objektu. Un atse-

višķa kritiķa atsevišķam darbam ir jau sava nozīme, ja kaut viens

no tikko minētajiem daiļdarba elementiem tiek noskaidrots un sa-

vam laikam novērtēts. Viss daiļdarbs tad ir jau vairāk vai mazāk
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saistīts ar sava laika dzīvi. Tāpēc atsevišķa kritiķa uzde-

vums — augšējo domupar dzejas darba saistīšanu ar laikmeta ap-

ziņu modificējot — ir: noskaidrot kaut vienu kādu

konkrētu jautājumu konkrētā daiļdarbā,

līdz ar to sagatavojot un apstrādājot vielu lir

terātūrvēsture il3
„

Sakarā ar šo uzdevumu kritiskā pieeja daiļdarbam var būt vi-

sai dažāda. To jau Auseklis mūsu literāriskās kritikas sāku-

mos ir labi sapratis 14
.

Kritikas vēsturiskā morfoloģija tāpēc ir ļoti

raiba, šis raibums ir atkarīgs no tā, par ko interesējas attiecīgais

laikmets un ko mākslas darbā izvēlas par apskatīšanas objektu kri-

tiķis saskaņā ar laikmetu vai arī ar savām interesēm un uzskatiem

par dzeju un tās nozīmi. Ir mēģināts šīs pieejas dažādi klasificēt.

L c m p i ck i s (Reallex., pag. 146) diezgan nesistēmatiski ieda-

la kritiku tādās katēgorijās: 1) atkarībā no gara stāvokļa vai rak-

stura noskaņojuma kritiķis var daiļdarbam pieiet: a) jūsmīgi, b)

satīriski, c) pamācoši un d) skolmeistariski; 2) atkarībā no tam, vai

kritiķa raksturā jūtas vai intellekts ir pārsvarā, kritika var būt:

a) tiešs jūtu izpaudums un b) refleksijas produkts;; 3) atkarībā no

tam, kādus kritērijus lieto, kritika var būt: a) konģeniāla (tādai

tai būtu vienmēr jābūt) un b) heteronoma, kas vērtē ar politiskām,

sociālām, ētiskām un reliģiskām mērauklām (kritika bieži tāda ir,

bet tā nedrīkstētu tāda būt).

R i ch. Meie r s — arī vācu literātūrzinātnieks — visas iespē-

jamās daiļdarbu vērtēšanas un izskaidrošanas pieejas iedala divās

grupās (sk. viņa Ueber das Verstāndnis von Kunstwerken): 1) sis-

tēmatiskās (piem filozofiskā, aistētiskā) un 2) ģenētiskās (vēsturis-

kā, techniskā jeb morfoloģiskā, psīcholoģiskā) metodes.

Ar kritisko pieeju sistēmatizēšanu sevišķi jo plašos apmēros

nodarbojās krievu literātūrzinātnieki. Te tuvāk apstāsimies pie A.

Jevlāchova, V. Pēreca, A. Vozņesenska un A. Lu-

načarska grupējumiem.

Jevlāchovs iedala literātūras izskaidrošanas un vērtēšanas

praksē pazīstamās metodes divās grupās. Pirmajā grupā

ietilpst visas nezinātniskās metodes; tās ir tās (proti: dažādas ētis-

kās un publicistiskās „metodes"), kas nesaskan ar Jevlāchova uz-

skatu par literātūras būtību un par mākslinieciskas radīšanas pa-

matnoteikumiem. Viņš tāpēc uzskata tās par dogmatiski pieņemtiem

viedokļiem, kam ar literātūrzinātni nav nekā kopīga (BBejieuue

etc, 11. sēj.). — Otrā grupā ierindojas zinātniskās metodes, kas

savukārt sadalās divās katēgorijās (Bsenemie etc. 111. sēj.): 1)

zinātniskas, bet no literātūrvēstures pētīšanas viedokļa — neracionā-
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las, t. i. tādas, kas literātūrvēsturiskai pētīšanai būtībā nav rak-

sturīgas (tās ir: filoloģiskā, biogrāfiskā, evolūcionistiskā, salīdzinā-

mā, vēsturiskā, „aistopsīcholoģiskā"); 2) zinātniski racionālās

metodes, ko autors plašāki apskatīs tikai IV. savu pētījumu sējumā,

kas nav vēl publicēts.

Arī P ēr c c s iedala visas metodes divās daļās, atšķirot sub-

jektīvās metodes no objektīvajām (KpaTKiift onepi-c MeTonojiorniietc,

pag. 30). Subjektīvām metodēm par kritēriju ir izvēlēts kāds

iepriekš pieņemts nosacījums, šīs metodes balstās vienmēr uz kādas

iepriekš pieņemtas aksiomas, uz kādas dogmas. Tāpēc Pērecs ap-

zīmē tās arī par dogmatiskām metodēm. Pie šīs subjektīvo jeb

dogmatisko pieeju grupas pieder: aistētiskā, ētiskā, publicistiskā

un vēsturiski politiskā kritika. — Objektīvajām pieejām nav

iepriekš pieņemtas vērtību aksiomas pamatā. Te kritiķis pieiet pa-

šam pētīšanas objektā dotajam materi ā 1 a m, ko tad novēro,

analizē un kārto saskaņā ar tām pazīmēm, kas pieder pašam šim

materiālam. Pie šīs objektīvo jeb kritisko metodu grupas pieder:

vēsturiskā, vēsturiski psīcholoģiskā, kultūrvēsturiskā, evolūcio-

nistiskā un filoloģiskā.

Vozņesenskis iedala visas pieejas metodes saskaņā ar to

loģisko teleoloģiju. Viņš domā, ka visas literātūras pētīšanas me-

todes sprauž sev vienu vai otru no šādiem diviem mērķiem: vai nu

tās grib konstatēt kādas daiļdarba parādības un elementus gan

satura, gan formas ziņā, vai tās grīb šīs konstatētās parādības

izskaidrot, t. i. — atklāt mums cēloņus un noteikumus,

saskaņā ar ko šīs parādības kļūst iespējamas. Tādā kārtā Vozņe-

senskis nonāk pie iedalījuma:: konstatējošās un eksēģ ē-

t i s kā s metodes. Pirmajā grupā ieiet: filoloģiskā, psīcholo-

ģiskā, publicistiskā, ētiskā un aistētiskā metode. (Sk. viņa rakstu:

Die Methodologie d. russ. Literaturforschung).

Lunačarskis kritisko pieeju grupēšanai nepieiet sistēma-

tiski, bet vēsturiski, proti: kā chronoloģiskā kārtībā dažādi kritikas

novirzieni ir parādījušies. Viņš (savā rakstā „KpinriKa") atzīmē

tādus redzamākos kritikas veidus: 1) Dogmatiskā un metafiziskā

kritika, kas iziet no kādiem mūžīgiem, nemainīgiem dailes liku-

miem, kanoniem un kritērijiem. Precīzi šos likumus un kritērijus

lietojot, varam noteikt katra dzejas darba vērtību. 2) Impresionis-
tiskā kritika. Tā dibinās uz noteikuma: tas man patīk, tas — ne-

patīk. Uz šiem pamatiem nostājies, kritiķis atkarībā no noskaņo-

juma par to, kas tikko paticis, var arī apgalvot, ka tas vairs nepa-

tīk. Un tāds spriedums no impresionistiskā viedokļa ir pilnīgi li-

kumīgs. 3) Kritika, kas dibinās uz apgaismības centieniem
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(npocßeTHTejibiiaH KpimiKa). Pamatkritērijs, no kā te iziet kri-

tiķis, ir dzejas noderīgums dzīvē; noderīgs apgaismotāju uztverē

ir viss tas, kas ved cilvēkus pie iespējami lielākas laimes, viss tas,

kas apgaismo prātu, nocietina raksturu v. t. t. Ar tādām prasībām

tad nu pieiet dzejai. 4) Vēsturiskā kritika. Šai attīstības pakāpē,

nostājoties uz vēsturiska savu objektu vērtēšanas viedokļa, kritika

kļūst zinātniska. 5) Marksistiskā kritika. Tā ir vēsturiskās kri-

tikas specifisks novirziens, kas izskaidro mākslas darba, mākslas

virziena, skolas, laikmeta v. t. t. izcelšanos kā diālektiski nepiecie-

šamu, likumīgu sabiedrisko attiecību veidošanās atspoguļojumu 15

.

No cittautu literatūrzinātniekiem pieminēsim vēl B. Kro č i

(Croce) un viņa literāriskās kritikas iedalījumu. Viņš min tādus

trīs galvenos kritikas veidus: 1) paidagoģiskā, 2) komentējošā un

3) īstā kritika. Pirmajā gadījumā kritiķis uzstājas kā tiesnesis un

orākuls. Kroče domā, ka šādi kritiķi nav nemaz kritiķi, bet neizde-

vušies mākslinieki: viņi apskata literārisko parādību no tā viedo-

kļa, kā viņi to būtu veidojuši, bet īstenībā viņiem no tam nebūtu

nekas iznācis. Otram kritikas veidam Kroče piešķir lielāku nozīmi,

bet domā tomēr, ka par kritiku tas apzīmējams nav, bet gan tikai

par komentēšanu. Par trešajā nodalījumā ietilpstošo īsto kritiku

Kroče saka: īstam kritiķim jābūt filozofam, un kritikas īstais uz-

devums ir atbildēt uz jautājumu — vai pētījamais objekts ir māks-

las darbs vai nav?IG
.

Arī mums ir bijuši savi kritikas klasificēšanas mēģinājumi.

Viens no vecākajiem ir A. Niedr a s schemats. Saskaņā ar to

kritika iedalāma tādās nozarēs: 1) dogmatiskā, 2) izprašanas, 3)

mākslinieka un 4) aistētiskā. Dogmatiskā kritika, par kuras pār-

stāvi Niedra ieskata Lesingu, turas pie grieķu skaistuma princi-

piem. Izprašanas kritikas galvenais pārstāvis ir Brandess. Šinī

gadījumā kritiķis cenšas izprast, kādu virzienu literātūrā reprezen-

tē rakstnieks, un kāpēc viņš tēlojis tā un ne citādi. Mākslinieka

kritika (Lunačarska impresionistiskā) ir tā, kad kritiķis grib attē-

lot tos iespaidus, ko viņš saņēmis no mākslas darba, šī kritika to-

mēr neesot ne kritika,ne māksla. Pēdīgi aistētiskā kritika: tās

galvenais uzdevums ir veicināt aistētisku domāšanu, un tā savieno

sevī paliekamo un patieso no visām trim augšā minētām kritikas

strāvām". (Sk. Niedras: Kritikas uzdevums, 1902. g.). —

J. Ve s e1 i s mēģina sistēmatizēt kritikas pieejas un metodes

(Par kritiku. Daugava 1933), izejot no savas izpratnes par dzejas

būtību. Dzejas būtiskās, tikai tai piemītošās īpašības esot: forma,

būtība un fābulēšanas moments. Saskaņā ar šiem mākslas darba

esenciālajiem iejomiem viņš izvirza šādas trīs iespējamās kritikas
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metodes: 1) formālo, 2) būtisko un 3) dinamiski intuitīvo. Pir-

mā cenšas noteikt mākslas darba formas īpašības un pilnības pa-

kāpi. Otra rauga konstatēt mākslas darbā „izpaužošos" dzejnieka

personību un mākslas darbā ietvērtās būtības plašumu, dziļumu un

vispārnozīmību. Jo plašāk, dziļāk kādā daiļdarbā tverta būtība, jo

iezīmīgāki, paliekamāki ir doti cilvēces raksturi un tipi, jo vērtī-

gāks tas ir. Trešā aplūko mākslas darbu radošos un virzošos spē-

kus, t. i. — autora personību no viņa gara stipruma, plašuma, dzi-

ļuma un intensitātes, kā arī no fantāzijas jaunuma un dažādības

viedokļa, šo savu sistēmu Veselis izjauc, aplūkodams vēl ceturto —

socioloģisko „kritikas metodi", kas „ieguvusi diezgan lielu nozīmi

mākslas vērtēšanā" (pasvītr. mūsu; par soc. vērtēšanu sk. me-

todoloģijas nodalījumā). —

V. Eglītis kritikas iedala saskaņā ar to rakstītājiem; tādā

kārtā viņam rodas mākslinieka kritika unarodniekakri-

tika. Pirmajā rubrikā ietilpst mākslinieku uz intuīcijas pamata par

daiļdarbiem rakstītās kritikas. Otrā — kritiķu nemākslinieku kri-

tikas, kas radušās daiļdarbus analizējot. īstie kritiķi esot tikai pir-

mie. (Ceļš uz latv. renes., 274).

Katrs no augšā apskatītajiem iedalījumiem kaut ko mums no-

skaidro. Bet kurš no tiem literātūras zinātnei visnoderīgāks, to

mēģināsim noteikt turpmāk metodoloģijas nodaļā. Jo kritika par

kritikām un kritisko pieeju sistēmatizēšana saskaņā ar to noderību

zinātniskiem pētījumiem ir vairs ne literāriskās kritikas, bet meto-

doloģijas jautājums.

Atzīmēsim vēl tikai par kritikas būtību to, kas izriet no pārru-

nāto klasificēšanas sistēmu lielākās daļas kā secinājums, šis seci-

nājums ir ļoti svarīgs mūsu jau augstāk izteiktā sprieduma moti-

vēšanai: tas rāda mums, ka kritika sava apjoma plašumā nav zi-

nātne (sk. Jevlāchova, Pēreca, Lunačarska un Kročes iedalījumu),
bet tā savos nopietnākajos meklējumos tik tiecas par tādu kļūt.
Kritika visur un visos laikos ir ceļā no subjektīvās patvaļas uz zi-

nātnisku disciplīnu, kuras centrālais, Kročes minētais
,

jautājums
ir: vai tāds un tāds literārisks darbs ir dzejas darbs vai nav? —

Bet te vajadzīga jau poēzijas teorijas atbilde. Kritika savā daudz-

veidībā svārstās no subjektīvi-impresionistiski izteiktām domām

par kādu daiļdarbu 17 līdz objektīvi nostatītai zinātniski motivētai

šī darba aistētiskai analizei. Savā būtībā kritika ir un paliek ti-

kai ceļa sagatavotāja literātūras zinātnei18

,
pati bieži vien vai nu

pavisam nepiederēdama pie literātūras zinātnes, vai būdama tikai

palīgzinātne, kas noskaidro blakus jautājumus. Tomēr nevajag do-

māt, ka, nebūdama zinātne, piem. impresionistiskā vai paidago-
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ģiskā kritika, ir pilnīgi bez nozīmes. Nē: arī tās sniedz materiā-

lus literātūras vēsturei. Par zinātnisku disciplīnu kritika var kļūt

tikai tad, kad ir jau izkopušās uz zinātniskiem pamatiem dzejas

teorija un vēsture, no kurienes tad zinātniskā kritika ņem savus

kritērijus.

Apskatījuši kritikas būtību, tās uzdevumu, tās dažādos veidus, sa-

cīsim, šo nodaļu noslēdzot, vēl dažus vārdus par latviešu literāris-

kās kritikas stāvokli. Tas ir visai bēdīgs. Mūsu kritika nav iz-

augusi vēl līdz Kročes īstās kritikas jautājumam („Vai tas

ir dzejas darbs vai nav?") attiecībā uz kritikas objektu. Mūsu kri-

tikā vienmēr ir bijušas pārsvarā dogmatiskās un impre-

sionistiskās pieejas.

No dogmatiskajām pieejām ir vienmēr prevalējusi ētiski-sabie-

driskā. Tādas dogmatiski morāliskas kritikas paraugu redzam

Dr avni cka 1880. gada pārspriedumā par Kaudzīšu „Mērnieku

laikiem". Minētais autors starp citu tā izsakās: „Personas romā-

nā pa lielākai daļai ir nelāga cilvēki — blēži un ģeķi. Labu cilvē-

ku ļoti maz — tie paši tikko pamanāmi, jo par viņiem ļoti maz

dzirdam. Labiem arī visiem slikti iet, daudz sliktāki nekā ļauniem.

— Dzīves ļaunām pusēm vajaga stādīt pretim labās puses — tad

lasītājs tiks atsargāts no ļauniem, skādīgiem iespaidiem." (B.

Zemk. Nr. 10). — Ar tādām morāliskām prasībām piegāja daiļ-

darbiem mūsu apgaismības laikmetā jau Vecais Stenders

(1714—96) : mākslas darbs bez morāliskas pamācības viņam par

pilnīgu uzskatāms nebija, šos apgaismības principus tautiskajā

laikmetā veclatvieši (Neikens, Apsīšu Jēkabs un pa daļai Kaudzīši)

pārņēma pilnīgi negrozītus, bet jaunlatvieši tos modificēja, aizvie-

tojot morāliskās pamācības šaurākā nozīmē ar praktiski un ētiski

sabiedriskiem (tautiskiem) uzmudinājumiem jeb morāliskām pa-

mācībām plašākā nozīmē. Galvenais jautājums, daiļdarbu

vērtējot, bija: cik tas derīgs dzīves labuma veicināšanai? Tāda ir

tautiskā laikmeta gan vec-, gan jaunlatviskās kritikas baze. Mūsu

modernajiem laikiem sākoties, jaunā strāva vecu veco apgaismības

centienu mantojumu revidēja un vecos principus pielaikoja jauna-

jiem apstākļiem: proti, tagad literātūrai bija jāsludina „mazo

brāļu" intereses, kas tika identificētas ar dzīves un kultūras pro-

cesa centieniem. Un kritiķi prasīja no dzejnieka un viņa darbiem,

cik tie veicina dzīves progresu. Tā piegāja 90. gados literātūrai

arī Z eife rt s, prasīdams arī no Poruka un Blaumaņa daiļdar-
biem sabiedriski-idejisku saturu19

.
K. Dišlērs vēl 1903. gada

Zinību kom. vasaras sapulcēs referātā, ar ko viņš tur uzstājās,

prasa, lai mūsu rakstnieki uzmeklē un rāda lasītājiem nevis vājus
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tipus vai modernos pārcilvēkus, bet stiprus tipus, kam spēks strā-

dāt sabiedrības labā-0
.

Tādus pat idejiskus saturus no literātūras

prasīja savā laika Ja ns o n s-B rav n s un pēc 1905. gada ar tā-

diem kritikas principiem sāka uzstāties A. Upīt is. Šī moralizē-

jošā apgaismības līnija literātūras vērtēšanā saskatāma vēl līdz pat

jaunākiem laikiem mūsu kritikā. Kā reiz Dravnieks mūsu kritikas

sākumu periodā bija vērtējis „Mērn. laiku" ļaudis, tā to dara vēl

tagad Plūdonis savā literātūras vēsturē; tāda pat pieeja „Mērn.

laiku" cilvēkiem ir arī Zeiferta Latviešu rakstn. vēsturē (tipu

iedalīšanas morāliskais princips) un pa daļai arī R. K1 aus ti-

ņam (Mērn. laiki. Rīgā 1909).

Blakus šai dogmatiskajai jeb apgaismības kritikai ar tās stin-

grajiem noteikumiem un prasījumiem, kā vajaga un kā ne, visu

laiku ir pastāvējusi impresionistiskā kritika, kuras spriedumi ir

apgalvojumi bez motivējuma, jo viss šai kritikā (ja tā tik kritikas

vārdu pelnī) ir dibināts uz šauri personīgu patiku vai nepatiku. Ti-

pisks šādas impresionistiskas daiļdarbu vērtēšanas pārstāvis mums

ir V. Eglī t i s. Viņa kritikas paraugam var noderēt — „Fal-

lija traģēdija Herakless"21

.
šī impresionistiskās kritikas līnija ir

dominējošā mūsu patreizējā kritikā. Viss zinātniski nopietnākais,

kas šur tur kāda žurnāla kritikas nodaļā parādās, pazūd šīs „kriti-

kas" plūdos.

Un kad nu daļa mūsu nopietnāko un spējīgāko kritiķu, pie kā-

diem, bez šaubām, pieder Zeiferts, Jansons-Brauns, J. Asars, A.

Upītis, Niedra un Kļaustiņš, vai nu pavisam spalvu nolikuši, vai,

gadu nastas spiesti, to nevada vairs tik vingri, tad, lasot žurnālos un

laikrakstos viena otra pazīstama dzejnieka, bet pa lielākai daļai ne-

pazīstamu jaunu cilvēku vieglās impresijas par iznākušajiem daiļ-

darbiem, gribas gan līdz ar K. Zar i ņ v teikt: „Mums nav vairs

kritikas!" (Par mūsu kritiku. Daug. 1929, pag. 84). Līdzīgi
mūsu kritikas stāvokli novērtē J. Veselis (īsas domas. Daug.

1933, pag. 75) un J. Grīns'2'
2

,

izteikdams reizē cerību, ka jauni,
labi sagatavoti darbinieki būtu gaidāmi no L. U. filozofijas un filo-

loģijas fakultātes, un reizē arī nožēlošanu, ka tas tomēr tā neno-

tiek (Daug. 1933, pag. 74). Jā, mums dzīvē vēl ir visai maz literā-

riskas kultūras un literārisku interešu. Un šī situācija tik drīz

vēl negrozīsies, jo arī universitātē šo interešu nav daudz, sevišķi
par mūsu literātūras jaunākajiem posmiem, kas prasās vēl kri-

tiski apgaismojami un novērtējami, lai tie varētu kļūt par mūsu

nacionālās kultūras organisku sastāvdaļu. Tāpēc mūsu kritikai vēl

pietiekoši ilgi būs jāpaliek patreizējā bēdīgajā stāvoklī23

.
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B. LITERĀTŪRAS TEORIJA

Katrai zinātnei ir sava teorija, kas nosprauž šīs zinātnes robe-

žas, noteic uzdevumus un mērķus attiecībā uz apstrādājamo vielu

un precizē metodes, kā izmantot materiālus un kā teleoloģiski vei-

dot vielu saskaņā ar tās dabu. Arī literātūrzinātnei, ja tā grib būt

zinātne, ir nepieciešama šāda filozofiska izejas disciplīna jeb teori-

ja, kas apskata un noteic tās pētīšanas darba pamatprincipus. Lite-

rātūras teorija iedalāma:l poētikā un II metodoloģi-

j ā. Apskatīsim atsevišķi šīs literātūrzinātnes pamatdisciplīnas

tuvāk.

I Poētika,

tās priekšmets, būtība un uzdevu ms;

poētikas sakari ar citām zinātnēm un

literātūrzinātnes citām disciplīnām;

galīgā definīcija.

Grieķu vārds poētika burtiskā nozīmē aptver visu to, kas

attiecas uz dzeju (poēziju). Poētikai vajadzēja būt zinātnei

par dzeju vispār — tai zinātnei, ko mēs tagad apzīmējam

par literatūrzinātni. Tomēr tā tas nav. Poētikai no laika gala ir

bijis cits uzdevums. Ne visu, kas attiecas uz dzeju, apskata poē-

tika. Tā neapskata atsevišķus daiļdarbus kā tādus (to dara literā-

riskā kritika un literātūrvēsture), bet runā par dzeju tikai vispār,

uz konkrētiem dzejas darbiem atsaukdamās tikai kā uz materiālu,

kas vajadzīgi vispārīgo spriedumu motivēšanai. Aristotelis jau 4.

g. simtenī pr. Kristus tai piešķīra tādu nozīmi, runādams savā poē-

tikā par mākslas izcelšanos un būtību, bet sevišķi par drāmu, tās

elementiem un konstrukcijas likumiem, par drāmas veidiem, kā arī

par to, kas drāmā, sevišķi traģēdijā, cilvēkciešanās skatoties, mums

sagādā aistētisku pārdzīvojumu. Poētika savā būtībā ir dzejas fi-

lozofija vai, labāk sakot, dzejas aistētika.

Sakarā ar poētikas būtību kļūst skaidrs tās uzdevums.

Poētika meklē un novelk dzejas mākslas robežas, nodalīdama dzeju

no citu mākslu sfairas (Lesings „Laokoonā"). Tā noskaidro poē-

tisko paņēmienu un citu dzejas līdzekļu aistētisko nozīmi, šo paņē-

mienu savstarpējās attiecības un īpatnējās aistētiskās funkcijas.

Ar citiem vārdiem: poētikas uzdevums ir sistēmatiska dzejas paņē-

mienu studēšana, to salīdzināšana, aprakstīšana un klasificēšana.

Poētikai, balstoties uz konkrētu vēsturisku materiālu, jākonstruē

tā zinātnisko jēdzienu sistēma, uz ko bāzējas literātūrzinātne.

Poētiku parasti iedala: 1) stilistikā jeb mācībā par dze-

jas valodu un tās izteiksmes līdzekļiem, 2) metrikā jeb mācībā.
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par dzejas rituma veidiem un likumiem un 3) mācībā par

dzejas žanriem (liriku, epu un drāmu).

Katra no šīm nodaļām var tikt sīkāki iedalīta: katrā nodaļā

var tikt izcelti speciāli jautājumi, ar ko nodarbojas poētikā ietilp-

stošās atsevišķās palīgzinātnes. Piemēram ņemsim metrikas noda-

ļu. Krievu literātūrzinātnieks V. žirmunskis metriku saskaņā

ar tās uzdevumiem iedala trīs atsevišķās disciplīnās: 1) apraksto-

šā metrikā, kas konstatē metrikas faktiskās dotības, 2) teorētiskā,

kas pētī metrikas likumus jeb principus un 3) vēsturiskā metrikā,

kas pētī metrikas konstruktīvo dotību vēsturi. (BBefleHiie b MeTpnKv.

JleniiHrpan 1925). — Tai pašā metrikas nozarē krievu dzejnieks

un poētiķis Brusovs izceļ veselu zinātni, ko viņš nosauc — „Ha-

yna o cTnxe", t. i., zinātne par dzejas pantu. Šo zinātni viņš dē-

vē arī par sticholoģiju (cTnxo;iornfl), ko mēs, gan šaurākā nozīmē,

apzīmējam ar parasto svešvārdu versifikācija. šo savu zinātni par

dzejas pantu Brusovs iedala trīs disciplīnās: 1) metrikā un ritmikā

jeb mācībā par panta ārējo konstrukciju, 2) eufonijā — mācībā par

atskaņām un panta iekšējo struktūru, 3) strofikā — mācībā par

pantu savstarpējām attiecībām un formām. (Havna o cTiixe, pag.

7—B). — Tik daudz par poētikas priekšmeta iedalījumu.

Daudz svarīgāki ir pakavēties pie tiem diviem vēsturiskajiem

poētikas virzieniem, kādos tā ir veidojusies saskaņā ar dažādu laik-

metu uzskatiem par tās uzdevumiem. — Tagad poētika ir mācība

par dzejas mākslu. Tāda tā bija arī Aristotelim. Vidus laikos,
cik šī mācība, kad nebija dzīvas intereses par dzejas jautājumiem,

varēja parādīties scholastiskās retorikas un stilistikas likumos, tā

bija jau ne vairs mācība par dzeju, bet dze j a s mācī b a. Se-

višķi par tādu tā izveidojās laikā, sākot ar humānismu, kad atdzi-

ma interese par dzeju, līdz apgaismības laikmetam, to ieslēdzot.

Poētika šinī laika periodā gāja dzejai pa priekšu, rādīdama tai īsto

ceļu. Tā bija domāta kā praktisku padomu krājums dzejniekiem.
Tā gribēja dzejniekus skolot un audzināt. — Pārgrozības šai ziņā
iestājās tikai ar literāriskās kritikas attīstīšanos. Pēdējā tad pār-

ņēma no poētikas šo uzdevumu — mācīt un izglītot ir lasītāju, ir

pa daļai arī pašu dzejnieku.

No Herdera (1744—1803) un viņa ievadītā jaunā laika ga-

ra izejot, notika poētikas pakāpeniska pārveidošanās no dzejas
mākslas dzejas teorijā, kas padziļinoties izvērtās pamazām literā-

tūras filozofijā.

Sakarā ar tādiem dažādiem uzskatiem par poētikas lomu lite-

rāriskajā dzīvē varam izšķirt divējādu veidu poētikas: dogma-
tisko un kritisko.







Senlatviešu karavīrs

(ap 1000. g. pēc Kr.)

V. Lamsfera zīm.
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Dogmatiskā poētika, kā jau sacījām, iet dzejai papriekšu

un diktē tai ārējus likumus saskaņā ar klasiskajiem paraugiem. Tāds

ir frančiem Bualo (1633—1711) ar savu L'art poētique, vāciečiem

Opics ar Das Buch von der teutschen Poeterev (1624) un Got-

šē d s ar savu Versuch einer kritischen Dichtkunst fiir die Deut-

schen (1730). Mums šo virzienu reprezentē Višm an i s ar savu

Nevācu Opicu (Der unteutsche Opitz etc. 1697). Tā ir mūsu pir-

mā poētika, kas māca, kā „sagādāt dziesmas"24

.
Pēc apmēram

100 gadiem Vecais Stenders, savas gramatikas 7. nodaļā

par poēziju runādams, „rāda īstos ceļus, kuri aizved uz latviešu

Parnasu" un dod 10 padomus, kā latviski dzejot. Vēl pēc 100 ga-

diem (1890) E. Dūnsbergs, kam pieder gods būt pirmajam

poētikas autoram no pašu tautas, paliek jo noteikti uz šiem veca-

jiem pamatiem. Poētika viņam ir „poēzijas jeb dzeijas-māksla",

un to viņš sarakstījis jauniem „dzeijniekiem jeb dzejolniekiem",

kas vēl neprot dzejot, jo, saka Dūnsbergs, „vēl atgadās diezgan tā-

du, kas labprāt grib dziedāt un arī taisa dziesmas un dzeijas, to-

mēr tiem trūkst dzeijas mākslas zinātnības un neprot viņas liku-

mus: tādēļ tad tagad īsiem vārdiem še uzrādīšu uz šīs mākslas

vajadzīgām ziņām un likumiem." (Metrika, pag. 4—5).

Kritiskā poētika turpretim iet dzejai nopakaļis, to no-

vēro un uz šo novērojumu pamata atklāj tās iekšējos likumus. Te

nav vairs ārēju likumu diktēšanas. Te visu interešu centrā ir jau-

tājums par dzejas saprašanu. Viena no ievērojamākajām poē-

tikas grāmatām šai virzienā ir Lesi nga „Laokoons" (1766).

Mums pirmā šī virziena poētika ir publicēta 1892. gadā, un tās

autors ir J. Kalniņš. Viņš savu jaunlaiku viedokli, savu sa-

prašanas un izskaidrošanas poziciju atklāj mums sava pētīšanas

objekta definīcijā: „Ja izpētījam", saka viņš, „uz kādas likumības

pamata un kādā veidā jeb formā kādas tautas gara ražojumi vār-

dos vai rakstos tērpjas, tad dabūjam viņas rakstniecības

mācību jeb teoriju." (Latv. rakstn. teorija, pag. 12), Šo jaun-

laiku poētikas zinātniski kritisko garu ir jauki izteicis Mullers-

Freienfelss savas Poētikas priekšvārdā. Mūsu uzdevums esot

saprast dzejas formu daudzējādību un to iedarbību uz mums. šai

sakarā viņa grāmatiņa nevarot būt poētisku priekšrakstu grāmata,

kas meisterētu dzejas mākslu. Nē: viņa grāmatiņa gribot tikai

kalpot šai mākslai. (Poētik, pag. III—IV). Tā šai jaunlaiku poē-

tikas garā ar saviem rakstiem latviešu dzejai ir kalpojis sevišķi

L. Bērziņš. Viņš piegriezies galvenā kārtā tautas dzejai; jau

pag. gadu simteņa 90. gados viņš konstatē tautas dziesmas panta

konstrukcijas likumus; gadu no gada publicēdams jaunas atziņas
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gan par tautas dzejas nozarēm, gan dažādiem tēlošanas paņēmie-

niem (par parallēlismu, deminutīvu), L. Bērziņš atklā] mums ar-

vien dziļāku ieskatu tautas dzejas un līdz ar to arī tautas psīches

būtībā.

Šī kritiskā jeb zinātniskā poētika pieiet dzejas darbiem, kādi tie

ir, ne kādiem tiem jābūt. (Tā ir kritika, kas, balstīdamās uz poē-

tikas pamatiem, nāk ar jābūtības prasījumiem). Tāpēc zinātniskā

poētika pretstatā dogmatiskajai neierobežo un netraucē dzejas at-

tīstības gaitu, bet taisni otrādi: pati tā mūžīgi top un veidojas līdz

ar dzeju, jo ar jauniem mākslas darbiem vecie, jau konstatētie li-

kumi top arvien papildināti un arvien noteiktāki formulēti, pie

kam vēl arvien jauni likumi var nākt klāt. Poētiku nedrīkstam

uzskatīt kā noslēgtu, bet gan kā mūžīgi topošu kritēriju un

likumu kodeku.

Nobeidzot par poētikas virzieniem, jāpiezīmē vēl, ka šim pēdē-

jam — kritiski zinātniskajam ir divi novirzieni: teorētiskais

un vēsturiskais.

Teorētiskā poētika apskata, izskaidro, sistēmatizē un

klasificē dzejas mākslas dotības un paņēmienus stilā, metrikā un

atsevišķo dzejas veidu (lirikas, epa, drāmas) technikā, kā arī iz-

skaidro to aistētisko iedarbošanos uz cilvēka psīchi, novedot šīs do-

tības līdz skaidri pārskatāmiem principiem, kas izmantojami literā-

riskai kritikai pie konkrētu dzejas darbu analizēs. Tā redzam, ka

teorētiskā poētika nāk ciešos sakaros ar literārisko kritiku, ar ais-

tētiku un psīcholoģiju.

Vēsturiskā poētika izskaidro dzejas veidu izcel-

šanos un izveidošanos diferenciācijas ceļā no pirmatnējā sinkrē-

tisma stāvokļa (A. Veselo vs k i s), izskaidro jaunu formu ra-

šanos sakarā ar sabiedrisko milieu (pa daļai Mū 11 c r s-F rei cn-

felss). Vēsturiskā poētika pētī atsevišķo dzejas paņēmienu iz-

celšanos saskaņā ar laikmeta stilu un to attiecības pret iepriekšē-

jiem un sekojošiem momentiem dzejas attīstībā. V. žirmunskis

uzskata par vēsturiskās poētikas augstāko uzdevumu dzejas stilu

maiņas pētīšanu sakarā ar pārmaiņām kultūras dzīvē. (3ajtaqn

nosTHKH, pag. 37, 55). — Te vēsturiskā poētika saskaras ar lite-

rātūras vēsturi, kultūras vēsturi un socioloģiju. —

Tādā kārtā, noslēdzot šo nodaļu, redzam, ka poētika kā litera-

tūrzinātnes atsevišķa disciplīna saistās tomēr jo cieši ar šīs zinātnes

pārējām disciplīnām: proti — teorētiskā poētika kļūst par zināt-

niskās kritikas bazi, bet vēsturiskā poētika — par bazi literātūras

vēsturei.
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No tam izriet pēdīgais un augstākais literātūrzinātniskais poē-

tikas uzdevums — būt par kritēriju avotu literāriskās pētīšanas un

vērtēšanas darbā.

Un poētiku mēs varam tagad definēt kā mācību par dzejas

struktūras principiem to vēsturiskās attīstības aspektā.

II Metodoloģija

KRITIKAS METODES UN METODOLOĢIJA,

tās uzdevums. Metodu iedalījums. 1) Infor-

mācijas „m etodu" kritisks novērtējums.

2) Saprašanas jeb izskaidrošanas metodes

un to kritisks novērtējums. 3) Vērtēšanas

metodu apskats.

Tagad ir vispār atzīta patiesība, ka dzeja ir vērtību tē-

lojums. Ne tikai aistētisko, bet vērtību vispār. Tāpēc, ļoti pa-

reizi to saka Mūllers - Freienfelss (Poētik, pag.

97), mākslas darbu apspriežot, jāņem vērā daudz ārpus aistētikas

stāvošu momentu, galvenā kārtā — ētiskie, reliģiskie un sociolo-

ģiskie, kuri arī ietekmē aistētisko vērtējumu, jo dzejas iedarbību

galvenā kārtā noteic šie momenti. Literātūras vēsture rāda, ka ne-

kad tīri aistētiskie momenti nav bijuši par galveno iemeslu kāda

dzejojuma iedarbībai uz savu laiku, šai cieši kopā savītajā aistē-

tisko un ārpus aistētikas robežām stāvošo vērtību vienībā Mullers-

Freienfelss redz sevišķu dzejas nozīmību.

Dzejai kā dažādu vērtību aistētiskai vienībai var tuvoties no

vairāk pusēm. Un faktiski tas tā arī notiek: kritika, kā redzējām,

pieiet daiļdarbiem no daždažādiem viedokļiem. Psīchologs pieiet

tiem kā dvēseles darbības produktam, valodnieks — kā valodas

veidojumam; liela daļa tagadējo krievu literātūrzinātnieku aplūko

daiļdarbus no tīrās formas viedokļa; tāpat dzejai pieiet arī kā soci-

ālam faktam un faktoram vai arī kā ētiskam, reliģiskam un pēdīgi

(Potjebņa) kā atziņas faktam.

Šīs dažādās pieejas dzejai ir atkarīgas vienmēr no uzskata par to,

kas ir dzeja. No kritiķa izpratnes par dzejas būtību un tās uzdevu-

miem ir atkarīgs to konkrēto uzdevumu formulējums, ar kuriem

kritiķim, daiļdarbus pētījot, jānodarbojas. Zinātniskos paņēmie-

nus, ar ko kritiķis savus spraustos pētīšanas uzdevumus var visla-

bāk atrisināt, sauc par metodi. Metode tā tad ir lietderīgu, ar
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iztirzājamā objekta (dzejas) dabu saskanīgu, zinātniskā darba pa-

ņēmienu kopojums.

Metodoloģija ir mācība par metodēm. Tā apskata, kas

ir katras metodes būtība un uzdevums, un jautā, vai tāda pieeja

dzejas darbam ir iespējama; ja tā ir iespējama, tad cik tā ir lietde-

rīga un nepieciešama. Metodoloģija ir, ar citiem vārdiem, kritika

par kritikas metodu principiem. Metodoloģijas uzdevums: novilkt

likumīgas robežas dažādu kritisko pieeju starpā, kā arī noteikt lite-

rātūras pētīšanas uzdevumus un ceļus, pa kuriem pētniekam jāiet,

lai neapzinīgi neiemaldītos citu zinātņu kompetences sfairā.

Lai iegūtu pārskatāmību, kritikas metodes jāsistēmatizē. Li-

terātūras kritikas nodaļā iepazināmies jau ar vairāk autoru kritisko

pieeju grupējumiem. Neviens no tiem pilnīgi neatbilst mūsu nolū-

kiem tāpēc, ka grupējot nav izvēlēts zinātniski nozīmīgs iedalīšanas

princips (principium divisionis) vai, ja tas ir noticis, nav stingri

ieturēta šī principa vienība. Visvērtīgākais no visiem augstāk apska-

tītajiem iedalījumiem bija Jevlāchova: nezinātniskās un zi-

nātniskās metodes; bet no šī viedokļa, piem., ētiskā pieeja nostādīta

blakus publicistiskai un iedalīta nezinātnisko metodu klasē. Vēlāk

mēs tomēr redzēsim, ka ētiskā pieeja var tikt izveidota par zināt-

nisku palīgmetodi. — Mūsu izpratnes literātūrzinātniskais princi-

pium divisionis, metodes sistēmatizējot, var būt divējāds: 1) to var

ņemt, izejot no tiem viedokļiem, uz kuru pamata daiļdarbus vērtē kā

dzejas darbus un 2) to var izvēlēties no to uzdevumu viedokļa, kuri

saskatāmi jau pašā kritiskās pieejas (proti — izskaidrošanas un

vērtēšanas) būtībā. — Pirmajā gadījumā dabūsim šādu iedalījumu:

1) bezprincipu jeb impresionistiskas pieejas;

2) dogmatiskās pieejas (ētiskā, socioloģiska, principiāli aistē-

tiskā v. c.) ;

3) zinātniskās pieejas (formāli aistētiskā, filoloģiskā, kā arī

iepriekšējā grupā minētās līdz ar psīcholoģisko, biogrāfisko v. c,

kas var tikt izveidotas par zinātniskām palīgmetodēm).

Otru iedalīšanas principu lietojot, dabūsim: izskaidrošanas jeb

saprašanas un vērtēšanas metodes, visas citas pieejas, kam nebūs

nekādu zinātnisku izkaidrošanas vai vērtēšanas principu pamatā,

būs vienkārša informācija, šis pēdējais iedalīšanas schemats ir

sevišķi noderīgs, lai novilktu skaidras robežas starp dogmatiskajām

un zinātniskajām palīgmetodēm, par ko vēl visur, bet sevišķi pie

mums, valda liela neskaidrība. Tāpēc, atsevišķās pieejas jeb me-

todes kritiski iztirzājot, paliksim pie pēdējās sistēmas, kas, punk-
tos iedalīta, pieņems tādu veidu:
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1. Informācijas pieejas:

a) chronoloģiskā,

b) statistiskā,

c) publicistiskā un

d) paidagoģiskā pieeja.

2. Izskaidrošanas un saprašanas pieejas:

a) aistētiskā (principiāli),

b) ētiskā,

c) psīcholoģiskā,

d) biogrāfiskā,

c) socioloģiskā un

f) vēsturiskā jeb ģenētiskā pieeja.

3. Vērtēšanas pieejas:

a) filoloģiskā jeb aistētiski valodnieciskā,

b) salīdzināmā un

c) formāli aistētiskā pieeja.

Raksturosim īsi katru no šīm atsevišķajās grupās ietilpsto-

šajām pieejām un mēģināsim noteikt šo pieeju vērtību zinātniskai

daiļdarbu saprašanai un novērtēšanai.

1. Informācijas pieejas

Informācija pie literāriskās kritikas nemaz nepieder. Tomēr

šai vietā par to jārunā tāpēc, ka to aiz naivuma un literāriskās

izglītības trūkuma bieži par tādu uzskata gan paši informētāji,

gan arī tie, kas pēdējos lasa vai klausās. Informācija pati par

sevi nav nekas ļauns, tā nav izskaužama no kultūras dzīves, taisni

otrādi: tā ir tai vajadzīga un noderīga, pat nepieciešama, bet

tikai tik ilgi, kamēr tā paliek informācijai nospraustajās robežās.

Informācija patur savu vērtību tikai līdz tam momentam, kamēr

tā nesāk izskaidrot un vērtēt, bet turas tikai faktu konstatēšanas

un ziņošanas robežās. Piemēram: cik labi, ka dabūjām zināt,

kaut no laikraksta sludinājumu daļas, cik lappušu jauniznāku-

šajai grāmatai, cik tā maksā, kas tās autors
?

kādas vēl viņam

grāmatas, kādā virzienā viņš raksta, ar kādām problēmām autors

vispār nodarbojas savās grāmatās, un kādas viņš aizķer šai daiļ-

darbā v. t. t., v. t. t. Ir pat visaugstākā mērā nepieciešami tā

būt informētam par lugu, kuras izrādi gribam teātrī noskatīties,

bet par kuras autoru, kā arī par pašu šo lugu tuvāk nekā ne-
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zinām. — Literāriskā informācija tās vistīrākā veidā redzama

c hronoloģiska jā un statistiskajā pieejā rakstniecī-

bas darbiem un to autoriem. Dzīves praksē tīrajai informācijai

pa lielākai daļai tomēr nāk vēl klāt šādi vai tādi principiāli ne-

motivēti izskaidrošanas vai vērtēšanas spriedumi. Šī pēdējā no-

virziena informācija parādās galvenā kārtā publicistikā un

paidagoģijā — atkarībā no tam, ko informē.

a) Chronoloģiskā pieeja literātūrai

Tā ir skolas vajadzībām piemērotā literātūrvēsture, kas bal-

stās uz šī principa. Te ir daudz jocīga un smieklīga: tā tas ir

visur, kur valda šablons, kur parādās nodoms dzīvi tvert tai ne-

piederīgās, nedzīvās formās. — Un šis šablons ir tāds. Tiek dots

laikmeta raksturojums. Tad nāk pirmā šim laikmetam piederīgā

rakstnieka dzīves dati visos sīkumos chronoloģiskā kārtībā — bez

kauzālā sakara ar laikmeta centieniem un bez finālas perspektī-

ves uz šī rakstnieka darbiem. Pēc biogrāfiskā apskata min šī

rakstnieka darbus — zināms, bez ģenētiskas sakarības ar laik-

meta un rakstnieka dzīves centieniem. Izstāsta dažu darbu sa-

turu. Dažreiz nobeidzot rakstnieku vēl arī uzslavē vai nopeļ.

— Pēc tam tādā pat veidā apskata otru chronoloģiskā kārtībā

sekojošo šī laikmeta rakstnieku. Tad trešo v. t. t., kamēr laik-

mets izsmelts. Chronoloģiskā secībā tad stājas pie nākošā laik-

meta.

šai chronoloģiskajai pieejai ir arī savas labās un vērtīgās

puses. Literātūrvēsturnieks nevar iztikt bez chronoloģiskiem da-

tiem par grāmatām un bez ziņām par rakstnieku dzīvi. (Plašāk

par to vēl būs vēlāk jārunā), šai ziņā, piem., Napierskis ar

savu Chronologischer Conspect der lettischen

Literatur ir neatsverams avots literātūras vēsturniekam.

Tāpat nevar iztikt bez daiļdarbu satura pārzināšanas. Informā-

cija šai virzienā — tā ir kā Zeiferta, tā arī citu mūsu skolas

nolūkiem sarakstīto literātūras vēsturu stiprā puse. Chronolo-

ģiskie dati par grāmatām, biogrāfiskās ziņas par rakstniekiem,

grāmatu saturs — tie ir fakti, kas jāliek literātūras pētīšanas

pamatā. Bez šiem faktiem — šiem dzīves dokumentiem — tikai

uz intuīcijas pamatiem remts pētījums ar laiku sāk šķobīties un

sabrūk.

Kā piemērus chronoloģiskajai literātūras pieejai minēsim bez

Napierska vēl Cimmerma n i un viņa pirmo latviešu literā-
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tūras vēstures mēģinājumu, Dīriķi ar viņa tādu pat otru mē-

ģinājumu. Zeiferts savā Latviešu rakstniecības

chrēstomatijā ir nostājies pilnīgi tikai uz šī chronoloģiskā

viedokļa. Uz šiem pašiem pamatiem galvenā kārtā balstās Plū-

donis un Līgotuu Jēkabs savās literātūras vēsturēs un Jākobsonu

Kārlis (sevišķi agrāk) savās recenzijās par iznākušajām daiļ-

darbu grāmatām.

b) Statistiskā pieeja

Statistiskā, tāpat kā tikko apskatītā chronoloģiskā pieeja,

pareizi izmantota, var kļūt par vērtīgu palīgmetodi literā-

riskajā pētīšanas darbā. Piem.: ja ar statistisku paņēmienu pa-

līdzību var diezgan noteikti konstatēt, ka ap 70% tautas dziesmu

ir sacerējušas sievietes, tad tas ir ļoti vērtīgs fakts, par ko gan

kultūras, gan literātūras vēsturnieks var būt pateicīgs šai pētī-

šanas metodei. Tālāk. Kurā katrā laikā var ievākt ziņas no

bibliotēkām par to, kādu autoru, kādu grāmatu kas un cik lasa.

— šīs ziņas kaut ko liecina. Bet ko? — Bieži no kāda daudz vai

maz lasīta autora vai kādas viņa grāmatas spriež par autora lie-

lākām vai mazākām mākslinieka spējām un par attiecīgā literā-

riskā darba augstāku vai zemāku aistētisko vērtību, šāds sprie-

dums ir bez kāda pamata. Pa lielākai daļai tas būs arī nepa-

reizs, jo šī apgalvojuma ačgārnā proporcijā ir vairāk pareizības

iespēju. Kā un ko tad var spriest no šī statistiskā viedokļa?

Par grāmatas vērtību nevar spriest. Bet ja grāmata ir jau no-

vērtēta, tad no statistiskām ziņām par šo grāmatu var spriest par

sabiedrības aistētisko attīstības līmeni, tās mākslas izpratni un

garšu; var spriest par kāda laikmeta interesēm vispār vai par at-

tiecīga laikmeta zināmas ļaužu grupas interešu novirzienu etc, ize-

jot no tās vecās patiesības, ka putnu pazīst no dziesmas un cilvēku

no tām grāmatām, ko viņš lasa vai nelasa.

c) Publicistiskā pieeja

Publicists ir kādas ļaužu grupas pārstāvis un ideologs. Sa-

vus ideologa pienākumus izpildot, viņš gandrīz nekad nepaliek

tīrās informācijas robežās. Lielākā vai mazākā mērā tieksme

izskaidrot un vērtēt daiļdarbus publicistam parādās vienmēr, šī

publicistiskā vērtēšana nedibinās ne uz kādiem objektīviem pa-

matiem un dziļākiem ieskatiem par to, kas ir dzeja, bet tā ir

atkarīga no autora politiskajām simpātijām, grupas saistībām,



40

personīgajām attiecībām (draudzīgām vai naidīgām) pret rakst-

nieku, tā ir atkarīga vēl no viņa temperāmenta vai no patreizējā

gara stāvokļa vai arī no pasaules uzskata. Bieži, runādams par

kādu grāmatu vai rakstnieku, publicists neaizmirst arī sevi un

pastāsta par savu dzīvi, saviem centieniem un savas saimniecības

apstākļiem 2s
.

Literāriskajā praksē jauniznākusi grāmata, jauniestudēta

teātra izrāde, rakstnieka jubileja vai piemiņas sarīkojums ir tie

tipiskie gadījumi, kur uz ātru roku parādās un reprezentējas

publicists. Viņam nemaz nevajaga būt studējušam rakstnieka dar-

bus, un viņš ir tai pārliecībā par sevi, ka arī nekādas speciālas,

literāriskas izglītības nav vajadzīgs, lai spriestu par mākslas

parādībām.

Tāpēc par šo publicistisko pieeju literātūrai jāsaka: tās ir

jaukas subjektīvas domas par kaut ko. Krievi šai gadījuma

saka, ka cilvēks izteicot savu „B3rjiHfl na uenTo". Publicisti

mēdz attīstīt domas »no noßonv nero nn6yjib" — sakarā ar pār-

runājamo lietu, bet ne par pašu lietu.

Dzejai tieši, tās izpratnei un vērtējumam šādi spriedumi ne-

kā nedod, bet bieži, ļaužu prātus samulsinot, nāk tikai par ļaunu.
Lautenbachu 80. gadu publicistika izcēla par lielāko latviešu dzej-

nieku, bet 90. gadu publicisti viņu nogāza no šī pjedestāla un

pavisam iznīcināja. Mūsu dienās viens otrs „literātūrvēsturnieks"

mēģina viņa seno slavu restaurēt, bet cits peļ vēl tā, kā priekš

40 gadiem. Bet tas bēdīgākais pie visa tā ir tas apstāklis, ka

vēsturiski novērtēts viņš vēl šodien nav. Tā pat vēl nesenā pa-

gātnē bija ar Raini. Vienu politisko aprindu publicisti cēla viņu
debesīs, pretējo aprindu publicisti — gāza dubļos vai vismaz ar

nožēlošanas smīnu uzlūkoja šo veco vīru, kas savu laiku pār-

dzīvojis. Gar viņa dzeju ne viena, ne otra puse neliekas vēl

tagad ne zinis: tā stāv nesaprasta un nenovērtēta. —

Tuvu šai publicistiskajai pieejai stāv paidagoģiskā.

d) Paidagoģiskā pieeja literātūrai

lekams apskatām, kā un ar kāddiem rezultātiem šo metodi

lieto un kā tā būtu jālieto, atbildēsim vispirms uz jautājumu:
vai maz drīkst pieiet daiļdarbiem no paidagoģiskā viedokļa?
Drīkst, jo paidagoģijai ir cieši sakari ar poēziju un mākslu vis-

pār. Mākslai ir liela nozīme audzināšanā. Māksla ved pie dzī-

ves atziņas26. šillers savā laikā ir runājis par trīs mācības

iestādēm: baznīcu, skolu un teātri. Prof. A. Dau g c mūsu



41

universitātē lasa veselus kursus par mākslas audzināšanu, ņemot

par pamatu šiem priekšlasījumiem ievērojamāko pasaules rakst-

nieku daiļdarbus. Atminēsimies arī, ka visa senlatviešu audzinā-

šana bija mākslas audzināšana: bērnus audzināja ar dziesmām

(aistētiskā, pa daļai ētiskā virzienā), ar pasakām un sakām-

vārdiem (ētiskā) un ar mīklām (intellektuālā virzienā). Poēzija

vada uz labāku, pilnīgāku dzīvi. Vai arī otrādi: nelaba literā-

tūra var samaitāt cilvēku, sevišķi nenobriedušo jaunatni. Tāpēc

audzinātājam ir obligātoriski jāpieiet literāriskajai audzināšanas

\ielai no paidagoģiskā viedokļa, lai izvēlētos saviem paidagoģi-

jas uzdevumiem noderīgo. Tas pats ir jādara arī bibliotēkānem,

pie kā griežas visādu kārtu, stāvokļu un paaudžu lasītāji pēc

lasāmās vielas.

Kā tad nu paidagogs rīkojas, sijājot literātūru audzināšanas

uzdevumiem? Literātūras paidagoģiskais novērtējums atkarājas

no tam, uz kādiem paidagoģiskiem principiem vērtētājs nostājas.

Veclaiku skolmeistars domā, ka tik ar pozitīvajiem, literātūrā

attēlotajiem, tipiem var audzināt (sal. šai sakarā Dravnieka še

augstāk minēto prasību pēc pozitīvi tēlotiem cilvēkiem „Mērn.

laikos). Visu jaunlaiku literātūru, kur šādu tipu nebūs, viņš

atmetīs kā nederīgu audzināšanas mērķiem. Jaunlaiku paida-

gogs, kas grib veidot audzēkņu personības, neslēps no audzēk-

ņiem dzīves tumšās puses, nedz grāmatas, kur tās tēlotas. īstā

paidagoģija nav labuma ieteikšanā un slavēšanā vai ļaunuma

nosodīšanā, bet gan kā viena, tā otra saprašanā. īsta paidagoga

literāriskās grāmatas vērtējums ir diezgan sarežģīts. Papriekšu

viņam tā ir jānovērtē aistētiski kā mākslas darbs un tad jāzina,

vai bērns šo mākslas darbu būtu spējīgs saprast. Pozitīvā gadī-

jumā attiecīgais daiļdarbs noder kā paidagoģijas materiāls. Tad

nu sāksies šī darba interpretēšana. Un šai punktā katrs skolo-

tājs kļūs vairāk vai mazāk publicists, kas sakarā ar kādu Blau-

maņa, Raiņa, Poruka vai Brigaderes darbu sarunās visai gudras,

pamācībām bagātas un dzīvē noderīgas (kā viņam pašam liekas)

lietas, kam ar pašu analizējamo darbu nekāda sakara nav. To

tad var nosaukt par paidagoģisko publicistiku, un tā daiļdarba

aistētiskai izskaidrošanai un vērtēšanai paiet vienmēr garām.

2. Izskaidrošanas un saprašanas pieejas

Tās ir nepieciešamas literāriska darba novērtējumam, jo ne-

var novērtēt to, ko nesaprot. Visu šīs grupas pieeju (aistētiskās,
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ētiskās, psīcholoģiskās, biogrāfiskās, socioloģiskās un vēsturiskās

jeb ģenētiskās) nozīme ir tā, ka viņas daiļdarba kaut ko izskai-

dro. Tomēr, rīkojoties ar šīs grupas metodēm, bieži vien tiek

pielaista tā principiālā kļūda, ka ar tām, kas ir izskaidrošanas

metodes, sāk daiļdarbu vērtēt. Tādā gadījumā šīs metodes

zaudē nozīmi un vērtējums uz šo metodu pamata ierindojams

publicistikas rubrikā.

a) Principiāli aistētiskā pieeja

šī pieeja literātūrai savos pamatos ir dogmatiska. Kritiķim

ir jānodibina savs uzskats par to, kas ir daiļš. Daiļuma, skai-

stuma jēdziens dažādos laikos dažādām tautām ir dažāds.

Vienā un tai pašā laikā vienas un tās pašas tautas dažādām kār-

tām (piem. lauciniekiem un pilsētniekiem) var būt pretēji

leskati par daiļumu. Vienas un tās pašas kādas šaurākas grupas

robežās katram īpatnim var būt savs individuāls skaistuma no-

jēgums. Aistētisks pārdzīvojums ir subjektīva lieta. Sakarā ar

to ir subjektīvs arī aistētiski principiālais daiļdarbu vērtē-

jums. Vienmēr beidzot nonākam pie tam, ka vienam patīk

māte, otram — meita. Vienu sajūsmina Raiņa, otru — Skalbes,

trešo — Bārdas, bet ceturto — Blaumaņa daiļdarbi. — Subjek-

tīvais vērtējums no šīs principiāli aistētiskās pieejas viedokļa to-

mēr nebūs pilnīgi bez nozīmes, ja mēs nostāsimies uz kāda no-

pietnāku, filozofiski motivētu dailes principu pamata. Tā to reiz

darīja franču kritiķis Bualo, izvēlēdamies klasisko viedokli. Visus

dzejas darbus, kas ar šī viedokļa dailes noteikumiem nesaskanēja,

viņš atzina par nevērtīgiem. Par tādām nopietnākām dailes prin-

cipu bāzēm var bez klasiskās uzskatīt vēl arī romantisko un reā-

listisko. Uz viena no šiem pamatiem nostājušies, mēs katrā ziņā
būsim spiesti citu principu dailes darbiem noliegt aistētisko vēr-

tību. Tā redzam, ka arī dailes principi savos pamatos ir sub-

jektīvi.

Tāpēc tad nu ar šo aistētiski principiālo kritēriju, ja

grib, ka šī metode zaudē savu nozīmi, nekad nedrīkst vērtēt.

Ši metode var derēt tikai daiļdarbu izpratnei. Bet, gribot
ar šīs metodes palīdzību tikai izprast dažādu virzienu dailes

darbus, arī ir vēl jābaidās kļūt subjektīviem. Proti: cienīdami,

piem., reālo mākslu, mēs nedrīkstam klasiskajai vai romantiskajai
pieiet no pirmās viedokļa: tā mēs klasiskās vai romantiskās māk-

slas darbu nesapratīsim un nevarēsim izskaidrot. Pieejot, piem.,
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romantiskajai mākslai, mums jāiejūtas un jāiedzīvojas tās prin-

cipos un ideju pasaulē. Mums jāsāk skatīties ar romantika acīm

uz viņa dzīves vērtībām to plašuma un tāluma dimenzijā: uz

viņa zvaigznēm, sauli, jūru, mūžību, bezgalību; to dziļuma di-

menzijā — uz garu, dvēseli, mīlestību jeb visu to, ko apzīmē

par iekšējo dzīvi. Tā Rainim, Porukam, Skalbēm, Bārdām,

Aspazijai, Ziemeļniekam v. c. romantiķiem pieejot, mums at-

klāsies viņu dzejas būtība katram viņa īpatnējā novirzienā. Tādā

kārtā mēs kļūsim, piem., pie Poruka bālo zēnu, pērļu zvejnieka

un citu viņa tēlu izpratnes. Un šī izpratne ir šo tēlu formālās

novērtēšanas conditio sine qua non. Mākslinieciskai novērtēša-

nai jānotiek tomēr ne ar šo, bet ar citu metodi, par ko runāsim

vēlāk.

Tā tad: principiāli aistētiskās pieejas būtība, ja šo pieeju

pareizi izprot un izmanto, nav strīdos par dailes principiem un

tiesas spriešanā par daiļdarbiem, jo dc gustibus nonest dis-

putandum. šīs pieejas uzdevums ir mums palīdzēt saprast šos

dažādos dailes principus, uz kuru pamata var rasties tik dažā-

dīgi, bet pie citādiem vienādiem noteikumiem savā starpā līdz-

vērtīgi daiļdarbi. — Tādā kārtā šī principiāli aistētiskā pieeja

kļūst literātūras pētīšanas darbā par svarīgu palīgmetodi,

kas neskaidro, ko, piem., Poruks, Rainis, Blaumanis v. c. rakst-

nieki uzskatījuši par daiļumu. Un tas ir vajadzīgs zināt, lai

varētu viņu darbus objektīvi novērtēt.

b) Ētiskā pieeja

Izliekas drusku savādi, ka literāriskam daiļdarbam pieies no

morāliskā viedokļa. Vai tas maz iespējams, ja gribam palikt

cbjektīvitātes robežās? Jā, ir iespējams. Daiļuma pārdzīvo-

jums savās augstākajās attīstības pakāpēs saplūst kopā ar ētiskā

labuma pārdzīvojumu- 7
.

Vidus laikos tikai tā pārdzīvoja dai-

ļumu, pie kam ētiskais moments nebija vairs harmoniski saska-

ņots ar aistētisko, kā sengrieķiem un senlatviešiem, bet ņēma

virsroku un kļuva par dominējošo faktoru mākslas darbā. Mums

no šāda viedokļa mākslai (tās radīšanas, izskaidrošanas un vēr-

tēšanas momentos) piegāja Vecais Stenders, kas domāja, ka

mākslas darbs bez morāliskas pamācības ir kā skaists, bet

zirgs, un visi viņa pēcteči, p'iie kuriem šī vārda plašākā nozīmē

pieder vēl Neikens, Apsīšu Jēkabs un citi veclatviskā virziena rakst-

nieki tautiskajā laikmetā. — Ja nu šāds morālisks rakstnieka no-
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doms ir noteicošs faktors mākslas darba genezē, vai tad, lai varētu

saprast šādu mākslas darbu, mums šis ētiskais moments nav jājem

vērā? Vai varam to ignorēt?

Un ja nu to nevaram ignorēt, tad, lietojot šo pieeju, rodas

jautājums, kā to zinātniski un lietderīgi izmantot. Te nu visumā

mutatis mutandis jāatkārto tas pats, kas jau teikts par iepriekšēji

apskatīto aistētisko pieeju.

Tā kā uzskatos par to, kas ir ētiski labs un vērtīgs, nav nekā-

das zinātniski noteiktas skaidrības vai vismaz kādas vispār atzītas

vienības, un katram laikmetam mēdz būt savi raksturīgi ieskati

morāles lietās, pat viena laika dažādiem ļaužu slāņiem tie var būt

dažādi un vēl vairāk: pat viena laika un vienas kārtas atsevišķiem
indivīdiem tie var būt diametrāli pretēji, tad, visu to vērā ņemot,

taisni te ir šīs ētiskās metodes īstais uzdevums. Ar šo metodi jāno-

skaidro, uz kādiem ētisko principu pamatiem stāvējis attiecīgais,

ētiski noskaņotais, apskatāmais rakstnieks, piem., Vecais Stenders,

Neikens, Apsīšu Jēkabs, Poruks, Nīčše v. t. t. Tas ir vajadzīgs, lai

varētu saprast viņu dzejas tēlus. — No viena vai otra ētikas princi-

pa (piem., kristīgā, latviskā, nīčšeānistiskā) dominantes attiecīga

rakstnieka pasaules pārdzīvojumā atkarāsies arī viņa aistētiskie uz-

skati. Ir skaidrs, ka Poruka varoņu kopējā tendence cīnīties pret

dabu, pasauli, miesu, to nolādot vai nokaujot, stāv ciešā sakarā ar

kristīgās ētikas savdabīgi slimīgu novirzienu, ko pārstāvēja hernhū-

tisma ietekmētais Poruks. šai ētikā pamatojas viņa mākslas pazī-

stamākie tēli: skrandainie, izsalkušie, bālie, slimīgie, vājie, bet ga-

rīgi rosīgie bērni (Cibiņš, Matīsiņš, Silenieku Jānis), jaunas, ar

Kristus garu saskanīgas dzīves meklētāji jaunekļi (Pērļu zvejnieks,

Hernhūtiešu Jozefs, Mūziķis, Paz. dēls v. c.) un vecie sirdsšķīstie

viņa ļaudis.

Tādā kārtā ētiskā metode kā saprašanas viedokļa noskaidrotāja
ir ļoti svarīga literātūras pētīšanas palīgmeto d c. Tās uzde-

vums var būt tikai rakstnieka ētisko poziciju at-

klāšanā, lai tad, no tām izejot, ieraudzītu viņa tēlus, kā viņš pats

tos skatījis; tik tādā kārtā ir gūta iespēja šos tēlus tad no māksli-

nieciskā viedokļa formāli novērtēt.

Slikti ir, ja šo ētisko metodi no izskaidrošanas pieejas pār-

vērš vērtēšanas „metodē", kam jānosaka, kas ir labi vai nelabi daiļ-

darbā, kā tur to būtu vajadzējis vai nevajadzējis tēlot (sk. agrāk

apskatīto Dravnieka pieeju „Mērn. laikiem", pag. 29). Ar šādas

ētiski vērtējošas „metodes" palīdzību ne tikai Plūdonis savā literā-

tūras vēsturē iedala „Mērn. laiku" tipus pozitīvos un negātīvos, bet
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to tā dara arī Zeiferts. Nereti gadās, ka ģimnāzijā skolmeistari

vēl Blaumaņa cilvēkus (piem., Indrānos, Sestd. vakarā, Nāves ēnā)

iedala tādos pat pozitīvo avju un negātīvo āžu pulkos: tos pirmos

viņi sevišķā labvēlībā nostata sev pa labi roki, bet tos otrus morā-

liskā sašutumā —pa kreisi. Tas ir atbaidošs piemērs, kā ar ētisko

metodi nedrīkst pieiet literātūrai. Kad ar ētisko metodi tā sāk rīko-

ties, tad tā pārvēršās par sliktas paidagoģijas metodi vai vienkārši

par paidagoģisku publicistiku.

c) Psīcholoģiskā metode

Šīs metodes robežas ir diezgan nenoteiktas, un tās uzdevums ir

diezgan neskaidrs. Bieži vien psīcholoģiskā pieeja literātūrai tiek

reducēta uz daiļradīšanas psīcholoģiju. Tas nozīmē — pieiet daiļ-

darbam kā dvēseles darbības produktam jeb, ar citiem vārdiem, no-

skaidrot, kā cēlies darbs, skatoties no autora psīcholoģisko pārdzīvo-

jumu viedokļa. Pati par sevi šāda pieeja nav neiespējama, tā var

būt interesanta un vērtīga viena otra psīcholoģiskā jautājuma no-

skaidrošanai. Bet daiļdarba tādai izpratnei, lai šo daiļdarbu varētu

labāki novērtēt kā mākslas darbu, šāda psīcholoģiskā pieeja tāpēc at-

zīstama par neproduktīvu. No daiļradīšanas viedokļa literāriskam

darbam pieejot, mēs novirzītos no īstā literātūrzinātnes pētīšanas uz-

devuma un iemaldītos psīcholoģijas kompetenču sfairā.

Krievu literatūrzinātnieks Pērecs psīcholoģisko metodi apzī-

mē par vēsturiski - psīcholoģisko un identificē to ar biogrāfisko

(KpaTKini oMepK etc, pag. 39—40). Psīcholoģiskā pieeja, zināms, sai-

stās ar biogrāfisko, bet par šo pēdējo mēs runāsim kā par patstā-

vīgu pieeju neatkarīgi no psīcholoģiskās.

Psīcholoģiskās metodes uzdevums īsti ir daiļdarbā tēloto cilvēku

raksturošana (neatkarīgi no rakstnieka dzīves), šāda raksturošana

ir vajadzīga, lai saprastu šos dzejas tēlus un varētu tos pienācīgi

novērtēt. Zināms, ne katram gabalam, sevišķi vecāku periodu dzejā,

tā var pieiet. Turpretim jaunlaiku literatūrā personu raksturojumi

bieži vien stāv daiļdarba centrā (kā tas, piem., ir Blaumaņa drāmās

un novelēs). Vispārīgi: personu raksturojums ir tik būtisks jaun-

laiku episkās un dramatiskās dzejas moments, ka psīcholoģiskā piee-

ja šiem daiļdarbiem ir gandrīz nepieciešama.

Kā tad nu ar šo metodi rīkojas? Pirmais jautājums no šīs me-

todes viedokļa: kas gabalā ir galvenā persona, ar ko saistīsies auto-

ra galvenais mākslinieciskais nodoms? Dažreiz autors daiļdarba

virsrakstā šo personu jau ir atzīmējis (piem., Andriksons, Raudupie-
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te, Purva bridējs v. t. t.). Bieži turpretim tas kritiķim pašam jāno-

teic: piem., Aspazijas drāmā Atriebēja, kur ir iespējamas trīs, un

drāmā Vaideiote, kur iespējamas divas varbūtības. — Otrs jautā-

jums: kas ir galvenās personas rakstura pamats un kā, no tā izejot,

saprast šo cilvēku? Rakstura drāmās (Blaumaņa Pazūd, dēls, Bri-

gaderes Ilga) un citos līdzīgos gabalos (Blaumaņa Andriksons,

Raudupiete) jāizseko, kā no rakstura izriet visa gabala darbība un

konflikti. — Trešais jautājums: vai personas (sevišķi galvenā) psī-

choloģiski pareizi notēlotas? Piem., vai ir psīcholoģiski iespējams,
ka Poruka Cibiņš, apm. 13—14 gadu vecs pagastskolnieks, nolādēja

dabu? Vai ir psīcholoģiski pareizi, ka Poruks liek kādam citam sa-

vam varonim Matīsiņam (Asaras), kas ir vēl jaunāks par Cibiņu,

par dzīvi domājot, tādus vārdus sacīt: „Kas ir izdomājis visu šo

trako komēdiju, kura tiek pasaulē spēlēta?"

Kādu gabalu psīcholoģiski analizējuši un izpratuši, mēs to va-

rēsim tad aistētiski vērtēt.

d) Biogrāfiska metode

Dzejnieks, kā katrs radītājs, rada savus darbus pēc savas sejas

un līdzības. Dzejnieka pasaules uzskats, kā arī atsevišķas ar šo uz-

skatu saistītas idejas atspoguļojas viņa darbos. Krievu literatūrzi-

nātnieks P. Sakūļins saka, ka, runājot par mākslas darbu, nevar

nerunāt par rakstnieka personību tāpēc, ka tā ir primum agens-*.

Biogrāfija tad nu ir tā, kas, palīdzēdama noskaidrot rakstnieka per-

sonību, met gaismu uz viņa darbiem, lai mēs tos varētum labāki sa-

prast.

Mūsu skolas literātūrvēstures ir pārkrautas ar biogrāfisku ma-

teriālu bagāžu. Par chronoloģisko pieeju runājot, uz to jau aizrā-

dījām, šīs biogrāfiskās ziņas pašas par sevi nav zinātne, un ja

skolnieks tās iemācās, tās nav arī literāriskas zināšanas. Biogrā-

fiskās metodes uzdevums ir kārtot, apgaismot un organizēt rakst-

nieka dzīves datus tādā sistēmā, lai šie dati derētu par izeju attie-

cīga rakstnieka daiļdarbu izpratnei. Tāpēc ne visas ziņas ir vienlī-

dzīgi vērtīgas. Nepieciešamās no šīm ziņām ir savelkamas tādos 8

punktos, pie kam katrs iepriekšējais ir t i k ai tāpēc vajadzīgs, lai

saprastu nākošo:

1) Laiks un vieta, kad uri kur dzimis.

2) Laikmets un apkārtne. Ļaudis.

3) Vecāki.

4) Agrā bērnība un tās iespaidi.

5) Izglītība.
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a) pirmā mācība,

b) citas skolas,

c) augstskola.

6) Izcili rakstnieka dzīves gadījumi un notikumi, kas viņu se-

višķi ietekmējuši.

7) Viņa darbi (kas izskaidrojami un vedami sakarā ar iepriek-

šējiem datiem):

a) sabiedriskajā dzīvē,

b) literātūrā.

8) Kas nu viņš bija kā sava laika cilvēks un rakstnieks?

Ja nav vairāk laika, lai skolotājs rakstnieka dzīvi, pie šiem

punktiem pieturoties, izstāsta bērniem piecās minūtēs. Tā viņš bēr-

niem būs sniedzis vairāk zināšanu nekā literātūras vēsturu lapas

pusēm garās biogrāfijas. Kas grib rakstīt par kādu rakstnieku, lai

turas pie šiem punktiem, un viņš būs kaut ko literātūrzinātniski

lietderīgu pateicis. Vācu literātūrvēsturnieks Šer c r s visus aug-

šējos punktus ir apvienojis trīs tādās jautājumu grupās:

1) das Ererbte (jeb mantojums no mājas),

2) das Erlernte (jeb mantojums no skolas) un

3) das Erlebte (viņa darbi uz viena vai otra mantojuma

pamata)-".

c) Socioloģiska metode

Vai varam no šāda viedokļa pieiet literātūrai? Varam, šī ir

tikai paplašināta un modificēta biogrāfiskā pieeja, par kuras liet-

derību literāriskās pētīšanas darbā jau runājām. Rakstnieka cen-

tieni, kas vairāk vai mazāk atspoguļojas viņa daiļdarbos, ir formē-

jušies sava laika attiecīgas kultūras atmosfairā. šī kultūras ap-

kārtne jāpārzin, lai varētum saprast rakstnieku darbus. Kas dzej-

nieku grib saprast, tam jādodas uz viņa zemi — tā šo domu savā

laikā bija jau Ģēte izsacījis. Ka māksla stāv ciešā kontaktā ar sa-

biedrisko dzīvi, ka māksla ir sociāls fainomens — tādi uzskati par

mākslu sāka parādīties Krievijā :i0 un Francijā lsl pagājušā gadu

simteņa 80. gados. Socioloģiskā principa svarīgumu literāriskajā

kritikā, lai gan daudz vēlāk, atzīst arī franču literātūrvēsturnieks

L a n s o n sB2
.

Tā lieta tagad ir kļuvusi jau tik viekārša un vispārpazīstama,

ka neviens vairs par to nešaubīsies, ja sacīsim, ka arī pie mums,

tāpat kā visur, sabiedriskā dzīve iet roku rokā ar mākslu, viena otru

ietekmēdama. Tā, piem., bez tautisko centienu pārzināšanas mēs

nesapratīsim ne J. Alunāna, ne Pumpura, ne Ausekļa, ne Brīvzem-
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nieka daiļdarbus. Tāpat bez 90. gadu saimnieciskajām pārmaiņām
zemnieku dzīvē nesapratīsim Blaumaņa galveno drāmu (Paz. dēla,

Indrānu, Sestd. vakara) konfliktus. Tas pats sakāms par Aspazi-

jas drāmās paustajiem centieniem, kas bez sava laika 90. gadu

jaunās strāvas idejiskā apgaismojuma pilnīgi nekad nekļūtu sa-

protami.

šī metode ir viena no svarīgākajām literātūras pētīšanas dar-

bā. Tā savā būtībā ir tīra saprašanas metode, ar kuras palīdzību

mēs varam dziļi ieskatīties daiļdarbu saturā veidotajos dzīvajos sa-

vu laiku centienos un cīņās.
Vērtēt daiļdarbus ar šo metodi nekādā gadījumā nedrīkst.

Tad tā pārvēršas par socioloģiskās pētīšanas kariķē jumu, kļūdama

par lētas sugas publicistiku. — Un tomēr šī metode tādas publicisti-

kas veidā tika 90. gados lietota daiļdarbu vērtēšanai. Brandesa un

Tēna pārprasto domu ietekmēti, mūsu kritiķi, to starpā arī Zeiferts

kādu laiku, prasīja no dzejas darbiem sabiedriski vērtīgu ideju

sludināšanu vai, ar citiem vārdiem, prasīja pēc mākslas darba derī-

guma
33

.

Tā kā Poruka darbos tādu ideju nebija, tad tiem kā mākslas

darbiem piešķīra mazu vērtību. Jansons - Brauns Poruka tēlotos

bālos zēnus nosauca par asaru prinčiem un klibiem jēriem. — Tik

daudz šoreiz par šīs vērtīgās metodes ačgārno lietošanu.

f) Vēsturiskā jeb ģenētiskā metode

Vēsturiskā jeb ģenētiskā literātūras metode, tāpat kā visas šīs

grupas iepriekšējās, nav vērtēšanas, bet izskaidrošanas pieeja lite-

rātūrai. Vēsturiskās metodes būtība pastāv iekš tam, ka mēs ar to

apskatam rakstniekus un viņu darbus sabiedrisku un kultūrvēstu-

risku notikumu kopgaitā, ar ko sakarā aug un attīstās literātūra.

Literātūras vēsturisko studiju uzdevums ir — atrast kādas literāris-

kas parādības (proti: motīva, sižeta, tipa, idejas, literāriska vir-

ziena etc.) sākumu (geneze) un izskaidrot, kā laikos šī parādība sa-

tura un formas ziņā mainās un vēršās atkarībā no sabiedrisko un

vispār kultūrdzīves apstākļu maiņas. Daiļdarba ģenēzes izpratne ne-

pieciešama tā māksliniecisko īpatnību saprašanai, konstrukcijas sa-

vādību konstatēšanai un iekšējās būtības tveršanai. (Sk. par lit.

vēstures uzdevumu un metodiku turpmāk).

3. Vērtēšanas metodes

No šīs grupas trim metodēm filoloģiskā un salīdzināmā ir tikai

pa daļai vērtēšanas
— pa daļai tās ir vēl izskaidrošanas un sapra-
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šanas metodes, kas kā tādas piederētu iepriekšējai grupai. Gandrīz

tikai tīrās vērtēšanas metode ir — šai grupā pēdīgi apskatāmā aistē-

tiski formālā jeb vienkārši: formālā metode.

a) Filoloģiskā metode

Filoloģisko metodi var apzīmēt arī par valodnieciski aistētisko.

Tā ir vecākā zinātniskā literātūras pētīšanas metode. Agrākajos lai-

kos, kad literātūras zinātne bija savas veidošanās sākumos, šī meto-

de bija netikai galvenā, bet vienīgā. Vācijā šīs metodes galvenie

pārstāvji ir J. Grim ms, Vakerna gel s, Lachm an s,

H. Pauls v. c.34
. Francijā pazīstamākais no tādiem ir Lan -

s o n 535.s
35

.

Kādas ir tās problēmas, ar kuru atrisināšanu šī metode nodar-

bojas? Kādi tai uzdevumi, mērķi un darba paņēmieni? 30
— Visus

šos jautājumus var sistēmatiski saņemt kopā trīs tādās grupās:

1) teksta jautājums,

2) autora jautājums,

3) vārda un panta mākslas jautājums.

Pirmie divi jautājumi rāda mums filoloģisko metodi kā izskai-

drošanas un saprašanas, bet pēdējais — kā vērtēšanas metodi.

Apstāsimies drusku pie šīm trim iedalījuma grupām.

Teksta filoloģiskā interpretācija ir viens

no svarīgākajiem šīs metodes uzdevumiem. Rūpīgi jāpētī literāriskā

pieminekļa valoda. Ja izcelšanās laiks nezināms, tas jāmēģina no-

teikt uz valodas un citu kultūrvēstures datu pamata. Jāpētī teksta

vēsture, mēģinot noteikt, vai teksts cēlies vienā laikā vai vairākos

laika periodos, salīdzinot dažādus tā paša teksta variantus rokrak-

stā vai iespiestā izdevumā. Vai nav notikuši teksta kropļojumi?

Teksta kritikas uzdevums restaurēt oriģinālo formu (gadījumā, ja

tā kropļota). Jāizskaidro nesaprotami vārdi, izteicieni un teikumi.

Ar teksta interpretācijas un kritikas sevišķiem paņēmieniem bieži

vien nākas noteikt literārisko pieminekļu viltošanu. Dažreiz ir va-

jadzība noskaidrot vai attiecīgais piemineklis ir tulkojums vai oriģi-

nāls ; ja nav pilnīgi oriģināls, jāmeklē avoti, no kuriem autors smē-

lis ierosmi. Tulkojumi jāsalīdzina ar oriģināliem un jākonstatē, vai

nav notikusi novēršanās no pēdējiem.

Tāda pieeja ir nepieciešama vecāku periodu literātūras piemine-

kļiem, par kuru izcelšanās laiku, vietu un sakariem trūkst ziņu un

kuru valoda ir jau kļuvusi pa daļai nesaprotama. Uz šādiem inter-

pretācijas pamatiem ir dibināta, piem., bībeles grāmatu eksēģēze un
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pie mums pirmo grāmatu kritiskā apskate, bet sevišķi tautas dzie-

smu, pasaku un teiku pētīšana.

Autora jautājums arī bieži vien kļūst par svarīgu fi-

loloģisko studiju uzdevumu. Uz filoloģisku un kultūrvēsturisku do-

kumentu pamata, piem., prof. Kundziņš ir mēģinājis noteikt

Jāņa evaņģēlija autoru. Ar šo jautājumu filologiem jānodarbojas,

ne tikai vecus anonimus vai ar pseudonimiem apzīmētus rokrak-

stus un iespieduma darbus pētījot; tāds jautājums, piem., attiecībā

uz Šekspīru un pie mums attiecībā uz Kaudzīšiem var rasties arī

jaunlaiku dzīvē. Un bez citām pieejām, kas šī jautājuma atrisināša-

nai vajadzīgas, filoloģiskā ir viena no nepieciešamākajām. — Ja lite-

rāriskā pieminekļa autors zināms, tad, izejot no viņa stāvokļa sadzī-

vē, jāmēģina noskaidrot, piem., producēšanas cēloņi (Pauls) v. c. uz

tekstu attiecīgi jautājumi.

Vērtējot filoloģiskā metode nepieiet literāriskajam darbam

kā satura un formas, t. i. stila, organiskai vienībai. Idejiskais saturs

gandrīz nemaz netiek ievērots, psīcholoģiskā dziļumā šī metode arī

neiet. Visa vērtēšana saistās ap vārda un panta mākslas jautāju-

miem. Pauls, kas vērtējot negrib kļūt subjektīvs spriedējs, nostā-

jies uz vēsturiski-empiriskiem pamatiem, šīs vērtēšanas atsevišķos
momentus tā formulē: Vai ar doto dzejas darbu ir sperts solis uz

priekšu attīstībā? Vai izteiksme ir kļuvusi smalkāka? Vai ir lietoti

kādi jauni tēlošanas (resp. valodas) līdzekļi? Vai ir parādījusies

jauna jūtu nokrāsa? Jeb vai vecie līdzekļi tikai par jaunu kombi-

nēti? (Paul: Methodenlehre, pag. 238). — Pie mums ar šīs fi-

loloģiskās vērtēšanas kritēriju pieeju literātūras darbiem savā laikā

jo plaši kļuva pazīstams valodnieks Mūlenbachs. Sevišķi asi

viņš vēršas pret toreizējiem jaunās, tā sauktās dekadentās, dzejas

pārstāvjiem, kuru starpā V. Eglī t i s ieņēma vadoņa vietu37
.

Arī T. Zeiferts savā apcerējumā — „Hugenbergers mūsu valo-

das un rakstniecības laukā" (Austr. 1886) ir Hugenbergeram piegā-

jis ar valodniecības mērauklām.

Noslēdzot par šo metodi un to vērtējot pēc tās noderīguma li-

terātūras pētīšanai, jāsaka: tā ir katras zinātniskas pētīšanas pa-

mats un izeja. Daudz derīgu un nepieciešamu priekšdarbu veic šī

metode. Sevišķi tas attiecināms uz literātūras vecākajiem posmiem

un tautas dzeju. Tomēr ar šo metodi vien daiļdarbu pilnīgi izprast

un novērtēt nevar. Mākslas darba idejisko, ģenētisko, aistētiski for-

mālo pusi ar šo metodi noskaidrot un novērtēt nav iespējams. lerin-

dot rakstnieku citu starpā, ierādīt viņam attiecīgu vietu savā laikā

—to ar filoloģiskiem pētījumiem vien nevar panākt. Tāpēc literā-
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tūras pētīšanai jaunākajos laikos, kur autori zināmi, tekstu izcelša-

nās jautājums (sacerēšanas laika noteikšana) nedara grūtības, bet

kur literātūrā tad idejiskās, psīcholoģiskās un aistētiskās formas vēr-

tības ieņem izcilu vietu, šī metode ir mazāk noderīga, nekā agrāko

laiku pieminekļus pētījot.

c) Salīdzināšanas metode

Salīdzināšanas metode literātūras pētīšanas darbā ir vajadzīga

tāpēc, ka civilizēto tautu literātūras ir stāvējušas un stāv viena ar

otru tuvākā vai tālākā kontaktā, un aiz tā iemesla mēs sastopamies

dažādu tautu rakstniecībā ar vienādiem literāriskiem sižetiem* mo-

tīviem, līdzīgām problēmām un dzejas formām.

Salīdzinot divus vai vairāk radniecīgu daiļdarbu savā starpā,

mēs to katru par sevi varēsim ir labāk saprast, ir labāk novēr-

tēt. Nevar, piem., pienācīgi saprast Neiķena tēloto pazudušo dēlu

(„Bāris"), to nesalīdzinot ar bībeles attiecīgo sižetu un tā veidoju-

mu. Bet Apsīšu Jēkaba pazudušie dēli (Pēterītis stāstā „Pie pag.

tiesas" un Gustiņš stāstā „Pazudušais dēls") bez salīdzināšanas ar

Neiķena „Bāri" nav ne saprotami, nedz, un tas šinī gadījumā ir

galvenais, novērtēj a m i tā, kā tas literātūrzinātniski nepie-

ciešams. Tāda pat salīdzināšana ir vajadzīga Blaumaņa „Pazudušā-

jam dēlam" ar Neiķena un Apsīšu Jēkaba jau minētajiem gabaliem,
lai Blaumaņa „Pazudušā dēlā" sižetu un galveno personu (Krustiņu)

varētu pienācīgi saprast un vērtēt.

Kā ar šo metodi rīkojas? — Nostata blakus kā novērošanas ob-

jektus divus vai vairāk radniecīgus daiļdarbus uz viena no to kopīgo

elementu pamata. Visizdevīgāk ņemt par salīdzināšanas izeju — ko-

pīgo sižetu. Citi momenti tad (idejiskais un formālais) noteiks tu-

vāk salīdzināmo rakstnieku kontakta attiecības. Sevišķi svarīgs šai

ziņā ir formas kritērijs. — Salīdzināšanas bāze var būt plašāku vai

šaurāku apmēru, skatoties pēc pētnieka interesēm un vajadzībām.

Vir, piem., iziet no —

1) Vienādu sižetu salīdzināšanas viena un tā paša rakstnieka

darbos. Piem., var salīdzināt Poruka bālos zēnus savā starpā: Cibi-

ņu („Kc*uja pie Knipskas"), Silenieku Jāni („Romas atjaun.") un

Matīsiņu („Asaras"). Tāpat to var darīt ar Apsīšu Jēkaba pazudu-

šajiem dēliem: Pēterīti („Pie pag. tiesas"), Gustu („Paz. dēls")

un Spricēnu („No mazām dienām"). Tā salīdzināties ļaujas arī

Blaumaņa jaunās meitas, kas aiziet pie vecajiem vīriem („Salna pa-

vasarī", „Raudupiete" un „Laimes klēpī"), un viņa „Purva bridēji"

(Krustiņš „Paz. dēda" un Edgars „Purva bridējā").
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2) Par salīdzināšanas izeju var noderēt vienāds sižets vienas

tautas viena laika dažādu rakstnieku darbos. Uz tāda pamata var

salīdzināt, piem., šķīstsirdīgos cilvēkus Apsīšu Jēkaba stāstā „Bag.

radi", Poruka stāstos „Baltās drānas" un „Sirdsšķīstie ļaudis",

Blaumaņa drāmā „Sestdienas vakars".

3) Par salīdzināšanas bazi var būt vienāds sižets vienas tautas

dažādu laikmetu rakstniecības darbos. Piem. bārenītes sižets tau-

tas dziesmās un pasakās, tas pats sižets Zvaigznītes stāstā „Bāra

bērns", Apsīšu Jēkaba stāstā „Bildes tautas dziesmās", Zeiferta

dziedājumā „Mātes meita un bārenīte", kā arī viņa pasakā „čaklā

Mudīte", Raiņa drāmā „Pūt, vējiņi!" un Brigaderes drāmā „Maija

un Paija". Tāpat var salīdzināt Lāčplēša sižetu — tautas teikās,

Pumpura poēmā „Lāčplēsis" un Raiņa drāmā „Uguns un Nakts".

4) Pēdīgi uz vienāda sižeta pamata var tikt salīdzināti no da-

žādu tautu un dažādu laiku literātūras ņemti daiļdarbi. Piem., jau

minētais pazudušais dēls — bībelē, Neiķēna darbos, Apsīšu Jēkaba,

Blaumaņa, Poruka, V. Eglīša, Raiņa v. c. darbos. „Das Ewig-

Weibliche" sižets: no bruņnieku dzejas, Dantes Beatriče, Ģētes

Grietiņa, Ibsena Solveiga, Dostojevska Soņa («Noziegums un

sods"), Blaumaņa Kristīne („Purva bridējs"), Brigaderes Mare

(pasaka ar tādu pat virsrakstu), Raiņa Dina („Jāzeps un viņa

brāļi").

Ar šo metodi mēs, daiļdarbus salīdzinot, pirmkārt, kā jau

teikts, iegūstam labāku un noteiktāku izpratni attiecībā uz pašu šo

darbu un viņos tēloto cilvēku būtību. Otrkārt mēs noskaidrojam,

vai viens rakstnieks no otra ir kaut ko un cik aizņēmies. Vai viss

darbs kā sižetā, tā idejiskajā un formālajā veidojumā aizgūts? Vai

tikai sižets aizgūts (kā Raiņa drāmā „Ug. un Nakts" no Pumpura

„Lāčplēša")? Cik tāļ daiļdarbs, neskatoties uz viena vai otra

mākslinieciskā momenta līdzību ar otru cita rakstnieka darbu, var

tikt uzskatīts par patstāvīgu veidojumu? Tas jāzina, lai kādu at-

tiecīgu daiļdarbu varētu novērtēt, šādā kārtā salīdzinot, patiesībā

notiek jau vērtēšana, kuram autoram darbs ir labāki izdevies, ku-

ram tas ir mākslinieciski gatavāks.

c) Aistētiski formāla metode

īstā un vienīgā metode, kas sniedz mums reizē nepieciešamos

un pietiekošos kritērijus daiļdarbu novērtēšanai, ir un var būt tikai

aistētiski formālā jeb, īsāki izsakoties, formālā metod e
3B

.

Ar šo metodi gan arī izskaidro, kā saskaņā ar rakstnieka vado-

šo nodomu tiek attiecīgā darbā veidotas dzejiskās dotības (si-
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žets, idejas, personas etc.), lai, to saprotot, mēs daiļdarbu varētu

baudīt. Bet katrā šīs metodes izskaidrošanas

momentā reizē ir jau dots vērtēšanas mo-

ments.

Kā šī metode atšķiras no agrāk apskatītās aistētiski princi-

piālās un kā ar šo metodi rīkojas? Mēs redzējām, ka principi par

to, kas ir daiļš, bija subjektīvi, šie principi mākslas darba vērtēša-

nā noteica, kas ir jātēlo, kāda viela: romantiķim, piem., dailes viela

var būt tikai gars, mūžība, ideja; naturālistam — taisni pretējās

lietas. No zinātniskās poētikas viedokļa tomēr ne izvēlētā viela, ne

daiļdarba idejiskais saturs nenoteic šī darba māksliniecisko vērtību,

bet gan šīs vielas un idejiskā satura veidojums formā. Ne kas ir

tēlots, bet kā šis kas ir tēlots (pie tam ir vienalga, kas tas kas ir).

Šī elementārā patiesība ir visu izšķirošais un noteicošais moments

daiļdarba aistētiskajā būtībā. Blaumanis, mūsu lielākais māksli-

nieciskās formas meistars, mācīdams kādu iesācēju, kā dzejot, šai

jautājumā reiz tā izsakās: „Nevis tas, vai Tu rozi vai mēslu gubu

apraksti, ir tas svarīgākais, bet gan kā Tu to dari!"3
9.

Katram māksliniekam, kas ķeras pie kāda darba, ir vairāk vai

mazāk skaidri nojausts vai apzināts nodoms attiecībā uz veido-

jamo daiļdarbu. Saskaņā ar šo nodomu stāv vielas un sižeta izvēle,

kā arī visa šī veidojamā darba konstrukcija dzejas paņēmieni un

līdzekļi tiek saskaņoti ar reālizējamo nodomu. Nodoms tādā kārtā

ir organizējošs teleoloģiski darbīgs spēks pašā daiļdarbā, kas pie-

šķir visam šim darbam cieši noteiktu aistētisku vienību. Izejot ti-

kai no nodoma, mēs varam saprast kāda daiļdarba organisko būtību.

Formālās metodes uzdevums tad nu ir — izse-

kot raksnieka nodomu mākslinieciskajam re-

ālizē jumam. Poētikai ir savi nepārkāpjami mākslinieciskas

loģikas likumi, aksiomas un noteikumi, ko neviens meistars, ja viņš

grib meistars būt, nedrīkst pārkāpt. Tādi, piem., ir noteikumi par

valodas daiļskanību, pareizību, noteiktību v. t. t., atskaņu dabisku-

mu un tīrskanību, daiļdarba (sevišķi drāmas) fābulas vienību v. t. t.

šādi noteikumi ir jāievēro katram rakstniekam, neskatoties uz to,

vai viņš savos nodomos un vielas izvēlē ir romantiķis, klasiķis, deka-

dents, reālists vai naturālists. Formālā kritika tad nu seko tam,

vai dzejnieks šīs prasības pildījis. Tas ir tas, ko Kroče, Po-

tje b ņ a v. c. prasa no īstās kritikas. —

Arī mums mūsu kritika reiz jānostata uz īstiem pamatiem, lai

mūsu dzeja varētu augt un veidoties uz augšu. Tādēļ neslavēsim

mūsu dzejas meistarus, kur viņi to nav pelnījuši. Neslavēsim Bri-

gaderes „Mari", kā Zeiferts un citi kritiķi to dara. „Mare" no māk-
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slinieciskā nodoma reālizējuma viedokļa ir pilnīgi neizdevies darbs:

tur dzejniece neveido vielu, bet viela ar savu smagumu uzgulstas

viņai un spiež to nost. Neslavēsim arī Brigaderes „Princesi Gun-

degu un karali Brusubārdu" šī gabala meklēto atskaņu un vispār

smagās, neveiklās valodas dēļ. Tāpat viņas „Ilgu" tās rupjās tech-

niskās kļūdas dēļ, ka tur nav ievērots fābulas vienības likums. Tā-

pat tas ir ar Blaumaņa „Raudupieti", kur fābulas vienība pašās bei-

gās ar Kārļa epizodi tiek traucēta. Aistētisku pārmetumu ir pelnī-

jis Blaumanis arī par savas drāmas «Pazudušais dēls" episkajām

vietām, kas tur ir nereti sastopamas. Tādu episku vietu dēļ mūsu

laikos Ad. Alunāna lugas ir gandrīz jau nebaudāmas kļuvušas. Par

Pērsieša fābulu „Vistas maisā" no formālā viedokļa mēs teiksim:

tā nemaz nav fābula! Tāpat jāsaka par Raiņa tautas dziesmu pie-

cos cēlienos — „Pūt, vējiņi!" Tā ne savā saturā, ne ārējās formas

veidojumā nav tautas dziesma vai, ja to par tādu gribētu atzīt, tad

tā katrā ziņā ir slikta tautas dziesma, neskatoties uz šī gabala psī-

choloģiski motivēto, drāmatiski veiklo veidojumu.

Visi šie minētie dažādo virzienu daiļdarbi rāda, ka vienā vai

otrā vietā rakstnieks nav varējis mākslinieciski reālizēt savu nodo-

mu. No tam daiļdarbs aistētiski cieš un zaudē vairāk vai mazāk no

savas pilnvērtības. Un šie trūkumi, kas kādam daiļdarbam savā

laikā no aistētiski formālā viedokļa konstatēti, nav konstatēti ti-

kai savam laikam. Kā defekti tie paliks uz visiem laikiem.

Tā mēs ar šo metodi esam nonākuši pie objektīvas vērtēšanas

iespējas. Dogmatiskajai jeb principiāli aistētiskajai metodei, ēti-

skajai, socioloģiskajai, paidagoģiskājai — visām, kas gribēja vēr-

tēt, izņemot filoloģisko, trūka vērtēšanas kritēriju likumības pierā-

dījuma. Formālās metodes kritēriju likumība ir pamatota teorē-

tiskajā poētikā.

Pēc visas šīs garās kritiski-metodisko pieeju rindas apskates

dabiski paceļas jautājums: kura no visām metodēm tā labākā? —

Noslēdzot šo nodaļu, nevaram uz šo jautājumu neatbildēt.

Atminēsimies, ka mums bija divas galvenās metodu grupas:

izskaidrošanas un vērtēšanas. Pirmās nekad pilnīgi neizsmeļ māk-

slas darba būtību. Bet tās ir nepieciešamas, lai ar sekmēm varētu

lietot otras grupas metodes. Nepietiek tā tad ar vienu vien pieeju

tās komplicētās aistētiskās vienības izpētīšanai, ko sauc par māk-

slas darbu.

Latviešu kritikas literātūrā M. Valters par to tā izsakās:

kritikai esot jāmeklē, vai apspriestā parādība nav pētījama vēl ar

kādu citu līdzekli no citas zinātņu nozares, lai tā atrastu zināma slē-
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dziena nepilnības vai lai to papildinātu 4o
.

K. Ducmanis domā,

ka daiļdarbam jāpieiet no socioloģiskā viedokļa («Mākslas ra-

žojums jāapskata sava laikmeta faktoru rāmī") un aistētiski for-

mālā («Jāiedziļinās paša mākslas ražojuma būtībā, tā kompozicijā

un autora redzes punktā, lūkojot izprast šī redzes punkta lomu visa

ražojuma uzbūvē un saturā") 41
.

Franču kritiķis Hennekēns

domā, ka mākslas darba izskaidrošanai vajag trīs tādu viedokļu:

techniskā (t. i. formālā), psīcholoģiskā un socioloģiskā. Krievu li-

terātūrvēsturnieks Storoženko spriež, ka katrā kritiskajā me-

todē slēpjoties daļa taisnības, netaisnas esot tikai kādas vienas at-

sevišķas metodes pretenzijas uz sevišķām .priekšrocībām 4
2.

Meto-

doloģiski pareizi šo jautājumu atrisina jau agrāk minētie krievu

zinātnieki Ceitlins un Sakūļins. Pirmais saka, ka daiļ-

darba pētīšanas veidu noteic pats daiļdarba materiāls43
.

Vislabāko

atbildi jautājumā par vislabāko pētīšanas metodi dod tomēr Sakū-

ļins. Ar viņa atbildi, kas tā skan, šo nodaļu noslēgsim: Metode pati

par sevi nav neviena slikta. Viss atkarājas no tam, kā to izlieto.

Visi mākslas darbi nav vienveidīgi. Katrs mākslas darbs tāpēc

prasa savu metodi. Labākā metode būs tā, kas atbildīs pētījamā

objekta dabai4
4.

C. LITERĀTŪRAS VĒSTURE,

tās vēsture, uzdevums un metodika. Latv. li-

terātūras vēstures stāvoklis.

Literātūras vēsture ir jauna zinātne. Tā ir tik jauna, ka vēl

tagad atrodas savas standartizēšanās stadijā. Literātūras vēstures

attīstības priekšpakāpes gan ir jau meklējamas klasisko kultūru

chronoloģiskajos grāmatu sarakstos un bezsistēmas kommentāros,

ko par literāriskiem darbiem sniedza gramatiķi, kā saucās grieķu

kultūras aleksandrīniskajā periodā literatūrzinātnieki. — Termins

literātūras vēsture izceļas tikai 17. g. simtenī. Kāds Lamb c k s

Hamburgā 1659. gadā izdod grāmatu, kas saucas: Prodromus histo-

riae litterariae. Te tiek pirmo reizi minēts nosaukums — historia

litteraria. Tas savā saturā ir enciklopēdisks ievads toreizējā zi-

nātņu lokā. Uzskatams gan vairāk par scholastisku kuriozu, nekā

par nopietni ņemamu darbu 4"'. 18. g. s. literātūras vēsture ir vēl

vienkārša chronoloģiski sakārtotu un vairāk vai mazāk sīki aprakstī-

tu literārisku faktu virkne46
.

Par zinātni literātūras vēsture sāka

veidoties tikai 19. g. s. sākumā, bet arī tad tā bija vēl atsevišķu, kri-

tiski apskatītu rakstniecības pieminekļu mēchanisks kopojums.

Jautājumi par literātūras vēstures uzdevumiem un metodiku

radās tikai ap 19. gadu simteņa vidu un sekojošajos gadu desmitos.
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Kā vēsturei jāpieiet pie konkrēta daiļdarba? Kas ar to jādara

pētīšanas procesa gaitā, lai konstatētu un pierādītu šī daiļdarba vē-

sturisko jēgu? —

Krievu zinātnieki V. Ke 11 uj a 1 a47
un P. Sakūļi n s4B gan-

drīz vienā un tai pašā laikā šo uzdevumu izteic trīs šādos jautāju-

mos, uz ko literātūras vēsturniekam jādod atbilde:

1) Kas ir dotais darbs pats par sevi?

2) Kāpēc tas tāds ir? (cēlonis).

3) Kādu ietekmi tas atstājis uz citiem literāriskiem darbiem?

Uz šo trīs jautājumu pamata dibinās literātūrvēstures pētīša-

nas metode. Tā iedalāma trīs atsevišķos posmos saskaņā ar šiem

trīm augšā formulētajiem jautājumiem.

1) Immanentais posms pētīšanā. Tā to apzīmē abi pētnieki.

2) Kauzālais (Sakūļins) jeb ģenētiskais un evolūcijas (Keltu-

jala) posms.

3) Konstruktīvais (Sakūļins) jeb enerģētiskais (Keltujala)

posms pētīšanā.

Pirmajā posmā daiļdarbu literātūrvēsturiski pētījot, jāpie-

iet tam kā autonomam faktam: jāizskaidro un jāvērtē kā mākslinie-

ciska vērtība pati par sevi. No augšā apskatītajām izskaidrošanas

metodēm jāizvēlas tās, kas vislabāk atbildīs šī daiļdarba dabai. Tā

izskaidrots, tas no formālā viedokļa jānovērtē.

Otrā posmā daiļdarbs jāpētī no tā izcelšanās viedokļa. Te

tas tiek apskatīts kā mākslinieciska vērtība tās sociālā un vēsturi-

skā nozīmē (kā socioloģijas un vēstures fakts). No mūsu augšā

pārrunātajām metodēm te pētīšanas darbam varēs noderēt gan bio-

grāfiskā, socioloģiskā, vēsturiskā, gan — literāriskās sava laika ap-

kārtnes noteikšanai — arī salīdzināšanas metode. Centrālā tomēr

būs un paliks šai darba posmā — socioloģiskā metode. Tā pārņem

visus iepriekšējās, immanentās pētīšanas rezultātus, tos izskaidro,

apvieno un tā sagatavo tālākiem vēstures pētīšanas nolūkiem.

Trešajā posmā līdz šim kā fakts pētītais darbs tiek ap-

skatīts kā faktors, kas ietekmē, rada, noteic citus literāriskus

faktus un parādības. Te tagad ir sasniegts vēsturiskās pētīšanas

augstākais posms: te ir pētīšanas darba konstruēšanas jeb ģenerā-

lizēšanas stadija. Literāriskais fakts (kas tagad kļūvis arī par fak-

toru) jāierindo sistēmā: t. i. apskatāmajam daiļdarbam (arī tā au-

toram) jāierāda attiecīga vieta literātūras vēsturē.

lepazinušies ar literātūras vēstures pētīšanas uzdevumiem, va-

ram konstatēt, ka pie mums, kā to jau še augstāk aizrādījām, ru-

nādami par latviešu literātūras sākumiem (sk. chronol. pieeju li-

terātūrai), literātūrvēsturiskā pētīšana nav sasniegusi to stāvokli,
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kas atbilstu še apcerētām prasībām. Ja priekš gadiem 20 varēja

rakstīt, ka mums nevien nav, bet arī vēl nevar būt zinātniski ietu-

rētas literātūras vēstures, tad arī tagad šis stāvoklis nav jūtami la-

bojies. Mūsu pat labākajām vēsturēm, kā to šī raksta autoram jau

agrāk ir nācies konstatēt, apskatot Zeifertu kā literātūrvēsturnie-

ku49
,

piemīt savi lieli principiālas dabas trūkumi. K. Egle savā

šīs grāmatas apcerējumā par literātūras vēsturēm izsakās līdzīgā

garā.

Tomēr vienā ziņā agrākais mūsu kultūras stāvoklis tagad ir

kļuvis citāds: proti, tai ziņā, ka mums tagad ir pašiem sava univer-

sitāte, kas arī literātūras laukā nāk ar savām zinātniskajām atzi-

ņām. Mēs ceram un gaidām, ka tā tad arī kādreiz sniegs mums

īstu zinātnisku literātūras vēsturi, sagatavodama šādam darbam arī

attiecīgi izglītotus cilvēkus.

STILS UN STILA VĒSTURE —

literatūrzinātnes augstākais pētīšanas

objekts.

Rakstīdams par Zeifertu kā literātūrvēsturnieku, jau agrāk

(1933. g.) aizrādīju uz iespējām, kā var pieiet literāriskai vielai no

vēstures viedokļa50
.

Jau tad izteicu domas, ka literātūras vēstures

īstais uzdevums ir stila vēstures pētīšana.

Nevar, zināms, aizliegt literātūrzinātniekam nodarboties ar li-

terātūras konkrētu parādību pētīšanu to atsevišķībā. Var un ir

vajadzīgs izpētīt kāda daiļdarba sižetu immanenti, pašu par sevi,

un arī vēstures perspektīvē; tāpat ne tikai var tā pētīt, bet tas ir

nepieciešami jādara ar dotā daiļdarba idejisko saturu, formu,

kompoziciju, technikas paņēmieniem v. t. t.

Bet literātūrzinātniskās pētīšanas pēdīgais un augstākais uzde-

vums tas tomēr nav. —

Augstākais objekts, ar ko saistās literātūrzinātniskā darba pē-

dējie uzdevumi, ir daiļdarbs tai savā organiskajā

un reizē ar to arī harmoniskajā būtībā, kad ar

technikas un kompozicijas paņēmienu palīdzību attiecīgs sižets un

idejisks saturs saskaņā ar rakstnieka nodomu iekļauti piemē-

rotas formas vienībā tā, ka tie (ir sižets, ir ideja, ir technika, ir

forma) kā atsevišķi momenti vairs neeksistē.

Šādu rakstnieka mākslinieciskā nodoma noteiktu daiļdar-

ba vienību mēdz apzīmēt par šī daiļdarba stilu.

Vārdam stils šai gadījumā plašāka nozīme, nekā tas parasts

mūsu skolas poētikās, kur stils tiek identificēts ar daiļdarba ārējo
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vārdisko izteiksmi. Modernā zinātniskā poētika ar tādu skolas zi-

nātnes šī termina izpratni vairs neapmierinās sl
.

Ar stilu šī vārda

plašākā nozīmē tiek apzīmēta daiļdarba satura un formas organiskā

vienība. Mūllers - Freienfelss, lietodams terminu stils

šāda nozīmē, saka, ka stils esot — daiļdarba īpatnību ko-

pība (Poētik, 13). Stils — šinī nozīmē —ir poētiskā darba sav-

dabīgs organizēšanas veids. Rakstniekam, savu māksliniecisko no-

domu reālizējot, viņa stils izpaužas attiecīgo māksliniecisko paņē-

mienu vienībā. Valoda, tēli, teikumu konstrukcija v. c. dzejas lī-

dzekļi un paņēmieni stilu tā būtībā izskaidrot nevar. Dzejas lī-

dzekļi un materiāli nav cēlonis tai organiskajai struktūrai, kas no

tiem veidots. Taisni otrādi: stils, kas tieši atkarīgs no mākslinie-

ciskā nodoma, pats nosaka dzejas materiālu, līdzekļu un paņēmienu

izvēli. Tādā kārtā dzejas darba iekšējā, rakstnieka nodomu noteik-

tā, mērķtiecībā ir tas organizējošais spēks, kas rada poētisko stilu.

Bet mākslinieciskais nodoms rakstniekam rodas saskaņā ar viņa

pasaules uzskatu, saskaņā ar to, ko viņš uzskata par daiļumu un ko

uzskata par dzejas uzdevumu52
.

Rakstnieka pasaules uzskats savu-

kārt atkal ir veidojies zināma laikmeta attiecīgā kultūras apkārtnē.

No tam nu redzam, ka stils, lai to varētu saprast un izskaidrot,

ir pētījums sakarā ar rakstnieka personību viņa dzīves centienu

vēsturiskajā perspektīvē.

Literātūrzinātnes pēdīgie un augstākie uzdevumi saistās ar sti-

la pētīšanas jautājumiem. Literātūras zinātne, pieiedama kāda laik-

meta stilam vispār vai atsevišķam kāda rakstnieka stilam, mēģina

noteikt tos kauzālos un teleoloģiskos faktorus, kas sekmējuši un

veicinājuši attiecīgā stila izcelšanos, tālāko veidošanos, uzplaukumu

un pagrimšanu līdz ar jauna stila uzpeldēšanu vai vecā stila pār-

veidošanos jaunos novirzienos sakarā ar dzīves un kultūras apstāk-

ļu maiņu. Pie atsevišķa rakstnieka stila pētīšanas katrā ziņā jā-

ņem vērā viņa personība, laikmeta kultūras stils vispār un citu tā

laikmeta mākslu stils (0. Walz c 1: Wechselseitige Erhellung der

Kūnste. Berlin, 1917). Šos literātūrzinātnes uzdevumus, vienā

vārdā izteicot, varam formulēt kā stila vēstures, t. i. — dzejas for-

mā tvertu ideoloģijas vēstures, pētīšanu.

Literātūras zinātnes uzdevums attiecībā pret latviešu vielu tad

būtu: izpētīt tautas dziesmu un citu tautas dzejas veidu stilu, tā

izcelšanās un uzplaukuma noteikumus, kā arī pagrimšanas cēloņus
sakarā ar vācu kristīgās kultņras izcelšanos, kas nāca ar citu visas

dzīves, mākslas un dzejas stilu. Tālāk: kā šis stils tautiskā laikme-

tā veclatviešu dzejā modificējas un kā blakus tam, jaunu kultūras

apstākļu ietekmēts, rodas tautiskais stils, kas savu laiku veidojies,
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sāk 80.—90. gados pagrimt, vietu dodams sentimentālajam, jaun-

romantiskajam, aistētiskā un sabiedriskā reālisma un vēlāk deka-

dences stilam.

PIEZĪMES

1. Termins literātūras zinātne latviešiem nav vēl sevišķi izpla-

tīts. Tomēr tas ir jau lietots priekš pasaules kara. Sk., piem., Antona

rakstu: No taut. romantisma etc. Vārds ī, 1912., pag. 100.

2. Tā, zināms, nav vienīgi iespējamā definīcija. Piem., no literātūras pētī-

šanas formālās metodes viedokļa B. Jar c h o apzīmē literātūras zinātni

par zinātni, kas pētī dzejas formu. (B. H. Hpx o : I paHnn,M navHHoro

jiHTepaTvpoßCteHHji, „Hei<yceTßo" 1925. 2. 48),

3. A H. Be c e"ji obckhh: O MeTojie h 3ajianax ncTopna jiHTepaTvpbi

KaK navKH (1870). llojih. co6p. com. I.

4. Tā vēlāk domāja arī Veselovskis. Sk. B. M 3hrejihr ap n t : AjieK-

caH.np BecejioßCKHH. IleTporpafl, 1924, 35 — 3g.

5. Vēsturnieks, doc. J. Bērziņš, par kritiku runādams, domā, ka „kritika

vienmēr ir darba novērtējums". (Par kritiku. Burtn., 1934., 4., 271.).

6. Krievu literatūrzinātnieks Engelhardts domā, ka daiļdarba zināt-

niskā analizē principiāli atšķiras no tā kritiskā izskaidrojuma. Tāpat

kā māksla, arī mākslas darba kritika varot būt tikai zinātnes objekts, bet

šī kritika pati nekādā ziņā neesot zinātne. (B. M. 3 h re Jl b r ap n t:

MeToji etc, 114.)

7. Vācu literātūrzinātnieks S. fon Lempickis izsakās apmēram tā par

kritikas būtību un tās atšķirību no literātūras teorijas un vēstures: Kri-

tikai ir praktiski uzdevumi literāriskajā dzīvē. Literātūras teorētiķis un

vēsturnieks pētī šo dzīvi; kritiķis stāv tās vidū: viņš ir starpnieks starp

radošo mākslinieku un publiku. (Reallex. d. deutsch. Literaturgesch.

Bd. 2, 146.)

8. šo domu daudz krasākā novirzienā aizstāv minētais B. Engelhardts
savā jau citētajā grāmātā (sk. 6. piez.).

9. Pavisam citādi kritikas būtību pie mums ir uztvēris J. Vese 1 i s. Viņš

raksta (Par kritiku. Daug., 1933., 156): «Kritika ir zinība
..

." „Viņas

pētīšanas darba svarīgākais ieguvums ir mākslas darba objektīvs,
vispusīgs un izsmeļošs raksturojums..." (pasvītro jums

mūsu).

10. Tā, piem., Ausekļa sava laika kritisko poziciju, ko tas pret Nei-

kenu ieņēma kā jaunlatvietības ideologs (sk., piem., Ausēkļa dzejoli

„Neikenam": Kop. raksti, 191), nekādā ziņā nevar saukt par objektīvu,

bet tā nav arī šauri personiska, jo bāzējas uz spēcīgiem sava laika kul-

tūras centieniem.

11. Katrs īsts dzejas darbs ir organisms, kam, kā visiem organismiem, kas

dzīvo, ir dzīvam jāpiedzimst. Bet atšķirībā no citiem organismiem dailes

darbs, kaut noteiktā laikā un zināmos apstākļos cēlies, var pacelties pāri

savam laikam, var pat nostāties ārpus laika, t. i. kļūt mūžīgs: mūžīgs
tai ziņā, ka tas nekad nezaudē savu no autora mantoto aistētisko vērtību,

kas, starp citu, parādās arī spējā vienmēr iedarboties uz cilvēka psīchi.
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12. šo kritiķa sociāli aistētisko uzdevumu mums, latviešiem, savā laikā jau

A. Nie d r a ļoti skaidri formulējis. Niedra domā, ka kritiķim jārunā

vispārējās, kollektīvās mākslas jušanas vārdā. „Tādēļ tas mākslas kri-

tiķis būs savam uzdevumam visnoderīgāks, kurš aptver pēc iespējas lielu

vispārējās mākslas - jušanas daļu." (Par kritikas uzdevumu. Austr. 1899.,

pag. 318—321). — Vēlāk K. Dziļleja, citēdams Br. Christiansena

domas par kritikas uzdevumu, kas esot «sagatavot mākslas darbu izpratni",

pats par šo uzdevumu tā spriež: «Kritika nav pašmērķis, bet tā ievada

un pavada dzejas darbu publikā". (Sk. Dziļleja: Poētika, 1920., 200—

201.)

13. Nav jādomā, ka tas ir vienīgais, vispār pieņemtais, uzskats par kritikas uz-

devumu. Tāda uzskata nemaz nav. Pieminēsim te vēl franču kritiķa

Lemētra (Lemaitre) un angļu kritiķa Kolridža (Coleridge)

domas par kritikas uzdevumu. Lemētrs ieteic tādus uzdevumus kritiķim:

1) Jārāda, kādu iespaidu guvis kritiķis no vērtējamās grāmatas;

2) Autora personības definējums;

3) Autora stila apraksts;

4) Autora temperāmenta uzminējums;

5) Autora pasaules uzskats;

6) Autora pasaules izjūta;

7) Kādā mērā autors ir jūtām padots?

8) Kā autora dvēsele izveidota?

Kā redzam, Lemētrs uzskata par kritiķa uzdevumu ne tik daudz kāda au-

tora daiļdarba izskaidrošanu un novērtēšanu, cik paša autora personības

izprašanu. — Kolridžs saskatīja kritikas uzdevumu šādu trīs jautājumu

atrisināšanā:

1) Ko autors gribējis sasniegt savā darbā?

2) Kā viņš centies savu uzdevumu veikt (ar kādiem līdzekļiem, kādā

veidā) ?

3) Vai darbs bijis pūļu vērts?

(A. Bertolds: Kā vērtēt literātūras daiļdarbu? Daugava 1928.,

902—903.)

14. Par kritiķi un par pieeju dzejas darbam Auseklis kādā savā rakstā

„Mūsu laikrakstu dzejas nodaļa un viņas kritika" (Balt. Vēstn., 1874.,

176, 183) ir izteicis tādas zīmīgas domas: «Kritiķa uzdevums nav

viegls, nav katra vīra darbs. Dziesminieki it īpaši padara kritiķiem galvas

lauzīšanas un zobu sāpes; jo īsts dziesminieks lasītāju nekad neaizved

līdz gala mērķim, bet tam piesien fantāzijas spārnus un to atstāj lidinot

bezdibeņos. Lielam dziesminiekam daudz un dažādi

izskaidrotāji". (Sk. arī Ausekļa kop. rakstus, 1923., 410.)

15. Sistēmatiski pieejot, A. Ceitlinam (IļefiTjiHH) šis pats iedalījums

savā izskatā mazliet modificējas, un tad rezultātā dabūjam tādu rindu:

1) dogmatiski aistētiskā kritika 2) formālistiskā (lUkjiob-
ckhh), 3) psīcholoģiskā (FopH(j)eJibfl), 4) impresionistiskā (Afi-

xeHßajibfl, JleiieTp), 5) apgaismības publicistiskā (ElHcapeß) un

pēdīgi 6) marksistiskā kritika. (JlHTepaTvpoßeneHHe. JlHTep. 3an
,

tom

VI, 486.)

16. Krievu literatūrzinātnieks A. Potj c b ņ a (II otc6hh) ieņem šai ziņā
vēl krasāku poziciju, nekā Kroče. Potjebņa tai kritikai, kas nepieiet dze-
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jas darbam no mākslinieciskā izpildījuma viedokļa, nepiešķir nekādas no-

zīmes. „Korna KpuTHKa bo hmh npaKTHHecKnx Tpe6oRaHHH — na*iajia

n,enHTb npoH3BejieHHfl He no TaJiaHTjiHBOCTH hx acno.i-

neHHH, a no nx cojiep/KaHHio, no cnjie hkh, no nx nporpecnßHHM mh.

cjiam, to 011a uoßTopn ra 6acHK> o cBHHbe, KOTopan no/ipbißajia ny6, na-

eßiiincb īior hhm menynePi". (A. no te 6 h ji: H3 3anncoK etc., 58).

17. Par tādu subjektīvu domu impresiju, kas nekad neatbilst daiļdarba sa-

tura īstenībai, J. Vid i ņ š uzskata — kritiku tās būtībā. Cilvēki nekad

nevar viens otru saprast: „starp diviem cilvēkiem nekad nevar būt ne-

kāda kontakta". „Ja jau mēs nespējam saprast otru cilvēku, tad vēl ma-

zāk mēs sapratīsim mākslas darbu .. . Un kritika nevar būt nekāda lite-

rātūras izskaidrotāja: tāds uzdevums ir neiespējams." „Katrs kritiķis

īstenībā runā nevis par tādu un tādu grāmatu, bet gan sakarā ar

tādu un tādu grāmatu .. . Viņš varētu kritiku nosaukt arī tā: domas,

kas man šāvās prātā, lasot šo grāmatu." (Par kritiku. Daugava, 1932.,

903—907.)

18. Krievu jau minētais literatūrzinātnieks A. Cci 11 m s par to tā iz-

sakās: JlnTepaTypHa.a KpnTHKa hbjīhgtch nepejtoßbiii otp»}iom b JiHTepa-

TypoßejieiiHH ... KpnTHKa uoith Bcerja jiencTßyeT,no

jiHTepaTypoße,neHH.H, hbjihctch nnoHepoM Havnnoro aHajiH3a. (Jlnrepa-

Typoße,i;eHne.)

19. Tuvāk par to sk. J. A. Jans o n a Zeiferts kā kritiķis. I. M. M. 1933.,

90—01, vai arī brošūrā: Zeiferts kā kritiķis un literātūrvēsturnieks,
13—15.

20. J. A. Jansona Zeiferts kā kritiķis. I. M. M. 1933., 94—95, vai Z.

kā kritiķis v. literātūrvēsturnieks, 19.

21. V. Eg. (E glīti s): Fallija traģēdija „Herakless". Dzelme 1907., 3. Fal-

lijs esot pārspējis Kristu un Buddu. Viņš — olimpietis, kas Hadesā lik-

vidējis savu cilvēcisko. „Ar Falliju stāvam vaļējās durvīs uz dzīvi El-

ladas (!!) idejgaismā." Tālāk: Falliju var pielīdzināt renesanses dzej-

niekiem un Ģētes laika dekadentam Hebbelim, arī franču pseidoklasiķus

viņš atgādina, bet vistuvāks F. ir Heinem. Tad nāk daži vārdi par pašu

drāmu. Beigās mēģināta noskaidrot dzejnieka pseidonima (Failijs) eti-

moloģija, lai pierādītu viņa gara augsto lidojumu un piederību pie jaun-

ellenistu (!) skolas.

22. J. Grīns kā redaktors labi pārzin mūsu kritikas patreizējo stāvokli —

tas ir viens. Viņš mīl latviešu rakstniecību —
tas ir otrs. Tāpēc uz viņa

spriedumiem varam palaisties. Un viņš spriež: „Mūsu rakstniecībai

stipri kaitē pavadones kritikas trūkums. Trūkst cilvēku ar attiecīgu te-

ērētisku izglītību, ar kritiskas analizēs spējām. Pa vaļas brīžiem ...
ik-

viens jūtas aicināts rakstīt recenzijas, pat veselus kritiskus apskatus, arī

ja tam nav nekādu ieskatu par rakstniecību, nav spēju teorētiski domāt

un kaut ko analizēt. Tāpēc mūsu rakstniecība aug kā nekopts mežs."

(Daug. 1928., pag. 104.) Vēl citā vietā: «Kritikas un recenziju žanrs ir

latviešu periodiskos izdevumos noslīdējis stipri zemu. Nerunājot jau ne-

maz par tečrētisku rakstu trūkumu, it bieži ieteic un slavē visbēdīgākās

grāmatas, kas patiesībā nepelnī pat neviena saudzīga vārda; kritikas no-

daļā vienkārši taisa labs draugs reklāmu..." (Gadu ritumā. Daug.

1933., 74.)
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23. Cik dziļas un plašas var būt mūsu latviski akadēmiskās intereses literā-

riskās kritikas jautājumos, to redzam no doc. Jāņa Bērziņa plašā

raksta „Par kritiku" (Burtnieks 1934., 4—5). Raksts iesākas ar dažu

kritikas elementārjautājumu apšaubāmu noskaidrošanu, ko autors, kā jau

zinātnieks, nosauc par principiālu domu izteikšanu. Minēsim dažas no

šīm domām. Kas ir kritika? jautā autors, un pats arī atbild: kritika

vispirms ir doma. Tālāk dabūjam zināt, ka katra doma esot salīdzināšana

un kritika arī. Literāriska darba satura atstāstīšana neesot kritika, bet

informācija. Darba satura paskaidrojums arī neesot kritika, bet —

publikācija (!). Kritika vienmēr (pasvītr. mūsu) esot darba no-

vērtējums (pag. 271). — Visā šinī rakstā par kritiku ir diezgan maz

runas. Noteiktu, uz kritiku attiecīgu spriedumu vietā te stāv «princi-

piālas domas" jeb dažādi ar kritiku kā tādu pat grūti saistāmi loci com-

munes no loģikas, psīcholoģijas, filozofijas, literātūrvēstures, aistētikas,

paidagoģijas v. t. t. Literātūru kritikas jautājumos autor
s

nekādu nav

izmantojis.

24. Sk. tuvāk par to L. Bērziņa: Nevācu Opics, pag. 5.

25. Tādā garā, piem., ir rakstīts M. Grimmas atceres gabaliņš: Teo-

dora Zeiferta piemiņai — rakstu krājumā, kas veltīts Zei-

fērtam. — īstu publicistikas paraugu redzam V. Egl ī š a apcerējumā:

Andrievs Niedra savā dzīvē un darbos. Autors pieiet

Niedram kā «žēlabainam vācu muižas ķēķu romantiķim", kā Latvijas un

personīgam ienaidniekam, kā ētiski zemam cilvēkam, kas «mūsu literātūru

ir vedis ētiskā purvājā", kā «vīram, kas līdzīgi vēzim vienmēr atpakaļ rā-

pies
41. Par šo vīru runājot, autoram ir laba izdevība sevi parādīt no pretē-

jās puses* Minēsim tikai vienu tādu vietu no citējamā raksta. Autors Niedru

sastapis 1906. g. pavasarī. «Niedra atnāca man līdzi arī uz dzīvokli. Mēs

ēdām agrās zemenes. (Pasvītr. mūsu). Bet kad N. bija izsū-

dzējis savu postu un nolādējis Veinbergu, mums neatlikās vairs nekas ko

runāt — tik tālu viņš tad stāvēja no visa māksli-

nieciskā un cēli idejiskā" (pag. 21).

26. Māksla ir īpatnējs dzīves un pasaules atziņas ceļš. Tā domā, piem., arī

krievu zinātnieks Potje b ņ a. Viņš saka:
9
no33HH (hckvcctbo), KaK h

HayKa, ecTb TOJiKOBaHHe .neHCTBHTejibHOCTH, cc nepepa6oT«a ;nfl ho-

bi>ix, 6ojiee cio>khi>ix, Bbicmnx nejiefi >kh3hh". (lĪ3 sanncoK etc, 67).

27. Labais un daiļais latvietim ir apvienots tikuma jēdzienā.
Vārdu tikums mēs tagad saprotam tikai ētiskā nozīmē. Šis vārds tomēr

ir atvasināts no darbības vārda— tikt, kam ir divējāda nozīme: 1) ētiskā:

es tieku (darbā) uz priekšu un 2) aistētiskā: es tīku. J. End z e-

-1ī n s domā, ka tikuma aistētiskā nozīme ir vecāka nekā ētiskā. — Tāds

pats labā un daiļā apvienojums redzams krievu tikumības apzī-

mējumā upaBCTBeHHocTb, kas cēlies no saknes Hpaß- (paraša, iera-

dums), no kuras atvasināts arī vārds upaßUTbcn patikšanas apzīmēšanai.

— To pašu pierāda arī sengrieķu attiecīgo pārdzīvojumu fiksējums vārdā

kalosk'agathos (daiļlabais).

28. n. CaKjrjiHH : Comiojior. mctoj b jinxepaTypoße;ieHHH, 1925, 130.

— Sakūļins piešķir lielu nozīmi biogrāfisko datu vākšanai un pētīšanai,
bet biogrāfisko pieeju literātūrai par pētīšanas metodi atzīt viņš negrib.
(Ibid., 223.)
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29. Kā šo metodi praktiski izmantot, to ir rādījis J. A. Jansons savos ap-

cerējumos par T. Zeifertu: 1) T. Zeiferts kā sava laika cilvēks un li-

riķis. Krāj. „T. Zeiferta piemiņai". Rīgā, 1932., un 2) Zeiferts kā

kritiķis. I. M. M. 1933.

30. Sal. B ji. lljiothhkob: Ochobhmc npHHnnnti navHHon Teopnn jiHTe-

paTvpu. BopoHe>K, 1888, 4
-

5.

31. Sal. J. M. Guyau: L'art au point dc vue sociologique. Paris 1889.

32. G. Lanson: L'histoire et la sociologie. Revue dc Metaphysique et dc

Morāle, 1904, 624.

33. Tuvāk par šiem vērtēšanas principiem sk. T. Zeiferta atsauksmē par

Pīpiņa - Vizuļa tulkoto Tēna brošūru: „Tēna domas par mākslu" —

J. Raža i (1898), 193—194.

34. Hermans Pauls par savu galvenā kārtā uz filoloģijas principiem
dibināto metodi, tās uzdevumiem, problēmām un darba paņēmieniem ir

sniedzis izsmeļošas ziņas lielākā rakstā — Methodenlehre. (Grundr. der

germ. Philologie, Bd. 1, Abschn. 111, 2. Aufl., Strassburg, 1901.)

35. G. Lanson: La Mēthode dc l'histoire littēraire. Viens no pēd. izde-

vumiem — 1925. g. Ar Lansona metodi latviešus iepazīstina K.

Str. (štrāls) rakstā „G. Lansons: Metode literātūras vēsturē", šim rak-

stam, kas publicēts Latvijā 1911. gada 267., 273., 285., 298., 299. un 300.

numuros, viņš ir piespraudis savas ievad- un beigu piezīmes. — V. E g-

līts ir šo rakstu izmantojis savā apcerējumā: Zinātniskā literātūras

vēsture un mūsējā. Tas parādījies papriekš Dzimt. Vēstn. (1913.) un

tad uzņemts viņa kop. rakstu 4. krāj. — Ceļš uz latvju renesansi,

Rīgā, 1914.

36. Par to tuvāk sk., bez jau minētajiem H. Paula un G. LansOna dar-

biem, vēl arī V. Pēreca: KpaTKnn OMepK MeTonojiornH etc, 51—53;

A. Ceitlina: 1) JlnTepaTypoßefleHHe. JlnTep. 3hh.hkjt. tom. VI. un

2) jtosiapKCHCTCKoro JlHTep. 3Hn,., t. VII

S. fon Lempicka: Literaturwissenschaft. Reallex. d. deutsch. Li-

teraturgeschichte, Bd. 2, 283.

37. šais karos Mūlenbachs, apskatot V. Egl ī š a „Eleģijas", bija
nosaucis viņu, starp citu, arī par atskaņu varmāku. Uz to Eglītis Mūlen-

bacham lepni atbildēja: Kurpniek, zini savus liestus! (sk. V. Eglīša:

Ceļš uz latv. renes., 208).

38. Tā to apzīmē Krievijā — formālā metode. Krievijā šī metode tagad ir

Viena no divām dominējošām. Otra ir marksistiskā, kas ir vērsta gal-

venā kārtā uz daiļdarbu idejisko tulkošanu un vērtēšanu. Par formālo

metodi, par ko Krievijā pēdējos 10—12 gados ir tik daudz runāts un rak-

stīts, sk. tuvāk šādos darbos: B. >X ii pmyhc k h ii : X Bonpocy o (pop-

MaJībHOM MeToae. C6opn. cTareii: BonpocH Teopnn jiHTepaTypbi. JleniiH-

rpan, 1928; B. 3HrejibrapflT: <t>opMajibHi.ift me-ron b hctophh jiHTe-

paTvpu. Aeademia. JleHHHrpaji, 1927; A. Barp h S: 4>opMajibHMo Jie-

toh b jiHTepaTvpe. Bbin.2. EaKy, 1927 (šī grāmata ir bibliogrāfisks apskats

par formālās metodes Krievijā iznākušajiem rakstiem) ; A. U, c v rji h h:

MeTOflbi aoMapKCHCTCKoro jiHTepaTypoßeaeHHH. JlnTep. 3im, tom. VII;

V. Žirmunskij: Formprobleme m der russischen Literaturwissen-

schaft, Zeitschr. f. slav. Philologie, Bd. 1, 1925; V. Tretjakovs:

Formas pētnieki Krievijā. Daugava 1928., 9; G. Levins: Formālā

metode literātūras pētīšanā. Daugava 1929., 7; krievu iespaidā atraz-
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damies, bet krievus nepieminēdams, Ad. Er s s apskata formas jau-

tājumus rakstā: Formas kritika. Daugava 1928., 11.

39. Šo padomu 81. dod P. Līcim. Tas tad savā rakstā „Kad rozes zied" pub-

licē 81. vēstuli, kur šis lieliskais padoms ierakstīts. Sk. P. Ērmaņa re-

dakcijas atmiņu kopojumu: Rūd. Blaumanis, Rīgā 1923., 52.

40. Sk. M. Valtera: Latviešu kritika mākslas un zinību jautājumos,

1908., 4.

41. K. Ducmanis: Vēsturiskais materiālisms un mākslas kritika. Dzīve

1908., 79—80.

42. H. H. CiopoHteHKo: OqepH HCTopnn 3an. - eßpon. jiHTepaTvpH

MocKßa 1910, 4.

43. A. IļenTJiHH: JĪHTepaTypoße;ieHHe. JiHTepaTvpH. 3hii.hk.ji., t. VI, 485

44. n. Cakyji h h : Con.HOJiorHHecKHH tteroņ. h jiHTepaTypoßeaeHHH, 25.

45. Tuvākas ziņas par šo vēsturi sk. V. Sipovska apcerējumā: HcropHji

JiHTepaTvpti KaK navKa, 8 — 9.

46. B ji. rijioTHHKOB: OcHOßHtie npHHnnnti HayHHOH Teopnn jiHTepa-

Typw, 10.

47. B. Ke ji tyhji a : MeTo,u hctophh jinTepaTypi>i. JleHHHrpajj 1928, 15—18.

48. n. Cakyji h h ! CoiiHOJiorHiiecKHH ueroji b jiHTepaTypoßejxeHHH. MocKßa

1925, 26-32.

49. J. A. Jansons: Zeiferta literātūras vēsture metodoloģiskā apgaismo-
jumā. No autora neatkarīgu iemeslu dēļ šis raksts stipri sakropļotā
veidā pirmo reizi parādījies paid. rakstu krājumā „Skola v. dzīve"

1933. g. marta burtnīcā. Pēc tam iespiests atsevišķā brošūrā: Zeiferts

kā kritiķis un literātūrvēsturnieks. Rīgā, 1933.

50. Sk. tuvāk par to J. A. Jans o n a apcerējumā —■ Zeiferta literātūras

vēsture metodoloģiskā apgaismojumā. Brošūrā „Z. kā kritiķis un lite-

rātūrvēsturnieks", pag. 36—38.

51. V. Tretjakovs, no literātūras modernā — tīri formālā pētniecības

viedokļa par stilu runājot, saka, ka katra rakstnieka pirmā un lielākā

vērtība esot stils šā vārda tādā nozīmē, ka stila elementos tiek ietilpināts

arī daiļdarbu sižets un kompozicija. (V. Tretjakovs: Formas pēt-

nieki Krievijā. Daug. 1928, 9., 1176).

52. J. R. Kaims par to tā izsakās: „Der Stil, die Dichtungsformen sind

von der Einstellung znr Welt, zur Natur, zu Gott bedingt." (J. R.

Kaim: Der Sinn der Literaturwissenschaft, 57, 64).
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Latviešu literātūras vēstures

Kārlis Egle

Latviešu literātūra gadusimteņiem ilgi bijusi padota savam

diezgan neapskaužamam liktenim. To nevien darinājuši, bet par

to arī interesējušies vai vienīgi sveši kopēji, prātā paturēdami

vairāk savus utilitāros nolūkus, mazāk tieši pašas latviešu tautas

garīgās vajadzības un prasības. Latviešu vidū no

viņu darba augļiem pārtikdami, šie svešnieki nav gribējuši un

spējuši saskatīt un saprast šīs tautas garīgo būtiību, tās neiznīci-

nāmās īpatnības; viņi nav pat gribējuši latviešus uzskatīt par

tautu, apzīmēdami vienkārši ar vārdu „nevāci", kas kā lāpāmais

vārds patiesībā neko neizteic un neapzīmē; vai arī par tautas

nozari, labākā gadījumā par cilti, kam patstāvīga, dzīva, radoša

organisma nozīme tomēr nav piešķirama. Tas ir šo apgaismī-

bas un kultūras nesēju" lielais neizpirktais un nekad neizpērka-

mais noziegums pret latviešu tautu, kas kā smaga tumša ēna

ietiecas no drūmās pagātnes tagadnē.

Latviešu priekštautiskā rakstniecībā tad arī atspoguļojas ļoti

mazā mērā latviešu pašu gara dzīve, tās īpatnības. Kā neiznī-

cīgu mantu, kā sava dzīvā radošā ģēnija liecību no šiem tālajiem

laikiem gadusimteņiem cauri latvieši saglabājuši vienīgi savas

bagātās gara mantas, ko tagad literātūras vēstures apzīmē par

burtniecību. Līdz modernās nacionālās rakstniecības sāku-

mam burtniecībā tad arī viss tautas senās gara dzīves satvars un

nozīme.

Bet pirms šo burtniecību cēla gaismā, pirms par to sāka

interesēties un runāt kā latvieši paši, tā svešnieki, jau gadusim-

tiem ilgi (kopš 16. g. s.) attīstījās augšā pieminētā, galvenām

kārtām tikai svešnieku koptā, garīga un laicīga satura rakstnie-

cība. Šī rakstniecība tad arī ir pirmo literātūras vēsturu apskata

galvenais priekšmets.

Pašu pirmo latviešu literātūras vēsturi devis vācietis

Cimmermanis (1772—1820) vācu valodā. Tumšajos

klaušu laikos iznākusi (1812), tā latviešiem nebija arī domāta.

Nosaukdams to par mēģinājumu, autors priekšvārdā izsakās, ka

viņš ar to vēloties sniegt tiem, kas caur savu amatu vai citiem
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apstākļiem jūtas aicināti iepazīties ar latviešu valodu, pārskatu

par to, kas šai valodā pastrādāts. Un sevišķi ārzemniekiem, pēc

profesijas teologiem, šāds pārskats varot būt tikai patīkams,

šauri konspektīvā veidā, sniedzot vienīgi biogrāfiskus un biblio-

grāfiskus datus, Cimmermanis tad nu cenšas iepazīstināt lasītājus

ar rakstniecības darbiniekiem un viņu darbiem no latviešu rakst-

niecības sākuma (kā jau minēju, burtniecība te nav aizņemta)

līdz 18. un 19. gadusimtu mijai. Viņš sniedz tikai sausus faktus.

Paši rakstniecības darbi, pašas literāriskās parādības paliek ār-

pus apceres loka. Novērtēdams, literātūrvēsturnieks Teodors

Zeiferts apzīmē to par Cimmermaņa darba lielāko trūkumu, lai

gan citādi viņa vēsture esot korekti sastādīta, un kā sava laika

dokuments, kurā atspoguļojas latviešu toreizējais politiskais un

kultūrālais stāvoklis (svešu varu kundzība un aizbildniecība),

tautas liktenis, pat ļoti zīmīga un svarīga.

Solis uz priekšu, lai gan ne visai liels, ir Bern-

harda Dīriķa (1831 —92) sarakstītā Latviešu

rakstniecība, kas iznāca gadus 50 pēc Cimmermaņa

mēģinājuma, aizņemdama rakstniecības parādības jau līdz

19. gs. 60. gadiem. Pirmais un galvenais: tā bija lat-

vieša latviski sarakstīta literātūras vēsture; otrām kār-

tām, tā viscaur acīs paturēja pašus latviešus, lai skubinātu

viņus iedziļoties savā rakstniecībā, to pārbaudīt un šķirot, pa-

turot, īpaši grāmatas izraugoties, labo un atmetot slikto. Vēl

atskatā, grāmatas beigās, autors uzsver, ka arī latviešu rakst-

niecības nākotnes ziņā viņš visas cerības liekot tikai uz latvie-

šiem pašiem. Tas labi arī saprotams. Dīriķa vēstures klajā

nākšana iekrīt laikmetā, kad visā toreizējā politiski sabiedriskā

un kultūrālā dzīvē norisinājās lielas pārmaiņas. Eiropas tautas

aizņēma spēcīgs nacionālisma saviļņojums. Apzinādamies sevi

par tautu, arī latvieši bija sākuši atkratīties no svešas aizbildnie-

cības, nostājušies uz noteikta tautisku cīņu ceļa. No viņu pašu

vidus nu nāca atklātības un rakstniecības darbinieki (Valdemārs,

Alunāns, Barons), kas nostājās iedvesmotāju un vadoņu lomā,

ar lielu aizrautību cildinādami nacionālos ideālus; un latvieši

paši sāka arī interesēties par savu rakstniecību.

Dīriķa darbā šī nacionālā dedzība gan nav izmanāma, grā-

mata uzraksītā pārāk mērenā garā, pat stipri bāli, palikdama
šai ziņā aiz vācieša Cimmermaņa vēstures, kurā vietām izskan

diezgan skarbi pārmetumi tā laika varenajiem — vāciešiem; ne-

min Dīriķis ne vārda arī par tautisko kustību, par pirmajām stu-
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dentu cīņām Tērbatā, neved literāriskās parādības sakarā ar laik-

meta notikumiem; taču netieši pārmaiņas atspoguļojas viņa dar-

bā. Un nirmā vietā tur stāv latvietība, latviskais, kas bija sācis

celties dienas gaismā.

Kas zīmējas uz pieeju pašām rakstniecības parādībām,

rakstnieku darbiem, tad Dīriķis, tāpat kā Cimmermanis, tikai do-

kumentē, ne iztirzā. Ja daudz, tad viņš sniedz vienīgi pa kāda.n

paraugam, bez iztirzājuma un vērtējuma.

Daudz dziļāk rakstniecībā, tās parādībās, ielūkojas jau

Pavasaru Jānis: (Veismanis, 1867—1913) savā pasāktajā,

bet diemžēl nepabeigtajā darbā Latviešu rakstniecības

\ ēstu re, kuras pirmā burtnīca parādījās gadus 30 pēc Dīriķa

vēstures. Pavasaru Jānis savā sacerējumā nostājas vēl stingrāk

nekā Dīriķis uz nacionāliem pamatiem. Viņš arī turās jau pie

ieskata, ka tautas rakstniecības vēsture ir tautas gara

vēsture, tālab par literātūrvēstures uzdevumu atzīst „tēlot

tautas gara attīstības gājienu, kā tas noskārstams no literātūras

ražojumiem". Viņa vēstures saknes sniedzas dziļi iekšā tautībā.

Lai gan arī Pavasaru Jāņa vēsturei savi lieli un stipri sajūtami

trūkumi (piemēram, latviešu rakstniecības vēsturi viņš sāk ar re-

formācijas laikiem, t. i. 16. gadusimteni, kad radušies pirmie

latviskie teksti, bet tautas gara mantas atstāj aplūkošanai citā

vietā, nevezdams tās tiešā sakarā ar rakstniecības attīstību), to-

mēr tā ir jau daudz pārākā par iepriekšējām. Pavasaru Jānis

nedod tikai vienkāršu chronoloģiju, faktus, viņš mēģina jau uziet

un rādīt arī apstākļus, kas rakstniecības attīstību rosina un vei-

cina un kas to kavē. Viņš ievēro politiski sabiedriskos un kul-

tūrālos spēkus, kas šai ziņā nav bez nozīmes, ievēro garīgos cen-

tienus, kas dominē tautā. Dažu rakstnieku dzīvi un darbus viņš
tad apskata, iztirzā un raksturo jau stipri plaši (Stenderu, Glūka

blbeles tulkojumu v. c), uzburdams spilgtu saturīgu ainu.

Bet savu īsto straujāko attīstību un uzplaukumu mūsu literā-

tūras vēstures ieguva tomēr tikai šī gadusimta sākumā, kad 20.

gadusīmtenim 19. nomainot, pavērās tam nolūkam gluži jauni

labvēlīgi apstākļi. 19. gs. pēdējā ceturksnī bija nevien radušās

latviešu sociāli sabiedriskajā dzīvē un sadzīvē lielas neapstrīda-

mas pārmaiņas, kas līdz ar tā saukto jauno strāvu iezīmējās arī

rakstniecībā, bet bija uzplaukusi un sakuplojusi arī pati latviešu

rakstniecība tik lielā mērā, ka tā prasīt prasījās pēc aptverošāka

pārskata. Bija radušies arī jau literātūrvēsturiski priekšdarbi

kritisku iztirzājumu vai monogrāfiju veidā, ko sniedza jauni
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literātūras darbinieki (Kundziņš, Kaudzītes Matīss, Zeiferts,

Pīpiņš-Vizulis v. c). Literātūrvēsturnieku darbu tie stipri at-

viegloja. Tas tā no vienas puses.

No otras puses, sava loma piekrita arī tīri praktiskas dabas

iemesliem. 20. gadusimtenis, kā zināms, nāca ar stipru tieksmi

pēc augstākas un plašākas izglītības latviešos: jaunatne visiem

spēkiem spiedās iekšā dažādās jau pastāvošās valsts un pašval-

dību mācības iestādēs, bet kas tur neiekļuva, tie pildīja privātās

skolas, kas radās un plauka cita pēc citas. Te nevarēja atstāt

novārtā arī nacionālo izglītību. Gan skolu laukā visā plašumā

tieši tā izpausties nevarēja, tomēr aplinkus tai piegrieza lielu

vērību visās aprindās. Izglītības darbinieki tad nu karoja un

panāca to, ka arī vidusskolās, kurās mācījās lielāks skats

latviešu, īpaši privātskolās, latviešu valodu un tai līdzi,

protams, arī literātūru, varēja ievest kā obligātorisku vai

neobligātorisku mācības priekšmetu. Te tad izauga vajadzība

pēc attiecīgām mācības grāmatām, un tā radās gan plašas lat-

viešu rakstniecības chrēstomatijas (Zeiferts, Plūdonis), gan lite-

rātūrvēstures (Klaustiņš, Līgotnis, Plūdonis).

Mācības grāmatu virkni pirmais ievadīja pazīstamais kri-

tiķis un literātūrvēsturnieks Teodors Zeiferts (1865 līdz

1929), izdodams 1905—1907 savu rūpīgi sastādīto Lat-

viešu rakstniecības chrēstomatiju ar lifcerātūv-

vēsturiskām piezīmēm. Līgotņu Jēkabs (1874) nāca ar

plašu literātūrvēsturisku materiālu krājumu Latviešu lite-

rātūra (1906) un grāmatu Latviešu literātūras

vēsture (1908). Pēdējo, atradis pārāk plašu, mācības darbam

un gaitai nepiemērotu, viņš drīz vien pārstrādāja tieši skolu

vajadzībām, nosaukdams par Mazo latviešu literātūras

vēsturi (1911). Turpretim Klaustiņš (1875) un Plū-

donis (1874), kas paši darbojās kā skolotāji, savas grāmatas

jau tūlīņ apzīmēja par skolu grāmatām: Latviešu rakst-

niecības vēsture skolām (Klaustiņš, 1907) un

Latvju literātūras vēsture, vidusskolu kurss (Plūdonis,
I—II 1908—09, saīsin. 1910—12). Vienīgi Andr ē j a

Upīša (1877) Latviešu jaunākās rakstniecības

vēsturei (1885—1910), kas iznāca 1911., ar skolu sakara

nebija un tā skolu grāmatu rindā arī nav ietilpināma, jo nav

pēc skolu grāmatu principiem vai prasībām rakstīta, ne skolām

domāta, bet sniegta lasītājam kā literātūrvēsturisks zināma

rakstniecības posma subjektīvs vērtējums.
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Bez šaubām, arī šīm jaunā gadusimteņa literātūrvēsturēm

un viņu palīglīdzekļiem (chrēstomatijām) piemīt savas kļūdas un

trūkumi, pat ievērojami trūkumi, ko lietotāji saskatīja tūliņ pēc

viņu iznākšanas. Ja Līgotņa grāmatas tā laika kritika apzīmē par

sasteigtu žurnālista darbu, kurā sastopami nevien pavirši sprie-

dumi, bet arī diezgan daudz faktisku kļūdu, tad stingrus pār-

metumus izpelnās tāpat Klaustiņš un Plūdonis, vēl vairāk An-

drejs Upītis ar savu vienpusīgo, bieži ar faktiem nemotivēto pie-

eju literātūras darbiniekiem un viņu sacerējumiem. Klaustiņš,

piemēram, tāpat kā Pavasaru Jānis, atstājis novārtā tautas gara

mantas. Vēl vairāk, daudzus literātūras darbiniekus viņš vien-

kārši nemaz nav ievērojis, lai gan tiem garām paiet nevar (piem.

Brīvzemnieks, Zvārguļu Edvards-Treumanis, Deglavs, Purapuķe,
Skalbe v. c). ~Vai ir jel maz iespējams," tā šo vēsturi apskatot

iesaucas Teodors Zeiferts, „rakstīt par latviešu tautisko laikmetu,

par tā apzinīgo darbību, cīņām, mērķiem, panākumiem un izlaist

Fr. Brīvzemnieku, kas sistēmatiski un sekmīgi mēģināja tautiskos

centienus modināt, nostiprināt un vadīt, dodams tiem literātūrā

stiprus iekustinājumus un bagātu saturu tautas gara mantu krā-

šanā un krājumos, gādādams tiem drošu pabalstu krievu sabie-

drībā, avīžniecībā, audzināšanā?" Plūdonis turpretim savā vē-

sturē ievedis par daudz plašu vēstures, valodniecības un dzejas

teorijas vielu, ko grūti mācības grāmatā savest organiskos sa-

karos ar literāriskām parādībām, un kas uzmanību novirza pārāk

tālu sīkos blakus jautājumos.

Bet visiem šiem trūkumiem pretī stāv arī labās un teicamās

īpašības, kas grāmatu vērtību ceļ un līdzsvaro vismaz sava laika

apjomā. Arī autoru īpatnība nu jau spilgtākiem darbiem uzspiež

savu zīmogu. Tā Klaustiņam viņa darbs iznācis vispatstāvīgākais,

savdabīgākais, kaut arī nepilnīgākais, bet Plūdonim atkal —

dzejiskām īpašībām un zīmīgiem spriedumiem bagātākais. Par

visām lietām, salīdzinot ar 19. gadusimteni, autori te vairāk

vai mazāk nostājušies jau uz zinātniskiem pamatiem. Viņi

nemēģina vairs izlīdzēties vienīgi ar bio-bibliografiskiem

pārskatiem vai sausu faktu virknējumiem, bet iedziļinās

priekšmetā daudzpusīgi un plaši, cenšās sataustīt tautas

radošā gara kustību svarīgākos momentus, iztirzā un apcer spē-

cīgākos literātūras īpatņus un viņu izcilākos, zīmīgākos sacerē-

jumus. Viņi uzmeklē pagātnē liecības, kas uzrāda neapšaubāmu

tautas radošā gara rosmes sākumu (pie tā pieder īpaši tautas gara

mantas) un tad soli pa solim, laikmetu vai virzienu aplodās, mē-
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ģina izsekot garīgās dzīves izveidībai un attīstībai līdz pat jau-

nākam laikam. Lai ar kļūdām un nepilnībām, lai arī ne viscaur,

varbūt, stingri zinātniski izturētas, tās ir jau literātūras

vēstures šī vārda tiešā nozīmē, kas rāda latviešu literātūras

tapšanas un augsmes un satura plašo un bagāto ainu.

Šai virzienā literātūrvēsturnieki rosīgi darbojas joprojām, jo

pēc kara Latvijas valsts nodibināšana plaši pašķīrusi ceļu arī da-

žāda tipa skolu latviešu valodas grāmatām. Latviešu valodai

un literātūrai tagad mūsu skolās un universitātē ierādīta pienācīga

vieta. levērodami jaunās prasības un literātūrzinātnes attīstību,

savus agrākos darbus tad nu pārstrādājuši vai dod jaunus jau

pieminētie, priekškara pazīstamie literātūrvēsturnieki (Zeiferts,

Plūdonis, Klaustiņš, Līgotnis); nāk klajā tie, kam tolaik nebija

radusies izdevība uzstāties ar literātūrvēstures grāmatām

(Lautenbachs, L. Bērziņš, Bračs) ; un, beidzot, parādās pavisam

jauni vārdi (K. Kārkliņš, K. Dziļleja, Rūdolfs Egle, Jūlijs Sīlis

v. c). Vairāk vai mazāk patstāvīgi, šo autoru viena daļa stipri

gan pielāgojas skolu programām, dod tikai tīri mācības grāmatas

skolām, taču arī tad viņi, tāpat kā pārējie, kas skolu vajadzības

mazāk patur acīs, neaizmirst literātūras būtību, tās vēsturisko

attīstību, tautas garīgās dzīves atspoguļojumu riterātūrā, tēlojot

to plašos vilcienos. Tādā kārtā 20. gadusimteņa darbi paceļas

augstu pāri 19. gs. mēģinājumiem. Un kā viens no visplašākiem,

pilnīgākiem un vērtīgākiem darbiem te izceļas Teodora Zei-

ferta Latviešu rakstniecības vēsture (I—111

1922—1925, 1927—342), k 0 kritika apzīmējusi par nopietnu

darbu, kam pieliekams stingri zinātnisks mērogs un kas to arī

iztura. Ar savu bagātīgo materiālu „tā ir nevien mūsu rakst-

niecības, bet visas garīgās dzīves, parādību pirmā enciklopēdija,

kas ilgi paliks vēl kā vienīgā nepieciešamā rokas grāmata šinī

nozarē".

Tāda īsumā būtu mūsu literātūrvēsturu attīstības gaita.

Ja arī līdzšinējos darbos, kā to jau atzīmēju, līdz ar labām īpa-

šībām saskatāmi vēl savi trūkumi un kļūdas, tad tomēr viņu no-

zīme un vērtība, kaut vai sava laika uzdevumu pildīšanā, nav no-

liedzama un grāmatu autoru nopelni tādā kārtā, runājot par

literātūrvēsturēm, allaž godam atzīmējami .

Labāka pārskata dēļ pievedīsim, beidzot, līdzšinējo literā-

tūrvēsturu un to palīglīdzekļu chronoloģisku sarakstu, nešķirojot un

nenovērtējot šos darbus.
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1. [CimmermanisU. E.] Versuch einer Geschichte der Lettischen Lite-

ratur von Dr. Ulrich Ernst Zimmermann, Inspektor des Goldingenschen

Schulkreises. Mit dem Bildniss G. F. Stenders. Mitau 1812. 136 lp.

2. Dīriķis, Bernhards. Latviešu rakstniecība. B. Dīriķ. Rīgā, 1860.

60 lp.

3. Pavasaru Jānis [Veismanis]. Latviešu rakstniecības vēsture. li

burtnīca: Latviešu rakstniecības vēsture līdz brīvlaišanas laikam. No

Pavasaru Jāņa. Latvju tauta. Enciklopēdisku rakstu virkne.

XI. grāmata. Jelgavā, 1893. 83 lp.

4. a) Zeiferts, Teodors. Latviešu rakstniecības chrēstomātija ar

literātūrvēsturiskām piezīmēm. Sastādījis Teodors Zeiferts. Pir-

mais laikmets (1530—1750 g.). Cēsīs, 1905. 88 lp.

b) — Otrais laikmets (1750—18*50 g.) Rīgā, 1906. 260 lp.

c) — Trešais laikmets (no 1850' g. līdz visjaunākiem laikiem). Rīgā,

1906. 376 lp.

d) — Trešais laikmets (no 1850 g. līdz visjaunākiem laikiem). Ot-

rais posms, Rīgā, 1907. 302 lp.

c) — Trešais laikmets (no 1850 g. līdz visjaunākiem laikiem). Tre-

šais porsms. Rīgā, 1907. ?20 lp.

5. a) Teodors Zeiferts. Latviešu rakstniecības vēsture. Pirmā

daļa. Rīgā, 1922. 356 lp. [Otrs papildināts izdevums 1926.

359 lp.].

b) — Otrā daļa. Rīgā, 1923. 380 lp. [Otrs, papildināts iespiedums,

Kārļa Egles sagatavots, 1930. 382 lp.].

c) — Trešā daļa. Rīgā, 1925. 518 lp. [Otrs, papildināts iespiedums,

Kārļa Egles sagatavots, 1934. 605 lp.].

6. Līgotņu Jēkabs. Latviešu literatūra. (Materiāli latviešu rakst-

niecības vēsturei). Sarakstījis Līgotņu Jēkabs. Rīgā, 1906. 352 lp.

7. — Latviešu literātūras vēsture. Sarakstījis Līgotņu Jēkabs. Rīgā,

1908. 448 lp.

8. —a) Mazā latviešu literātūras vēsture. Sarakstījis Līgotņu Jēkabs.

Rīgā, 1911. 210 lp.

b) — Otrs, pilnīgi pārstrādāts un papildināts izdevums. Ar illūstrāci-

jām. Valmierā, 1921. 279 lp.

c ) — Trešais, pārstrādāts un illūstrēts, izdevums. Valmierā - Cīsīs,

1923. 319 lp.

9. —a) Latviešu literātūras vēsture. Vidusskolu kurss. Pirmā daļa. No

latviešu rakstniecības sākumiem līdz 19. g. s. deviņdesmito gadu vidum.

Illūstrēts izdevums. Sarakstījis Līgotņu Jēkabs. Valmierā - Cēsīs,

1925. 371 lp.

b) — Otrā daļa. No 19. g. s. deviņdesmito gadu vidus līdz mūsu die-

nām. Valmierā - Cēsīs 1926. 423 lp.

c) — Latviešu literātūras vēsture. Vidusskolas 111 klases kurss. (Brāļi

Kaudzīši — Aspazija). Otrs, illūstrēts iespiedums. Valmierā - Cē-

sīs, 1932. 220 lp.

d) „ „
— Vidusskolas IV. klases kurss. (Rūdolfs Blaumanis —

Jānis Akurāters). Otrs illūstrēts iespiedums. Valmierā - Cēsīs,

1932. 299 lp.

10. Klaustiņš, Roberts. R. Klaustiņš. Latviešu rakstniecības

vēsture skolām. Rīgā, 1907. 350 lp.
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11. — a) Latvju rakstniecības vēsture pamatskolām, papildu skolām un sveš-

tautu skolu augstākām klasēm. I. Gara mantas, garīgie un laicīgie

raksti. Rīgā, 1925. 78 lp. [2. iesp. 1932. 63 lp.].

b) — 11. Tautiskā atmoda, tautiskie centieni un jaunie laiki. Rīgā,

1926. 91 lp. [2. iesp. 1933. 80 lp.].

12. Plūdonis, Vili s. a) Latvju rakstnieki. Daiļliterātūras chrēstomati-

ja skolām un pašizglītībai. 4. daļās. Sastādījis Plūdons. I. daļa. Sten-

ders, Hūgenbergers, Liventāls, Neikens, J. Alunāns, Barons, Fr.

Brīvzemnieks. Rīgā, 1907. 254 lp.

b) — II daļa. Brāļi Kaudzīši, Apsīšu Jēkabs, Pumpurs, Auseklis, Esen-

berģu Jānis. Rīgā, 1907. 390 lp.

c) — 111 daļa. Sudrabu Edžus, Doku Atis, Pērsietis, R. Blaumanis, A.

deglavs, Janševskis, Purapuķe, Teodors, Valdis, Ed. Treumans (Zvār-

gulis), Ed. Veidenbaums, Ezerietis, Sauliets, L. Bērziņš, Birznieks -

Upīts, A. Niedra. Rīgā, 1911. 487 lp.

d) — IV daļa. J. Rainis, Aspazija, Zeltmatis, Anna Brigadere, J. Po-

ruks, Baltpurviņš, J. Kleinberģis, Plūdons, Atis Ķēniņš, Līgotņu Jē-

kabs, J. Kļaviņš, R. Klaustiņš J. Akurāters, Antons, Viktors Eglīts,

Fallijs, J. Jaunsudrabiņš, Aina Rasmere, Andrejs Upīts, Kārlis Skal-

be, Smilga, Fr. Bārda, K. štrāls, Haralds Eldgasts, Antons Austriņš,

Kālris Krūza. Rīgā, 1912. 570 lp.

13. Plūdonis, Vilis, a) Latvju literātūras vēsture, sakarā ar tautas

vēsturisko attīstības gaitu. Vidusskolu kurss. Sarakstījis Plūdons.

[Pirmā daļa. Patstāvības periods]. Jelgavā, 19<08. 250 lp.

b) — [Otrā daļa. Verdzības periods]. Jelgavā, 1909. 383 lp.

c) —V. Plūdons. Latvju literātūras vēsture vidusskolām. I. daļa.
Visvecākie laiki un vecie laiki. Otrais, pārlabotais un papildinātais
izdevums. Rīgā, 1920. 148 lp. [3. — 1925., 5. —

1927., 6. — 1929., 7. iesp. 1931.].

d) —II daļa. Jaunie laiki. Otrais pārlabotais un papildinātais izde-

vums. Rīgā, 1920. 149—272 lp. [3. — 1925., 4. — 1928., 5. ie-

spiedums 1931.].

c) — 111 daļa. Visjaunākie laiki. Rīgā, 1932. 368 lp.

14. Plūdonis, Vilis, a) Plūdoņa Latvju literātūras vēsture. Saīsināts

izdevums. Divās daļās. Pirmās daļas 1. puse. Jelgavā, 1910. 152 lp.

b) — Pirmās daļas 2. puse. Jelgavā, 1912. 274 lp.

15. PlŪdOns,V i 1 i s. V. Plūdons. Mūsu burtniecība un rakstniecība.

Literātūras vēsture pamatskolām. Rīgā, 1933. 98 lp.

16. Upīt i S, Andrejs. a) Latviešu jaunākās rakstniecības vēsture.

(1885—1910). Andreja Upīša sarakstīta. Rīgā, 1911. 303 lp.

b) — Latviešu jaunākās rakstniecības vēsture. (1885—1920). Pār-

strādāts un papildināts izdevums. Rīgā, 1921. [Divos sējumos, ar

tekošu lapas pušu numerāciju]. 427 lp.

17. Bračs Augusts. a) Augusta Bra č a. īsa rakstniecības

mācība. [Rakstniecības teorija]. Cēsīs, 1921. 116 lp.

b) —II [Rakstniecības vēsture]. Cēsīs, 1922. 208 lp.

18. Dziļleja [Tīfentāls], Kārlis. K. Dziļleja. Latvju

rakstniecības vēsture pamatskolām. Rīgā, [1921.]. 176 lp. [2. —

1925., 3. — 1926., 4. — 1929., 5. illūstr. un pārlab. iesp. 1933.].



73

19.
— a) K. Dziļie j a. Latviešu literatūras vēsture. Sakarā ar galvenāka-

jām parādībām cittautu literatūrā. I. daļa. Vidusskolu kurss I un II

klasei, piemērots Izglītības ministrijas mācības programmai. Rīgā,

1931. 240 lp.

b) — II daļa. Vidusskolu kurss 111 un IV klasei, piemērots Izglītības

ministrijas mācības programmai. Rīgā, 1932. 296 lp.
20. Lautenbachs Jēkabs, a) Prof. J. Lautenbacha Latviešu

literātūras vēsture. I. daļa. Aizvēsturiskie laiki un viduslaiku sākum?.

Rīgā, 1922. 87 lp.

b) — II daļa. Rīgā, 1928. 89—660 lp.

21. Egle, Kārlis, a) Atziņas, Latvju rakstnieku autobiogrāfijas. K.

Egles sakārtojums un bio-bibliografija. Pirmā daļa. Cēsīs
- Rīgā

1923. 322 lp.

b) — Otrā daļa. Cēsīs - Rīgā 1924. 412 lp.

c) — Trešā daļa. Cēsīs - Rīgā 1924. 431 lp.

22. Prande, Alberts. Alberts Prande. Latvju rakstniecība

portrejās. Literāriskās daļas līdzstrādnieki: A. Birkerts, E. Ego, P.

Ērmanis, A. Goba, J. Misiņš, Jēkabs Poruks un J. Šiliņš. Ar 1228 at-

tēliem. Rīgā, 1926. 4+ 515+1 lp.

23. Goba, Alfrēds. A. Goba. Latviešu rakstnieki. Biogrāfijas un dar-

bu apskati. levads rakstniecības vēsturē pamatskolām. Rīgā, 1926.

164 lp. [2. — 1930., 3. iesp. 1934.].

24. Bērziņš, Ludis. Literātūrvēsture monogrāfijās. No tās iznākuši:

a) Nr. 3. Kristofors Fūrekers. Rīgā, 1928. 80 lp.

b) Nr. 4. Nevācu Opīcs. Rīgā, 1925. 30 lp.

c) Nr. 7. Neredzīgais Indriķis un viņa dziesmas. Otrs, pilnīgi pār-

strādāts un paplašināts izdevums ar dzejnieka ģīmetni un dziesmu tul-

kojumiem. Rīgā, 1933. 68 lp.

25. Bērziņš, Ludis un A. Dravnieks. Doc. L. Bērziņš un

A. Dravnieks. Latviešu literātūras vēsture pamatskolām. Rīgā,

1932. 156 lp.

26. Sīlis, Jūlijs, a) Jūl i j s Sīlis. Latviešu rakstniecības vēsture.

Vidusskolu kurss. I daļa. Tautas tradicijas. Rīgā, 1931. 153 lp. [Otrs,

pārstrādāts izdveums 1933. 114 lp.].

b) — II daļa. Garīgie un laicīgie raksti. Tautas atmodas laikmeta

rakstniecība. Rīgā, 1932. 148 lp.

c) — 111 daļa. Nacionālās rakstniecības uzplaukuma laikmets 19. g. s.

beigās un 20. g. s. sākumā. Rīgā, 1932. 292 lp.

27. Kārkliņš, Kārlis. K. Kārkliņš. Latviešu literātūra. Pa-

matskolas kurss. Rīgā, 1932. 102+2 lp. [2>. iesp. 1933.].

28. —Lekt. K. Kārkliņš. Latviešu literātūra. 1. kurss. Tautiskās at-

modas laikmets. [Rīgā, 1932., litografētas lekcijas]. 51 lp.

29. Bičolis, Jānis. J. Bičolis. Vecākās latviešu literātūras chrēsto-

matija vidusskolām. Rīgā, 1933. 219 lp.

30. Egle, Rūdolfs un A. Upīti s. Rūdolfs Egle un Andrejs

Upīts. Pasaules rakstniecības vēsture. 20. burtnīca. (667—887 lp.

p.). Rīgā, 1934.

31. Ķelpe, Jānis. Jānis Ķelpe. Latvju jaunās rakstniecības

vēsture. Pēckara laikmets. Jelgavā ,1934. 128 lp.
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PIRMĀ NODAĻA

Latviešu senās ciltis

(Līdz 1200. gadam.)

Prof. Fr. Balodis.

Sirmā senātnē, daudz tūkstošu gadus atpakaļ, līdz 3. g. t.

vidum pr. Kr., tag. Latvijas territorijā vēl nemājoja mūsu senči.

Plaši meži apklāja mūsu zemi; upes, ezeri un purvi bagātīgi rai-

boja zaļo mežu segu. Medniekam un zvejniekam te visur bija

gūstams labs laupījums, un šā laupījuma izlasi veikdamas somu-

ugru pirmciltis, kas toreiz bija mūsu zemes vienīgie iemītnieki,

klejoja pa plašiem apgabaliem, labāko vietu savam miteklim un

izdevīgākām medībām meklēdamas. Parasti upju vai ezeru kra-

stos iekārtoja no kārtīm celtus slieteņus, kurus apklāja koka

mizām, zariem un zvēru ādām. No kaula un akmens darināja

savus darba rīkus un ieročus — cirvjus, šķēpu un bultu smailus,

nažus, dunčus, āmurus, harpūnas un makšķeres āķus; ar sasmal-

cinātu gliemežu vāku un rupju smilšu piemaisījumu rokām vei-

doja māla traukus, kuru virsmu apklāja ar primitīvu zobiņu un

bedrīšu ornāmentu, un kurus tikai vāji, vēl nemākulīgi apdedzi-

nāja tais pašos ugunskuros savu mājokļu priekšā, kuros šais pa-

šos traukos arī vārīja savus zivju virumus un ugunī pakārtus

cepa samedīto aļņu, mežacūku, pirmvēršu, brūno lāču, stirnu un

zaķu, bet arī gulbju, mežapīļu, zošu un medņu cepešus. Savu

maltīšu paliekas šie Latvijas pirmiedzīvotāji mēdza pamest tur-

pat ap ugunskuriem un savām jurtām, tā atstādami ūdeņu pie-

krastes smiltīs lielā vairumā dzīvnieku kaulus un asakas, arī

gliemežu vākus, kuru saturu lietoja barībai.

Kam ticēja un kā veidojās šo pirmatnējo somu-ugru cilts

nomādu gara dzīve, tagad grūti pateikt. Bet senās dzīves vietās,

piem. Riņņukalnā, pie Salacas iztekas no Burtnieku ezera, at-

rastie kapi apliecina, ka šie vēlā akmens laikmeta Latvijas iemīt-

nieki jau ticēja aizkāpa dzīvei: aprokot mirušo apmetnē, tam

joprojām nodrošināja ugunskuru siltumu un piedalīšanos maltītēs.
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Un izraktie mākslas pieminekļi, piemēram, no kaula izgrieztie

aļņu un putnu attēli, vēsta arī par aistētiskām tieksmēm, kas iz-

paudušās šais veidojumos, kādi radušies atpūtas brīžos pēc me-

dībām un zvejas, kad mednieka domas vēl kavējās pie redzētā

Vēlā akmens laikmeta somu - ugru cilšu senlietas

un pārdzīvotā. Tomēr nepārvērtēsim šo pirmcilšu gara spējas

un centienus: zvēru ādās tērpies senais somu-ugru nomads vēl

visā pilnībā bija mežonis, kas vēl nepazina, varbūt, pat lopkopību

un pieradinājis pie savas mītnes bija tikai suni,

Vienīgi ap 2500—2000 g. pr. Kr. mūsu zemē atmirdz jau-

na, spožāka un dzīvesspējīgāka kultūra, kura pārveido mūsu
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dzimtenes ainavas un atnes augstākas gara attīstības iespējamī-
bas. Gan vēl ar akmens kaujas cirvjiem ir apbruņoti jaunie ze-

mes iekarotāji, bet — kā zemkopji un lopkopji — tie darina

sev arī akmens kapļus zemes apstrādāšanai un auž vilnas audu-

mus tērpam. It kā sava darba pārākumu un diženumu slavinā-

dami, jaunie ienācēji māla trauku virsmu apklāj ar ornāmentu,

kura iespiešanai izmanto aukliņas, sava darba un saimniecības

veida produktu. Meža ainavām līdzās sāk viļņot druvas; pļavās

redzami ganāmie pulki; zemkopim viņa darbā jau palīdz zirgs.

Tā senbalti, kuršu un prūšu senciltis, nonākuši līdz Baltijas jū-

ras piekrastei un tag. Latvijas territorijā ieņēmuši zemes līdz

Ventai un Abavai, ziemeļos, un Lielupes baseinam, austrumos,

ievadīja jaunu kultūras laikmetu, kuram bija lemts veidot pa-

matus visai tai dzīves un darba attīstībai mūsu zemē, ar kuras

sasniegumiem mēs dižojamies vēl šodien.

Cīņa zemes dēļ un darbs, grūts līdumnieka darbs, bija mūsu

pirmsenču liktenis Latvijā; tie ietekmēja viņu noskaņas un rak-

si ūru: aiziedami veļu valstī, kā to pierāda kapi Tāmos, Irlavas

pagastā, jau šie senbalti ņēma līdzi rīkus darbam un karam, —

jo ticēdami aizkāpa dzīvei, šo dzīvi tie nevarēja iedomāties bez

tādas pat cīņas un darba, kādus veikuši še dzimtenes mežos un

laukos.

Bronzas laikmetā, 1500—500 g. pr. Kr., Austrumprūsijā iz-

veidojās ievērojams baltu cilšu kultūras centrs, kura ietekmes

stari sniedzās arī līdz Latvijas novadiem. Vareni iemalas cirvji,

šķēpu smaili un kaujas cirvji-āmuri, no bronzas lieti, aplie-

cina, kā senāk, cīņu un darbu, un bronzas rotu adatas ar vij-

veidīgu galvu — uz krūtīm saspraužamu krokotu tērpu, var-

būt, jau villaines, šķiet, jau šai laikā sāka vākt arī tirgum

dzintaru, jo gan pret to būs iegūta no dienvidaustrumiem (Vidus-

jūras austrumpiekrastes, Ungārijas un Dienvidkrievijas) im-

portētā bronza. Tā līdzās zemkopībai un lopkopībai sāka attī-

stīties arī tirdzniecība un, protams, tirdzniecības ceļā iegūtais

metalls, bronza, ievadīdams metalla rūpniecību, līdz ar to at-

vēra plašākas iespējamības daudz dažādu nepieciešamu priekš-

metu veidošanā un tā tad arī labāku kultūras progresu. Pie

mums, Latvijā, pagaidām atrasti tikai nedaudzi bronzas laik-

meta pieminekļi un nav vēl zinātniski apzināti šā laika senbaltu

kapi ; bet Klaipēdas apgabalā izpētīti vairāki bronzas laikmeta

uzkalniņu kapi ar kollektīviem apbedījumiem, uguns rītu pazī-
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mēm (ogļu un pelnu plankumiem) un pat nelielu trauku piede-

vām, kā vēlākos, piem., agrā dzelzs laikmeta kuršu kapos.

Dzelzs laikmeta pirmā posmā (500 pr. Kr. līdz Kr. dz.),

līdzīgi bronzas laikmetam, vēl samērā maz lietoja metallu, kura

Agrā dzelzs laikmeta romiešu posma letgaļu rotu lietas

atvešana no svešām zemēm tomēr bija apgrūtināta un dārga, un

dzelzs iegūšana no purvu rūdas vēl nebija parasta, — to plaši

sāka pielietot tikai 2. gs. pēc Kr. dz. Tādēļ, ka senāk, labprāt

izmantoja akmeni un kaulu, ja darināja darba rīkus un ieročus.
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Arī jaunus apgabalus senbalti vēl neieguva Latvijas terri-

torijā: Venta un Abava ziemeļos un Svēte austrumos palika ro-

bežu upes ar somu-ugru ciltīm. Bet gan labi konstatējamas
tieksmes paturēt un aizsargāt iekaroto zemi: to pierāda pilskalnu

tīkls, kas sāka izveidoties bronzas laikmeta beigās un it sevišķi
dzelzs laikmeta pirmā posmā. Mūsu senči cenšas noplacināt

kalnu virsotnes un pastāvināt nogāzes, tās apklājot ar māla

kārtu; visapkārt kalna plankumam sakrauj žuburainu baļķu iežo-

Tērvetes pilskalns, Zemgalē

gus. Viss tas nebija, protams, veicams divām vai desmit rokām:

šķiet, jau bronzas laikmetā un dzelzs laikmeta pirmā posmā

ievērojami sāk attīstīties tieksmes noorganizēt lielākas ļaužu

polītiski-administrātīvas sabiedrības. Tikai tā pilskalnu nocieti-

nāšanas darbos varēja piedalīties plašākas apkaimes iedzīvotāji.

1932. gadā Strīķē, Vārves pag., izpētīja kādu šī laika sen-

kuršu uzkalniņu kapu, kurš gan par nožēlošanu no mantračiem

jau stipri bija cietis. Zem 1,30 m. augstā smilšu paugura

(diam. 20 m.) uz senās zemes virsmas, pašā centrā, atraka vēl

neaizkārtu kapu — virzienā no dienvidiem uz ziemeļiem guldīta

līķa paliekas, kakla gredzenu un dzintara pērli uz krūtīm, un
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Jīdzās galvai māla trauku. Pelnu un ogļu plankumi uzkalniņa
smiltīs apliecina ugunsrītus: šķiet, bija sadedzinātas mirušā cisas

un tērps, kas parasti notika arī vēl vēlākos laikos. Tā visā visumā

Strīķē varēja labi novērot visas tās apbedīšanas parašas, kādas

mēs redzēsim gadu simteņos pēc Kr. dz. Ar pirmo gadu simteni

pēc Kr. dzimšanas, agrā dzelzs laikmeta romiešu posmā (Kr. dz.

— 400 pēc Kr.), mūsu senču dzīvē iesākās jauns kultūras attīstī-

bas laikmets, daudz diženāks un daudz spožāks, un šo posmu

ievadīja jaunu plašāku zemes gabalu iegūšana austrumos no Svē-

tes un ziemeļos no Daugavas. Ja akmens, bronzas un priekš-

Kristus dzelzs laikmeta baltu pirmciltis mūsu zemē bija rietum-

baltu (prūšu un kuršu) pirmsenči, tagad, pirmā gadusimtenī pēc

Kristus, jauns baltu cilšu vilnis — austrumbaltu cilts letgaļi —

plašā straumē uz ziemeļiem plūzdams, straujā plūdumā iekaroja

visu Lielupes līdzenumu, Zemgales Augšzemi un Vidzemes un

Latgales dienviddaļu līdz apm. Cēsīm un Lubānai (Unkšām, Pū-

ricām, Vecsārtēniem, Brencēniem, Ciruļiem un Saleniekiem).

Lielupes līdzenumā, kur jauno ienācēju novadi skāra Kursas

austrumu robežas, bet arī Rietumvidzemē kuršu un letgaļu kolo-

nisti saplūda vienkopus, un kuršu kultūras ietekmēts izveidojās

jauns austrumbaltu zars, zemgaļi. Jau ap 100. gadu pēc

Kristus, kā lo pierāda archaioloģiskie pieminekļi, mums tā

tad pilnīgi noteikti iespējams konstatēt Latvijas territorijā visas

3 tās baltu tautu ciltis, par kurām sīkāki vēsta vēlāku laiku chro-

nikas: kuršus — dienvidos no Ventas un Abavas un rietumos

no Lielupes līdzenuma, zemgaļus — Lielupes līdzenumā un Rie-

tumvidzemē, letgaļus — Austrumvidzemes un Latgales dienvid-

daļā un dienvidos no Daugavas, Zemgales Augšzemē.

Par rietumbaltiem — aistiešiem (prūšiem un kuršiem) —p'rmā

gadu simteņa beigās stāsta romiešu rakstnieks Tacits (55—117

pēc Kr.), ka viņu „ierašas un apģērbs ir svēbu, bet valoda ir

britaniešu valodai tuvāka. Viņi godina dievu māti. Kā māņ-

ticības zīmi nēsā kuiļu tēlus, kas noder it kā par vairogu un iero-

čiem, kas sargā dievietes cienītāju pat ienaidnieku starpā. Retis

lieto dzelzi, bet biežāki vāles. Labību un citus augļus kopj ar

lielāku pacietību nekā ģermāņi savā slinkumā. Viņi izmeklē

i;rī jūru un ir vienīgie no visiem, kuri lasa dzintaru
... Rupjš

viņš tiek salasīts, neapstrādāts izvests un maksu viņi saņem brī-

nēdamies"' (prof. P. Šmita tulkojums) .. .

Patiesi, kā to pierāda izrakumi, pirmā gadu simtenī pēc Kr.

kurši vēl samērā mazākā vairumā lietoja dzelzi, dzelzs ieročus
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un darba rīkus: dzelzs lietu pārpilnību iespējams novērot Kursā,

kā arī Zemgalē un Letgalē, tikai sākot ar 2. gadu simteni pēc

Kristus, kad — kā jau teikts — baltu ciltis bija iemācījušās

pašas iegūt dzelzi no purvu rūdas. Bet gan dzintaru ļoti bieži

atrod kuršu senkapos un tāpat romiešu monētas, kas apliecina

tirdzniecību. Un jau no senseniem laikiem baltu ciltis bija zem-

kopju ciltis, kas nepārprotami kā pirmo un galveno savas eksis-

tences un labklājības pamatu vienmēr uzlūkoja laukkopību un

lopkopību.

Un zīmīgs arī Tacita apgalvojums, ka aistiešu, proti kuršu

un prūšu, ierašas un apģērbs esot svēbu". Ģermāņu ciltis bija

rietumbaltu tuvākie kaimiņi un sevišķi ar gotiem, kas šai laikā

mājoja ap Vislas grīvu, rietumbaltiem bija dzīvi tirdznieciski sa-

kari, kas tad arī ievērojami ietekmēja viņu kultūru. Lūk tādēļ,

piemēram, agrā dzelzs laikmetā kuršu kapos atrodamas tik lielā

vairumā dažāda veida bronzas saktiņas, kādas pilnīgi trūkst Let-

galē, bet gan līdz ar Kursas ietekmi atplūst arī Zemgalē. Un ja

Tacits varēja pasacīt, ka aistiešu parašas bija līdzīgas svēbu

(proti ģermāņu) parašām, tas tikai liecina, ka abu tautu kultūru

līmenis bija vienāds. Un neaizmirsīsim vēl to, ka rotas lietu for-

mas, kuras kurši no saviem kaimiņiem patapinājuši, nav šo kai-

miņu īpatnējs veidojums, bet arī patapinājums, un proti no ro-

miešu kolonijām: tā prūšu un kuršu kaimiņi bija tikai starpnieki

tam lielam romiešu kultūras iespaidam, kas agrā dzelzs laikmetā

novērojams ļoti plašos apgabalos un visam agrā dzelzs laikmeta

pēc-Kristus posmam ir devis „romiešu posma" nosaukumu.

Izpētītie senkuršu kapi apliecina turīgu zemkopju un tirgo-

tāju cilti, kas tērpās vilnas audumos, dažkārt ar aitas ādas ap-

šuvumiem, cienīja galvas rotas un bagāti greznojās dzintara un

bronzas rotu lietām, kakla gredzeniem, adatām, saktīm, apro-

cēm un pirkstu gredzeniem, šķēpu smaili, uzmavas cirvji, iz-

kaptis un naži tika kaldināti no dzelzs. No bērzu tāsīm darināja

maciņus, kas dažkārt vēl apšūti ar ādu un kuros kapos līdzdotas

romiešu monētas.

Katrā kapa bedrē novietots arī neliels māla trauciņš no sa-

mērā rupja māla, kas veidots rokām; pāri vairākiem kapiem uz-

bērts lēzens uzkalns, kurā dažkārt var novērot arī ugunskuru pa-

zīmes un pat nelielus akmens krāvumus, it kā pavarda vietas.

Nav iemesla šaubīties, ka agrā dzelzs laikmeta romiešu posmā

kurši, ticēdami aizkāpa dzīvei, mirušiem līdzdeva. rīkus, rotas un

ēdienu, ka varbūt rīkoja bēru mielastus un, laikam, pie kapa
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sadedzināja mirušā cisas un tērpus, kurus uzvilkt mironim vairs

nebija iespējams.

Letgaļu agrā dzelzs laikmeta kapu uzkalniņš Slates silā, Jēkabpils apriņķī

Letgaļu agrā dzelzs laikmeta atsegts kapu uzkalniņš Slates silā, Jēkabpils

apriņķī

Pilskalni, par kuriem jau runāts, un vēl labāki kollektīvie

kapi un vairāki šādi kapi vienā kapu laukā apliecina kuršu ko-

pības apziņu; kurši agrā dzelzs laikmeta romiešu posmā nekādi
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nav uzskatāmi par neprātīgiem mežoņiem, bet gan par cilti, kas

organizēti dzīvoja, organizēti apstrādāja savus laukus un kārtoja

tirgu ar citām zemēm un organizēti aizstāvēja savu zemi no tiem,

kas tīkoja pēc Kursas bagātībām.

Letgaļi, no dienvidiem nākdami, atnesa Latvijas austrum-

daļai ievērojamus Melnās jūras piekrastes un Donavas apkaimes

iespaidus. Arī letgaļi, pēc archaioloģiskiem izrakumiem sprie-

žot, mums tēlojas kā turīga zemkopju cilts, bet letgaļi nedzīvoja

jūras krastā un tirdznieciskie sakari ar kaimiņiem tiem bija vā-

jāki nekā kuršiem: tādēļ letgaļu kultūra daudz īpatnējāka, na-

cionālāka un līdz ar to konservātīvāka. Letgaļu senlietu formas

un raksti gadu simteņiem ilgi piepatur savas pamatzīmes un

gan attīstoties pārveidojas, bet nekad nezaudē savu īpatnējo rak-

sturu; svešu letgaļi tikai nelabprāt patapināja, to vislabāki ap-

rāda visā aizvēstures laikmetā piepaturētie ģeometriskie raksti

un tieksmes ģeometrizēt, piem., patapinātos zvērgalviņu izrotā-

jumus. Letgalim, kas grūtā un neatlaidīgā zemkopja darbā bija

pieradinājies pie dabas parādību un darba rezultātu likumības un

pastāvības, kam bija mīļa tēvu sviedriem un asinīm slacinātā ze-

me, visas viņa eksistences pamats, —- bija mīļas arī sensenās tēvu

parašas un tikumi, sensenā zemkopju kultūra un materiālo pie-

minekļu formas un raksti. Bet letgals arī lepojās ar savu darbu

rezultātiem un darbā iegūto labklājību, tādēļ letgaļu kapos tik

ļoti- daudz rotu lietu un tādēļ šo rotu lietu formas tik smagas:

rotu lietām bija jāvēsta par sava īpašnieka labklājību.

Smagi un grezni ir letgaļu kakla gredzeni un aproces; ar

bagātām važiņām izgreznotas rotu adatas, ar kurām sasprauda

uz krūtīm tērpu, šķēpu smaiļi kapā liecina par kareivisko no-

skaņu un tēvijas mīlestību; cirvji, sirpji, raukņi un naži — par

darbu mežā, kur līda līdumus, un dārzos un tīrumos, kur zaļoja

sakņaugi, pākšaugi un labība, letgaļu labklājības pamats.

Letgaļu agrā dzelzs laikmeta uzkalniņkapu uzbūve atšķiras

no kuršu senkapiem ar to, ka letgaļi neguldīja savus mirušos

kapu bedrēs, bet nolika uz zemes virsmas un apklāja ar uzbērtu

zemes slāni. Pirmo mironi (vīrieti, domājams kādas jaunas zem-

kopju dzimtas nodibinātāju) vai divus pirmos (vīrieti un sie-

vieti), vienmēr bagāti apveltītus ar senlietām, nolika liela akmens

iežoga vidū uz senās zemes virsmas; tos apbēra ar pirmo uz-

bērumu, uz kura guldīja nākamos līķus un tā turpināja apbedī-

šanu, līdz piepildījās viss iežogs un to apklāja ar pēdējo zemes

kārtu, kas apsedza arī pašu iežogu. Pirmos līķus vienmēr gul-
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dīja virzienā no rietumiem uz austrumiem, nākamos — daudz

dažādos virzienos, kā to pieļāva kapam paredzētā vieta. Līķim

abās pusēs, pie galvas un kājām, nolika pa akmenim galvas lie-

lumā, bet ģindeņiem līdzās labi novērojami pelnu un ogļu plan-

kumi, kas apliecina uguns rītus, šķiet, mirušā tērpu un cisu sa-

dedzināšanu. Ka rīkoti arī bēru mielasti, to vislabāki apliecina

1933. gada izrakumi Melderišķos, Rītes pag., kur ogļu un pelnu

plankumā atrada lielā vairumā trauku lauzkas. Arī letgaļu kapu

lauki un kollektīvie uzkalniņkapi, kā arī daudzie pilskalni ap-

liecina šai latviešu novadā neapšaubāmi organizētu dzīvi, tai

līdzīgu, kāda novērota Kursā.

Zemgaļu agrā dzelzs laikmeta kapu uzkalniņš Īlē

Zemgaļi, kurus mēs varētu nosaukt arī par letgaļu rietumu

?aru, blakām zemkopībai daudz vairāk kā viņu austrumu cilts

brāļi nodarbojās ar tirdzniecību un līdz ar to vieglāki padevās

svešiem iespaidiem. Zemgaļu zemē, Lielupes lejas galā, laikam

jau agrā dzelzs laikmetā, nodibinājās ostas pilsētiņa; par labu

tādam tirdzniecības punktam liecina Dandālē atraktās 3. gadu

simteņa romiešu monētas un bronzas statujiņa un Bulduros iz-

raktās 2. g. simteņa romiešu monētas un vara stienītis. Īlē kādā

uzkalniņkapā atrada arī romiešu provinču ripveidīgu saktiņu ar

izrotājumiem un vairākus priekšmetus, kas vēsta par

dzīviem sakariem ar kuršu un prūšu novadiem. Zemgaļu kapi
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pēc savas uzbūves līdzīgi jau aprakstītiem letgaļu uzkalniņ-

kapiem; tikai ugunsrīti Zemgalē laikam piekopti plašākos ap-

mēros: to aprāda izrakumi Īlē. šeit kādā uzkalniņkapā izdevās

atklāt vairākus akmens krāvumiņus ugunskuriem un lielākus

ogļu un pelnu plankumus; atrastas arī trauku lauzkas. šķiet,
arī Zemgalē sadedzinātas cisas un tērpi; rīkoti bēru mielasti.

Prof. H. Mooras izrakumos konstatētas arī audumu paliekas: pie-

rādīta villaine un atrasts līdz šim senākais jostiņas fragments.

Uzmanīgi pētot zemgaļu senkapos izraktās senlietas, iespējams

arī apgalvot, ka Zemgalē vīriešu darbs bija laukkopība un zemes

aizsardzība, bet sievietes nodarbojās ar mājturību, lopkopību un

dārzkopību. Īlē, piem., kādā sievietes kapā atrada kapli un

dzirkles, senākās līdz šim pazīstamās agrā dzelzs laikmeta

dzirkles letgaļu un zemgaļu novados.

Vidējais dzelzs laikmets (400—800 pēc Kr.) bija smags

pārbaudījumu posms mūsu aizvēstures laikmeta senciltīm, bet

līdz ar to taisni šaī laikā mūsu senciltis labāki noorganizējās un

diženi izveidoja savu pilskalnu tīklu.

Ap 500. pēc Kr. izceļotāji no Gotzemes centās nostiprināties

Daugavas un it sevišķi Lielupes krastos, aušīgā Zemgalē.

Archaioloģiskie atradumi apliecina kaujas vairāku Zemgales

pilskalnu tuvumā, pēc kurām uzvarētāji, savākuši kritušo ieročus

un rotas, tās ziedojuši dieviem, ierokot zemē vai nogremdējot

purvā. Tā Kokumuižā atrada ieraktas 1200 senlietas: 600 šķēpu

un bultu smailus, 170 cirvjus, 9 zobenu fragmentus, 13 kapļus,

40 šķiļamos akmeņus, 2 galodas, 9 saktiņas, 1 kakla gredzenu,

15 aproces, 2 pirkstu gredzenus un vēl dažus citus priekšmetus;

Kalnamuižā — 87 senlietas: 10 vairoga apkalumus, 62 šķēpu

un bultu smailus, 9 sprādzes, 1 zobenu, 4 nažus un kapļus;

Vec-Mokās — 46 senlietas: 21 šķēpu smaili, 14 cirvjus, 1 šķi-

ļamo akmeni, 1 galodu un 6 rotu adatas, un beidzot Līgotnēs,

Kokumuižas noguldījuma tuvumā, — 135 senlietas, to starpā 28

šķēpu smailus, 1 cirvi un 10 nažus. Kaujas, kā redzams, no-

beigušās gotzemiešiem nelabvēlīgi; tiem Zemgalē apmesties uz

dzīvi nav izdevies.

Ap 600. gadu pēc Kr. austrumos parādījās slāvi, kas, uz-

varējuši somu ciltis, centās iegūt arī letgaļu austrumu novadus,

un varbūt tiem arī atņēma kādu pierobežas joslu. Abos gadu-

simteņos, 5. un 6. g. s. pēc Kr., turpinājās cīņas ar igauņu ciltīm

pie latviešu jauniegūto zemju ziemeļu robežām, kas tikai ap

600. gadu nobeidzās ar mūsu senču uzvaru un jaunas zemes
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joslas iegūšanu — līdz Baižkalnam un Litenei, kā to pierāda

senkapi Upmaļos un Lešķos, bet arī izrakumi Raunas Tanīsa

kalnā. Beidzot, sevišķi sākot ar 7. g. s. pēc Kr., zviedri centās

nostiprināties Austrumbaltijā, un ap 650.—670. g. zviedru karālis

Ivars, šķiet, guvis kādus panākumus kuršu zemē. Katrā ziņā ap

650. gadu kuršu ostas pilsētā Jūrpilī (tag. Grobiņā) nodibinājās

zviedru un gotzemiešu tirgotāju kolēnija, kas laikam mitinājās

atsevišķā pilsētas kvartālā un sekmīgi tirgojās ar Kursas dienvidu

novadiem. Kādu kuršu padotību zviedriem tomēr nav iespējams

pierādīt tais divos gadu simteņos (650—850 pēc Kr.), kamēr pa-

stāvēja šī sveštautiešu kolonija Jūrpilī; gluži otrādi — ap 750.

gadu pēc Kr. arī kuršu drošsirdīgie varoņi piedalījās Brovallas

kaujā, Zviedrijā, kurā krita Ivara meitas vīrs Haralds, jaunais

zviedru zemju apvienotājs. Pēc Ivara nāves 675. gadā viņa no-

dibinātā lielā valsts bija sašķēlusies un līdz ar to zaudējusi savu

spēku un iespaidu.

Ap 854. gadu dāņi centās uzvarēt Kursu, bet cieta ļoti

smagu neveiksmi: puse no dāņiem krita, pusi viņu flotes ieguva

kurši ar daudz zelta, sudraba un ieroču laupījumu; par šo ne-

veiksmi vēstīdams, chronists Rimberts stāsta, ka „gens enim

quaedam ab eis longe posita, vocata chori, Sveonum principatui

olim subjecta fuerat, sed jam tunc div erat, quod rebellando eis

subjici dedignabantur" (tālu no zviedriem mājojuši kurši, kas

kādreiz bijuši zviedriem padoti, bet tas jau sen noticis, ka viņi
sacēlušies un zviedru jūgu nokratījuši).

Tāds cīņu laikmets, protams, prasīja vēl daudz labāku lat-

viešu cilšu noorganizēšanos, nekā senāk, un, kā redzams, pirmie,

kas nodibināja savu valstiņu, bija zemgaļi — un proti, Lielupes

līdzenumā, kura ziemeļu robežu tie centās nostiprināt ar Dau-

gavas piekrastes pilskalniem — Sakaiņos, Kalnķivutos, Ķekavā

(Klaņģukalns) un Tīčos (Daugmales pilskalns). 1933. gada iz-

rakumi Daugmales pilskalnā rādīja, ka taisni vidējā dzelzs laik-

metā izbūvēts augstāks uzbērums un uz tā celti guļkoku nocieti-

nājumi. Un līdzīgi arī pārējos kuršu, zemgaļu un letgaļu pils-

kalnos sāka izbūvēt terases nogāžu pastāvināšanai un nocietinā-

šanai ar palisādēm un uzbedumus (vaļņus) plakumā, kur kalnā

bija vieglāki uzkāpt.

Tomēr taisni pateicoties šim organizēšanās darbam un

zemju robežu nocietināšanai ar pilskalniem, Daugava atšķēla no

Lielupes līdzenuma zemgaļiem viņu ciltsbrāļus Vidzemē, kuri tad

arī 7. un 8. gadusimteni pēc Kr. lēnām sāka atkal atgriezties

letgaļu saimē, atbrīvoties no kuršu ietekmes un letgalizēties.
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Kurši vidējā dzelzs laikmetā palika bagāta zemkopju un

tirgotāju cilts, kas mīlēja greznas rotu lietas, it sevišķi rotu ada-

tas ar važiņām un saktiņas, kuras darināja arī pēc sveša pa-

rauga. Kurši pat importēja citu zemju ražojumus, tā, piem.,

Piltenē atrasts kāds no Zviedrijas importēts sudraba kakla gre-

Vidējā dzelzs laikmeta zemgaļu sudraba kakla gredzeni

dzens ar apzeltītiem izrotājumiem. Savas rotu lietas kurši dari-

nāja labprāt arī paši no sudraba, vai vismaz apklāja bronzas

rotu lietu virsmu ar sudraba plātnītēm un tās izgreznoja ar zila

stikla izrotājumiem. Apm. 7. gadu simtenī dienvidu novados,

Klaipēdas apgabalā, tag. Lietavas territorijā, zviedru un got-

zemiešu ietekmēti, kurši sāka pāriet uz līķu sadedzināšanu, kuru

gan tagadējā Latvijas territorijā plašāki piekopa tikai vēlā dzelzs
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lakmetā, it sevišķi pēc 1000. gada pec Kr. un pat vel 13. un 14.

gadu simtenī. Vidējā dzelzs laikmeta kuršu ugunskapi pie mums

Vidējā dzelzs laikmeta zemgaļu vīrieša kaps, Dobeles pag. Ošos

Vidējā dzelzs laikmeta zemgaļu kapi ar akmens iežogu, Tērvetes pag. Stūros

Latvijā izpētīti Durbē. Kā senāk, kurši vidējā dzelzs laikmetā

deva līdzi kapā saviem mirušiem rupji veidotus māla traukus un

piekopa uguns rītus, rīkoja bēru mielastus.
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Zemgaļi, līdzīgi kuršiem, vidējā dzelzs laikmetā sāka pla-

šāki nodarboties ar tirdzniecību, kādēļ arī viņu zemē sāka lielā

vairumā ieplūst sudrabs. Pļavniekkalnā, pie Rīgas, un Saulītēs,

Vārnavas pag., atrastas vairākas ļoti glītas sudraba senlietas,

to starpā ļoti grezni kakla gredzeni, kas liecina par labu seno

zemgaļu gaumi.

Zemgalē vidējā dzelzs laikmetā pierādāma arī augsti attī-

stīta zemkopība un dārzkopība; atrastie vistas kauli apliecina

putnkopību. Visā visumā senkapi vēsta par ļoti bagātu cilti

Lielupes līdzenumā. Laukkopja un dārzkopja darba rīki, izkap-

tis un kapļi, stāsta par darba noskaņu un uzcītību; ļoti lielā vai-

rumā atraktie ieroči, šķēpu smaili, cirvji un platasmeņa dunči-

zobeni, raksturo vidējā dzelzs laikmeta zemgaļus kā drošsirdīgus

un krietnus karavīrus.

Aprokot savus mirušos, zemgaļi ap vidējā dzelzs laikmeta

vidu vairs neuzbēra paugurus, bet jau ieraka līķus četrstūrainās

kapa bedrēs. Vidējā dzelzs laikmeta pirmā posmā, kā tas bija

labi novērojams Pļavniekkalnā, zemgaļi vēl guldināja savus mi-

rušos uz zemes virsmas ar galvu virs nelielām dobītēm, kas pil-

dītas oglēm un pelniem — kādu ugunsrītu paliekām, kas cēlu-

šās, varbūt, no tērpu un cisu sadedzināšanas. Bet turpat Pļav-
niekkalnā 7. un 8. g. simteņa kapi jau uzrāda zemē ieraktas

kapa bedres. Pļavniekkalnā kapu lauka nomalē atrada arī ļofi

biezu ogļu un pelnu slāni ar daudzām trauku lauzkām, kas vēsta

par bēru mielastu.

Bet ļoti interesanti Jbija izrakumi Dobeles Ošos, kur izpētīja

divas 0,30—0,50 m. dziļas, oglēm un pelniem pildītas dobes

(diam. — 1 m) ar akmeņu sakrāvumiem; šādai dobei līdzās

zemē bija iesprausti 4 šķēpu smaili, šķiet, šeit, Ošos, novērota

sena paraša atpirkties no nāves ar dāvanām, bet gan izpildot visus

bēru gadījumā paredzētos rītus. Vismaz labi Ošu atradumam

atbilst tautas dziesma:

„Sviežu cirvi, veļu akmeni savā kapa vietiņa :

lai rūs cirvis, pel akmenis, nekā manis augumiņš.

Letgaļi, kas galvenā kārtā nodarbojās ar zemkopību, kā to

pierāda letgaļu kapos atrastie sirpji, vidējā dzelzs laikmetā bija

daudz mazāk turīgi nekā zemgaļi un kurši. Letgaļu rotu lietas

ir sīkākas apmēros un nabadzīgākas formām; šķiet, letgaļu cīņas

ar igauņiem un slāviem bija sevišķi sīvas un niknas: tiem nebija
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pietiekoši daudz laika, lai nodotos greznāku rotu lietu darinā-

šanai. Labi kaldināti tikai letgaļu šī laika ieroči un darba rīki.

Tomēr arī Letgalē ir atrastas sudraba rotu lietas; piem. Lejas-

Oķēnos atraka kādā 5. g. s. uzkalniņkapā 2 sudraba kakla gre-

dzenus un Lejas-Lepos, Vestienas pag., un Baltinavā, Jaunlatgales

apriņķī, atrasti lielāki sudraba lietu, skaistu kakla gredzenu no-

guldījumi. 7. un 8. g. simtenī letgaļi savus mirušos arī jau ieraka

kapu bedrēs un dažkārt, piem., Upmaļos (Baižkalna pag.), Lai-

zānos (Nautrēnu pag.), Ķeipenē un Koknesē, aizberot kapa

bedres, tais, šķiet, igauņu cilšu ietekmēti, sakrāva arī nelielus

Vidējā dzelzs laikmeta letgaļu vīrieša kaps, Baižkalna pag. Upmaļos

akmeņu sakravumus. Bēru mielasts un tērpa un cisu sadedzinā

šana ir pierādāmi arī letgaļu novados.

Vēlais dzelzs laikmets (800—1200 pēc Kr.) ir visdiženākais

latviešu cilšu kultūras uzplaukšanas posms. Gan arī šai laikā

bija kari un grūti bija cīnīties gandrīz uz visām latviešu cilšu

robežām; bet šādas cīņas šā laikmeta sākumā bieži nobeidzās

ar uzvaru un uzvarai sekoja miera gadi, kad varēja visus savus

spēkus ziedot diženam kultūras darbam. Vissmagākās cīņas

sākumā bija jāiznes uz saviem pleciem kuršiem. Ap 850. gadu

tie bija iznīcinājuši zviedru un gotzemiešu koloniju Jūrpilī, un

855. gadā zviedru karālis Olavs ar ļoti lielu karaspēku pārbrauca

pāri Baltijas jūrai, lai kuršiem atriebtos un izpostītu 5 viņu lie-

lās pilsētas. Jūrpilī bija sapulcināti 7000 karavīri, tomēr Jūr-
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pils krita ienaidnieka rokās, kas to nodedzināja. Kuršu cietoksni

un pilsētu Apūli aizstāvēja 15.000 karavīri, un tomēr arī šeit,

savu priesteru pamudināti, kurši devītā dienā padevās, atpirku-

šies no izpostīšanas ar zeltu, sudrabu, ieročiem un ķīlniekiem.

Apūles kurši apsolījās Zviedrijas karālim ikgadus nosūtīt no-

devas
. . .

Un, lūk, šo zviedru briesmu piespiesti, kurši, kas gribēja pa-

likt brīvi, šķiet, 9. g. simteņa otrā pusē, būs pārgājuši pāri

Ventai un Abavai, lai iekarotu Ziemeļkurzemes lībiešu apgabalus.

Tas kuršiem arī izdevās un, cīņu pazaudējuši, lībieši bija pie-

spiesti atstāt savu dzimteni: tie pārcēlās pāri Vidzemes jūras

līcim un atrada jaunās mājvietas jūras līča austrumu piekrastē,

smilšainā zemes joslā, kura bija vāji apdzīvota (dienvidos no

letgaļiem un ziemeļos no igauņiem), jo bija nederīga laukkopībai

un lopkopībai.

Šķiet, šīs zemes joslas atdošana lībiešiem neizsauca sevišķas

cīņas un, varbūt, pat noritēja līguma ceļā; katrā ziņā vienā un

tai pašā laikā kā lībieši, tā arī letgaļi ieguva ziemeļos senās

igauņu cilšu zemes, līdz Salacei, Burtnieku ezeram un Sedai,

kas, varbūt, notika abu cilšu karapulkiem sabiedrojoties. Un

uzkrīt arī tas, ka Straupes un Lielvārdes-Aizkraukles apgabalos

lībieši un latvieši iesāka dzīvot vienkopus, kopīgi apstrādājot

auglīgākos zemes gabalus.

Tomēr savu jauno rietumu robežu letgaļi arī nocietināja ar

labāk izbūvētu pilskalnu rindu, lai tāda lībiešu ieplūšana letgaļu

novados neaizietu līdz labākiem, auglīgākiem apvidiem Vidze-

mes vidienā, un arī austrumos letgaļi taisni šai laikā bija spiesti

vienmēr plašāki izveidot savu pilskalnu tīklu, jo tur letgaļu ro-

bežām uzmācās kriviči. .

Vēlā dzelzs laikmetā galīgi izveidojās zemgaļu karāļa valsts,

kas plašākā apkaimē, Baltijas jūras piekrastēs, bija slavena ar

savu ostu Lielupes lejas galā un kuras otra ostas apmetne kon-

statēta 1933. gadā jau pieminētā Daugmales pilskalnā, iepretim

Doles salai, Daugavas krastā. Arī kurši vēlā dzelzs laikmetā

centās labāki noorganizēt centrālizētu valsts varu: arī šeit chro-

nists piemin karali, — un ja turpmākie zviedru un dāņu uzbru-

kumi neguva lielākus panākumus, varbūt, tas izskaidrojams

taisni ar šo patiesi nepieciešamo kuršu noorganizēšanos. Ja kurši

vēlā dzelzs laikmetā varēja sarīkot vairākkārt sirojumus Zvied-

rijā un Dānijā, tur dedzināt un laupīt, arī tas bija kuršu vie-

noto spēku rezultāts. Letgaļiem bija jāuzmana rietumu robeža,
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jācīnās ziemeļos un austrumos un arī Daugavas krasti vienmēr

bija apdraudēti: tādēļ plašās Letgales attālākiem novadiem vairs

nebija kopīgu interešu. Letgaļi gan drošsirdīgi cīnījās un arī

centās aizsargāt savas robežas, bet 12. gadusimteņa beigās, ne-

apvienota, Letgale nokļuva dienvidos no Daugavas („Sēlijā")

lietuvju iespaidā un ziemeļos no Daugavas bieži bija spiesta

atpirkties ar nodevām no polockiešu un pl'iskaviešu sirotājiem.

Vēlā dzelzs laikmeta letgaļu sievietes kaps, Ludzā

Apbedīšanas rīti Zemgalē un Letgalē vēlā dzelzs laikmetā

bija līdzīgi; mirušos ieraka kapu bedrēs, kuru aizbērumā daž-

kārt var novērot sīkas oglītes, laikam sadedzinātā tērpa un cisu

paliekas. Līķi guldināja uz koka mizām, dēļiem, bet arī koka

muldās vai šķirstos un apklāja bērzu tāsīm; zem ģindeņa kon-

statētas arī papardes lapas un dažkārt līķis apklāts arī ar vil-

laini vai zvēra ādu. 11. gadusimtenī letgaļi sāka atkal virs kapa

uzbērt paugurus, šķiet, savu austrumu kaimiņu ietekmēti, jo šie

vēlā dzelzs laikmeta uzkalniņkapi visvairāk reģistrēti senās Let-

gales austrumu novados, tag. Latgalē. Kurši vienmēr biežāki, kā

jau teikts, sāka pāriet uz līķu sadedzināšanu, un dedzinājuma

paliekas, ogles, pelnus, kaulu drumstalas un apdegušās senlietas,

apklāja ar zemes kārtu, bez ārēja kapa vietas apzīmējuma.

Kursā un Zemgalē rīkojot bēru mielastus, tagad labprāt lietoja

dzeramos ragus, kuru bronzas apkalumi tad arī atrasti tik ļoti
l'elā skaitā Kursas kapu laukos.

Rotu lietas visos latviešu novados vēlā dzelzs laikmetā uz-

rāda apbrīnojamu greznību un labu gaumi. Kursā un Zemgalē

iemīļoti kakla gredzeni, saktiņas, aproces un rotu adatas; Let-

galē — dažādas formas vainadziņi, važiņu rotas, kakla gredzeni,
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aproces un saktiņas. Bet gan visskaistākais mūsu senču mākslas

amatniecības piemineklis ir audumi, kuri vislielākā skaitā atrasti

Letgalē. Zilu vilnas villaini apšuva sarkani-dzeltēnām apaudi-

ņām un izrotāja bronzas spirālīšu ielokiem un bronzas gredzen-

Vēlā dzelzs laikmeta kuršu ugunskaps

tiņu rakstiem, krustiņiem un svastikām, kas bija izkaisīti pa

visu audumu. Glīti ir arī linu audumi, kas jau vairākkārt atrasti

kapos, un salmu pinumi, kas pagaidām vēl nav pietiekoši

izpētīti.

Vareni latviešu ciltis vēlā dzelzs laikmetā izbūvēja savas

pilis; uzbedumos pacēlās guļkoku iežogi ar torņveidīgām izbū-

vēm; dzīvojamās ēkas ierīkoja ar pagraba telpām, plašu virs-

zemes telpu dzīrēm un ikdienas dzīvei un otru stāvu guļai, kā

par to vēsta zviedru Egila Skalagrimesona teika un pierāda arī

izrakumi; atsevišķas celtnes bija iekārtotas virtuvei (slietenis),

maltuvei un citām saimniecības vajadzībām. Pilskalnu klētīs un

palieveņos tika noglabāta lauku raža, rudzu, miežu, kviešu, auzu

un zirņu krājumi; kaņepes un lini tika sēti, lai sagādātu nepie-

ciešamo materiālu audumiem un auklām. Raunas Tanīsa kalnā

atraka pat kādu ādas apavu un bērza tāšu kārbiņu darbnīcu un,

Tīču Daugmales pilskalnā — bronzas un sudraba rotu lietu lējēju

darba rīkus un svarus ar atsvariņiem metalla svēršanai.
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Tā skaista un bagāta mums tēlojas mūsu senatne; lai Dievs

dotu, ka nepietrūktu roku viņas labākai izpētīšanai, lai patiesi

paceltos „pilskalns no senseniem laikiem, no simtgadu miega

caur dūmiem un tvaikiem
..

."

Letgaļu galvas un kakla rota vēlā dzelzs laikmeta otrā posmā, atrasta

Rikopolē, Latgalē
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OTRĀ NODAĻA

Latviešu antropoloģiskās īpatnības
Prof. Jēkabs Prīmanis

Latviešu tauta, kā zināms, cēlusies vairākām tautiņām —

kuršiem, zemgaļiem, sēļiem, latgaļiem — pamazām saplūstot.

Visas šis tautiņas tagad uzskata par baltu cilšu locekļiem. Lie-

lākā archaiologu daļa domā, ka baltu ciltis, Latvijas robežās ienāk-

damas, priekšā jau atradušas somu-ugru ciltis. Tagadējās Kur-

zemes dienvidrietumu daļu uzskata par pirmo ienākšanas vietu.

No šejienes baltu ciltis izplatījušās pa visu tagadējo Latvijas ter-

ritoriju ar dažādu ātrumu pa tās atsevišķām daļām. Somu-ugru

cilšu piederīgie pie tam vietām izspiesti, bet vietām asimilēti.

Cik noprotams, tad Kurzemes lielāko daļu baltu ciltis ieņēmušas

pa priekšu un diezgan strauji, bet Vidzemi iekarojušas vē'āk,

daudz lēnāk un pie tam galvenām kārtām asimilējot somu-ugru

cilšu locekļus. Domājams, ka viens no lielākiem šo cilšu zariem

Latvijā bijuši lībieši. Tagad no tiem pārpalicis tikai mazs pulciņš

Kurzemes ziemeļdaļas piekrastē, galvenām kārtām Dundagas

pagasta robežās. Kā šis spēcīgais somu-ugru cilšu zars pamazām

izkusis Vidzemē un vēl tagad izkūst Kurzemē, to rāda vēsturiskie

dati. Vidzemē XIII g. s. lībiešu dzīves vietas robeža vēl gājusi

apmēram no Burtnieka ezera uz Lielvārdi pie Daugavas. Vīde-

manis (Wiedemann) stāsta, ka Vidzemē ap 1828. g. dzīvojuši

kādi 264 lībieši — vīrieši. Sjegrēns (Sjogren) 1846. g. pie Sa-

lacas atradis 22 lībiski runājošus indivīdus, bet Vīdemanis 1858. g.

šeit sastapis tikai 8 lībiešus. Tagad Vidzemē lībiešu sen vairs

nav. Kurzemē ap 1880. gadu dzīvojuši apmēram 2500 lībieši,

bet 1920. g. saskaitīti vairs tikai 831 lībietis. Kādēļ Kurzemē

lībieši ilgāk uzglabājušies, būs gan galvenām kārtām izskaidro-

jams ar tagadējo lībiešu dzīves vietas ģeogrāfisko stāvokli, —

ar tās nomaļo guļu. Vēl nav pilnīgi skaidrs, vai lībieši ir tīri

somu-ugru cilšu pēcnācēji. Var arī būt, ka tie cēlušies no somu-

ugru cilšu piederīgo sajaukšanās ar kādu citu tautu vai tautām.

Antropoloģiskie novērojumi rāda, ka tagad dzīvojošo lībiešu ķer-
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meņa uzbūve daudzējādā ziņā tuvāka latviešiem, nekā viņu cilts

brāļiem igauņiem. Tas liek saprast, ka tagadējiem lībiešiem stiprs

latviešu piejaukums. Ir pat izteikta doma, ka tie cēlušies no seno

lībiešu sajaukšanās ar latviešiem. Turpretim no otras puses sa-

kāms, ka latvieši lielā mērā asimilējot somu-ugru cilšu locekļus,

resp. lībiešus, līdz ar to sevī uzsūkuši daļu no to ķermeņa pa-

zīmēm, šinī pašā virzienā latviešu organismu iespaidojuši arī

igauņi un t. s. „krieviņi", jo arī tos pieskaita pie somu-ugru

ciltīm. Vidzemē vidus laikos viss Valmieras apriņķis uz zieme-

ļiem no Burtnieka ezera bijis tīri igaunisks, bet tagad tur igauņus
vairs gandrīz nemaz neatrod. Līdzīga parādība atzīmēta arī

Gaujienas un Zeltiņu draudzēs un Ludzas apriņķa Pildas un Nir-

zas pagastos. „Krieviņus" (votu tautas piederīgos) Livonijas

ordenis no Novgorodas zemes uz Bauskas apkārtni pārvedis XV

g. s. No tiem XVIII g. s. tur vēl bijuši apm. 3000 indivīdi, bet

ap XIX g. s. vidu (1840. g.) tikai 15. Vēl tagad Kurzemē klīst

nostāsti par šiem „krieviņiem".

Bet vai somu-ugru cilšu piederīgo (lībiešu, igauņu, krieviņu)
asinis ir vienīgās svešās asinis, kas rit mūsu dzīslās? Nebūt nē.

Aizvēstures pētījumi rāda, ka Latviju no jūras puses, it sevišķi

Kurzemes daļā, diezgan plašos apmēros apmeklējuši skandina-

vieši un centušies tur nostiprināties. Arī Latvijas zemes iemīt-

nieki (lībieši, kurši) bieži devušies jūras braucienos uz Skandi-

nāvijas zemēm un no turienes ne reti sev sievas pārveduši. Tādā

ceļā jau senos laikos radusies skandināviešu ietekme uz mūsu

organismu. Te ari jāatcerās t. s. zviedru laikmets Latvijā. Pa-

stāvīgais ciešais sakars dienvidos ar mūsu cilts brāļiem leišiem

arī nav jāaizmirst, domājot par tagadējo latviešu antropoloģis-

kām īpatnībām. Vāciešiem Latvijā ienākot, radās vēl viens fak-

tors, kas ietekmēja mūsu ķermeņa uzbūvi. Bet tā kā vācieši

parasti turējušies, sevišķi uz laukiem, savrup no latviešiem, tad

to iespaids uz mums antropoloģiskā ziņā senatnē nevarēja būr.

liels. Tagad gan daudz biežāki novērojama latviešu sajaukšanās

ar vāciešiem. Domājot par Latgali, mums tūlīt prātā nāk domas

par poļu un krievu asins piejaukumu turienes latviešiem, it se-

višķi tās austrumu novados. Jāņem vērā tāpat arī tie kari, kad

poļu un krievu karaspēks staigāja pa Latvijas ārēm, tās postot

un iedzīvotājus iznīcinot. Kur vēl paliek neražu un slimību gadi,

kad lieli Latvijas apgabali palika tukši no iedzīvotājiem? Krievu

valdīšanas laiks antropoloģiskā ziņā uzskatāms par sevišķi ne-

labvēlīgu mums, jo līdz ar to iesākusies diezgan intensīva lat-
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viešu sajaukšanās ar krieviem. Tad arī latvieši, izceļojot uz Krie-

viju un tur bieži vien apprecot krievietes, ieveda savos pēcnā-

cējos krievu asinis, kuri līdz ar to zaudēja daļu no latviešu rak-

sturīgās ķermeņa uzbūves. Beidzot nāk vēl lielais karš un bēgļu
laikmets. Sevišķi tagad, kur Latvijā no Krievijas atgriezušies

karavīri, bēgļi, ierēdņi, mēs redzam, cik liels mums ir citu tautu,

sevišķi krievu, piemaisījums. Mūsu nākošās paaudzēs tamdēļ lat-

viešu raksturīgās ķermeņa pazīmes lielākā vai mazākā mērā būs

izzudušas jeb arī grūti saskatāmas.

Prātā paturot sacīto jāsecina, ka latviešu ķermeņa uzbūve

dažādu tautu dažādā apmērā ietekmēta un ka tagad runāt par

tīru latviešu antropoloģisko tipu nav iespējams. Mēs varam vie-

nīgi domāt par relātīvi tīro latviešu tipu un censties noskaidrot,

kur tas būtu meklējams, kur uz mūsu organismu svešu tautu

iespaids bijis visvājākais un kur līdz ar to mūsu senču formas

vislabāk uzglabājušās.

Dati, ar kuru palīdzību mēs varam spriest par tagad dzī-

vojošo latviešu ķermeņa antropoloģiskām īpašībām, nav lieli.

Latvijā šinī ziņā daudz kas darāms. Mums nepieciešami izdarīt

plašus antropoloģiskus pētījumus visas valsts mērogā, kā tas da-

žās valstīs, piemēram Zviedrijā, Norvēģijā un Somijā jau darīts.

Pagaidām antropoloģiski apskatīti apmēram 12.000 latvieši —

vīrieši un 1200 latvietes. Bet ja ievēro, ka no minētā vīrieša

skaita labāki izpētīti tikai kādi 500 indivīdi un ka tie paši pie-

der dažiem maziem Latvijas novadiem, bet par pārējiem zināmi

tikai dati par to ķermeņa garumu, matu un acu krāsu, tad jā-

atzīst, ka latviešu sieviete antropoloģiski labāki pazīstama, jo

gandrīz viss minētais sieviešu indivīdu skaits pamatīgi izpētīts.

Sevišķi atzīmējams Dr. Krastiņas-Jerumas plašais darbs, kurā

antropoloģiski apskatītas 1000 latvietes no visdažādākiem apvi-

diem un kurā pirmo reizi plašāki pārrunāts arī rašu jautājums

Latvijā.

Saprotams, ka ar minēto datu palīdzību pilnīgi noteikti

spriest par latviešu, it sevišķi latviešu vīriešu, ķermeņa uzbūvi ir

grūti. Vēl grūtāk mums pagaidām runāt par atsevišķu apgabalu

latviešu raksturīgām ķermeņa īpašībām.

Tomēr jāsaka, ka no savāktiem, kaut arī ne visai lieliem,

antropoloģiskiem novērojumiem ir iespējams taisīt vairākus se-

cinājumus par latviešu ķermeņa raksturīgām uzbūves pazīmēm

un runāt par tagadējo latviešu antropoloģiskiem tipiem.
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Cilvēka ķermeņa galvenās antropoloģiskās pazīmes ir pig-

mentācija (matu, acu un ādas krāsa) un augums, kā arī galvas,

sejas un deguna forma. Šīs pazīmes vislabāk izteic atsevišķu
tautu un rasu • īpatnējo ķermeņa uzbūvi. Tādēļ arī latviešus

raksturojot, no antropoloģiskā viedokļa mēs tām sevišķu vērību

piegriezīsim.

Pigmentācija latviešiem vidēji stipra vai ari samērā vāja.

Tur, kur lielāks augums, tur caurmērā stiprāka pigmentācija.

Mati lielākai latviešu daļai gaiši, jo blondi mati sastopami ap-

mēram 60%; no tiem tumši-blondi 42%. Blondai matu krāsai

visbiežāki iedzeltēna, jeb kā tauta saka, „zeltaina" nokrāsa. Ap-

mēram vienai latviešu trešdaļai (34%) brūni mati, starp kuriem

tumši brūni tikai 4—5%; brūni melni mati sastopami apmēram

6%. Ļoti reti latviešiem sarkani mati. Sievietēm matu krāsa

drusku tumšāka kā vīriešiem. Apskatot matu krāsu dažādos

Latvijas apgabalos, redzams, ka Latgalē caurmērā visgaišākie,

tad Zemgalē un Vidzemē jau tumšāki un, beidzot, Kurzemē vis-

tumšākie mati. Beidzamā vietā biežāk kā citur atrodama tumši-

brūnā un arī brūni-melnā matu krāsa. Turpretim Latgalē stipri

tumši mati tikpat kā nemaz nav konstatēti, bet gaiši vairāk kā

70%. Dažādais matu pigmentācijas stiprums atsevišķās Latvijas

daļās izskaidrojams galvenām kārtām ar svešu tautu ietekmi.

Vispirms šeit jādomā par lībiešiem, jo tiem brūni mati apmēram

tādā daudzumā, kā mums blondi mati. Tā kā iedzimtībā tumšā

matu krāsa ņem pārsvaru pār gaišo, tad dabīgi, ka asimilējot

lībiešus, mēs esam kļuvuši tumšmataināki un atkarībā no asimi-

lācijas stipruma, ne visur vienādos apmēros. Vai Kurzemē bie-

žāki sastopamie tumšie mati iegūti vienīgi no lībiešiem, vēl liels

jautājums. Varbūt, ka šeit zināma nozīme pieder kuršiem, kuru

antropoloģiskās pazīmes vēl ļoti maz izpētītas. Bez tam, var-

būt, ka te nācis klāt vēl kādas svešas tumšmatainas tautas pie-

jaukums.

Runājot par citām matu īpašībām, sakāms, ka latviešiem pa

lielākai daļai gludi mati, kas pie tam vēl smalki un mīksti. Cir-

taini un stipri viļņaini mati pie latviešiem reta parādība.

Līdzīgi matiem arī latviešu acīm raksturīgas gaišās krāsas,

ļo parasti šiem abiem miesas veidojumiem vienāda pigmentācijas

pakāpe. Gaišas acis, galvenām kārtām zilas, zilganpelēkas un

pelēkzilas, vairāk kā pusei no visiem latviešiem, apmēram 60%;

turpretim tumšās, pareizāki sakot brūnās acis, apmēram 15%.

Vienīgi Latgalē brūnās acis nav atzīmētas. Arī acis sievietēm
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stiprāk pigmentētas kā vīriešiem, pie kam šeit lielāka starpība
nekā matu pigmentācijā. Salīdzinot dažādu apvidu latviešu acu

krāsu, atrodam līdzīgu ainu kā pie matiem — Kurzemē caurmērā

vistumšākās un Latgalē visgaišākās acis. Zemgale šinī ziņā
tuvāk stāv Kurzemei nekā Latgalei. Ja meklējam atbildi uz jau-

tājumu, kādēļ acīm Latvijā nav visur vienāds pigmenta dau-

dzums — vienāda krāsa, tad domājams, ka arī šeit iedarbojušies

tie paši faktori, par kuriem runājām matu krāsu apskatot. Kā

liekās, no lībiešiem mēs galvenām kārtām esam ieguvuši pelēkās

krāsas piejaukumu mūsu acīm, jo viņiem pelēkās acis apmēram

70%, bet zilās tikai 3—5%. Grūti izprotams, kā mēs esam iegu-

vuši samērā lielo brūno acu krāsu procentu, jo lībiešiem un igau-

ņiem brūnu acu pat mazāk, kā latviešiem. Varbūt, ka šinī ziņā

mēs ietekmēti no krieviem, poļiem un pat no leišiem, jo šīm tau-

tām brūnacaino indivīdu vairāk nekā mums. Bet sakarā ar to,

brūno acu krāsu zināmā daudzumā vajadzēja atrast arī starp

Latgales latviešiem. Bet, kā jau aizrādīts, tas pagaidām nav

novērots.

Latviešiem āda sārti-balta apmēram 80%, bet .ar iedzeltēnu

nokrāsu tā apmēram 15—16%; melnīgsnēji indivīdi sastopami

tikai dažos procentos. Ādas apmatojums visumā vidējs.

Vispārēja ķermeņa uzbūve latviešiem stipra un arī propor-

cionāla. Galva relātīvi prāva, kakls vidēji slaids, samērā īsam

viduklim plati pleci un krūtis; rokas un kājas formas ziņā tuvāk

stāv slaidām, nekā īsām formām. Druknums vidēji izteikts.

Kalsnēji latvieši retāk sastopami, nekā korpulenti. Ķermeņa

garums jeb augums prāvs. Vīriešiem tas caurmērā 171 cm, sie-

vietēm 160 cm. šī auguma diference ir normāla, jo Eiropas

vīrieša caurmēra augums 165 cm, bet sievietes — 154 cm. Tā

kā latvieši šos skaitļus stipri pārsniedz, tad latviešus pieskaita

pie Eiropas lielākā auguma cilvēkiem, kādi it sevišķi sastopami

Skandināvijā un Anglijā. Tur vīriešu caurmēra garums svārstās

no 171—174 cm. Latvijā vislielākais augums ir lībiešiem (vīrie-

šiem 174 cm, sievietēm 161 cm.); lībiešu vīriešu augums 50%

pat pārsniedz 175 cm. Latvietim augums svārstās no 146—

195 cm, bet latvietei no 140—182 cm. Liels augums starp lat-

viešiem sastopams vairāk kā 50%, bet mazs 10—15%. Aplū-

kojot caurmēra augumu atsevišķās Latvijas daļās, piemēram da-

žādos apriņķos, novērojama diezgan liela starpība. Visumā re-

dzams, ka ejot no dienvidiem un austrumiem uz ziemeļiem un

rietumiem ķermeņa garums pieaug. Tādēļ Augškurzemē (Jē-
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kabpils, Ilūkstes apriņķos) un it sevišķi Latgalē sastopams vis-

mazākais caurmēra augums. Beidzamā vietā vīriešu garums ap

170 cm, sieviešu ap 157 cm, bet jūrmalas apvidos vīriešiem

171,5 cm un sievietēm ap 160 cm.

Auguma starpībai atsevišķos Latvijas apvidos pamatā guļ

vairāki faktori. Vispirms te liela nozīme apkārtējo tautu iespai-

dam. Ir novērots, ka iedzimtībā lielais augums dominē pār mazo.

Tā tad domājot par tautām, kas ietekmējušas mūsu augumu, jā-

domā par tām, kurām bijuši cieši sakari ar latviešu tautu, it

sevišķi senatnē, un kurām ir lielāks augums, nekā mums.

Pie tādām vispirmā kārtā pieder lībieši, tad skandinavieši

un igauņi. Pārējiem mūsu kaimiņiem (leišiem, poļiem, krieviem)

mazāks augums kā mums. Tādēļ saprotams, kāpēc latviešiem

senās lībiešu dzīves vietās lielāks augums. Te jādomā arī par

to, ka pašu lībiešu augums ietekmēts no skandinaviešiem. Ar

skandināviešu iespaidu pa"daļai izskaidro to vispārējo parādību,

ka lielākā auguma cilvēki Baltijas jūras austrumu piekrastes val-

stīs dzīvo taisni gar jūrmalu, bet ne zemes iekšienē. Paturot

prātā sacīto, zināmā mērā var izskaidrot arī mazo Latgales

augumu. Tālāk, runājot par dažādo augumu, nav jāaizmirst tie

novērojumi, kas izdarīti vairākās valstīs un kas rāda, ka dzīves

apstākļi (darbs, barība, higiēniskie apstākļi) diezgan lielā mērā

ietekmē ķermeņa garumu: labos dzīves apstākļos garums pieaug,

bet nelabvēlīgos saīsinās. Starpība te var svārstīties pat līdz

4 cm. Ja domājam par mūsu tautas dzīves apstākļiem, tad jā-

saka, ka visumā tie tagad labāki kā senatnē un ka tie ne visās

vietās Latvijā bijuši un ir vienādi. Latgalē visumā tie vienmēr

bijuši nelabvēlīgāki nekā Vidzemē un it sevišķi Kurzemē. Te

droši vien meklējams arī otrais svarīgais faktors, kas devis Kur-

zemes latviešiem lielāku, bet Latgales latviešiem mazāku augumu.

To apstiprina arī kara ministrijas ziņas, ka Latgale procentuāli
dod vairāk fiziski vāji attīstītu un slimu rekrūšu nekā citi Lat-

vijas apgabali, ka no 1921.—1927. g. latviešu
r
rekrūšu caurmēra

augums Kurzemē un Zemgalē bijis 170,9 cm ,Vidzemē — 170,8

cm, bet Latgalē 168,8 cm, un ka arī žīdu tautības rekrūši Lat-

galē bijuši īsāki (par 1 cm) kā Vidzemē. Auguma izveidošanai

zināma nozīme piekrīt arī dzīves vietai.

Galva jo sevišķi labi raksturo atsevišķas tautas un rases.

Te liela nozīme ne tikai galvas smadzeņu un sejas daļas lielumam

un formai, bet arī atsevišķo sejas apvidu (pieres, deguna, acu,

mutes, zoda v. t. t.) uzbūvei. Latviešu samērā prāvās galvas
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augstums ieiet apmēram reizes visā ķermeņa garumā. Galvas

daļu formas noteic t. s. indeki, kurus iegūst no galvas mēriem,

salīdzinot divus mērus un noteicot mazākā mēra procentuālās
attiecības pret lielāko. Viens no vissvarīģākiem galvas smadzeņu
daļas indekiem ir galvas garuma-platuma indeks (galvas platums
X100: galvas garums). Uz šī indeka pamata izšķir garas jeb

dolichokefalas (md. no x—75,9), vidēji garas jeb mezokefalas

(md. no 76—80,9) un īsas jeb brachikefalas (md. no 81,0—x)

galvas. Latviešiem caurmērā īsa galva un tā visumā tuvāk stāv

slaidākām nekā īsākām galvas formām, jo vīriešiem galvas

garuma-platuma indeks svārstās ap 80—81, bet sievietēm ap

81—82. Ka sievietēm galvas apaļākas, tā vispārēja parādība.

Brachikefalas galvas tagad dzīvojošiem latviešiem vairāk kā 50%,

bet dolichokefalas tikai 5%. Vidzemē un Latgalē galvas visumā

apaļākas nekā Zemgalē un it sevišķi Kurzemē. Plaši runājot;,

Daugava ir it kā robeža starp diviem apvidiem, no kuriem vienā

(Vidzemes pusē) biežāk sastopami individi ar apaļākām, bet otrā

(Kurzemes pusē) vairāk ar slaidākām galvām. Šī starpība tā-

dēļ, ka Kurzemē galvām lielāks garums, bet Vidzemē lielāks

platums. Kā Latvijā radusies šī starpība, pagaidām diezgan

grūti izskaidrot. Salīdzinot lībiešu, igauņu un leišu galvas ga-

rumu, platumu un arī garuma-platuma indeku ar attiecīgiem lat-

viešu galvas mēriem, šobrīd starpība nav saskatāma. Bakmaņa

(Backman) domas, ka senie somu-ugru cilšu locekļi būtu iespai-

dojuši mūsu galvas tādējādi, ka tām piedevuši lielāku platumu,

atstājot to pašu garumu, vēl jāuzskata par nepierādītām. Tām

pretī runā arī seno lībiešu galvas kausu pētījumi, jo tie rāda, ka

lībiešu galvas senāk bijušas slaidākas nekā tagad. Varbūt

Kurzemes un Zemgales slaidākās galvas mums stāsta, ka šeit

labāk uzglabājusies seno latviešu galvas forma, un ka, varbūt,

Kurzemē šinī ziņā arī manāms skandināviešu iespaids. Seno

latviešu galvas kausu pētījumos skaidri redzams, ka latviešiem

senatnē galva bijusi slaidāka un ka tā laika maiņās kļuvusi pa-

mazām īsāka un platāka. Latviešiem galvas garums sākot ar

V—VII g. s. samazinājies vairāk kā par 1 cm, bet platums pie-

audzis apmēram par 1 cm. Līdz ar to galvas kausa garuma-

platuma indeks* no apmēram 71 (V—VII g. s.) vēlāk pieaudzis

uz 74 (VIII—XII g. s.) un vēl vēlāk uz 78 (XV—XVIII g. s.).

Ja salīdzina īso un garo galvas kausu procentuālās attiecības

* No galvas kausa garuma-platuma indeka dabū galvas garuma-

platuma indeku, ja pirmām pieskaita 2,5.
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minētos gadu simteņos, tad ļoti labi redzams, ka pamazām pie-

audzis īso un samazinājies garo galvas kausu skaits; īsi galvas

kausi nav atzīmēti V—VII g. s., bet ļoti slaidi XV—XVIII g. s.

Var zināmā mērā teikt, ka senāk gargalvaino individu starp lat-

viešiem bijis vairāk nekā tagad īsgalvaino. Parādība, ka gar-

galvaino individu skaits pamazām samazinās, novērota arī citur,

piemēram Zviedrijā, Dānijā. Vispārējais izskaidrojums tam vēl

nav atrasts. Varbūt taisnība, ka galvas kausu smadzeņu daļas
formas maiņa vedama sakarā ar galvas smadzeņu pieaugumu,

jo īsos galvas kausos tilpums samērā lielāks, nekā garos.

Latviešu seja visbiežāk vidēji plata un vidēji gara un ne

visai daudz tā padodas uz priekšu. Forma sejai parasti ovāla,

ar šaurinājumu uz zoda pusi; apaļas sejas sastopamas apmēram

20%, bet stūrainas un platas apmēram 10—15%. Sejas indeks

(sejas augstums Xlū0 ; sejas platums) sievietei ap 87, bet vī-

rietim ap 89, t. i. pēdējam seja slaidāka. Kaut arī salīdzinot

Latvijas apgabalu sejas indekus diference nav pierādāma, tomēr

visumā vērojams, ka Kurzemē sejas slaidākas, kā citur. To zi-

nāmā mērā pastiprina tas, ka Kurzemē arī garākas galvas un

ka šīs divas pazīmes parasti saistās. Runājot par atsevišķiem

sejas apvidiem, sakāms sekošais. Piere samērā augsta, plata un

samērā stāva; sievietēm tā stāvāka un stiprāki velvēta. Acs

sprauga plata vai vidēji plata un parasti guļ horizontāli. Uzacis

un skropstas labi attīstītas. Vaigu kaulu apvidus uz priekšu iz-

liekts vāji, bet vidēji stipri uz sāniem. Vaigi labi noapaļoti un

norobežojas no augšlūpas ar labi izteiktām deguna-lūpu rievām.

Deguns vidēji liels, slaids vai pat garš. īsi un plati jeb strupi

deguni sastopami tikai apmēram 10%, pie tam sievietēm to vai-

rāk. Deguna indeks (deguna platums X 100 : deguna garums)

līdzīgi sejas indekam visumā rāda, ka Kurzemē un Zemgalē de-

gunam caurmērā slaidāka forma, nekā Vidzemē un Latga'ē.

Sievietēm deguna indeka caurmērs atsevišķās Latvijas daļās

svārstās no 60—62. Līdzšinējos pētījumos latviešu vīriešu deguna

indekam maz vērības piegriezts. Latviešiem deguna mugura vi-

dēji plata un apmēram 50% taisna. No liektām formām biežāki

sastopama ieliekta deguna muguras forma; sievietēm tā samērā

bieži viļņaina. Deguna sakne vidēji plata un vidēji augsta. De-

guna spārni vidēji biezi un parallēlās nāsis samērā prāvas. Lūpas

labi izveidotas un vidēji biezas. Mute vidēji liela. Latvietēm

mutes spraugas garums (4,81 cm) pārsniedz deguna saknes pla-

tumu (3,1 cm) vairāk kā par 1,5 cm. (Attiecīgu novērojumu
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pie latviešu vīrieša trūkst.) Zods vidēji stipri attīstīts un tā gals
visbiežāki vidēji plats; šaurs zods biežāki sastopams nekā plats.
Ausis labi veidotas un vidēji lielas; auss ļipiņas pieaugušas ap-

mēram 25%. Darvina paugurītis sastopams caurmērā 30—40%;

parasti tas vāji attīstīts.

No dotā antropoloģiskā apskata redzams, ka latvieša caur-

mēra tipa galvenās antropoloģiskās pazīmes ir blondi mati ar

iedzeltēnu nokrāsu, zilas, zilganpelēkas vai pelēkzilas acis, garš

augums, īsa galva ar slaidu seju un slaids deguns. Bez tam ari

atradām, ka galvenās antropoloģiskās pazīmes visās Latvijas da-

ļās nav vienādas, šinī ziņā mēs redzējām, ka Kurzeme visumā

cieši turas kopā ar Zemgali, bet Vidzeme turpretim tuvāk stāv

Latgalei. Kurzeme un Latgale it sevišķi auguma un pigmentā-

cijas ziņā ir it kā divi poli'; mazāk tas sakāms par galvas, sejas

un deguna indekiem. Ķermeņa uzbūves starpību starp dažādo

L.atv;jas apvidu iedzīvotājiem izskaidrojām ar vairākiem fakto-

riem. Kā vienu no galveniem faktoriem minējām dažādo tautu,

it sevišķi lībiešu iespaidu. Tomēr jāsaka, ka šī faktora nozīme

būs daudz skaidrāka tad, kad mūsu kaimiņu tautas būs labāki

antropoloģiski izpētītas. Pagaidām antropoloģiskie dati par tām

stipri trūcīgi. Runājot par augumu, aizrādīju vēl uz otru sva-

rīgu faktoru: uz dzīves apstākļiem un uz dzīves vietas nozīmi.

Vēl ņemams vērā arī tas, ka varbūt tām tautiņām, no kurām vei-

dojusies latviešu tauta, nav bijusi pilnīgi vienāda ķermeņa uz-

būve, t. i. vienādas antropoloģiskas pazīmes, kā to redzam pie

dažām somu-ugru cilšu celma atvasēm. Plašāki antropoloģiskie

darbi Latvijā to varētu lielā mērā noskaidrot. It sevišķi mums

grūtības rada tas, ka mēs gandrīz neko nezinām par kuršu

antropoloģiju un maz pazīstam arī Latgales latviešus.

Pamatojoties uz iedzimtības likumiem un ievērojot tagadējo

latviešu antropoloģiskās pazīmes, mēs varam zināmā mērā spriest

arī par seno latviešu uzbūvi. Mums jādomā, ka seniem latvie-

šiem caurmērā pigmentācija bijusi vājāka, t. i. mati un acis gai-

šākas, augums drusku mazāks, bet galvas, sejas un deguna for-

ma slaidāka, t. i. mūsu senči ar savām ķermeņa formām un pig-

mentāciju visumā tuvāki stāvējuši ziemeļniekiem nekā mēs. To

pastiprina arī uzskats, ka baltu ciltīm bijušas ziemeļrases pa-

zīmes.

Spriežot par latviešiem no rasiskā viedokļa, galvenā vērība

piegriežama tam, cik lielā mērā latviešu antropoloģiskās pazīmes
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atbilst ziemeļu un austrumbaltijas rases pazīmēm*, jo šīs divas

rases uzskata par dominējošām Latvijā; pārējās Eiropas

rases pie mums nav sevišķi vērā ņemamas. Divu minēto

rašu pārsvaru Latvijā izskaidro tādējādi, ka baltu ciltīm, kas de-

vušas latviešu tautas kodolu, bijušas raksturīgas ziemeļu rases,

bet somu-ugru ciltīm, kuru piederīgos latvieši lielā mērā asimi-

lējuši — austrumbaltijas rases pazīmes. Te arī no svara, ka

latviešus rietumos ietekmējuši skandinavieši un vācieši, kuriem

labāk izteiktas ziemeļu rases, bet austrumos — krievi un poļi,

kuriem lielā mērā raksturīgas austrumbaltijas rases pazīmes-

Apskatot, kā atsevišķu individu galvenās antropoloģiskās pa-

zīmes savstarpēji saistās un kombinējas, jānāk pie atzinuma, ka

pie tagadējiem latviešiem ļoti lielā mērā novērojama ziemeļu un

austrumbaltijas rases sajaukšanās un ka tīro rašu reprezentanti

ir retums. Tekstā ievietotā tabula** arī rāda, ka dažādo antro-

poloģisko tipu procentuālās attiecības atsevišķās Latvijas daļās

ir dažādas. Kurzemes un Zemgales tipos visumā labāki pasvīt-

rota ziemeļu, bet Vidzemē un it sevišķi Latgalē — austrumbaltijas

rase.

Beidzot, atbildot uz jautājumu, kur Latvijā tagad dzīvo re-

lātīvi tīrākie latvieši, jādomā, pamatojoties uz archaioloģiskiem,

vēsturiskiem un arī uz līdzšinējiem antropoloģiskiem datiem, ka

pirmkārt tie meklējami tanīs apvidos, kur sastopas Kurzemes un

Zemgales dienvidus robežas un otrkārt Vidzemes malienas dien-

viddaļā.

* Ziemeļu rasei raksturīgi blondi mati ar iedzeltenu nokrāsu, zilas acis,

iesārti
-
balta āda, slaidas locekļu formas, prāvs augums, slaida galva ar ga-

ru seju, kurai garš, šaurs deguns ar augstu sakni un taisnu muguru, vāji iz-

liekts vaigu kaulu apvidus un spēcīgs, šaurs zods.

Austrumbaltijas rasei īpatnēji blondi mati ar pelēku nokrāsu, pelēkas vai

pelēkzilas acis, āda iedzeltēnā krāsā, samērā mazs un drukns augums, īsa gal-

va, plata un stūraina seja, jo vaigu kaulu apvidus izliekts un apakšžoklis prāvs,

īss un plats deguns ar zemu sakni un ieliektu muguru un plats, samērā vāji

attīstīts zods. Atšķirībā no šīs „gaišās" austrumbaltijas rases vēl runā par t.

s. „turhšo" austrumbaltijas rasi, kurai visas tās pašas pazīmes, kā pirmai, iz-

ņemot tikai to, ka te acis un mati stipri pigmentēti.

** Sk. 106. lp. pusē. šī tabula ņemta no Dr. L. Krastiņas-Jerumas darba

«Latviete no antropoloģiskā viedokļa."
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TREŠĀ NODAĻA

Latviešu valoda

Prof. J. Endzelīns

Par pelnrušķīti var savā ziņā to dēvēt: nelielas, vēsturē līdz

pat pasaules karam gandrīz neminētas, mazvarīgas un gadusimtiem

svešu kungu kalpinātas tautiņas runāta, tā iekļūst rakstos vēlāk ne-

kā jebkura tās radiniece, jo visvecākie latviski rakstītie teksti, kas

paglābušies līdz mūsu dienām, rodas tikai 16. gadsimtenī. Maz par

to ir interesējušies cittautu valodnieki, un pat vēl brīvajā Latvijā to

runā un raksta piesātinātu ar dažādiem ģermānismiem un sla-

vismiem. Un taču tā ir lielu un augstu radu, cēlusies no tās pašas

cilts kā valodas, kas tagad sastopamas visās pasaules daļās un, ievē-

rojamu tautu runātas, ir rakstītas jau sen priekš Kristus. Sauc vi-

sas tās par indoeiropiešu, Vācijā par indoģermāņu un nevalodnieku

starpā arī par āriešu valodām; bet „āriešu" vārds īsti pieder indie-

šiem un irāniešiem (t. i., persiem, kurdiem, osetiešiem, afgāņiem
v. c). Pie šiem indoeiropiešiem pieskaitāmi jau minētie ārieši, tad

armēņi, albāņi, grieķi, romieši (un viņu pēcnieki: itālieši, franči,

spānieši, portugāļi, rumeņi), ķelti (īri, bretoņi v. c), ģermāņi (vā-

cieši, angļi, dāņi, zviedri, norvēģi, holandieši, izmirušie goti v. c),

slāvi (bulgāri, serbi, čechi, poļi, krievi v. c), leiši, latvieši, izmirušie

prūši v. c. Visi tie — atskaitot svešu tautu piejaukumus — cēlušies

no indoeiropiešu pirmtautas, kas runājusi indoeiropiešu pirmvalodu.

Kā katra valoda, tā arī šī indoeiropiešu pirmvaloda, jādomā, ir—

vismaz ar laiku — sadalījusies izloksnēs. Jo faktori, kas rada iz-

loksnes un no tām ar laiku patstāvīgas valodas, proti satiksmes

šķēršļi un svešu tautu piejaukumi, varēja rasties arī indoeiropiešu

pirmtautas dzīvē. Tās locekļu savstarpējo satiksmi varēja apgrūti-

nāt, traucēt vai pat pilnīgi pārtraukt nevien lieli ūdeņi, purvi, meži

un kalni, bet arī politiskas vai reliģiskas dabas apstākļu radītas ro-

bežas un izceļojumi uz svešurieni. Vai šī indoeiropiešu pirmvaloda

bijusi rada kādām citām valodām, patlaban nav vēl droši nosakāms;

pagaidām var tikai teikt, ka šis tas indoeiropiešu valodās atgādina

vai nu semītu, vai arī somugru valodu faktus, bet vai šāda dažu fak-
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tu saskaņa izskaidrojama ar radniecību, vai ar sensenu patapinā-

jumu, paliek vēl nezināms. Nav arī zināms, kur dzīvojusi tā cilts,

kuras vidū radusies indoeiropiešu pirmvaloda. Varam tikai daudz-

maz vērot, kur apmēram mitusi indoeiropiešu pirmtauta savas kop-

dzīves beigu laikmetā. No vēstures datiem ir zināms, ka Dienvid-

eiropas pussalās indoeiropieši (grieķi, itāļi, ķelti) ir ienākuši no zie-

meļiem, bet indoeiropiešu valodu dati rāda, ka indoeiropiešu pirm-

tauta ir dzīvojusi zemes joslā ar mērenu klimatu, — ar ziemu un

sniegu, kur tomēr auguši arī tādi lapu-koki, kas augstajos ziemeļos —

vismaz tagad — nav atrodami. Var tā tad viņa savas kopdzīves

laikmeta beigās būt mitusi kaut kur starp tagadējo Franciju un Tur-

kestānu, bet vai Āzijā, vai Eiropā, vai arī Āzijas un Eiropas robež-

zemē, tas patlaban nav vēl gluži droši zināms. Bet sākusi ir dalī-

ties šī pirmtauta, kā domā, apmēram ap 2000. gadu priekš Kristus.

Latviešu, leišu un prūšu jeb — kopvārdā saucot — baltu senči

ir indoeiropiešu kopdzīves laikmetā bijuši slavu senču tiešie kaimiņi,

jo viņu valodas ir slavu valodām daudz līdzīgākas nekā pārējām

indoeiropiešu valodām. Liekas pat, ka baltu un slavu senči, atdalī-

jušies no citiem indoeiropiešiem, ir vēl kādu laiku dzīvojuši savstar-

pējos sakaros un šai laikmetā radījuši lielāko daļu no daudzajiem

kopējiem vārdiem, kas ir sastopami tikai viņu valodās. Tai pašā

laikmetā ir laikam arī radušies daži baltu un slavu valodām kopēji

jauninājumi izrunā un gramatikā. To tomēr nav daudz, vai nu tā-

pēc, ka baltu un slavu kopdzīves laikmets nav bijis ilgs, vai arī tā-

pēc, ka viņu valoda ir toreiz bijusi samērā diezgan konservātīva.

Viss lielais vairums faktu, kas tagad atšķir slavu valodas no baltu

valodām, ir laikam radies tikai pēc viņu kopdzīves pārtraukuma.

Indoeiropiešu kopdzīves laikmetā baltu senčiem ir laikam bijuši

kādi sakari arī ar ģermāņu senčiem. Gramatikā gan ģermāņu va-

lodas līdzinās speciāli baltu (un slavu) valodām gandrīz tikai tai

ziņā, ka tikai šais valodās daudzsk. datīva galotne ir sākusies ar m.

Bet, atskaitot vienīgi slavu valodas, ar kurām baltiem ir visvairāk

kopējo vārdu, nevienā citā indoeiropiešu valodā nav tik daudz ar

baltu valodām kopēju vārdu kā ģermāņu valodās; un tie ir laikam

radušies jau indoeiropiešu kopdzīves laikmetā.

Pie baltu tautām, bez latviešiem, leišiem un 17. gadusimtenī iz-

mirušajiem prūšiem, ir vēl pieskaitāmi arī vairs neesošie kurši, ga-

lindi un jātvingi. Jātvingus, kas dzīvojuši dienvidos no leišiem un

prūšiem un jau viduslaikos ir pa daļai slavu izkauti, kāds viduslaiku

autors dēvē par prūšu cilti, un to apstiprina nedaudzie vārdi, kas pa-

glābušies no viņu valodas. Ar galindu vārdu sastopam divas ciltis,

— vienu dienvidrietumos no prūšiem, otru (kr. ro;inw>) — austru-
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mos no leišiem un latviešiem; ne no vienas, ne no otras neviens

vārds nav atlicis. Tikai daži vietvārdi Vitebskas, Smoļenskas, Mins-

kas un Mogiļevas guberņās ar savu baltisko formu vēl rāda, ka reiz

tur dzīvojušas baltu ciltis. Kurši, kas ir dzīvojuši tagadējā Kursā

un dienvidos no tās līdz Klaipēdai, tiek valodas ziņā šķirti no lat-

viešiem līdz pat 16. gadsimteņa beigām. Pēc tam viņi ziemeļos sa-

plūst ar latviešiem, dienvidos —ar leišiem. Tagadējie Kuršu-kāpu

apdzīvotāji, kas paši saucas par kurseniekiem, nerunā seno kuršu

valodu; turienes izloksne rāda, ka „kursenieki" turp ieceļojuši gan

no pārlatvinātās Kursas, gan no Nīcas vai Bārtas, kur tagad sasto-

pam zemgaliskas izloksnes. Par seno kuršu valodu varam spriest

ir pēc daudzajiem īpašvārdiem, kas no tās paglābušies, ir pēc taga-

dējās Kursas izloksnēm, ka tā ir bijusi it kā starpniece starp latvie-

šu un leišu valodu. To illūstrē mums, piem., šādi vārdi: lei.

gin tāra s, kurš. dzintars, la. dzītars; lei. šventoj a,

kurš. Sven tā ja, bet latviski šis vārds skanētu: Svi ctā j a.

Tas ir, kur leišiem un prūšiem ir ķ, ģ, tur kuršiem un latviešiem —

c, dz; kur leišiem, prūšiem un kuršiem ir m, en, an, un, tur latvie-

šiem — ī, ie, uo, ū; kur leišiem ir š, ž, tur kuršiem, latviešiem un

prūšiem —s, z. Bez tam kuršiem — tāpat kā leišu žemaišiem —ir

galotņu zilbēs skaņu kopas tj un dj pārvērtušās par stipri mīkstinā-

tu t (=la. ķ), d (=la. ģ), tā ka, piem., Kursas vietvārds Liņaiķi
latviski skanētu: Lipaiši, ar to pašu piedēkli, ko atrodam, piem.,

Zemgales Bukaišu vārdā.

Illūstrējuma veidā sniegšu te tēvreizi prūšu un leišu tulkojumā.

Prūšu tulkojums no 1561. gada:

Tāwa noūson, kas tu essei en dangon! Swintints wīrst

twais emnes! Perēit twais rijks! Twais quāits audāsin

kāigi en dangon tijt dēigi no semien! Nouson demennin

geitien dais noūmans schan deinan! Bhe etvverpeis noūmas

nousons āuschautins kai mes etwērpimai noūsons ausehaute-

nīkamans! Bhe ni weddeis mans em-perbandāsnan! Schlait

isrankeis mans esse wissan wargan!

Leišu tulkojumā no 1559. gada:

Teve musu, kūris essi dangui! Schvvenskisi wardas

tawa! Ateik karalista tawa! Buk walia tawa kaip dangui,

taip ir szeme! Duona musu wisu dienu duodi mumus sche

diena! Jr atleid mumus musu kaltes, kaip ir mes atleidzem

musu kaltiemus! Jr ne wedi mus ing pagundinima! Bet

gelbek mus nuog wissa pikta!

Baltu valodas ir sadalāmas rietumu (prūšu un jātvingu) un

austrumu (leišu, kuršu un latviešu) grupā, pie kam ne visas īpatnī-
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bas, kas tās atšķir vienu no otras, var būt radušās tikai pēc baltu

„pirmvalodas" laikmeta izbeigšanās. Varam droši teikt, ka, piem.,

slavu pirmvaloda ir bijusi daudz vienādāka nekā baltu pirmvaloda,

kuras rietumu izloksne ir dažos gadījumos stipri atšķīrusies no

austrumu izloksnes un ir vairāk nekā austrumu izloksne līdzinājusies

ģermāņu valodām. Arī austrumu izloksne, kas vēlāk pārveidojusies

par leišu, kuršu un latviešu valodu, ir bijusi daudz vienādāka nekā

baltu pirmvaloda.

Par „baltu" valodām ir valodnieki pagājušā gadsimtenī iesaukuši

prūšu, leišu un latviešu valodu tāpēc, ka minēto tautu zeme pieskaras

Baltijas jūrai. Dzīvo jau nu gan pie tās arī citas tautas, bet tām ir

jau savi nosaukumi (somu, ģermāņu, slavu), tā ka „baltu" vārds

pārpratumu nerada. Bet Baltijas jūras vārds savukārt visdrīzāk ir

vedams sakarā ar Beltiem, kas atrodas starp Ziemeļjūru un Baltijas

jūru un ir savu nosaukumu dabūjuši no latīņu vārda bal te v s

„josta". Pirmo reizi, cik zināms, tā šo jūru sauc 11. gadsimtenī dzī-

vojušais Brēmenes Ādams, kas raksta par to IV. 10.: sinus ille ab

incolis appellatur Balticus, eo quod m modum baltei longo tractu per

Scithicas regiones tendatur usque Greciam.

Kad īsti atdalījusies latviešu valoda no leišu valodas, paliek

nezināms. Chronistu minētie latviešu īpašvārdi rāda mums, ka ap

1200. gadu, kad Daugavas lejasgalā nostiprinājās vācu ienācēji,

starp latviešu un leišu skaņām bija jau tā pati starpība, kas tagad.

Savu vārdu latvieši jeb 1 a t (v) v j i ir laikam dabūjuši no

kādas Latu va s; upi ar tādu vārdu min leišu valodnieks K. Bū-

ga BvccKin Ohjioji Bbcth. LXXI 467; turpat ir minēta arī Latas

upe (Viļņas apgabalā), un no kādas Lates upes Lange savā vārd-

nīcā atvasina latviešu vārdu. Atrodam kādu Latup i ziemeļ-

austrumu Vidzemē. Ap 1200. gadu latviešu vārds ir piederējis

tikai tām baltu ciltīm, kas dzīvoja ziemeļos no Daugavas; ka, piem.,

Zemgalē senos laikos „latvieši" nav dzīvojuši, tam par labu liecina

arī mājvārds Latvieši Dobeles apkārtnē, un priekš pasaules

kara — vācieši mēdza saukt par „Lettland" tikai latviešu apdzīvoto

Vidzemes daļu. Dienvidos no Daugavas toreiz dzīvoja sēļi un zem-

gaļi, bet Kursas ziemeļdaļā un Vidzemes rietumdaļā somu ciltīm

pieskaitāmie lībieši. Jāpiemetina, ka Vidzemes Lībijā pirmie baltu

tautības ienācēji (starp lībiešiem) ir bijuši kurši, ne „latvieši",

skat. Fil. biedr. r. 111 5—6.

Par seno sēļu dialektu mums tikpat kā nekas nav droši zināms,

jo no senās Sēlijas chronisti mums min tikai ļoti maz īpašvārdu, un

tiem pašiem nav gandrīz nekādu raksturīgu pazīmju.
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Drusku vairāk zinām par seno zemgaļu dialektu. Kādā 1271.

gada senrakstā tagadējā Tērvete ir saukta „Terevethene", un

ka šis rakstījums (ar c starp r un v) var būt un laikam ir pareizs,

tam par labu liecina tas, ka vēl tagad vienā Zemgales daļā — arī ap

Tērveti — starp r un sekojošu līdzskani dzird vecās paaudzes izru-

nā kādu iespraustu patskani, piem., berezs (=bērzs), varana

(=vārna), z i r a g s jeb z i r i g s (=zirgs). Ja līdzīgi runā arī Nīcā,

Bārtā, Gramzdā, Kalētos v. c. Kursas dienvidos, tad tas izskaidro-

jams ar to, ka tur nometusies uz dzīvi viena daļa zemgaļu, kas sve-

šinieku spiesti bija atstājuši savu dzimteni; un ja tagad Jelgavas

apkārtnē nerunā, piem., par bc re z v vai var a nu, bet par bē r -

z v resp. vārnu, tas laikam saprotams tā, ka tur padzīto zem-

gaļu vietā ieradušies vai nu sēļi, vai arī Vidzemes balti. Par zem-

gaļu vārdu vēl jāpiemetina, ka senāk tie laikam saukti par ziem-

gaļiem (ziemeļu gala ļaudīm); uz to norāda senkrievu ojia

un senskandinavu Seimgala „Zemgale". Bet jau Stenders blakus

augšgaliešiem min zemgaliešus (zemā gala ļaudis), skat. Fil. biedr.

r. V B—9.

Ar ciltīm, kas senāk dzīvojušas tagadējā Latvijā, šā vai tā ir

saistāmas tagadējās latviešu izloksnes. Kursā — atskaitot to dien-

vidu daļu, kur nometušies ēmigrējušie zemgaļi — sastopam izlok-

snes, kas pa daļai paglābušas seno kuršu valodas īpatnības, proti

tur: 1) visnotāļ ir patvēries īss v sekojoša v vai b priekšā, kas pā-

rējā Latvijā zināmos gadījumos ir pārvērties par i, tā vārdos divi,

zivs, sivēns, dibens v. c.; tur 2) visi patskaņi ir pagarināti

tādar priekšā, aiz kura seko vēl kāds līdzskanis, pie kam ī tālāk pār-

vēršas par ie, un ū — par uo, un tā īstajā Kursā, nerunā, piem., par

darbu, dzeršanu, kurpi, sirmumu, bet par dār bv,

dzēršanu, kūrpi jeb kuorpi, sirmumu vai sie r-

m v m v.

Kursas ziemeļos, kur blakus kuršiem ir dzīvojuši un pa daļai

vēl tagad dzīvo lībieši, sastopam arī tādas īpatnības, kas ir svešas

pārējai Kursai, bet atrodamas Vidzemes ziemeļrietumu daļā, kur

arī reiz ir dzīvojuši lībieši, šai Vidzemes daļā, tāpat kā tāmnieku

dialektā (kā tagad sauc Kursas ziemeļu izloksnes), sastopam, piem.,

tādus savienojumus kā „tas ir cūk(a)", „tas meit(a)". „up(e) ir

dziļš", „ar gatavim ogam", kas rāda, ka tur vīriešu kārtas formas

pa daļai aizstāj sieviešu kārtas formu vietu. To var izskaidrot ar

pārlatvināto lībiešu ietekmi, jo lībieši tāpat kā citas somu ciltis sa-

vā valodā nešķir nekādas gramatiskas kārtas un apzīmē, piem., jē-

gumus „viņš" „viņa" ar vienu un to pašu vārdu. Tai pašā apgaba-

lā ir arī zuduši īsie galotņu patskaņi un piedēkļu garumi pa laikam
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saīsināti, pie kam tāmnieku dialektā saīsinātie piedēkļu garumi var

arī pilnīgi izzust, tā ka, piem., Dundangas izloksnē „mācītāja" vārds

skan māc tes (ar plato c). Konjugācijā tai pašā apgabalā lieto

trešās personas formu arī abu skaitļu pirmās un otras personas vie-

tā un saka, piem., ne tikai „tas nāk", bet arī „es, tu, mēs, jūs nāk'".

Dundangas izloksnē Dūnsbergs v. c. ir sacērējuši arī dažus dzejoju-

mus. Paraugam sniegšu te gabalu no Dūnsberga dzejoļa ~Duj

bumbier" Fil. biedr. r. IV 68:

Maze, smuke Anniņ, āb a te, v,

viene jouke soulsapše

durpriekše, dārze, apseid^s;
incs ougšf, pažuoble.

T§s teic: „ak mīļe meitiņ, klous,
Uz Pricc jal neduome!

Tu pats lāb rjdz, tov nav nekas,

un tāds pats tukšs viš c.

Tuo katars zin, kur nav nekas,

tur nsbūs c nekas;

tapeic, mān mīļš meitiņ, jal

uz Pricc, uz Pricc nemaz!"

Tad sāk maz?, smukf Anniņ roudt,
viš Pricc bi emīljs.

Par „tāmnieku" vārda nozīmi skat. Izgl. min. mēn. 1921. g.

I 189—190.

Zemgalē (atskaitot seno Sēliju) un tais Kursas daļās, kur iece-

ļojuši zemgaļi, kā arī Vidzemes vidienā runā tā saucamo vidus di-

alektu, kas ir pamatā mūsu rakstu valodai, šis dialekts radies no

zemgaļu, Vidzemes latviešu un pa daļai varbūt arī no sēļu izloksnēm.

No vidus dialekta mūs vesela rinda pārējas izlokšņu noved pie

„augšzemnieku" dialekta, kas savā tīrajā veidā sastopams Vidze-

mes ziemeļaustrumos (Apukalnā, Alūksnē, Gulbenē, Lubānā), visā

Latgalē (atskaitot vienīgi Krustpils draudzi) un Sēlijas austrumos.

Salīdzinot to ar vidus dialektu, var teikt, ka pirmatnējās skaņas ir

vidus dialektā paglābušās daudz labāk nekā augšzemnieku dialektā,

kur ie un uo vietā ir ī resp. ū, veca ī vietā ir ci, veca ū vietā ou vai

yu jeb eu, platā c, ē vietā a resp. ā, īsā a un i vietā zināmos gadī-

jumos o resp. y, šaurā ē vietā plats ē vai ie, garā ā vietā uo>ķ un ģ

vietā č resp. dž. Šie seno skaņu pārveidojumi tur nav visai veci,

bet radušies pa daļai tikai 16. gadsimtenī: tā, piem., tagadējais Lat-

gales vietvārds Ņierza (ar ier no ir) kādā 1599. g. dokumentā vēl

rakstīts „Nirza". Turpretī no senajām vārdu formām augšzem-
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nieku dialektā ir šis tas (piem., vietniekvārds jis „viņš") paglābies,
kas citos dialektos ir zudis. Augšzemnieku dialekta pamatos ir

seno latgaļu un varbūt pa daļai arī sēļu dialekts. Latgaļiem, kā zi-

nāms, šai dialektā iespiež arī grāmatas un laikrakstus. Paraugam

sniegšu te kādas tautas dziesmas Vārkavas izloksnē:

1. Gonūs guoju, ūgys fžu,
skaista augu natikļeite;
kurs puiseits mani jems,
lai vej garu puotadzeņu!

2. Dzieržu munu muomuļeņu

aiz upeitis runuojūt;

puori brist — dziļš eudinc

apļeik īt — ļels ļeikums.

3. Kreumim auga ūši, ļīpi,
kreumim zoļi ūzuļeņi;
moni muote vīnu aukļeja,
bez bohūs bruoļu.

Mūsu pirmo rakstu valoda diezgan maz atšķiras no tagadējās

valodas. Ar viensk. lokatīva nozīmi tur lieto formas ar —n, piem.,

krusta n sist; daudzsk. datīvs tur vēl beidzas (kā pa

daļai vēl 17. gadsimteņa rakstos) ar —ms, piem., rupyems (lasi:

rupjiems) un daudzsk. datīvam t i c m s tur ir arī siev. kārtas nozī-

me; tagadējā šķ vietā tur ir rakstījums sk (piem., skirth), kas lai-

kam ir jālasa kā sķ ar mīkstinātu s, un tagadējā -ņs vietā — rak-

stījums —ngs (piem., bhernings), kas laikam jālasa kā ņš ar mīk-

stinātu s, kā arī tagadējā šļ vietā — rakstījums szl (piem., daudzsk.

akūz. bouszles, baušļus), kas laikam jālasa kā sļ ar mīkstinātu s;

un diftonga au vietā tur atrodam — atskaitot vārda sākumu —

diftongu ou. Paraugam došu te tēvreizi no 1585. un pēc tam no

1586. g. katechisma:

Thews mues, katters tu es exan debbes! Schvvetitcz

toep tous wartcz! Enak mums touwe walstibb! Touws

praetcz notek lidse ka exan debbes, tha wurscon semme!

Dode mums schoden deniske maise! Vndepammette mums

muse parrade, lidse ka mes pamettam scouwems parrade-

nekems! Vnd newedde mums launan kardenaschen, beth

pesti mums no tho loune!

Muusze thews exkan tho debbes! Sweetyttz thope tows

waerdtcz! Enakas mums touwe walstibe! Tows praetz

noteke ka exkan debbes, tha arridtczan wuersson semmes!

Musze deniske mayse dode mums schoden! Vnde pammet
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mums musse parrade, ka mehs pammettam mussims par-

radenekims! Vnde nhewedde mums exkan kaerdenaschenne,

beth atpesty mums no to loune!

Kas mums šos tekstus padara svešādus, nav to valoda, bet rak-

stījums: ar c burtu tur ļoti bieži apzīmē jebkuru īsu patskani ga-

lotnēs un dažkārt arī piedēkļos; svelpeņu, šņāceņu un afrikātu c, dz

rakstījums ir ļoti nemākulīgs (netiek šķirts s no z, š no ž, c no dz,

z no ž, ie no c un ē) un nevienāds.

Salīdzinot abu katechismu tekstu, redzam, ka tie gan daudz

vietās atšķiras viens no otra, bet bieži vien, ir rakstījumā, ir valodā,

saskan savā starpā. Un tas nu ir tā izskaidrojams, ka jau sen priekš

1585. gada mācītāju rīcībā bija nepieciešamie garīgie teksti rakst-

veida tulkojumā; norakstot tos varēja ar laiku ieviesties dažādi

grozījumi. Beidzamais apstāklis apgrūtina pētījumus, kura iz-

loksne ir pamatā šiem tekstiem; apgrūtina tos arī tas, ka 16. gad-

simtenī izlokšņu grupējums var būt bijis citāds nekā tagad: ja,

piem., šos tekstos lasām „jemt" un ne „ņemt", no tam vēl neiz-

riet, ka tie nav rakstīti tur, kur tagad pazīst tikai „ņemšanu", jo

16. gadsimtenī varēja vēl „jemt" arī tur, kur tagad tikai „ņem.

A. Augstkalns ir konstatējis Filol. mater. 51—52, ka savienojumos

ar un er patskanis šos tekstos ir garš, ja intonācija ir stiepta vai

krītoša. No tam izriet, ka pamatā tām nevar būt ne kursiskās iz-

loksnes, kur patskanis tādos savienojumos ir garš arī ar lauzto

intonāciju, nedz tīri zemgaliskās izloksnes, kur patskanis tādos

savienojumos vienmēr ir īss. Bet atliek vēl izvēle starp ļoti dau-

dzām vidus izloksnēm Zemgalē un Vidzemē. Izglīt. Min. Mēnešr.

1933. g. II 139. un 283. lappusē J. Straubergs aizstāv domas, ka

pirmie teksti radušies Rīgā, bet tas nekā nav pierādāms. Bija taču

lauku draudzēm vajadzīgi daži latviešu teksti, kad Rīgā laikam vēl

nemaz nebija latviešu draudzes, jo ap Rīgu sākumā dzīvoja lībieši,

ne latvieši. Un ja pat tagad nevar būt runas par kādu „Rīgas'

izloksni, tad vēl mazāk 16. gadsimtenī ir eksistējusi tāda izloksne,

Jo Rīgā nometās taču latvieši no dažādām vietām.

Ļoti kļūdaino 16. gadsimteņa tekstu valodu izkopj 17. gadsim-

tenī Mancelis, Fūrekers un Glūks. Un Stenders, kas 18. gadsimtenī

dod latviešiem arī laicīga satura grāmatas, noved mūsu rakstu va-

lodu pie tā attīstības posma, kas turpinās gandrīz bez jebkādiem

pārveidojumiem līdz pat tautiskās atmodas laikmetam. Latvieši

tad paši jem spalvu rokā un sāk tīrīt savu valodu no daudzajiem

ģermānismiem, pie kam sākumā vērību šai ziņā piegriež sevišķi

leksikai. J. Alunāns un Kronvalda Atis rada veselu rindu jaun-

vārdu, kas pa lielākai daļai ir tagad pilnīgi ieviesušies. Jaunākos
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laikos daudz jaunu vārdu ir darinājis Rainis savos dzejojumos, un

daži no tiem ir tagad daudzu lietoti. No valodniekiem vispirms K.

Mūlenbachs nopietni un enerģiski nodarbojās ar valodas tīrīšanu

un izkopšanu, ravēdams arī tās svešās nezāles, kas bija ieviesušās

sintaksē un frazeoloģijā. Viņa darbu ir turpinājis šo rindiņu rak-

stītājs, ievezdams arī dažus jaunvārdus (jūtoņa, iznirelis, atbilst,
ietekme v. c.). Pēc Latvijas nodibinājuma, kad visu ko sāka mācīt

latviski, bija izjūtams liels aroda terminu trūkums. Novērst to'

raudzīja terminoloģijas kommisija, no kuras darinājumiem viena

daļa ir jau iegājusi tautas valodā.

Sveši elementi ir ieplūduši latviešu valodā no slavu, somu un

ģermāņu valodām. No slāviem vispirms un visvairāk krievi ir šo

elementu devēji. Ir zināms, ka krievi jau priekš vācu ierašanās

Latvijā ir te sludinājuši Kristus mācību, un sakarā ar to mūsu

baznīcas terminoloģija pa daļai ir toreiz pārjemta no krievu valo-

das, tā, piem., vārdi: baznīca, zvans, kristīt, svēts, grēks, grāmata,

sodīt, soģis, nedēļa v. c. šo agro patapinājumu laikā krievu valodā

ir vēl bijuši gari patskaņi, kas tad pārgājuši arī latviešu patapinā-

jumos. Pēc vācu iebrukuma Baltijā latviešu sakari ar krieviem

uz ilgu laiku tiek pārtraukti, un vienīgi gar Krievijas robežu lat-

vieši tad varbūt dabūja dzirdēt krievu runu. Arī pēc Baltijas pie-

vienojuma Krievijai stāvoklis šai ziņā daudz negrozījās līdz pat pa-

gājušā gadsimteņa beigām, kad krievu valdība sāka te savus pār-

krievošanas mēģinājumus, ievezdama krievu valodu šejienes sko-

lās, tiesās un citās iestādēs. Kopš tā laika lielā skaitā plūda lat-

viešu valodā krievu vārdi un sintakses un frazeoloģijas krievismi,

kas neraugoties uz valodnieku pūlēm vēl nav izskausti. Latgalē,

kur jau labi sen starp latviešiem ir nometušies krievu vecticībnie-

ki, krievu valodas ietekme ir vēl daudz lielāka nekā pārējā Latvijā.

Un tā kā tur valdīja poļu muižnieki un baznīckungi, tad tur ir

ieviesušies arī poļu valodas vārdi.

— No Somu valodām šai sakarā ir minama igauņu un it se-

višķi lībiešu valoda. Lībieši dzīvoja un dzīvo gar jūrmalu, un tā-

pēc mūsu jūrnieku un zvejnieku terminoloģija pa daļai ir patapi-

nāta no lībiešu valodas. Un pāriedami latviešu tautībā lībieši va-

rēja arī latviski runājot paturēt vienu un otru dzimtās valodas

vārdu, ko tad galu galā pārjēma arī dzimtie latvieši. Ka arī tādi

vārdi kā „kāzas" un „laulāt" ir pārjemti no lībiešu valodas, tas

laikam ir izskaidrojams ar Rīgas ietekmi. Rīgā pirmie „nevācu"

ļaudis taču laikam bija lībieši, ar kuriem (un ne ar vācu kungiem)

radās sakari vēlākajiem latviešu ienācējiem, un tiem rīdzinieku
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„kāzas" likās smalkāks vārds nekā pašu „vedības". — No vecģer-

māņu (gotu vai skandināvu) valodām latviešu valodā iekļuvuši
tikai ļoti nedaudzi vārdi (piem., „kvieši"), un varbūt tie paši ne

tieši, bet caur leišu vai kuršu valodu. Lielā skaitā turpretī ieplū-
da latviešu valodā vidus lejsvācu vārdi, ko tie dabūja dzirdēt no

saviem vācu kungiem. Vēlāk, kad pēc reformācijas šejienes vācieši

pamazām sāka runāt augšvācu valodu, arī no tās latvieši ir patapi-

nājuši dažus vārdus. Bet daudz vairāk nekā leksikā vācu valodas

ietekme izpaužas mūsu sintaksē un frazeoloģijā. Salīdzinot latvie-

šu un leišu valodu, redzam, ka sintaksē un frazeoloģijā leiši vairāk

turas kopā ar slāviem, latvieši — ar vāciešiem. Nav taču jāaiz-

mirst, ka mūsu rakstniecības tēvi un turpinātāji līdz pat tautiskās

atmodas laikam bija vācieši, kas latviski rakstot un runājot gan

lietoja latviešu vārdus, bet lietoja un sakopoja tos vācu valodas

garā, gluži kā mūsu vecākā paaudze, kas gājusi vācu vai krievu sko-

lās, latviski runājot vai rakstot domā vāciski resp. krieviski. Un

šo
„
vācisko" latviešu valodu mūsu senči taču ik svētdienas klausī-

jās baznīcā un saistījās ar to arī paši, mācīdamies šai valodā sa-

rakstītos pātarus un dziesmas.

Nezinādami, kāda bija latviešu valoda priekš mūsu rakstniecī-

bas sākumiem, nevaram nemaz droši izlemt, cik lielā mērā īsti mū-

su valoda ir ģermānizēta. — No zviedru valodas liekas patapināts

tikai kāds rets vārds, tāpat kā no poļu valodas Vidzemē un Kurze-

mē, lai gan valdījuši par mums ir kā zviedri, tā poļi. Jādomā, ka

poļiem un vēlāk zviedriem te valdot latviešu zemnieki ar tiem tikpat

maz nāca sakarā kā vēlāk ar krieviem līdz Aleksandra 111 laikam.

Paraudzīsimies nu vēl, kāda īsti ir šī mūsu latviešu valoda!

Salīdzinot to ar leišu valodu, var teikt, ka latvieši ir konsenkventi

noveduši līdz galam jauninājumus, kas leišu valodā ir atrodami ti-

kai tendences veidā, un ir vairāk nekā leiši rēgulējuši savu valodu.

Sekas no tam nu ir tādas, ka cittautiešiem gan latviešu valoda ir

vieglāk iemācāma nekā leišu valoda, bet valodas skanīgums un vijī-

gums mums ir mazinājies. Tendence atvilkt vārda akcentu uz pir-

mo zilbi ir sastopama arī dažās leišu izloksnēs, bet latvieši to ir iz-

darījuši konsekventi. Cieš no tam mūsu dzejnieki, kam jāiztiek ar

trochaju, daktilu un jambu, bet anapaists latviešu dzejā nav lāga

iespējams, un iespēja dzeju rindas atskaņot mums sakarā ar pir-

mās zilbes uzsvaru (un vārdu garumu) ir daudz mazāka nekā valo-

dās ar brīvu akcentu (un ar lielu vairumu vienzilbes vārdu). Leišu

valodā galotņu īsie patskaņi tikai pa daļai ir zuduši un rakstu va-

lodā gandrīz viscauri var tikt paturēti, bet latviešiem tie gandrīz
visi ir pilnīgi zuduši, tā ka tagad mums daudz vārdu beidzas ar ne-
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ērtām līdzskaņu kopām, piem., raksts, arkls (senāk: rakstās,

arklas). Labskanību mazina arī mūsu lauztā intonācija, un vieglu
ritumu gausina daudzie piedēkļu un galotņu garumi. Divskaitli,

kas leišu valodā vismaz pa daļai ir vēl dzīvs, latvieši ir sajutuši kā

ko lieku, tā ka no tā sastopam vairs tikai sastingušas atliekas,

piem., par divi dieni, ar abi roki v. c. Leiši ir paglābuši adjektīvu

u-celmus, piem., saldus „salds", bet mēs tagad lokām visus

adjektīvus vienādi, un ļoti nekārtnos substantīvu līdzskaņu celmus

leiši pa daļai vēl patur, latvieši turpretī ir tos gandrīz pilnīgi pār-

vietojuši citu celmu katēgorijās. Tas pats jāsaka par nekārtnajiem

verbiem. Substantīviem nekatru kārtu ir zaudējuši arī leiši, bet

latvieši arī adjektīviem un vietniekvārdiem, kas stipri apgrūtina

mūsu izteiksmi. Liels trūkums ir arī tas, ka mūsu valoda no sub-

stantīviem nevar darināt tik daudz adjektīvu kā citās (arī leišu)

valodās, un ka iespēja radīt salikteņus ir mums daudz mazāka nekā,

piem., vācu valodā. Mūsu valodas stiprums ir meklējams verbā.

Ir tur visu vajadzīgo laiku formas, ir atstāstāmā un vajadzības iz-

teiksme, ir refleksīvas formas, ar kurām var dažkārt ļoti labi izteikt

smalkas jēguma nokrāsas, piem., „man gribas" blakus „es gribu",

ir ar piedēkļiem salikti verbi, kas dod iespēju izteiksmē šķirt pa-

beigtu un nepabeigtu darbību, ir blakus katram verbam verbāli sub-

stantīvi, piem., šūt: šuvējs, šūšana, šuvums.

Pirmo latviešu gramatiku publicējis Rehehūzens 1644. g., zi-

nātnisku gramatiku („Lettische Grammatik")—J. Endzelīns 1922.

g. Vārdnīcu rinda sākas ar Manceļa „Lettus" 1638. g.; vispilnīgā-

kā ir Mūlenbacha: ~Latviešu valodas vārdnīca" 1923.—1932. g.
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CETURTĀ NODAĻA

Latviešu mītoloģija
Prof. Pēteris Šmits

Ir divi svarīgi iemesli, kādēļ mitoloģijai jāierāda sava vieta

arī literātūras vēsturē. Pirmkārt, pie literātūras pieder arī tau-

tas tradicijas, kur bieži vien sastopami ne tikai senu senie mīti,

bet arī vēl pagānu laiku dievi. Otrkārt, tautas atmoda parasti

sākās ar seno dievu cildināšanu, kur, zināms, daudz kās tiek arī

pārspīlēts un pat tīšām sadzejots. Tā tas noticis pie vāciešiem,

krieviem, serbiem un citām tautām, un tāpat rīkojušies arī mūsu

tautas atmodas dzejnieki un rakstnieki. Neskatoties uz visu to,

mitoloģijas pētīšana ir pie mums tikai gausi virzījusies uz priek-

šu un vēl tagad bieži vien daudzina tīšus mītu sagrozījumus un

izdomājumus, kamēr kritiskus uzskatus uzņem pat vēl ar naidu,

itin kā tie kaitētu tautas godam.

Nav mums arī pilnīgas vienprātības par to, kas īsti ir latvie-

šoi mitoloģija. Dažs domā, ka visas ziņas par mūsu mitoloģiju

esot smeļamas no vecām chronikām, nemaz tālāku neprasot, vai

tur tiešām ir runa par senajiem latviešiem un vai šīm ziņām
arī droši varam paļauties. No sākuma bija pie mums izdaudzināti

trīs prūšu Romoves dievi: Pērkons, Potrimps un Pikols, un dažs

labs vēl tagad tura to ziņu par neapgāžamu patiesību, lai gan

Romove nebūt nav atradusies latviešu apdzīvotā zemē un jau-

nāko chroniku ziņas par Romovi neiztura zinātniskas kritikas.

Citi rakstnieki atkal domā, ka latviešu mītologam pirmā kārtā

esot jāizdibina, kā mitoloģija esot cēlusies. Jau daudz ticis prā-
tots un rakstīts, ka visi dievi esot radušies vai nu tikai no dabas

parādībām, vai arī vienīgi no senču dvēselēm. Tā p. p. Jupis iz-

skaidrots gan par upi, gan arī senču dvēseli, lai gan vienīgi
MinnaFreimane Cīravā ir uzrakstījusi mitoloģiskās dziesmas par
šo Jupi, un turklāt modernā valodā un ar savā laikā daudzinā-

tiem uzskatiem par mitoloģiju. No šīm nedrošām ziņām un di-

viem pavisam pretējiem tulkojumiem vien jau var redzēt, ka šādā
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ceļā pie patiesības nevaram tikt. Mītu vissenāko pamatu izdibi-

nāšana arī nebūt nav latviešu mītologa pirmais uzdevums. Kā

latviešu gramatika nekavējas pie jautājuma, kā cilvēku valoda

cēlusies, tā arī latviešu mitoloģijā varam atstāt pie malas jau-

tājumu, kā no paša sākuma pie cilvēkiem ir ticība radusies.

Ar šādiem jautājumiem mums sevišķi tādēļ nav par daudz jā-

nopūlas, kad pašu zinātnieku starpā še vēl nav nodibinājusies

pilnīga vienprātība.

Kur tad nu ir tādas Baltijas chronikas, kas sniegtu ziņas

par seno latviešu dieviem? Latviešu Indriķis un Atskaņu chro-

nika nebilst par tiem ne vārda. Pauls Einhorns raksta tikai vēl

17. gadsimtenī un pazīst gandrīz tikai tādus dievus, kas mums

no tautas tradīcijām tagad labāki zināmi. Vairāk vērības senie

rakstnieki tomēr piegriezuši seno prūšu un leišu mitoloģijai, bet

prūši, leiši un latvieši ir trīs dažādas tautas, kas katra jau sen

runā savu valodu, un bez šaubām ir radījušas arī savu mitoloģiju.

Tagad mēs diezgan droši zinām, ka senie prūši jau ap Kristus

laikiem sākuši atdalīties no pārējām baltu ciltīm, kamēr leiši ar

latviešiem varbūt vēl kādu pus gadu tūkstoti turējušies kopā.

Tikai pārprotot un pārspīlējot chroniku ziņas, varēja rasties tādi

uzskati, it kā vēl 12. gadsimtenī prūši, leiši un latvieši bijuši

viena pati tauta, kas stāvējusi zem Romoves pagānu priesteru

valdības.

Bez kritikas nevaram uzņemt arī ziņas par prūšu un leišu

mitoloģiju, kuras parādās plašākos apmēros tikai vēl 16. un 17.

gadsimtenī. Paši prūši un leiši tad jau bija sen kristīti un, zi-

nāms, arī stipri vien aizmirsuši savu sentēvu mītus. Šo mītu uz-

rakstītāji bija bieži vien svešinieki: ieceļotāji no rietumu Vāci-

jas un arī kādi poļi un pat itālieši. Ir jāšaubās vēl, vai šie

svešinieki prata labi izšķirt prūšus un leišus no kaimiņu
tautām un vai viņi cik necik arī prata vietējās valodas. Katrs,

kas būs iepazinies ar pirmatnīgām tautām, būs ievērojis, ka me-

žoņi izvairās runāt par savām ierašām un par savu ticību. Pie

viņiem pastāv veca māņticība, ka svešniekiem par sevi ko stāstot,

var pašiem kāds ļaunums celties. No otras puses viņi atkal

baidās, ka svešinieki par viņiem smiesies. Tā arī latvieši vēl 19.

gadsimtenī ir gan nesuši upurus Mājas-kungam, bet nav gribējuši

saviem mācītājiem nekā par tiem stāstīt. Tāpat gan arī prūši

un leiši nebūs labprāt stāstījuši saviem kungiem un mācītājiem

par saviem pagānu laiku dieviem, sevišķi vēl tad, ja viņi paši
tiem ticēja. Ja turpretī tie prūši un leiši, kas sniedza šādas zi-
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ņas uzrakstītājiem, vairs neticēja pagānu dieviem, tad viņi bija

tos jau aizmirsuši un varēja arī paši kļūdīties. 1530. gadā iz-

dotā prūšu baznīcas aģendā ir sastopams kāds pagānu lailr.u

dievs „Ockopirmus". Mācītājs laikam būs prasījis kādam jāt-

vingu cilts prūsim, kā saukts viņu augstākais jeb vispirmais dievt.

Jātvings būs it vienkārši atbildējis: „Ukapirmas", kas jātvingu

izloksnē nozīmē: vispirmais. Nevaram ticēt, ka kādam dievam

patiešām būtu bijis šāds abstrakts un nedzirdēts īpašvārds. Pie

latviešiem šis Okopirmus caur dažādām attīstības pakāpēm bei-

dzot izvēršas par Aukuperonu, kas nozīmējot auku perētāju, tā-

pat Pergrubris esot pumpuru perētājs. Ka dievi būtu perējuši

līdzīgi vistām, tas mitoloģijas vēsturē nav dzirdēts.

Pazīstamais Sīmons Grūnavs 16. gadsimtenī ir pirmais, kas

stāsta, ka Romoves svētajā ozolā bijuši trīs dievu tēli: „Patollo,

Patrimpe, Perkuno". Grūnava laikos Romoves svētā birze jau

priekš vairāk simtu gadiem bija izpostīta un iznīcināta. Ja nu

prūšu zemnieki par to stāstīja tikai pēc tumšām atmiņām, tad viņi

viegli varēja pagānu dievus pielīdzināt kristīgai Trīsvienībai. Ja

arī paši prūši nebija par to stāstījuši, tad to varēja itedomātif.s

arī pats Grūnavs, kas jau daudz faktu sagrozījis pēc savas fan-

tāzijas. Nav mums arī nekādu fonētisku pierādījumu, ka Pa-

tollo un Patrimpe būtu itin droši prūšu vārdi, cēlušies no senām

baltu saknēm. Vēl mazāk varam palaisties uz vēlākiem ziņu

sagrozījumiem, kur Patollo vietā tiek jau minēts Pikols, kas gan

laikam būs aizņemts no poļu valodas un būs apzīmējis kristīgas

ticības velnu. Ja senajiem prūšiem bija trīs augstākas dievības,

tad pirmā vietā gan būtu jāmeklē Deivas jeb Debestēvs, kamēr

velnam jeb Pikolam tur gan nebija vietas. Varam gan pilnīgi

ticēt Dusburgam, ka Romoves Krive stāvējis cieņā arī pie kai-

miņu tautām, bet ar to nebūt nav sacīts, ka šis Krive bijis po-

litisks valdnieks nevien par prūšiem, bet arī par leišiem un lat-

viešiem. Tādā gadījumā tas būtu bijis stiprākais valdnieks visā

plašā apkārtnē, kas nekur pēc vēstures faktiem nav redzams.

Drīz pēc Sīmona Grūnava raksta atkal poļu garīdznieks

J. Maļeckis „par prūšu, livoniešu un citu tautu" mitoloģiju. Jau

pēc paša raksta nosaukuma mēs redzam, ka autors še apvie-

nojis daudz tautas. Droši uz latviešiem no šā avota varam at-

tiecināt tikai pērkona dievu, un to pašu tur nosauc „Pargnus".

Latvijas robežās Maļeckis gan laikam nemaz nav bijis un lat-

viešu valodas arī nav pratis. Nav viņam bijis arī nekādas grā-

matas par seno latviešu ticību. Kādu latviešu mitoloģiju tad nu
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mēs varam smelties no šādiem un šiem līdzīgiem avotiem? Kādu

fonētiku tad nu še varam meklēt, ja pat populārais Pērkons ir

pārvērsts par Pargnu? Daudz ievērojami valodnieki pūlējušies

izskaidrot šo ērmoto dievu vārdu etimoloģiju, bet parasti šīs etimo-

loģijas ir tikai hipotēzes, kurām vairāk vieta valodniecībā nekā mi-

toloģijā. Uz latviešu valodu turpretī nezīmējas arī minētās hipo-

tēzes.

No otras puses ļoti labi latviešus ir pazinis vecais Kurzemes

mācītājs Pauls Einhorns, kas 1649. gadā publicē savu Historia

Lettica, tā tad samērā ne visai ilgi pēc Grūnava un Maļecka.
Šis autors nu nav dzirdējis pie latviešiem ne Potrimpa, ne Pikola,

ne arī citu Grūnava un Maļecka daudzināto dievu. Viņa ziņas

par seno latviešu māņiem un ierašām izklausās tik drošas un pa-

reizas, ka mums nav nekāda iemesla par tām šaubīties. Savas

ziņas viņš smēlies nevien no vecu latviešu nostāstiem, bet, kā

liekas, arī no tautas dziesmām, kuras viņš nosauc par īstām

dievu himnām (hymni deorum). No tā arī var redzēt, kur ir

jāmeklē drošāki materiāli par seno latviešu pagānu laiku ticību.

Būtu, zināms, nepareizi, ja mēs vēl mūsu dienu tautas tradicijās

gribētu atrast gluži nesagrozītus pagānu laiku mītus. Mūsu tau-

tas tradicijās jau pilnīgi valda kristīga morāle, jaunāku laiku

dzīves uzskati un mūsu dienu kultūras apstākļi. Bet zem šī mo-

dernā tērpa nereti slēpjas pagānu laiku dievi, senie aizvēstures

māņi un jau sen aizmirstās pagātnes ierašas. Nav arī nemaz

tik pārāk grūts uzdevums atšķirt šīs senlaiku atmiņas no vēlāku

laiku izpušķojumiem un pārgrozījumiem. Mūsu rīcībā jau stāv

salīdzināmā mitoloģija, valodniecība un visādas senas rakstu

liecības.

Līdz mūsu dienām vēl arvien apgalvo, ka Pērkons esot bijis

seno latviešu augstākais dievs, bet jau P. Einhorns aizrāda, ka

viņiem bijis viens „debess un zemes dievs", ko viņš šķir no

„pērkona un negaisa dieva". Lai gan šīs ziņas cēlušās no prūšu

chronikām, tomēr šai jautājumā viņam ir taisnība. Pazīstamais

J. G. Kols (Ostseeprovinzen, 11, 20—21) jau skaidri aizrāda,

ka šī augstākā latviešu dievība esot bijis Dievs. Gluži pareizi

to sapratis arī latviešu rakstnieks F. Mekons, rakstīdams šā

par seno latviešu dieviem: „Tas visaugstākais gars, kas visu ra-

dījis, uzturējis un pārvaldījis, bijis Dievs jeb Vecais tēvs, jeb

Debess tēvs nosaukts" (Mājas Viesī, 1856., 45.). Šo pareizo

aizrādījumu atmeta tādēļ, ka Debess tēvu sāka turēt par kristī-

gas ticības Dievu, bet tāds tulkojums ir nepareizs. Sugas vārds



123

dievs ir kultūras jēdziens, kas nav bijis pazīstams ne indoeiro-

piešu pirmtautai, ne arī senajiem baltiem. Vecāki ir tādi vārdi,
kā: gars, ēns, māžs, bet dieva jēdziens radās tikai ar augstāku
kultūru. Vispirms to sastopam pie grieķiem (theos) un romie-

šiem (deus), kas to laikam būs mantojuši no semītiem, jeb arī

no dienvidus Eiropas aborīginu ciltīm. Grieķu vārdam theos vēl

trūkst pieņemamas etimoloģijas (Wilamowitz-Moellendorff, Der

Glaube der Hellenen, I, 18), kādēļ tas var būt arī aizņemts; bet

latīņu deus gan būs cēlies no Jupitera (Diespiter, Deus pater,

sal. krievu „bog" no Bagas un mongoļu burchan no Buddha-

chagan). Vēl tagad nav viegli tulkot dieva jēdzienu tālo austru-

mu valodās, neizņemot pat ķīniešu un japāniešu valodu.

Baltu Dievs (leit. Dievas, prūs. Deiwas) ir etimoloģiski rada

ar grieķu Zevu jeb Zevs-pateru (nevis ar theos), ko atkal valod-

nieki salīdzina ar romiešu Jupiteru un seno indusu Djauspitāru.

Visi šie trīs vārdi esot cēlušies no saknes dc i, spīdēt (VValde,

Vergleichendes W6rterbuch, 1, 772 — 4), un nozīmē debesu tēvu.

Baltu vārds Dievs, senā izrunā Deivas, ir senos laikos pārgājis

arī somu valodās, kur tas atkal nozīmē debesis. No saknes dc i

ir radušies vairāk vārdi, kas nozīmē parasti gaismu, debesis un

dienu. Pēc šādiem faktiem varam spriest, ka baltu Dievam ne-

noliedzami sakari ar debesīm, turpretī tādi piemēri valodniecībā

un mitoloģijā mums nav pazīstami, kur no spīdēšanas būtu radies

mirušā dvēseles jēdziens.

Tautas dziesmās Dievu sauc arī par Debestēvu un allaž no-

stāda priekš Pērkona, p .p.:

Līgo Dievs ar Pērkonu,

Es ar savu bāleliņu.
B. 32955.

No tā nu var redzēt, ka Dievs nav sugas vārds, un Pērkons

arī nav tas pats, kas Dievs. Visās vecās un īstās tautas tradici-

jās Dievs ir vienīgi īpašvārds; tikai pašā pēdējā laikā dievs kā

sugas vārds ieviesies arī jau tautas mutē. Tautas dziesmu Dieva

dēli, sastopami arī pie leišiem, atbilst, kā jau sen pierādīts, grieķu

Dioskūriem, kurus, kā arī pats nosaukums aizrāda, tura par

Zeva dēliem, ko savukārt salīdzina ar indiešu Ašviniem. Dios-

kūri un Ašvini ir dievu vēstneši un allaž jāj ar zirgiem, līdzīgi

mūsu un leišu Dieva dēliem. Tā tad gluži bez chroniku palīdzī-

bas mēs varam diezgan droši pierādīt, ka tautas dziesmu Dievs

jeb Debestēvs ar saviem dēliem ir bijušas seno baltu dievības, un

balti būs tos mantojuši no indoeiropiešu pirmtautas.
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Pie ļoti daudz tautām vecos mītos Debestēvam mēdz pretī
stāvēt Zemesmāte. Jau senie indoeiropieši bija Debestēva varu

paplašinājuši un Zemesmātes nozīmi sašaurinājuši, kādēļ arī va-

ram saprast, ka latviešu tradicijās Zemesmāti vairs tik bieži ne-

daudzina, tuvinot to vairāk Veļumātei.

Ļoti bieži tautas dziesmas daudzina Sauli un Mēnesi par

dievībām, kas arī stāv it kā laulības kārtā. Līdzīgi leišu dainām

arī mūsu tautas dziesmas uzsver šo dievību nesaticīgo dzīvi. Tas

atkal, kā liekās, ļoti vecs mīts, ko sastopam pie daudzām tautām

pasaulē.

Dieva dēli bieži vien it kā precējās un rotaļājas ar Saules

meitām, kas, kā liekas, atgādina indiešu Sūro-duhitu un grieķu

Hēliades. Šīs Saules meitu precības nav šķiramas no senajām
debesu kāzām, kādas sastopamas pie visām indoeiropiešu tautām,

kas vien uzglabājušas kādas atmiņas par senajiem aizvēstures

mītiem. Precētas šajos mītos tiek allaž Saules meitas, bet preci-

nieki vienas pašas tautas tradicijās ir tomēr ļoti dažādi. Lat-

viešu tāutas dziesmās precē Saules meitu Pērkons, Dievs, Mēness.

Auseklis un citas līdzīgas mītiskas būtnes.

Blakus Mēnesim tautas dziesmas daudzina arī Mēnesdēlus,

kā arī Ausekli un Ausekļa dēlus. No gaismas dievībām vēl va-

ram minēt Austru, leišu Aušru, kas atbilst romiešu Aurorai un

laikam ir atkal mantota no indoeiropiešu pirmtautas. Tautas

dziesmās šo Austru vairs nepiemin.

Populārs seno baltu dievs bijis Pērkons (leit. Perkūnas,

prūs. Percunis), kas pielīdzināms slavu Perunam, indiešu Par-

džanjam un skandināviešu Fjerginai (Fjorgvn). Nav pierādīts,

ka kāda tauta Pērkonu būtu itin droši turējusi par savu augstāk}

dievu, kādēļ nav mums arī iemesla to cildināt par seno baltu

augstāko dievību, šis Pērkons, laikam, gan atkal būs mantots

no indoeiropiešu pirmtautas, lai arī pašam vārdam vēl trūkst

drošas etimoloģijas. Pēdējā laikā Pērkons un Dievs gan vairs

netika šķirti, un ļaudis nereti sauca Pērkonu gan par Dieviņu,

gan arī par Veco tēvu, bet tas, droši vien, kristīgā monoteisma

iespaids, jo tautas dziesmās, kā jau teikts, Pērkons un Dievs

stingri šķirti.

Vecs Pērkona uzdevums laikam ir bijis gādāt par lauku

auglību un vajāt šai auglībai kaitīgos ļaunos garus. Vispārīgi

pie Pērkona izšķīra vairāk darbības, kurās meklēja arī vairāk

dievības. Latvieši parasti izšķīruši piecus Pērkona dēlus, kas

sper, rūc, zibina un laiž arī miglu, šiem pieciem brāļiem dau-



125

dzina vēl vienu māsu, kas pin sietus un sijā lietu. Tie gan lai-

kam būs jaunāko dziesmu varianti, kas piemin sešus jeb deviņus
Pērkona dēlus un divas jeb trīs meitas, jo no iemīļotiem skait-

ļiem, deviņiem un trim, taču nebūs pārgājuši uz pieciem un vienu.

Leišu tradicijās turpretī astoņiem Pērkona brāļiem ir viena māsa.

Pie igauņiem Pērkonam ir viens dēls un viena meita, kamēr

ķīnieši parasti runā par pieciem pērkoniem un četriem vadoņiem.

Volīnijas krievu 1252. un 1258. gada chronikā teikts, ka

leišiem bijis kāds dievs „Te;i>ißejib", kas bijis kalējs. Valodnieki

prāto, ka tas bijis „tevelis" jeb „kalvelis". Ne viens, ne otrs

gan nebija parastais dieva nosaukums. Pēc latviešu tautas dzies-

mām var redzēt, ka tas kalējs, kas „kala debesīs", zīmējas uz

Pērkonu.

No dabas parādību dievībām vēl varam minēt Vējamāti,

Ugunsmāti, ūdensmāti, Jūrasmāti, Mežamāti un Laukumāti. Šo

dievību nosaukumi, kā liekas, ar laiku pa daļai grozījušies, jo

pie leišiem sastopami Vējopatis un Laukopatis, kamēr paši lat-

vieši pazinuši arī Mežatēvu. Kristīgos laikos Ugunsmātes vietu

sāk ieņemt Labrencis un Agata, kamēr pie leišiem svētais Niko-

lajs izvērties par ugunsdievu. Pašas dievības tomēr paliek pie

sava elementa, lai arī viņu vārdi padoti pārmaiņām.

Ļoti vecas un plaši pazīstamas ir arī tādas dievības, kas sais-

tītas ar zināmiem saimniecības darbiem. Ceroklis laikam vei-

cināja kuplus labības cerus, bet Jumis audzināja lielas vārpas.

Mēslu māte gādāja, lai tīrumiem netrūktu vajadzīgo mēslu. Pats

Dievs līdz ar Pieguļas māti un vēlāko Ūsiņu, kas laikam cēlies

no ūsainā Jurģa, rūpējās par zirgiem, Govu Māra jeb Māršaviņa
līdz ar Pienamāti palīdzēja kopt govis, Bišumāte atkal sargāja

bites. Par zvejniekiem gādāja ūdensmāte ar Jūrasmāti, par

medniekiem Mežamāte jeb Mežatēvs, par ceļavīriem Ceļamāte,

kas pati neesot gulējusi, bet gulētājus sargājusi Miegamāte.

Karavīru sargi un palīgi bijuši Mēness ar Karamāti. Jau šo

dievu nosaukumi paši par sevi noteic viņu darbību, kādēļ tautas

dzeja nemēdz kavēties, viņus tuvāki tēlodama. Lai arī šie no-

saukumi nav laikam tik veci, ka būtu itin droši attiecināmi uz

baltu pirmtautu, bet paši jēdzieni gan bez šaubām pieder pie

ļoti senas aizvēstures. Tā Jumi jau senie mordvīni aizņēmušies
no austrumu baltiem. Jumim līdzīgu dievību pie prūšiem chro-

nikas nosauc par „Curche", ko tad daži valodnieki grib atvasināt

no leišu darbības vārda „kurti", radīt, celt, un Curche tad iz-

nāktu pasaules radītājs. Bet nu pasaules radīšana ir kristīgs jē-
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riziens, kas pie pagānu tautām īsti nav meklējams. Turpretī kāds

1294. gada dokuments taisni aizrāda, ka Curche bijis latviešu
Jumim līdzīgs. „Reiz gadā pēc augļu novākšanas (senie prūši)

bija paraduši taisīt tēlu, ko cienīja kā dievu un sauca par Cur-

che". Grūnavs atkal raksta, ka viņi to esot aizņēmušies no ma-

zūriem (diesen sie hetten von den Masuren genomen, ļ 96).

Poļu valodā atkal pēdējo labības kūli tīrumā sauc par „kurek
gailīti. Nav šaubu, ka tas ir poļu vārds, kas tikai pārpratumā

pārnests uz prūšiem.

Arī kristīgas ticības svētos tautas dziesmās un māņos dau-

dzina līdzīgi pagānu dievībām. Tā par zirgiem blakus augšgaliešu

Ūsiņam gādā vēl Jurģis, Miķelis, Mārtiņš un Miklāvs (Nikolajs).
Cūku patrons ir svētais Antonijs, ko latvieši parasti sauc par

Teni, Tunni jeb Tanīsu. Bašķu diena (Sebastiāna diena 20. jan-

vārī) bijusi govu svētku diena. Bārbala (sv. Barbaras diena

4. decembrī) atkal bijusi aitu diena. Dziesmu uzrakstītāji še

tomēr arī paši šo to piedzejojuši klāt. Ka Anna būtu gādājusi

par aitām, Katrīna un Barba jeb Bārbala par kazām, un Ur-

bāns par teļiem, tādas ziņas gan būs jauni piedzejojumi, jo ne-

atrodam viņām nekāda pamata. Turpretī drošas liecības ir tās,

ka Mārtiņa dienā vīrieši gājuši maskās, bet Katrīnas dienā sie-

vietes. Ap Mārtiņa dienu latvieši gaidījuši salnas, bet ap Kat-

rīnas dienu atkal atkusni.

Likteņa lēmēja, jeb ar tautas dziesmu vārdiem sakot:

~mūža licēja", latviešiem bija Laima, kādu pazina arī leiši un

laikam vēl prūši, lai gan rakstos no pēdējiem uzglabājies tikai

sievietes vārds Layme. Dziesmas un pasakas bieži daudzina trīs

Laimas, kas tautas dziesmās nosauktas par Laimu, Dēklu un

Kārtu. Tā kā trīs likteņa dievības bija arī senajiem grieķiem

(moiras), romiešiem (parkas), ģermāņiem (nornes) un čechiem

(sudičkas), tad var domāt, ka šis likteņa dievību skaits būs man-

tots jau no senajiem indoeiropiešiem, lai arī paši nosaukumi

ir mainījušies.

Laimas vietā bieži vien daudzina arī no kristīgās ticības aiz-

ņemto Māru, ko dažreiz sauc arī par „Māras jumpraviņu",
„Māru Madalienu", „svētu Māru" un reiz pārmaina arī ar

t,Dieva māti" (B. 33793). šādi nosaukumi gan nav šķirami no

svēto rakstu jumpravas Mārijas, tāpat kā „Māras zeme"

18. 5046), kas atbilst Mārijas zemei vēsturē un igauņu nosauku-

mam „Maarja maa". Uz to pašu sākumu aizrāda arī dziesmiņas
vārdi: „Mīļā Māra piedz:musi ceturtdienas vakarā", jo par pa-
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gānu dievībām nekad nesaka ka tās būtu piedzimušas, un pagānu
latvieši arī vēl nepazina ceturtdienu. Vārds „svēts" ir aizņemts
no krievu valodas (Mīlenbacha un Endzelīna vārdnīca, 111, 1156)
un neatbilst leišu vārdam „šventas". Tādēļ arī pagānu laiku

dievību nekad nesauc par svētu. Nemaz arī nav jāmeklē pa-

gānu laiki, ja vienā dziesmiņā Māru pielīdzina odzei:

Melna odze ietecēja

Manā govu laidarā;

Tā nebija melna odze,

Tā bij govu Māršaviņa.
B. 32446. No vairāk apgabaliem.

Pirmkārt, tas ir tikai dzejisks salīdzinājums, kur nav itin

droši meklējams kāds pagānu mīts. Otrkārt, arī mītos, kas sais-

tās ar kristīgu ticību, tāds salīdzinājums nav gluži svešs, jo krievu

māņos sastopams izteiciens „3Mr

EH Mapmia" (čūska Marina).

Ja Māra kādā dziesmā nāk pa jūru, tas vēl nebūt nenozīmē, ka

viņa būtu latviešu jūras dieviete, jo tādā lomā mums jau ir

Jūrasmāte pazīstama. Turpretī „jumpravu Māriju" gan sauc

arī par „jūras zvaigzni" (stella maris). Dēklu un Kārtu bieži

vien daudzina kopā ar Laimu (Dēkla Laima, Kārta Laima), bet

Māru tikai vienā Latgales dziesmā esmu atradis kopā ar Laimu.

Kas buorinai kuojas ava,

Kas gaļvjeņu sasukāva?

Svāta Muora kuojas ava,

Laimje golvu sasukava.

B. 5003.

Visbiežāki tautas dziesmas daudzina „mīļu Māru", ko dažs

vēlāku laiku teicējs jau ir pārpratis, tai vietā minēdams „m īru

Māru". Neviens nopietns pētnieks gan laikam nedomās, ka arī

šeit būtu meklējama kāda seno pagānu laiku liecība.

Ja nu mēs tomēr Māru pieņemtu par seno pagānu laiku die-

vību, tad mums iznāktu četras likteņa dievietes, kas vairs nesa-

skanētu ar tautas dziesmu un teiku liecībām par trim Laimām.

Kā cilvēkam bija sava likteņa dievība Laima, tā arī mājai

bija savs aizsargs Mājas-kungs, kas ir ļoti vecs un visām tautām

pazīstams dievs. Mājas-kungs, kā liekas, cēlies no pavarda kulta

un ir stipri vien samaisij ies ar senču dvēseļu kultu, šā dieva no-

saukums mainījies līdz ar pašu nometņu pārveidošanos un pār-

dēvēšanu, kādēļ Mājas-kunga vārds uzskatāms par jaunāku laiku

nosaukumu. Vai ziemeļu Vidzemē sastopamie Cēlis un Bēlis,
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f<as abi atbilst Mājas-kungam, būtu ļoti seni vārdi, arī nevaram

droši zināt. Nebija laikam arī atļauts šās dievības vārdu dau-

dzināt, kādēļ tautas dz'esmās Mājas-kungs, Cēlis un Bēlis, netiek

minēti, lai gan vēl ap 19. gadsimteņa vidu mājas dievam nesa

ziedus.

Savu lomu latviešu rakstos spēlējušas arī tādas dievības, kas,
kā mēs tagad skaidri redzam, cēlušās no pārpratumiem. Tā kri-

stīgās ticības Jānis salīdzināts ar romiešu Jānus, lai gan še nav

i?e vēsturisku, ne fēnētisku, ne arī mitoloģisku sakaru. 1530. g.

prūšu aģendā minēts kāds dievs „Piluuytus", kas atbilstot romie-

šu Cererai. Maļeckis to nosauc par bagātības dievu „Pilvitus",

no kā pie latviešiem caur vairāk starpniekiem ir beidzot pārnācis

Pilnītis. Tagad izrādās, ka tas bijis vācu ļaunais gars Bilwis

(arī beluwitte, pilwiz, pilwis. Skat. Handw6rterbuch des deut-

schen Aberglaubens, I, 1308—1323). Par Jāņu dievībām ir tikuši

daudzināti Līgo, Līga, Līgajs un Līgonis. Pēdējais vārds ņemts

no igauņu vārdnīcas „Līkoni pūha", Jāņu diena. Tagad igauņu

jaunais zinātnieks Lorics (O. Loorits) ir pierādījis, ka šo Jāņa
dienas nosaukumu esot tīšām izdomājis kāds vājprātīgs igaunis.

Arī tad Līgonis nevarētu būt kāds latviešu dievs, ja arī igauņi

patiešām būtu runājuši par „Līkoni pūha". Latviešu cūku dievs

Krēmars cēlies no Lazīcija drukas kļūdas, kur „Kremata" vietā

iespiests „Kremara". Augšā minētā aģendā ir vēl minēta kāda

prūšu dievība „Auschauts", kas pielīdzināta romiešu Aeskulāpi-

jam. Pie Maļecka mēs sastopam tai vietā „Auscautus" un vēlāk

~Auschlavis". Pie latviešiem tas ir pārnācis gan par Auskutu

(avju skuvēju), gan arī par Anšlavi (pārskatīšanās dēļ v izlasīts

par n). T. Narbuts no pārpratuma atradis leišu dievu „Pram-

žimas", ko Juris Alunāns nosauc par Pramšanu. Alunāns laikam

dabūjis rokrakstā kādu vācu tulkojumu, kur tad sch lasījis par

š, bet im, laikam neskaidra rokraksta dēļ, noturējis par a n.

Visi šie dievi ir bieži daudzināti mūsu rakstos, kādēļ literā-

tūras pētītājs nevar tiem vienaldzīgi paiet garām, šādi jautā-

jumi mums arī tādēļ tuvāk jāpaskaidro, ka arī par latviešu mito-

loģiju mēdz spriest, ka seno chroniku ziņas par senajiem latviešu

dieviem vēl neesot pienācīgi izmantotas. Pēc šiem piemēriem
vien jau mēs varam redzēt, kas šajās chronikās atrodams un kā

šīs ziņas tulkotas.

Par mirušo dvēselēm jeb veļiem viņā saulē valdījusi Veļu-

māte, leišu valodā saukta Veļona. Lai gan dziesmās šī Veļu-
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rnāte jau stipri samaisījusies ar Zemesmāti, tomēr var redzēt,
ka pēdējā pārāka par pirmo un valda pār visu apakšzemi.

No veļa cēlies ari velns, kas sākumā apzīmējis laikam tikai

neapmierinātu ļaunu veli. Vienīgi ar kristīgas ticības ietekmi

šis velns izvērties par tipisku ļaunu garu un melno vīru jeb Jodu.

Ar šādu velnu tad nu arī ir samaisījies no vāciem aizņemtais

pūķis, kas savukārt pieņēmis dažas' Mājas-kunga īpašības. Kris-

tīgā baznīca jau no seniem laikiem lūkojusi pagānu laiku dievus

izskaidrot par velniem.

Ar mītiem un māņiem ir saistīts arī pats cilvēks, kas sastāv

no dvēseles un miesas. Dvēseli iedomājas kā dzīvības valdnieci,

un dzīvība visvairāk mītot asinīs, kādēļ arī pulsa dzīslu mēdz

saukt par dzīvības dzīslu. Daļa dzīvības atrodas arī kaulos, ma-

tos un spļaudakās, bet tālāki sakari ar dzīvību ir vēl arī apģēr-

bam, bildei un pat vārdam (P. šmits, Latviešu pasakas un teikas,

I, 45—47).

Ar „asins izliešanu" jeb kādu grūtu slimību dvēsele atstāj

miesu un cilvēks nomirst. Dažreiz šī dvēsele parādās cilvēkiem

arī kā putns, tauriņš, pele, čūska, vai arī kā gars (garainis) jeb

suta. Pasakas tomēr pazīst gadījumus, kur ar dzīvības zālēm

mirusī miesa atkal atdzīvināta, jeb dzīvā dvēsele atkal ielaista

nomirušā miesā.

Bez dvēseles esot vēl katra cilvēka miesā kāda dzīva būtne,

ko sauc par māti. Šī māte esot līdzīga kaupiņam ar četrām kā-

jām un esot no apakšas apķērusies ap cilvēka sirdi. Kamēr

mātei nekā pāri nedarot, viņa guļot it mierīgi, bet kad cilvēks

pārmērīgi strādādams „saraustoties", jeb „pārraujoties", tad

māte paliekot nemierīga un sākot staigāt. Dažreiz viņa apķerot

ar savām kājām cilvēka iekšas un sākot tās žņaugt, no kā ceļo-

ties lielas vēdera sāpes. Kad cilvēks esot par daudz pārpūlējies,

tad māte nākot kā kumoss kaklā. Kad māte, uz augšu kāpdama,

iekāpjot pašā kaklā, tad slimnieks vairs neesot glābjams. Daž-

reiz varot arī skaidri dzirdēt, ka māte brēcot. Nemierīgo māti

varot tomēr apmierināt gan ar laitīšanu jeb braucīšanu, gan ari

ar zālēm.

Slimībām esot tā īpašība, doties cilvēka miesā iekšā, bet ar

zālēm varot tās (p. p.: kašķi, ēdi, rozi) dzīt ārā. Ja slimība

jau esot iegājusi „kaulos", tad tā esot grūti dziedējama. Slimī-

bas tur par dzīvām būtnēm, kurām pieduroties jeb arī tikai tās

uzskatot, cilvēks saslimstot. Visvieglāki slimība iekļūstot cil-

vēka miesā, ja tas sabīstoties, šķaudot, jeb žāvājoties.
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Pasakas daudzina ari gadījumus
f

kur cilvēki redzējuši Nāvi.

Vairāk pasakās Nāvi piemāna, vienā viņai noņem izkapti un citā

viņu maģiski piesien pie koka.

Ar bērna dzimšanu saistās sevišķi daudz māņu, kur parasti var

redzēt analoģijas burvību par pamatu. No bērna piedzimšanas līdz

nomiršanai caurām naktīm dedzina istabā uguni un neatstāj bērnu

istabā vienu pašu, lai to nepārmltu velns, raganas, laumes jeb

svēlās meitas, šai laikā bērnu ari visvieglāk var noskaust, no-

brīnēt un norunāt. Lai nu tas nenotiktu, tad bērnu visādi zāļj

un kvēpina. Ari bērnu zīdot jāievēro zināma kārtība, lai tas

neiznāktu par atzīdeni, lai nebūtu skaudīgs, ar ļaunām acīm.

Lai bērns izaugtu vesels, tad viņam tiek „sari pērti", „spārni

cirsti", «pinekļi griezti", „kakls uzvilkts", „ūka uzcelta" v. t. pr.

No māņu slimībām visvairāk daudzina čūskas vainu, suņa mēru,

zemes svaru, naktspamašas, ēdamo mēru un citas līdzīgas.

Mitoloģija nepastāv tikai no dievticības, vai arī no dvēseļu

kulta, jeb no šo abu savienojuma. Pie tādiem pašiem mītiem

pieder vēl tautas prātojumi par dažādiem zvēriem un augiem.

Zvērus nevien pielīdzina cilvēkiem, bet nereti pat nostāda par

tiem augstāk.

Pasakās cilvēki tiek pārvērsti gan par zvēriem, gan arī par

augiem, bet dažreiz arī zvēri parādās cilvēku izskatā. Bieži vien

zvēri runā un zina paslēptās lietas labāk, nekā cilvēki. Ir arī

piemēri, kur meža zvēri apžēlojas par izliktiem bērniem, sāk tos

zīdīt un izaudzina lielus. Par dažām sievām stāsta, ka tās it

kā būtu dzemdējušas suņus jeb kaķus, bet no lāčiem, vilkiem

un ķēvēm dzimst lieli varoņi un stiprinieki. Šādu tuvumu starp

zvēriem un cilvēkiem daži mītologi izskaidro par vecām atmiņām

no senā totēmisma, kad ļaudis esot ticējuši, it kā katra ļaužu

cilts būtu cēlusies no sava totēma, t. i. kāda zvēra, retumis arī

auga un nedzīva priekšmeta. Kur pastāv tāds totēmisms, tur

tikai dažādu totēmu pēcnācēji var savā starpā precēties. Dažas

ziņas par totēmismu ir tomēr pārspīlētas, jeb arī vispārinātas bez

drošiem pierādījumiem. Ja arī indoeiropiešiem kādreiz bijis tāds

totēmisms, tad tas esot meklējams tālā aizvēsures laikā, jo pa-

zīstamos indoeiropiešu mītos neesot vēl pierādītas nekādas drošas

liecības par totēmiem.

Latviešu tradicijās par meža zvēriem un mājas lopiem ņē-
mušas virsroku jau starptautiskās kosmogoniskās teikas. Tikai

tie nostāsti, kur lācis stiprāks par velnu un ar prātu līdzīgs cil-

vēkam, kā liekas, nāk no pašu latviešu senajām teikām. Tāpat



131

sermuliņi kā Dieva sunīši, kas sevišķi zirgiem labvēlīgi, nav sa-

stopami citu tautu teikās. Latviešu tautas dziesmas atkal dau-

dzina peli par miega nesēju. No putniem zīlei pieder pirmā loma

nākamības pareģošanā, no kā ir cēlies arī darbības vārds zīlēt.

Visbiežāki no putniem tomēr daudzina dzeguzi, kuras kūkošanā

latvietis dzird bēdīgas skaņas. Dumpim Dievs esot aizliedzis

virs zemes kliegt; kliedzot viņam esot jābāž galva dūņās. Tas

tomēr ļoti pareizs putna novērojums, jo dumpji taisot lielo trok-

sni, spurkdami iesūkto ūdeni atkal turpat ūdenī atpakaļ. Vā-

lodze, kā zināms, starp diviem zariem taisa ligzdu, kas šūpojas,

par ko tautas dziesmas daudzina, ka vālodze karot saviem bēr-

niem šūpuli. Lakstīgalu, kas dzied vissvarīgākā sējas laikā,

sauc par sējas putnu. Cīruli viņa jautrās dziedāšanas dēļ pie-

līdzina puisim, kas dzer alu. Līdzīgi puisim cīrulis gādā arī par

zirgiem, kamēr cielaviņa ir lopu sargātāja.

Daudz seno laiku māņu latvieši/ uzglabājuši par kokiem.

Ozolu un liepu varam droši saukt par lielākajiem un skaistāka-

jiem Latvijas kokiem, un šiem tad arī latviešu dzejā un mito-

loģijā pieder svarīgāka loma, nekā citiem kokiem. Daudz sim-

tiem dziesmu daudzma ozolu par jauna puiša simbolu. Šāda

ozola un liepas cienīšana būs gan laikam jau no indoeiropiešu

pirmtautas mantota. Šī starpība starp ozolu un liepu ievērota

nevien tautas dzejā, bet arī praktiskā dzīvē. Krusttēvs cērt sa-

vam krustdēlam ozola, bet krustmeitai liepas līksti šūpulim.

Jaunpiedzimušam dēlam mazgājamo ūdeni sildot, vai pirti kuri-

not, ņēma vismaz kādu daļu ozola, meitai atkal liepas malkas;

pirts slotā puikam iesēja kādu ozola, meitai liepas zariņu. Ar

biškopību no seniem laikiem nodarbojušies vienīgi vīrieši, kādēļ

dravnieki meklējuši gandrīz tikai ozolus dravu dēšanai. Kur ne-

b'ja ozolu, tur ņēma to vietā dzīvības simbolus — priedi un egli,

bet nekad meitu koku liepu. Mājas saimniecība no laika gala

stāvējusi sieviešu zināšanā, kādēļ senie galdi plēsti no liepas

koka, pūri šūti no liepas knjas, drēbes velētas ar liepas vāli un

pat dzirnavu milns taisīts no liepas koka. Vīrieši dzēruši alu no

ozola kannām, bet sievietes glabājušas pienu liepas krijas

vācelēs.

Kamēr liepa ir ozola pretstats, tikmēr par viņa biedriem

apdzied ošus un kļavus. „Oši, kļāvi, ozoliņi" visi ir „puišu koki"

un tautietes „bālēliņi". Osi veca latviešu teika daudzina par

aklu koku, kādēļ no oša taisīja tādas lietas, kuras viņu
īpašnieks gribēja taisni un droši vadīt, šā iemesla dēļ dziesmas
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tik bieži cildina „oša laivu", kādu pazinuši ari senie ģermāņi.
Nevien ģermāņi, bet arī Homēra grieķi taisījuši metamos šķēpus
no oša. Redzams, ka aklais osis piederējis pie ļoti seniem mī-

tiem. Priede, egle un paeglis ir „bagātie" koki, kas jau pavasarī
nodod savu „nomu" un kuriem ziemu un vasaru „zaļi svārki

mugurā". Aiz tā iemesla viņi palikuši par dzīvības simboliem,

kam piederējusi sevišķa loma cīņā pret ļauniem gariem. Par

ziedošiem kokiem dziesmas daudzina ābeli, ievu un lazdu. Ābele

ir turklāt vēl Dieva koks un mātes simbols, kamēr ievu pielīdzina

sievai. Lazdu cildina par „taisno" koku, no kā latvieši un

taisījuši savas kūjas. Bērzs pie latviešiem un krieviem bijis pre-

cību starpnieks, kādēļ jaunas meitas tam izrādījušas cienību un

nedrīkstējušas lauzt bērza galotni. Senajā latviešu sētā visvairāk

stādīti vītoli, kādēļ vītolā pēc dziesmu vārdiem nereti sēd Saule,

Laima un Māra. Cīņai pret ļauniem gariem māņos visvairāk no-

der sērmūkslis, bet dziesmās tas tomēr notiek retāki. Viena

tautas dziesma (B. 30631) piemin, ka visi koki esot „Dieva doti",

tikai apse esot „velna dota". Senajiem cilvēkiem nav patikusi

apšu lapu trīcēšana, kādēļ pēc analoģijas burvības tai piešķīruši

dažādus ļaunumus.

Pēc visa tā nu mēs redzam, ka tagadējās tradicijās gan nav

vairs atrodami gluži negrozīti pagānu laiku mīti, bet pēc salī-

dzināmās mitoloģijas nav tomēr visai grūti sameklēt seno laiku

atmiņas un atšķirt no tām jaunāku laiku pielikumus. Pār visām

lietām tautas tradicijās dod mums daudz bagātākus materiālus

par senajiem mītiem nekā senāk tik labprāt daudzinātās ne-

drošās chronikas.
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PIEKTĀ NODAĻA

I. Latviešu tautas dziesmas

Doc. Dr. h. c. Ludis Bērziņš

Mo 11 o Ir tēvu zemē ūdens aka,

Ir viņā valgums brlnumīgs;

Ko tautas gars tik dziļi raka,

Lai neaizber to laikmets sīks!

L. B.

1. Tautas dziesmu nozīme latviešu tautas dzīvē

Latviešu literātūrai aizmetoties, tur kādu sakaru ar tautas dze-

ju saskatīt bija pārāk grūts uzdevums. Bet vēlākā attīstības gaitā,

kad latviešu rakstniecība tapa latviešu pašu lieta, šai rakstniecībai

varēja būt tikai viena zeme, kur sakņoties un augt — tautas īpat-

nējais gars. Bet šo garu mums visskaidrāk pauž tautas dzeja, at-

spoguļodama, tā sacīt, tautas garīgo seju. Tāpēc latviešu literātū-

ras vēsturi apskatot, mums jāveltī daži vārdi tautas dziesmu

godam.

Nebūs padaudz apgalvots, ja sacīsim, ka tautas ģēnijs vispilnī-

gāki izpaužas tautas valodā; vismaz mēs nevaram sev priekšā stādī-

ties kādu tautu, nesaistīdami savu priekšstatu arī ar šīs tautas va-

lodas īpatnībām. Bet tautas garīgo seju blakus valodai sevišķi skaid-

ri atspoguļo šīs tautas dzeja, un sevišķi latviešu apstākļos. lemes-

lu tur vairāk: vispirms latv. tautas dzeja nav tādā mērā un nozīmē

individuālas dabas sacerējums, kā modernie dzejas darbi, bet ir ja

ne kollektīvi radusies, tad vismaz kollektīvi pārveidota, izplatīta,

tradēta un lietota, kālab tautas vairumam te ir bijusi izdevība to

pieņemt, kas ir tautas garam kongeniāls, un to nodot aizmirstībai,

kas neatbilst tautas garam un vajadzībai. Nedrīkstam arī piemirst

tautas dziesmu lielo skaitu. Kā rasas lāses tās ar savu spīdumu ro-

tā visu latvietim pieejamo pasauli. Darbā un atpūtā, svētku godos

un vientulībā dziedātas, tās latvieti pavada visās mūža gaitās. Ja

arī pēdējos gados tautas dziesmas zūd vai mazāk atskan, — pret ne-

pārredzamo pagātni, kur visa dzīve bijusi ar dzeju saistīta, tas maz

ko nozīmē.
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Būtu tomēr aplami, latv. tautas dziesmu nozīmi izskaidrot tikai

ar dziesmu daudzumu vai daudzkārtīgu lietošanu. Galvenais ir šo

dziesmu vērtība, kas parādās tādā ziņā, ka tautas dzeja, dzīves pa-

rādības, bet it īpaši cilvēka jūtas pareizi un dziļi uztverdama, mums

pāri pelēkai ikdienai ceļ jaunu, skaidrāku pasauli, uz ko mēs vēlā-

kas audzes varam noraudzīties kā uz neizprotamu dabas brīnumu.

Un šo savu pasauli tautas dzeja ceļ ar tādu vientiesību un sirsnību,

ar tik monumentālu vienkāršību, bet reizā arī ar tik noslēgtu for-

mas pilnību, ka mazās dziesmiņas šķiet ne darinātas, bet augušas.

Tautas dzejas nozīmi latviešu tautā vairo arī tas apstāklis, ka

dziesmu krāšana ir sākusies jau labi pasen, ka ar Kr. Barona monu-

mentālo Dainu izdevumu vairums uzglabāto dziesmu ir nākušas

drošā paspārnē un beidzot, ka arī mūsu dienās krāšanas un kārtoša-

nas darbu vada Folkloras krātuve — blakus arī Kr. Barona biedrī-

ba —,
kālab Latvijas pastāvēšanas laikā dziesmu ražu ievāc arī tur,

kur tas agrāki nebija noticis, īpaši Latgalē. —

Tautas dziesmas sniedz bagātu materiālu pētniekiem, vispirms,

protams, valodniekiem. Lai iedomājamies vien, cik lielā mērā prof.

J. Endzelīna darbi bāzējas uz valodas faktiem tautas dziesmās! Bet

arī jau agrākos laikos — gan mazākos apmēros — bija tautas dzies-

mas līdzīgos nolūkos izmantojuši K. Mūlenbachs, A. Bīlenšteins

un citi.

Etnogrāfiskām studijām t. dz-mas sniedz visbagātāko materiālu

krājumu, apgaismodamas senču ierašas, dzīves apstākļus, ticību, pa

daļai arī vēstures gaitas.

Bet it sevišķi tomēr tautas dziesmu vērtību noteic viņu jaukums.

Jau pats dziesmu daudzums, kas latviešu tautā izveidojies un

uzglabājies, vispirmā kārtā liecina, ka mūsu senčiem ļoti stipra ir

bijusi aistētiskā dziņa. Tas saprotams vispirmā kārtā tā, ka

mūsu senčiem ir bijis prieks pie dziesmas daiļuma. Prieks par šīs

dziesmas labskanību, ar ko tā iedarbojas uz dziedātāju, un prieks

par tiem jaukajiem priekšstatiem, ko dziesma modina. Attiecībā uz

labskanību nebūs lieki atzīmēt, ka mūsu tautas dzejā valda tīri ma-

temātiski noteikta likumība, kas nešaubīgi pierāda, ka katra novir-

zīšanās no šīs likumīgās labskanības ir nepatīkami skārusi senā lat-

vieša dzirdi. — Arī šo baltu dien' labi tautas dziesmu dziedātāji

gan dziesmas metriskos likumus neprot teorētiski noskaidrot, bet

izjust viņus izjūt diezgan skaidri, kālab tur, kur notikusi pārsacī-

šanās, viens otru pārlabo. Līdz ar to mūsu senajām dziesmām ir

savs suģestīvs spēks, kas uz mums iedarbojas neatkarīgi no

dziesmu satura, bet kas saturam piešķir zināmu nokrāsu un noska-

ņojumu. Nu nevarēsim sacīt, ka tas ir kas nevajadzīgs, jo cilvēks,



135

kā zinām, nedzīvo no maizes vien, tāpat cilvēku neapmierina valoda,

kas rupjā veidā kalpo tikai primitīvai vajadzībai. Bet katrs no

mums sajūt labskanīgu, jauku valodu kā mīļu glāstu, un mūsu se-

nās paaudzes ir pratušas šo valodas glāstu kopt un cienīt. Tā

par latviešiem varētu sacīt, ka tā ir valodīga tauta. Valodīga tai

ziņā, ka latvietim ir patika daiļi runāt un runāt dziesmās, tālab šo

valodīgo tautu varētu, varbūt, dēvēt arī par dziesmīgo tautu. Tā

nu šis pieminētais apstāklis rāda, cik stipras ir seno latviešu inte-

reses attiecībā uz valodas skaņu. Gribu tik vēl te pieminēt, ka pret

valodas skaņu latvietis neizturas vienaldzīgi arī prozas sacerēju-

mos, piemēram, vecajās pasakās. Vācu rakstnieks Teodors Her-

mans Pantenijs, kas, kurzemnieks būdams un latviešu starpā uz-

audzis, latviešus labi pazina, stāsta savās jaunības atmiņās par

kādu aukli, kas bērniem pasakas stāstījusi, kur viens no brāļiem

jājis, jājis, jājis... Bērni, šo pasaku klausīdamies, par to tā prie-

cājušies, ka lūguši aukli, lai tā brālim liekot atkal jāt. Te redzam,

ka stāstīšanas process un vārdu izvēle bērnus valdzina tīri suģe-

stīvi, bet kas te sacīts par pasaku, arī viņas nesaistīto valodu, tas,

protams, daudz lielākā mērā jāattiecina uz dziesmu, kuras likumī-

ba, kā jau teicu, ir novesta līdz ārkārtīgai pilnībai. Tā tad mūsu

vecie nostāsti un it īpaši vecās dziesmas rodas no aistētiskā

prieka par labskanību un arī mums sniedz vērā liekamu

padomu izturēties pret valodu un vārda skaņu ar visu vajadzīgo

cienību, jo grūti iedomāties augstāku kultūras pakāpi, kur taisni

vārdam, kā garīgo saturu nesējam, pašam kultūras trūktu.

Bet tautas dziesmas ir aistētiski vērtējamas ne tikai labskanī-

bas dēļ. šīs dziesmas mūs darabagātākus tādā ziņā, ka atbrīvo mūs

no reālās dzīves šauruma, mums pavērdamas vārtus uz aistētis-

kā s pasaules daudzveidību. Ar to gribu teikt, ka tā

dēvētajā reālajā dzīvē mēs nevaram izkļūt ārā no zināmā šauruma

bēdām, jo esam piespiesti jautāt, vai vismaz parasti jautājam, cik

katra lieta vai apstāklis mums var noderēt. Ne tā dzejas pasaulē.

Arī Ed. Veidenbaums jau ar īgnumu noraida tādus lasītājus, kas pa

ziedu pļavu staigādami, rēķinot tikai, cik tā dos siena. Tiešām, cil-

vēks, kas visam un arī dziļākajām un daiļākajām parādībām pieiet

tikai no derīguma viedokļa, ir nožēlojami šaurs un nebrīvs. Dziesma

mums nu nes plašumu un brīvību, jo dziesminieks neprasa, cik ziedu

pļava dos lopu ēdamā, bet priecājas par to skaistumu, ko viņš pļavā

saskata, ja arī tā solītu vāju ražu. Tautas dziesmu piemēri var to

apgaismot vēl spilgtāki. Tā, piemēram, īstenībā vilks senajam lat-

vietim ir bīstams ienaidnieks, ko viņš citādi nevar saņemt, kā ar si-

tieniem un lāstiem. Atgādinu, ka vēl priekš kādiem simts gadiem
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vilku briesmas Vidzemē bija tik lielas, ka saplosīto aitu skaits snie-

dzās ik gadus daudz simtos. Vēl dziļākajā senatnē tas nebūs bijis

citādi, drīzāk vilki, lāči būs mūsu senčiem bijuši vēl bīstamāki nekā

priekš simts gadiem. Un tomēr, ja noklausāmies kādu vecu dziesmu

par šiem bīstamajiem ciemiņiem, tad nevis ņaids un dusmas ir

dziesmas elements, bet dziedātājs mēģina šos dzīvniekus saprast pēc

viņu pašu īpatnējās dabas, šo dabu pareizi attēlot un par to priecā-

ties. Tādā kārtā visas dzīvas būtes, arī cilvēkam naidīgas, ietilpst

aistētiskās aplūkošanas aplokā, un līdz ar to top cilvēkam līdzīgas,

vai, vismaz katrā ziņā, viņam saprotamas un tuvas. Piemērs:

Vilkam tika miglas rīts,

Vanagam saules gaiss;

Puišiem tika jaunas meitas,

Zaķim zaļas zelmenītes.

Tāpat cita dziesma priecājas par vilku, kas puisim norējis kume-

liņu, bet tagad pats dabū zirga vietā skriet uz Rīgu, kā cietušais pui-

sis varētu tēvam tabaku nopirkt. Atkal cita dziesma uzstāda jautā-

jumu, kas vilkam miežus sējis, vai apīņus stādījis, ka tas ikvakarus

gavilē priežu šiliņā. Ar šo jautājumu, protams, vilks ir pielīdzināts

puisim, kas nedziedātu, ja nebūtu alus baudījis. Tā un tamlīdzīgi

dziesmas izturas pret ļauno ienaidnieku vilku. Ikdienas attiecības

ar ūtilitāro šaurumu te ir pārvarētas aistētiskā jā priekā. Un ko nu

par vilku sacījām, to gluži līdzīgā kārtā varam attiecināt uz citiem

kustoņiem, piem., lāci ķeturkāji, vai viltnieci lapsu v. t. t. Jo lielāks,

protams, tad būs dziedātāju aistētiskais prieks par kustoņiem, kas

ar savu staltumu vai piemīlību bauda mūsu simpātijas; kā piemē-

ram: brieži, vāverīte - kuplastīte un mīļie māju kustoņi. Saka, ka

arabietim esot neskaitāmi glaimu vārdi, ar ko viņš apbalvo savu zir-

gu, bet jāšaubās, vai viņš šinī ziņā pārspēs latvju jaunekli, kas savu

kumeliņu grezno ar izmeklētiem daiļuma epitetiem, to dēvēdams par

ripainīti, devērīti, baltkājīti, baltsarīti, baltspalvīti, zilsarīti, liel-

naudīti, lielvarīti, sirmsārti etc.

Pats par sevi saprotams, ka ar līdzīgu labvēlību, kā puiši par

zirgiem, runā meitas par govīm. Sevišķi pieglaudīgs māju biedrs

cilvēkam ir kaķis. Labumu, droši vien, viņš nenes tik daudz kā

zirgs vai govs, pat ne tik daudz kā suns, bet mizdams allaž cilvēku

tuvumā — kamēr sunim jāpaliek pagalmā — kaķis savam saimnie-

kam, un it īpaši bērniem, rāda savu rotaļīgo, elastīgo dabu. Un tais-

ni šī daba, pēc derīguma neprasot, ļauj dziesmīgajai tautai par šo

kustoni priecāties. Tālab kaķim ir veltīts ievērojami liels skaits
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dziesmu. Salīdzini īpaši dziesmu par kaķeni, kam bērni nomira zie-

massvētku vakarā.

Šī aplūkošana iet vēl tālāk un aptver arī vissīkākās būtes, tāpat

kā nedzīvu dabu un kosmiskos plašumus. Ja par Zālamānu ir sacīts

(1. Ķēniņu 4, 32 un 33): „Viņa dziesmas bija tūkstošas un piecas,

un viņš runāja no kokiem, no ciedru koka, kas ir iekš Lībanus, līdz

īzapam, kas pie sienas izaug", tad par latviešu tautas dzeju var to

sacīt ar ne mazāk lielu tiesību. Latviešu tautas dziesma žēlojas līdz

zaļai zālei, kas „gauži raud, kājiņām nominama". Viņa seko dabas

norisai, kur ūdens iet „ar akmeni kapāties: ūdens cirta akmenim,

akmens galvu purināja". Ar lielu interesi viņa noskatās tārpiņu,
kas vērpj „zīda diegu zeltītā ratiņā", vai blusu, kas „kūla circeni,

to aiz ausīm turēdama", bet šī dziesma piegriežas arī staltajam ozo-

lam, kas „Dievu nominēja, saulei saknes nerādot", kam tomēr „vējš

nolauza galotnīti, saule saknes balināja". Aplūkošanas prieks snie-

dzas arī kosmiskās tālēs. Senais latvietis brīnās par mēnestiņu, kas

„vidū gaisa karājas"; brīnās par sauli, kas ikrītiņus lēca „sarkanā

kociņā", lai gan vecais zvejnieks mūžu nodzīvodams jeb nokārzdams,

„to kociņu neatrada". Tāds plašs ir dziesmu apvārsnis. Nesalīdzi-

nāmi bagātāks nekā mūsu pelēkā ikdiena. Ja nu tautas dzeja ir šā-

dam apvārsnim piegriezušies, tad redzam ļoti noteikti, ka mūsu sen-

ču dzīvē aistētiskās intereses un daiļuma izjūta ir bijuši ļoti ievēro-

jami faktori. Lautenbachs savā apcerējumā par seno latviešu reli-

ģiju pat visu seno latviešu tikumību gribēja atvasināt no daiļuma

kulta. Varbūt, tāds uzskats būs kā vienpusīgs jānoraida, bet katrā

ziņā varēsim aizstāvēt slēdzienu, ka aistētiskais princips, kas izpau-

dās starp citu arī daiļos tērpos un rakstos, kā arī māju un sētas iz-

daiļošanā, ka tas daiļuma princips ir it sevišķi izcilu vietu ieņēmis

mūsu tautas dzejā.

Tā dzeja, un īpaši latviešu tautas dzeja, ar plašām simpātijām

aptver visu esošo.

Dziesmas nozīme lielā mērā dibinās arī tai apstāklī, ka viņa la-

bāki nekā prozas valoda māk svešu sirdi aizkustināt, kālab pati

dziesma brīnīdamās jautā:

Kur tu ņēmi tos vārdiņus,
Kas actiņas slapināja?

Dziesmai piemīt burvīgs spēks, kas cilvēkus, parasti sevī no-

slēgtus, vienu otram tuvina.

„Lokaties, mežu gali,

Lai balstiņis pāri skan."
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Un senajam latvietim tāda savstarpēja tuvināšanās ir sevišķi

vajadzīga: viņš ir viensētnieks pēc dzīves iekārtas un vienjūgs —

varbūt varēsim arī sacīt: individuālists — pēc paša izturēšanās, bet

dziļākajā dvēselē viņš jūt slāpes pēc cilvēkiem, jūt vajadzību izkļūt
ārā no savas izolācijas, ko vairo senatnes purvi, meži. Atgā-
dinu te, ka senajam latvietim mūža mežs bija tā lielā vienība, kas vi-

ņa mītni, tā dēvēto „āru" jeb „āri", ietvēra savos apkampienos kā

okeāns sīku saliņu. Bet kā okeāns pirmatnējām tautām bija pret-

biedrisks — dissociabilis, — tā mūža mežs, pa kuru ejot vajadzēja

„ceļu šķirt", t. i. zarus vai krūmus no ceļa nolocīt, kavēja ērtāku sa-

tiksmi. Ja mēs vēl šodien runājam no „ceļa pašķiršanas", vārdu lie-

todami frazeoloģiski un pie tam domādami tik par pasākuma paveik-

šanos, krūmus un zarus ir priekšā nestādīdamies, tad senajam lat-

vietim tāda „ceļa šķiršana" bija nopietna un grūta lieta. Jo vairāk

tad vajadzēja cilvēku sabiedrību cienīt un, ja nebija iespējams sa-

biedrību panākt īstenībā, tad to meklēja ar dziesmu palīdzību. „Lai

balstiņis pāri skan". — šī tieksme rast atbalsi iet tiktāl, ka tai ga-

dījumā, kur cilvēks viņu nesadzird, senais latvietis dzied līdzjūtīgai

Purvi, vēri klausījās.

Vajadzība pēc sabiedrības ir tik intensīva, ka senais dziedātājs

pats skaldās un ir reizē savas bēdas sūdz, reizē arī tas, kas

šīs žēlabas noklausās:

Neviens mani neredzēja,

Kur es gauži noraudāju,

Piedurknīte, tā redzēja,

Tur noslauku asariņas.

Tas ir apmēram tā, kā kad Blaumanis savā Salna pavasarī liek

nelaimīgajam puisim sarunāties ar savu aramo zirgu. Reāli ņemot
te ir cilvēka saruna pašam ar sevi, bet dzejiskā apcere to attēlo tā,

it kā būtu balss un atbalss, viens, kas sūdzas, un viens, kas ieprie-

cina, vai vismaz bēdām jūt līdz.

Tā dzejnieks visu plašo pasaules loku nevien ar simpātiju un

aistētisku prieku aplūko, bet viņš šim visumam dod līdzdalību arī

savā dvēseles dzīvē. Visa daba senajam latvietim pārvēršas par

simbolu paša dvēseles norisām, un dvēselei faustiski plešoties, pat

debesu sauli un cilvēka sirdi vieno kopīgas saites:

Māte, mana mīļa māte,

Ne tā mana mūža māte;

Tā saulīte, tā zemīte,

Tā bij mana mūža māte.
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Aistētiskājam priekam, kas izpaužas dabas parādību aplūkoša-

nā un apdziedāšanā, tuvu rada ir dziņa šīs parādības vērot un izprast.

Varētu teikt, ka te — kaut arī vienkāršā veidā — ir saskatāmi zi-

nātnes sākumi vērošanas priekā. Tiešām, ja piegriežamies latviešu

tautas dziesmām, tad redzam, cik asi senā latvieša acs ir sekojusi da-

bas gaitai arī tur, kur novērojumi nesolīja praktiskus labumus, kur

tā tad interese bija tečrētiskas dabas ar aistētisku vai zinātnisku ie-

rosmi. Ņemsim, piem., tādu dziesmu:

Ūdens gāja ar akmeni

Svētu rītu kapāties:

Ūdens sita akmenim,

Akmens galvu purināja.

Te no kāda ūtilitārisma taču nevar būt ne mazākās runas. Un

tomēr vērojums ir tik patiess, ka mazā dziesmiņa mūs iepriecina ne-

vien ar savu daiļumu, bet mums sniedz īstu dabas gleznu. levērojiet

vispirms, ka kapāšanās notiek „svētu rītu". Droši vien taču tāpēc,

ka senais latvietis, pieradis rītos agri pie darba iet, svētdienas rītā

ir tāpat agri cēlies, bet tagad ar savu spirgtuma pilno, darbā neaiz-

ņemto skatu, var jūtīgāki uztvert apkārtni un tos spēkus, kas tur

darbojas. Tālāk ūdens plūšana, kas atgādina uzbrukumu jeb kapā-

šanos, ir straujiem ūdeņiem sevišķi raksturīga. Bet ja akmens gal-

vu purina, arī tam ir savs pamats, jo ūdeņiem, kas augstu šļakstī-

jušies, atplūstot, sakustas sūnas, ar kurām akmens ir apaudzis. Vai

tas neizskatās, it kā akmens purinātu ūdens lāses no sevis nost? Tā

dziesmiņas pamatos guļ neapšaubāmi asi novērots dabas process.

Zināms, dziesmiņa satur vēl ko vairāk, jo te simbolizē j a s spē-

ku cīņa, kur jaunajiem, vājajiem uzbrucējiem pretim stiprais vecais

akmens tik nicīgi galvu purina, kamēr uzbrucējs sašķīst. Bet no

otras puses iniciātīve pieder šiem jaunajiem spēkiem, jo „ka-

pāties" īsti iet jaunie ūdeņi, un akmens, sastingušais senatnes ele-

ments, ir īsti tik objekts, pie kura jaunie centieni izmēģina roku.

Ja nu tomēr atstājam pie malas šo simboliku, vēl arvien atliek

interesantais dabas skats, un tas ir no īstenības tverts tā, kā to var

uztvert tik sevišķi rūpīgs novērotājs. Tāda pati rūpīga novērošana,

protams, attiecas uz visām dabas valstīm. Droši varēsim apgalvot,

ka arī mūsu laikos, un nelūkojot uz skolā mācītām dabas zinātnēm,

dažs nezinās, ka
T

, . , _ _

„Lazda zied gavēni

Sarkaniem ziediņiem,"

vai arī, ka papardīte ziedēšanas ziņā nepieder pie parastiem augiem,

bet šinī ziņā ir noslēpumaina jeb zied „Jāņu naktī". Jāmin arī „sar-
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kanais āboliņš", par kuru 1. t. dziesma zin teikt, ka Dievs to bitītēm

aizliedzis. Tiešām, āboliņa ziedā medus ir papilnam, bet parastajai

bitei no tā nav nekāda labuma, jo tas viņai nemaz nav piesniedzams.

Tā 1. t. dziesmas ir vesela dabas zinātniska enciklopēdija, pie kam

īpaši bērnu dziesmas palīdz mazajiem pasaules pilsoņiem orientēties

dzīvnieku dabā un īpatnībās, liekot tās parallēlē ar cilvēka dabu, vai

aprakstot ar ļaužu dzīvē lietojamu terminoloģiju.

Pieminēsim vēl, ka arī kosmosa parādības senči prot raksturot,

jo arī zvaigznāju stāvoklis un kustības atspoguļojas dziesmās. Tā,

piem.:

Lūdzama, māmiņa,
Laid meitas gulēt:

Sietiņš līgoja

Launaga laiku.

Tagadējais cilvēks ar visu kosmografiju diezin vai varēs pateikt,

kādējādi sietiņš der par laika vērotāju naktī.

Tā tautas dzejā var vienoties eksakti dabas novērojumi un tālu

lidojoša fantāzijas darbība. Tāpēc tautas dziesmas arī mums ir tik

viegli pieejamas un mīļas, ka viņas pat bērns var uztvert un piesa-

vināties, bet no otras puses simboliski tik dziļas, ka tur arī prātnie-

kiem ir ko galvu lauzīt. Auseklis to savā dzejnieka intuicijā bija no-

skārtis un sašutis jautā, kurš prātnieks spējot izskaidrot tādu dzies-

mu, kā:

Saule kula mēnestiņu
Ar sudraba sakārnīti.

Auseklis šinī sakarā gan velti par to ļaunojas, ka tautas dzies-

mas ir nosauktas par bērnu dziesmām. Par šo vārdu nebija ko uz-

traukties, jo t. dzejai ir modrās bērnu acis, kas visu pamana un par

visu brīnojas, piem., par mēnesi, kas „vidū gaisa karājas":

Dieviņ, tavu likumiņu,
Ka nekrita zemītē!

šis naivais brīnumīgais skats ir īsteni nepieciešams dzejas pie-

derums, un 1.1. dzejā tā netrūkst! Varēsim to — pret Ausekli —ar

Lautenbachu Zalša līgavā pat uzskatīt par rakstūrīgu pazīmi tai epo-

chai, kad dzima īstās tautas dziesmas, apgalvodami,

Ka reiz dzīvoja un bija

Ļaužu ciltis bērnīgas,

Kas šos teiku kroņus vija.
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Tāda bērnīga noskaņojuma vajadzēja nevien teiku vaiņagus vi-

jot, bet arī dziesmas darinot. Protams, bērnīgas ciltis nav tas pats,
kas bērnišķīgas ciltis, jo tautas dzejas pārākums nedibinās uz bērna

neattīstīto intellektu, bet uz viņa neapmulsināto instinktu, intuicijas

iespēju. — šinī ziņā 1. t. dziesmas lai valkā vien bērnu dziesmu vār-

du! Bet gan ir taisnība, ka šīs bērnu dziesmas ar savu dziļo dabas

izpratni un dvēseles norisu vientiesīgu atspoguļojumu ierosina prob-

lēmas, kas arī nobriedušam prātam un eksaktai zinātnei nav pilnam

atrisināmas. Tautas dziesmu brīnumdārzā iegājuši, mēs no brīnu-

miem netiekam vaļā arī tad, kad bērnu drēbītes sen esam novalkāju-

ši. Kas tautas dzeju kā bērnu dienu brīnumu ir uzglabājis dvēselē,

tas arī vēlākā mūžā kailajam intellekta laikam klāj pāri noslēpumu

pilnus smaržīgus ziedus.

To ievērojot nebūs ko brīnēties, ka arī modernā rakstniecība no

t. dzejas saņem visstiprākos impulsus. Pat pseudoklasicisma laik-

metā Višmanis nevarēja 1. t. dziesmām paiet pilnīgi garām un — lai

gan aizbildinādamies — sniedza savā poētikā (1697.) 1. t. dziesmu

paraugus. Vecais Stenders, izdaudzinātais t. dziesmu ienaidnieks,

pats sacerēja dziesmu pret dzērājiem tautas dziesmu stilā, R. Gir-

gensons (flBl4. g.) 19. gadu simteņa iesākumā deva vairāku 1. t.

dziesmu parafrazi etc.

Bet t. dziesmu lielā nozīme vēlākās literātūras laukā īsti tapa

pamanāma, kad radās lieli dziesmu krājēji, kā Būtners, un arī tādi,

kas prata dziesmas jaunā veidā dot tautai atpakaļ, kā Cimze ar savu

Dziesmu rotu. Būtners, stāvēdams ciešā kontaktā ar Ulmani un Ka-

terfeldu, iespaidoja, protams, it sevišķi intelliģentās vācu aprindas;

bet vērtīgās, ar lielu izlasi, kā arī ar lielu izpratni un pietāti redi-

ģētās dziesmas varēja katram lietpratējam pierādīt, cik augstu vēr-

tējama latviešu tautas dzeja.

Un dziesmu cienīšanu varēja ļoti veicināt arī paša krājēja jū-

tīgā dvēsele un lielā autoritāte dzejas lietās. Stāsta, ka Treulandam,

jaunās dienās Kurzemē folkloru vācot, nācies sarunāties arī ar Būt-

neru, pie kam Būtners viņam noprasījis, vai viņš arī spēj saprast

tautas dziesmu dziļo saturu, piem., to dziesmu, kur meita nomirdama

lūdz, lai viņu kapsētā neved baltiem zirgiem.

„Tālu spīd balti zirgi,

Gauži raud māmuliņa."

Bet sērdieņu dziesmas pieminēdams Būtners pats esot asaras

slaucījis! Tad nu varam iedomāties, kāds izstarojums nāca no Būt-

nera dziesmu krājuma, kur redaktors 1844. g. ar virsrakstu „Latvie-
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šu ļaužu dziesmas un ziņģes" bija ievietojis ar ļoti teicamam piezī-

mēm tikai kādu pusi no visa sakrātā materiāla.

īsu laika sprīdi priekš tam bija iznākusi Kohl'a grāmata par lat-

viešiem (Die deutsch-russischen Ostseeprovinzen, 11. 1841.), kur

vācu lasītājiem interesantā veidā bija rādītas latviešu tautas dzejas

īpatnības.

Latv. t. dziesmas no 17. g. s., ar roku ierakstītas

Lettus eksemplārā

Kā Būtners un Kohl's varēja ieinteresēt vācu intelliģenci un pa-

retus latviešus, tā ar J. Cimzes darbību t. dziesmas sāka iet atpakaļ

plašākā tautā, jo nu vairs nebija katrā svētku gadījumā jālieto vācu

kompozīcijas. Bet tā kā Cimzes kora dziesmas ar Cimzes mācītiem

diriģentiem bija drīz vien visur lietošanā, tad arī tie latviešu tautas

slāņi, kas tautas dzejā nebija .ieauguši tieši, piem., pilsētnieki, tagad
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šo zaudēto mantu atguva atpakaļ. Kādu saviļņojumu šī it kā jaun-
atrastā bagātība toreiz bija radījusi jūsmīgāko latviešu starpā, to

vislabāki noskārstam, ja dzirdam par lielo entūziasmu pirmajos

dziesmu svētkos.

Dabīgā kārtā radās vēlēšanās, atgūto mantojumu pavairot un

tālāk izmantot. Zvaigznīte jau bija pacēlis saucēja balsi. Bet vaja-

dzēja nākt lielākiem praviešiem, un tie arī nāca. Lielākais no viņiem

gan bija Auseklis, kam neviens slavas vārds nebija diezgan spožs tau-

tas dziesmu slavināšanai. Teorētiski viņš tautas dziesmas dažā ziņā

pārprot, bet praktiski viņam izdodas ļoti tuvu pieiet tautas dziesmu

garam, un sajūsmas nests, viņš grib celt gaimā dzejas un dievu

pasauli.

Nav ko šaubīties, ka Auseklis, nebūt nestāvēdams uz zinātnis-

kiem pamatiem, te pastrādā daudz patvarību, projicēdams savus

sapņu tēlus tautas senatnē, bet viņš to dara bez viltus, tautas dzies-

mu skaistuma apžilbināts. Un galu galā no tam rodas pozitīvs iegu-

vums, jo sajūsma ir dzejas māte. Tā nu no Ausekļa laikiem tautas

dzejai pieder rakstnieku mīlestība, un šī mīlestība padara autorus

dažkārt gaišredzīgus un rakstniecību bagātu. Negribu te runāt par

vienu otru mazvērtīgu mēģinājumu, atzīstu arī labprāt, ka pat labā-

kajiem darbiem, kas izmantojuši tautas dzejas motīvus vai formu,

piemīt savi trūkumi, bet nenoliedzams ir tas fakts, ka latviešu lite-

ratūra bez sakara ar savu tautas dzeju nebūt nebūtu tā, kas viņa ir.

Pietiek iecerēties Pumpura Lāčplēsi un viņa pārveidojumu Ugunī un

naktī, vai Lautenbacha Vidvudu un Zalša līgavu, Raiņa Zelta zirgu

un dažas citas viņa drāmas, Apsīšu Jēkaba Bildes tautas dziesmās

un tamlīdzīgus sacerējumus, lai redzētu, ka tiem, kas ņemt prot, tau-

tas dzejā arī ir ko ņemt. Jādomā, ka nākotnē tas nebūs citādi, jo

dzejas motīvi, kā tas nemaz nevar citādi būt, pieder pie neatņema-

mā, elementārā dvēseles inventāra, tie ir, kā vācu dzejnieks T. Storms

teiktu, pamatskaņas, „Urt6ne". Bet šie pamatmotīvi, izteikdamies

L t. dzejā, ir veidojušies mūsu apstākļos un tāpēc piemērojušies mūsu

dzimtenes dabai, mūsu tautas liktenim un mūsu pašu dvēseles struk-

tūrai, kālab viņi arvien mūs var aizkustināt par jaunu, bet aizkusti-

nādami ierosināt uz ievērtā pavediena tālākšķetināšanu.

Bet tautas dziesmas ar saviem pamatmotīviem neatbalsojas ti-

kai rakstniecībā, viņas ir, īsti ņemot, vienīgais faktors, kas mums

palīdz tikt pie nacionālas mūzikas, jo instrumentālmūzikas mums no

senatnes tikpat kā nav atlicies, bet dziesmās meldija ir kopā veidoju-

sies ar tekstu. Cimze, pieradis pie vācu garīgās mūzikas, nevarēja

atsvabināties no šiem paraugiem arī Ļ t. dziesmas apstrādājot, bet

A. Jurjāns, Melngailis, Graubiņš un citi mums palīdz 1. t. dziesmu
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mūziku jau saskatīt daudz īpatnējākā veidā, un nav ko šaubīties, ka

turpmāk 1. mūzikai, ja viņa grib izaugt ar īpatnēju seju, būs jo vai-

rāk jāiet skolā pie tautas dziesmas un dziedāšanas.

Būtu jādomā, ka arī glezniecībai t. dzeja var izdarīt pakalpoju-

mus. Protams, te ir runa par 2 gluži dažādām mākslām, bet nav arī

noslēpums, ka tās viena otru var ietekmēt. Blaumanis, piem., Boklī-

na Miroņu salas valdzināts, saraksta garāku dzejojumu, un otrādi

ņemot, cik monumentālu gleznu balstās uz evaņģēliju tradīcijām,

bez kurām arī šīs gleznas nav domājamas! Tā tīri dabīgi varam ce-

rēt, ka arī īpatnējai latviešu glezniecībai tautas dzeja varēs būt pa-

domdevēja. Nelaiķa Rozentālam tā katrā ziņā bija tuva un droši vien

nāca viņa darbiem par labu. —

Sevišķi ievērojams faktors tautas dzeja ir tautas audzināšanā,

attiecinot šo dzeju gan uz šaurāku lauku, t. i. skolas un mājas uzde-

vumu, gan arī uz dzīvi plašākā sabiedrībā. Audzināšanas nolūkiem

t. dzeja derīga ar savām aistētiskām vērtībām, kas augošiem bēr-

niem un plašākai tautai daudz vieglāki pieejamas nekā modernās

rakstniecības darbi. Tautas dziesmu aistētiskais iespaids uz klau-

sītāju, teicēju vai dziedātāju ir nodrošināts ar to apstākli, ka tautas

dziesmu iekārta rituma ziņā ir nepārspējami pilnīga. Līdz ar to

katra mazāka dziesmiņa sniedz kaut ko galīgi noapaļotu, jaukska-

nīgu. Ja nu domājam, ka dzīvē arī jaukumam ir kāda loma un ne

velti dzenamies pēc glītām mājām, krāšņiem dārziem, piestāvoša

tērpa etc, tad nekādā ziņā nebūs ignorējama arī prasība pēc jauk-

skanīgas valodas. Senie latvieši šo vajadzību ir atzinuši ļoti noteikti

un nevien lakstīgalu izteiksmīgās dziedāšanas dēļ godina par „trej-

valodi", bet arī ļaužu starpā daiļu valodu tur par lielu pārākumu,

kālab arī puisis pats sēd kumeļā,

Valodiņa istabā

un lepojas ar to, ka viņš «dziesmām, valodām" ir ieguvis līgavu. Nav

nekādu šaubu, ka 1. tautu visumā varēsim dēvēt valodīgu. Bet šai

valodībai visjaukāko paraugu sniedz tautas dziesmas ar savu brī-

nišķīgo plūdumu, kam labskanības ziņā modernā rakstniecībā neko

līdzīgu nevaram stādīt pretim. Nebūs arī nekāda nejaušība, ka T.

Lipps, uzstādīdams ideālu strofas paraugu, nāk taisni pie tādas schē-

mas, kādu atrodam mūsu trochaju dziesmās (sal. Th. Lipps, Svstem

d. Āsthetik I. pag. 370.). Lipps, savu schēmu uzstādīdams, par 1.

dziesmām nemaz nerunā un tās laikam nemaz nepazīst, totiesu no-

zīmīgāks ir viņa slēdziens. No tā mācāmies, ka 1. t. dziesmā reālizē-

jas kāds dziļi pamatots vispārīgs psīcholoģisks likums, un ka tāpēc

Lt. dziesma var valodai būt par augstu paraugu. Katrā ziņā varam
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no t. dziesmu ietekmes sagaidīt vienu ieguvumu, proti, ka valoda jo-

projām izkopsies vairāk sakarā ar dzirdi nekā ar redzi, kamēr mo-

dernie rakstnieki, dzirdes faktoru pārāk zemu vērtēdami (protams,

ne visi!), savus sacerējumus veido ar tintes un papīra palīdzību, ne-

kādu valodas mūziku nedzirdēdami, lai gan valoda un skaņa ir vecu

vecais dvīņu pāris, kurpretim burta zīme valodas lietās ir samērā

ārkārtīgi jauna parādība. Nu ir pats par sevi protams, ka valodai

būs vairāk zaļoksnības un spēka, ja viņa paliks sakarā ar saviem pir-

matnējiem pamatiem. Latviešu rakstniekiem, kas auguši svešā sko-

lā, ir sevišķa vajadzība, domāt par savu valodas kultūru, lai teikums

nevien izteiktu to, kas sakāms, bet arī kā sakāms. Valoda, proti, nav

vien līdzeklis, loģiskus spriedumus vārdos izpaust, bet valodas ele-

mentiem var būt arī suģestīva vara. Valodai tautas dzejā nešaubīgi

piemīt tāds suģestīvs spēks, ko piem. nomanām pie maziem bērniem,

kam dziesmiņa patīk arī nesaprasta. Būtu ļoti vēlams, ka latviešu

rakstu valoda, tālāk izkopdamās, nezaudētu sakaru ar t. dziesmu lab-

skanību un ritmisko vieglumu. Arī sintaksē būtu no t. dzejas jāmā-

cās, kādējādi, izvairoties no monstrozas vārdu sakraustīšanas, dot

teikuma posmiem vajadzīgos samērus un noslēgumus.

2. Gara virzieni latviešu tautas dzejā

Latviešu tautas dzejai ir vēl cita lielāka vērtība. Aistētiski zi-

nātniskais prieks par kosmosu, sabiedrību un dabu, gluži dabīgi vei-

do arī cilvēka izturēšanos pret novēroto dzīvību dabā. Tā arī ir, un

mūsu dziesmas šinī ziņā raksturo sevišķi dziļa pietāte.

Ģēte ir kādreiz runājis par pietātes trim veidiem: par pietāti

pret to, kas ir pār mums, kas ir līdzās mums un kas ir apakš mums.

Visus šos veidus saskatām arī 1. t. dziesmās sevišķi gaiši izkoptus.

Kas nezinās, ar kādu godbijību tautas dziesmas runā par dzīves

augstākajiem spēkiem!

Klusat, jauni, klusat, veci,

Dievs ienāca istabā,

māca dziesma reliģiskā pietātē. Dziesma māca arī Dievu pieminēt,

kā to būti, kas ir pār mums.

Es Dieviņu pieminēju

I rītā, vakarā;

še ceļos, še guļos

Zem Dieviņa kājiņām.
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Vai arī:

Kur, Dieviņi, tu paliksi,

Kad mēs visi nomirsim?

Kas ēdīs tavu maizi,

Kas jel tevi pieminēs?

Bet ja arī reliģiju atstājam pie malas, tomēr vēl atliek kosmiski

spēki, kas iet pāri pār mūsu izpratni. Tos senā dziesmā min ar lielu

un svinīgu cēlumu:

„Tā saulīte, tā zemīte,

Tā bij mana mūža māte." —

Jāatzīmē, ka vairāki dziesmu vairianti, ko satiekam ar roku ie-

rakstītus kādās 17. gadu simteņa grāmatās, izsaka tās pašas domas.

Acīm redzot, šis dziļi prātnieciskais un pietātes pilnais skats uz kos-

mosu ir latviešu apcerei bijis ļoti tuvs un tāpēc arī agri pamanāms,
kad par tautas dziesmu krāšanu nopietni neviens vēl nedomāja. Bet

arī toreiz jau godbijības pilnā izteiksme vērsa uz sevi svešinieku ie-

vērību.

Pietāti prasa arī isturēšanās pret vecākiem un vecāko paaudzi

vispārim. Par to runā vesela rinda dziesmu, kas atgādina pienākumus

pret tēvu un māti:

„Mūžam saule debesīs,

Ne mūžam tēvs, māmiņa."

Bet tām pieslejas arī ne mazums izsacījumu, kur godbijība uz-

liek saistības pret vecumu kā tādu. Te derēs atcerēties pasaku par

bārenīti (sal. Brigaderes Maiju!), kas slimajam vecītim pirti kurina

un mīkstu slotu gādā, ja viņš pats arī nemaz to tā nelūdz. Tautas

dziesma šo jaunatnei piestāvošo pietātes tikumu izsaka šādiem

vārdiem:

Pasmejos bērniņam,
Ne vecam cilvēkam:

Par bērniņu nepalikšu,

No vecuma neizbēgšu.

Ja cietajā ikdienā latviešu tauta pietātes pienākumus pret tēvu,

māti un vecāko paaudzi paliktu nepildījusi, kas, diemžēl, pagadās, tad

tautas dzeja, kur izsakās tautas gaišākie uzskati, tai ziņā latviešu

jaunatni nepārprotami vada citā virzienā, virzienā uz god

bijību pret to, kas ir pār mums. —
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Bet netrūkst 1. t. dzejā arī pietātes pret līdzīgiem. Kas nezi-

nās, ka „ar kaimiņu ienaidā" latvietis ne par ko negrib saiet! Se-

višķi maigas saites apvieno ģimenes locekļus. Tā dziesmās ir ne-

skaitāmās vietās minēti „mani balti bāleliņi", kas ir māsas bruņnie-
ciskie aizstāvji. No otras puses māsa ar savu daiļumu un tikumu ir

brāļu gods. Te īpaši būtu jāatzīmē māsas līdzvērtība brālim. Ja se-

najiem jūdiem (133. Dāv. dziesma) tā ir „jauka un mīlīga lieta, kad

brāļi vienprātīgi kopā dzīvo", tad senajiem latviešiem sendienām,

kad par kādu sieviešu emancipāciju nemaz nedomāja, šis jaukās un

mīlīgās dzīvošanas aploks bija paplašinājies un arī jaukumā papildi-

nājies tai ziņā, ka šī dzīvošana bez brāļiem ietvēra arī māsas. Ar

visjaukāko poēzijas smaršu man pildās dvēsele, kad ieceros, ka priekš

gandrīz 40 gadiem man Rucavas Sproģos jaunas meitas, pie ratiņa

vērpdamas, dziedāja:

Neviens mīļi tā nebrauca,

Kā brauc brālis ar māsiņu:
Ik ierauga ievas ziedu,

Ik piegrieza kumeliņu,
Ik piegrieza kumeliņu,
Lai māsiņa pušķojās,

Lai māsiņa pušķojās,
levas ziedu baltumiņu.
Tautas saka pajādamas:

šogad laba vasariņa,

šogad laba vasariņa,
Līdz zemīti ievas zied.

Beidzot par pietāti pret to, kas ir apakš mums, jāsaka, ka tā ir

1. t. dziesmās un pasakās sevišķi pasvītrota. Ne kukainītim nedrīkst

pāri darīt. Visvājākās butes lūgumu nedrīkst atstāt bez ievērības.

Mēmajam lopam ciešanas drīkst uzlikt tikai tad, ja nav citu līdzekļu,

bet stāvoklis ir tāds, ka lietas labā arī cilvēkam būtu jācieš; tā,

piem.:

Gani rīksti nebraucīja,

Lai braucīja arājiņi,

Lai braucīja arājiņi,
Lai aug skaidra labībiņa.

Tā tad ganībās lopiņam nedrīkst dot citādu sitienu, kā tikai ne-

sāpīgu ar lapainu koka zaru; tīruma darbos, tur augstākās kultūras

vārdā vajadzības gadījumā sitiens var būt arī sāpīgs.
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Visspožākā šī pietāte pret apakš mums stāvošo jūtama dziesmās

par sērdienīti. Tās ir latviešu pietātes gara vismaigākais auglis;

tās ir jau ļoti agri pamanītas. Tā jau Herdera rokrakstos (skat. ma-

nu rakstu FBR XIII. „Atraktā tautas dzeja") ir konstatējama ve-

sela grupa sērdienītes dziesmu. Arī jaunākajos laikos latviešu sērdie-

ņu dziesmas kustina katru jūtīgu dvēseli. Tā nezinu, piem., otru dzie-

smu, kas no lielajiem dziesmu svētkiem tā būtu pārgājusi tautā at-

pakaļ, kā dziesma par to bāra bērnu, kas māmulīti „sauca, sauca, ne-

sasauc'". Te gan jāpiemin, ka iesākums šai brīnišķīgi skaistajai

dziesmai ir sakropļots. Vēl vienmēr dzird dziedam „Saulīt' tecēj'",

kur jādzied „Tek saulīte tecēdama", vai „Saulīt' tek tecēdama". —

Bet šis sagrozījums, protams, neskar dziesmas gara un noskaņoju-

ma, kas ir pilns siltuma un žēlsirdības pret dzīves pabērniem. Lielais

tautas dziesmu krājējs un pētnieks Būtners Kabilē šīs dziesmas ne-

kad neesot varējis citādi pieminēt, kā tikai asaras slaucīdams. —

Piemēra dēļ lai te ir atļauts minēt kādas sērdieņu dziesmas, ko man

izdevās noklausīties no Rozenbergu mātes Aizputē.

Kur tecēsi, mīļā Māra,

Pilnu klēpi villainīšu?

Aiz kalniņa nosaluši

Man deviņi bālēliņi.

Asariņu upe tek,

Ne tā viena pieraudāta :

Raud sērdiene, raud atraitne,

Raud nabaga darbeniece.

Raud sērdiene tēv' ar māti,

Atraitnīte mūža draugu;

Raud nabaga darbeniece,

Sīvu kungu rūdināma.

Nebēdāju, neguģoju,

Ne es viena sērdienīte;

Būt' sērdienes vienu viet',

Ne laipiņa nepanestu.

Tā latvieša daba, ciktāl to no dziesmām un pasakām pazīstam,

ir sātināta ar labvēlību, maigumu, apvaldīšanos. Lepnā pārgalvība,

kas, mēru un robežu nepazīdama, citus nicina un izaicina likteni, ir

latviešu dzejas garam diametrāli pretēja, tā mums atgādinādama

grieķu tautas vairīšanos no dieviem un cilvēkiem ienīstās „hybris".
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Ja gudrais Zālamāns savās 1005 dziesmās runāja no ciedrām

kalnājā, no īzapa, kas sienā izaug, arī par lopiem un par putniem
un par tārpiem un par zivīm, tad latviešiem, ja viņiem arī nebūtu

3000 sakāmvārdu, dziesmu taču ir daudz vairāk nekā 1005, pie kam

šīs dziesmas aptver visu radībās kāptuvi. Zālamāns nevarēja savas

ciedras vairāk slavināt, kā latviešu tauta to dara ar savu lepnā-
ko koku, par to dziedādama:

Ozols Dievu nominēja,

Saulei saknes nerādīt.

Bet ja īzapam butu kas pretim stādāms, tad iedomāsimies tik

vārgo zālīti ganībās, ko ganiņš piemin ar dziļu līdzjūtību:

Ēdat, govis, zaļu zāli,

Neminat kājiņām:

Zaļa zāle gauži raud,

Kājiņām saminama.

Un ja gribētu paraudzīties, vai arī lopi, putni, zivis un tārpi ir

dziesmās ieguvuši pilsoņu tiesības, tad gan izrādītos, ka šinī ziņā
latvietis savā tautas dzejā ir nepārspējams. Par epitetu Fil. biedrī-

bas rakstos rakstīdams, aprādīju, cik daudz un cik daiļus epitetus

latviešu t. dzeja veltī iemīļotam zirgam; negribu viņus te atkārtot.

Gosniņa, raibaliņa, epitetu dažādībā varbūt nav tik bagāta, bet viņa
minēta ar vislielāko sirsnību, piem. izprecēta meita grib pieglaus-

ties šim kustonim, ja jaunajā dzīves vietā atradīs dzedru māmuli-

ņu. Vairāk sirsnības un lielāku tuvumu taču nevarēs prasīt! Un

kad sērdienīte pieglaužas pie ābeles

Kā pie savas māmuliņas,

tad arī te robežas starp plašo dabu un cilvēka šauro dzīvi ir noārdī-

tas: visa apkārtējā daba ir ar cilvēku vienā brālībā! Pie tam nebūt

nav tā, it kā dziedātāja vērību saistītu dabā tik lielās varas vai vare-

nās parādības, nē, taisni otrādi: kad „blusa kūla circenīti", vai

„tārpiņš vērpa zīda diegu", tad tautas dziesminieks viņus neizslēdz

no savu tuvinieku saimes. Rakstot par humoru un satiru 1. t. dzies-

mās (Sk. še turpm.), man nācās atzīmēt, ar kādu lielu labpatiku

latvieši, kavējas pie šīm sīkajām būtnēm. Te ir kaut kas no tīri re-

liģiskas godbijības pret tām būtnēm, kas stāv apakš mums. Sim-

pātijās pret mazajiem, domāju, 1. t. dzeja ir nepārspējama. —
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Visu šo neaptveramo dabas aploku, lielus un mazus, savā dvē-

selē ieslēdzot, 1. t. dzeja, kā jau teicu, top bagāta, šo bagātību tā

viegli pārnes uz lasītāju, arī bērnu vai mazāk skolotu tautas lo-

cekli, jo priekšmeti un attiecības, kam t. dzejās simpātijas piegrie-

žas, ir vienkāršas un vispārcilvēciskas. — Tādā kārtā dziesma savas

simpātijas iedveš arī klausītājam un māca viņu dabu aplūkot kā

dzīvu organismu, ko vajaga saudzēt un kopt. Tā no jaukiem da-

bas priekšstatiem izaug arī skubinājums, dabas daiļumu respektēt

un vairot. Tas ir prasījums, ko jaunatnei nespējam diezgan pieko-

dināt. Tautas dzeja te var noderēt par padomu devēju.

Es atradu ganu meitu

Ar bērziņu rājamies:

Bērziņš teica: zaru lauz,

Gans nolauza galotnīti.

Kad redz, ar kādu kāri pilsētas izbraucēji daudzkārt dara pāri

lauku dabai, kokus aplauzīdami un zāli mīdīdami, tad jāsaka, ka

augšā minētā t. dziesma ir īsti aktuāla un sniedz vecu gudrību

jaunā gaismā. Organiskā daba prasa no jums vairāk maiguma!

Bet vēl vairāk labvēlības un saudzības no jums prasa dzīvais kusto-

nis: tam sāpes darīt drīkst tikai tad, ja to pavēl dzīves augstākie

uzdevumi. Tālab jau arī ganiem tautas dziesma neļauj lietot asas

rīkstes, bet gan arājiem.

Ir jāsper tik mazs solis tālāk, un nonāksim pie prasības, lai

cilvēks, dabas skaistumu un svētumu sajutis, to pats vairotu ar

pozitīvu darbu, kā mūžam daiļās dabas līdzstrādnieks.

Garām gāju sila malu,

Āboliņu dēstīdams:

Es gribēju sila zemi

Par ārisku padarīt.

Tā ar aistētisko faktoru 1. t. dzejā cieši saistās ētiskais. Ap-

kārtne, mūs aistētiski valdzinādama, mums uzliek pienākumus, kas

lielā mērā ir aistētiski noteikti. Tā piem., kad bitīte apraud veco

dravnieku, tāpēc ka

Tas jaunais dravinieks

Skabardainu dravi dara,

tad mazākais iemesls būs bites objektīvā vajadzība pēc gludi dari-

nātas dravas, bet drīzāk bitei mutē ir ielikta tautas pārliecība, ka
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katrs darbs ir krietni izpildāms, ka tas arī skatītājam sniedz

apmierinājumu. Aizrādu, piem., uz laucinieku parašu, labības

statiņus laukā celt gluži rēgulārās rindās, tāpat rēgulārās figūrās

dēstīt dobē stādus. Tās ir aistētiskas dabas prasības. Tā aistē-

tiskie prasījumi labi saskan ar latviešu tautas kultūras centieniem,

darba mīlestību, izturību. Latvieši ir darba tauta, un šis darba ti-

kums ir tautas dziesmās atradis nepārspējamu izteiksmi. Latvietis

nebaidās no darba un kalpa gaitām, jo

Mīļš Dieviņš kalpu gāja,

Mīļa Māra kalponīti.

Dzedziedā uzmeties, viņš drīz maizi dot var labajam. Mirdams

viņš bērniem atstāj rudziem sētu tīrumiņu. Šinī ziņā mēs radikāli

atšķiramies no brīvajiem grieķiem, kam fizisks darbs bija kauns.

Senās dziesmas mums nepārprotami liecina, ka latvieši ir kalnā

kāpēju tauta: pats „tikums" savu vārdu būs dabūjis no tā ap-

stākļa, ka krietnais, ētiski vērtīgais cilvēks kūtri neiestieg savā

apkārtnē, bet tiek uz priekšu, uz augšu, šķēršļiem pāri; viņš ir

šķirīgs; viņam sekmējas; bet līdz ar to viņš top arī pašapzinīgs,

prasīdams, lai viņa spēks atrastu arī piemērotu darba lauku:

Kalpiem gāju, vārgiem gāju,

Uzzamežu vecainē:

Nu pašam labajam

Ne galviņas neatgriežu (31.076).

Vai arī:

Pie cinīša es piedzimu,

Kalp'iedamis es izaugus

Dieviņš man mantu deva,

Dodat, kungi, novadiņu! (31.104).

Tā personīgā krietnība, sevišķi darba tikums, dod rezultātā

nevien saimnieciskus panākumus, bet izceļ darba darītāju arī sa-

biedriskā ziņā. „Protošam, mākošam, tam turēt tēva zemi", bet

ne tēva zemi vien, protošais un mākošais paplašina savas robežas

ir saimnieciski, ir tiesiski arī tur, kur tēvi nav aruši. Tā, salīdzi-

not oikonomisko faktoru ar personīgo, latviešu tautas dzeja priekš-

roku dod pēdējam:

Taujā, māte, gudru vīru,

Netaujā rudzu klēts:

Daža laba rudzu klēts

Gudra vīra galviņā (12.373).
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Gudrība, protams, tamlīdzīgos gadījumos nav domāta šauri

intellektuāli, bet kopā ar ētisko dzīves veidu. — Jāliecina, ka šie

uzskati latviešu tautas dzīvē daudzkārt ir piepildījušies tīri bur-

tiski. Latviešu bezzemnieki, bez rudzu klēts un bez novadiņa, ar

savu tikumu nāca pie teicama oikonomiskā stāvokļa ir pie Azovas

jūras, ir Ufā, ir Kostromas guberņā, viņi bija tiku š i, un pār-

tikuši ļaudis. Bet viņiem arī gāja līdz darba prieks. Par Kos-

tromas latviešiem, kuru pārticību man ir gadījies novērot paša

acīm, kāds krievu jauneklis ar lielu uzslavu liecināja: viņi šausmīgi

mīlējot zemi un to uzarot, kur vien kādu gabaliņu dabūdami. —

Tas atrodas pilnā saskaņā ar to uzslavu, ko tautas dziesmas dod

arājam:

Arājiņ, bāleliņ,
Visas tavas kājas zied:

No kājām ziedi bira,

No rociņas sudrabiņš.

Šī darba mīlestība, kā jau piemēri rāda, griežas it īpaši uz

zemi kā objektu. Par zemi tautas dzeja tad arī runā ar sevišķu mai-

gumu; tā viņam zied „zilis ziedis", ka žēl to kājām mīdīt.

Maigā, atsaucīgā izturēšanās pret cilvēkiem un dabu it viegli

saprotamā kārtā noved arī pie dziņas šīm vērtībām kalpot dzīves

darbā. Ar šo apgalvojumu mēs izceļam mūsu tautas dzejas ļoti
centrālu īpašību, jo kas gan mūsu tradicijās būtu vairāk slavināts

nekā darba mīlestība, un vairāk pelts nekā slinkums? Pat par jau-

navas daiļumu runājot, pirmajā vietā stāv jautājums, vai „tikusi

darbiņā", un meita, kam prāts nesas uz greznošanos, dabū aizrādī-

jumu, lai šinī ceļā necer panākumus, jo:

„Lūkos tavas kājas, rokas,

Galvu tavu nelūkos."—

Darbs tad arī latvieti nebaida, un nelūkojoties uz pūliņu smagumu,

nebojā latvieša gara stāvokli:

Nebēdāju nokususe,

Priecājos nodzīvājse (=nostrādājse):
Piekūst man(a) kājas, rokas,

Mute man(a) nepiekusa. (Nīcā.)

Darbīgās rokas ceļ dzīvi, ceļ arī pašu darītāju. Tāpēc šinī ziņā lat-

viešiem var droši dot kalnā kāpēju vārdu:
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„Pie cinīša es piedzimu,

Kaip' iedamis es izaugu,

Dieviņš man mantu deva,

Dodiet, kungi, novadiņu."

Tamlīdzīgi:

«Kalpiem gāju, vārgiem gāju,

Uzzamešu vecainē:

Nu pašam labajam

Ne galviņas neatgriežu."

Šīs dziesmas otrā puse variantos skan arī:

„Ja Dieviņš palīdzēja,

Es otram maizes devu." —

Tamlīdzīgi piemēri rāda, ka ar darba mīlestību latvietis kāpj uz

augšu pa sociālo kāptuvi, kāpj ar neatvairāmu spēku, jo apzinīgā

darbā iegūtās vērtības tam dod morālisku un galu galā arī juridisku

tiesību prasīt „novadiņu". Šī apziņa, ka vīrs īsti vērtību iegūst tik

darbā, palīdz arī uz darba apstākļiem, pat ja tie paši par sevi nebū-

tu tīkami, lūkoties ar simpātiju.

„Kā man tika miežu druva

Dzeltenām vārpiņām,
Tā man tika arājiņš

Dubļainām kājiņām."

Un šīs dubļos sabristās kājas modina pat daiļuma priekšstatus:

„Arājiņ, bālēliņ,
Visas tavas kājas zied:

No kājām ziedi bira,

No rokām sudrabiņš."

Darba prieks ir tā burvju māksla, kas pārvērš ziedu dārzā ir

atsevišķu sētu, ir tēvu zemi plašākos apmēros.

„Saka mani burt mākam,

Vēl es burt nemācēju;

Bur manā tīrumā

Pieci bēri kumeliņi,
Pieci bēri kumeliņi,
Otri pieci arājiņi."
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Pie šāda burvju mākslai līdzīga amata tad, kā pats par sevi pro-

tams, pieder svēta nopietnība, kas neļauj darba gaitu traucēt un

grib izpausties ne vārdos, bet panākumos.

„Runāj' cirvji, runāj' kapļi,
Paši brāļi nerunāja;

Tad runās paši brāļi,
Kad dzers miežu alutiņu."

Tā darbs ir latviešu raksturīgā pazīme, un domāju, varēsim bez

maldīšanās sacīt, ka arī mūsu acu priekšā pēckara laikos nopostītā

zeme ir atzēlusi taisni aiz šī darba tikuma. Bet ja iepriekš teicu,

ka latvietis ir tālu no pārgalvības („hybris"), tad tas nebūt neno-

zīmē, ka viņš nu nokar galvu liekā pazemībā. Jau minētais teiciens

„Dodiet, kungi, novadiņu!" liecina ko citu. Tiešām, centība un

saprāts ļauj latvietim dzīvē lūkoties ar zināmu pašcieņu, pašpaļā-

vību.

„Labāk mīļu Dievu lūdzu,

Ne bajāru daudz turošu;

Vairāk Dieva rociņā,
Ne bajāra klētiņā." —

Vispārim, darbs nav jāsaprot šauri kā nemitīga nopūlēšanās

fiziskā grūtumā, nē, darbs savā reizē var būt aktivitāte, priecīga

spēku izplūšana uz āru, faktiskā dziņa, kas cilvēkam neļauj iestigt

un sastingt kūtrumā. Tā saprasts darbs nekalpo tikai saimniecis-

kiem mērķiem, bet tam ir arī augstāka nozīme. Tāds darbs var

reālizēties arī neatkarīgi no praktiskā labuma un var vērsties, pie-

mēram, uz apkārtnes izdaiļošanu, nejautājot, vai no tam atlēks

praktisks labums. Tā, piem., senais latvietis, mežā iedams, nedo-

mā tik par to, ka koku lietot savām vajadzībām, bet cenšas to izda-

rīt tā, ka neciestu koka paša daiļums un īpatnība. Ne velti dziesma

saka:

„Es atradu ganu meitu

Ar bērziņu rājamies:

Bērziņš teica: zaru lauz!

Gans nolauza galotnīti."

šī dabas sargāšana pāriet pat noteiktā dabas daiļuma kultivēšu

nā, kā to liecina sekoša dziesma:

„Garām gāju sila malu,

Āboliņu dēstīdams:
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Es gribēju sila zemi

Par ārisku padarīt."

Šo dziesmu ir Rīgas skolotāju institūta abitūrienti ieauduši

institūtam dāvātā karogā; uz šo dziesmu varēju arī ar zināmu paš-

lepnumu atsaukties 1926. g. Veimaras paidagogu kongresā, runā-

dams par latviešu tautas senu senajiem kultūras centieniem, jo

„ārisks" jau citu neko neapzīmē, kā visu to, kas ir atkarots mūža

mežam („sila malai") un nekultūrai. Par šādiem kultūras darbiem

1. t. dziesmas lepojas vairākkārt, un kā Indrānam viņa oši ir lepnums

un sirdslieta (Blaumanis te ir notvēris latvietim ļoti zīmīgu tieksmi

savu mītni izdaiļot), tā arī tautas dziesmā jaunajās mājās aizvestā

līgava mātei ar pašlepnumu cildina savu jauno mītni:

„Tuvu spīd glāza logi

Caur ābeļu pazarēm."

Bet ja ar zināmu tiesību saka, ka cilvēki īsti mīlot tik to, ko

viņi paši kautkādā veidā ir veicinājuši, tad nebūs grūti iedomāties,

ka latvietis ar mīlestību pieķeras tai zemei, ko viņš ir ar vaiga svied-

riem kopis un izdaiļojis. Par latviešu kolonijām Krievijā man ir ga-

dījies dzirdēt no krievu mutes, ka latvieši šausmīgi mīlot zemi. Bet

viņi mīl to arī savā dzimtenē, un šo zemi mīlēdami ir, protams, ga-

tavi arī to aizstāvēt. Jau senu senās dziesmas zina vēstīt, ka latvieši,

ko pēc visiem citiem novērojumiem nevaram turēt par kareivisku

tautu, tomēr ķeras pie ieročiem, tāpēc ka to prasa dzimtās zemes

aizstāvēšana. —

„Tie negrib krievu naudas,

Tie grib savu tēvu zemi,

Tie grib savu tēvu zemi,

Tēvu bērus kumeliņus."

Šī tēvu zemes mīlestība veido varoņus, kas par sevi saka:

„Labāk mani karā kāva,

Ne celiņa maliņā."

Pasaules kara notikumi ir šiem vārdiem par apliecību pielikuši

klāt savu neapšaubāmo zīmogu, kālab kareiviski noskaņotās dzies-

mas, ko senāk, kur tautas brīvības tieksmēm nebija iespējas izpau-

sties, varēja noturēt par vāji izjustu frazu valodu, tagad ir pierādī-

jušās kā tautas garam patiesi atbilstošas. Tālab drīkstēsim arī šo īso
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senču gara dzīves virzieniem veltīto apcerējumu noslēgt ar pašaiz-

liedzīgās tēvzemes mīlestības dziesmu:

„Uz ežiņu galvu liku

Sargāt savu tēvu zenii;

Labāk manu galvu ņēma,

Nekā manu tēvu zemi."

Zemi tā mīlējot un kopjot nebūs nekāds brīnums, ka latvietis

vajadzības gadījumā būs gatavs šo zemi arī aizstāvēt. Tā mēs no-

nākam pie neliekuļota patriotisma, ko apliecina nevien vispār pa-

zīstamā dziesma par cīnītāju, kas, galvu uz ežu likdams, labāk at-

dod galvu nekā tēvu zemi, bet kas atspoguļojas arī dažā citā

dziesmā. Gan jau „tēvu zeme" varētu dažreiz būt saprotama šau-

rāki, proti, kā vienas ģimenes zeme, bet ir atgadījumi, kur nepār-

protamā kārtā „tēvu zeme" ir plašākas kopības īpašums. Ja lat-

viešu karotāji nekāro „krievu naudas", bet

Tie grib savu tēvu zemi,

Tēva bērus kumeliņus (32.160,13),

tad runa taču ir ne par konfliktu starp 2 ģimenēm, bet divi tautām;

tad arī „tēvu zemei" ir plašāka nozīme. Tāpat gan būs jāsaprot

dziļi sērīgā dziesma par tēvu zemes zaudēšanu neveiksmes ga-

dījumā:

Kalnā kāpu skatīties,

Kas ar manu tēvu zemi:

Vai ar leitis, vai tatāris,

Vai irbīte purināja.

Svešu tautu pieminēšana nešaubīgi rāda, ka runa nav tikai par

nesaskaņām ģimenes starpā, kas būtu varējušas celties, viena tēva

zemi dalot starp vairāk ģimenes locekļiem. Zināms, plašākas tēvu

zemes mīlestība balstās uz tēvu zemes mīlestību šaurākajā nozīmē

un būs no tās izaugusi: ir jau zināms, ka zemes sadalīšana starp

vienas dzimtas locekļiem ir tik svarīgs akts, ka viņš der par mēr-

auklu, ja gadās spriest, vai cits kāds akts arī ir nozīmīgs; tāpēc

jau paruna saka: kāda šiem tēvu zeme jādala, ja strīdus grozās ap

mazvērtīgām lietām. Acīm redzot, ja runa būtu par tēva zemes da-

līšanu, tad būtu gan ko strīdēties. —

Tā nu latvietis, tēvu zemi aizstāvēdams — lai zemi ņemam pla-

šākā vai šaurākā nozīmē — top kareivisks. Gan tas nebūs tā jāsa-
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prot, ka kareivja tikums latvietim stāvētu pirmajā vietā, kā romie-

tim viņa virtus (vīriškums), bet t. dziesmas arī pārāk gaiši liecina,

ka latviešus nedrīkstam iedomāties tādus gļēvus un nevarīgus, kādi

viņi parādās jaunāku laiku zaldātu dziesmās, kur latviešiem nebija

pašu zemes, ko aizstāvēt, bet kara klausība bija izpildāma nezināmās,

tālās pasaules malās. Senāk tas bez šaubām ir bijis citādi. Latvie-

tis vecās dziesmās bieži vien lepojās ar brūniem kara svārkiem, ar

pušķiem pie zobena un cepures, ar bēri, kas ir labs karā jāt etc. Pat

ģimenes attiecībās tad ieskanējās ieroču šķindēšana, jo par tautas

dēlu un bāleliņu ir zināms, ka

Abiem dzied lakstīgala

Zobeniņa galiņā.

Par kareivju brašumu tad dziesmas min dažu lepnu vārdu; pie-

mēra dēļ lai ir minēta sekoša Nīcas dziesma, ko uzrakstīju 1894. g.

ziemsvētkos:

Vīri, vīri, nebūs laba,

Vārna krāca ozolā.

Būs kungiema karā ieta,

Ne gulēti spilvenos.

Droši kungi vaidu celta,

Bet nav droši karā iet.

Sasēduši kumeļāja,
Gaida manu jaunbrālēnu.

Ekur koši kara vīri

Mani balti bāleliņi:
Paši jāja dziedādami,

Kumeliņu dancādami,

Kumeliņu dancādami,

Baltas smilktes spārdīdami. —■

Jāpiezīmē vēl, ka šī dziesma bija dziedama pēc „Pūt, vējiņi" mel-

dijas ar drūmu piedziedājumu: „Magaru, magaru, jūra krāca, jūras

viļņi līgavās", kas pastiprināja teksta kareivisko raksturu. Ar lie-

lu pašapziņu par kareivja likteni runā dz. 32.094.

Labāk mani karā kāva,

Ne celiņa maliņā:
Lielu kungu karā kāva,

Suni ceļa maliņā.

Tādas un tamlīdzīgas kara dziesmas starp 1. t. senajām gara

mantām varētu sameklēt arī lielākā skaitā, un tomēr, kā jau teicu,
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būtu nepareizi domāt, ka kareiviskais elements, vīrišķais brašums

(virtus) ir galvenais spēks latvieša dvēselē. Nebūt nē. Zīmīgs ir

jau tas apstāklis, ka šīs dziesmas, īsti ņemot, gan ir kara, bet nav

kareivju dziesmas, jo ir mutē liktas mātēm, māsām, kā vispārim

latv. t. dzejā dominē sievišķais elements. Līdz ar to pat kara dzies-

mām ir savs sievišķīgais maigums. Vara un spaidi neatbilst 1. t.

dzejas garam. Tāpēc arī augšā minētā piemērā (32.160) kara slavi-

nāšana tik tā bija saprotama, ka latviešu kara pulki cenšas izlīdzināt

tēvijai nodarītu pārestību. Par kara šausmām L t. dziesmas mēdz

runāt minorā toņu kārtā. Tas arī saprotams, jo tādējādi tautas

gars, kas tik saudzīgi izturas pret visu organisko dabu, šo saudzību

pārnes arī uz organiskās dabas augstāko slāni, uz cilvēku. L. t.

dziesmas ir dziļi humānas; tur izpaužas liela pietāte. Vismazāk to

varbūt mana attiecībā uz līdzīgiem, jo latvietis ir viensētnieks un

individuālists. Bet arī šinī ziņā netrūkst parādību, jo t. dziesma

augstu vērtē labu kaimiņu saprašanos.

Savu mūžu es netiku

Ar kaimiņu ienaidā:

Pie kaimiņa rauga teku,

Pie kaimiņa uguntiņas.

Lielais krājums zobgalīgo dziesmu varētu vedināt uz citādu slē-

dzienu, jo tiešā'Ai latvieši ir zobgaļu tauta, kā to jau NeiKens savā

Ceļļa biedri aprāda 1863. gadā 198. lappusē. Izrakstu te zīmīgākās

vietas:

«Vectēvs. Kad smalks zobugals tev ādu izblauzgo, tad to

vis nebij tūlīt ļaunā ņemt. Jo gadās netikumi tādi, kam spieķi,

rīkstes vairs vis netiek klāt, bet zobugals tas pamazītām nodzen

kā ar nazi.

Dakter s. Ko tas vārds īsti apzīmē, zobugals ?

Vectēvs. Daktera kungs, kad reiz būsiet nolūkojušies, ka

kucēni savā starpā meņģēdamies viens otram grābj pie rīkles; bet

skrambas nedabū neviens, jo tie tā darās tikai ar zobu galiem. —■

Ancis Un kā dažs dabū smilkstēt!

Vectēvs. Kumeļi ar tāpat dažkārt savā starpā ieskājas ar

zobu galiem.

Ancis. Bet spārdīšanās tur ar vis nav tālu!

Vectēvs. Zināms, kad vienam zobu gali asi un otram āda

jēla, tad ceļas plēšanās un spārdīšanās etc."

Bet būtu nepareizi, pēc tamlīdzīgām zobgalīgām tieksmēm ap-

spriest mūsu dzīvi un dzeju visumā. Vispirms, kā jau Neikena
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«vectēvs" to pareizi izprot, meņģēšanās notiek starp līdzīgiem, un

zobu gali nekož pilnā nopietnībā. Otrkārt, zobgalīgo dziesmu lie-

lais skaits izskaidrojams ar dziesmu kariem senajās kāzās. Bet kā-

zas aptver tik samērā īsus laika posmus, pavadītus pie tam parasti

skurbuma stāvoklī. Ikdienas noskaņojums ir citādas dabas. Te

sadzirdas vairāk sirsnīgas skaņas. Un ja nu šī sirsnība pret pieau-

gušiem un stipriem plaši neizplūst — viņu sajustu kā sentimentālu

— pret veciem un vājiem, pret sērdieņiem tā parādās pilnā maigu-
mā. — Latviešu tautas dzeja — tiklab dziesmas kā pasakas — ar

tādu mīlestību piegriežas sērdieņiem, it kā gribētu viņiem dzejā at-

maksāt, ko dzīve tiem atrāvusi. Tāpēc dziesmas apbalvo bārenīti

ar visiem tikumiem, tāpēc viņai ir beidzot arī dzīvē labi panākumi.

Bārenīte ir čakla, tālab viņai ir arī liels pūrs. .

Sērdienītes pūru veda,

Lāci jūdza vezumei;

Velk lācītis ņammādams:
Kas par smagu vezumiņu. (Aizputē.)

Citā dziesmā pūrs ir tik bagāts, ka viņu ved 9 bāleliņi. Dievu

dēli viņai dāvina govis, vēršus, arī labu arājiņu. Pasakās sērdieni

par mūža draugu izredzas pats ķēniņa dēls. —Un bez ārējā iegu-

vuma sērdienei ir arī iekšējs. Cimze savai «Dziesmu rotai" kā motto

nav velti piespraudis dziesmas vārdus, ka sērdiene dziesmiņu daudz

zinot. Tas pilnīgi atbilst 1. t. dziesmu garam. Bet ja tā, tad neat-

liek nekādu šaubu, latviešu tauta savā dzejā parāda sērdieņiem vis-

lielākās simpātijas. Te izpaužas godbijība pret to, kas ir apakš

mums.

Bet godbijības parastais veids, kā jau agrāk teikts, attiecas uz

to, kas stāv par mums pāri. Arī šī godbijība nav mūsu tautas dzejai

sveša. Vispirms tā izpaužas pret tēvu un māti, tad pret veciem vis-

pārīgi, arī tad, ja viņi ir nevarīgi un nespēj pakalpojumus atlīdzināt.

Šinī ziņā taisni pasakas ir ļoti bagātas, bet netrūkst arī dziesmu ar

tādu pat pasaules uzskatu.

Es vecam nesmējos,

Man priekšā tās dieniņas;
Es vecam roku devu,

Apkārt dziļu pelei vedu. (Skrundā.)

Līdz ar cilvēka vecumu tautas dzeja tur augstā godā stabilos

pasaules faktorus, kas no cilvēka viedokļa raugoties ir nemainīgi.

«Saule" un «saulīte" pieder 1. t. dzejā pie visvairāk lietotiem un



160

mīļotiem vārdiem, un „saules mūžu" dzīvot mums ir jau nepiecie-

šama paruna. Ar savu siltumu, gaišumu un plašo labvēlību („Ne

tikvien saule spīd, kā pa logu istabā") saule ir latvietim visdziļākās

godbijības priekšmets un top par simbolu augstākai dzīvei. Starp

visvecākajām t. dziesmām, kādas mums uzzīmētas, atrodam Mance-

ļa Lettus eksemplārā kādu ierakstu, kas varētu būt jau 250—300

gadus vecs. Zīmīgā kārtā arī te atrodam tādu saules atrofu:

Šī saulīte brītiņam,

Viņa saule mūžiņam.

Ar līdzīgu godbijību latvietis iedomā zemi.

Māte, mana mīļā māte,

Ne tā mana mūža māte;

Tā saulīte, tā zemīte,

Tā bij mana mūža māte. (Aizputē.)

Tāpat:

Zeme deva ēsti dzerti,

Glabā manu augumiņu.

Līdz ar zemi ir godājamas zemes relātīvi nemainīgās sastāv-

daļas :

Ūdentiņš, akmentiņš,
Tie dzīvoja saules mūžu.

Kad Birzniekam-Upītim ir savi „Pelēkā akmeņa" stāsti, tad

tas pilnam atbilst 1. t. dzejas intencijām, kam

Rudpelēkis akmentiņis
Pirtes taka maliņā.

gul kā liels cilvēka likteņu liecinieks.

Pret lielajiem dabas spēkiem un mūžīgajām kosmiskajām pa-

rādībām latvietis parāda īsti reliģisku godbijību, kas savu augstāko

pakāpi sasniedz attiecībā uz Dievu. Taisni reliģijas veidi ir tautas

dvēselei ļoti zīmīgi, jo labāko, ko viņš pazīst un labāko, ko viņš spēj

domāt, cilvēks saista ar savu Dievu, kālab Dieva idejā, gan kāpinā-

tas un apskaidrotas, atstaro tautas pašas īpašības. „Wie einer ist,

so ist sein Gott,, (Gēte). No tāda viedokļa raugoties, varam sagai-

dīt, ka 1. t. dzejās Dievā saskatīsim 1. tautas ilgu un ideālu atblāzmu.

Te par jaunu apstiprinās jau agrāk minētie slēdzieni par 1. tautas

humānajām dziņām, jo Dievu latvietis savās dziesmās neiedomājas
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kā aukstu, bezjūtīgu būti vai aklu likteni, jo mazāk kā ļaunu un

cilvēkam naidīgu spēku. Meklējot zīmīgu izteicēju latviešu tautas

īpašībām un latviešu tautas dziesmu garam, mums nāksies turpmāk
vēl apstāties pie Dieva jēdziena latviešu tautas dziesmās. — Patla-

ban tikai īsi atzīmēsim vēl kādu īpašību, ko tautas dzeja daudzina,

raksturodama pilnveidotu cilvēku. Šī īpašība labi saskan ar pie-

minēto kareiviskumu, proti, ar kareiviskumu, ko apstākļi prasa un

kas sakņojas dziļā zemes mīlestībā, stāv sakarā ar brašu mv,

pašcieņu, pat zināmu dižošanos. Par caunu cepurēm, ar ko

puiši lepojas, lai tās arī maksātu dažu dālderi, jau zin stāstīt vēl

Mancelis savā postillā, tāpat jau tiekšanos pēc dārgas «engliškas»

vadmalas — rupjo vilnu neatzīstot, —
bet t. dziesmās šīs dziņas pa-

rādās vēl lielākos apmēros. Sevišķs lepnuma priekšmets puišiem

ir zirgs. Mums jau gadījās pieminēt kara dziesmu, kur puiši

Paši jāja dziedādami,

Kumeliņi dancādami,

Kumeliņi dancādami,

Baltas smiltis spārdīdami.

Tā izturēties var tikai labi kopti zirgi, kas ar nepacietību gaida ie-

spēju parādīt savus aizkrājušos spēkus. Tāpat mums jāvērtē daudz-

reizīgās žēlošanās par irbi, kas biedē zirgu.

Irbe guļ (vai tup) ceļmalā,

Traucē manu kumeliņu.

Protams, patiesībā runa nemaz nav par irbi, kas, piepēži spurkšķē-

dama, var gan zirgu izbaidīt, bet īstenībā dziesmas intencija ir cita:

tā grib mums pateikt, ka puiša zirgs ir tramīgs, grūti valdāms un

ka tāpēc tam visur gadās trūkties. Ja sakāms vārds apgalvo, ka ass

cirvis drīz atrod akmeni, tad mutatis mutandis tas attiecas uz puiša

kumeliņu, kam visās malās («Lai es braucu, kur braukdams») ga-

dās trūkties, pie tam mazāk kādu ārēju iemeslu dēļ, kā aiz paša ne-

valdāmās dabas. Par šo dabu tad ar lepnumu runā ārkārtīgi liels

skaits dziesmu, varētu pat sacīt, ka īstām puišu dziesmām tas ir ne-

atņemams elements, parallēlē liekams ar lepošanos par labu lī-

gaviņu:

Siksniņām, sprādzītēm,

Neredz mana kumeliņa;

Lentītēm, bantītēm,

Neredz manu līgaviņu.
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Braucot tādi zirgi «krustis ceļu vien tecēja», un kur viņi tek, tur

nekas nedrīkst ceļā stāties.

Neaugati, līki koki,

Diža ceļa maliņā:

Garām brauca pļavenieki,

Šķērsu teka kumeliņi.

Sevišķi ģimenes godos ir brašums un spožums nepieciešamas īpa-

šības. Ja meitas par sevi saka, ka

To naksniņu negulēju,

Kad kūmās riedijos:

Villaini tes derināju,

Sudrabiņus spožināju,

tad puisim jādomā, ka viņa zirgs kristībās vai kāzu godos uz sevi

grieztu labvēlīgu vērību:

Kas dūņu sajauca Dzert gribēdami:

Upītes malā? Cērt kāju, cērt otru,

Kūmiņu kurn (c) lini, Lēc dūņa augšā.

Sakarā ar to taisni zirgu jāšanā un kopšanā parādās zināms bajā-

riskums:

Ekur jāja div' bajāri:

Zīda pušķi zemi slauka!

Vai arī:

Simtā tādu nedabūja, Kumeliņi, ripainīti,
Kā mēs divi jaunbrālēni, Tev tecēti, man sēdēti:

Pie jāšanas, pie braukšanas, Tev bij manas bruņas nesti,
Pie kumeļu barošanas. Manu skaidru augumiņu.
Citi vīri krogā dzēra, Nedzer manis kumeliņis
Es baroju kumeliņu; Neziedotu ūdentiņu;
Citi vīri pīckās grieza, Metu mārku upītē,
Es groziņu kustināju. Lai dzer manis kumeliņš.

Tādam kumeļam tad arī ir «zvaigžņu deķis mugurā», bet līga-

viņa ir «zvaigžņu deķu audējiņa». Zināms, tā ir poētiska izteiksme,

ko neviens neņems burtu pa burtam. Bet arī šinī izteiksmē ir reāls

kodols. Tā ir tieksme pēc augstākas, labākas dzīves, prasība pēc

kāpināta dzīves standarta, kam var pa reizām piemirst savas negā-
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tīvās puses, kā, piem., lieka aušība, bet kas neļauj ne individam, ne

tautai iestigt pārāk lielā pašpieticībā. «Glāza logi» un «ābeļu pa-

zares», rotas lietas, kas ir «vairāk zelta, ne sudraba», nemaz jau ne-

runājot par «zelta stalli, vai sudraba laidariņu», eksistē, protams,

īsti tik dziedātāja fantāzijā, bet šī fantāzija, kas tiecas uz augšu, uz

daiļumu, ierosina arī reālus spēkus un dod latvieša darba mīlestī-

bai, par kuru jau runājām, lielāku apgarojumu. —

Erotiskā mīlestība. Jau iepriekš redzējām, ka lat-

viešu tautas dzeja ir bagāta ar žēlsirdības motīviem, ar mīlestību

šī vārda plašākā nozīmē, kur mēs tagad mēdzam runāt par altru-

ismu. Bet jājautā, vai mīlestībai, kas raksturo dzimumu attiecības,

īpaši jaunībā, latviešu tautas dziesmās ir ierādīta daudzmaz līdzīga
vieta, kā jaunlaiku dzejā, kas parasti erotiski pārsātināta, un nevien

pārsātināta, bet arī pārsmalcināta. Konsultēdami Barona dziesmu

krājumus, viegli pārliecināmies, ka jautājumiem, kas grupējas ap

erotisko mīlestību, ir veltīts nepārredzami liels skaits dziesmu, bet

gan tādā kārtā, ka šīs dziesmas mazāk runā par mīlestības jūtām,

bet vairāk par dzīves čaumalu, kas mīlestības pērli ietver. Ir runa

par līgavu zagšanu, par pirkšanu jeb precēšanu, par ģimenes nepa-

redzētu iziešanu pie vīra, par kāzu svinēšanu, pūra dalīšanu etc,

bet viss tas lielā mērā nostādīts sabiedriskas dzīves aspektā, stabili-

zēts, normēts. It sevišķi mīlestība, vērzdamās uz kādu noteiktu cil-

vēku, tomēr galu galā vairāk orientējas pēc sugas, nekā pēc indi-

vida. «Mīlestības gaudu ziņģēm» tautas dziesmu plāksnē nav vie-

tas; nebūtu arī tautas dziesmu garā domāt par vecpuišiem, kas ne-

laimīgas mīlestības dēļ mūžu pavada kā vientuļi. Vēl mazāk to

varēs attiecināt uz jaunavām, kuru loma ir relātīvi daudz pasīvāka.

Gāj' pie puiša, kāds precēja,

Ne es puisi audzināju.

Nelūkojot uz visu to, mīlestībai tomēr arī senajā dziesmu pasaulē
ir liela vara, neizdzēšams instinkts.

Šaut, māmiņa, ja tev tīk,

Trīs reizītes dieniņā:
Mans prātiņš uz meitām,

Uz labo kumeliņu.

Tādu pat instinktu spēku tēlo sekošā dziesma:

Tautu meita, dzeltainīte,

Dzeltainiem matiņiem:
Tur stāvēja mans prātiņš,

Tavā matu galiņā.
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Erotiska mīlestība te ir redzama jo skaidrā veidā, bet arī te «dzel-

tainīte», varbūt, nav tik daudz individs, kā sugas pārstāve.

Vēl jo drošāki erotisms attiecas uz sugu tādā dziesmā:

Šauras, šauras man actiņas,

Kumeliņa neredzēj';

Tautu meitu gan redzēju,

Tumšajā kaktiņā.

Arī pats mīlestības vārds ir tautas dziesmās liels retums, un «mīlēt»

ir lietojams konstrukcijā «man mīl», līdzīgi kā «man patīk».

Prātam tika tā meitiņa,
Bet sirdij nemīlēja;

Būt' sirdij mīlējusi,
Būtu mana līgaviņa.

Lai labāk ko es cieš',

Nikā meit's nimīlīb;

Ko meitiņ' nimīlē,

Tas bij zud's cilvēciņš.

Parasti mīlēšanu iedomājās konkrēti kā «ņemšanu», t. i. precē-

šanu, un aiterisku mīlestību, kas netiecas reālizēties īstenībā, tautas

dzeja nepazīst. Tāpēc tad arī tautas dzeja par mīlestību var runāt

visādās parafrazēs, izejot no ņemšanas viedokļa.

Lūdz tu Dievu, tautu meita,

Lai aug mani mieži, rudzi;

Es neļaušu vējiņam
Tavu matu purināt.

Variantā pēdējās 2 rindas skan:

Lai es varu šoruden

Savus radus izskaitīt.

Te pirmajā variantā mīlestība ir domāta kā «ņemšana», pie kam

kāzu ceremoniālā tautu meita vaiņaga vietā iegūst sievas mici, kas

neļauj matiem vējā plivināties. Otrs variants «ņemšanu» iedomā-

jas kā radu saaicināšanu kāzās, bet ne vienā, ne otrā gadījumā erē-
tiskā mīlestība, kas neapšaubāmi dod šai dziesmai eksistences tie-

sību, netiek minēta vārdā. —
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Ne pārāk bieži pagadās tautas sacerējumi, kas pelna mīlestības

dziesmu nosaukumu vārda pilnā nozīmē. Tā, piem.:

Cīrulīti, mazputniņi, Aiznes manu mīlestību ( ari

Tu zināji, es zināju, mīļus vārdus).

Tu zināji, es zināju, Jele spārnu galiņos.

Kur aug mana līgaviņa. Ja spārniņi tev piekusa,

Cīrulīti, mazputniņi, Laidies jūras līkumā,

Aiznes manu mīlestību (arī Laidies jūras līkumā,

mīļus vārdus). Zaļas niedras galiņā.

Sāpīgas un sapņainas romantikas apdvesta sekošā dziesma, ko

uzglabājusi skrundeniece Kate Strūkle:

Trīs vakari gultu taisu, Lai tā gauži neraudāja! —

Gaidu savu pārejot; — Saucējs sauca aiz upītes,

Ceturtā vakarā Bet nezinu, kas tur sauc:

Vairs gultiņu netaisīju, Vai sauc mani līgaviņa,

Vairs gultiņu netaisīju, Vai ar citi, sveši ļaudis.

Slauķu žēlas asariņas. Pāri bristu — dziļš ūdens,

— Vai, Dieviņi, sirds sāpēja, Apkārt liels līkumiņš.
Nu raud gauži līgaviņa. Ja zinātu līgaviņu,

Cīrulīti, mazputniņi, Peldu laistu kumeliņu;

Skrej pie manas līgaviņas, Ja sauc mani sveši ļaudis,
Sak' manai līgavai, Gan apkārt aptecētu. —

Ģēte kādā no savām Bomas elēģijām izsakās, ka bez mīlestības

pasaule nebūtu pasaule un, protams, tad arī Roma nebūtu Roma.

Varēsim to parafrazēt tā, ka bez mīlestības arī latviešu tautas dzeja

nebūtu dzeja. Gan, kā teikts, šī mīlestība nav visai individuāla,

singulāra, bet būt viņa ir, un viņa taisni ir pirmatnējais spēks, kas

skubina uz dziedāšanu. Ja mazā meita kāpj uz akmeņa gavilēt,

Lai šķiet tautas dižu meitu,

Lai segloja kumeliņu,

tad te ir konkrētā gadījumā atzīmētas tās apzinātās vai neapzinātās

intencijas, kas jaunatni skubina dziedāt, lai modinātu otra dzimuma

uzmanību un interesi. No šīs saknes izaug apdziedamās dziesmas

ar savu ķircināšanos, no šīs arī visa dziesmu bagātība, ko nes sav-

starpīga labvēlība un simpātija, un mīlestība arī tautas dzejā —

kaut tas arī reālizētos grūti definējamā veidā — ir tas dzīvības ele-

ments, bez kura dzeja būtu skanīgs varš un zvanīgs zvārgulis.
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3. Dievs latviešu tautas dziesmās

Prof. Šmita domām (sk. viņa rakstu «Latviešu mitoloģija», še

pag. 119), ka Dieva jēdziens ir vedams sakarā ar spīdēšanu un

gaismu (pag. 123), varam tikai pievienoties, tāpat nav apšaubāms

uzskats, ka mitoloģijas lietās ar vēsu prātu domājot, Dievs kā su-

gas vārds nemaz neeksistē, un daudzi «dievi», kā Pērkons, Potrimps,
Pikols, Jupis, Trimpus, Līga, Anšlāvs, Pergrubis, Puškaitis, — un

kas viņus var saskaitīt? — senajā latviešu reliģijā nemaz nav satie-

kami un mīt tikai entuziastu nekritiskās galvās. Jo vairāk tad

taisni ar Dieva priekšstatu saistīsies un viņa idejā dabūs savu pa-

matojumu viss, kas cilvēka dzīvē un mūžā, tāpat arī pasaules ie-

kārtā, ir nozīmīgs. — Būtu te vēl sevišķi jāaizrāda, ka tautas reliģijā

ļaujas konstatēties dažādi slāņi. Varētu teikt: ir vienā pašā laikā

dažādi uzskati, kas pastāv blakus, savā starpā neizlīdzinādamies;

ar modernāku līdzību to varētu tā apzīmēt: arī mitoloģijā ir sava

ticība un sava māņticība. Salīdzinot tautas dziesmas ar tautas pa-

sakām, meklējam vienās to velti, ko otrās atrodam ik uz soļa. Tau-

tas dziesmās vietu vietām rīb svinīgi kāzu braucieni vai jājieni, kur

piedalās staltas, varenas mitoloģiskas būtes (Dievs, Pērkons, Dieva

dēli), turpretim krupji, zalkši, sumpurņi ir tautas dziesmām sveši,

kamēr pasakas par lepnām Dievu kāzām nekā nestāsta, totiesu jo

bagātā mērā mūs iepazīstinādamas ar pretīgiem zemes rāpuļiem.

Varētu to, varbūt, izskaidrot tā, ka tautas dziesmās un līdzīgās

vēlākās tradicijās atspīd oficiālā ticība, kurpretim plašākās tautas

ieskati pilnīgāki uzglabājas pasakās, māņos, pūšamos vārdos v. t. t.

Bet man liekas, ka šī starpība iet vēl tālāku: ne tikai dažādiem tau-

tas locekļiem ir dažāda ticība, arī vienam cilvēkam ir dažādas

ticības.

No tāda uzskata iziedami, varēsim, varbūt, arī natūrismu un

animismu izlīdzināt. Animisms rada dažādus dievus kā palīgus da-

žādās dzīves briesmās. Timor facit deos —
bailes rada dievus. Bet

tam pašam cilvēkam nepaliek apslēpta brīnišķīgā saules vara. Viņš

sajūt godbijību arī pret to. Tikai šī godbijība paliek vairāk iek-

šķīga, viņai nav iemesla izrādīties darbos, ceremonijās. Šī ticība ir

kas augstāks, bet arī kas abstraktāks, vairāk apcerīgam prātam pie-

derīga, nekā uztrauktām jūtām atbilstoša. Saules ceļu nevar pār-

grozīt, tā spīd «ļauniem un labiem»; gaismas debesis nevar ne ar

kādām burvībām piedabūt, lai tās ienaidniekam kaitētu. Tā gaismu

cilvēks savā pirmatnējā attīstībā it labi varēja turēt par visa laba

avotu, par «dievu un cilvēku» dzemdētāju, varbūt arī augstāku va-

dītāju, bet ar lūgšanām vai burvībām neder pie tamlīdzīga Dieva
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griezties, jo panākumu nav nekādu. Jūtu uztraukumā pirmatnes

cilvēkam ir daudz vairāk pa rokai, griezties pie tādiem dieviem, ko

viņš pats sev sagādājis un tura savā varā, vai uz ko var izdarīt re-

dzamu iespaidu, kā piemēram uz dažādiem zvēriem un rāpuļiem,

kuros viņš ar šausmām šķiet mājojam savu senču garus un kas tā-

pēc taisni par viņu interesējas, ja arī viņu spēks ir pašam lūdzējam

pazīstams kā aprobežots.
Tā šīs divi uzskatu straumes var tecēt ieblakām, līdz lielāka

prāta gaisma arvienu vairāk izkliedē animisma drūmos tēlus. Sa-

biedriskā dzīve, izklaidētus mežoņus savienodama lielākā un lielākā

organismā, veicina reliģijā to elementu, kas ir vairāk dzimtām un

ciltīm kopējs un kuplina šīs dievības kultu. Vairāk nekā jebkādi

ciltstēvi, ko godina katrā reizā tik pašaurs apvidus, par kopēju re-

liģijas elementu der godbijība pret dzīvības avotu: saules gaismu.

Kultam, kas attiecas uz tamlīdzīgu godbijības priekšmetu, vajaga
tamlīdz palikt arvienu intensīvākam.

Dieva kults; viņa daba un darbi. Latviešiem,

bez šaubām, ir bijis savs Dieva kults.

a) Šis Dieva kults jeb godināšana visbiežāki parādās Dieva pie-

lūgšanā. Liecības par Dieva pielūgšanu ir tik izplatītas, ka tās īpaši

nemaz nebūs jāmin. Drīz Dievu lūdz, lai viņš dod labu gaisu, drīz

— lai viņš audzina stādus un lopus, drīz atkal — lai viņš nāktu pa-

līgā cilvēkam pašam dažādos mūža atgadījumos. Nav tā sakot no-

tikuma vai pārvērtības, kur lūgšana neapzīmētu Dievu par cēloni.

Šī ieraša iet tik tālu, ka teicieni: «dod, Dieviņ», vai «nedod, Dievs»

paliek par frāzēm, kas lietojamas ar interjekcijām vienā kārtā. Es

domāju, ka tas tikai tad izskaidrojams, ja līdzīgi teicieni bija varen

daudz lietojami kā lūgšanas vārdi. Nu gan varētu iebilst, ka «Dieva

pielūgšana» ļoti labi ļaujas izskaidroties ar kristīgiem iespaidiem,
bet nedrīkstam aizmirst, ka starp šīm lūgšanām dažās atrodam glu-
ii nekristīgus elementus. Tā, ņemsim tik daudzkārt satiekamo

dziesmas sākumu: «Dod, Dieviņ, lem Laimiņ'».

Laima, ar Dievu blakus nostādīta, nekādā ziņā nesaskan ar

kristīgo mācību. Tā tad tamlīdzīgu dziesmu celšanās jāmeklē tā-

lākā senatnē, un drīkstam apgalvot, ka jau priekš kristīgiem laikiem

latvieši pie sava «Dieva» griežas ar lūgšanām.

b) Cits, gaiši noskārstams moments Dieva kultā ir zvērēšana.

«Zvērēt» ir jauns un no vāciešiem pieņemts vārds. Tautas dziesmās

tas atrodams reti, totiesu jo biežāki «Dievu nominēt». Arī vecos

zvērastu formulāros atrodam formulu: «Dievu minēdams». Salī-

dzini arī sakāmu vārdu: Drīz Dievu min, drīz vellu sauc. Tā kā

nu tautas dzejā Dieva minēšanu Doētiskas līdzības attiecina pat uz
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nedzīvo dabu, tad katrā ziņā jādomā, ka te atrodam ļoti vecu ele-

mentu. Nebūtu, piemēram, no kristīga stāvokļa labi iedomājams,

ka pat ozols zvērē.

— Ozols Dievu nominēja,
Saulei saknes nerādīt.

B. 2799.

Drīzāk jāspriež, ka te mūsu priekšā atkal atliekas no senā kulta,

kura vidus punktā stāv «Dievs», kā augstākā soģa vara. Līdzīgi kā

«Dievu minēt», tautas valoda pazīst arī «dievoties». Arī pazīsta-

mais «nudien» laikam satur zvērasta formulu ar sakni «Dievs». No

visa tā redzam, ka latvieši jau no senlaikiem zvērējuši pie Dieva.

«Rauj tevi Jupis», vai «Rauj tevi Jods» jau arī atgādina ko līdzīgu,

bet šīs formulas, kā redzams, lietojamas gluži vienpusīgi un der

tikai lādēšanai.

c) Pielūgšana un zvērēšana ļaujas savilkties vienkopus kā

Dieva godināšana vārdos, lai gan pie zvērēšanas, do-

mājams, būs pieslējušās arī kādas ceremonijas. Bet bez tam varam

konstatēt arī gluži noteiktu godināšanu darbos jeb upurēšanu. Upu-

rējot pielūdzējs savam Dievam rauga ko pasniegt, kas viņam va-

rētu patikt, vai mazāku dāvanu dodams, grib atsvabināties no kāda

grūtāka pienākuma. Senās latvietes sievu raizēs rauga ar upuriem
savu dvēseli izglābt no nāves, pie kam upuri sniedz vai Laimai, vai

Dievam (salīdz. B. 1096). Upurim der pašas dārgākās lietas, tāpēc

tautas dziesma runā par «zelta ziedu». Upurēšanai ir arī jau savs

īpašs nosaukums «ziedot», kas pierāda, ka šai kulta pusē tautas ap-

ziņa jau bija attīstījusies. Pie ziedošanas plašākā nozīmē pieder

Dieva barošana jeb mielošana. Būs vēl turpmāk jāpārrunā, vai ar

to jāsaprot tas pats, kas ar gariņu barošanu zemlikās, — bet neiz-

šķirot, vai Dievs ar šiem gariņiem identificējams vai nē, varam te-

pat jau teikt, ka arī Dievam pasniedz barību, jo ko citādi nozīmētu

tādi teicieni, kā «Mieloju Dievu», kas sastopami īpaši putnu dzie-

smās.

d) Turplikām Dieva kults parādās arī tai ziņā, ka Dievam ir

savi svētumi, un īpašiem ļaudīm ir īpaši ceļi, kā Dievam tu-

voties. «Dieva laiks», «Dieva zirdziņš», «Dieva zosis», «Dieva ko-

ciņš», «Dieva cilvēciņš»; šinīs piemēros pati valoda rāda, ka daži

priekšmeti stāv ar Dievu kādā īpašā sakarā, kādā citi priekšmeti

netiek, jo ko citādi nozīmētu še atribūts «Dieva», kas citādi maz lie-

tojams, īpaši krīt acīs Dieva cilvēciņš, kas apzīmē vien-

tiesīgus vārguļus. Dažas tautas dziesmas un pasakas salīdzinādami,

nākam pie pārliecības, ka Dievs ir īpašs gādnieks šādiem dzīves pa-
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bērniem. Tā pasakās vecais vīriņš («un tas vecais vīriņš bijis

Dievs») nāk palīgā trešajam dēlam — muļķītim. Līdzīgās attiecī-

bās ar «Dievu» redzam sliņķi:

S 1 i ņ ķ i s gāja druviņāi,

Kūtru veda kumeliņu;

Dievs, dod sliņķa gājumāji

Vārpu vārpas galiņā.

Varbūt ar šiem muļķīšiem un sliņķiem mums jāsaprot sava

laika prātnieki jeb dziesminieki, kas praktiskā dzīvē neder, un ko

Dievs kā savus draugus īpaši sargā.

Vistuvāko sakaru ar Dievu, laikam, apzīmēs dievreģis.

Nav zināms, kā šī Dieva redzēšana notikusi — varbūt viņa bijusi

rada ar magnētisko gaišredzību, —bet tikdaudz mums droši liecina

labi uzglabājušās frāzes, ka Dieva redzēšana ir uzskatīta par īpašu

pārākumu, kas nav vis katram piešķirts. «Kas šis kāds dievreģis!»

mēdz sacīt par cilvēku, kas sev piešķir lielāku svaru nekā viņam

nākas.

īsi saņemot, var teikt: ir aizzīmētas dažas līnijas, kurās attī-

stās Dieva svētums, un jau ir nomanāms, uz kuru pusi sveras die-

vaļaužu ideāls. Bet vai jau ir bijusi organizēta dievkalpošana plašā
draudzē vai tautā, par to nevar atrast gaišas liecības. —

Daba un darbi. Jau no augšējām liecībām varam atva-

sināt spriedumu par «Dieva» darbiem un dabu. Tos te aizņemsim.

Ja «Dievam» ceļ priekšā visādas lūgšanas, tad viņu katrā ziņā

tura par lūgšanu pildītāju, kam cilvēku vajadzībās ir pietiekoši
daudz varas un intereses. Lūgšanai no cilvēka puses korespondē

došana no «Dieva» puses. Došana ir Dievam tik raksturīga darbība,

ka tautas etimoloģija «Dieva» nosaukumu ved taisnā sakarā ar laika

vārdu «dot», jo teicienos: «Dod, Dieviņ, lem, Laimīt» laikam ne-

kas cits neparādās, kā tautas etimoloģijas. Pat vecais

Stenders stāvēja šīs tautas etimoloģijas varā, savā gramatikā iz-

skaidrodams, ka vārds «Dievs» neesot etimoloģiski rada ar latiņu

«deus», bet esot tikai savilkums no latviešu «devējs». No šīm mal-

dībām vislabāki noskārstams, cik nešķirami latviešu tautas fantā-

zija saista «Dievu» un došanu.

Kas viss nu Dievam nav jādod! Ņemsim tik dažus piemērus.

Viņš dod laulātu draugu: «Nav Dieviņš man saradis šai zemē arā-

jiņu» (Reņģu m., Kurzemē). Viņš dod «ilgi dzīvot, lab' redzēt»

(Dundagā), viņš «dod jaunam mirt». «Es būt' Dievu vēlējusi, būt'

es jauna nomiruse; es aizietu pie Dieviņa, kā ieviņa ziedēdama»

(Augšzemē).
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Tādas un tamlīdzīgas lietas vadot, Dievam vajaga būt spēkā

pārākam par citiem domājamiem spēkiem, bet viņam vajaga

par cilvēkiem arī interesēties, jo citādi būtu velti viņu lūgt.

šo interesi apliecina milzums pasaku un t. dziesmu.

Gana agri es ceļos, Ko, meitiņa, tu darītu,

Mīļš-dieviņš vēl jo agri. Kad es agri neceltos?

Ko, Dieviņi, tu cēlies, Es tev durvju vērējiņš,
Ko tev agri vajadzēja? — Es padoma devējiņš.

J. Janševska uzrakstīta.

Tā «Dievs» parādās kā gādīgs pasaules administrātors.

Tamlīdz viņš ir aizstāvis taisnai kārtībai. «Dieva

minēšana» un «dievošanās» pierāda, ka «Dievam» nav vienalga, vai

kāds savu solījumu pārkāpj, vai nē. Tā tad sakarā ar zvērēšanu re-

dzam «Dievu» jau stipri ētiski noteiktu.

Te derēs iecerēties, cik liela nozīme ir tamlīdzīgam Dieva kul-

tam tautas tikumībā. Vunts (Wundt) savā ētikā (I, 193.) par to

izsakās šādi: «Dieva kulta sabiedrība ir veicinājusi prieku uz ko-

pīgo dzīvi un tādējādi, ievērībai pret biedru tiekot nepieciešamai, uz-

likusi iemauktus individuālo dziņu mežonībai. Godbijības un pa-

zemības jūtas, izaugušas bailēs no Dieva pārspēka, ir pārnestas

uz cilvēku, kas ar pārākumu augumā vai garā modināja apbrīno-

šanu, un no šīm jūtām ir beidzot kopīgās dzīves un kopīgā darba

ietekmē veidojušās cienības un labvēlības tīri cilvēcīgas dziņas».

levērojot viņa lielo spēka pilnību, kam robežas nemaz nav no-

redzamas, varam teikt, ka šis ētiskais pasaules valdnieks un soģis

ir domāts kā būte ar absolūtu varu vai, mazākais, ka tautas apce-

rei nav apzināmas tās nekonsekvences, kas izceļas, kad šāda būte

ļaujas ar «zelta ziedu» salabināties, vai pieņemt mielastu no cilvēka

puses. Varētu te savā ziņā atrast apstiprinājumu iepriekš minēta-

jām domām, ka Dieva jēdziens ir saaudzis no divējādas saknes:

1) kā gaismas debesīm «Dievam» bija viegli attīstīties par absolūtu

būti, bez kuras nekas nenotiek, bet 2) kā māju garam, vai aizgā-
jušā ciltstēva dvēselei viņam bija viegli nākt sakarā ar savas cilts

pēcnācējiem, kas tam sniedza barību. Bet jāsaka, ka šī tumšā,

teiksmainā puse Dieva dabā tautas dziesmās

gluži spilgti vairs neparādās. Tautas jēdzieniem

skaidrojoties, šiem uzskatiem vajadzēja jo dienas jo vairāk izrā-

dīties par necienīgiem. Agrāko ticības pakāpi, kur «Dievs» dažā

ziņā bija padots cilvēka iegribai, visgaišāki noredzam no dažām frā-

zēm, piem., «Dzen Dievu kokā, pēc ne lūgdams nenolūgsi». «Tu gan



171

nevari savu Dievu mežā dzīt» (Treuland, Trūdi 295). «Tu vēja

Dievu pliķē» (Trūdi, 1372) etc. Pat pasakās, kur «Dievs» (vecais

baltais vīriņš) parādās kā nevarīgs lūdzējs, galu galā Dieva nespē-

cīgais veids tik der cilvēkiem par tikuma pārbaudīšanu.

Par kultu runādami pieminējām, ka Dievam ir savi īpaši svē-

tumi un izredzēti mīluļi. Šos novērojumus varētu uz Dieva dabu

apmēram tā attiecināt, ka viņš ņem pie ļaužu likteņa personīgu da-

lību, bet arī no ļaudīm prasa mīlestību un godbijību. Personīgo in-

teresi rāda, piemēram, arī šādas dziesmas:

Nāc, Dieviņ, pats apraugi,
Kāda mana dzīvošana;

Vai:

Kas gan man(u) biedru nāca?

Dieviņš man(u) biedru nāca.

No ļaudīm «Dievs» gaida, ka tie būtu gatavi viņu uzņemt.

Putiet guni, laužiet skalus,

Laidāt Dievu istabā:

Dieviņš stāv aiz durvīm

Nosalušām kājiņām.

Augšzemē.

Jāpiezīmē vēl, ka šī dziesma ir ļoti izplatīta. Par Dieva ienākšanu

istabā stāsta arī citas dziesmas:

Klusat, jauni, klusat, veci,
Dievs ienāca istabā!

Lestenē.

Dievs pat taisni prasa, lai ļaudis viņu iecerētos: «Dievs aiz loga

klausījās, vai Dieviņu pieminēja» (B. 1440).
Tā tad, Dievs kā valdnieks un soģis tomēr

stāv ar cilvēku personīgos sakaros. Tamlīdz

viņam ir visas īpašības, kas to dara par de-

rīgu reliģijas centru.

Dievs un dieviņi. Līdz ar prof. P. Šmitu noraidot fan-

tastiskos dievu katalogus, mums tomēr jāpārbauda, vai «dievs» to-

mēr nav sugas vārds, un ja tas tā arī nebūtu, tad jānoskaidro, vai

blakus Dievam nestāv citas dievišķas būtes. Vispirms mums pie tam

jāiepazīstas ar «dieviņiem». Sīkumos nedodoties, varēsim teikt, ka
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«dieviņi» būs identiski ar «gariņiem» jeb «veļiem», kas nav nekas

cits, kā aizgājēju dvēseles un ir savā laikā barojamas. Plūrālu «die-

viņi» esmu novērojis tikai šinī nozīmē. — Šo dieviņu jeb veļu starpā

kā pirmā būte paceļas Veļumāte, kam cilvēki pasniedz arī upurus,

lai viņa neņemtu augumu. — Ja nu Dievs būtu domājams kā viens

no visu dieviņu pulka, tad nesaprotams, kā Veļumāte vien tiek pie-

minēta, kamēr citi dieviņi ir tikai pulks bez vārda, kā mēmi statisti

Veļumātes svītā. Nav gaidāms, ka Dievs, ko līdz šim varējām ap-

zīmēt kā mitoloģijas centru, te aiz Veļumātes pavisam pazustu.

Tāpēc jāspriež, ka tautas apziņa, kad runā par dieviņiem, īsto Dievu

nemaz neskaita līdz. Viņam, pēc līdz šim uzrādītām īpašībām, va-

jaga stāvēt veļiem pāri. Veļumāte ir minama pirmā vietā ne tāpēc,
ka viņa ieņem senajā ticībā svarīgāku vietu nekā «Dievs», bet tā-

pēc, ka te ir runa tikai par noteiktām dzīves parādībām, kuru kār-

tošana ir Veļumātes speciāls uzdevums.

Uz vārdu raugoties gan jādomā, ka «Dievs» un «dieviņi» ir tu-

vinieki. Bet ja tas būtu, tad viens no dieviņu pudura ir izaudzis ārā

un — laikam salejoties ar debess jēdzienu -— pacēlies pār viņiem kā

cita ar tiem nesalīdzināma būte. Katrā ziņā jāievēro zīmīgā parā-

dība, ka šos «dieviņus» nekur nedēvē vienkārši par «dieviem», ka-

mēr mūsu pārrunājamais «Dievs» ir pamīšus dēvējams gan «Dievs»,

gan «Dieviņš». Konsekventais deminūtīvs «dieviņi» šinī reizā nebūs

nejauši nodibinājies.

Laikam šie paši «dieviņi» būs meklējami arī «padievos» (sal.

Lercha pasakas IV 413). No valodas analoģijām jāpiemin vārds

«pakungs», ar ko Fūrekers mēģina tulkot «pārvaldnieku» (kas stāv

apakš kunga varas). Pēc šīs analoģijas «padievi» būtu dievi ar ze-

māku varu nekā «Dievs» pats. Varam šo vārdu «padievi» izskaidro-

ties arī tā, ka «Dievs» stāv lokāli augstu, debesīs, kamēr šī quasi —

dievu suga ieņem lejas telpas, apakšzemi. Katrā ziņā pats vārds

rāda, ka starp Dievu un padieviem vajaga būt lielai plaisai.

Tā tad no vārda «dieviņi» nevaram secināt, ka bez zināmā

«Dieva» latvieši būtu ticējuši daudz citām ar «Dievu» vienvērtīgām

būtēm.

Bet bez vārda «dieviņi» atrodam pareizām arī «Dievs» plūrāla
ģenitīvu. Uzrakstīšu kādus piemērus. No Lipaiķu draudzes Kur-

zemē:

Zaķīts saldu alu dara, kumeliņa pēdiņā;

Tur atjāja dievu dēli, salda alus dzērājiņi. . .

Meklē mani dievu dēli ar visiem eņģeļiem.



173

Kalētos dziesma runā par «Dieva dēliem»:

Māte mani lolodama, sola dieva dēliņam,

Kad uzauga, tad nedeva, iedod mani mēnešam.

Bet šo pašu dziesmu Nīcā Janševskis ir uzrakstījis šā:

Māte mani audzēdama, sola dievu dēliņam,

Kad paauga, tad nedeva, iedod mani mēnesim.

Gita Janševska uzrakstīta dziesma skan:

Dievu dēli namu dara, zelta spāres spārēdami.

Tāpat:

Saules meita jūrā brida, vainadziņu vien redzēju.

Dievu dēli kalniņāi, zelta krustu vēdināja.

, Rāvā.

Pie šīs dziesmas varianta Janševskis piezīmē, viņš nevarot izšķirt,
kā īsti dziedot: «dievu dēli, vai dieva dēli».

Visos šinīs piemēros atrodam tikai ģenitīva formu un proti, sa-

likumā ar «dēli». Mūlenbacha rakstā Austrumā (1900.) redzam,

cik nedrošas ir salikumos ģenitīva galotnes, piemēram, «kalpa pui-

sis» un «kalpu puisis». Rakstot šīs formas viegli izšķiramas, bet sa-

runā gandrīz nemaz. Tā arī «dievu dēls» varētu būt pilnīgi vienvēr-

tīgs ar «dieva dēls». Tādos gadījumos pirmais substantīvs ir zaudē-

jis daļu no patstāvības un korespondē adjektīvam citās valodās, pie
kura vairs nevar izšķirt, vai viņš atvasināts no vienskaitļa vai

daudzskaitļa.

Tad jāievēro, ka Lipaiķu piemērā, kur 2 reizes atkārtojas «die-

vu dēli», pati dziesma nemaz nevedina uz tādām domām, ka par

«dievu dēliem» runājot būtu tūlīt jārunā par vairāk «dieviem».

Taisni otrādi! Minētā piemērā parādās viens vecs tēvs (laikam

«Dieva» parādīšanās veids) un sargā sērdienītes, aizrādīdams, ka

tās sūdz «Dievam» (ne dieviem).

Ja nu vēl ievērojam milzumu citu dziesmu, kas visas pazīst ti-

kai «dieva dēlus», tad formai «dievu dēli» nekādu sevišķu nozīmi ne-

varēs piešķirt, bet viņa būs jāieskaita par neapzinātu formu maiņu

valodā, kas tādā ziņā nemaz neprasa, lai mēs pie ģenitīva «dievu»

konstruētu arī nominātīvu «dievi». H. Bīlenšteins L. Dr. Biedrības

magazīnā (1896.), par «dieva dēliem» rakstīdams, minēto daudz-

skaitļa formu pat nemaz neaizņem. Arī tas pierāda, cik maza no-

zīme viņai piešķirama.



174

Bet mums vēl ir jāizskaidro salikums «dievu Dievs», kur «v»

ir nešaubīgi skaidri sadzirdams. Tautas valodā ar
frazu: «Tas jau

viņam dievu Dievs» apzīmē lielu lielo laimi, piemēram: puikam ir

«dievu Dievs», kad viņš dabū pajāties. Arī dziesmas pazīst sako-

pojumu «dievu Dievs»:

Paldies Dievu Dieviņam, man rociņa labi gāja:

Ruden man dēli dzima, pavasari kumeliņi.

B. 1144.

Varianti rāda arī: paldies devu Dieviņam, bet šis variants būs

ieviesies kā izskaidrojums grūtāki saprotamā teksta vietā.

Paldies dievu dieviņam, nu piebrieda vēderiņš!

Tāpat:
Paldievs devu dieviņam, nu paēdu launadziņu!

Dievs dod rītu nopelnīt, līdz vakara reiziņai!

Pie šīs dziesmas tekstā atrodam «saku Dieviņam»; cits variants

skan: «mīļam Dieviņam». Acīmredzot, dziesmā ir bijusi kāda

grūtība jāizlīdzina. Šī grūtība ir daudzskaitļa ģenitīvs «dievu».

Šoreiz ģenitīvu varētu gan izskaidrot pēc «kungu kungs», un

«Dievs» tad būtu domāts kā dievs par dieviem. Bet vienkāršāki ir

ģenitīva atkārtošanu uzlūkot kā vienkāršu pastiprināšanu jēdzie-

nam «Dievs», kam atrodam daudz vecu analoģiju. [Sal., piem.,

Fūrekera: malu malām, «krūšu krūtēm» (— sirdīgi etc.)]

Ja jau minētajās ģen. pl. formās tiešām slēptos nopietns plū-

rālis, tad varētu kādreiz šo plūrālu satikt arī citos locījumos, bet no-

minātīvu, datīvu vai akuzātīvu velti meklējam, lai gan īpaši akuzā-

tīvs būtu viegli gaidāms. Pēc vienskaitļa analoģijas «Dievu lūgt»

vajadzētu rasties arī «dievus lūgt», bet valodā neatrodam neko tam-

līdzīgu. Pat ģenitīvs stāv citos sakopojumos konsekventi singulārā.

īpaši zīmīgi tai ziņā ir pasīvie teicieni: «Dieva laists ezers», «Dieva

dots cilvēciņš» etc. Te ģenitīva galotnei gluži citāda nozīme, nekā

salikumos, jo te ģenitīvs apzīmē darītāju; šīs pašas domas izteicot

ar aktīvu verbu, ģenitīva vietā vajadzētu nākt nominātīva formai:

ezers, ko laidis Dievs, vai ezers, ko laiduši dievi. Nu lūk,

še, kur kontrasts gaiši nomanāms, tautas valoda nekad nelieto

daudzskaitļa formu, kā iekš «Dievu Dievs» vai «dievu dēli». Tam-

līdzīgi piemēri runā par labu viendievībai.

Bet, varbūt, tauta nav savus dievus, tā sakot, saskaitījusi; dievu

ir vairāk, bet viņus katru reizi min pa vienam, tā kā daudzskaitļa
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formas nemaz neizceļas. — Labi ticams tas nav, bet daži piemēri

skubina tā jautāt.

Mīklā «Augstais Dievs zemo Dievu lūdzas», saskaitot iznāk

2 Dievi. Tāpat: «Mūsu Dievs gauži raud» [(vējš), Treulanda Tr.

1420]. Še «mūsu» Dievam viegli iedomāties pretstatus, kā «jūsu»,

vai «viņu Dievs». Tam gluži pieslienas paruna: «Tu gan nevari

savu Dievu mežā dzīt» (Treul. 205). Tā tad pēc īpašnieku skaita

varētu būt liels arī viņiem piederīgo «Dievu» skaits.

Arī pēc elementiem iznāk vairāk Dievu. «Tu vēja Dievu pliķē»

(Treul. parunas 1362), un: «Ak, uguņa Dievs, ak uguņa Dievs! iz-

glāb šo bērniņu no tām nelaimes vātīm» (Treul. pūšamie vārdi

614).
Beidzamo piemēru turu par viltotu. Bet tāpēc nemaz negribu

liegt, ka varētu kādreiz atrasties vēl kāds uguns, vai ūdens, vai cits

kāds Dievs.

Dievus šinīs piemēros skaitīdami, tiešām nāktum pie daudzdie-

vības, bet tāda saskaitīšana arī būtu tīri mēchaniska. Runājot par

«augsto» un «zemo» Dievu, it labi varam iedomāties līdzībā izteiktu

augšpasauli un viņas atspīdumu lejas ūdeņos. Citi piemēri viegli

ļaujas izskaidroties ar Dieva dažādo veidu. Ja Dievs bija liels, kas

visās lietās varēja piedalīties, tad viņam vajadzēja savā reizā arī

veidu mainīt. Jo bērnišķīgai tautas iedomai būs par grūtu visspē-
cību iedomāties kā immateriālu gribu, viņai vajaga redzamu lī-

dzekļu, kur šī griba iemistu. Tāpēc Dievs drīz parādās kā vecs vī-

riņš, kas aiz ārējas nevarības slēpj lielu gudrību un spēku; drīz

viņš arī pieņem kāda elementa veidu un tā izdara savu nodomu.

«Vēja dieva pliķēšana» ir labs piemērs. «Vēja dievu pliķēt» nav

tāpēc velts un muļķīgs darbs — to šī paruna apzīmē, — ka šis Dievs

ir Dievs par vēju, bet ka te Dievs ir vēja veidā, un vai tad vējam

sitīsi ar dūri!

Tāpat vecais vīriņš iet ļaudis pārbaudīdams gan pie labiem,

gan pie cietsirdīgiem cilvēkiem. Beidzamie viņu kā liekēdi «dzen

mežā». Tāpēc paruna «Tu savu Dievu nevari mežā dzīt» laikam vis

nebūs zīmējama uz kāda sevišķa cilvēka Dievu, bet būtu tā aprak-

stāma: Tev nav iemesla dzīt Dievu mežā, kad tev ir tāds (labs)

Dievs.

Katrā ziņā paliek neizprotams, kālab tauta nebūtu atstājusi arī

valodā kādas gaišākas pēdas, ja dievu būtu vairāk.

«Dieva» raduraksti. Vistuvākā sakarā ar «Dievu» stāv

«Dieva dēli». Pats nosaukums jau rāda, ka viņus aplūkojot, ir

jājautā pēc «Dieva» dzimts sakariem.
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Kaldabruņā Mare Studane uzrakstījusi šādu dziesmu:

Ņem, brālīti, sērdienīli,

Sērdienīte liela rada:

Dieviņš tēvs, Laima māte,

Dieva dēls bāleliņš.

Šai dziesmai pieslienas milzums citu, kas no dotā teksta neko ievē-

rojami neatšķiras (B. 4985, 5022, 5045, 5055).

Pēc tamlīdzīgiem izsacījumiem, Dievs jādomā kā dzimts galva,

pater familias. Dieva dēliem tad vajadzētu būt arī Laimas bēr-

niem. Bet tautas gara mantas tik tālu neiet: Laimas dēlus viņas

nedaudzina. Rodas arī cita grūtība. Augšējā dziesma min tikai vie-

nu Dieva dēlu, tāpat vēl daudz citi materiāli; piem.:

Dieva dēls jostu kāra,

Saules meita vainadziņu.

Bet atrodam dziesmas, pēc kurām jāspriež, ka Dievam ir taisni divi

dēli, ne vairāk, ne mazāk.

Duj svecītes jūrā dega,

Duj sudraba lukturīši;

Tās dedzina Dieva dēli,

Saules meitu vadīdami.

Jansons, Rāvā.

Cita dziesma no Augšzemes skaidri teic, ka atjāj «Dieva duj dēliņi»,
kas nevar nozīmēt divi no Dieva dēliem, bet abi divi Dieva dēli, jo

citādi būtu jāgaida konstrukcija: duj Dieva dēliņi.
Salīdz, arī B. 2407, kur «Dieva duj dēliņi» sajauc caunas au-

dekliņu. Šo divskaitli īpaši uzsver arī prof. P. Šmits.

Turpmāk atrodam dziesmas, kur parādās vismazākais 3 Dieva

dēli; šo lielo skaitu atrodam visur, kur Dieva dēli vēlē pūru bā-

renei.

Tur atjāja Dieva dēli Ko dosimi bārenei?

Ik rītiņus mazgāties, Viens dosim govis, vēršus,
Ik rītiņus mazgāties Otris bērus kumeliņus,
Nezdaugā slaucīties. Tas trešais labu zemi,

Tie sacīja cits uz citu: Labu zemes arājiņu.

No šī paša dziesmas numura mazāk labs variants min pat 5

Dieva dēlus, kas katrs savādi apdāvina bāreni.
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No šiem dažādiem skaitļiem vien noprotam, ka jēdziens par Die-

va dēliem nav noteikts. Vai viņi ir viens, vai divi, vai trīs, vai vēl

vairāk, nekā tipiski jauna un savāda nav nomanāms: arvienu viņi

ir tikai dēli, kam pat nav sava vārda. Kā interesants izņēmums pa-

rādās tikai Jānītis kā Dieva dēls.

Ak, Jānīti, Dieva dēls,

Ko tu vedi vezumā?

Līdaks, lecavā.

Bez tam sal. Jāņu dziesmas Gimzes Dziesmu rotā. Arī Kalda-

bruņā kādas dziesmas dēvē Jānīti par Dieva dēlu. Tā kā nu arī

Jānītis, tāpat kā jau minētie Dieva dēli, apdala sērdieni ar savām

dāvanām («Dod, Jānīti, savus pušķus, lai pušķoja sērdienīti», Sal-

dū), tad gan varētu būt, ka Jānītis nopietni pieder pie Dieva dēlu

grupas. Bet ja tas tā, tad mums gribot negribot jāiet solis tālāk, un

arī Jēkabs, Pēteris un Miķelis jāatzīst par tādiem pat Dieva dēliem,

jo tautas dzejā viņi vienmēr parādās Jānītim līdzvērtīgi. Tad Dieva

dēli būtu vienkāršas laikmetu personifikācijas. Bet pret to runā

jau gada laiku nosaukumi vien, kas ir uzņemti no kristīgiem laik-

metu nosaukumiem un tā tad nevar attiekties uz latviešu tautas

seno ticību. Bez tam grūti iedomāties, ka Dieva dēli, Saules meitas

precinieki un «zelta spāru spārētāji» būtu vienas sugas ar nabaga

Miķelīti, kas «nosaucas auzu kaudzes galiņā».

Tā tad drīzāk jādomā, ka ar nosaukumu «Dieva dēls» Jānītis

ir dabūjis predikātu, kas viņam īsteni nemaz nepienākas. 32.902

un dažas tālākās dziesmas Jānīti gan vairāk reižu min kā Dieva dē-

lu, bet tā ir Jānīša cildināšana, kas nav tūlīt jāuzskata par ģeneālo-

ģijas dokumentu. Pamudinājums dēvēt Jānīti par Dieva dēlu va-

rēja nākt no tā apstākļa, ka Jāņu laikā gaisma svin uzvaras svētkus:

Jāņu nakti Dieva dēls

Saules meitu sveicināja.

Bet kas tad ir Dieva dēli, vai ko viņi apzīmē? Salīdzinot ar citu

tautu mītoloģijām, viņos mēdz atrast personificētas rīta un vakara

zvaigznes. H. Bīlenšteins aprāda, ka šāds uzskats nav konsekventi

viscaur uzturams un domā, ka Dieva dēli attiecoties uz mākoņiem un

esot domāti kā viņu dzinēji. Bet pilnīgu saskaņu nepanākam arī

tā, jo grūti būs iedomāties mākoņus kā zelta spāru spārētājus vai

svecīšu dedzinātājus.

Vienkāršākais ceļš būs: iziet no gaismas debess. Ja debess vi-

sumu personificēja kā «Dievu», tad atšķirtas debesu parādības labi
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ļāvās apzīmēties kā «Dieva dēli». Gluži kā katru reizi fantāzijai

bija vairāk pa rokai, tā normēja viņu skaitu. Ja runāja par gaismu,

pietika ar vienu Dieva dēlu; sal. mīklu:

Ne rībēja, ne dimdēja,
Še atbrauca Dieva dēls (= saule lec).

Treul. 1061.

Ja runāja par rīta un vakara zvaigzni, tad, protams, sev iztē-

lojās divus Dieva dēlus, kas Saules meitu vai gaida vai vada ar sa-

viem zelta lukturīšiem.

Trīs un vairāk Dieva dēlus, turpretim, varēja iedomāties, ja vi-

ņus veda sakarā ar mākoņiem.

Kopīgs šiem dažādiem Dieva dēliem būtu tikai tas, ka viņi visi

attiecas uz gaismas debesi. Tādā ziņā viņi ir jauns pierādījums,

ka Dievs ir pirmāk indentificēts ar debess visumu.

Mitoloģijai tad būtu vajadzējis attīstīties apmēram šādi:

Tiklīdz debesis bija personificētas par Dievu, tūlīt viņām va-

jadzēja dabūt kādas konkrētas piedevas pēc analoģijām no cilvēku

dzīves: ja debesis iedomājamies kā maskulīnu, tad viņām vaja-

dzēja piešķirt arī dēlus, jo ne velti tautas dzejā min «tēva dēlus».

Bet šī analoģija varēja vairāk derēt tikai spēlei, nekā nopietnai ti-

cībai. Dieva dēlus nekur nepielūdz (izņemot Jānīti, par kuru jau

minēju, ka te, laikam, samaisīti dažādi uzskati), nekur viņiem ne-

upurē, bet allaž viņus ved sakarā ar sauli, mēnesi un saules meitām,

kas savukārt nekad nav nopietni domātas kā dievības, bet der tikai

fantāzijai kā līdzeklis cilvēcīgus sakarus aizcelt spodrākā debesu

gaismā. «Dieva dēli», «Saules meita» vai «meitas» ir tikai «tēva

dēlu» un «mātes meitu» atspīdums. Dēliem gan arī ir māte

un meitām tēvs, bet fantāzijai nav vaļas pedantiski noteikt visus ģi-

menes apstākļus. Vispārim, tautas dzejas izsacījumi par sauli un

viņas meitām vai kalponēm, tāpat par Dieva dēliem nekad nav cieši

turami pie vārda; viņi mainās gluži pēc tā, kādus cilvēcīgus ap-

stākļus tiem nākas atspīguļot. — Tā tad Dieva dēli ir piedoti Die-

vam kā mainīga un nenoteikta dekorācija; viņu paliekamā īpašība

varētu būt viņu brašība, jo uz viņiem pārnestas tēva dēlu ideālās

puses.

Jo tālāk nu attīstījās jēdziens par Dievu, jo mazāk viņam tādi

«dēli» varēja būt piekritīgi. Tāpēc dažas tautas dziesmas aplinkus

šos dēlus arī pilnīgi noliedz vai, mazākais, liekas par viņiem neko

nezinām:
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Kur, Dieviņi, tu paliksi,
Kad mēs visi nomirsim?

...

Ne tev tēva, ne māmiņas,

Ne tev savas līgaviņas.

Pēc šīs Augšzemes dziesmas, kas arī Vidzemē pazīstama, iz-

klausās, ka Dievam nebūtu nekāda ģimenes sakara, kā ļaužu bēr-

niem, tamlīdz nebūtu šīs dziesmas garā runāt par «Dieva dēliem»,

bet Dievs būtu jādomā kā vientuļais pasaku vīriņš, bez dzimšanas

un miršanas dienas, uz kura vientulību cilvēks skatās gandrīz kā

ar līdzcietīgu žēlumu.

Tā Dieva dēli nemaz nepelna Dieva vārdu. Ar viņiem saistās

par daudz maz reliģisku elementu un tāpēc, Dieva jēdzienam padzi-

ļinoties, viņiem vajaga jo dienas vairāk nobālēt. —

Bet nelūkojot uz pilno vientulību, kādā Dievs parādās pasakās

un pretim dziesmas apgalvojumam, ka Dievam nav savas līgaviņas,
atrodam neskaitāmas dziesmas, kur Dievu visciešākā sakarā pavada
Laima. Atceroties jau minēto dziesmu: «Dieviņš tēvs, Laima māte»

v. t. t., spriežam, ka uz Dievu un Laimu ir pārnests ģimenes ideāls.

Gan arī šis ģimenes jēdziens pilnīgi neizkopjas, jo kā jau pieminēju,
Dievam piešķir tikai dēlus, un tie paši nepaliek individuāli dzīvi,

bet tā sakot nozūd. Tomēr Laimas dziesmās jau atrodam nopietnu
ticību un ne tādu brīvu dzejisku rotāšanos vien, kā dziesmās par

Dieva dēliem. Laimai ir savs noteikts darba lauks: viņa palīdz sie-

vām, sevišķi dzemdētājām un meitām, sevišķi bārenēm; tamlīdz

viņai ir savs kults: īpaši dzemdētājas to piesauc un tai ko ziedo.

Šo kultu apliecina arī tāds nopietns pazinējs, kā Einhorns. Tā Lai-

ma paliek par diezgan noteiktu tēlu latviešu mitoloģijā. Bet ar

Dievu viņas stāvoklis izlīdzinās pēc ģimenes analoģijas: Dievs jāj,

Laima brauc; Dievs dod zirgus, Laima govis. Kā īpaši zīmīgas

sal. B. 5014 un 5002.

Tā konflikts starp Dievu un Laimu nemaz nav paredzēts. Rei-

zām viņu ciešā savienība sniedzas pat tiktālu, ka Dievs un Laima ir

lietojami kā identiski jēdzieni, pārmaiņus viens otra vietā. Tamlī-

dzīgi arī stāv abi jēdzieni blakus:

To zin Dievs, mīļā Laima v. t. t.

Bet arī Laimas jēdziens ir mainīgs. Laima nav tikai sievas

ideāls un Dieva pavadone, mēs to redzam arī līdzīgā nozīmē kā lik-

teni. Te viņa nav kas ideāls, bet ir relātīvs jēdziens: «laime» var

apzīmēt gan laimi, gan nelaimi, lūkojot pēc sakara. Tādai Laimai

nav īstas personas dabas, bet viņa tuvinās abstraktam nolikumam.
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Tai nozīmē Laima var izlikties arī nesaprotama un netaisna (aklais

liktenis), jo viņa

Piepin labu mātes meitu

Pie nelieša tēva dēla.

Tāda Laima var dalīties arī vairāk Laimās, jo visi likteņi nav

vienādi: tāpēc pa reizām dzirdam, ka 3 Laimītes runājās (B. 5029

v. c). Šinī virzienā dalīšanās var iet vēl tālāk, jo Laimām, kā

iepriekš noliktiem likteņiem, kā dažādo mūžu parauga tipiem, nav

skaita; «ir sava Laime sunim, sava kaķim».

Giktālu nu šīs daudzās Laimes resp. Nelaimes parādās kā per-

sonas, tiktālu uz viņām zīmējas tas pats, kas sakāms par Dieva dē-

liem, te ir vairāk dzejiska rotāšanās, nekā nopietna ticība; bet cik-

tālu par daudzām Laimām (Laimēm) runā nopietni, tiktālu šie jē-

dzieni ir bezpersoniski.

Sekošais piemērs rāda, cik grūti tveramā kārtā tautas dzeja no

Laimas kā mitoloģiskas būtes pāriet uz vienkāršo likteņa jēdzienu:

Es redzēju sav' Laimiņu Pie nelieša tēva dēla.

Līdz pusei ūdenī; Ir nelietis Laimu lūdza,

Kaut tā visa noslīkusi Pa vārtiem izjādams:

Par to manu grūt' mūžiņ'! Pievilt labu mātes meitu,
* * Dabūt labu līgaviņu.

* Gāju lauka gabaliņu,

Ak, tu manu sūru dienu, Ar Laimiņu runādama;

Ko es esu darījusi? Gan vaicāju, gan prasīju,

Laiskajam roku devu, Kāda mana dzīvošana?

Labajam atsacīju. Tos vārdiņus vien dzirdēju:

Laima stāv kalniņā, Kad dzīvosi, atradīsi,

Pinekliņu rociņā: Kad dzīvosi, atradīsi,

Piepin labu mātes meitu Kāds tautieša padomiņš.

R. Bērziņš, Latvju vijolītes II

Laimas vietā kristiānisma laikos pa daļai stājas Māra, bet tikai

pa daļai. Viņa caurmērā nestāv ar «Dievu» tik parallēli, kā tas pa-

reizām atgadās ar Laimu; nekad viņa, protams, arī neattīstās par

bezpersonisku likteni un tamlīdz nevar dalīties daudz Mārās. Lai-

ma par Māru pārvērzdamās kongruē vairāk ar to mitoloģisko gru-

pu, kas stāv sakarā ar katoļu svēto vārdiem jeb kalendāra dienām

Pūšamie vārdi arī it gaiši liecina, ka starp «sargātājiem - glabātā-

jiem» Mārai pienākas viena no pirmajām vietām.
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Par Laimu runājot, būtu vēl jāpiemin Dēkla un Kārta. Šīs bu-

tes, laikam, pareizi apzīmēsim, viņās atrazdami dažādus dalītus

Laimas veidus, jo pašu vārdu atskaitot, pie šīm būtēm neko neatro-

dam, kas viņas šķirtu no Laimas. Dēkla stāv gandrīz arvien kopā

ar Laimu: «Vaicā viņu Dēkla, Laima», vai «Steidzies, Dēkla, stei-

dzies Laima» (5066), vai arī: «Lai cilina Dēkla, Laima» (Krustību

dziesma, no Nīcas).

Dod, māmiņa, neliedz mani Dēkla, Laima līdze nāca,

Pērnajam tautiešam; Dēkla, Laima mūžu kāra,

Pērnajam tautiešam Māte kāra šūpulīti.
L. 8., Dunalkā.

Cik esmu novērojis, tamlīdzīgos salikumos papriekšu arvienu

min Dēklu un tikai pēc tam Laimu.

Kā Dievs daudzkārt «Laimu lem», tā viņš «Dēklu vēlē».

Līdzīgā sakarā, kā Laima, parādās Dieva tuvumā arī Gausas

jeb Gausu māte. Parauga dēļ pielieku 2 dziesmas no Dunalkas:

Es iecēlu liepas galdu

Klētī, rudzu apcirknī; Vai:

Pie tā balta liepas galda Mīļi lūdzu Gausas māti,

Divi balti liepas krēsli. Malt iedama, sijādama:

Tur sēdēja Gausas māte Gausin Dievs man maļot,

Ar Dieviņu runādama. Gausin sietu sijājot.
Gan jau labi norunāja
Maizītei man dzīvot.

Pēc šīm dziesmām Dievs ar Gausu māti aprunājas kā ģimenes

tēvs un māte, un Gausas lūdzējai Dievs dod savu svētību; kā re-

dzams, šis raksturojums pilnīgi varētu attiekties arī uz Dievu un

Laimu. Tā Gausas māte varētu būt sevišķa Laimas pasuga, piemē-

ram, maizes Laima, par kuru tautas dziesma dzied:

Es savu pādīti
Pret galdu dīdu:

Dievs devi pādīti
Maizītes Laimu.

Dunalkā.

No dievišķām būtēm vēl jāpiemin Pērkons ar saviem dēliem

un vagariem. Fantāzija ar to rotaļājas tāpat, kā ar Saules mei-tām,
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un tā kā Pērkons ir maskulīns, tad viņam atkal piešķīra dēlus

«amatniekus», jo Pērkons kā kalējs taču pats ir «amatnieks». Te

redzam atkal jaunu fantāzijas atspoguļojumu no «tēva dēliem».

No Pērkona kulta maz var runāt, jo, kas pērkona laikā darīts, stāv

taisnā sakarā ar negaisa novēršanu. Arī citādas lūgšanas neatro-

du, kā tikai tamlīdzīgas, lai pērkons skaldītu tiltus, vai saspertu

lietus gaisu deviņos gabalos. Ar vārdu sakot: personificētajam
Pērkona tēlam tautas fantāzija neļauj daudz attālināties no Pērkona

dabā. Ja Pērkons ir dievs, tad laikam tikai tādā ziņā, kā varējām

runāt par «Vēja dievu», t. i. Pērkons ir viens no dieva veidiem, kam

gan runā pretim Dieva līgošana ar Pērkonu (32.955 un 24.044).
Tā tad par īstu daudzdievību latviešu mitoloģijā nevaram ru-

nāt. Apakš Dieva stāv mazāki gari, kas ar Dieva varas pilnību ne-

maz nav salīdzināmi. Fantāzija gan Dievam piešķir arī dēlus, bet

pati no šiem dēliem atsakās, tiklīdz no tiem sagaida ko noteiktāku.

Visciešāki Dievs vēl savienots ar Laimu, bet arī Laima nestāv viņam

pretim kā patstāvīga būte. Viņa palīdz tikai dot veidu tām Dieva

īpašībām, kas korespondē sievietes dabai. Bet kā sieviete viņa ir

domāta apakš vīra, Dieva, visvaldības, vai pilnīgā saskaņā ar Dievu

kā ģimenes galvu. Tā viendievība nav nopietni traucēta.

Dievam pretim ir stādītas tumsas būtes: Jods, Jupis, Kāvi, Velni.

No Dieviņa ratus jēmu,

Tumsā braucu vakarāi;

Viegli tek Dieva rati,

Nedzird Joda kucentiņi.

Janševskis.

«Jodi kaujas patiltē» (Treul. mīklas 625), vai «Kāvi kaujas pa-

tiltē» (Treul. 1000) == rijā kuļ. Te jāsalīdzina .teicieni: «Rau' tevi

Jupis, rau' tevi Jods!» Dziesmas min kādreiz melnu lāci, kuru no-

kaujot jauneklim svārki apskrien ar «Jodu asinīm», tā kā viņus iz-

mazgāt var tik ar īpašām zintēm.

Tamlīdzīgi ir materiāli par Dievam naidīgām būtēm. Kā pats
vārds «Jods» (= melns) rāda, te mums gaismas debesīm pretim
stādīta tumsas pasaule. Ja mitoloģijas iesākums meklējams ani-

mismā, tad to varētu tā izskaidroties, ka jau no laika gala vienu

daļu no aizgājējiem ļaudis turēja sev par labvēlīgiem un pamazām

tos veda sakarā ar gaismas debesi, otru daļu turpretim turēja par

kaitīgiem gariem un ierādīja tiem vietu pazemē, melnajā tumsā.

Vēlāku, bez kaitīguma un derīguma, par izšķiršanu derēja arī

ētiskas īpašības un pazemes gari palika par ļaunuma reprezentan-
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tiem. Kā tādi viņi varēja būt nopietni domāti, bet nevarēja būt no-

pietni pielūdzami; jo tikai ko pārāku var pielūgt, bet šīs personi-
ficētās īpašības ir drīzāk ar kādām burvībām apkrāpjamas, nekā

pielūdzamas. Te ir, kā jau minēju, darba lauks ne ticībai, bet

māņticībai.

Bez šaubīšanās, visas šīs būtes noved uz to pašu jēdzienu, ko

tagad apzīmējam ar «velns». «Velns» un «velni» gan arī tautas

tradicijās ir daudzkārt satiekami, bet nav pilnas drošības, vai šim

vārdam ir latviešu etimoloģija. Ja tāda ļautos nodibināties, tad vi-

ņai, laikam, vajadzētu velnu attiecināt uz veļiem. Velns būtu do-

māts kā aizgājēju, kā nāves vara.

Par Līgu man jāmin tikai negātīvas liecības, kā arī refrēns:

«līgo» jeb «līga»! nav vispārīgi pazīstams. Tā Saldū man dziedā-

tāja sacīja: «Cik tad sen tā «līga» (= līgošana) uzcēlās! Man

liels brīnums, kur viņi to uzcēluši. Senāk tāpat vilka, kā uz kā-

zām». Arī Dunalkā man izskaidroja: «Te tā nav; pa Jāņiem

nelīgā».

Tā tad Dieva pagalmā mēs būtu atraduši tikai vienu Dievu,

kas īsti nes «Dieva» vārdu. Kas tur vēl Dievam līdzīgs sastopams,

tas vai nu ir Dievam rada un tā ņem dalību pie viņa darbiem (Lai-

ma, Dieva dēli), vai arī ir tikai Dieva paša dažādais veids. Starp

Dievu un citām būtēm pastāv jau, laikam, no seniem laikiem liela

plaisa; prātam attīstoties, šī plaisa top arvienu lielāka. Tā, kristī-

gai mācībai uznākot, jaunie jēdzieni var saistīties ap vecu veco

vārdu «Dievs».

Kā Dievs dzīvo. Vispirms ievērosim Dieva mītni. Par

Dieva dzīvokli nav izkopušies noteikti uzskati, bet tikdaudz ir no-

manāms, ka viņš zemes virsū gan darbojas, bet īsti dzīvo augšā,
debesīs. To rāda visas dziesmas par pupu vai rozi, pa kuras zariem

augšā kāpjot ierauga Dievu vai Dieva dēlu. Še ir arī īstā vieta, ja

grib ko zināt par aizgājēju dvēselēm.

Bāriņš kāpa debesīs

Pa ozola zariņiem,

Pavaicāti Dieviņam,
Kur palika tēvs, māmiņa.

Citā vietā Dievam vajaga laist kāptuves, lai atraitne tiktu pie
sava arājiņa. Katrā ziņā ir redzams, ka Dieva mītne domāta kā

dvēseļu mājoklis. — Bet par pašu mājokli maz dzirdam. Lietoja-
mākā frāze ir: «Dieva nama dūris».



184

Variants:

Es nometu villainiti Es pakāru cepurīti

Pie Dieviņa namdurēm: Pie Dieviņa nama duru:

Kam Dieviņis man atjēma Kam Dieviņis man aķēma
Villainīšu nēsātāju. (== atjēma)

Janševskis, Durbē. Tik jaunaia arājiņu.
L. 8., Dunalkā.

Tā kā aizgājēji ir guldināti smilšu kalnā, tad kapu kalns un

debesu velve itin kā saplūst vienā jēdzienā un Dieva nama dūris

ir meklējamas zem velēnām. Piem., dziesmā no Dunalkas:

Arājs, manis arājiņis, Es nesīšu launadziņu,

Ar sudraba kalniņāja. Es nesīšu launadziņu,

Cel, Dieviņi, zelta trepes, Savam maizes dēvējama.

Arī Bar. 5057:

Zam Dieveņa noma durs,

Zam zaļū veleneņu.

«Nama dūris», protams, diezgan maz nozīmē un var metafo-

riski lietot; jo itin kā metaforiski lietotai «acij» (= redzē-

šana) nav vajadzīgs obligātoriski piedomāties klāt arī pieri vai gal-

vu, tāpat varētu nama dūris Dievam būt labi piešķiramas bez paša

nama. Nama dūris būtu piešķirtas Dievam tā sākot reprezentācijas
dēļ, ka viņš ļaužu bērnus tur var saņemt.

No otras puses gan atkal aplinkus dažas liecības liek domāt, ka

«Dieva nams» ir ļoti vecs jēdziens, jo vēl tagad, kur vārds «māja»

ir lietojams visu visādos atgadījumos, gluži cienīgā nozīmē vēl ar-

vienu runā tikai par «Dieva namu» un nekad par «Dieva māju». Tā

tad te vajaga būt senai, stiprai ierašai šī vārda lietošanā. Jāpiemin,

ka jaunākas (katoļu) dziesmas pazīst arī vēl «Dieva nama pakaļu»

(B. 5069).

No Dieva namturības piederumiem jāmin rija un laidars. Pa

pupas zariem debesīs uzkāpis, dziedātājs saka:

Es redzēju Dieva dēlu Vieglu darbu vien darīja;

Siekiem bites mērojot. Vieglu darbu vien darīja

Pavaicāju Dieva dēlu, — Augstos saules kalniņos:

Ko dar' manis tēvs, māmiņa? Tēvis pūta āža ragu,

Vai tie kūla Dieva rijas, Ganot Dieva kumeliņus;

Vai mēž Dieva laidariņu? Māte kāra vilnainites

Tie nekūla, tie nemēza, Zeltābeļu zariņos.

B. 4988.
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Laidars un rija gan būs tik poētiska forma, ar ko izteikt jautā-

jumu, vai tēvam, mātei debesīs tādi pat darbi jāstrādā, kā zemes

virsū. Bet nopietnāki jāuzņem vēstis par Dieva kumeliņiem, vil-

nainītēm un zeltābelēm. Var redzēt, ka tautas apcere mēģina

Dieva tuvumā radīt īpašu laimes valsti, šīs saules tīkamās lietas

aizceldama uz viņu sauli. Nevar teikt, ka te būtu nopietna ticība,

— lai tas tā būtu, līdzīgi izsacījumi ir par daudz reti un fantāzija

viņos drusku kā tīšu rotaļājas, — viņi tomēr apzīmē zināmu vir-

zienu, kurā tauta iedomās sāk sev iztēloties Dieva tuvieni.

Ko Dievs pats šinī namā dara, tas pa daļai ir sajaukts ar kato-

liskiem uzskatiem, mazākais, sabiedrība viņam pastāv no dvēselēm

un eņģeļiem ar grāmatām rokā (B. 5069). Predikāts «debess

tēvs» varētu būt ieviesies vēlākos laikos, bet saskan arī ar vecu ve-

cajiem priekšstatiem. Variantos bieži mainās: «To zin Dievs, de-

bess tēvs» ar «To zin Dievs, mīļā Laima». Jādomā, ka «mīļā Lai-

ma» būs jaunākās dziesmās ierobežota par labu «debess tēvam»,

kas labāki atbilst kristiānismam.

To zin Dievs, debess tēvs,

Kā pāriešu sētiņāi:
Visa zeme adatām,

Mežu gali ugunēm.
Janševskis.

Senāku laiku atmiņas, laikam, parādās nākamās dziesmās, pēc
kurām Dievs gan līksmi padzīvo,'gan arī nosnaužas:

Pie Dieviņa gaust es gāju,
Ron Dieviņu apgulušu.

Pacelies, mīļš Dieviņis,

Strāpē manus ienaidniekus.

Pēc B. 1510 «Dievs ar Māru lec», citās dziesmās Dievs spēlē un

eņģeļi danco.

Dziesmas par Dieva piedzimšanu un vaska pils celšanu, tāpat

par Dieva dārzu, kurā cīrulis dzied, Barons ievieto Bērnu dziesmās

(2607 un 2617), un liekas, tas ir vienīgais īstais ceļš viņu izsacīju-

mus pareizi apsvērt kā fantāziju par ko neesošu.

Skaidrākas un vientiesīgākas ir dziesmas, kas Dievu rāda sa-

karā ar cilvēkiem. Jau pieminējām, ka viņš noteic ļaudīm likte-
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ņus no dzimšanas līdz miršanai. No ļaudīm viņam, kā vīriešu kār-

tas būtei, stāv tuvāki vīri un viņu darīšanas; piemēram, dzimstot:

Dievs dēlu satina

Vadmalas baķī;

Mīļa Māra meitiņu
Raibītē.

Vēlākā mūžā vīram nav nekā tik nepieciešama, kā labs zirgs,

tāpēc Dievs ir arī zirgu gādnieks. Ūsiņš, ar Dievu salīdzinot, ir kā

staļļa puisis pret zirgu īpašnieku. Ne Ūsiņš, bet Dievs ceļ bāreni

šķindot zirga mugurā:

Kas iemauktus šķindināja
Aiz kalniņa lejiņā?

Dieviņš cēla sērdienīti

Bandenieka kumeļāja.
L. 8., Dunalkā.

Ne Ūsiņš, bet Dievs liek «zirgiem zviegt, govīm maut, arājiem

gavilēt». Dievu var savā reizā apzīmēt taisni par vīru Dievu, pie-

mēram, dziesmā no Jamaiķiem, pie Aizputes:

Kur tu biji, vīru Dievs,

Kad tu mani neredzēji?
Ne man laba kumeliņa,
Ne man labas līgaviņas.

Janševskis.

Kā tāds viņš ir ideāls zirgu audzētājs, no kura puisim tai ziņā

jāmācās.

Brālīt, tavis kumeliņis Dievam lūdzu padomiņu:

Sudrabiņa lāsītēm: Staļļa durvis neatvēru,

Vai, brālīti, pats audzēji, Labu rītu nepadevis;
Vai no Dieva tapināji? Silē auzas neiebēru,

Es, māsiņ, pats audzēju, Kad rociņas nemazgāju.

Janševskis, Nīcā.

Kā zirgu kopējs un audzinātājs, Dievs savus kumeliņus prot
arī izlietot jādams un braukdams. Pārsvarā viņu domājas jāšus, tā

sevišķi, kad viņš atrodas ceļā kopā ar Māru vai Laimu: Laima brauc,

bet Dievs jāj. Salīdz, piem. B. 4979:

Dieviņš jāja, Māra brauca

Sērdieņiem panākstos.
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Gadās gan arī, ka Dievs brauc, piem.:

Šonakt Dieviņis
Caur sētu brauca.

Durbē.

Še gan «braukšana» varētu būt iespiedusies senākās «jāšanas»

vietā, bet ir dziesmas, kur Dievs ir ceļā ar 2 kumeļiem, tā tad brauc

nepārprotami braukšus.

Dieviņš brauca oļu kalnu,

Duj dzeltēni kumeliņi:

Ne tie svīda, ne tie kusa,

Ne cēlāja dusināja.

L. 8., Dunalkā.

Tā braukšana laikam attieksies uz saules mierīgo gaitu, bet

jāšana būs vai nu attiecināta uz nemierīgo zibina šaudīšanos, vai

arī uz Dievu vienkārši pārnesta no vīriešu jāšanas.

Kā jātnieks Dievs ir arī karavīrs un valkā zobenu. Piem. ganu

dziesma no Dunalkas:

Te ganiņi ganījuši,
Te kūruši uguntiņu;
Te Dieviņis sildījiesa,

Te palicis zobeniņis.

L. B.

Šī dziesma mums bez tam rāda citu pusi Dieva dabā. Nelūkojot

uz lielo varu, viņš ir laipns un pieejams. Viņš netraucē ne ievas

ziedu, ne arāja gājumiņu, un kā šinī dziesmā redzams: ganu bērnu

ugunskurs viņam tā paticis, ka viņš tur aizmirsis savu kara ieroci.

Grūtdieņiem viņš ir tēva vietā.

Visi labi (== apgādāti) pie Dieviņa,

Bārenīte pie Māriņas.

Dziržu Dievu jautājot:

Kur palika bārenīte?»

B. 5072.
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Kas bārenīti prec, tam Dievs dod bagātību (B. 5083). Tāpat,

kā jau teikts, viņš ņem savā apsardzībā citus dzīves pabērnus: muļ-

ķīšus, sliņķus, ganus.

Tīšām dzinu svētu rītu

Diža ceļa maliņāja:

Dieviņš jāja, Māra brauca,

Abi deva dievpalīgu.

L. 8., Dunalkā.

Šī laipnība un simpātija pret grūta mūža dzīvotājiem snie-

dzas pat tik tāļu, ka Dievs pats pieņem nospiestu ļaužu veidu.

Kalpu, kalpu tu, brālīti,

Es, māsiņa, kalponīte,

Mīļš Dieviņis kalpu gāja,

Mīļa Māra kalponīti.
No Jansona krāj., Durbes apgab.

Tamlīdzīgas dziesmas mums gaiši izskaidro, kāpēc Dievs ir

allaž «mīļš Dieviņš».
Ar šo pazēmīgo dabu, laikam, stāvēs sakarā teiciens «Dieva

dots», kas zīmējas uz mazvērtīgām lietām vai vārguļu cilvēkiem.

Dievs pats staigā noguruša, nokusuša veca vīra veidā apkārt, viņa

mīluļi ir taisni tie, kas nepieder pie dzīves varenajiem; tāpat tās

dāvanas, ko sirmais pasaku vīrs pasniedz, izskatā niecīgas, tā kā

augstprātīgie tās nemaz neņem un tā paši atstumj savu laimi, ka-

mēr dievticīgie ļautiņi ņem savā vientiesībā arī šīs mazvērtīgās

«dieva dotās» lietas un ar tām vēlāku top laimīgi. Pasakas ir

pilnas tādu piemēru. Te parādās dzīšanās, ar Dieva ticību izskaid-

rot sarežģītos jautājumus, kāpēc vienam klājas tā, otram citādi.

Jau šī vecā ticība meklē kādu pretsvaru dzīves ciešanām. —

Dievu domājas kā vecu sirmu vīru ne bez iemesla: vecums dod

arī jau aprādīto laipno panesību, piedzīvojumus un gudrību. Taisni

Dieva gudrību daudzina daža dziesma.

Lielajam padomam pievienojas liels spēks, un tā Dievs parādās
kā visu dažādo lietu cēlonis. Viņš dod lietu («Dod, Dieviņ, lietum

līt»), viņš sūta vēju («Cel, Dieviņ, Melu vēju») (B. 5000), viņš ir

kalnus audzinājis («Dieviņš kalnus audzināja, es audzinu kume-

liņu» (Jansons, Durbē) un tamlīdzīgi.
Tā Dievs ar savu gudrību un spēku parādās kā pasaules radī-

tājs un uzturētājs, kā valdītājs, lai arī viņa darbība nav formulēta.

Varētu jau gan tamlīdzīgi uzskati būt attīstījušies kristiānisma laik-
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metā, bet viņu starpā ir droši vien atrodami arī ļoti veci elementi,

jo tamlīdzīgas dziesmas dzied sakarā ar dziesmām, par kuru sirmo

vecumu nebūt nav ko šaubīties.

Kā valdnieks Dievs spriež arī tiesu. Tāpēc pie viņa «dievojas».
Bez tam, viņu lūdz netaisnību un cietsirdību atmaksāt. Tā nabags,

bajāra ar kājiņu sveicināts, lūdz, lai Dievs sveicina bagāto ar uguns

pagalīti. Kā tiesnesis viņš stāv tiesu spriezdams aiz sava tiesas

galda, kas liekas būt identificējams ar miroņa zārku.

Nepaturi, bāleliņi,
Manu sūru gājumiņu.

Tu man dosi, vairs neņemšu,
Dieva galda galiņā.

8.4669.

Vilteniece svešā māte, Sola baltu villainīti.

Solīt sola, bet nedeva: Tur tu dosi, es neņemšu

Sola mani linu palgu, Dieva galda galiņā.
B. 4680.

Pie beidzamās rindas Barons piezīmē: tas ir bērēs.

Ļaužu vidū strādājot, Dievu labprāt iedomājas kā māju saim-

nieku. Bet pie senā māju ideāla pieder «pie vārtu vītoliņš». Tāpēc
t. dziesma prasa:

Pillā sēta vītoliņu

Sidrabiņa lapiņām.

Vai te bija Dievs dzīvojis,

Vai tie mani bāleliņi?

Vītolā bez tam allaž mēdz sēdēt saulīte, bārenei kroni pīdama.

Tā vītolam ir sava īpaša attiecība uz gaismu un Dievu. Vai te būtu

sava loma nevien vītola lapu spīdīgumam, bet arī vītola praulu
fosforescēšanai?

Zemes virsū uzturēdamies, Dievs labprāt klausās pie loga, vai

ļaudis viņu piemin (B. 1440), vai dauzās pie durvīm, lai viņu laiž

iekšā. Pie tam viņš ir «nosvīdušu kumeliņu» vai «nosalušām kāji-

ņām», kā tāla ceļa gājējs. Viņš ir godbijīgi uzņemams un mielo-

jams ar to, kas pie rokas.

Pie godbijības īpaši pieder klusu ciešana. «Viss apklusa, lai-

kam Dievs istabā ienācis.» (Treul. sakāmi vārdi.)
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Tautas dziesmas bez tam pazīst īpašu Dieva mielastu, kas lai-

kam apzīmē gardāko cieņu, kāda vien ļaudīm pazīstama. Brālis,

māsai pakaļ dzīdamies, saka, ka svešumā viņam «uzklājot baltu

liepas galdu un uzliekot Dieva mielastiņu». Brālis to neēd, bet ska-

tās tik pēc māsas. Dziesma grib raksturot brāļa lielo mīlestību uz

māsu: pat Dieva mielastiņu neēd, pirms ar māsu nav runājis. —

No kādiem ēdieniem, dzērieniem Dieva mielastiņš sastāvējis un vai

vispārīgi zināmi ēdieni pie viņa piederējuši, nav labi nosakāms.

Bez maizes un «tā paša» miežu alutiņa, varbūt, tur sevišķi vajadzēja

piederēt pienam un medum, jo putni (strazds un vālodze) dzied:

«Mieloju Dievu ar saldu pienu» un debesīs, kā jau dzirdējām, Dieva

dēls siekiem mēro bites, kas liecina, ka latviešu svētlaimība nav bi-

jusi domājama bez medus, varbūt arī, ņemot medu reibinoša dzē-

riena nozīmē.

Tā senajā latviešu ticībā īstais reliģijas centrs ir Dievs. Ja

viņš nav vienīgā dievība, tad viņš ir vienīgais dievības veids, kam

piemita diezgan daudz tālākai attīstībai noderīgu īpašību. Jo vairāk

citi, pārāk naivi uztvertie un ētiski mazvērtīgie dievi — ja vispārim

te par dieviem var runāt — nobālēja, jo derīgāks izrādījās Dieva

jēdziens, izskaidrojot pasaules iekārtu un normējot labu un ļaunu,

kā arī motivējot cilvēku ierašas. Tā «Dievs» jo dienas jo vairāk

tapa par absolūtu Dievu, un Dieva nosaukumu varēja paturēt arī

kristīgā mācība, to, protams, uztverē vairāk vai mazāk modificē-

dama.

Nedomāju, ka varēsim līdz ar dievturiem uz senču ticības pa-

liekām dibināt jaunu reliģiju, bet ir iemesla diesgan arī ētiskos un

reliģiskos jautājumos uzklausīties mūsu tautas dzeju, kur senči ir

ielikuši savas svētākās ilgas un dziļākos pārdzīvojumus. Ar šo t.

dziesmām un pa daļai arī pasakām ir nodrošināta latviešu tautas

dzīvē augsta goda vieta

4. Satira un humors latviešu tautas dziesmās

Uz Neikenu atsaucoties, mums jau nācās ieminēties par latviešu

tieksmi uz zobgalībām. Šī dziņa ir tik stipra, ka lielai daļai tautas

dziesmu tikai viņa piešķir īpatnējo nokrāsu resp. tikai ar viņas pa-

līdzību dziesma top īsti izprotama. Pakavēsimies tagad pie šī lat-

viešu gara virziena drusku tuvāk. Labu izejas punktu te atrodam

Dr. A. Bīlenšteina rakstos. Proti, 1879. g. A. Bīlenšteins publicēja
Latviešu draugu biedrības Magazīnā XVI savu apcerējumu par

latviešu zobgalībām. lemeslu apcerējumam bija devis Māteru

Juris ar saviem asiem uzbrukumiem. Uz tiem atsaucās mācītājs
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Bīlenšteins, noturēdams Latviešu draugu biedrībā referātu ar no-

saukumu «Über die Satire im lettischen Volksliede und im Baltijas

Semkohpis Jahrgang 1878» (gadu vēlāk tas tad parādījās jau minē-

tajā b-bas rakstu krājumā). Baltijas Zemkopja satiru asi nosodī-

dams, Bīlenšteins īstajā satirā konstatē sekošas pazīmes: 1) viņa

graiza ģeķību un netaisnību. Gudrais un labais tur vēršas pret ģeķi
un ļauno. Saprāts un apziņa tur padara ģeķību un netaisnību smiek-

līgu vai nicināmu. Satiriķis uzmetas par loģisko un ētisko soģi.

Viņa ieroči gan ir griezīgi, bet viņš augstprātīgi nenostājas pāri par

saviem tiesājamiem, bet apzinādamies, ka arī viņam piemīt cilvēces

vājības, viņš sevi ietver līdz apsmejamo pulkā. 2) īstā satira nekad

nevēršas pret atsevišķu personu, bet pret kollektīvu, kārtu, tautu,

varbūt veselu laikmetu. Vērsdamās pret vienu personu, satira top

par paskvilu.

Tālāk Bīlenšteins ar piemēriem aprāda, ka 1. t. dzeja vēršas

pret vispārcilvēciskajām vājībām, tā muižas vai saimniekmeitas ir

slinkas, jaunas sievas nemākulīgas saimniecībā; dēlam nav tēva

padomiņa; balamute ecē ar kaziņu; snaudulīga sieva krīt uguns-

kurā; jauna saimniece ir sīksta, vai arī ievērojama ar savu «lielu

lēnumiņu», bet šis lēnums saprotams ironiski. Vairāki no šiem pie-
mēriem ir sacerēti pirmajā personā, bet pēc B-a domām atņem

apsmieklam aizkarošu dzeloņu. «Šinīs dziesmiņās», saka B-s, «dveš

ētisks gars, viņās ir dzīves patiesība, viņas plūst no veselas apziņas,

viņas grib biedināt un labot, ne sāpināt; viņas arī nesāpina». —

Līgavas un līgavaiņa apdziedāšana kāzās varētu likties vērsta pret

konkrētiem indivīdiem, bet taisni šīs dziesmas jau esot sadzejotas

pret visām līgavām un visiem līgavaiņiem. Tā dažu līgavu, kam

prāts nesies uz augstām lietām, bet kam beidzot vajadzējis apmie-
rināties ar niecīgāku partiju, izsmej:

Es gribēju kalnā kāpt,
Pie ozola noķerties;

Notecēju lejiņā,

Noķēros vīboksnēi.»

Liela daļa zobgalīgo dziesmu pēc Bīlenšteina domām ir ne-

kaitīgas taisni sava acīm redzamā pārspīlējuma dēļ. Tradicija viņas

prasa, un neviens prātīgs cilvēks viņas neņem par ļaunu, apmēram

tā, kā vācieši savus aprīļa jokus. «Te nemaz nerunā ētiskā apziņa,
bet tikai pārgalvība; še nav didaktikas, bet ir tikai humors!» Ve-

deklas izturēšanās pret vīramāti ir tēlota pārāk šausmīgi; bet

domāti nav konkrēti apstākļi, drīzāk biedinājums, lai tā nenotiek.
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Ari pazīstamajā dziesmā «Kad man būtu tā naudiņa» Bīlenšteins

redz vairāk labsirdības nekā naida. Tā Bīlenšteinam 1. t. dzejas

satira bāzējas uz ētisko apziņu, kad arī šur un tur skarbums ir

par lielu («mag auch liin und her die Derbheit auch an Rohheit

grenzen»).

Nevarēsim Bīlenšteinam gluži pieslieties. Vispirms tādā ziņā,

ka viņš t. dz-u satirai piešķir vispārēju, ne individuālu nozīmi.

Tas tā jau liekas, jo to pašu apsmieklu dz-u vērš drīz pret vienu,

drīz pret otru personu, kas liecina, ka dz-a neeksistē vienas zināmas

personas apkarošanai. Pate dziedātāja, vainu no sevis nogriezdama,

mēdz atsaukties uz to, ka viņa nav dziesmas autors.

Dziesmu dziedu, kāda bija:

Vai es dziesmas darenāju?

Arī bārtinieki, Rīgā ar dziesmām uzstādamies, galu galā
savas zobgalības attaisnoja ar to, ka dziesma jau sen dziedāta un

nav vis viņu «padziedāta», t. i., ka viņi nav pirmie, kas šo dziesmu

uzsākuši dziedāt. Ar to tad apdziedāšanās un zobgalība top, pro-

tams, itkā vieglāki panesama, jo tradīcija to prasa, un zobgalīgais

dziedātājs var vainu uzvelt viņai.
Bet nedrīkstam aizmirst, ka t. dz-ās, kā jau agrāku laiku dzejā,

valdošā ir tipiskā, ne individuālā uztvere, kālab arī komiskajās

dz-ās tas nemaz nevar būt citādi. Bet tas nenozīmē, ka tipiskais

gadījums netop savā reizā diezgan konkrēts, attapīgai dziedātājai

vecu dziesmu pielāgojot brīža vajadzībām. Kāzu un kristības cere-

moniālais teksts, atbilzdams ceremoniālam, var būt pats par sevi ļoti

vispārējs, var bez šī ceremoniāla izskatīties arī nesakarīgs un grūti

saprotams, bet viņu izpildot kāzu gaitas dramatiskajā sakarā, viņš

top nevien saprotams, bet arī konkrēti zīmīgs. Tāpat arī apdziedā-

šana, kaut gan viņa balstās uz agrāki sacerētiem tekstiem un tra-

dicijās sankcionētu ierašu, var kādreiz nodarīt apdziedātai personai
it jūtamu pārēstību, aizķerot viņas konkrētās vājās puses. Nebūs

tāpēc vajadzīgs t. dz-as šinī ziņā mazgāt baltajā nevainības pienā.
Nav arī citos laikos bijis citādi. Tā piem., Aristofana joku lugās

uzbrukumi ir bijuši ļoti konkrētas dabas un zīmējušies uz katram

skatītājam zināmiem pilsoņiem. Tikai mums, toreizējos apstākļus

nepazīstot, lugas konkrētie asumi top it kā par vispārēju zobgalību.

Tā arī romiešu satiriķi ir savus pretiniekus vilkuši literāriskās pa-

saules soģa krēsla priekšā. To ievērojot, nebūs ko brīnīties, ja arī

1. t. dz-ās atradīsim agresīvus elementus; apdziedāšanas dziesmās

viņi mums pat jāsagaida. Tiešām, kura jaunava lai nejūtas aiz-

skārta, kad viņai ļaužu priekšā pārmet dažus trūkumus. Vai atkal,



193

kura krustmāte lai vienaldzīgi noklausās, kad kristību godā viņai

uzsauc, viņai esot īsti bijis jāguļ cūku midzenī, nevis jādancina kri-

stāmais bērns!
— Jāsaka, ka B-na minētos piemērus te nākas vērst

pret viņu pašu. Kad ozola vietā meita noķer vīboksni, tad tas kā

vispārējs — vai vispār iespējams -— liktenis gan nevienu neapvaino.
Bet iedomājaties, ka patlaban ir svinamas kāzas, kur līgava ir tik

ilgi lasījusies greznus līgavaiņus, kamēr beidzot apņēmusi kādu

kropli, — vai dziesmā nebūs taisni ļoti ass dzelons, ja viņu pielāgos
šim konkrētam atgadījumam? Un dziedātājas no bagātā dziesmu

krājuma taču taisni tos gabalus izlasa, kas atbilst situācijai. Tad

nu iznāk, ka satira gan nav šim konkrētam gadījumam sacerēta,

bet ir viņam pielāgota. Dzeloņa ziņā tur maza starpība. Tālab

arī apdziedāšana ne vienu reizi vien ir aizdevusi dusmas. To liecina

arī B-na paša minētā dziesma:

Labi, labi sveši ļaudis,

Panes ļaunu, panes labu;

Mūs' māsiņa nepanesa

Maza bērna valodiņu,

ko B-s pats uzskata kā «piezīmi jūtelīgiem», («die Note gegen die

Empfindlichen»). Tā tad apdziedāšana dažu ir padarījusi «jūtelī-

gu». Tas taču nozīmē, ka dziesmās viens un otrs ir juties aizskārts.

Tā tad nevarēsim apgalvot, ka t. dz-mu satira nekad nevienu kon-

krēti neaizskar. —

Te analoģijas dēļ der iecerēties baznīcas dziesmas. Arī tās nav

individuālas, bet tipiskas. Tomēr no tipisko dziesmu skaita var iz-

meklēt tādas, kas dažreiz spilgti atbilst konkrētam gadījumam un

tad arī vai asi apvaino, vai dziļi iepriecina. Zobgalīgs apvainojums,

un ļoti konkrētas, individuālas dabas, ir radies, varmācīgam cilvē-

kam bērēs dziedot, ka to, kas

«Ļaudis biedējs kā kāds lācis,

To nu kaps ir zemē mācis.»

Gluži līdzīgi tas ir ar tautas dziesmām.

Grūti arī apglavot ar B-nu, ka satirisko uzbrukumu attaisnojot

morālisks pārākums. Ir neizdevīgi atsaukties uz pārākumu, ja

dziedātājs pats sev šo pārākumu piešķir! Drīzāk varam pieslieties

tādam uzskatam, ka acīm redzamais pārspīlējums uzbrukumu dara

nekaitīgu. Tā piem., ja kādu kāzu viesi izzobo viņa cepures dēļ,

kurai vienā stūrī gani gana, otrā guļ pieguļnieki un trešajā kuce

audzina bērnus, tad tāda apdziedāšana pie goda visai nevar ķerties,
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jo bez paskaidrojumiem jau katram ir saprotams, ka tādas lietas

nepavisam nav iespējamas. Bet ja apgalvo, ka puisis skatās utis

cepurē, vai ka panāksnieku meitām utu kule pabirusi, tad aiz visa

pārspīlējuma atliek vēl ļoti daudz dzēlības, jo kukaiņi vecos laikos

nebija jāsaprot frazeoloģiski. Kas zin, vai viņu pārmešana arī tagad

vēl nevarētu izsaukt sašutumu!

Vispār jāsaka, ka B-s tautas satiru ideālizē, lai tādā kārtā at-

rastu spilgtu pretstatu Mātera satirai. Satira viņam ir apskatāma
vairāk no ētiskā, nekā aistētiskā viedokļa. Tā, protams, satiras un

humora, vispār komisko elementu loma t. dzejā neļaujas pienā-

cīgi raksturoties. — Taisnība B-am taī ziņā, ka apzobošanās kāzās

notiek pienākuma kārtā («pflichtmāssige Aufgabe»). Šis pienā-

kums, uz vecu tradiciju pamatodamies, tad nu apzobošanu dara

daudzmaz panesamāku un pārvērš karu par turnīru; bet sitieni sāp

arī turnīrā. —

Vajadzēs mums satiras un humora dabu plašāki noskaidrot.

Kas nu raksturo komiķu?

Aristoteļa uzskatu jau atzīmējām. Pret viņu tas iebilstams, ka

defekts un nejaukums ne katrreiz mudina uz "smiešanos. Intere-

sants ir Šopenhauera izskaidrojums (die Welt als Wille und Vor-

stcllung, § 13); smiekli izceļas katrreiz ne no kā cita, kā no piepēži

pamanītās inkongruences starp jēdzienu un reālo objektu, kas ar

viņu bija domāts kaut kādā attiecībā, un viņi paši (t. i. smiekli) ir

taisni tikai šīs inkongruences izteiksmē. — Jo parezāki nu, no vienas

puses, šādas reālitātes ir subsummētas zem jēdziena, un jo lielākā

mērā un spilgtāki, no otras puses, viņas šim jēdzienam neatbilst, jo

stiprāks ir smieklīguma efekts, kas no šī kontrasta rodas

Kārlis Gross (Groos) komikas galveno faktoru redz pārākuma

apziņā. Bet ar pārākuma apziņu izskaidrojas tik zināmi komikas

gadījumi, ne visi. — Kants par komiķu runā tai gadījumā, kad sa-

sprindzinātas gaidas piepēži pārvēršas par neko. («Das Lachen ist

ein Affekt aus der plotzlichen Ver\vandlung einer gespannten Er-

wartung m nichts»). Kantam piesliedamies, ir Teodors Lipss (Lipps)

uzstādījis asprātīgu komisma teoriju savā sacerējumā «Komik und

Humor. 1898.» Lipss starp citu tā raksturo komismu: «Komikas

jūtas izceļas visur, kad nomanījuma, priekšstata, domu saturs pre-

tendē vai liekas pretendējam uz zināmu cēlumu, un tomēr taī pašā

laikā taisni šīs pretenzijas nevar celt vai liekas celt nevaram.»

Rūdolfs Lēmanis (Lehmann), savā Poētikā (Mūnohen 1919)

augšminētos un dažus citus uzskatus kā vienpusīgus noraidījis, mē-

ģina komiķu atvasināt no vairākām saknēm, atsaukdamies uz to

apstākli, ka ne visiem tā pati Lieta ir komiska. «Primitīvām tautām
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un primitīviem laikiem sagādā izpriecu un jautrību citas lietas, nekā

augsti kultivētām tautām un laikiem, bērniem citas, nekā pieaugu-

šiem, publikai, kas sastāv no zemākajiem tautas slāņiem, citas, nekā

augstākajiem desmittūkstošiem.» Tā tad smieklīgums pēc Lēmaņa

domām ir parādība, kas atrodas attīstībā. Līdz ar to komikā jāiz-

šķir vairāki gadījumi, kurus nevar subsummēt zem viena vispārēja

izskaidrojuma. Atzīmēsim tagad dažādas 1. t. dz-mu grupas, ku-

rās izpaužas komikas elementi.

a) Seksuālie elementi un pārtikas ilgas.

Komiķa bāzējas uz seksuāliem procesiem un priekšstatiem. Šie

elementi parasti saceļ jautrību un izsauc labpatiku. Joku lugas bez

viņiem tiklab kā neiztiek un jau klasiskie grieķu paraugi liecina, ka

joku lugu komiķa stāv sakarā ar seksuālo sfairu. Nav tas citādi arī

1. t. dzejā. Ja dziedātāja pati izsakās:

Kāzās iedama,

Bezgode biju;
Pāriešu mājā,

Turēšu godu,

Turēšu godu,

Kā citas meitas.

tad tur redzam, ka kāzās dzied tekstus, kuru dēļ normālā dzīvē

būtu jākaunas. Tas nevar attiekties uz to apstākli, ka kāzās graiza

svešu cilvēku netikumus, bet uz nepieklājīgu seksuālu dziesmu izpil-

dīšanu, kas ikdienas dzīvē ir nepieļaujamas. Nevar arī būt ne ma-

zāko šaubu, ka tas pie mums tiešām tā ir bijis. Viss pēdējais sējums

Bar. Dainu krājumā par to dod nepārprotamu liecību. Bez tam

vairāk puķainā ietērpumā viens otrs gabals ar seksuālu noskaņo-

jumu ir satiekams arī citos sējumos. Tā tad ir konstatējams, ka

starp apdziedāšanas dziesmām, kuru nolūks ir radīt jautrību, liels

daudzums ir pikantas dabas, kas bālākā vai spilgtākā kārtā aizņem

seksuālo sfairu. Tādu pat parādību H. Verners atzīmē pie primitī-

vām tautām. (Die Ursprūnge der Lyrik, 16. v. t. t.). Dziņa pēc

seksuālām baudām it kā gūst apmierinājumu; rodas tīksme,

seksuālas lietas pieminot vien («Konstatierungslieder sexueller

Art»). «Dzimumu savstarpējā cīņā izsmieklam (Hohn) ir tik tāli

sniedzošās loma, ka nereti primitīvu tautu dziesmu krājumā tas ir

galvenais saturs». Cīņā ar otru dzimumu «gleznas ir gandrīz visas

no vienas vietas seksuālā uzskatu aplokā aizņemtas». Vīra izsmiekls

sievai un otrējādi ir caur un cauri pildīts ar rupjākajiem seksuālas

dabas aizrādījumiem. Tā un tamlīdzīgi Verners tēlo primitīvo
tieksmi uz seksuāli sātinātām dziesmām. Tur tad maz varēs pie-
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mērot filozofiskās definīcijas par komisma dabu, bet jāatzīst, ka te

parādās senu laiku atliekas, to laiku, kad ēšana, dzēršana un sek-

suālā satiksme ir visa dzīve, un kad šo aktu pieminēšana vien rada

īpatnēju tīksmi.

Vai nu pie mums citādi? Tautas dziesmu laikos jau valda

apziņa, ka vajag «turēt godu», bet seksuālās tieksmes izdevīgos brī-

žos laužas uz āru, pie kam dažureiz nemaz nezūd apziņa, ka īsti tas

nemaz nepieklājas. Kāzu dziesmas visā visumā nevaram nekādā

ziņā līdz ar Bīlenšteinu atvasināt no ētiskiem pamatiem. Te ir

vecas, cilvēka dabā dotas tieksmes, ko cilvēks ir tā sakot spiests

noreaģēt. Cik maz tur daļas ētikai, to rāda piedzīvojumi, kur kāzu

godos varenākā apdziedātāja pati galvu ietin gultas drānās, lai va-

rētu bez kaunēšanās izšaut stiprākās dziesmu bultas!

Seksuālās dziesmas stāv zināmā sakarā
—

vai analoģijā — ar

tām dziesmām, kas attiecas uz ēšanu, dzeršanu. Senču godos ne-

vien ēdiena-dzeriena paša netrūka, bet arī šo mantu apdziedāšanai

bija ierādīta vieta. Pārtikas ilgas un seksuālās dziņas kā primitīvas
tieksmes ir savā starpā rada, jo vienā kā ptrā gadījumā dzejas pa-

matā guļ cilvēka kustoniskā daba. «Uzjautrinošo efektu tā tad var

atkal būt izsaukušas tikai zemākas katēgorijas prieka jūtas, kas

saistās pie kustonisko funkciju priekšstatiem,» saka Lēmanis savā

Poētikā (pag. 233) par dienvidnieku tautas izrādēm. Tā mums tiek

saprotams, kālab apdziedāšanas dziesmās tik daudz ir runa par ēda-

mām vielām un dzērieniem. Bez vieliskā satura komikai tur parasti
noder arī citi momenti, bet acīmredzot arī «pārtikas ilgas» noteic

dziesmu izvēli, jo pārtikas līdzekļu minēšana — kaut arī sakarā ar

neaistētiskiem viņu baudītājiem — rada dziedātājiem tīksmi.

Nāc pie manis tu, glāziņa, Es savu vīriņu

Es pie tevis dziedādama! Vairs nepazinu:

Tu pie manis ausu ķersi, Savu vīru znotu saucu,

Es pie tavu ķimenīšu. Savus bērnus bāleliņus.

Krince, Liepājas nespējn. patversmē.

šādu primitīvu komiķu satiekam arī vēsturiskajās ziņās par

latviešu senatni. Tā Dionizijs Fabricijs (sk. Scriptores rerum

Livonicarum H, 442) priekš apmēram 300 gadiem piemin kā rak-

sturīgus kāzu momentus: nebeidzamu mielošanos, dejas un dzies-

mas. Pieminējis, ka līgavas iegūst laupīšanas ceļā, viņš turpina:
«Viņu kāzās dienām un naktīm ir klāti galdi, un ēdienam nekad ne-

būs trūkt; jo cieņas un ēdieni seko cits citam, un tas notiek veselas

trīs dienas. Tādās kāzās vai citās dzīrēs vīri un sievas guļ juku
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jukām vienā klājā.» Arī Manceļa laika biedrs Einhorns apliecina

to pašu. Tikai viņš vēl gaišāki rāda sakaru starp mielošanos un ko-

misku dziesmu dziedāšanu (P. Einhorn, Historia Lettica, —

Scriptores rerum Livonicarum 11. 594).

Bīlenšteinam 1. t. satīrisko dzeju iedveš intellektuāls vai morā-

lisks pārākums vai, ļaunākā gadījumā, satiriskā t. dzeja nav morā-

liski orientēta; Einhornam šī dzeja ir personificēta nekaunība. Būs

pareizāki sacīt, ka patiesība ir vidū. Tautas dziesmu satira nebūt

nav baltā nevainība, kāda tā šķietas Bīlenšteinam; nav arī visa ļau-

numa izlase, par ko to tura Einhorns. Bet animālas dziņas te guļ

pamatos, kālab nevar runāt par augstām ētiskām vērtībām; nevar

arī viņām pārmest tikai galīgu izvirtību, jo agrākiem laikiem natu-

ralia non sunt turpina: dabas cilvēkam ēdiens, dzēriens un viņu pie-
minēšana ir jau kas tīkams. Mūsu laiku cilvēks to vairs šādā mērā

neizjūt, jo galdi ir pietiekoši bagāti klāti ik dienas. Senčiem, kam

pārtika darīja daudz lielākas rūpes nekā mums, bagātie dzīru galdi

bija izņēmums, bet tad arī izņēmums, kas modina lielu lielo prieku.

Un prieks ir šīs baudas iedomājoties vien!

Pazinu Jurīti

Vilkača dabas:

Papriekšu ķērās

Pie gaļas bļodas.

Bet ne nu ikreiz komiķa mums parādās tik rupjā, primitīvā
veidā. Seksuālais elements, skaidras gaismas vairīdamies, labprāt

tērpjas divdomībā, un divdomība ienes izteiksmē rotaļību, kas iegūst

pašvērtību, klausītāju valdzinādama ar savu asprātību. Mīklās

seksuālie elementi mēdz parādīties bez izsmalcinajuma: tur uzde-

vumā runā par seksuālām lietām, bet atminējumā izrādās, ka d(>

māti ir ļoti vientiesīgi priekšmeti; vai atkal: runā par vientiesīgiem

priekšmetiem, bet atminot nonākam noteikti seksuālā sfairā. Te

piemēru diezgan sniedz Bīlenšteina 1000 latv. mīklas (Lettische

Rāthsel). — Bet tautas dziesmās attiecības ir daudzkārt citādas,

subtīlākas, viltīgākas. Seksuālais elements ir tik labi maskots, ka

saskatīt viņu var tikai lietpratējs. Aiz šī iemesla, kā zināms, Latvju
dainās, arī ārpus pēdējā sējuma, ir dziesmas ar seksuālu raksturu,
tikai maskētā veidā. Nebūs lieki pieminēt, ka arī pašu visagrāki uz-

zīmēto 1.1. dziesmu prof. Šmits tura par seksuālu. Runa ir par Frid.

Menija Syntagma (Scriptores rer. Liv. 11. 525). Dziesma skan:

«Manne Balte Mamelyt, Dod man wene Katkenyt,
Mann pelyte peejukus Pyta svveeste bundeling.»
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Te varētu, ja Šmitam taisnība, runāt pat par trīsdomību. Vis-

pirms dziesmu varam ņemt burtiski; tālāk viņa ir bērnu dziesma, jo

te notiek jokošanās par bērna kārumu, bērnu sedzot ar pelītes

masku. Bet beidzot šī dziesma var piederēt seksuālai sfairai, bet tik

viltīgā kārtā, ka to pirmā acu uzmetienā nemaz nedomā, un

dziesma atrod ceļu skolas grāmatās. Raksturīgu piemēru sniedz arī

Latvju Dainu 2179. dziesma:

Pērngad es pazaudēju
Savu zīļu vainadziņu;

Šogad to ieraudzīju

Pa istabu rāpojot.

Pazaudēto meitas godu ierauga īpašniece bērna veidā pa plānu

rāpojam. Bet dziesma runā tikai par vaiņagu un tā klausītāju līdz

beigām maldina, jo vaiņags taču var nozust, vaiņagu var arī atkal

ieraudzīt, un it dabīgas ir domas, ka viņš mētājas «pa istabu», t. i.

klonā, vai uz grīdas. Tikai pēdējais vārds par «rāpošanu» mums

rāda īsto nolūku, un mums uzaust gaisma, koristi dziedātāja gribē-

jusi teikt. Te ir klasisks piemērs Lipsa uzskatam, ka komikā ir

apstulbināšana un apgaismošana. Bet bāze arī šinī dziesmā ir

erotiskas dabas.

Bet varam ņemt pārtikas ilgas vai seksuālas dziņas, varam

apdziedāt viņas tieši vai divdomīgā kārtā, katru reizi dziesmā paspī-

dēs kaut kas, kas stāv pretrunā ar cilvēka augstākajiem centieniem,

viņa garīgo autonomiju. Tā kustoniskais motīvs rāda cilvēkam

viņa cilvēcīgo seju greizā spogulī. Kaut kas tur ir sagrozīts, kaut

kas tur ir pārspīlēts, bet nevar teikt, ka spogulis tikai melo. Auto-

nomais cilvēks sevi tur redz no dabas atkarīgu un smieklīgu un sme-

jas par šo nesaskaņu starp savām divi dvēselēm. Te varētu atgādi-

nāt aistēta Šica (Schūzt) vārdu, kas smieklīgumu redz noskāršanā,

ka daba ar cilvēku jokojas un jokodamās sagāž viņa iedomāto diže-

numu. Ja uz seksuālo poēziju raugāmies no šīs puses, tad varam

viņu it labi ietvert augšā minētā Šopenhauera definīcijā, kur inkon-

gruence ir pats raksturīgākais jēdziens. Tiešām, inkongruence starp

augsto gara lidojumu un zemo miesas saistību! Šī nesaskaņa ir

kautkādi noreaģējama, un tas visvieglāki notiek dzīrās, kad mielo-

joties dzīvnieciskie faktori ir stiprinājušies un laužas uz āru drastis-

kās seksuālās dziesmās.

b) Pārākums. Blakus jau minētām dziesmām sastopama

ievērojama dziesmu grupa, kuras pamatos guļ pārākuma apziņa.
Tamlīdzīgas dziesmas ir nebeidzamas variācijas par tematu, ko pa-
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zīstam ari bībelē: «Es tev pateicu, Dievs, ka es neesmu kā šis muiti-

nieks!» Nebūs īpaši jāpierāda, cik ļoti tādas dziesmas var glaimot

autora pašlepnumam un tāpēc viņam sagādāt baudu. Uz otru kā

lejā stāvošu noskatīdamies, skatītājs pats šķietas augstāku stāvam

un apzinās to ar gandarījumu. Pie tam nemaz nav vajadzīgs, ka

viņš pārāks būtu īstenībā, jo savas vainas var arī neredzēt. Bet iz-

šķiroša ir subjektīvā apziņa, ne objektīvais in-

tellektuālais vai morāliskais pārākums, kā to domā Bīlenšteins.

Drīzāk varētu šīs sugas dziesmās saskatīt senas naida un sašu-

tuma atceres; jo ir raksturīgs apstāklis, ka apdziedāšana vēršas pret

svešiem ļaudīm, vai tādiem, ko nostāda svešnieku, klātpienācēju

lomā. Bet svešnieku aplūko ar neuzticības pilnu kritikas aci un

mēģina uztvert viņa vājās puses. Pat ja tādas vājības nebūtu pama-

nāmas, ir jāmēģina viņas izdomāt, lai svešajai pusei tā radītu apju-

kumu, apmēram tā, kā arī labi un rūpīgi apģērbies cilvēks apjūk,

ja viņam uzrāda kādu īstu vai sadomātu trūkumu ģērbā. Dziedā-

tājam ir patika novērot šo apmulsumu tai apziņā, ka viņš šo apmul-

sumu sacēlis. Iznāk, it kā mūsu mīļais «es» būtu piedzīvojis mazu

kāpinājumu uz citu rēķina.

Apdziedāšanās dziesmas grupēdami, varam viegli pārliecināties,
ka viņu pamatos guļ minētais neuzticības un naida gars. Tā piem.

puiši un meitas viens otru apdzied. Gan viņi varbūt viens otru

vēlētos iegūt, bet kamēr tas nav noticis, viņiem ir vēl kara stāvok-

lis: vienam vajaga otru nolūkot, vērtēt, iespaidot ar savu pārā-

kumu v. t. t. Tāpat kāzās: līgavas radi ir savā starpā tuvinieki, bet

nonākdami panāksnieku lomā līgavaiņa namā, viņi satiekas ar līga-

vaiņa radiem, kas tiem pagaidām ir sveši. Abas puses viena otru

naidīgi aplūko un ceļ dzēlīgo dziesmu karu. Vedeklai vajaga iedzī-

voties ar vīra māti: pirms tas notiek, vajaga raksturiem sadurties.

Tā apdziedāšanās ir īsts dziesmu karš, jo viņa izceļas diviem dažā-

das dabas elementiem saduroties.

Šo patiesību apliecina — novērojumi. Tā Fr. Menijs

(Scriptores r. Liv. 11. 526), seno jūdu dziedāšanu pieminējis, turpi-

na: «Bet arī no citurienes dzirdam, ka jaunekļiem un jaunavām ir

bijusi ieraša jaunus ciemiņus saņemt ar dziedāšanu, kas arī šiem

(t. i. latviešiem) nevien ir parasta liela, bet arī tādā mērā viegli iz-

darāma, ka diez vai cita tauta, citādā ziņā būdama jo vingrināta,

tādējādi uz pēdām varētu ko izdomāt un dziedāt par personu, seju,

iznešanos un valodas veidu, kas ir kādam svešniekam, vai ko citam

citādos apstākļos gadās satikt». Raksturīgs te tas apstāklis, ka ap-

dziedāšana vēršas pret klātpienācēju, svešinieku, ko dziedātāji vēl
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nav uzņēmuši savā sabiedrībā un uz kuru tāpēc drīkst šaut ap-

smiekla bultas.

Kur nu tāds apsmiekls ir pieļaujams, tur latvietis no veciem

laikiem liels virtuozs. Nav tiesa, ka «Pēterburgas avīzēm» vaja-

dzējis latviešus iemācīt smieties: latvieši ir zobgalības — un līdz

ar to arī smieklus — kopuši ārkārtīgā mērā. Kad Dionizijs Fabri-

cijs (Script. rer. Liv. 11. 442) brīnās, ka latvieši, vientiesīgi un

nekultivēti, prot maldināt, krāpt un artistiski melot, tad viņam šī

«īpatnība» (illis proprium) gan it sevišķi varēja atspoguļoties ap-

dziedamo dziesmu komikā. Par dziesmām taisni šis pats autors

saka citā vietā, ka viņas mums daudzkārt esot veiklas, varētu, var-

būt, arī sacīt, pilnas viltības. Višmanis savā poētikā (1697. g.) starp
4 piemēriem arī atzīmē vienu kodīgu:

Kara vīri pārnākuši,

Staigā purnu uzmetuši.

Sevišķu vērību latviešu zobgalības tieksmēm ir piegriezis
ceļotājs Kols (Kohl). Viņš rāda, ka pat tādā gadījumā, kur

citām tautām neatvairāmi celtos konflikts ar pamatīgu izkaušanos,
latvieši apmierinās ar vārdu cīņu, vēl šķirdamies viens otram kādu

ļaunprātību pakaļ saukdami.

Bet ko tad mūsu tēvi — vai labāki sakot, mūsu mātes, jo dzie-

dāšana bija galvenām kārtām sieviešu uzdevums — pārmeta saviem

īstiem vai iedomātiem pretiniekiem?

Vispirmā kārtā auguma defektus un starp šiem īpaši tādus,

kas aizņem seksuālo sfairu:

N N pagastā
Laba puiša neredzēj':

Citam bija līkas kājas v. t. t.

Turpinājums var būt tikai domu strīpa. Vai varbūt augums

ir bezveida, izplūdusi masa; tā meita lielās, ka viņa mātei ir viena,
bet labi rimta:

Kad sēdus sēdēju,

Kā siena kaudze;

Kad guļus gulēju,

Kā dīķa dambis.

Vai viņa, varbūt, ir sakaltusi, tad viņa ir «dzīsliņa», ko iestiepj
istabā. Drastiski salīdzinājumi palīdz izcelt peļamās īpašības. Kur

dziesmas nolūks ir pušķot, tur apdziedamā persona ir cīrulītis, ba-
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loditis, liepa vai ozols, bet kur nolūki ir pretēji, tur parādās «lāča

māte», «krupis» un tamlīdzīgi labvēlības ziedi.

Mans brālis — balodis Kā vārna, kā vārna

Dzintara pilī; Vakara māsa:

Tautu meita — pūcīte Redz kur cielava

Žagaru būdā. Vedēja sieva!

B. 21285. Biržu Basē.

Pielikšu te vēl kādus piemērus no suitu dziesmām (Basē).

Cjā Grietiņa. Ūjā Anniņa,
Tavu lielu bārdu: Tavu platu muti:

Trīs veci nabagi leskrēja vālodze,

Nedēļu plūca. Apsita riņķi,

Apjūma Skodē Pausari izveda

Nabagu namu. Deviņus bērnus;

Tupesis atlika Vēl otrus deviņus
Laidaru kaisīt. leperināja.

Ūjā Babiņa,
Tavu garu degunu:

Pats sēd istabē,

Deguns namē,

Deguns namē,

Cepeti groza.

Visvairāk vērības piegriež acīm, no kurām lasa, vai personas

vērtību nemazina visādi netikumi.

Augums ir kopjams un veidojams. Gan kādā spītīgā dziesmā

jaunava apgalvo, ka viņa neies «ļaužu dēļ dreijāt savu augumiņu»,

bet taisni t. dziesmas ļoti daudzkārt apsmej neveiklu izturēšanos

piem., uzsvērdamas, ka neveikle, pa durvīm ieiedama, izgāž sten-

deri, bet aiz galda sēzdamās, loga bēģeli; vai ka teicamam tēva

dēlam

Grabēj' zobi runājot,

Čīkstēj' kauli staigājot.

No tikumiem darba tauta it īpašu vērību piešķir čaklumam, tāpēc

satiriskās dziesmās it sevišķi graiza slinkumu, tikai jāpiezīmē, ka

graizīšana notiek bez patosa, bet vairāk ar labsirdīgu humoru. Sa-

līdzināšanas dēļ minēsim latviešu dziesmu un uzbūves ziņā ļoti

līdzīgu bībeles vārdu:



Tam pretim:

lemācīju lāci dieti, Nērsis pazīst savu kungu

Vilka bērnu stabulēt; Un ēzelis sava kunga sili;

Ļaužu bērnu nevarēju Izraēls nepazīst,

Darbiņāi izmācīt. Mani ļaudis nesaprot.

B. 6656. Ezaja 1,3.

Kā te, tā daudzkārt citur vecās Derības dziesmās satira ir patētiska,

jo autoram peļamie netikumi dziļi sāp; 1. t. dziesmās šo dziļo sāpju

par svešiem netikumiem nav ko meklēt; var gan būt, ka apdzie-

dāšana, pretpuses kļūdas uzrādīdama, viņai var nest arī labumu,

bet vispirmā kārtā dziedātājs tik priecājas pats par savu pārā-

kumu.

Slinkums un miegainība nu ir neizsmeļami smieklu avoti:

Jau miegs namē, Nu šņukst māte, nu šņukst
Nāk istabē; meita,

Liks vaļu, ļaus vaļu: Kādu vellu nu šņukstēja?
Pie kurja nāks? Plikas ciskas, tukšs pūriņš,

Ūjā, ūjā, Nu cels tautas kumeļam.

Pie manis nāk! Basē.

B. 6737. Vērpu, vērpu visu ziemu,

Guļu miegu, patrellēju, Gailam ūzas nesavērpu;
Man pūriņš piedarīts: Valkā gaili, pamazām,
Cimdus ada Laimes māte, Nedar kauna vērpējai!

Kvēpi raksta villainīti. B. 7110.

B. 6911.

Slinkumu ved sakarā arī ar izdzīves kāri un snaudulību. Bet

slinkums un viņa brālis trūkums nemaz nemazina gribu precēties:

Citas meitas zeķes ada, Ņemiet mani, ciema puiši,
Es gulēju aizkrāsnē; Es bij' darba cilvēciņš:
Citām jāja precinieki, Pa trīs gadi vienu zeķi

Es pa priekšu grozījos: Kā līgot nolīgoju.

Kad nu precinieki tuvojas, tad slinkā meita, gan pakāpdamās,

«kacē» līdz pašam pūra dibenam, bet

Kādu jodu izkacēs,
Kad nebij ielikuse!

Biržu Basē.

Gadās tad, ka tukšajā pūrā

Pele kaklu nolauzuse.
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Bet smieklīga nav tikai uz slinkuma pamatiem augusē tukšība;

smieklīga ir arī nemākulība, dzīves bezveidība. Kad jauno sievu

sagaida sunītis, putru gribēdams, tad viņam uzsauc:

Tā tev putru nesamais! Tāpat:

Māk Trīnīte dančus veste.

Vai arī: Māk kājiņas stirināt;
Dziedāt māku, dancot māku, Kad iekāpa audeklē,
Sienu pļaut nemācēju. Abas malas čokarē.

Biržu Basē.

Bet ir vēl vairāk peļami netikumi. Sieviešiem pie tādiem īpa-
ši pierēķina valodu celšanu. Gadās tas arī puišiem.

Āžam zobi nomizuši, Puišam mēle nodiluse,

Blīgznu mizu mizojot; Ap meitām runājot.

Bet sieviešu pusē, kā teikts, šo teikumu satiek jo bieži.

Kādu velnu vārna brēc, Vārna brēc sliktu laiku,

Kādu velnu meita kliedz? Meita puišus apmeloja.

B. 8495.

Tāpat: Vai arī:

Manai vīra māmiņaje Tu sieviņa, žagatiņa,

Pulkstens mēles galiņāje; Vilka, lāča apēdama:
Kuru sētu pieiedama, Ko no viena sadzirdēji,

Tur jau mani šķindināja. To otram izplukšķēji.

B. 8680. B. 8986.

Puišu vājā puse ir lielība.

Tautiets mani mīlēdams,

Izteic savu bagātīb'.

Rotaļa Biržu Basē.

Bet šī bagātība ir ironiski uztverama.

īpaša lepnība parādās meitu šķirošanā un bagāta pūra meklē-

šanā, kur panākumi mēdz būt ļauni.

Izpēļāja tautu dēls

Treju kungu dzeltainītes;

Izpēļājis dasagrieza

Pie tās pašas peļamās. B. 8461.

Vai: Tāpat:

Pate vārna mazgājās, Bāliņš ņēma kreļļoto,

Pate gāja nodzerties; Bagātības gribēdams;

Pats tautietis mani smēja, Pārtrūkst diegi, izbirst krelles,

Pats atjāja bildināt. Te bāliņa bagātība!

B. 8788. B. 21521.
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Visā lielumā satiriskā dzeja ne labprāt aizņem dziļākus

ētiskus jautājumus. Tas arī saprotams, jo dziedātājus neatstāj

apziņa, ka šis nav augstākais, nopietnām lietām piemērotais dzejas

veids. Totiesu jo vairāk satira nodarbojas ar ārieni. Tas attiecas

nevien uz «līkām kājām», «platu muti» vai citiem auguma defek-

tiem, bet arī uz apģērbu, māju un mājas iekārtu. Cēlā izteiksmē

piem. t. dzeja labprāt slavē ģērba glītumu:

Vai arī:

Velc, brālīt, trejus svārkus, Ģērbies, manu bālēniņ,

Tev trejādas audējiņas: Vanadziņu nadziņos;
Auž māmiņa, auž māsiņa, Lai ģērbjas tautu meita

Audīs tava līgaviņa. Sīkajē sudrabē.

Biržu Basē. Biržu Basē.

Pēc ļaužu grupām rēķinot satira, protams, negrie-

žas pret savējiem. Arājiņam visas kājas zied un

No kājām ziedi bira,

No rociņas sudrabiņš.

Bet svešas tautas un zemnieku kārtai pāri stāvoši slāņi dod

bagātu materiālu zobgalībai, kas pilnīgi atbilst augšā minētām do-

mām par klātpienācēju apdziedāšanu. Tā vācietis latviešu starpā

jūtas neveikli, pie sabiedrības nepiederēdams un ārā nevarēdams

palikt.

Kur, vācieti, tu sēdēsi?

Ārā lietus, namā dūmi;

Ārā lietus, namā dūmi;

Istabā ciema ļaudis.

Kurš nezinās arī piemēru par naudiņu jūras dibenā! Par ka-

ķiem, kas arklu vilka! Visur tur ir klāt nelaimīgā vācieša figūra,

kas neprot sev līdzēties, ja nonāk mainītā lomā. Vācietis top par

sinonimu izlutinātam, pārsmalcinātam.

Mazāk satira vēršas pret kungiem kā tādiem, lai gan arī viņiem

tiek sava tiesa.

Sociāli augstākus slāņus apzobo taisni šī viņu sociālā pārākuma

dēļ kā elementu, kas no tautas masas izdalās. Bet izdalās arī vieg-

la darba darītāji: drēbnieki un audēji. Viņi sociālajā kāptuvē ne-

stāv augstāku kā zemnieki, drīzāk otrādi, bet viņiem ir savas īpa-

šības, kuru zemniekam nav, dažkārt arī defekti augumā, un šīs īpat-

nības viņus nodod zobgaļiem.

Plūksnu, plūksnu vēverīti, Ko tas plūksna saplūkāja,

Skrandu, skrandu skroderīti! To tas skranda saskrandāja.
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Ar drēbniekiem un audējiem it kā atveras tā tipu galerija, ku-

rā vēlāku ietilpst pats Pietūka Krustiņš kā eentrālfigūra. Tie ir fi-

ziska grūtuma nenomākti ļaudis, kas tāpēc — gluži citādi nekā dar-

bā nokausētais, smagais zemnieks — ātri uz visu ko atsaucas, ātri

un arī smieklīgi. Līdz ar pagasta jumiķi, protams, arī skolotājs
bija ierindots taī kārtā, kuras priekšgalā stāvēja drēbnieku un au-

dēju firma un kas pretendēja uz lielāku smalkumu un amatnieku

godu.

Pirkstainīšus vien adīju,

Amatnieku gaidīdama:

Velis atspēra arājiņu

Dubļainām kājiņām!

Džūkstē.

Pietiks piemēru. Pēdējie no viņiem, it kā saskaņā ar Bīlen-

šteinu, attiecas uz kollektīvu. Bet tas nenozīmē, ka viņi tāpēc ne-

var ievainot atsevišķu individu. Piemēram, vācietis zemnieku vidū

atrazdamies, droši ņemtu par ļaunu jautājumu: Ko nāci, vācieti,

zemnieka kāzās, lai gan šis jautājums nav tieši viņa dēļ radies.

Drīzāk varētu likties, ka zobošanās pirmajā personā mīkstina

apsmieklu, bet jāņem vērā, ka neskaitāmas reizes ir lietota arī otrā

(«Tavu platu muti!» «Tavu kāru mēli!» etc.) un trešā persona

(«Saiminieka dēli brauca». «Lepnajam tautietim vieni paši goda

svārki» v. t. t.); arī 1. persona var šķelmīgā izteiksmē it labi stāties

citu personu vietā, piem.:

Grieta, Grieta, Jānis nāk, lesim paši vāverēs.

Ko mēs Jāni mielosim? Pārnes kaķis piecas peles,

Sūtām kaķi peļu ķert, Mēs nevienas vāverītes.

Džūkstē.

Zināms, šinī pēdējā atgadījumā noskaņojums nemēdz būt tīri

satirisks, bet vairāk humorislīgas dabas. Katrā ziņā lādas pirmajā

personā sacerētas dziesmas neder vairs kā apdziedāšanās dzies-

mas. Bet aizķert var arī viņas, ja zinām, uz ko šis «mēs» vai «es»

zīmējas.

Bet vislielākā nozīme mīkstināšanas ziņā jāpiešķir tradicijai,

senlaiku sankcionētam pienākumam. Salīdzināšanas dēļ derēs at-

cerēties, ka arī citās tautās ir novērojama radniecīga parādība: tā

Bekelis (Boeckel) savā tautas dziesmu psīcholoģijā (pag. 327.)

saka, ka satiriskas dejas dziesmas esot tautas dzejas senu senā suga.

Mums tik «dejas dziesmu» vietā labāki teikt: «kāzu dziesmas».
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«Mēs labi ļautiņi, Nu mēs cits citu

Jūs arī labi; Gānīsim,»

dzied suiti, sākdami dziesmu karu, ko viņi sauc par gānīšanos.
Arī turpinājums rāda, ka pretiniekam ir tāpat savas tiesības, jo

labā drāmā ir visām pusēm taisnība.

Turaties, turaties, Par sav brāli;

Manas mīļas dziedātājas: Mums vis' turama

Jums visa turama Par sav' mās!

Beidzot pats dziesmu kara noslēgums liecina, ka «gānīšanās»
nav nākusi no personīgas ļaunprātības, jo vīra un sievas radi, īsti

ņemot, sader kopā.

Saderēta, saderēta, Četri labi saderēja:
Šī zemīte saderēta! Sader miezis ar apeni,
Lai sadere, kas sadere, Tā svainītis ar tautieti.

Biržu Basē.

No citiem apstākļiem ne bez nozīmes ir sacensība skaļā dzie-

dāšanā, kā to ir nācies novērot vēl tagad pie suitiem kāzu ierašas iz-

pildot. Tā kā abas puses dzied uz reižu, abās pusēs ir lielāks pulks

dziedātāju un abas puses viena otru mēģina pārspēt nevien asprā-

tībā, bet arī skaļumā, tad šinī chaotiskā troksnī nav nemaz labi ie-

spējams pretinieku apsmieklu sadzirdēt un saprast. Aiz šī iemesla

viens otrs asums nemaz netiek īsti sajūtams.

Tradicijās uzaugušam, šo iemeslu dēļ, tautas satira nav tik

piedauzīga kā Einhornam. Bet nevar liegt, ka aiz tradicijās segas

darbojās ļoti primitīvi seksuāli instinkti un pašmīlīgā tieksme, uz

citu rēķina izbaudīt varizejisku pārākuma sajūtu. Daudzkārt abas

šīs tendences savienojas, jo otra vājības izzobojot, gadās aizņemt

ēdienu-dzērienu kāri, kā arī dzimumu nenormālības.

Jau pieminēju, ka latv. t. dziesmu satira vairāk kavējas pie

ārišķībām, nekā īsti dziļiem ētiskiem prasījumiem. Tā piem. Be-

kelis (pag. 303/304.) aizrāda, ka citas tautas jocīgās dziesmās aiz-

ņem arī mirušus un viņu netikumus. L. t. dziesmās tāda mirušu

ieņemšana joku valodās nemaz nav domājama. Tas liecina, ka sa-

tīriska tautas dziedātājiem nav cēlas diezgan. Tau-

tas pietāte pret nāvi un aizgājušiem neļauj dzīvības un nāves jautā-

jumu iztirzāt ar vieglas mūzas palīdzību. — Gan kādreiz apdzie-
damās dziesmās ir minēts arī Dievs, kas arī varētu likties nepiemē-
rots šim dzejas veidam. Bet runa īsti nekad nav par Dievu, bet par

ērmotiem Dieva meklētājiem, kas ar savu dievkalpošanu gan paši
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top smieklīgi, bet Dieva autoritāti nepadara par disputa priekšme-
tu. (Piem. B. 19910. pielik.).

Ja nu 1. t. satiriskā dzeja tādējādi izvairās no tikumības vai

reliģijas kardināljautājumiem, tad, protams, viņā nemeklēsim pa-

tosu. Bet tad arī pārmetumi, ko satiriķis izsaka, pie ārišķībām ka-

vēdamies, gan nodara ādai dažu sāpīgu skrambu, bet nesit augumam

dziļas brūces, jo vairāk tāpēc, ka uzbrukums notiek it kā no nai-

dīgas partijas puses un ķer veselu kollektīvu, pie tam ar gaiši re-

dzamu pārspīlējumu.

c) Komikas tālākā izveidošanās. lepriekš minē-

tos piemēros dziesmas ir pa lielākai daļai komiskas pēc sava satu-

ra. Bet komiķa grib sniegties vielai pāri un sasniegt efektu ar īpa

nēju izteiksmi. Galvenais cēlonis te būs meklējams seksuāla,

sfairā, jo viņa ir tabū (t. i.: neaizskarama), bet ja nu par viņu t

mēr jārunā, tad runātājs mēdz izvairīties no skaidras gaismas, be

slēpjas aiz izteiksmes, ko var saprast arī citādi un ko nezinātājs va

arī nesaprast, atrazdams vārdos bez paslēptas nozīmes vēl kādu c

tu vientiesīgāku saturu. Arī šo baltu dien zinātniskā literātūra a

tiecīgos terminus ņem no svešām valodām, bet sabiedrībā par šiem

priekšstatiem runājam ar neīstiem vārdiem, kas šķiet maz pieda

zīgi. Tādos apstākļos runa vientiesim būs vientiesīga, bet pazinē,

var bez satura paša ieinteresēt attapība jeb atjautība, ar kuru run

tājs mācējis pieskārties nepieskaramām lietām. Augšā minēta

Menija piemērs jautājumu it labi palīdz noskaidrot. Proti, no vi

nas puses, dziesmas sakars ar seksuālo sfairu nav apšaubāms, iev

rojot lielo skaitu nepārprotami seksuālo variantu, kas sakopoti
Dainās zem Nr. 34388. Otrkārt, Menijs, šo dziesmu ar notīm snie

dams, grib tik raksturot latviešu muziķu. Tad nu viņam nebija n

mazākā iemesla izvēlēties nepieklājīgu tekstu. Bet, acīm redzo

viņš tekstu par tādu nav turējis. Bet ja Menijam šis teksts ner

dīja aizdomas, tad — skaidra lieta — arī dziedātāji paši būs viņ

izpildījuši vientiesīgi, piem. kā bērnu dziesmu. Ar to nav teikts,
ka citos apstākļos — piem. dzīrās — šī dziesma nevarētu aizkusti-

nāt arī citas stīgas, šo paslēpto kombināciju uzminot, klausītājs

pārdzīvo zināmu gandarījumu, un viņam tīksmi sagādā ne tik-

daudz seksuālais saturs pats, kā šī satura ietērps. Tā rodas rota-

ļāšanās ar vārdiem.

Satura ziņā šādas vārdu rotaļas, protams, attiecas galvenā kār-

tā uz aizliegto («tabū») dzimuma sfairu, kā to liecina nerātnās

dziesmas B. 34641, 34688, 34502, 34518, 34530, 34538, 34541, 34564,

34601, 3614, 35713, 35723, v. t. t. Bet valodas ziņā šīs dziesmas lab-

prāt izmanto gadījumu, kur diviem vienādiem vai līdzīgiem vār-
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diem ir dažāda nozīme. Tā piem. vārds pupas ģenitīva formā sa-

skan ar citu vārdu, kas apzīmē sieviešu krūtis. Tautas dzeja to iz-

manto, vezdama šīs divas sfairas sakarā, piem. B. 34993, 21148 v. c.

To ievērojot, nebūs jābrīnās, ka arī starp rātnajām dziesmām L. D-u

krājumā ir dažs vilks avju drēbēs. Dažu no šiem vilkiem varam

atmaskot — piem. B. 1362, 20257, 21036, 21041, 34362, v. t. t., bet

dažs laikam paliks uz laiku laikiem nepazīts.

Bet nav vajadzīgs, ka uz divdomību dibinātā atjauta attiektos

taisni ikreiz uz dzimumdzīvi. Asprātība patīk arī citās kombināci-

jās, vislabāk, protams, ja šī asprātība potencē pārtikas ilgas vai pā-

rākuma apziņu, (piem. B. 19529, 19728, v. c).
Vārdu spēle izceļas arī tad, kad līgavu pārvedot pārbauda,

Vai bija pūriņš,
Vai puspūriņš.

Vārds pūrs ir lietojams divējādās nozīmēs, gan apzīmēdams zi-

nāma lieluma trauku, gan līgavai līdzi doto mantu. «Puspūriņš» nu

īsti lietojams tik pirmajā, t. i. mēra nozīmē, bet te ar šo vārdu arī lī-

dzi dotā bagātība tiek vērtībā mazināta. tādas vārdu spēles

pamanāma pa reizēm pat nopietnās dziesmās. (B. 30738.).

Jocīgās dziesmās šī dziņa skubina radīt jaunus vārdus, atska-

ņas, dabas skaņu imitācijas v. t. t., piem.

Sen bija kūmām Sen pāde sēdēja

Kūmoties, Sudraba krēslāi.

B. 1296.

kur «kūmoties» ir atgadījuma vārds un radīts atkarībā no «kūmām»

kā komisks elements. Dziesmā B. 20029

Anna-kanna krogā dzēra,

Ķērsta-ķēve mežā brauca,

nejaušā atskaņa modina Annu vest sakarā ar kannu, kam, protams,

viegli pieslienas dzeršana krogū; Ķērstas vārdā pirmās skaņas ir tās

pašas, kas «ķēve» un šis priekšstats viegli saistās ar mežā brauk-

šanu. Acīmredzot, tautas dziedātāji šādā vārdu saistīšanā ir redzē-

juši zināmu atjautu, kas viņiem darījusi prieku. — Līdzīgā virzienā

iet vārdu kombinācijas: leva-sieva; kātu-prātu un citas skaņas. Bet

būs še pieskaitāmi arī tie gadījumi, kur starp dabas skaņām un va-

lodā lietojamiem vārdiem mēģina atrast sakaru ar saskaņu. Piem.

Lai Dievs soda tēv' ar māti, Kura vārna purā skrēja,

Kas man Kārli vārdu lika; Tā tik Kārli daudzināja.

B. 1404.

Varbūt patikai pie vārdu spēlēm ir sava loma sIA taīs mīklās,
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dziesmās un skaitīšanā, kur pareizas valodas vietā lietoti kādi sa-

kropļoti pusvārdi vai dīvaini, citādi nelietojami izteicieni:

Torķis (vilks) sēd aiz vārtiem, Celies, guba, gaiba nāk,

Gaida drilli izietam (kazu Ņem to vamb, liec uz vimb;

i-am) Arī:

Pavaicāja sētlaipim (kaķim), Celies, guig, gaig nāk,

Kur gulēja aldermaņi (suņi). Liec to ķing uz to ķeng.
B. 2400. B. 34374.

Vai mīkla:

Līču, loču, kur tu teci?

Cirpelpoli, ko tu prasi!

Mīkla attēlo sarunu starp līkumainu upi un platu pļavu, bet

34374. dziesmai Barons piesprauž klāt piezīmes: guba-meita, gaiba-

gaisma, vamb-katlu, vimb-kāsi. Varbūt pamatā te guļ bērnu izru-

nas nevarība, un diskrepance starp šo nevarību un normālas runas

prasībām saceļ smieklus. Tādās domās mūs jo vairāk apstiprina

tas apstāklis, ka arī skaitīšana dažreiz notiek tamlīdzīgā kroplā va-

lodā, un ka šāda skaitīšana ir praktizējama taisni bērnu rotaļās, kā

to redzam piemērā:

Vensga, duiga, treiga, veiga,

Sītiņ, sātiņ, ķedele, vedele,

Stilum, stipts.
B. 2216.

Barons tur piezīmē: «Šādu skaitļu pantiņu ir daudz un dažādu.»

Viņos šur tur pamanām sakropļotus svešu valodu vārdus. Ar to la-

bi saskan arī tas novērojums, ka 1. t. dzejā nereti ir zobgalīgā sa-

karā iepītas svešu valodu druskas, piem.

Visi mazi bērniņi Karote-lepele,
Vāciski prot; Purt, suni ārā,

Maizīte-brotīte, Pa durvīm laukā!

Domāju, augšminētie piemēri būs diezgan gaiši pierādījuši, ka

1. t. dzeja redz īpašu komiķu uz valodas pamata radītā divdomībā.

Tāda divdomīga — vai labāki sakot — pusvārdu valoda ir īpaši ie-

teicama uzbrukuma gadījumā, jo viņa neļauj pretiniekam tūlīt re-

aģēt, bet prasa no viņa apdomāšanos. Bet tāpēc viņu netura par

mazāk dzēlīgu.

Nav tāpēc nekāds brīnums, ka vēl šo baltu dien vārdu cīņās

satiekam aplinku valodas, kur viens runātājs vai nu izgroza preti-

nieka domas, pie tam it kā pieturēdamies pie oriģināla vārdiem,
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lai gan ieliek viņos gluži citu nozīmi, vai arī pretiniekus nomelno-

dams, bet nenosaukdams faktus skaidrā vārdā un tā izvairīdamies

no atbildības.

d) Komiskās lomas. Komiķa, kā redzējām, daudzkārt

ņem palīgā vārdu spēli; bet viņa rauga reālizēties arī īstā spēlē, pri-

mitīvos joku lugu sākumos, kas karikatūras veidā cilvēku jocīgās

puses izceldama, dod skatītājam iespēju ar pārākuma apziņu noska-

tīties uz šiem neveiklajiem lāčiem, čigāniem, stomučiem, vai kā

citādi vēl šīs maskas sauc, jo šos «danča bērnos», «tuteņu zagļos»,

«ķekatas bērnos pinkainām galvām» it kā iemiesojas cilvēka dzīvnie-

ciskā, zemākā daba. Bet līdz ar to, tur ir kaut kas, kas atgādina

mūsu normālo — vai par normālu turēto — dabu, un nesaskaņa

starp šīm divām dabām skubina mūs smieties. Šī priīmitīvā spēle

satura dīglī situācijas un rakstura komiķu. Bet ne katrā reizā ir ie-

spējams situāciju vai raksturu izrādīt reālos tēlos. Dziedātājs ir

spiests raksturus un situācijas iztēlot vārdos vien, izsaucot klausītāja
dvēselē attiecīgos priekšstatus. Piem.:

Ciemiņš mani kūmās lūdza, Es ar savu līku ciiki

Dižas naudas gribēdams; Sēžu galda galiņā.

Situācija te tāda: krusttēvs ir nosēdināts goda vietā — galda

galā; no viņa nu gaida sevišķi bagātu dāvanu. Bet viņš, kāroto

godu panācis, ir nedomā ko vērtīgu sniegt, un ar visu vajadzīgo

smalkjūtības trūkumu ir jau pie rokas nolicis aplauzītu vara gabalu

(«līku diķi») un smaidīdams raugās apkārt. Tas ir skats, ko būtu

vērts izrādīt dzīvā bildē.

Tamlīdzīga komiķa var reālizēties dalītās lomās, dialoga

veidā, arī monologā, vai monologā ar ievadu situācijā. Piemēri:

Nāciet, meitas, linu plūkt, Tu, vērsīt, nebēdā,

Kaušu vērsi vakarā! Ks meitām pamēļoju,

Vai:

Saimnieks sava auna raud, «Skaiti, vilks, pātarus!»

Uz mūrīša sēdēdams; «Es, Dievs, nemāku:

«Tev bij sava auna žēl, Kazuļi, jēruļi,

Man vārītes (==dzīvības) vairāk žēl.» Tie mani pātari.»

B. 2388.

«Mana balta māmulīte, «Velc, sērdiene, bērza kraupi,
Sērdienīte kreklu prasa!» — Es nedošu balta krekla.»

Pēdējā piemērā ir sava daļa diezgan rūgtas satiras par pa-

mātes cietsirdību.
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Liela daļa tamlīdzīgu dialogu un monologu attiecas uz dzīv-

nieku valsti, pie kam kustoņi nav nekas cits kā viegli maskoti ļaužu

bērni. Tā balodis sevi tura par visai gudru, tos graudus salasī-

dams, ko muļķa vīrs, pēc viņa domām, «izkaisījis», lai gan graudu

izdeldētājs ir viņš pats, kamēr vīrs tos ir sējis.

Muļķis vīrs zirņus kaisa; Es bij gudris salasīju,

Es bij gudris salasīju, Pa vienam graudiņam.

Komiķa te pastāv pašironijā; jēdzieni apgriežas otrādi: kai-

sīšana ir pozitīvs darbs un salasīšana negātīvs. Ironija ir vispārim
viens no komikas resp. satiras iemīļotākiem izteiksmes līdzekļiem.

«Daiļas meitas» un «stalti puiši», «bagātība», «darba cilvēciņš» un

citas pozitīvas parādības ir apdziedāšanas dziesmās allaž uztvera-

mas no ačgārnās puses. No citiem izteiksmes paņēmieniem iecie-

nīts ir kontrasts:

Viegla mēle pasolot,

īsa roka izpildot.

Vai arī:

Bij brūte redzēta, īlēna deguns,
Bet tāda nebij: Skalgana zobi!

e) Humors. Nesaskaņa starp ideālu un īstenību ved mūs

satirā; tā tad satira ir ceļš no liela uz mazu un mazisku. Ja ejam
otrādo ceļu: no maza uz lielu, tad nākam humora valstībā. Pie

tam nav jādomā, ka abas parādības ir galīgi šķirtas. Varam arī uz

to pašu parādību lūkoties no 2 dažādiem viedokļiem.
Humors ir tas brīnišķīgais ierocis, kas palīdz atvairīt ārējo

lietu spiedīgo svaru. «Nil admirari», t. i. brīvi tulkojot: neko nepa-

darīt par pielūdzamu elku! Un dzejnieks ir taisni aicināts pasauli

pārvērtēt. Ģēte par šo dzejnieka augsto uzdevumu izsakās:

«Viņš dara diženu, kas nedižens mums šķiet;

Kas citiem cienījams, par nieku viņam kļūst.»

Latviešu tautas dzeja valkā šo dzejnieka priekšrocību diezgan

plaši, un viņu valkājot palīdz nabaga zemniekam pacelties pāri kun-

giem un vagariem, dzīves trūkumiem un pašu netikumiem. It se-

višķi šo zelta humoru latvieši ir ielikuši bērnu dziesmās (B. 2044—

3087)/ Bērnu dziesmas šim nolūkam arī īpaši noderīgas, jo bērni

nerīkojas pēc konvencijas, bet ar suverēnu varu izdala savas sim-

pātijas un antipātijas. Šinī ziņā īsti poēti arī ir lieli bērni, un tāpēc
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augšā minētais Ģētes vārds viņus pareizi raksturo. — Bet kādā

veidā latv. tautas humors parādās aukļu dziesmās? Vispirms, izejas

punkts ir šaurā apkārtne, kas bez dzejas spožuma var likties ļoti

mazvērtīga un sīka. Šinī sīkajā apkārtnē ir humora saknes. Un

starp sīkumiem humoristīgā bērnu dzeja labprāt apstājas pie visu sī-

kākajiem elementiem. Tā circenis pats par sevi ir sīks radījums, bet

dziesma vēsta, ka māte, tumsā vērpdama, ir

Pievērpuse blusai kāju,

Circenim cekulīti.

B. 7003.

Tur jau ir dienas gaismā vajadzētu mikroskopa! Bet lieta sa-

režģījas vēl vairāk, ja aukle solās noķert mušu, darīt mušas desas un

tad tās pakārt Jancītim deguna galā! Tas ir ļoti zīmīgs piemērs.

Viņš rāda, ka mēs patlaban kustamies ārkārtīgi šaurā aplokā. Bet

ko šinī šaurajā aplokā saskata dzejnieka suverēnā acs? Viņai mik-

rokosms top par makrokosmu. Sīkajā, šaurajā bērna apkārtnē at-

spoguļojas visa lielā dzīve. Tur svin kāzas, pie kam žagata grib va-

naga sieva būt (2580), vai vilks ir kazai precinieks, vai zvirbulis tai-

sās sievu vest ap miežu laiku (2546)). Protams, ka circeņi un blu-

sas arī svin lepnas kāzas: kāzu dalībnieki, sadzērušies, viens otram

nodara nepatikšanas un iet sūdzēties. īpašs dzērāja tips ir vilks,

kas it kā alu baudījis

Ik vakara gavilēja

Sīkā priežu šiliņā.

Pēc kāzām nāk jaunā audze un nu ceļas rūpes par bērnu kop-
šanu. Paraugs tur ir vālodzi te, kas «gudri bērnus audzināja».

Pale ēda sila ziedus,

Bērni alkšņa pumpurīšus.

Pūti, pūti, balodīti, Pats tu pūti savu bēdu,

Ne tu manu bēdu pūti; Savus bērnus barodams.

B. 2432.

Kad mazie dzīvnieki paaugušies, iesākas dzīves nopietnība,

darbs:

Zaķīts ara līdumā,

Žagatiņa brīnījās.

«Ko brīnies, žagatiņa?
Tā vīram jāstrādā.»

B. 2309.
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Bet strādāt «vīrs» nevar tikai pats uz savu roku; tā vilks piem.

ir «Dieva darbinieks» (2363), kam jāiztiek bez ceļa kules. Nevar,

protams, dzīvot tikai darbam; paspīd jaunu ļaužu mīlestība, kā jau

nākas, ar visādiem starpgadījumiem:

Stalti brauca vanadziņš Apsagāza kamaniņas

Sniedzes meitas kamanās; Sīļa dēla tīrumā.

B. 2561.

Braucienam labi izdodoties, jaunie, īpaši līgava, redzamā kārtā

apmierināti:
Gailīts brauca kaņepēs Vista sēd vāģīšos,

Ar sudraba vāģīšiem, Cekuliņu grozīdama.

B. 2467.

Uz vecumu, protams, dzīve top prozaiska kā gailim, tā vistai:

īsas kājas, dziļš sniedziņš,
Tālu salmu gubeniņš.

Arī sabiedriskām lietām nevar garām paiet, jo vilkam ir liela

«tēvu zeme», bet ķipi liek cietumā par dauzonību, jo viņš ir kannu

sasitis, un kad runcis nopeksē kurmi, tad izceļas jautājums, vai

kungi neuzsāk izziņu, kur palicis tāds varens zemes arājs. Bet ka-

ķis pats aizbēg Vāczemē, gluži kā zemnieks Manceļa laikos, kas arī

«bēg višķin nost». — Valsts nevar būt bez bruņota spēka, kālab arī

runcītis, kas citām reizēm ir liels dancotājs, apjožas ar zobentiņu.
Valstī ir arī savas šķiras, tā

Kaķīts bija liela rada,

Bez palaga negulēja.

Kā izglītoto slāņu reprezentants viņš prot arī cienīt vēsturi un,

kaņepēs ielīdis, apzinās, ka šie lielie meži nav vienā dienā izauguši.

— Piemēri galvenām kārtām pieder dzīvnieku pasaulei, jo tā bērna

sirdij stāv tuvāk. Bet ir arī piemēri, kas daudzina citas bērna pa-

saulē svarīgas lietas; tā putra nāk sērst pie bērniem (2951), un

ziema aun kājas uz projām iešanu.

Ko Bar. L. D-as savos 6 sējumos sniedz visumā, proti cilvēka

mūža gaitu un apstākļus, to aukļu dziesmas projicē uz bērnības

slieksni. Līdz ar to šīs aukļu dziesmas der bērniem par labu ievadu

dzīvē. Ja bērns rotaļādamies iepazīstas ar vielām un formām, kas

viņam nākamajā mūžā būs vajadzīgas, tad dziesmās bērns iegūst

priekšstatus no dzīves garīgās sejas. Kā lelle meitenei dod iespēju,

pašai to neapzinoties, sagatavoties mātes uzdevumam, tā bērnu

dziesmas 1. t. dzejā dod mazajiem atgadījumu radīt — īpaši ar kus-
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toņu palīdzību — veselu gara pasauli ar īpašībām un attiecībām,

kādas vien var meklēt lielajā pasaulē. Bet bērns, nebūdams konven-

cijā saistīts, rīkojas savā apkārtnē suverēni, piešķirdams vismazā-

kajam kukainim, ja viņam tas iepatīkas, vislielāko nozīmi. Līdz ar

to šī bērnišķā brīnumpasaule top par atsvaru vēlākam pasaules

smagumam, un cilvēks, kas neļauj vēlāk apslāpēt šo bērnības rota-

ļīgo fantāziju, var arī reālajā pasaulē lietas vērtēt pats uz savu roku,

pie kam tad — dziesminieka vārdiem runājot — «būs dižens tas, kas

nedižens mums šķiet». Bērnišķīgajā humorā arī 1. tauta uztur savu

kundzību pār dzīves parādībām: spriedumiem un aizspriedumiem.

Šis smaids, ar ko cilvēks prot uz dzīvi skatīties, ir grūtā brīdī par

atvieglojumu.

Apdziedāšanas dziesmās iepazināmies ar tautas satiru, aukļu

dziesmās mirdz daudz humora. Tomēr kā vienā, tā otrā grupā ne

satira, ne humors spilgti neizceļas no vispār komiskā fona, jeb,
citiem vārdiem runājot, komiskajās dziesmās nav īpašs uzsvars likts

uz ētiskām vērtībām. Tamdēļ pārrunātajās dziesmās, ja viņas ir sa-

tiriska rakstura, ir vairāk labsirdīga smaida nekā pravietiska rājie-

na, bet ja viņām raksturs ir humoristisks, tad vairāk rotaļīguma
nekā filozofiskas sistēmas.

5. Latviešu tautas dzejas nozares

Parasti dzeju šķiro 3 nozarēs: liriskā, episkā, drāmatiskā. Ja

ņemam latv. tautas dzeju visumā, t. i. ietveram savā iztirzājumā arī

teikas un pasakas, tad nav nekādu šaubu, ka mūsu tautas tradicijās

liriskais elements ar episko īsti sacenšas, jo pasakas, kā jau pats

par sevi saprotams, nav bez notikuma gaitas un tā tad pieder episkai

dzejai, kamēr tiem sacerējumiem latviešu folklorā, kam dzies-

mas forma, piem. visam lielumam tautas sacerējumu Latvju Dai-

nās, ir liriska seja. Drāmas pazīmes turpretim būs grūtāki saska-

tāmas.

Ja, turpretim, teikas un pasakas izslēgdami, ņemam tautas dzeju
šaurākā nozīmē, pieturēdamies apmēram pie L. D. krājumiem, tad

arī par tautas dziesmu episko raksturu var rasties šaubas. — Mēģi-

nāsim te noskaidrot, vai un kādā veidā augšā minētās nozares kon-

statējamas mūsu tautas dziesmās.

Lirika, mūzikai vistuvāk stāvēdama, ir visgrūtāki raksturoja-

ma; viņas elements ir jūtas. Tāpēc pat aloģiskiem elementiem, piem.

drūmajiem vai priecīgajiem refrēniem, tur ir sava vieta, jo viņi pa-

līdz pārnest uz klausītāju zināmu dvēseles noskaņojumu pat tad,
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kad nemaz nav nosakāms, kāds ir dziesmu saturs. Ne tā tas ir ar

episko un dramatisko dzeju; tur katrā ziņā ir konstatējams kāds

faktisks materiāls; tur ir notikums, raksturi, vieta, laiks etc. Tādā

ziņā epika un drāmatika ir lirikai pretim stādamas. Bet savā starpā

viņas izšķiras tādā kārtā, ka drāma to parāda tieši mūsu acu priekšā,
ko eposs mums sniedz tikai atstāstījumā.

Tādas tad nu būtu lielumā pazīmes visām 3 dzejas nozarēm.

Bet jautājumu konkrētāki aplūkojot, nomanām sarežģījumus. Tā

piem. lirika, jūtu dzeja būdama, tomēr neiztiek bez satura: ir tur

kāda situācija, mēdz būt kāda darbība, kādi apstākļi, ar vienu vār-

du sakot, kaut kas ārpus subjekta stāvošs; tas tad gan nav liriskās

"dziesmas īstais saturs, bet šī ir tā zeme, kur jūtas sakņojas. Bez jeb-
kāda reālas pasaules data jūtas nevarētu nekur saistīties, koncen-

trēties. Dzejnieka jūtas ir bišu spiets, kam ārējie apstākļi dod za-

ru, kur nomesties.

No otras puses arī epikai un drāmatikai jūtas nav svešas vai pie-
ciešamas. Ja Aristotelam drāmas gala mērķis ir bailes un žēlums

(phobos un ēleos), tad, protams, ka arī visa luga būs sātināta jūtu

elementiem, jo kā piepēži varētu rasties baiļu vai žēluma jūtas, ja

izrādāmais gabals nebūtu koncipēts tādā nolūkā? Bet ja tā, tad

jūtas arī tur, kur viņas tieši neizsakās, ir īstais dzinējspēks.

Varētu vēl aizrādīt uz sekošu zīmīgu apstākli: eposa un drāmas

formas izaug ne patvarīgi pēc dzejnieka iegribas, bet atkarībā no

reāliem apstākļiem, kuros šie dzejas darbi jāizpilda. Tur tad ievē-

rojama ioma piekrīt klausītājam, publikai, (Sal. R. Mūller-Freien-

fels, Über die Formen der dramatischen und epischen Dichtung,

Dessoir, Zeitschrift fūr Aesthetik 1913), kas dzejnieka patva-

ļai velk robežas, rada ārpus dzejnieka stāvošās normas. Šinī ziņā

epikai un drāmatikai raksturs nav tik subjektīvs kā lirikai. Bet nav

arī jādomā, ka episkajā vai dramatiskajā dzejā autora «es» būtu

kas nenozīmīgs vai mazvērtīgs. Nē, arī tur dzejnieka individuālitā-

te parādās jau vielu izvēloties un dzejas formu nosakot, tā kā bei-

dzot arī epikā un drāmatikā nozīmīgākais no visiem faktoriem ir

dzejnieks pats. — No otras puses, arī lirisku dziesmu autors ņem

vērā publiku. No Ģētes, piem., zināms, ka viņa dziesmām daudz-

kārt par ierosmi bijis nodoms, sacerējumu pasniegt lemīļotai per-

sonai, lai tā būtu viņa dziesmas īstā lasītāja. Nav šī parādība arī

reta latv. literātūrā, ko dzejnieki paši apliecina, savas dziesmas no-

vēlēdami jeb veltīdami kādam noteiktam lasītājam resp. lasītājai.

Tā tad arī liriķis prasa pēc publikas. Bet ja viņam publika vaja-

dzīga, un viņš to tiešām ņem vērā, tad, protams, arī liriķis nedrīkst
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iekrist šaurā subjektīvismā, jo tad jau lasītājs viņam nesekotu un

dziesma paliktu bez rezonances.

..
. Vēl mēs dziedam. Rādi tu,

Roze, ziedu šķīsto:

Dziesma gaida atbalšu,

Sirdis sirdi īsto.

L. B.

Un nav pat jārunā par dzeju, varam ņemt atgadījumus, kur jū-

tas izpaužas primitīvākā veidā, arī tur sāpju un prieka izteiksmei ir

vajadzīga kā korrelāts jūtīga dvēsele, kas izpausto prieku vai bēdas

uztver. Tā bērns, kas krizdams sasities, no raudāšanas atturas, ja

neredz nevienu tuvumā, bet apraudas mājās pārnācis, kad kritiens

patiesībā vairs nemaz nesāp. Bet te viņš raud tāpēc, ka te viņa žēlu-

mu sapratīs. Tādu simpātisku izpratni no klausītāja puses meklē arī

lirika, un liriskā dziesma dzejniekam ir tas pats, kas raudas bērni-

ņam mūsu piemērā. Te varētu minēt īpaši vācu dzejnieku un dze-

jas teorētiķi Fr. Hebeli (Hebbel), pēc kura domām dzeja dzejniekam

nav nekas cits kā citiem cilvēkiem vinu «ai» un «vai»! Bet sie «ai» un

«vai»! ir saucieni pēc citu cilvēku simpātijas; ar dzejas palīdzību
cilvēks grib izkļūt ārā no izolācijas, no savas personas šaurā aploka.
Tā dzeja top par satiksmes līdzekli, par garu teku.

Valoda ir garu teka,

Sirds pie sirds pa viņu staigā.

īpaši tas sakāms par valodu un dzeju liriskajā veidā. — Bet ja

lirika ir tāda laipa, ko dvēselei uz dvēseli mest, tad arī lirika nevar

būt bez ārpus autora dotām normām. Primitīvi žesti un saraustītas

interjekcijas var gan tai vietā un laikā, kur autors darbojas, dot kādu

ierosmi, bet nevar kā mākslas produkts šādu ierosmi pārnest arī uz

atstatāku laiku un telpu. Dzejas darbam tādu iedarbību temporalā

un lokālā atstatumā nodrošina tikai objektīvas, klausītāja dvēselei

pieskaņotas normas. Tā arī lirika nav akli subjektīva, bet par viņu

jāsaka tas pats, ko apustulis Pāvils saka par runāšanu mēlēs.

«Tāpat ir ar tām nedzīvām lietām, kas skan, lai ir stabule, lai

kokle; ja viņu skaņas nevar izšķirt, kā var noprast, kas ir stabulēts

vai koklēts? — Un atkal, ja bazūne neskan skaidri, kas taisīsies uz

karu? Tāpat arī jūs, ja valodām runāsiet nesaprotamus vārdus, kā

zinās, kas top runāts? Jo jūs runāsiet vējā.» (2. Kor. 14,7—9).

Beznormu dzeja, kas izaugtu vienīgi no autora patvarības, arī

būtu tāda runāšana vējā. — Pat tur, kur dzejnieks ir šķietami bez
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publikas — un tā tad varētu būt ari bez minētajām normām — viņš

pats sev rada publiku un normu, personīgi skaldīdamies dzejniekā

un klausītājā. Apmēram to pašu izsaka 1.1. dz-a:

Neviens mani neredzēja, Piedurknīte, tā redzēja,
Kad es gauži noraudāju; Tur noslauku asariņas.

Arī te dzejnieks, visus klausītājus noraidīdams, vienu pamet, jo

piedurkni pieminēdams, viņš apliecina, ka viņš pats ir sevi žēlojis,

pats savas asaras slaucījis. Līdz ar to mēs arī te esam ārā no īsta,

pilna subjektīvisma.
Tā dzejas nozares viena no otras diezgan grūti norobežojamas.

Zināms, grūti velkamā robeža neliecina, ka robežas nebūtu. Tā nu

arī mums 1. t. dzejā jāmēģina dzejas lauku sadalīt.

1. Drāmatiski momenti. Drāmas pilnā vārda nozīmē

mūsu t. dzejā nav; nav dzejas gabalu ar noteiktu, noslēgtu darbības

gaitu, nav cik necik gaiši saskatāmu personu etc. «Bailes» un «žē-

lumu» jeb citus tamlīdzīgus dvēseliskus satricinājumus tautas dzies-

mas gan modina, bet viņus modināt nav īstais nolūks tiem tautas

dzejas sacerētājiem, kas mums še pārrunājami; tā h tautas dzejā nav

mums īstas drāmas, bet vislabākā gadījumā mums izdosies sameklēt

tikai kaut ko drāmas virzienā ejošu.

a) Dialogi. Te jāatzīmē dalītās lomās jeb dialogā sacerēti

dzejas gabali. Nav tādi gabali reti arī mūsu dzejā. Vārdi tur bez

jebkāda stāstoša ievada likti mutē dažādām personām. Varētu tam-

līdzīgus gabalus deklamēt dalītās lomās resp. spēlēt, vārdus nemaz

negrozot un klāt neko nepieliekot.

Bagāta ar tādām dialogu dziesmām ir Bar. L. Dainās nodaja 26;

ar «Mīklu dz-ām» laika kavēklim dažos kāzu brīžos no 26.026—

26.067; piem.:
Kas sēdēja bez krēsliņa, Migla sēd bez krēsliņa,

Kas tecēja negrožots? Saule tek negrožota. 26.065.

Varētu tamlīdzīgos gadījumos ar Šereru runāt par pusdrāma-

tisku mākslu. Bet grūti šo uzskatu konsekventi izvest. B. M. Ver-

ners savā aptverošā sacerējumā «Lyrik und Lvriker» (Hamburg

1890) tad arī jautā, kur šai pusdrāmatiskai mākslai esot otra puse.

Viņš aprāda, ka tamlīdzīgai dzejai, ko varētu saukt par liriku lo-

mās — (Rollen-Lyrik) — trūkst raksturu, trūkst notikumu gaitas,

bet ir tik viena interese — izpaust jūtas vai jūtu apdvestas domas.

Tā tas nu ir arī ar mūsu tautas dziesmām, cik tālu viņas ir sacerētas

lomās.
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«Aisā, brālīti, — «Palika krogā

Kur cepurīte?» Par alus kannu.»

B. 19.879.

Vai:

«Dievs palīdz, tautu dēls, — «Paldies, tautu zeltenīte,

Linu zemi ecējot:» Būsi pate plūcējiņa!»
B. 28.328.

Sevišķi bieži satiekam sarunas starp māti un meitu, brāli un

māsu, tautieti un bāleliņu, tautieti un līgaviņu vai vispārim starp

puisi un meitu, piem.,

Meita žēlojas: Māte pamāca:

«Ai mūmiņ, ai māmiņ, «Dod, meitiņ, mīļus vārdus,

Man saimīte nedzīvoja.» Vāri agri azaidiņu.»

B. 31.041.

Māte brīnās: Meita paskaidro:
«Kas tie tādi zēģelnieki Vai, māmiņa, ņepazīsti
Garām jūru zēģelēja?» Savu buru audumiņu?»

B. 30.785.

Māsas sarunu ar brāli raksturo sekošas dziesmas:

Brālis:

Māsiņ, zelta drostaliņ, Sapel mana sīka nauda,

Tev jāiet šoruden; Sarūs mans zobentiņš.

Māsa:

Brālīt, putu gabaliņ,

Tev jānāk panāčos.

Brālis:

lešu, iešu, kā neiešu Zobentiņu vicināt,

Māsiņai panāčos, Sudrabiņu skandināt.

B. 14.032.

Tamlīdzīga saruna 14.090:

Brālis: Māsa:

Kas, māsiņa, tev mācīja Es, brālīti, tautas gaidu
Pret ziemeli kājas aut? No ziemeļa atjājam.

Tāpat 30.348:

Māsa: Brālis:

Kur tu iesi, bāleliņ, — lieš, māsiņa, pār Daugavu
Baltas kājas audamies? Zelt' ozolu darināt.
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Dramatisms top itin jūtams, kad māsa, brāli zaudējusi, griežas

pie jūras zvejniekiem, padoma prasīdama. Dialogam ir savs kāpi-

nājums un atrisinājums, jo zvejnieki par brāļa izzvejošanu prasa

algu: Ko tu mums aizmaksāsi? un tautu meita sola vienam un

otram dot kādas dāvanas, bet

Trešājam nav ko dot,

Tam es pate padošos.

Drāmatisks spars jūtams arī tais daudzajās dziesmās, kur brālis,

dzirdēdams, ka māsai slikti klājas, jāj viņu tautās apraudzīt. Tur

brāļa uzruna nelaimīgai māsai un nelieša svainim varētu it labi iede-

rēt tautas lugā. Bet taisni šie gabali rāda, ka tomēr nevaram še ru-

nāt par drāmu, jo dramatiskie dialogi ir tik sastāvdaļas lielākos dzie-

dājumos, kur netrūkst stāstošu elementu. Tā dialogā sacerētās

dziesmas tad nav uzskatāmas par drāmas fragmentiem, bet ir lirika

resp. epika ar dramatiskiem izteiksmes līdzekļiem. Ka dialogs vien

nav pietiekoša drāmas pazīme, to liecina it īpaši arī tās dziesmas,

kuras tāpat kā augšējās sastāv no sarunām, bet kur sarunā piedalās

kustoņi vai pat nedzīvā daba. Tādas ir piem. dziesmas, kur ru-

nā pūce, bite, apinis.

Piem. Bar. 30.618:

Pūcīte, pūcīte, — Resnām galvām,

Tev smuki bērniņi! Platām acīm!

— Kā pate māte. —
Tēvā vellā,

Kā pate māte! Tēvā vellā!

Kā še ar pūci, tā satiras vai humora pilnas sarunas notiek arī ar

vilku (30.923—4), ar biti (30.346), ar apini un tā tālāk. Piem.:

Kur tu jāsi, apinīti, — Jāšu miežu apraudzīti,

Līku kārklu apseglojis? Kādi auga līdumā.

B. 19.702.

Par drāmas pamatu Fr. Nīcše gan ieskata autora tieksmi «pār-

vērsties un runāt, izejot no citu miesām un dvēselēm», bet drāma

prasa arī savu notikumu gaitu un savu spriegumu. Saruna vēl nav

drāma. Tā tad, ja 1. t. dzejā drāmai ir kādi sākumi, tad tomēr ne še

uzrādītajos piemēros. Bet atliek vēl citas iespējas. Pie tam, drā-

mas sākumus meklējot, varēsim paturēt acīs to apstākli, ka drāma

pēc savas būtības nav kā lirika nodomāta dziedāšanai vai teikšanai,

bet spēlei, izrādei. Tā tad mums nav tikdaudz jāmeklē pēc viena

vai otra dziesmas pantiņa, kas varētu būt drāmas drumsla, bet jā-
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prasa, vai mūsu senči nav piekopuši arī kādas spēles. Ja atbilde

pozitīva, tad, protams, varam tālāk jautāt, vai šais spēlēs arī t. dzies-

mām nepiekrīt kāda nozīme. Te jāuzsver, ka pat valoda nepastāv

tikai vārdos, kā to pārliecinoši tēlo Millers-Freienfelss savā valodas

psīcholoģijā. Jo mazāk tad drāmatiska dzeja iedomājama vārdu

virknes veidā. Ne atsevišķie vārdi ir galvenais elements, bet kāds

notikums. Bet šis notikums var attēloties un viņam dabīgā kārtā

pat vajaga attēloties spēlē. Pie tam dziesmas vārdi var šo spēli

pavadīt un izskaidrot, bet varam iedomāties arī spēli pantomīmas

veidā, kur vārdi lieki — un protams tad lieka arī dziesma — jo dar-

bība pati sevi raksturo. — Parastā kārtā, protams, spēle un vārds, —

īpaši dialogs — iet blakus. Bet varam iedomāties, ka mums ir

drāma, kur lielāki vai mazāki darbības posmi iztiek bez vārdiem.

Tad mums būtu drāma, bet viņa nebūtu dzeja parastā nozīmē, viņa

drīzāk būtu režisora darbs nekā dzejnieka. Tā tad mums ir ie-

mesls prasīt, vai neatkarīgi no tā materiāla, ko mums sniedz atseviš-

ķās dziesmas L. Dainās, nav uzglabājušās kādas paliekas no tautas

drāmas. Ja tādas paliekas ļautos konstatēties, tad viena otra

dziesma, kam pagaidām nepiešķiram drāmatisku nozīmi, varētu būt

šādā drāmā ietilpināma.

b) Rotaļas. Nav šaubu, ka arī latvieši, līdzīgi citām tautām,

ir piekopuši dažādas darbības, bez tieša praktiska uzdevuma, sava

prieka dēļ. Pati dziedāšana arī ir tāds darbības veids; viņai blakus

slāv mīklu minēšana, pasaku stāstīšana. Šiem darbības veidiem

kopējs ir tas, ka viņi izpaužas ar valodas palīdzību. Bet blakus šai

dziņai, kas ar valodas palīdzību rada aistētiskus vai aistētiskā vir-

zienā ejošus tēlus, ir nešaubīgi arī cita ne mazāk veca tieksme, dzī-

vības izjūtu izteikt kustībās. Kad

Ganiņš dzied, delverē,

īsa laika gribēdams,

tad tur šīs darbības saskatāmas abas; cilvēks izpaužas ne tikai va-

lodā un dzejā, bet arī kustībās, spēlēs, vai, kā mēs tagad sakām, ro-

taļās. — Rotaļām ir ļoti veci radu raksti, jo pat kustoņu valstī viņas
visai izplatītas. Tā tad bez jebkādas ierunas viņas arī cilvēku starpā
nav jaunākas par dzeju un valodu. Paši jau arī ik dienas varam no-

vērot, ka jaunatne un spēkā stāvoši cilvēki bez viņām neiztiek. Spē-
košanās, par ko stāsta vecas pasakas, un sacensība sporta laukumā,

par ko zin vēstīt mūsu dienu periodiskie izdevumi, izaug no šīs pašas

dziņas: cilvēks brīvu spēku iegulda rotaļās. Spēle jeb rotaļa jau arī

Šilleram ir tas darbības veids, kur cilvēks ir kā cilvēks visīstāks.
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Tā nu arī latviešiem ir savas senu senās rotaļas. Jautājums

mūsu sakarā ir tikai tas, vai šinīs rotaļās saskatāmi dramatiski ele-

menti un ja lādi būtu, vai viņi norisinās sakarā ar t. dziesmām.

Nevarēs liegt, ka arī rotaļām piemīt savs mazums dramatisma.

Neguli, saulīte, Bēdz, bēdz, saulīt,

Ābeļu dārzā: Mēnesis dzīsies!

Mēnesis izgāja Gan drīz saulīte

Malējas meklēt. Mēneša rokā.

Šinī ziemsvētku rotaļā darbojas 2 personas Mēneša un Saules

vārdā. Ķeršana un bēgšana rada zināmu spriegumu, kas atrod atri-

sinājumu noķeršanā. Ja nu spēlētāji ir veikli, tad rotaļa var aiz-

ņemt ilgāku laiku, un spēle interesē ne tikai abus spēlētājus, bet

lielu skaitu dalībnieku, kas pa ķeršanas laiku izpilda augšējo tekstu.

Te ir analoģija ar kori grieķu drāmā, kas palīdz izprast notikumu

gaitu. Drāmai labvēlīgs ir arī tas apstāklis, ka šai rotaļu dziesmai

pamatā guļ gada mīts, jo Saulīte un Mēnesis nav nejauši īpašvārdi,

bet attiecas uz kosmiskfltjiem gaismas avotiem. Tas jo vairāk apstip-
rinās tādā ziņā, ka šo rotaļu izpilda ziemassvētkos, tā tad saules

stātīs. Ja nu šai rotaļai tik plašs fons, tad viņa cēluma ziņā it labi

atbilstu Aristoteļa uzskatam (Poētikas 6. nodaļā), ka traģēdija atda-

rina kāpinātu dzīvi. Un netrūktu arī traģiskā momenta, jo «drīz,

drīz» jeb «gan drīz» Saulīte krīt Mēneša rokās. Bet Saulīte katrā

ziņā ir cēla būte, ja vien viņa simbolizē debesu spīdekli. Tā tad vi-

ņas sagūstīšana var izsaukt phobos un ēleos (bailes un žēlumu).
Un tomēr: ne visai tāļu drāmas izveidošanā mūs ved šī rotaļa. Ne-

ved tāpēc, ka viņa, līdzīgi citām rotaļām, ir allaž sākama no jauna,

kālab viņā mazāk ir kulta un mītiska notikuma attēla, nekā laika

kavēkļa, vai citiem vārdiem sakot: šo rotaļu izpildot, dalībnieki ma-

zāk domā izpildīt kādu kultisku parašu un attēlot kādu kosmisku

parādību, kā demonstrēt paši savas spējas ķeršanā vai bēgšanā. Ja

noteicošais moments būtu gada mīta attēlošana, tad bezgalīgā atkār-

tošanās to vulgārizētu, kas nesaskanētu ar kultiskiem nodomiem; jo

pēdējiem labāki atbilst noteikti akti nekā bezgala procesi. Tā nu

augšējā rotaļa ir un paliek rotaļa, lai gan ar stipru drāmatisku no-

krāsu. Attiecībā uz tekstu ir svarīgi zināt, ka viņš pieder rotaļai un

raksturo viņas posmus. Bez šiem darbības posmiem, kuriem teksts

iet līdzteku, dziesma nebūtu nemaz saprotama. Tā no šī piemēra

vien redzam, ka tautas dziesmu izpratne prasa, lai uzrādām tās dra-

matiskās (cv. arī citas) darbības, uz kurām dziesma zīmējas.

Analogi ir apstākļi ar citām rotaļām. Mazumu dramatisma tur

varēsim saskatīt, bet šis dramatisms vēl nav necik izveidojies, dife-
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rencējies; vēl ir pārsvarā spēlēšanās, ne spēle (izrādes no-

zīmē). Ar to, protams, nav teikts, ka rotaļas nebūtu rada drāmas

garam: sakne bez šaubām ir kopēja, bet atvases no viena celma aug

dažādā virzienā, un rotaļu atvasei nav lemts lepoties ar augstu

galotni. Viņa arī vēlākos laikos paliek tuvumā primitīvismam.

Tautas dziesmas, kas rotaļās izpildāmas, nesastāda garākus tekstus,

bet aizņem ilgāku laiku vienīgi uz atkārtošanās pamata.

c) Gada mīti un Dievu kults. — Dieva i ne s.

Filologu b-bas Rakstos, VI sēj. (1926), J. A. Jansons iespiedis pla-

šāku sacerējumu «Uz kā pamatojas mūsu traģēdijas sākumi Jāņos

un Dievainēs?» Atstādams pagaidām komēdiju pie malas, kuras sā-

kumus viņš sola atvasināt no ķekatu iešanas pa ciemiem (katā

komas), Jansons latv. tautas traģēdijas sākumus redz Jāņos un

Dievainēs, kā to jau liecina darba virsraksts. Jāņu ziņā autors vis-

pirms balstās uz Lautenbachu, kurš līdzīgas domas ir formulējis jau

priekš gadu desmitiem (Rota, 1886). Dievaiņu dramatisko no-

zīmi izvirza Jansons gluži no jauna, vezdams kultu abos svētku ga-

dījumos zināmā sakarā. Man par Dievainēm mazliet citāds uzskats.

Nešaubīgi drošs ir gan viņu kultiski-maģiskais raksturs; tai zin

Jāņi Dievainēs, varbūt, pat vēl nesasniedz; bet drāmas elemen

pēdējā gadījumā cieš'viena, pie tam ļoti svarīga iemesla dēļ, prot

drāma kā spēle jeb izrāde prasa plašāku apkārtni, jo neviens nev

spēlēt bez publikas. Un taisni šīs publikas Dievainēs trūkst, ja n

skaita vecīšus jeb garus. Bet tā ir imāģināra publika, kas gan akti

rim nama saimnieka lomā dod iemeslu uz aktivitāti kultiskā ziņ

bet šis kults ir izpildāms, citiem ļaudīm klātneesot, kālab, ja mēs a

«vecīšus» uzskatītu par saimnieka pretspēlētājiem, viņiem tomēr n

būtu neviena skatītāja. Pat pēc gariņu pamielošanas, cik var n

prast, pie galda ir sēdusies tik vienas mājas saime, kas drāmatisk

darbībai nedod diezgan rezonances. Lirisku dziesmu, kā sākun

teicu, var autors, iekšķīgi skaldīdamies, pats arī baudīt kā klausītā]

bet izrādīt lomu bez skatītāja, liekas, tīri neiespējama lieta. Zīmī
&

ir arī tas apstāklis, ka, Dievaiņu drāmu raksturodams, autors neva

balstīties uz tautas dziesmām, bet galvenais avots viņam ir G. Ru

vurma (Russwurum) «Veca Latvieša Andreja miršanas stum

Kurzemē». Tiešām, Barons sniedz savu Dainu V sēj. 156. lapp. ga

par Veļu laiku kādas ziņas, ko arī Jansons ir izsmeļoši izmantoj

bet kamēr citām nodaļām galvenais saturs ir dziesmas, un paska

drojumi der tikai ievadam, tamēr te ievads ir, bet dziesmu nav n

pavisam, un nevienas arī nē! Tā nevar būt nejaušība. Vai nebūs l

ka Dievainēs taisni manis aprādītā vientuļā rakstura dēļ nav bij
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korim vietas? Nav tāpēc uzglabājušās arī dziesmas. Bet ja kubis-

kā darbība ir norisinājusies bez kora, tad viņa nav norisinājusies

drāmas virzienā, jo Jansons pats, pie pazīstamām autoritātēm turē-

damies, atzīst, ka drāmai ir korisks sākums. «Pēc Aristoteļa domām,

taisni no kora dziesmām šī drāma cēlusies grieķiem». (FBR VI, 143).

Varētu cv. gan uz Dievainēm attiecināt tādu dziesmu:

Ko mēs Dieviņu mielosim? - Ko mēs Dieviņu dzirdīsim?

Dosim to pašu, Dosim to pašu,

To rudzu maizi! Miežu alutiņu.

Bet jāšaubās, vai šī dziesma izpildīta Dievainēs. Dieviņš (vien-

skaitlī) liekas piederam citam mitoloģijas slānim nekā «gariņi» un

«vecīši». Ar to, protams, nav izslēgts Dievainēs katrs dramatisks

elements. īpaši tuvināšanās Veļu pasaulei dveš uz mums seno mi-

stēriju garu; te ir, varētu teikt, balādes noskaņojums, kur jūtam ru-

nājam pazemi un baigus spēkus, apmēram kā Šekspīra lugā, kur

Makbets satiek raganas. Te ir dobjš noskaņojums, bet arī tikai, jo

kāda notikuma vai sarežģījuma Dievaiņu kultā tomēr nav. — Visā

visumā tad Dievainēs kā drāmas sākums mūs neieved dziļāki tautas

dziesmu izpratnē.

Jāņi. Gluži otrādi kā Dievainēs, kur viss bija šaurs, Jāņos

visas darbības norisinājās uz visplašākā fona: ciemu ciemos, lauku

laukos. Dalībnieku skaits nav ierobežots, ir arī centrālās personas,

un pār visām lietām, še tīri vai katru darbības posmu raksturo koris.

Te tā tad premisas drāmas izveidošanai īpaši labvēlīgas. To tad arī

jau sen ir pamanījis Lautenbachs un mēģinājis nevien aizstāvēt

lādu teoriju, bet radīt arī Jāņu drāmu uz tautas dziesmu pamata.

Nejautājot, cik tālu šī konstrukcija izdevusies vai neizdevusies, va-

rēsim teorētisko uzskatu atzīt par stipri motivētu, īpaši Jansona sa-

cerējumā, īpašu ievērību pelna arī auglības kults, kas ar Jāņu svi-

nēšanu nešaubīgi savienots. Tas viss piešķir Jāņu svinībām lielu

plašumu un dažādību: aptver ļaužu vajadzības un tieksmes, bet līdz

ar to projicē savu mazo pasauli ar Jāņa personu lielākā pasaules sa-

karā. Ir arī grūti pārredzams dziesmu daudzums, kas Jāņos dzie-

damas un īsti tikai kopā ar Jāņu aktiem un procesijām pareizi sa-

protamas. Bet savilkt viņas vienkopus drāmas veidā, man šķiet, būs

neatrisināms uzdevums. lemeslu vairāk: 1) darbība ir ļoti plaši

izplūdusi un aptver visai lielu laiku — no novakarēm līdz otras die-

nas rītam; līdz ar to ir visai daudz atsevišķu darbību, kuras grūti

apvienojamas. Barons Jāņu dziesmu dziedāšanu piemēro 22

posmiem, no kuriem dažiem atkal apakšiedalījums; tā 1. punkts sa-
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stāv no trim, 12. punkts pat no 10 burtiem. Liels tad ir arī attiecīgo

dziesmu skaits; Jāņu dziesmas sniedzas no 32.306—33.232; tā tad

variantus nerēķinot, gandrīz tūkstots dziesmu; 2) pieminēju jau, ka

Jāņu drāmā, ja par tādu var runāt — ir savas galvenās personas.

Tādas ir saimnieks un saimniece, kam līgotāji pasniedz pušķus un

kas līgotājus — varētu teikt arī: kori — apdala ar visādu cieņu. To

visu viegli iedomāties kā jauku skatu īstā tautas lugā. Bet pati cen-

trālā figūra taču pēc taisnības ir Jānis. Vai viņa lomu arī kāds

spēlē? Ja atbilde pozitīva, tad Jāņu drāma jau būtu diezgan tāļu

attīstīta, un būtu tiesība runāt par uzvedumu, par lugu. Bet še ir

robs. Jānīti nevien daudzina, bet arī uzrunā, apraksta, sagaida, pa-

vada, pa starpām lūdz, pa starpām pazobo un bīstas, bet nepavisam

nav ziņu, ka Jānītis būtu arī kā loma spēlēts. Netiešas liecības diez-

gan skaidri rāda, ka arī senāk Jānītis pats savos svētkos nav bijis

satiekams. Proti, Mancelis savā postillā (I, 44) Jāņus aprakstīdams

apkaro elkadievību, kas izpaužas Jāņu parašās, bet Jāni pašu nemaz

nemin:

„9at mtefi draugi / cima mef)č nu ar labbu §>eerdu 3afmof)3 / bett

ru)e fa roacf'arejt unb / fattri garjrotUabamt ar

bafcf)abat;m 6at)teem unb 2auUfys fatafftjufcf)i

ecbami ar £>t)fota--6arreem / unb ar Sat)let)m appūsto

SBatjrtič / unb roiffaš no edfdjač unb no /

ar tat)bu £eetu 93urrrojuč 1 nb 9vagganaž not)ft--bftet: tfjpaffcfjač

<sat)teč Beena eefpraufcf) / fd)im un tam £atmef) : $urra par

9lacftt faroietieč / taē tanntj gabba mirrč / bett furra fa#a pah
leef / unb feeb / tač paltij bfteroS. £af)bu traf)fnu £)arrl>u noftrat)--

cajufdji / teelu 3af)na--llgguni ecbabfena / to :ee ktya gauru

9cacfti bferbami / fa sxa^aH"

Manceļa novērojumi tagad ir ap 300 gadus veci, kālab viņiem
svars kā senatnes liecībai. Bet ja Jānis nav tad tā dēvējamā

Jāņu drāma no kulta vēl nemaz nav atraisījusies: Jāņa tēls vēl nav

konkrētizēts, un viņa apraksti (jāj; lec no zirga; šķindina piešus;
žvadzina iemauktus; izmin nezāles; samin raganas) ir ņemami fra-

zeoloģiski, jo pieļaujot uzskatu, ka Jāņu svinība ir drāma un līgotāji

koris, kas darbību izskaidro, tad te gan būtu izskaidrojums, bet dar-

bība mūsu acu priekšā tomēr nenotiktu: Jānis taču nevar ne jāt, ne

lēkt, ja neviens viņa lomu nespēlē! Tā tad trūkst tā momenta, ko

Jansons sauc par teofaniju.

3) Cik tālu Jānis konkrētizējas, viņš top par vienu no kalendāra

svētajiem. Jansons un viņa citētās autoritātes atzīst, ka Jāņi ir aiz-

ņemts vārds jau agrāk pastāvējušiem svētkiem. Bet šis aizgūtais
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vārds rada ciešus sakarus ar Pēteri un Jēkabu, un ne vien tiem, bet

visu rindu vairāk pazīstamo dienu gada gaitā. Ļoti zīmīga ir Bar.

33.106. dziesma, 1. variants.

Gāj' Jāņosi, Pēterosi Ja Labrenča nedabūšu,

Arājiņa lūkoties. Tad dabūšu Bērtulīti.

Ja Jānīša nedabūšu, Ja Bērtuļa nedabūšu,

Tad dabūšu Pēterīti. Tad dabūšuMiķelīti.

Ja Pētera nedabūšu, Ja Miķeļa nedabūšu,

Tad dabūšu Jēkabiņu. Tad dabūšu Andrējiņu.
Ja Jēkaba nedabūšu, Ja Andrēja nedabūšu, —

Tad dabūšu Labrencīti. Tad man vairs nevajaga.

Šķiet, vispārini Jāņa svētkos ir iespiedušās viduslaiku kristīgās

tradicijās un daudz stiprākā mērā nekā mēs to spējam pārredzēt.

Tikai nav vajadzīgs domāt, ka viņas mums atnesušas vāci 1158. g.,

kā teic Livoniju «uzzēģelēdami». Tautu satiksme ir jau pastāvējusi

agrāk, un ir iespējams, ka mūsu senči no svešām tautām ir aizgu-

vuši nevien Jāņa vārdu, bet arī dažu ko no Jāņu būtības. Tādā ga-

dījumā Jāņu drāmas sākumi būtu mazāk īsti latviski kā kristīgi ka-

toliski. Katrā ziņā Jāņa vārdam kā tādam ir sava nenoliedzama no-

zīme Jāņu svētkos. Tagadējos Jāņos centrālā parādība ir Jāņu ugu-

nis, darvas muca. To izceļ arī Mancelis. Bet tautas dziesmas mūs

šinī ziņā pārsteidz ar lielu klusēšanu. Kur Jānīti pašu daudzina ne-

skaitāmas reizes un tāpat daudzkārt runā par Jāņu zālēm, alu, sieru,

lopu laidariem, dārziem un druvām, tur Jāņu ugunīm veltītas tik 11

dziesmas 32.890—32.900. Pie tam no šīm dziesmām viena pieder

P. Tortusam, ko Barons, cik var saprast, tur par ne visai drošu

avotu, — No citām dziesmām — raksturīgas ir 32.894 un 32.898, kur

ir minētas vaska sveces. Atlikušās nedaudzās dziesmas ir ļoti bā-

las. Nevar viņas, protams, noraidīt kā neīstas, bet droši var apgal-

vot, ka viņu niecīgais skaits un satura nenozīmīgums nestāv nepa-

\isam samērā ar citiem elementiem Jāņu svinībās. Un vai «vaska

sveces» nevarētu būt moments, kas pieder Jānim kā baznīcas svē-

tajam? —
Varēsim tikai secināt, ka Jāņu dziesmās ir stipri sajukuši

dažādi tradīciju slāņi, un ka arī Vakareiropā Jāņu dienā ir notikušas

svinības ar ugunīm, mielastiem un līdzīgiem paņēmieniem cf. Vese-

Jovska (Wesselowsky) Poētiku I. 101—102; 11. 129.].

Johannisfeuer sei unvervvehrt,

Die Freude nie verloren!

Besen werden immer stumpf gekehrt

Und Jungen immer geboren. Goethe.
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Pārrunātie iemesli mums liedz arī Jāņos saskatīt daudzmaz no-

teiktus drāmas sākumus un īpaši vēl specifiski latviskās drāmas.

Bet nevarēdami Jansonam iet pilnīgi līdz viņa uztverei par 1. traģē-

dijas sākumu, varam ar pateicību saņemt no viņa vērtīgus ierosinā-

jumus. Viens tāds ir Jansona aizrādījums (pag. 160) uz to apstākli,

l*a traģēdijas sākumi meklējami reliģijā un kultā, bet ka ar reliģiju

un kultu ir saistītas 3 dienas:

Dzimstamā, mirstamā,

Tautiņās ejamā.

d) Kāzas. No visiem senču godiem mums kāzas visvairāk

pazīstamas. Par tām ir diezgan daudz rakstīts. Barons savā D-nu

krājumā sniedz vairāk nekā 100 lappusēs ziņas par kāzu ierašām

(L. D. 111, 1,1—102), raksta arī cittautieši (piem. E. Bīlenšteins,

Mag. d. lett. lit. Ges. XIX, 1896 v. c). Bet visplašāko materiālu

sniedz, protams, dziesmas pašas. Bar. Dainās kāzu dz-as pilda 3. sē-

jumā gandrīz visas trīs biezās grāmatas, sniegdamās no

13.234—26.475. Protams, viņas nav kāzu dziesmas šaurākā nozīmē,

bet katrā ziņā viņas stāv ar precībām un kāzām daudzmaz sakarā.

Tā tad materiāls te tīri nepārredzams. — Bet kāzas ir arī dzīvē šur

un tur vēl uzglabājušas seno laiku raksturu, kaut arī tikai fragmen-

tāriski. Dažos apvidos, kā piem. pie suitiem, šīs tradicijās vēl tik

kuplas, ka suitu mātes, neviena grāmatnieka nepamācītas, varēja

mums 1924. g. pavasarī Rīgā izrādīt savas kāzu ierašas. Pie tam

vārdu «izrādīt» varam ņemt gan vispārējā, gan teclmiskā nozīmē;

jo suiti mūs ar kāzu ierašām nevien iepazīstināja, bet no tām iznāca

īsta izrāde, un pie tam izrāde bez jaunlaiku režisora. Tas liecina, ka

taisni kāzu ierašas mums samērā vislabāki pieejamas, kālab nebūs

vajadzīgs viņas apskatīt sīkumos. levērojot dziesmu lielo masu, tas

arī īsākā darbā nav veicams. Mūsu nolūkam pietiks izvirzīt pašus

raksturīgākos momentus.

Izrāde. Suitu piemērs liecina, ka kāzu ceremoniju var sa-

mērā viegli no dzīves īstenības pārnest uz skatuves dēļiem. Tas

tādēļ iespējams, ka te noteicošas lomas pieder tikai pieaugušiem un

dzīviem cilvēkiem. Mironi izvirzīt teātrī neatļautu ne laba gaume,

ne reliģiskā izjūta, kālab bēres uz skatuves, ja nenotiek apdomāta

pārstrādāšana, būtu jāsajūt kā profānāeija. Arī pret kristību izrādi

jāceļ līdzīgs iebildums: mazo dvēselīti nevar ieraut spēlē; tur viņa
nebūtu spēlētāja, bet pārvērstos par spēļu lietu. Šie motīvi uz kā-

zām nav attiecināmi, kālab tās var brīvi veidoties plašumā, nebai-

doties no teātrāliskuma. Kāzas kā izrādi veicina arī starp citu ļoti
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zīmīgs apstāklis; proti, visus godus latvieši dzer un svin pēc iepriekš
minētā principa:

Kādu godu dzerame,

Tādu daudziname,

bet kāzas dzer «trīs dieniņas, trīs naksniņas». Un tas nav pārspīlēts!
īstenībā šis laiks ir vēldivkāršojams, jo dažkārt trīs dienas dzer līga-

vas namā un otras trīs jaunajā dzīves vietā. Tāda nedēļām gara svi-

nēšana dalībniekus taisni spiež meklēt kādu laika kavēkli, kālab

kāzu aktiem ir dabīgā kārtā jāapmierina šī patika skatīties. Kubis-

kais ceremoniāls sāk paplašināties ar piedevām pēc kāzinieku gau-

mes. Tā no ģimeņu godiem kāzas izrādei ir vistuvākās.

Cīņa. Drāmas nervs ir darbība, notikums, bet it sevišķi dar-

bība ar cīņas nokrāsu; jo tā visvairāk saista skatītāju uzmanību un

spiež tos iekšēji nostāties vienas vai otras cīnītāju grupas pusē. Pie-

mēra dēļ varētu salīdzināt kaut pirmo skatu Raiņa lugā «Spēlēju,

dancoju», kur kāzu viesi, 2 grupās dalījušies, iet vilkties. Skatītāji

savas simpātijas dāvā vienai no abām pusēm un tāpēc viņas likteni

uzņem ar dzīvu personīgu līdzdalību. — Raiņa izlietotais motīvs nu

vislielākā mērā raksturo visu kāzu gaitu: kāzās visi svarīgākie akti

norisinās tādā kārtā, ka divi pretstati mēģina viens par otru gūt

uzvaru. Visgaišāki šo patiesību gan illūstrē tas moments, kur pa-

nāksnieki satiekas ar līgavas vedējiem. Pločkalns Skrundā (cf. L.

D. 111, 1, 83), atsaukdamies uz ļoti vecām atmiņām, šo atgadījumu
raksturo šādi:

Tad tik pazinu Nosprādzējat zobentiņus,

Dižo vedēju, Panāksnieki baidījās,
Kad iedzina panāksniekus, Kad zobeni piesprādzēti;

Durvīs krustu ieskaldīja. Kad zobeni piesprādzēti,
Es jūs lūdzu, vedējiņi, Nedrīkstēja apsēsties.

Tā sievas dziedot «vedējiem par godu». Bet vedēji turpinot:

Ko dosit, panāksnieki,
Kad zobenus noliksim?

Zobeni nav velti minēti. Vēlākos laikos viņi gan varēja būt domāti

frazeoloģiski, bet savos sākumos viņi ir īsti un atgādina tos laikus,

kad līgavas laupīja ar varu. Līgavas īstenieki tad varēja pakaļ dzī-

ties, un nu bija jautājums, kam zobens pārāks; jo tiklab par tautieti,

kā par bāliņu dziesma saka:

Abiem dzied lakstīgala

Zobentiņa galiņā;



228

t. i. abi mīl izdalīt asus zobena cirtienus. Te mūsu priekšā tad nu ir

īsta cīņa. Viņa var vēlāku nobālēt un pārvērsties tradicionālā cere-

moniālā, kur zobeni asinis neizlej; bet cīņas atmosfaira te vēl arvie-

nu jūtas, jo ceremoniāla dalībnieki, varbūt paši to neapzinādamies,
imitē agrāko laiku bruņoto sadursmi, analogi apmēram modernam

artistam, kas uz skatuves savu pretinieku apdraud ar zobenu un tā

imitē dueli, lai gan nebūt nedomā izliet pretspēlētāja asinis. Bet

skatītājs gūst iespaidu. Tā tas ir arī kāzās.

Bet zobenu cīņa vai viņas imitācija nav kāzās vienīgā cīņa. Ir

arī cīņa spēkos, asprātībā, dziesmās, pat dzīrošanā.

Motīvu svars. Prasīdami, kas ir tagadējo drāmu (un arī

romānu) galvenais sižets, allaž nomanīsim, ka vidus punktā stāv

jautājums, vai mīlestība gūst panākumus jeb viņai rodas nepārva-

rami šķēršļi, vienkārši runājot: vai viņš un viņa viens otru iegūst.

Bez šī sižeta drāma nemēdz skatītājam būt interesanta. Un kāzu

drāmā visgarām darbība attiecas uz šo jautājumu. Zināms, gan iz-

nākums jau ir iepriekš izšķirts, jo ja savienošanās nenotiktu, tad jau

nebūtu arī pašu kāzu. Bet atsevišķie posmi kāzu ir

tādas dabas, ka viņus uz skatuves izrādot, nav izslēgta illūzija, ka

efekts varētu būt arī citāds nekā viņš kāzās ir patiesībā. Piem.

Pločkalna atzīmētā Skrundas dziesma zobgalīgi tēlo, kā dižais ve-

dējs ar savu zobenu sadzen kaktā panāksniekus kā māju kustoņus.

Varētu iedomāties arī otrādi, proti, ka panāksnieki ņem virsroku,

bet tad īsteni kāzām jābeidzas, jo viņi nolaupīto māsu atsvabinājuši,

to taču vedīs mājās. Bet lai nu kā: centrālais jautājums ir un paliek

līgavas iegūšana. Līgavas iegūšanu nu gan nevajaga izprast mo-

dernā nozīmē, kā viņas sampatiju iegūšanu, iemantošanu, bet kā lī-

gavas pārvešanu mājā sievas un strādnieces vietā. — Katrā ziņā

tas ir sižets ar lielu svaru, sižets, kas var ieinteresēt lielu ļaužu masu.

Tā arī šinī ziņā kāzu ceremoniāls ir īsta tautas luga. —

Personas. Personu ziņā kāzas plašākas par citiem godiem,

jo te sanāk kopā divu ģimeņu aploki, kamēr kristības un bēres ir

svinamas šaurākā lokā. Lielais ļaužu pulks dod izdevību attīstīt

skatus ar lielākām masām, kas nodrošina acij vajadzīgo pārmaiņu

un dažādību. It sevišķi tas sakāms par kori. Dievainēs drāmas at-

tīstību kavē kora trūkums, kāzās kori ir veseli divi, kas divi cmasi

naidīgām pusēm dod rezonanci. šī sacensība koru starpā, izpauzda-
mās dziesmu karā, kur dziedātāji, ar suitiem runājot, viens otru

gāna, palīdz spriegumam, kas valda starp galveniem spēlētājiem

(«tautas» un «bāleliņi») lauzties uz āru skaļā veidā un plašos ap-

mēros. Abi kori pieder katrs savai naidīgai pretpusei. šis apstāk-
lis spriegumu ļoti vairo, uzkurdams kaislības. Tā tas ir, piem., ar
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sievu uzslavu vedējam, kas iedzinis panāksniekus. Tamlīdzīga uz-

slava slavēto skubina uz vēl lielāku dižošanos, bet nopelto stipri aiz-

vaino; katrā ziņā rada ļoti sakarsētu atmosfairu. Tas ir īsti dra-

matiski.

Bez kora kāzās ir daudz citu personu ar vairāk vai mazāk cen-

trālu nozīmi. Jaunais pāris — īpaši līgava — pirmā vietā; aiz vi-

ņiem nāk dižais vedējs, vīra māte etc. Kā koris notikumu gaitai

piešķir plašumu, tā galvenās personas rada vajadzīgo vienību da-

žādībā.

Atsevišķas darbības. Notikumu gaita kāzās nav mo-

notona. Derēs aizrādīt uz atsevišķiem posmiem, kas, nerunādami

pretim kāzu vispārējai iekārtai, ir interesanti paši par sevi. Pie tā-

diem pieder līgavas meklēšana, pūra nešana un dāvanu dalīšana,

īpaši vīra mātei. Šo posmu Kazdangas Zalsteros man 1924. g. tā

aprakstīja:

«Kad pārnāca no baznīcas, tad klētī brūte glabājās. Sieva aiz-

slēdza klēti, un nu puiši meklēja un pirkās, lai tiktu iekšā. Bija

jāmet pimberis. Tad dziedāja:

Izauga liepiņa Tie dārgi maksā:

Caur klētes jumtu; Viens pats ziediņš

Atjāja tautietis Dālderīti;

Ziediņu raut. Tā visa liepiņa

Rau', rau', tautieti, Simts dālderīšu.

(Pie «liepiņa» teicējs pats piezīmēja, tā esot brūte).

Kad uzmeklēja brūti, nesa pūru iekšā. Brūtes māte sēdēja uz

tīni un tīni nesa ar visu veceni. Panesa gabaliņu, tad nolika un sa-

dzēra šņabi — tas bija «krogs», — panesa pie namdurvīm, atkal sa-

dzēra; tad ienesa veceni istabā un tad iedzēra pa pillam. Tad cēla

veceni zemē no pūra. Liela darīšana bija. Brūtes mā-

sas tad dziedāja un slavēja:

Nu pasmirda rožu smaka

Tautu dēlu istabā.

Vedēju mātes dziedāja pretim:

Pelējuma smaka smirda Desmit gadu viņas pūrs
Mūs' brālīša istabāi. Nav vējēi vēdināts.

Kā šis smaks nesmirdēs: Šo dieniņu nu vēdina

Tautu meita pūru dala! Mūs' brālīša istabāi.
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Brūtes māsas:

Dieviņi, gausini Deviņas spoles,

Māsiņas pūru: No vienas spolītes
No viena liniņa Deviņas sienas,

Deviņas šķiedras, No vienas sieniņas

No vienas šķiedrītes Deviņus dvieļus!

Brūte pate:

Man bija viena avitiņa, Paldies saku tev, māmiņa,

Bet jau laba, bet jau laba! Par to agru cēlumiņu:

No tās vienas avitiņas Līdz saulīti uzlecot

Sev pūriņu pielocīju. Sev pūriņu pielocīju.

Vīra māte:

No tālienes es pazinu Div blaki blakūm,

Algādža darbu: Čikstere vidui.

Brūtes māsa:

Kur palika dēlu māte,

Neredz vai(r)s rotājam?

(«Kad pikta, tad dzied: vajājam»):

To būs šurki norējuši,

levilkuši midzenēi.

(Dēlu māte iebilst: es nemaz tik netārpe neesmu, ka mani šur

ki var midzenī ievilkt.).

Brūtgāna meitas:

Dēlu māte, meitu māte, Mīļā māmiņa,
Abas diži dižojās; Dod man dēlu!

Tik jau bija meitu mātei Es tev došu pūra tiesu,
Dēlu māte jālūdzas: Smalku, garu sleišu kreklu.

(Kā tagad saka: širtiņš).

Māte:

Nu iedevu sav dēliņu, Nu maisiņu man atsvied',
Nu maisiņu man atsvied', Nerakstītu apkaklīti.

Vīra māte (vai māsa):

Dubļojas, mālojas Ai, brālīti, ai, brālīti,
Brūtītes sagšas: Tas tev slikti gadījās,
Caur zemi līduse Tas tev slikti gadījās,
Pie mana brāļa. Jaunam jemte līgaviņu.
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Brūtgāna māsa:

Un vēl tādu neraženu! Tev sēž blakus tāda sieva

Citiem vīriem tādas sievas, Itkā viena nakt(e)s pūce.
Kā rozītes dārziņēi;

Apkāra dvieļus. Tad sakāpa uz soliem tie, kam dvieļi uzkārti,

un dziedāja:

Miname, laužame

Skalgana beņķi!

Vati arī:

Es gribēju beņķi lauzt,

Beņķi lauzte nevarēj!

Ja salauza, bija liels gods. Pie laušanas ņēma palīgā pat vitriolu.

Brūtgāna radi:

Dēlu māte grozījās, Meitu māte, nabadzīte,

Treji svārki mugurāi; Atdevuse meitiņām. v. t. t.

Bija liela mutēšanās-izrunāšanās. Četras dienas bija visi kopā.

Piektajā dienā no rīta, kad taisījās braukt projām, tad brūte muka.

Ātrāki nedabū pusdienu, kamēr nav brūte noķerta. Tagad grib feini,

bet nekas tur feins nav. Senāk ar t. dz-ām bija labāki. Tad ar-

vienu bij darīšanas.»

No citiem kāzu aktiem kultiski svarīga ir ziedošana, šim

aktam ir svinīgas procesijas raksturs, kālab viņš drāmā it labi ie-

der. Līgava apstaigā jaunajā dzīves vietā visus ievērojamākos

punktus, kā riju, pirti, aku etc, tur ziedu nolikdama; koris viņu šai

gaitā pavada, dodams mums ziņu par līgavas nodomiem, piem.:

Ziedo, māsa, ko ziedo, Tur tu pērsi dēlus, meitas,

Ziedo labi pirtes taku: Visu mūžu dzīvodama.

Taisni te var attīstīties dzīvība un dažādība, jo līdz ar kori kust

te viss kāzinieku bars. Ir daudzkrāsaina dzīvība, bet līdz ar to —

kā jau kultiskā aktā
—

daudz nopietna svinīguma.
īsti drāmatisks spars parādās mičošanā. Vispirms tuvinie-

ku atvadīšanās no līgavas, tad vaiņaga noņemšana un sievu cepu-

res uzlikšana. Te līgava dzird enerģisko brīdinājumu:

Met zemē, met zemē! Nepieder cālēnam

Nepieder, nepieder! Vecas vistas cekuliņš!

Moments izšķirošs. Spriežot pēc īsā un atkārtotā brīdinājuma,
varētu domāt, ka līgava var izšķirties vienādi un otrādi. Ar to tad
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drāmas kāpinājums sasniedz savu kulmināciju. Un ja vecais dzies-

mu teicējs Kazdangas Zalsteros senās kāzas pareizi raksturo ar

«daudz darīšanām», vaiņaga noņemšana un mičošana ir pati zīmī-

gākā darīšana, ar ko kāzu drāmā liktenis izšķiras (cf. L. D. 111, 1,

(57).

Mielasta un dejas prieki, kam līdzi iet ap-

dziedāšanās, ienes kāzās trakulīgo, izlaisto elementu, kālab

taisni kāzās ir izpildītais seksuālas dziesmas. Te varēsim runāt arī

par ditirambisku noskaņojumu.

Kāzas kāzās. Kā Hamletā lugā izrāda lugu, tā mūsu sen-

či, kāzas svinēdami, ir viņās izpildījuši īpašus epizodiskus gabalus.

To īpaši dara nelūgti viesi: kūjenleki jeb stāvmucnieki. (cf L. D.

111, 1, 25). Pie tam šie joki bija daudzkārt izpildāmi kā kāzu svi-

niba, tikai jocīgā veidā. Tās ir tā dēvētās rīku meitas kāzas (cf

L. D. 111, 1, 59). — Pie tādiem epizodiskiem gabaliem, varbūt, jā-

skaita arī līduma līšana. (L. D. 111, 1, 68). Līduma līšana, kā re-

dzams, ir rotaļa kāzu ceremoniālā, bet var būt izprotama arī kultiski

vai kultūrvēsturiski, t. i. kā īsta vai simboliska palīdzība līgavai jau-

najā dzīvē. Par šādu līdumu līšanu kāzās runā nevien ievada pie-

zīmes vairāk vietās, bet arī dažas dziesmas L. D-ās. . Par kāzām

kāzās turpretim gan runā ievads, bet viņam neatbilst attiecīgas

dziesmas.

Šie ielikumi un laika kavēkļi liecina, ka kāzas no ceremoniāla

grib pārvērsties par spēli; jo ielikumi par sevi ir noteikts spēles ele-

ments. Savas interesantās, koncentrētās un tomēr dažādās darbī-

bas dēļ kāzas varētu arī būt primitīva tautas drāma, kura top jo pla-

šāka, ja pieņemam klāt še nepieminētās precības līgavas mājās, kā

arī kāzu atsvēti. Bet arī pats galvenais kodols ir pilns dramatisma.

Un tomēr gluži nopietni par lugu nevaram runāt arī še, jo luga un

dzīve nav vēl šķiramas. Bet daža laba t. dz-a tikai šai kāzu drāmā

iegūst savu īsto nozīmi, jo piem. augšā minētā Kazdangas dz-a par

«beņķa» laušanu tikai kāzu apstākļos top nozīmīga, kamēr pati par

sevi ņemta, kā neatkarīga liriska dziesma, viņa ir bez jaukuma.
Tāds novērojums mums dod tiesību runāt par t. dz-ām ar dramatis-

ku nokrāsu, it sevišķi kāzu ceremoniālā.

Bez ģimeņu godiem arī lauku darbā rodas izdevīgi svētku

gadījumi. No tādiem būtu it īpaši jāmin appļāvības ar Jumja

daudzināšanu; arī talka. Zināms, appļāvības un talka var būt arī

identiskas. Kad «talka nāk sētiņā», izceļas apstākļi, kas ļoti atgādi-

na Jāņus, jo kā līgotājiem vajaga savas cieņas, tāpat talciniekiem.
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Tālab abās reizēs viņi griežas pie nama tēva resp. mātes, kas par šo

cieņu gādā.

Neslēpies, māmulīte, Tec pretīme, atver vārtus,

Vērmelīšu krūmiņā, Saņem savas plūcējiņas.
B. 28469.

Līdzīgi apstākļi ir appļāvībās, Jumi saņemot. Arī to nes mājās

un tur pieprasa labu uzņemšanu.

Cep, kviešu maizi, Nu sanāca tavi bērni,

Dari saldu alutiņu, Rudzu jumi saņēmuši.

B. 28559.

Nav ne mazāko šaubu, ka Jumis ir auglības simbols. Bet arī

lalkas darbus beidzot, taisni auglības jautājumam ir galvenā loma.

Tāpēc nav ko brīnēties, ka talkās un appļāvībās seksuālais elements

ir stipri izmanāms (sal. B. 28428, 28477, 28510). Protams, netrūkst

arī ditirambiskās noskaņas, jo bez kviešu maizes arī salds alutiņš,

miežu alutiņš, vai kā citādi šo reibinošo dzērienu dēvē, talkā un

appļāvībās nedrīkst trūkt. Bet ditirambiskais noskaņojums un

erotiskās tieksmes labprāt saistās, labprāt arī redz dabā savu ana-

loģiju.

Talkā un appļāvībās ir daudz dalībnieku, ir daudz darīšanu,

kālab arī te neesam tālu no tautas lugas; piem. Bar. 28521. dz-a un

viņas daudzie varianti rāda maģisku aktu -— Jumja ķeršanu, — kas

dod izdevīgu gadījumu attīstīt raibas un daudzpusīgas kustības.

Par brīvu spēli vai izrādi tomēr ne talka, ne appļāvības nav

pārvērtušās. Praktiska vajadzība —kā izsalkušu strādnieku pacie-
nāšana pēc dienas darba — vai maģisks rituāls

—
kā Jumja gūstī-

šana pēc pabeigtas pļaujas — vēl ir pārāk noteicoši, kālab arī te, ja

par lugas sākumiem gribam runāt, tad drīkstam to darīt tikai sin-

krētiskā nozīmē.

e) Ķekatas. Visdrīzāk no šī sinkrētisma
— vai citiem vār-

diem runājot, maģiskā un praktiskā piemaisījuma — raisās vaļā

ķekatu spēles. Gan jau arī te pamatos, bez šaubām, kāda

veca maģiskas dabas tradīcija, piem., auglības kults, bet šis tradī-

ciju slānis ir apklāts jaunām dziņām: te ir prieks pārvērsties, mas-

koties; te ir dziņa šo prieku citiem rādīt un tāpēc pa ciemiem ap-

kārt iet.

Kā grieķu komēdija esot cēlusies un arī savu vārdu dabūjusi no

iešanas pa ciemiem (katā komas), tā arī mums nav nekāda iemesla

šaubīties, ka latviešiem šinī ceļā aizmetusies jocīga rakstura drāma-
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tiska māksla. Barons šo komēdijas pamatos liekamo ierašu ap-

raksta šādi (L. D. V, 165):

«Senāk bij vispār pazīstama paraša zināmos gada svētkos un

svinamās dienās dažādi pārģērbties, maskoties, un iet pa kaimiņu

mājām apkārt ciemā. Šādas dienas bija, kā kurā apgabalā: jauns

gads, metenis jeb vastlāvji, Mārtiņi, Katriņas diena, Miklava diena

un sevišķi ziemas svētki. Maskotie viesi saucās par budēļiem, ķe-

katām, čigāniem. Ciemā nogājuši tie dziedāja īpašas budēļu (ķe-

katu, čigānu) dziesmas, pie tam diedami un dažādi ērmodamies. ..»

Kā Dievainēs drāmas attīstību kavē dalībnieku trūkums, tā te

taisni redzama dziņa — meklēt ļaudis, kam rādīt savu mākslu. Te

mums atklājas viens no dramatiskās mākslas nerviem — vēlēšanās

ko rādīt un rādīties. Gan jau arī pārtikas ilgām budēļos ir liela no-

zīme, un daža dziesmiņa runā par gaļu un pīrāgiem, vaii «kannu alu-

tiņa», bet vēlēšanās brīvi izrādīt savas rotaļīgās tieksmes ir, varbūt,

vēl stiprāka:

Nedomā, saimeniece, Es iznācu lustes dēļ
Ka es nācu gaļas dēļ: Savus bērnus izvadāt.

B. 33429.

«Bērnu izvadāšana» taču tā vien var būt saprotama, ka šiem

«bērniem» dod atgadījumu iet apkārt un sarīkot izrādi. Zīmīgi ir

tas apstāklis, ka rotaļu dziesmas Barons ir pievienojis taisni tai pa-

šai nodaļai, kur ievietotas dziesmas par budēļiem. Ne bez iemesla.

Maskotais ķekatu gājiens taisni grib spēlēt. Tikai bez noapaļotām,

normētām rotaļām šie gājieni piekopj, cik tāļu no uzglabātiem ma-

teriāliem var spriest, arī brīvākus spēles veidus. Vismīļākā gan ir

pārģērbšanās par lāci. Tas nebūs bez kultiska nolūka

un maģiska pamata. Bet lācis ir pateicīga figūra, jo arī īstais lācis

— kaut arī maģiskā sakarā sētā vests — izpilda dažādas bez gala

komiskas mākslas, pie kam viņa neveiklais augums un staigāšana

uz 2 kājām saceļ smieklus. Budēļos par lāci pārģērbies spēlētājs
jo vairāk tad drīkst skatītājus smīdināt; bet imitēdams lāci, kas

aizdzen no sētas visādas indeves, arī spēlētājs intimi lāciski tuvojas

mājas iedzīvotājiem, viņus ar rupjas dabas komiķu aizskārdams.

Tie skati nevarēja būt tradīcijā pilnīgi normēti, jo attiecīgā komiķa

te atkarājās no mājnieku sastāva. Ar jaunām meitām runāja citādi

nekā ar saimniecēm; ar puišiem atkal citādi. Tāpat saimnieku lab-

vēlība un laba cieņa ietekmēja izrādi citādi nekā nabadzība un sko-

pulība.

Protams, ka lācis bija komiska figūra. Bet līdzīgā kārtā ko-

misku lomu varēja izpildīt «čigāni», jo arī čigāns —kā aprādīts
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pārrunājot satiru un humoru — latviešu zemniekam šķiet paša

īpašības rādām greizā spogulī. Čigāns derīgs tai ziņā, ka viņa darbu

nenoteic praktiska vajadzība, bet dzīve viņam ir rotaļīga. Vismaz,

mums tas tā liekas, šo dzīvi tik no ārienes pazīstot. Tāpēc cilvēks

izsaka ilgas, būt zivs vai putns, pat puķe. Bet maskojoties, pro-

tams, neder ne zivs, ne putns, bet ir jāizvēlas maska, kas cilvēkam

stāv daudzmaz tuvāk; pie tām pieder arī lācis (vajadzīgais lie-

lums), stāvēšana uz divām kājām.

Galveno darbīgo personu pavada koris ar dažādiem nosauku-

miem. Tur ir ķekatas jeb ķekatas draudze, danča bērni, rindiņa, tā:

Labvakara, labvakara Bindiņa pakaļ,

Šī vietāja, šī vietāja! vai arī: Dievs gāja papriekšu

Kā raženi, kā bagāti, Labvīra sētā,

Kā pērnāji palikuši? Ķekatu draudzīte

Dievs gāja papriekšu, No pakaļiņas.

Dziedāšana šai ķekatu draudzei ir pati par sevi saprotama lieta

— tālab jau mums ir budēļu dziesmas — bet ķekatas kā koris ir arī

citādā veidā aktīvi līdzspēlētāji ar savām kustībām.

īsta speciālitāte ķekatām ir lēkšana, piem.:

Lec, ķckat', kur lēkdam',
vai arī:

Lec kāpost' dārziņā. Neb' gaļas labada

Ķekatas lēca.

Etnogrāfijas labs pazinējs K. Pētersons tālab «ķekatās iet» un

«ķekatās lēkt» lieto blakus.

Ar šo lēkšanu labi saskan nezāļu mīdīšana, piem.:

Parādi, tēviņu, Lai vara ķekatas
Kur linu druva, Zālītes mīta.

Bet visīstākā lēkšana ir izdejošanās, kad arī dejas vārds pats

dažkārt nav minēts.

Visuzņēmīgāks ir kora vadonis. Tas rīkojas ar rīksti, pārmā-

cīdams, kam pārmācības vajaga.

Budēlīti, tēvainīti,

Izper manu vedekliņu.

Ka šis tēvainis ir kora vadonis, to viņš pats apzinās, citus spēlē-

tājus apzīmēdams par savu draudzi.
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Blakus tēvainim stāv ķekatu māmiņa, abi īpatnējos uzvalkos,

kas liecina, ka te ir masku spēle:

Ķekatām nevajag' Tērauda biksas,

Uguni šķilta: Ķekatu māmiņai

Ķekatu tēvama Var' lindraciņi.

Bet maskojas, acīmredzot, arī ķekatu draudze vispārim, jo uz

to norāda «pinkainās galviņas»: spēlētāji sanāk izpūrušiem ma-

tiem, lai neredz viņu parasto seju.

Lielums paņēmienu budēļu vai ziemsvētku izrādē atbilst Jāņu

dienas svinībām, zīmējoties uz auglību laukā un laidarā. Līdz ar

to arī še, tāpat kā Jāņos, un pat vēl lielākā mērā, ir seksuālas no-

skaņas. Budēļi, ķekatas, čigāni, zagļu ļaudis jau sev drīzāk var at-

ļauties vaļīgas dziesmas, jo maskodamies viņi līdzinās tai rucavnie-

cei, kas bezkaunīgās bultas šauj, seju aizsegdama. Cilvēks maskā,

itkā atsacīdamies no sava citkārtējā dzīves veida, līdz ar to šķiet

ieguvis tiesību runāt citās, brīvās mēlēs. Arī šis apstāklis palīdz

izkopties mākslai, ja arī ļoti primitīvai, jo šī rīcība sāk atšķirties

no ikdienas dzīves, notiek diferencēšanās: ir dzīve un ir izrāde, un

protams, jocīgas dabas, jo maskas un seksuālie elementi pieder vis-

notaļ komiskās drāmas sākumiem.

Tā nu ziemas rītā dzimst komēdija. Tas arī psīcholoģiski dziļi

motivēts. Vasara ar saviem daudzajiem darbiem un priekiem cil-

vēka spēkus novada pa dažādiem kanāliem. Ziemu, iežņaugts ze-

mās būdiņās, vientulībā un tumsā, cilvēks neatrod iespēju noreaģēt

savas emocijas. Bodas izsalkums pēc ļaudīm un sabiedrības. Viņš

sāk jautāt: kur ciemi? un dodas aukstajā naktī ārā meklēt sa-

biedrību.

Ja nu ķekatu spēlēs ir sava daļa drāmatisma, tad, protams, ka

arī budēļu jeb meteņu dziesmām ir drāmatisks raksturs. Vie-

na daļa dziesmu apraksta ķekatu darbību, piem., ka ķekatas izmin

nātres, nezāles, ka ķekatas «pielēca» zirgu stallim etc. Šīs dziesmas

nevarēsim skaitīt par tīri liriskām. Bet vēl lielākā skaitā satiekam

šādas dziesmas, kur izpaužas saruna. Tām visām īsti dramatiska

nokrāsa. Interesenti var šādas ļoti raksturīgas dziesmas atrast K.

Pētersona uzzīmējumos (FBB II s.), no kurienes arī ņemti aug-

šējie piemēri. Pētersons arī, pieturēdamies pie savu teicēju valodas,

dod aprakstu par vastlāvju darbībām, kas augšējos uzskatus tikai

pastiprina: «... sievas un meitas, apsegušās ar raibu vīkalu, sa-

stājās rindā un gāja dziedādamas pa ciema mājām apkārt, pie kam

vecis ar maizes kuli viņas pavadīja ...
iet budēļos: apvelkas kažoku

ar ļauno pusi uz āru, uzliekas salmu cepuri, visādi izpušķotu, un
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iet barā uz kaimiņu mājām. Budēļiem vienā rokā runga, otrā —

bērza rīkste. Aizgājuši, ņemas visādi lēkāt, dancot, ālēties, rūkt,

zvanīt ar ilkss pulksteni, dziedāt budēļu dziesmas.»

Šo saskaņu starp dziesmu un atbilstošo darbības posmu ir labi

uztvēris Barons, kas L.-D.-v ievadā šo tematu aizņem vairāk kār-

tām; bet īpaši tas viss var zīmēties uz budēļu dziesmām, jo taisni

te jādzied tā dziesma, ko drāmatiskais moments prasa. Barons (L.
D. I, XIII) izsakās šādi:

«Tautas dziesmām šinī ziņā sava drāmatiska daba, tām kārtīgi

piedienīgā laikā jānāk uz skatuves. Jā, tās nevien dziedamas, bet,

mazākais mūsu gara acīm, arī skatāmas, un tādēļ izrādāmas tādā

kārtībā, ka iznāk, tā sakot, vesela luga. Tā tas arī patiesi notiek,

jeb vismaz senāk notika dziesmas dziedot, kad tautas dzeja stāvēja

vēl pilnos ziedos un saderēja pilnīgi ar tautas dzīvi, tautas parašām

un uzskatiem
...

īsas tautas dziesmas, viena otrai sekojot, virzījās

līdz ar dzīvi, līdz ar darbībuuz priekšu.»

Barona uzskati labi harmonē ar A. Veselovska domām (sal.

viņa Poētiku, 1913). Veselovskis sava sacerējuma lielum lielā daļā

rāda, ka kults, ierašas, koris ir drāmas izveidošanā noteicošie fak-

tori. Par tautas kāzām viņš tieši atzīmē, ka tās nereti esot sauktas

par tautas drāmu (pag. 270). Bet visumā Veselovskis (cf. pag. 354)

dzejas attīstību iedomājas tādu, ka eposs un lirika diferencējas pir-

matnējam korim izirstot, bet drāma savos pirmajos sākumos esot

vēl sinkrētiska. Sinkrētiska vislielākā mērā, kā esam redzējuši, tad

ir arī pirmatnējā latv. tautas drāma. Visdrīzāk no dramatiskām

darbībām uz brīvās mākslas pusi virzās ķekatu spēle kā komēdijas

sākums. Varētu tas tā izskaidroties, ka kulta prasījumi te nebija

pārāk spiedīgi, kas ļāva atsevišķu dalībnieku fantāzijai lielāku vaļu;
tad arī augšā pieminētais izsalkums pēc sabiedrības jeb vajadzība

noreaģēt vientulībā uzkrātās enerģijas, varēja paplašināt šo darbību

rāmjus, salīdzinot ar tām, kur katram solim bija nozīme (piem.

kristībās). Beidzot, ne bez nozīmes ir arī tas apstāklis, ka te spēlei

ir smieklu raksturs. Tur katrs spēlētājs jūt drosmi darboties aktīvi.

Tālab te var rasties zemākas komikas kopdarbs, kas nav domājams

traģēdijā, jo traģēdijas kāpinātais raksturs prasa lielāku spriegumu,
lielāku koncentrāciju un nevar tāpēc izaugt, korim kopā darbojoties.

Traģēdijai vajaga — vismaz daudz lielākā mērā nekā primitīvai ko-

mēdijai — savu īpašu dzejnieku un rakstu kultūras.

2. Tautas dzejas episkā nozare. Vairums au-

toru, kas latv. tautas dzejai piegriezuši vērību, viņā saskata maigu,

klusu Mūzu, idillisku, arī sirsnīgu, bezbēdīgu vai dziļi nopietnu, bet

hēroisma un dramatiska sprieguma tur neatrod. Tā Zvaigznīti ne-
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apmierināja tradicionālā latv. tautas dzeja un viņš prasīja «stāstus

sirmus, kas skait' gadu tūkstošus». Bet šie stāsti, ko viņš metafi-

ziski dēvē par «dziedātāju kronīšiem», tam šķita laiku plūdos pazu-

duši; sumpurņi tos bija iznīcinājuši. Tā tad, pēc Zvaigznītes do-

mām, mums varoņdzejai gan vajadzētu būt, bet viņas mums diem-

žēl nav. Lautenbachs turpretim latv. tautas atrod daudz epi-

kas. Savas Latv. lit. vēstures I. daļā (pag. 52) viņš kara dziesmās

redz «vairāk vai mazāk hēroiska satura», kas vedina uz domām, ka

šīs dziesmas viņš ved sakarā ar varoņu eposu. Arī kāzās viņam ir

episki pavedieni. Citādi par šo lietu spriež citi autori. Tā Zeiferts

(Latv. rakstn. vēst. I, 19272
, 95—98) apgalvo, ka latv. tautas dzeja

attēlo «aizritošās dzīves momentus», ar ko ir sacīts, ka pagātnes no-

tikumi, piem. varoņdarbi, latv. tautas dzejā neietilpst. T. dz-as «ne-

min nekādus tautas varoņus, lai tie arī būtu ieguvuši ievērību ar

savu klaidoņu brašumu vai laupītāju drosmi, kādus uzejam apdzie-
dātus dažu citu tautu dziesmās». Izņēmums Zeifertam nav arī «ga-

rākās latviešu dziesmas jeb ziņģes». «Garākās dziesmas neuztver

nekādus ārkārtējus vēstures notikumus» etc.

Salīdzināsim ar šiem savā starpā nesaskanošiem literātūrvēstur-

nieku spriedumiem citu autoru uzskatus. Vispirms pelna ievērību

11ipeļa (Hippel) liecība. Autors pats gan dzīvo Karalaučos, bet ar

Kurzemi viņam tik tuvas attiecības, ka viņš mums ļoti skaidri notēlo

apstākļus, kas valda mūsu dzimtenē 18. gadu simteņa pēdējā pusē.

Savā sacerējumā «Dzīves gājumi» (Lebenslāufe, Leipcigā, 1878.)

viņš latv. tautas dzeju un valodu raksturo šādi (pag. 34):
«Latviešiem ir neatvairāma dzjņa uz poēziju.» Autora māte

«neliedza, ka latviešu valoda jau esot puspoēzija. Tā skan — viņa
teica -— kā galda pulkstentiņš, bet vācu (valoda) kā baznīcas pulk-
stenis. Viņa nevarēja liegt, ka vienkāršākie latvieši, kad viņi ir

līksmi, praviešo vai runā dziesmās
.. .

Jānis un viņa apakšnieki ne-

palaida nevienu pļauju, nevienas kāzas, neviena līķa apstāvē-

šanu, kur nenotika praviešošana. Visās talkās jeb dienas darbos,

kur ļaudis vaiga sviedros pēc latviešu parašas diženi tika pamieloti,

viņi (t. i. Jānis un viņa saime) pierādīja, ka viņi ir bērni dziesmu

garam».

Ir daudzi, kas apgalvo, ka latviešiem esot vēl varoņdzies-

m v atliekas; bet šiem daudziem mans tēvs iebilda: «Šīs tau-

tas valodas ģēnijs, šīs nācijas ģēnijs ir ganu ģēnijs. Ja viņu vaja-
dzētu vaiņagot, tad tas būtu zāļu vai, lielākais, vārpu vaiņags, kas

viņam piestāv». — Viņš bija pārliecināts, ka varoņi, tiesa gan, esot

meklējami ziemeļos, kur cilvēks ir cietāks un kur tam gandrīz ik

dienas jācīnoties ar klimatu. Tā tad latvieši varētu uz to būt dispo-
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nēti. Bet kur tad ir kāda pazīme? Vai gan viņi tie būtu un paliktu,

kas viņi ir, ja uz brīvību un slavu viņiem būtu kaut jel kāds pa-

mesls zem kājām. Bet Kurzemē mājo ir brīvība (muižnieku star-

pā), ir verdzība» (pēdējā, protams, pie latviešiem) (cf. arī Lebens-

lāufe 111, 89).
Ja Hipeļa spriedumos latv. tautas dzeja neatspoguļojas pienā-

cīgi vispusīgi, tad varētu tikai vaina būt tā, ka viņam tautas dzeja

nav visā pilnumā parādījusies, jo autoram tuvu stāvošās romāna

personas ir augstākas kārtas ļaudis, bet latv. tautas dziesmas ir sai-

mes dzeja. Un protams, ka saime nedzied kungiem par prieku it

visas dziesmas. Tā tad varēja pagadīties, ka dziesmas ar īpašu ten-

denci, galvenā kārtā vāciešiem naidīgās, palika kungiem arī nezinā-

mas. Bet ciktālu dziesmas izpaužas parastajās svinībās, darba un

ģimenes dzīvē, īpaši kungus un saimniekus Jāņos aplīgojot, tad

Hipeļa novērojumi jāatzīst par stipri raksturīgiem. Bet pēc Hipeļa

mums no varoņu eposa nav ne vēsts, un visa dzeja ir tikai tīrā idille.

No jaunākiem autoriem par tautas dziesmu episko un drama-

tisko raksturu izsakās Poruks. Viņš latv. tautas dzejā neko drama-

tisku neatrod. Rakstā «Rīgas latv. teātris un viņa māksla» viņš

spriež, ka vajagot drosmes («dūšas»), lai izprastu sevi un citus, un

tad turpina:

«Latviešu mitoloģija pierāda, ka arī mūsu senčiem šajā ziņā ir

bijis maz kurāžas. Seno skandināviešu un ģermāņu mitoloģijā mēs

sastopam varenas dievu cīņas, augstus pasaules uzskatus. Mūsu mi-

toloģija ir naīva. Senie grieķi, ēģiptieši, indieši, perujieši ir sevi pa-

zinuši, viņu mākslas sparība rāda, ka tie ir pilnīgi, augsti cilvēces

reprezentanti bijuši. Seno latviešu poēzijas daiļums ir nenolie-

dzams. Bet ir arī nenoliedzams, ka šai poēzijai ir sīkas saknītes, ka

iā dzīvības laimi un bēdas, jā, viņas likteni aizkustina vienīgi virs-

pusē, kā viegla vakara vēsma koku lapas. Lielu vētru, cēlas spa-

rības tur nav. Un tā ir vēl šodien. Indiešiem ir Buda, jūdiem ir

Simsons, sengrieķiem Hērakls, ģermāņiem Zigfrīds, mūsu kaimi-

ņiem ir Kalevdēls un mums — mums ir sagrauztas siržu dzejas, sē-

ras, skumjas dziesmas! Ibsens saka, ka ciešanai esot liela vara.

Tiešām, pasivitātei ir dažreiz lielāka spēja nekā aktivitātei. Arī

mūsu tautas dziesmām ir liela vara pār cilvēka jūtām un sirdi. Un

tomēr viņās mēs neredzam dūšas, varonības, un cik labi būtu, ja to

netrūktu! Tad mums būtu bijis drošs pamats likts drāmatiskai

dzejai.»

«Vēstulē mūsu rakstniekiem» Poruks atzīmē, ka latv. tautas

dziesmu lielais krājums nenozīmē daudzpusību: viņu lielais skaits

ir pa lielākai daļai variācijas par kāzu priekiem, bērēm, kristībām,
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līgaviņu, bāreni, karā iešanu. Viena un tā pati tautas dziesma sa-

stopama dažreiz pat 60 variācijās. Tās visas uzskatāmas par studi-

jas darbiem, kuri izmētāti, no kuriem grūti sastādīt veselu kopumu.

Ja latviešiem būtu dziesmas par kāda tautas varoņa cīņām, un pie
tam esošās tautas dziesmas būtu starp tām epizodiski iepītas, caur

kurām mēs iepazītos ar seno latviešu uzskatiem par kāzām, dzīrēm,

līgosvētkiem v. t. t., tad mūsu tautai būtu rokās lielisks mākslas

darbs, un citas tautas jau sen būtu rūpējušās ar to iepazīties ...
Vi-

sa literātūra beidzot taču attiecas vienīgi uz cīņām, kuras cilvēkam

jāizkaro ar cilvēku un ar dabu. Mūsu tautas dziesmas tam visam

grib apiet ar lielu līkumu, pieņemdamas pasīvu raksturu, attēloda-

mas pa lielākai daļai klusas dzīves priekus un bēdas
... no tām (t. i.

tautas dziesmām) mēs varam mācīties vienīgi izkopt liriku, un tās

vietas drāmā vai eposā, kur lirika visnotaļ vajadzīga .. .
Tā tad

mūsu tautas dziesmas, ciktālū tām tīri liriskais raksturs, paliek uz

droša pamata.» Tālāk Poruks izceļ drāmatiskās dzejas dominējošo

nozīmi. Drāmā, protams, vieta cīņai. «Cīņa pašam ar sevi, tā ir

tā augstākā cīņu pakāpe .. .
Lai attēlotu šo cīņu ar mūsu iekšķīgo

tumsu, mums nevar gandrīz neviena tautas dziesma derēt par pa-

raugu. Lai varētu iekarsēt tagadnē ļaužu sirdis, tur vajaga karstā-

kas temperātūras nekā tautas dziesmās. Vai godīga lirika to spēj

attīstīt? Te ir jānāk palīgā drāmai etc.»

Līdzīgi izsakās Klaustiņš grāmatā Mērnieku laiki kā sadzīves

romāns (19262

, pag. 112):

«Latviešu pasaka .. . grozās aizvien šaurā ģimenes lokā. Tāpat

arī tautas dziesmās apdzied tik vienīgi tēvu, māti, sētu, māju, tad

pēc kārtas visu dzimtas un katras personas dzīvi. Dažreiz izteiktas

domas, ka mūsu tagadējās tautas dziesmas sastādījušas lielisku tau-

tas eposu, kaut ko līdzīgu grieķu īliadei un Odisejai (?). Tās ir ļoti

maldīgas un neprātīgas domas. Latv. tautas dziesmas ir liriskas

cetrrindu dziesmiņas, sentimentālas, sajūsmīgas, nesakarīgas vēsmi-

ņas par dvēseli vai atkal prātulas un sentences. Tautas dziesmu

priekšmets aptver ģimeni, kur pirmā vieta tēvam, mātei un īstiem

bāleliņiem. Vislielākā nelaime, kad nomirst tēvs un māte: dzimta

izšķīst, māja pāriet cita rokās; otra liela nelaime
— tālas tautas:

tur neviens neaizstāvēs; tas ir tikpat kā sērdienība
.. .

Arī meldi-

ņas tautas dziesmām lēnas, gaudenas un dziļas, kas norāda, ka viņas

dziedamas vienam, vai mazam pulciņam, kam zināma jūsma sirdī

kopīga.»

Arī prof. Speke, kādā referātā par latv. tautas dzejas raksturu

runādams, neredz mūsu tautas dziesmās nekā episka un izsakās ap-

mēram šādi:
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«Latviešiem nav vēsturiska gara, teica kāds ārzemnieks. Ja

tāds būtu, tad būtu arī episka tradicija. Latvieši visvairāk cenšas

pēc abstraktām morāliskas sentences vērtībām. Tas ir zināms ap-

ziņas veids — vērtējošs. — Mūsu rakstniecību kavē tas, ka nav le-

ģendu krājumu, kas iedvesmē literātūru. Mums viņas, varbūt, bi-

jušas, bet tagad tikai druskas, no kurām nekā nevar iztaisīt. — Ve-

cās tautas gara mantas mūs nevar iedvesmēt: distance par lielu.»

Šī nubes testium, kas runā pret episko raksturu mūsu dziesmās,

ir vēl pastiprināma ar netiešiem lieciniekiem. Ir zināms, ka starp
latviešu un igauņu tautas dzeju ir liela līdzība. No otras puses,

igauņi, somiem tuvu stāvēdami, liek cerēt, ka viņu tautas poēzijā,

līdzīgi kā pie somiem, būs izkopta varoņu dzeja. Poruks, kā redzē-

jām, pat īpaši uzsver Kalevdēlu, kas igauņiem noder par dzejas

centru, kamēr latviešiem nekā līdzīga nav. Bet nu izrādās, ka arī

«Kalevdēls» nav drošs stūrakmenis episkā dzejā; jo jaunākie pēt-

nieki arī igauņu tautas dzejā neatrod epa pazīmes. Citēšu te Bērz-

kalnes tulkojumā prof. Andersona domas, izteiktas somu tautas

dziesmu izd. 1. sējumā:

«Igauņiem tomēr nav varoņu dziesmu (kā somiem vai lielkrie-

viem), kur kāds dziesmu cikls grupētos ap vienu un to pašu noteikti

raksturotu varoņpersonību; tā saucamās igauņu episkās dziesmas

bieži nav pat pašu par sevi interesantu vēstījuma kodolu, ķas arī

prozas veidā varētu no mutes uz muti tālāk izplatīties. Igauņu episkā
dziesmā svarīgākais forma, noskaņa, dzejiska glezna, bet vēstījuma

saturs pilnīgi blakus lieta: kā fantastiska sapņu tēlu virkne tas vis-

biežāk aizslīd klausītājam garām un izirst pavisam, ja tas jāpār-

kausē prozas formā. Par episkām šīs dziesmas var saukt tikai salī-

dzinot ar tīri liriskām, kurām vispārim nav nekāda vēstījuma

centra.»

Ja tad nu igauņiem nav īstu varoņdziesmu, tad mēs uz viņām

varēsim pretendēt vēl mazāk, jo Kalevdēla problēmu, kā mums tā-

lāk stāvošu, pie malas atmezdami, varēsim ar noteiktību apgalvot,

ka ne Lāčplēsis, ne Niedrīšu Vidvuds nav tautas eposi. Tas pats sa-

kāms par «Dievs un Velns» un «Zalkša Līgava». Visos šajos darbos

ir kaut kādi izmantotas tautas tradīcijas, bet visumā šie darbi pieder

viņu jaunlaiku autoriem, apmēram tā, kā Jāzeps un viņa brāļi ne-

pieder Vecajai Derībai, kaut gan sižets pa daļai no turienes ņemts.

Ja Lautenbachs pie tam pret vecām tradicijām izturas ar godbijību

un Pumpurs ar lielu vientiesību, bet ne viens, ne otrs tautas motīvus

savā individuālitātē nepārkausē tādā mērā, kā Rainis bībeles mo-

tīvus savā lugā, tad tur ir tik graduāla starpība. Bet principā lieta ir
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tā pati. Tā tad šie dēvējamie tautas eposi šeit svarā nekrīt. Bet ja

šos noraidām, tad nav citu lielāka apmēra dzejas darbu, kur episkais

raksturs būtu noteicošs. Barons, kā zināms, bija tais uzskatos, ka

nevis garākas dziesmas aizmirstoties ir saskaldījušās sīkākās dzies-

miņās, bet ka mazā četrrindu dziesma ir patstāvīga un ka garākas

dziesmas no tādām četrrindiniecēm dažkārt aplam salipinātas, vai

arī šādam savienojumam nenozīmīgs atgadījuma raksturs (L. D.

I, XIX un XX). «Šāda dziesmu sakārtošana nebūt nevar apmieri-

nāt,» saka Barons, «jo tā acīmredzot pēc satura un sakara neparei-

za.» Barons tad L. D-ās dziesmu virknes nav ievietojis, bet tās sa-

skaldījis atsevišķās dziesmās, parasti pa četrām, retāki pa 6 vai 8 rin-

dām. Te nu tad par episku dzeju nevarēsim runāt, vai vismaz neva-

rēsim atsevišķās sastāvdaļas tā salikt kauliņu pie kauliņa, dzīsliņu

pie dzīsliņas, ka tur rastos organiska episka dziesma. Bet nenoliedz

episko dzeju pilnā mērā arī Barons. Dainu ievadā (I, XXI) viņš at-

rod par iespējamu, ka saskaņā ar politisko dzīvi, latviešiem senatnē

ari bijuši «dzejnieki, kas tautas darbus apdzied». Vēlākā

nebrīvības laikā šīs dziesmas izzudušas. «Palika no tām varbūt da-

žas atmiņas mūsu teikās un pasakās.» Bet «daži episki dzejojumi»

tomēr uzglabājušies. «Tās bija retas garākas kāzu dziesmas par lī-

gaviņas zagšanu un panāksnieku dzīšanos pēc māsiņas, tad drusku

jaunākās kara dziesmas un, beidzot, vecās ticības jeb mitoloģiskās

dziesmas, no kurām pēdējām mums patiesi tikai dažas drupas uz-

glabājušās».

Tā nu iznāk, ka lielstila epikas mums nav nekādā ziņā, bet par

dziesmām ar episku nokrāsu mums tomēr ir jārunā, kad pats Ba-

rons, «virknes» noraidīdams, tomēr runā par dažiem episkiem dzie-

dājumiem, un tiešām, savā krājumā ierāda īpašu nodaļu «garākām

dziesmām jeb ziņģēm» (L. D. V, pag. 282 ss). Lielstila epikas, kā

teicu, mums nav nekādā ziņā, jo ja arī ar agrāku laiku teorētiķiem

(V. Humboltu) lietu neiedomājamies tā, ka eposā ir ietverta dzīve vi-

ņas totālitātē un ka taisni episkajam dzejniekam ir plašākais skats

no visiem dzejniekiem, tikdaudz tomēr arī mums būs jāatzīst, ka

bez vēsturiskas perspektīves, lieliem notikumiem un plašākām tautas

masām lielās epikas nevar būt. Un taisni šos noteikumus 1. t. dzeja

nepilda. Gan starp kara dziesmām (L. D. 31. 903 — 32. 208) ir dažai

plašs apvārsnis, jo ir jāgriežas pret kaimiņu tautām, piem., vāciem,

leišiem vai krieviem (Bar. 32. 217, 32. 160, 32. 174, 32. 192).

Bet šīm dziesmām nav pavediena. Zināms, varētu jau būt, ka

šis tas ir sadrupis, bet ar sadrupšanu vien nevaram visu izskaidrot.

Sadrupušas varētu būt sekošas vārsmas:
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Sakās kungi droši vīri, Ekur stalti kara vīri

Nedrīkst vieni ceļā iet, Mani balti bāleliņi!

Sakāpuši kumeļos, Pāši gāja spēlēdami,
Gaida manu bāleliņu. 32.150 Kumeliņi dancodami. 31.970.

Viņas bez spaida ietilpst plašākā sakarā, jo Rucavas Zvirbuļos
vēl 1923. g. vasarā uzrakstīju citu tekstu, kam uzrādītās dziesmas,

resp. viņu varianti, ir tikai sastāvdaļa.

Vīri, vīri, nebūs laba, Kumeliņi dancādami,
Vārna krāce ozolāja. Baltas smiltis spārdīdami.

Būs kungiem karā iete, Es pazinu sav' brālēnu

Ne gulēte spilvenose. Vidū kara līgojami:
Droši kungi vaidu celte, Pieci pušķi pie cepures,

Bet nav droši karā jāte; Sešas zvaigznes zobenā.

Sasēduši kumeļāja, No cepures diena ausa,

Gaida manu jaubrālēnu. No zobena saule lēca;

Redz, kur skaisti kara vīri No tā paša jājējiņa
Mani balti jaubrālēni! Rīta zvaigzne ar vakara.

Paši jāja dziedādami, No kumeļa iemauktiem

Kumeliņi dancādami, Mēnestiņis patecēja.

Te nu būtu viena no garākajām un sakarīgākajām kara dzies-

mām. Bet arī viņai no epikas stingrā nozīmē daudz kas trūkst. Ir

tāpat kā igauņiem: ir noskaņojums, ir gleznas, bet nevar izlobīt un

un prozā atstāstīt kādu noteiktu notikumu gaitu. Un īpaši nekur

nav centrālas varoņa figūras. «Jau(n) brālēni» ir attiecināmi uz vi-

siem karā sūtāmiem brāļiem un tāpēc nav pat kollektīvas dabas va-

ronis. Nav tā tad šai epikai —ja to par epiku gribam saukt — va-

jadzīgā konkrētisma. Cik konkrētisms mazs, var noskārst kaut no

tā apstākļa, ka latviešu dziesmas nemin nevienu varoni vārdā. Lāč-

plēšus un Kurbadus te velti meklēt. Bet bez tādiem īpašvārdiem

garākai dziesmai grūti pat kopā turēties.

Tā tad, nelūkojoties uz kara dziesmu epikai labvēlīgo fonu un

cēlo izteiksmi, jāatzīstas, ka arī par varoņu dziesmām vārda pilnā

nozīmē nevaram runāt. Liriskais pamatraksturs šai un dažā citā

kara dziesmā izpaužas arī tādā ziņā, ka dominē pirmā persona, kas

nav piemērota episkās dziesmas daudzmaz atturīgajam viedoklim.

Tā mēs te lasām: «manu, mani, es, savu», kas pilnīgi atbilst liriskam

noskaņojumam. Ir īsteni liriskas ar episkiem pavedieniem caur-

austas dziesmas, pie kam episkais moments noder galvenā kārtā kā

ievads situācijā. Tā Rucavas dziesma ir galveno tiesu liriska, prie-
cādamās par «jaubrālēnu» brašību, bet šī brašība sevišķi izceļas —
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kā dziesmas iesākums episki rāda — drūmām kara pazīmēm parā-

doties un pārgalvīgiem kungiem satrūkstoties. Visumā tā tad būs

jāslēdz, ka arī kara dziesmas nav tieši episkas, bet liriski episkas. —

Maģiskas dziesmas. Sīkus episkus elementus atrodam

apvārdojamās dziesmās. Brīvzemnieka Tpyjiti atšķirdami, uziesim

tur veselām rindām buramus vārdus, kuru centrā kā par brīnumu

stāv stāstījums. Lielums šo stāstījumu ir vedams sakarā ar bībeles

svētajiem — ir, tā sakot, svēto leģendas en miniature — piem. Nr.

106, 133, 163, 164, 175, 176, 177, 178, 180, 520, 574, 575, 576, 577,

579, 631, 647 etc. Bet ir diezgan daudz atgadījumu, kur svētie nav

minēti, bet atstāstīta cita kāda darbība un pie tam daudzkārt arī

mūsu t. dz-u metrā. Starp citiem raksturīgi ir šādi piemēri: Nr. 56,

273, 274, 277, 397, 405, 415, 416, 455, 478, 480, 567, 590, 607, 638,

653 etc. Viens otrs gabals ir uzrakstīts arī tagadnes formā, bet ne-

skaitāmas reizes ir stāstīts par pagātnes notikumiem. Tā ir nešau-

bīga episka pazīme. Bet uz šiem stāstiem vai leģendām viņu izpil-

dītājs nelūkojas vis no augstā viedokļa alā Humbolts (Humboldt),

bet šīs dziesmas pieder tai sfairai, ko H. Verners sauc (pag. 88) par

«maģisko konstatējošo liriku». Tā ir «epika tīri maģiski-liriskā no-

zīmē» (pag. 39). Svētās formulas maģiskajās darbībās pastāvot

Ziemeļvakarkalifornijā, pēc Vernera vārdiem, gandrīz bez izņēmu-

ma no leģendām. Bet šo leģendu atskaitīšana garantē, ka spēki,
kas leģendā minēti, būs darbīgi arī pašreizējā vajadzībā, to īpaši lie-

cina piemērs, kur iebiedētu bērnu klusina ar stāstu, kas rāda, ka

briesmoņi ir pārvarēti (ef. Nr. 56). īsi sakot, ne leģenda par sevi sva-

rā, bet viņa ir piedeva vajadzīgai burvībai. Bet tā kā šī burvība ir ta-

gadnes prasījums un jūtu lieta, tad īsteni arī te lirikai piekrīt ja ne

lauvas daļa, tad vismaz it ievērojama līdzdalība. Tā par skaidru epi-

ku nevaram runāt arī šinī leģendu krājumā. — Garām ejot jāpiezī-

mē, ka taisni šādu leģendu lietošana, kur pārsvarā bija pagātnes for-

mas, varēja veicināt pagātnes formu izplatīšanos tautas dzejā, līdz

pagātne tika par stila formu, kas ļaujas uz tverties arī kā tagadne un

nākotne. Piemēram var derēt, starp daudz citiem, Nr. 653,

«Appušķoju baltu gaili» etc.

Dziesma stāsta, kas izdarīts citreiz. Bet kas citreiz izdarīts, tas

atstāstot top par spēku arī patlaban. Tā robeža starp gramatiska-

jām laiku formām top nenozīmīga, un pagātnes formas, maģiskiem
uzdevumiem kalpodamas, top t. dzejā tīri par universālu izteiksmes

veidu.

Dievu kāzas. Blakus mitoloģiskas dabas leģendām, kas

iepītas buramos vārdos un tāpēc itkā saistītas ar zemāku slāni tau-
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tas gara dzīvē, ir nu arī t. dz-as, kas paceļas cēlā augstumā ikdienai

pāri. Tās ir dziesmas par augstākajām dabas parādībām, kas cil-

vēkos modina godbijību un rada reliģiskas dabas saistību. Te pir-

mo vietu ieņem saule. Viņai blakus jāmin pērkons, mēness un rīta

zvaigzne ar vakara zvaigzni. Sal. piem. manis uzrakstīto Skrundas

dziesmu «Tumsu, tumsu, kas par tumsu». (IMM 1927. II 504.)
Te varētu būt epikai noderīgs materiāls: lieli horizonti, lielas

personības; arī īpašvārdi. Te tā tad atmiņa var labāki saistīt no-

tikumus ar zināmu personu kā centru. Un tiešām L. D-ās ir ga-

baliņi, kas varētu godu darīt lielam epam. Odisejā vai īliādā, kā

zināms, dievu ķildas ir ļaužu likteņu noteicējas, un dievu dusmas

vai labvēlība ir cilvēku bērniem izšķirošas. Kaut kas ļoti līdzīgs

pazib 1. tautas dziesmās:

Grib Dieviņš šo zemīti Mīļā Māra Dievu lūdza,

Ar ūdeni slīcināt; Ap galviņu glāsīdama.

33.669.

ledomājaties nu, ka sakarā ar šo skatu dievu ģimenes dzīvē

plūdi Latvijā vai nu tiešām izceļas, jeb tiek novērsti, nu jums būs ļoti

pilnīga analoģija ar tiem eposiem, ko parasti tura par episkās dze-

jas paraugu. Tā nu te eposs varētu veidoties, bet neveidojas. Pa-

vediens nevērpjas garumā. Iznāk galu galā, ka augšējā pasaulē at-

mirdz zemes notikumi, kuru centrā stāv «jaunu ļaužu mīlestīb».

Bet te zemes virsū visas mīlestības dēkas — kā arī citas dzīves sva-

rīgākās stundas, piem. dzimstamā, mirstamā — ļaujas iztēloties

dramatiskā kārtā, dziedātājiem pašiem apdziedātās lomas izpildot.
Šos pašus noteikumus augšējās sfairās pārnesot, par viņiem var ru-

nāt tikai stāstu veidā, jo lomu te neviens izpildīt nevar. Ģimenes
drāma top par dievu eposu. leguvums pie tam tāds, ka dzīve top

kāpināta. Bet cik drāma bija maz koncentrēta un no dzīves atdalī-

jusies, tik maz ir dievu eposs tapis par objektīvu stāstu, bet kalpo
vairāk personīgās dzīves kāpināšanai un pušķošanai.

Dzīves centrs, kā teikts, ir mīlestības problēma. Ap to grozās

arī dievu dziesmas, piem. 33.802, 33.757 etc, bet dziedātājs, pie šīm

skaistām, augstām un rotaļīgām būtēm kavēdamies, viņās apzeltī

pats savas sirds dziņas un nemanot no dievu kāzām pāriet pats uz

savām, vai arī otrādi, piem. dziesma par līgavas pārvešanu tumšā

vakarā turpinās ar Pērkona jāšanu panākstos (Skrundā). No vie-

nas puses tamlīdzīgās dziesmās satiekam kosmiskas būtes, no ot-

ras cilvēkam klausīgus elementus. (33.874, 33.873).

Visumā tad iznāk, ka nav izveidotas dievu pasaules, bet fantāzi-

ja ar savām segām drapē kādus X tēlus, ka tie gan par zemes bēr-
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niem izskatās cēlāki, bet pēc būtības arī viņu dzīve norisinās zemes

dzīves plāksnē. Kas nu ļaužu kāzās dramatisks, tas te episks (cf

34.039 v. c).

Dievu mīti un varoņu darbi dod īsto saturu tautas epiem. Ja

nu mums šie elementi vairāk der gleznai un noskaņojumam nekā

stāstam, tad gluži dabīgā kārtā citi sižeti vēl mazāk noderēs episkai

tautas dzejai, kālab pārskatu beigdami, varam palikt pie pārliecības,
ka mūsu tautas dzeja pārsvarā ir un paliek liriska. Daudzmaz episka
nokrāsa ir dziesmu cikliem par ļauno pamāti, kā arī dziesmām ar

Rolanda vai naidīgo brāļu motīviem.

6. Tautas dziesmu metrika

Latviešu tautas dzejas poētika savā vispārējā daļā (jeb poētikā
šī vārda šaurākā nozīmē) aplūko tautas dzeju kā garīgu po-

tenci tautas dzīvē, pārbaudot tautas dzejas nozīmi tautas vēsturē,

reliģijā, mākslā, sabiedrībā etc. Stilistika un metrika kā poētikas

daļas (ņemot poētikas vārdu plašākā nozīmē) piegriežas tautas dze-

jas izteiksmei un skaņai. Ar pēdējo uzdevumu nodarbojas met-

rika.

1. Skaņa. Metrikas nosaukums cēlies no grieķu metron, kas

nozīmē: mērs. Saprotams tas tā, ka grieķu dzejā sevišķa nozīme bija

garu un īsu zilbju izšķirībai, un dzejas iekārta dibinājās uz rēgulāru

maiņu starp garām un īsām zilbēm. Te zilbju garumā bija dots laika

mērs, kas ir rada dažādu nošu garumam mūzikas taktīs. — No

grieķu (un latīņu) dzejas ir metrikas nosaukums pārnācis arī jaun-
laiku tautas dzejas teorijā, lai gan ir iemesls jautāt, vai te drīkstam

šo vārdu lietot agrākajā nozīmē. Pēc būtības mums metrikā, kā

jau pieminēts, jāaplūko dzeja kā skaņa. Metrikas jēdzienu šādi sa-

protot, varētu arī sacīt, ka metrika iztirzā dzeju kā saistītu va-

lodu. Nemaz kādu valodu nesaprazdami, varam, piem., no skaņas

vien spriest, vai dzirdētais gabals pēc savas ārējās iekārtas pieder

dzejai, vai nepieder. Ja piem. dzirdam:

Zaļot, augt, uz augšu cerēt,

Lieti derēt,

tad arī latviski neprazdami vērosim, ka esam dzirdējuši kādu

dziesmas fragmentu. Tas gan nenozīmē, ka visi tamlīdzīgi iekārtoti

vārdu sakopojumi ir dzejiski, jo var pagadīties arī dzejas līdzekļu
velta valkāšana, kā to satiek veikalu sludinājumos un gramatikas

iegulās. No otras puses var būt arī īsta dzeja bez šiem ārējiem pa-

ņēmieniem. Tā piem. pasakas, noveles un romāni mēdz būt dzejis-
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ki, skaņu iekārtā īpašas dzejas pazīmes neuzrādot. Kā sevišķi

spilgtu piemēru pēdējā nozīmē varētu minēt visiem pazīstamās Dā-

vida dziesmas, kam latviešu tulkojumā trūkst jebkādas skaņu ie-

kārtas, un kas tomēr pieder pie sevišķi augstas poēzijas. Ja nu še

runāsim par latviešu tautas dzejas metriku, tad tas zīmēsies tik

uz tām tautas dzejas nozarēm, kas ir sacerētas saistītā valodā, t. i.

uz tautas dziesmām, kamēr tautas pasakas, kā nesaistītā valodā sa-

cerētas, paliks ārpus šī apskata.
Bet ko īsti nozīmē saistīta valoda? Uz to diezgan zīmīgi atbild

pats nosaukums, jo par saistītu valodu mēs runājam tādā gadīju-

mā, kur valoda ir apvienota vai saistīta ar kādiem elementiem, kas

neietilpst valodā pašā. Šie ārpus valodas stāvošie un tomēr no sen-

seniem laikiem ar dzejas valodu cieši kopā saaugušie elementi ir

mūzika resp. dziedāšana un auguma kustības resp. deja vai darbs.

Mākslas pirmsākums, kā tas ir vispār atzīts, ir kompleksas jeb sin-

krētiskas "dabas, kur māksla neatdalās no dzīves, un radniecīgas

mākslas nav diferencētas savā starpā. Tādos apstākļos dzejas va-

loda saskaņojas ar tām iespējām, ko pieļauj dziedāšana un deja.
Ja tad arī vēlāk šīs mākslas .viena no otras emancipējas, dzejas va-

loda tomēr nenoliedz savu veco radniecību un ir pēc savas iekārtas

tāda, kas skubina mūs uz dziedāšanu un ierosina auguma kustības.

Tādu dzeju dzirdot, pat klusībā lasot, mūsu organismā norisinājās
kādi motoriskas dabas procesi, gan mums pašiem to apzinoties,

gan arī neapzinoties.

Ne dziedāt nedziedāju,

Ja ar kāju nepieminu,
saka par to tautas dziesma pati. L. D. 92.

Tā tad jautājums ir tāds, kādējādi valodas sastāvdaļas, t. i.

skaņas var šo procesu ierosināt resp. kādējādi valodas līdzekļi dzejā

dod liecību par savu veco sakaru ar mūziku un deju. Lai atrisinā-

jums būtu reāls, nepietiek ar abstraktu prātošanu, bet atzinumi

būs jāiegūst pieredzes ceļā. Nevarēsim iziet no iespiestiem tek-

stiem, kur burtu zīmes ļoti nepilnīgi attēlo skaņu dažādību, bet būs

jāpiegriežas dziesmu izpildīšanai tautā; tā piem. nezinātājs, kas

latv. tautas dziesmas pazīst tik no grāmatām, nevarēs iedomāties,

ka vārds «kumeliņi» dažādos apstākļos skan dažādi; citādi piem.
rotaļā:

kumeliņi, kumeliņi.

un citādi kristību dziesmā:

kūmiņu kumeliņi.

Tāpat atkārtojums «riti, riti» dziesmā:
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Riti, riti, rīta rasa,

skan gluži citādi nekā dziesmā:

Riti, riti, mēnesi.

Šo iemeslu dēļ būs jānoklausās, kā dziesmas skan tautā, taujā-

jot, vai tradicionālajā izpildījumā varam vērot, kādējādi teksta ie-

kārta atbilst mūzikas un dejas elementiem.

Izpildījuma ziņā nu varam vērot, ka dziesmu teksts dažreiz

vēl šobaltdien ir savienots ar dziedāšanu un deju tā sauktajās

rotaļās, bet vēl biežāki ar dziedāšanu vien, īpaši ģimeņu godos (kā-

zās, bērēs, kristībās) vai laikmetu svētkos (Jāņos). Bet ja mēs sa-

vus slēdzienus izdarītu, pamatodamies uz novērojumiem, kas šinī

ceļā iegūstami, tad iztirzāšana komplicētos, jo mēs nevarētu ar pil-

nu drošību noteikt, ciktāl mūsu atvasinātie slēdzieni pamatojas mū-

zikā, ciktāl valodā pašā. Lai novērojums būtu noteiktāks, jāņem

par izeju tāds izpildīšanas veids, kur valoda izpaužas no dziedāšanas

neatkarīgi. Dzird gan izsakām tādas domas, ka tautas dziesma esot

dziesma, ko tauta dzied, un ka tāpēc tautas dziesmu bez dziedā-

šanas itkā nevarētu iedomāties. Tas, protams, ir nepareizs uzskats,

jo arī mūsu senči ne katrreiz varēja vai gribēja savas dziesmas dzie-

dāt. ledomājaties piem. apvārdošanas procesu. Vārdotāja vecas

zintes izsaka ar dziesmas palīdzību, bet tas notiek paklusā veidā;

tur tad neder dziedāšana; bet vārdi būs, kā saka, jāskaita; jāskaita

apmēram pēc tā parauga, kā pie mums tagad runā par pātaru skai-

tīšanu, kas taču arī nav dziedāšana, lai gan nav arī vienkārša runā-

šana. —> Šādu, vidū starp runāšanu un dziedāšanu stāvošu, dzies-

mu izpildīšanas veidu pazīst arī mūsu tautas tradicijās, saukdamas

to par teikšanu.

Teic dziesmiņu, dziedi pati,

saka tautas dziesma, tā izpildīšanā skaidri izšķirdama divi veidus:

dziedāšanu un teikšanu. Tāpat uzmudinājums:

Teic dziesmiņu, sērdienīte,

taču nekādi neļaujas attiecināties uz dziedāšanu, bet apzīmē kaut-

ko dziedāšanai blakus stāvošu, tai daudzmaz līdzvērtīgu. Arī prak-
sē ar veciem tautas dziedātājiem satiekoties varam konstatēt to pa-

šu. Tā man divi dziedātājas, Latvijas universitātē studentiem de-

monstrējot, viena otru pamācīja, lai dziesmu nedziedot, bet teicot

ar teikšanu. Tāda teikšana, kā jau ieminējos, stāv vidū starp ik-

dienas runu un dziedāšanu. Te nav tik noteiktu toņu kā dziedā-

šanā, bet salīdzinot ar ikdienas runu, tā tomēr izklausās pusdziedo-
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ša; arī zilbes tur grupētas vienāda veida posmos, kas visnotaļ atgā-

dina taktis mūzikā, kamēr prozas valodā tādus sagrupējumus velti

meklēsim. Zināms, var tautas dziesmu izsacīt arī ar prozas into-

nāciju, piem. atsevišķus vārdus no sakara izraujot, bet tad nevien

nevaram runāt par teikšanu, bet mākslas darba būtība ir kādu citu

mērķu dēļ izārdīta. No tādas prozā pārvērstas dzejas metriskos li-

kumus atvasināt būtu neiespējams, vai vismaz pārāk apgrūtināts

darbs. Tā tad atliek turēties pie teikšanas, kas ar skandēšanas vār-

du ir klasiskajā dzejā labi pazīstama.

Latv. tautas dziesmu teikšanā jeb skandēšanā ieklausoties,

\iegli varam pārliecināties, ka lai gan meldiju skaits latv. t. dzies-

mām ir tīri neaprobežots, teksta iekārtā ir izšķirami tik divi tipi:

viens, ko ar parasto nosaukumu \aram apzīmēt par daktilisko, un

otrs, ko joprojām varam saukt par trodhajisko. Abi tipi vienādi tai

ziņā, ka ritums tiem krītošs. Kāpjošs ritums, ja to gadītos kādā

dziesmā konstatēt, noteikti liecina, ka dziesma nav īsta latv. t. dzies-

ma. — Starpība starp abiem metriskajiem tipiem ir tāda, ka trocha-

ju dziesmās starp divi vairāk izceltām zilbēm stāv ne vairāk kā

viena mazāk izcelta zilbe, kamēr daktilos te mēdz būt divi mazāk

izceltas zilbes. Tālāk jāatzīmē, ka daktilos ritums ir daudz ener-

ģiskāks nekā trochajos. Bez tam daktilos visas izceltās zilbes ir

apmēram vienāda stipruma, kamēr trochajos izceltā zilbe otrā pēdā
ir daudz vājāka nekā pirmajā pēdā. Trochaju ritumā sacerētas

apmēram 9/ 10
latv. tautas dziesmu, daktilos tikai apmēram i/10.

Daktilu dziesmas vienas par sevi vai pārmaiņus ar trochaju tek-

stiem, satiekamas īpaši tur, kur tās bijušas izpildāmas sakarā ar

dejas soļiem; tā piem. daudz daktilu dziesmu attiecas uz pādes dīdī-

šanu kristībās:

Trochaji: Daktili:

Lidu, lidu, ezeriņi, Tur teku rītose,

Pirtes taka maliņā: Tur vakarose;

Ūdeņa smeldama,

Pasmēlu pādi etc.

Vai arī:

Trochaji: Daktili:

Es pādīti dīdīdama, Lai mana pādīte

Bozi bāzu azotē, Kā roze auga.

Aplūkojot šos divi metriskos tipus tuvāk, mums nu jārauga

noskaidrot, ar kāda veida valodas līdzekļiem tie sasniedz savu mū-

zikālitāti resp. top dziedāšanai un dejai radniecīgi.
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2. Zilbju kvantitāte. Viens no pazīstamākajiem met-

riskiem principiem ir zilbju kvantitāte jeb tā garu un īsu zilbju

izšķirība, par ko jau sākumā minēts. Lūkosim, vai to varam kon-

statēt arī latv. tautas dziesmās. Te mums vēlamu pieturu sniedz

trochaju dziesmas posmi. Proti, visgarām trochaju dziesmas rin-

da, vārdu nekad nešķeldama, dalās divi līdzīgās daļās, dipodijās,

piem.:

Tēvs dēlam zirgu pirka,

Ne paldies nesacīja;

Kad pārveda līgaviņu,
Tad paldies uz paldies!

Vai ari:

Nebēdāju piekususe,

Priecājos nodzīvojse etc.

Kā viegli redzams, te līdzvērtīgie posmi, t. i. dipodijās pastāv rei-

zēm no 3, reizēm no 4 zilbēm. Salīdzinot vairākus tādus gadīju-

mus, nākam pie droša rezultāta: ja trochaju dipodija pastāv no 4

zilbēm, tad pēdējā ir īsa gala zilbe, pastāvēdams kā īss vokālis (a,

c, i, v), vai arī īss vokālis kopā ar galotni «s» (as, es, is, us); kur-

pretim, ja dipodija pastāv no 3 zilbēm, tad pēdējā zilbe ir gara, vai,

citādi izsakoties, nekad nedrīkst piederēt pie iepriekš uzrādītām 8

kombinācijām. [Kā izņēmums jāatzīmē verba refleksīvā galotne

tagadnes trešajā personā («as»), kas gramatiski ir īsa, bet dzejā, ne-

lūkojot uz šo īsumu, stāv ne dipodijās ceturtajā vietā, bet trešajā,

piem.:

Lai ceļas ļļ Jāņu māte.

Bet senākā rakstu valoda un arī dažas tagadējās izloksnes šo galot-
ni lieto ar garu «a». No tāda viedokļa arī šī galotne neienestu ne-

konsekvenci īsu un garu zilbju izšķiršanā trochaju dipodijās bei-

gās.] Bet secinādami, ka spriežot pēc šī iznākuma latv. t. dzies-

mas metriskos pamatos būs zilbju kvantitāte, mēs nāktu pertrunā

ar faktiem, jo dipodijās pirmajā un otrā zilbē garuma ievērošanā

nav nekādas konsekvences, un arī trešajā zilbē garums ir konstatē-

jams tikai tai gadījumā, ja trešajai zilbei neseko ceturtā. Bet tik-

līdz dipodijā ir veselas 4 zilbes, tūlīt trešā zilbe var būt gara un īsa,

kā kurā gadījumā. Piem.:

Kur tas man tā notika

Te zilbe «man» ir gara (a-ļ-n), bet citā piemērā:

Māte mani ļļ rātin rāja,
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trešā zilbe «ma» (a) ir noteikti īsa. Tas viss liecina, ka kvantitāte

trochaju dipodijās noteikti ir izšķirama tikai tur, kur sakrīt kopā
dziesmas posma noslēgums un vārda beigas.

Šos novērojumus papildinot, lūkosim cauri arī kādas daktilu

dziesmas. Arī tur atrodam 2 ciešāki apvienotas pēdas, ko varam

saukt par daktilu dipodiju. [Tās jāpiemin tāpēc, ka parasti dak-

tilus nemēdz grupēt dipodijās.] Zilbju skaits daktilu dipodi-

jās pirmajā ir 2—4, visbiežāk 3. Izvēloties tādus piemērus, kur

vārda beigas saskan ar pēdas beigām, varam konstatēt, ka arī te

zilbju kvantitāte nav bez nozīmes; tā četr- un trijzilbju pēdā pē-

dējā zilbe vairumā atgadījumu ir īsa (a, c, i, v, as, es, is, us). Pie

mērs trijzilbju pēdā:

Neguli, saulīte, Vai arī:

Ābeļu dārzā: Nu sala, nu sala,

Mēnesis izgāja Nu sīvi sala:

Malējas meklēt. Sasala jūriņa etc.

Jo vairāk tas sakāms par pēdu ar 4 zilbēm, piem.:

Riti, riti, mēnesi etc.

Parets ir gadījums, kur trijzilbju pēdā pēdējā zilbe ir gara

gala zilbe, piem.:

Lai dodam tautām.

Ja turpretim daktilu dipodijās pirmā pēda pastāv tik no 2

zilbēm, tad pēdējā zilbe nekādā gadījumā nedrīkst piederēt pie

isajām gala zilbēm (a, c, i, v, as, es, is, us).

Var dziesma skanēt:

1. Viens gans nomira, 3. Līkām kājām.
2. Bēdz, bēdz, saulīte. 4. Nu tev pašam etc,

bet nepavisam nevar šinī vietā iedomāties vienu no īsajām gala

.zilbēm. Ja to kur atrodam, dziesma ir sakropļota. Tādi piemēri
ir Barona Dainās: (21.007, 32.218, 34.146 v. c).

Tā nu arī te redzam, ka kvantitāte nav nenozīmīga; bet nav

kvantitāte ievērota pilnos apmēros, jo paliekot pie daktilu dipodijās

pirmās pēdas, nākas konstatēt, ka pirmā zilbe ir drīz gara, drīz īsa,

kā to rāda augšējie piemēri. — Šķietamā inkonsekvence top vēl l.o-:-

-lāka, ja piemērus izvēlamies tādus, kur ar daktilu pirmo pēdu vārds

neizbeidzas, bet stiepjas no pirmās pēdas otrā, piem.:

Brauc bāleliņi,
Kā magonītes.
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Te, kā redzams, pirmās pēdas trešā jeb pēdējā zilbe ir noteikti gara.

Bet vārdam no pirmās pēdas otrā stiepjoties, var gadīties arī tā, ka

pirmajā pēdā ir tik 2 zilbes, no kurām pēdējā nebūt nav gara, piem.'

Tāpat:

Mugurā? Vai ņemsi, puisīti,
Vai baltas drāniņas Meitenīti?

Visu to kopā ņemot, jānāk pie atzinuma, ka daktilu pirmajā

pēdā, tāpat kā trochajos, zilbju garums ņemts vērā diezgan stingri,

bet tikai tais gadījumos, kur vārda beigas sanāk kopā ar pēdas

beigām.

Daktilu dipodijās otrā pēdā vaļība ir lielāka nekā pirmajā, jo

te zilbju skaits ir I—4. Pēda ar 4 zilbēm ir gluži rets izņēmums;

tur, protams, gala zilbe ir īsa («kūmiņu kumeliņi»). Tāpat triju

zilbju pēdā pēdējā zilbe mēdz būt īsa, piem.:

Skaiti, vilks, pātarus. Kazuļi, jēruļi,

Es, Dievs, nemāku: Tie mani pātari.

Ja zilbju skaits ir divi, tad pēdējā ir gan gara, gan īsa; piem.

gara:

Bēdz nu, māsiņ, Vai: Māršiņa nesedz,

Dzīparu klētī; Kam bargi dzīvo.

Tikpat bieži ir piemēri ar īsu gala zilbi, kā:

Es pati zīlīte Vai: Lai sedz māmiņa

Lēkātāja. Ziedainu sagšu.

Ja pēdējā pēdā ir tik viena zilbe, tad tā bez izņēmuma ir gara

gala zilbe; tā:

Klēts pakaļā. Simts kumeliņ.

Jau otarā. Nu šķirsamies.

Tā tad arī te redzam, ka kvantitāte nav bez nozīmes, bet ka šī

nozīme attiecas tik uz noteiktiem atgadījumiem. Visumā tomēr, ja

kvantitāte būtu mūsu tautas dzejā metriskais pamatprincips, tad

mūsu dzeja būtu ļoti neizveidota, un nebūtu izprotama viņas lab-

skanība un mūzikālitāle. Tas mūs spiež pārbaudīt, vai arī kādi citi

no pazīstamiem metriskiem principiem nav mūsu tautas dziesmu

pamatos. Tāpēc piegriežamies tālāk akcentam.

gara:

3. Akcents. Nebūs nevienam nezināms, ka modernā dzeja

nevien latviešiem, bet arī vāciešiem un krieviem dibinās uz akcentu

kā metrisko principu, un dziesmas muzikālo raksturu noteic uz-
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svērtu un neuzsvērtu zilbju maiņa kā pats galvenais faktors. Tālab

itin dabīgi vedas domāt, ka arī mūsu senajā tautas dzejā tas ir bijis

tāpat. Piemēri liekas to apstiprinām. Tā sekojošās dziesmās ne-

rodas nekādas grūtības, ja tagadējo gramatisko akcentu pieņemam

par metrisko pamatprincipu.

Daža laba kalpa sieva Vai: Neaugata, līki koki,

Cimdā naudu skambināja; Liela ceļa maliņāja:

Daža laba saimeniece Garām brauca pļavenieki,
Cimdā slauka asariņas. Šķērsām teka kumeliņi.

Tautu meita, lauku irbe, Manas pašas māmuliņa
Sauca mani dūņu vēzi; Viltus dara pūriņā:

Gan tu būsi, lauku irbe, Piebēruse ievas ziedus,

Dūņu vēža līgaviņa. Aizsedz baltu villainīti.

Tamlīdzīgu dziesmu skaitu var viegli daudzkārtīgi pavairot.
Nekas tāpēc neliekas tik dabīgs, kā šo dziesmu metriskā izskaidro-

šana ar mūsu parastā akcenta palīdzību, un katra tālāka domāšana

šķietas lieka, Bet jautājumu sarežģī tās dziesmas, kur tās zilbes,

kas dziesmu teicot tiek vairāk izceltas, neatbilst gramatiskajam ak-

centam. Tā sekošā Nīcas dziesmā viss cits rit saskaņā ar tagadējo

akcentu, bet beidzamajā rindā vārds «mūžiņu» dabū šķietami nemo-

tivētu uzsvaru uz priekšpēdējās zilbes.

Nebēdāju piekususe, Tumsiņāje, vakarāje

Priecājose nodarījse: Grozu savu vainadziņu:

Piekūst mana kājas, rokas, Kur tas spoži nospīdēja,

Mute mana nepiekūst, Tur mūžiņu nodzīvoš.

«Mūžiņu», ar akcentu viduszilbē, liekas mūsu dzirdi apvaino-

jam: tagadējā valodā tāds vārds rādās gluži neiespējams. Bet tau-

tas dziesmās tamlīdzīgu vārdu ir bez skaita, pieminu īpaši pazīstamo

«saulīte», piem. dziesmās: Kam, saulītē, vēlu lēci? vai: Šī saulīte

viesim laba. — Vēl neparastāki skan: «dibinām», vai «vakaram»

ar uzsvaru pēdējā zilbē. Tamlīdzīgi gadījumi prasīja noskaidro-

šanu.

Šinī sakarā tad jāatzīmē, ka dažreiz ir runāts par mūzikā 1 v

akcentu, šī akcenta īsto dabu tomēr pietiekoši neaprādot, kālab ne-

būs vajadzīgs tādu uzskatu īpaši apgāzt.

Nopietnāki būtu jārunā par loģisko akcentu; vismaz Dr. A.

Bīlenšteins izsaka kādā jaunības darbā tādus uzskatus, kas pēc bū-

tības prasa loģisko akcentu, lai gan tieši šo vārdu Bīlenšteins ne-

lieto. Bet arī šim uzskatam trūkst pamatojuma. Tautas dziesmās -—
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un ne tikai latviešiem — loģiskais elements ne tuvu nav tik svarīgs

kā jaunlaiku poēzijā. Salīdzinot ar saturu, tautas dzejā formai ir

daudz lielāka patstāvība. Strofas iekārta senajā dzejā satura nian-

sēm ne visai piekļaujas, un tā pati strofas forma der sērīgajai bāriņu

dziesmai, tā pati arī priecīgai trallināšanai. Tālab vien jau grūti

gaidīt, ka tautas dziesmās satura labākas raksturošanas dēļ būs izvei-

dojies kāds neparasts akcents, — loģiskais. Piemēri tad arī liecina,

ka tādam akcentam latv. tautas dziesmās nav vietas. Taisni otrādi:

pat tur, kur būtu jāizceļ divi pretstati, daudzkārt nav uzsvērta da-

žādība, bet kopīgais elements; tā piem.:

Saki tiesu, tautu dēls,

Vai būs māte, vai pamāte.

Tāpat Barona L.D. 1057.

Te nevien gramatika, bet arī loģiskais svars prasītu, lai uzsve-

ram: «pamāte», «pusmucu», un tomēr dziesma ir skandējama:

«pusmucu» un «pamāte», pie kam tad nevien rodas nesaskaņa ar

tagadējo akcentu, bet arī jēdzienu pretstats netop izcelts, šinī pašā
virzienā iet nepārredzams skaits piemēru, kur pozitīvai izteiksmei

pretim ir nostādīta negātīva, bet uzsvars abām izteiksmēm tai pašā

zilbē, proti, uz vārda celma; tā piem.:

Vai būs ieti, vai neieti.

Vai būs jāti, vai nejāti etc.

Tā tad loģisko akcentu nekādi nevaram aizstāvēt.

Jānoraida arī afektētais akcents. Ikdienas dzīvē daudzkārt

dzirdam vārdus ar pārstatītu uzsvaru, kā piem.: aiziet, dziedādams,

pastāvīgi, pie darba kā redzis, pie ēdiena kā sadedzis, Dieviņ etc.

Bet šiem vārdiem ir vulgāra nokrāsa un nozīmes ziņā tie nav piln-

vērtīgi. Sadedzis nebūt nav tas pats kas sadedzis, jo sadegšanas

jēdziens ir ņemams nopietni, kurpretim «sadedzis» grib sacīt, ka

īstā nozīmē te par degšanu nemaz nav runa. Vārds ir lietots ne pēc

būtības, bet frazeoloģiski. Tāpat «dziedādams» ir priekšstats, kam

ar dziedāšanu patiesā nozīmē nav nopietnas kopības. — Bet tautas

dziesmās valoda ir cēla. Dzeja taču ir sajūsmas auglis, kālab tā ne-

iztiek bez sava svētdienas tērpa. Kur te nu varētu attaisnoties vul-

gārais «aiziet», vai «dziedādams»? Mancelis, kas svētrunā diezgan

kodīgi tēloja tautas notikumus, var tur lietot «aplaizīdamies» un

«atskanēdams», pie kam ne laizīšanās, ne skanēšana nav ņemama

nopietni, bet arī Manceļa stilam tas nav par greznumu, kur lai tāda

izteiksme iederētu tautas dziesmās! Piemēram, prātnieciski dziļa

ir sekoša dziesma:
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Gāju lauka gabaliņu Tos vārdiņus vien dzirdēju:

Ar Laimiņu runādama; Kad dzīvosi, atradīsi,

Gan es lūdzu, gan vaicāju, Kad dzīvosi, atradīsi,

Kāda mana dzīvošana. Kāds tautieša padomiņš.

Te vairākkārt akcents atrodas vārda vidus zilbē. Bet nav taču

ne mazākā iemesla te domāt par afektētu izteiksmi, jo dziesmā ir

runa par visudziļākajām likteņa problēmām. Tā tad ar tāda veida

akcentu tautas dziesmu iekārta nav atrisināma.

Bet varbūt tādos vārdos kā «saulīte», «mūžiņu» ir uzglabājies
kāds agrāku laiku akcents? Leišu valodā akcents šobaltdien vēl

var atrasties uz dažādām zilbēm un nav piesaistīts pie pirmās, kā

mūsu tagadējā valodā. Pieņemot, ka arī mūsu valodā senāk ir bijis

brīvs akcents, varētu akcenta grūtības tautas dziesmās varbūt at-

risināt, šādu vecu brīvu akcentu palīgā ņemot? Tādas domas tie-

šām ir izsacītas Austrumā (1893.), kur mācītājs J. Sanders domāja

tādējādi izskaidrot mūsu tautas dziesmu metrisko uzbūvi. Bet arī

šis uzskats ir noraidāms.

Vispirms arī leišu valodā, kur brīvais akcents uzglabājies,

metriskais tautas dziesmu princips ir vēl problēmatisks. (Sal.

Augstkalna apcer. krāj. Ceļi, I, 1931.) Katrā ziņā arī leišiem, ja

dzejas pamatos viņiem ir vecais brīvais akcents, tomēr tautas dzejā
ir pieļauta kāda šī akcenta modifikācija. Tā tad leišu dzejas analo-

ģija mūsu problēmu nevar atrisināt brīvā akcenta virzienā.

Bet ir vēl svarīgāki iebildumi, ko sniedz mūsu pašu dziesmas.

Proti, izejot no uzskata, ka vārdos «kundziņi», «domāji», «zobena»

ir uzglabājies vecs akcents, esam spiesti domāt, ka konsekventā kār-

tā tamlīdzīgu akcentu atradīsim visās vecās labās dziesmās. Bet

patiesībā lieta ir gluži otrāda. Izrādās, ka katru dzejā biežāki sa-

stopamu vārdu atrodam dažādi lietotu. Ņemsim piem. saulītes

vārdu. Ja «saulīte» (ar uzsvaru vidējā zilbē) ir vecs mantojums, kā

tad iespējams citās neapšaubāmi vecās dziesmās šo vārdu lietot ar

uzsvaru pirmajā zilbē «saulīte». Tamlīdzīgu piemēru ir liela ba-

gātība. No vienas puses «saulīte»:

1. Kam, saulīte, vēlu lēci? 3. Šī saulīte brītiņam.

2. Ej, saulīte, drīz pie Dieva. 4. Tā zemīte, tā saulīte etc.

No otras puses tikpat neapšaubāmi «saulīte»:

Neguli, saulīte, Neraudi, saulīte,

Ābeļu dārzā. Dievs dara citu.

Ko tā saulīte Gan drīz saulīte

Tik gauži raud? Mēneša rokā.
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Kā ar saulītes vārdu, tā tautas dzejā rīkojas ar katru citu. Pa-

raugam lai der daži piemēri, pasvītrojot to zilbi, kas skandējot

vairāk izceļas ar savu intensitāti kā valdošais elements strofas pēdā.

1. Riti, riti, mēnesi, la. Pie vārtiņu pastāvēju,

Vārtiņu vērt. Uguntiņu parādīju.
2. Pārveda, pārveda, 2a. Kad pārveda līgaviņu,

Pārtuntuļoja. Tad paldies uz paldies.
3. Pasmēlu pādīti. 3a. Es pādīti dīdīdama.

4. Viens gans nomira. 4a. Kad nomira tēvs, māmiņa

5. Trīs meitas dziedāja. sa. Kam bij labi, tas dziedāja.

6. Brauc bāleliņi. 6a. Mani balti bāleliņi.
7. Brauc mazas māsiņas 7a. Meitu dēļ rozes zied,

Kā magonītes. Meitu dēļ magonītes.

8. Deviņi ratiņi. Ba. Mēs deviņi bāleliņi.

9. Simts kumeliņi. 9a. Kumeliņi, kumeliņi.

10. Līdz dibenam. 10a. Līdz pašam dibenam.

11. No viena zariņa 11a. Caur sidraba birzi gāju,

Otarā. Ne zariņa nenolauzu.

12. Ķekatas atbrauca 12a. Dieviņš kalnus padarīja,

Ar vezumiņu. Kundziņš smagu vezu-

miņu.

Tādiem kontrastējošiem piemēriem nav gala. Tie visi runā pret

brīvo akcentu kā metrisko principu; jo ja novirzīšanās no tagad

parastā akcenta izskaidrotos ar valodas agrāku pakāpi, tad vajadzētu

tos piemērus, kur uzsvars atrodas labā saskaņā ar tagadējo valodas

apziņu, sajust kā neskaistus un sakropļotus. Bet to gan neviens ne-

sajūt un, acīmredzot, pretrunīgie piemēri ir valodā kaut kādi mo-

tivēti, tiklab vieni kā otri.

Tālāk nevaram pamest bez vērības tās parādības, kur vārds

lietots bez jebkāda uzsvara, lai gan citās kombinācijās šim vārdam

savs uzsvars ir. Pasvītrošu te vārdus, kam skandējot nemaz nav uz-

svara, nostādot pretim piemēru, kur tai pašā vārdā kāda zilbe ir uz-

svērta. Pasvītrošu arī šo uzsvērto zilbi.

1. Citi gani raudāja. la. Ne te tavi gani gana.

2. Zīle nesa vēsti. 2a. Mani nesa rociņā.
3. Lai skauģis skatās. 3a. Skauģis man kapu raka.

4. Es pate zīlīte. 4a. Pate māte savu dēlu.

5. Brauc tēvi, brauc mātes. sa. Tēvu tēvi laipas meta.

6. Sīki, mazi putniņi. 6a. Sīki mazi žagariņi.
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Arī tamlīdzīgu piemēru skaits ir īsti neaprobežots. Tie vēl jo

vairāk mūs spiež domāt, ka senais brīvais akcents te neder par iz-

skaidrojumu; jo neloģiski būtu akcenta trūkumu pašu saukt par

brīvu akcentu. — levērību prasa arī tāda parādība, ka vienā un tai

pašā dziesmā viens vārds, un pie tam tai pašā gramatiskajā formā

divreiz atkārtodamies, vienreiz ir akcentēts uz pirmās, otrreiz uz

otrās zilbes, pie kam tomēr neviens no šiem akcentiem mūsu dzirdi

neapvaino; tā:

Pieci, seši tēvam dēli,

Viens tēvam kumeliņš.

Latv. lautas dziesmu mūzikālitāte neapšaubāmi liecina, ka šīm

dziesmām nevar būt chaotisks raksturs, bet ka tās dibinās uz kādu

noteikti izveidotu metrisku principu. Tādu principu meklēdami,
mēs atradām, ka sava loma te piekrīt kvantitātei, tomēr ne tik liela,

ka ar tās palīgu dziesma būtu pietiekoši organizēta. Šinī nodaļā nu

arī konstatējam, ka ne loģiskais, ne afektīvais, ne arī senais brīvais

akcents mūs netuvina problēmas atrisinājumam. Atliek tāpēc vēl-

reiz atgriezties pie tagadējā akcenta, pārbaudot, vai tas ar zināmām

modifikācijām tomēr nav mūsu tautas dzejā iekārtas pamats. Uz

šīm domām mūs skubina vienkārt daudzie piemēri, kur skandēšanā

intensīvāki izceltās zilbes pilnīgi saskan ar tagadējo pirmās zilbes

akcentu. Otrkārt, valoda mūsu tautas dziesmās vispār nav tādā

mērā novecojusies, ka tā jaunlaiku cilvēkam būtu gluži svešāda. Bet

ja vispār mūsu tagadnes valoda nav tālu aizgājusi no valodas

tautas dziesmās, mums lietojot visumā to pašu vārdu krājumu un tās

pašas vārdu formas, ko atrodam tautas dziesmās, tad grūti domāt, ka

akcenta ziņā tautas dzeja atrastos gluži citā attīstības pakāpē kā ta-

gadējā tautas valoda.

4. Akcenta modifikācija. Jau iepriekšējā nodaļā

nācās pieminēt, ka akcenti, kas šķietami atrodas viens ar otru pilnīgā

pretstatā («tēvam» un tēvam»), mūsu dzirdi tomēr tautas dziesmu

sakarā neapvaino. Šis apstāklis 1 nav nenozīmīgs, jo jau pēc seno

grieķu atzinuma rituma lietās izšķīrēja ir dzirde. Ja nu mūsu dzir-

dei tautas dziesmu dažādie akcenti labi patīk, tad ir jādomā, ka tur

patiesas pretrunas nav, bet ka tie ietilpst kādā kopējā sistēmā.

Mākslas dzejā un neīstās, pēc svešu valodu paraugiem atdarinātās

tautas dziesmās akcenta pārstatījums mums nav panesams. Tā, ja

jaunais Stenders dzied:

Man jādodas uz klajumu

Apmierināt to prātu,
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vai neīstā tautas dziesma skan:

Tu manu galvu trieci,

Trīs ribiņas ielieci,

tad šinī sakarā skaidri izjūtam, ka valodai notiek pārestība, lai gan

par sevi «ielieci» nav nekas brīnišķīgāks kā «atradu», «saulīte», «ie-

nāca» un tamlīdzīgi vārdi tautas dziesmās. Kā to izskaidrot?

Atbildi meklēdami, lūkojām cauri lielāku skaitu tādu gadījumu,

kur vārds dzejā ir palicis gluži bez akcenta, vai dabū akcentu ne uz

pirmās zilbes. Te nu izrādās, ka visos tādos gadījumos bezakcenta

vārdam, vai vārdam ar neparasto akcentu papriekšu iet vienzilbīgs

vārds, vai — retāki — vārds ar divi zilbēm, no kurām pēdējā ir īsā

gala zilbe a, c, i, v; as, es, is, us. Piemēri ar iepriekš ejošu vienzil-

bīgu vārdu trochajos:

1. Dievs ienāca istabā. 14. Ko es teicu, tas notika.

2. Kas kaitēja miezītim? Piemēri daktilos:

3. Šai saulē dzīvodami. 15. Es, Dievs, nemāku.

4. Ar āzīti ecējam. 16. Nu tev pašam.

5. Nāc, Dieviņi, pats apraugi. 17. Nu sala, nu sala,

6. Es savam kumeļam. 18. Nu sīvi sala.

7. Mēs bijām div' māsiņas. 19. Līdz dibinām.

8. Būt* sērdienes vienu vief, 20. Lai skauģis skatās.

9. Ne laipiņa nepanestu. 21. Caur žoga posmus.

10. Ne es tava laime biju, 22. Pie vārtu staba.

11. Ne ar* tava nelaimi te. 23. Tur teku rītos,

12. Tēvs ar māti, dēls ar 24. Tur vakaros.

meitu, 25. Audz, mana pādīte,

13. Es ar savu līgaviņu. 26. Audz labi tikuse.

Tādos piemēros, kā 10—16 lieta rādās vienkārša: te stāv blakus

divi vienzilbju vārdi, kas katrs par sevi ņemot nes savu akcentu, bet

atrazdamies ciešā sakarā, akcenta ziņā pieslienas viens otram. Tas

pats notiek arī modernā dzejā, kālab tamlīdzīgu piesliešanos nav ne-

kāda iemesla apšaubīt. Starpība ir tikai tā, ka modernā dzejā var

tiklab iepriekšējā zilbe pieslieties nākamajai (proklize), kā nākamā

iepriekšējai (enklize), kamēr tautas dziesmās satiekam tikai enklizi.

Kad Sudrabkalns dzied Pārvērtībās:

Cik jau reizes, cik jau! esmu es, etc.

tad uzsvērts ir «cik», un sekojošais vienzilbes vārds «iau» ienriekšē-

jam vārdam ir pieslējies enklitiski; bet ja tas pats Sudrabkalns

(Pārvērtībās, pag. 97) raksta:

Viss tas, kas kādreiz šķita droši sniegts,
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tad iepriekšējais vienzilbes vārds «viss» savu akcentu ir atdevis nāka-

majam vārdam «tas», kas nozīmē, ka te ir izcēlusies proklize. Pats

par sevi saprotams, ka mūsu valodai un līdz ar to arī tautas dzejai

piedabīgāka ir enklize, piedabīgāka tāpēc, ka visur tur, kur kāds

vārds paplašinās no sākuma puses, uzvārds tūlīt arī pāriet uz šo

pieaugumu (prefiksu), kamēr vārda beigas, ar sufiksiem paplašinā-
damās, nespēj vārda pirmajai zilbei atņemt tās uzsvaru; piemēram,

vārdu «līdz» varam pagarināt ar sufiksiem, dabūdami: līdzēt, līdzē-

tu, līdzētājs, līdzēšana, — vienmēr akcentu patura zilbe «līdz»; bet

tikko šai zilbei pievienojam prefiksus, tā arī akcents virzās uz sā-

kuma pusi: palīdz, piepalīdz, nepiepalīdz. — Pēc šīs analoģijas va-

ram spriest, ka arī diviem šķirtiem vārdiem cieši blakus nostājoties,

akcenta izlīdzināšanās tautas dziesmās notiks enklizes ceļā. Tā tad

ar enklizes palīdzību būtu noskaidrots, kālab daži vienzilbju vārdi

tautas dziesmās paliek bez akcenta. Bet noskaidrojumu prasa vēl

citas grupas. Te mums derēs iecerēties, ka arī prozas valodā dažu

reiz vārdi tā savienojas, ka grūti noteikt, vai runa ir par vienu vārdu

vai diviem; tā: šī diena, tēvs-māte, mūs' māsiņa, mīļš Dieviņš, šai

pusē etc. Ja nu tautas dziesma skan:

Nav Dieviņa man saradis vai: šai saulē dzīvodami,

Šai zemē arājiņu, Bīstamies viņas saules,

tad «šai zemē» un «šai saulē» varam izskaidroties pēc neīstu salik-

teņu parauga. Pirmās zilbes vārdos «saule» un «zeme» nu ir it da-

bīgi bez uzsvara, jo šie vārdi ir lietoti enklitiski; bet ja šais vārdos

gala zilbe ir dabūjusi uzsvaru, tad tas ir palīga akcents. Ja nu pa-

reizi esam atrisinājuši akcenta jautājumu šinīs divos gadījumos, tad

varam spriest, ka arī visos citos gadījumos enklize un palīga akcents

būs tās divi modifikācijas, kas jāņem akcenta ziņā vērā, ja kādu vār-

du no izolēta stāvokļa (status absolūtus) izraudami, to nostatām

ciešā sakarā ar citiem vārdiem (status constructus). Vispār, nekad

nedrīkstam aizmirst, ka valoda nepastāv no atsevišķiem vārdiem, bet

ka šie vārdi ir sastāvdaļas kādā kopīgā runas vai dzejas plūdumā, pie

kam viena sastāvdaļa var ietekmēt otru. Analoģijas dēļ varētu iece-

rēties, ka viena vārda robežās nākamais vokālis modificē iepriekšējo.

Tā nu arī starp vairāk vārdiem, skatoties, kādējādi tie grupēti, var

pastāvēt savstarpēja ietekme. Šī ietekme tad it īpaši parādās akcen-

tu pārnešanā tā iemesla dēļ, ka divi uzsvērtas zilbes viena otrai bla-

kus ir pret katru ritmisku izjūtu. — Te nav domājami nekādi iebil-

dumi. Bet modernam cilvēkam neparasta ir šī parādība, ja garāks

un loģiski nozīmīgāks vārds piekļaujas mazāk nozīmīgam. No

tagadnes prozas viedokļa mēs gaidītu: es atradu; ar kurpēm; līdz



260

zemīti; kas kaitēja etc. Bet vecā dzejā, kā jau iepriekš minēts, lo-

ģiskai nozīmībai nepiegriež daudz vērības. Modernā dzeja, kas šo

nozīmību vairāk ņem vērā, primitīvām tautām izklausās vairāk pēc

runāšanas nekā pēc dziesmas. — Tā tad varam gan iedomāties, ka

tautas dziesmā arī ļoti garš un saturā bagāts vārds nonāk enklizē,

piem. «No sudrabiņa», «ar kumeliņis», «līdz vakaram» etc. Ar

tādu uzskatu labi saskan Dr. J. Endzelīna domas (Lett. Gr. § 13), ka

finītais verbs senāk varējis būt bez uzsvara. Verbs jau ir runas

dvēsele; ja nu verbs bija neuzsvērts, tad varam domāt, cik plašos

apmēros valoda senāk pieļāva enklizi! Tā nu enklitiski varam lietot

nevien vienzilbes vārdus, bet vārdus ar jebkuru zilbju skaitu; jā-

jautā tik, vai šie enklitiski izlietotie vārdi palīga akcentu dabū vai

nedabū.

Dr. J. Endzelīns, par palīga akcentu runādams (Lett. Gr. § 12),
uzrāda diezgan dažādus palīgakcenta veidus; tautas dzeja tomēr šinī

ziņā tik lielu dažādību nepazīst un ienes te lielāku vienkāršību un

vienveidību. Pēc tautas dziesmu materiāla vien- un divzilbju vār-

diem palīga akcents nav domājams; tāpat to absolūti neatrod trīs-

zilbju vārdos ar īsu gala zilbi; turpretim trīszilbju vārdos ar garu

gala zilbi palīga akcents ir vajadzīgs; vēl garākos vārdos, protams,

jo vairāk. Piemēri vārdiem bez palīga akcenta:

Turpretim:

Neguli, saulīte, 1. Jauni puiši, jaunas meitas,

Ābeļu dārzā. Jāņu nakti neguliet.

Mēnesis izjāja 2. Tad vedīšu saulītē.

Malējas meklēt. 3. Saka ļaudis, mēnesim

Nava sava kumeliņa.

Pēc šī parauga ir palīgakcenta ziņā jāapspriež arī enklizes gadī-

jumi, uzskatot abus enklizē savienotos vārdus kā vienu vārdu. Tā,

piem., vārdā «saulē» palīgakcenta nebūs, jo te ir tik 2 zilbes; bet

nostādot šo vārdu enklizē pret «šai», dabūjam trīszilbju skaņu kom-

pleksu ar garu gala zilbi; te tad ir vajadzīgs otrs uzsvars. Tiešām,

tautas dziesma tā arī skandē:

Šai saulē dzīvodama,

Ik vakaru gultu taisu.

Gluži tāpat šīs dziesmas otrā strofā:

Tai viņā saulītē

Gul ar vienu taisījumu.
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Atliek vēl noskaidrot palīga akcenta vietu. Piemēri rāda, ka

tautas dzeja te turas pie ļoti stipras stilizācijas un palīgakcentu pie-

šķir tikai vai pēdējai vai priekšpēdējai zilbei, skatoties pēc pēdējās
zilbes kvantitātes; proti, ja pēdējā zilbe ir gara, tad tā nes palīg-

akcentu; ja pēdējā zilbe ir īsa, tad palīgakcents krīt uz priekšpēdējo
zilbi. Piemēri: kumeliņi, vaiņaciņu, strautupīti, māmuliņa, sadedzi-

nāja; ar kaķīti; tas atnesa; ar vilciņu; tā saulīte; bet: galviņā, saulītē,

līcītī, bērniņiem, māsiņām, nolīdzināts, kur ellē? met zemē! uz

paldies, ej projām, līdz dibinām, etc. — Interesants ir šis palīg-

akcents tādā ziņā, ka viņš dažā ziņā atgādina akcenta likumus sen-

grieķu, bet īpaši latīņu valodā. [Sal. piem. Stolz v. Schmalz, Latein.

Gr. § 72, kur par latīņu tagadējo akcentu sacīts, ka tas izveidojies no

agrākā palīgakcenta. Bet analoģija starp latīņu akcentu un palīg-

akcentu mūsu tautas dziesmās ir apbrīnojami liela, tik ar to star-

pību, ka latīņu valodā akcenta vietu nosaka vārda priekšpēdējās
zilbes garums, kamēr mums jāskatās uz kvantitāti pēdējā zilbē].

Trochaju dziesmās šis palīgakcenta likums ir ievērots ar tīri

inatēmatisku konsekvenci. Daktilu dziesmās var pagadīties — gan

ne pārāk bieži — ka palīgakcents ignorēts, piem.:

Teicies, māsiņa, Lai dodam tautām

Ko tautas darīja, Atdošas pretim.

Te «Lai dodam» ir tāds zilbju komplekss, kas trochajiskā saka-

rā būtu lasāms ar 2 akcentiem: «Lai dodam(i)», kamēr še, daktilos,

palīgakcenta trūkst. Tas varētu tā izskaidroties, ka daktilos ak-

centi ir daudz spēcīgāki nekā trochajos un līdz ar to spēj sev

pakļaut lielāku zilbju skaitu. Analoģijai var atkal derēt auguma

kustības; ja dejā ielikts vairāk spara, tad solis iznāk lielāks; tāpat

arī darbā; ja darba ritums ir spraigāks, tad atsevišķais darbības pa-

ņēmiens veiks lielāku darbu, kā vienmuļai dziesmai skanot.

Daktilu dziesmas pieminot, noskaidrojas vēl viena atlikusi

metriska grūtība. Enklize, kā līdz šim uzsvērts, izceļas tai gadīju-

mā, ja no diviem cieši kopā stāvošiem vārdiem pirmajam ir tik

viena zilbe. Bet daktilu dziesmās ir ne mazums piemēru, kur en-

klizes gadījumā pirmajam vārdam zilbju ir veselas divi. Tādā ga-

dījumā otra zilbe allaž pieder mums jau pazīstamajām īsajām gala

zilbēm, kas, kā vēl turpmāk redzēsim, ir ļoti vārīgs elements un var

viegli izgaist. Daktilos šis gļēvais elements, atrazdamies starp divi

no dabas uzsvērtām zilbēm, it kā nespēj novērst akcentu saduršanos,

kāpēc pirmais akcents, nelūkojot uz šo plāno starpsienu, sev pa-

kļauj arī otru. Tādi piemēri ir sevišķi lielā mērā atrodami jau citētā
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dziesmā «Viens gans nomira». Šādi iekārtoti daktili sasniedz sevišķi

lielu, rotaļīgu vieglumu.

Kopā saņemot, varam nākt pie gala slēdziena, ka mūsu tautas

dziesmu rituma pamatos ir tagadējais gramatiskais akcents (t. i. ak-

cents vārda pirmajā zilbē) ar plašu enklizi un stipri stilizētu palīg-

akcentu. Šim atrisinājumam runā par labu jau lielā vienkāršība,

tad arī tas apstāklis, ka tāds atrisinājums vienlīdzīgi aptver troeha-

jus un daktilus. Beidzot it īpaši vēl šādu atrisinājumu pabalsta

saskaņa starp kvantitāti un akcentu. Kvantitāti latv. tautas dzies-

mas, kā redzējām, ņem vērā tik zināmos gadījumos, bet tur ar lie-

lu noteiktību. Pārdomas par akcentu un akcenta modifikācijām nu

rāda, ka kvantitāte nav kāds patstāvīgs konstruktīvs princips blakus

akcentam, bet ka tā stingri respektēta tikai visur tur, kur tā kalpo

akcentam, t. i., nosaka, vai palīgakcents vispār vajadzīgs, un ja va-

jadzīgs, tad uz kuras zilbes.

5. Strofa. Apmēri latviešu tautas dziesmām nav lieli; vis-

parastākās ir mazas četrrindu dziesmas. Ir tomēr arī drusku garā-

ki sacerējumi. Ja šos pēdējos saista kāds notikuma pavediens, tad

runājam par ziņģēm. Vecais Stenders (Lett. Gr. 2. izd. pag. 276)

par to izsakās tā: Einige lettische Nationallieder continuiren m der

angefangenen Materie, so wie es die Phantasie hinter einander ein-

gegeben. Diese werden besonders Singes genannt etc. Bet pave-

diens nav visur gluži skaidri saskatāms un ziņģē jeb — kā mēs ta-

gad varbūt sacītu — romancē sastāvdaļas nav cieši saistītas, uz ko arī

Stenders aizrāda ar savu «so wie es die Phantasie hinter einander

eingegeben». Tādākārtā starp dziesmu un ziņģi starpība nav pārāk

spilgta, un dažreiz vairāk dziesmas, kopā salipinātas, ir ieguvušas

ziņģes izskatu. Kr. Barons tomēr tādus salipinājumus ir radikāli

dalījis patstāvīgajās sastāvdaļās, rīkodamies varbūt šinī virzienā

pat pārāk radikāli. — Gita atšķirība dziesmai un ziņģei ir tāda, ka

ziņģēm katrai ir sava īpaša meldija, kurpretim dziesmas (šaurākā

nozīmē) ir dziedamas neaprobežotā skaitā pēc vienas meldijas, kas

zināmai dziesmu grupai piemērota. Tā Jāņu dziesmas dzied visas

vienā meldijā, bēru dziesmas atkal kādā citā. Bet ja arī bērēs

dziedātu cauru nakti, meldija paliek tā pati. Arī šo apstākli pazīst
Vecais Stenders, gramatikā (pag. 272) izteikdamies, ka šīs dziesmas

esot gandrīz visas dziedamas vienā meldijā.

Dziesma parasti pastāv no divi, retāki arī no trīs vai četri līdz-

vērtīgām daļām, ko labi līdz ar Veco Stenderu varam saukt par

strofām, vai paliekot pie tautas dziesmu terminoloģijas, varam dē-

vēt par pusēm. Tādās strofās jeb pusēs dalās arī ziņģes. Pārpra-

tums ir, ja ziņģes dala dziesmām līdzvērtīgos posmos, t. i. pa 4 rin-
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dām jeb 2 strofām kopā. Tādā gadījumā dalīšana viegli var ciest

neveiksmi, jo ziņģēs rindu skaits katrreiz dalās gan ar divi, bet ne

ikreiz ar četri. Bez tam ziņģi pa 4 rindām grupējot, var disparātās

daļas varmācīgi saspiest kopā un kopā saderīgās tikpat varmācīgi

šķirt. Kā biedinājums var noderēt ziņģe «Jāju dienu, jāju nakti»,

kur teksts tādam dalījumam nepadodas, bet koncertanti pēc Cim-

zes tradicijās, meldiju vienreiz dziedādami, izdzied veselas 4 rindas

teksta, tā sakaru depravēdami. Teksta dalīšana var notikt tik pa

2 rindām. Agrāk minētajā Bucavas ziņģē (243. lapp.) rindas ik pa

4 dalot, beigās atliktu 2 rindas:

Kumeliņi dancādami,

Baltas smilktes spārdīdami.

Tā nebūtu izprotams, kādējādi tās paplašināt līdz 4 rindu sastāvam.

Gluži līdzīgi tas ir jaukajā suitu dziesmā «Visi ciema suņi rēja»,

ko labākas uzskatāmības nolūkos te grupēšu pa 4 rindām, tā tad

aplam:

1. Visi ciema suņi rēja, 3. Ar abāme rociņāme,
Kad es jūdzu kumeliņu. Ar tām siksnu grožiņāme,

Sēd iekšāje, līgaviņa, Siksniņāme, sprādzītēme

Lai rej suņi, nebaidies. Neredz manu kumeliņu;

2. Lai rej suņi, nebaidies, 4. Lentītēme, bantītēme

Es kumeļu noturēšu; Neredz manu līgaviņu.
Es kumeļu noturēšu

Ar abāme rociņām.

Te nu skaidri redzam, ka tekstu pa 4 rindām vienā strofā apvie-

nojot, nevien pēdējā strofa paliek nožēlojams fragments, bet arī 3.

strofa ir aplama tādā ziņā, ka te ir savienotas divi kopā nesaderī-

gas puses, no kurām pēdējā ciešāki sader ar nākamo teksta posmu.

Suiti tad arī šo un visas citas ziņģes dzied, strofu rēķinot pa 2 rin-

dām, kā tas ir vienīgi pareizi. Tāpat, protams, jādzied arī īsās

dziesmas. Trochajos tas ir negrozāms likums. — Neskaidrāks ir

strofu jautājums daktilos. Mūsu trochajs ir metrisko principu

ziņā ideāli pilnīgs, kā to redz, ja salīdzina ar mūsu dzejas faktiem

Lipsa teoriju (Th. Lipps, Āsthetik I, 2. izd. pag. 370 v. c). Bet

trochajiem blakus stāv daktili, un dziedātājiem nākas to pašu mel-

diju attiecināt ir uz vienu, ir uz otru metru. Te tad redzam svār-

stības, ko rada abu metru nesamērība: ja ņemam abos metros lī-

dzīgu skaitu pēdu vai dipodiju, tad daktilu apmērs, kā pats par sevi

protams, būs daudz lielāks; ja turpretim vienai trochaju dipodijai
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stādām pretim daktilos ne dipodiju, bet pēdu, tad daktilu apmērs

ir mazāks. Skaidrāka uzskata dēļ pielikšu te kādus paraugus, kur

tā pati dziesma uzrāda variantus abos metros:

Daktili: Trochaji:

1. Nekāru šūpuli Nekarat šūpulīti

Labā zemē: Aramā zemītē:

Balandas vien auga, Tur neauga mieži, rudzi,

Ne mieži, rudzi. Balandītes vien ziedēja.

Bar. 32. 289,1.

2. Ai meitas, meitas, Ai meitiņas, ai meitiņas,

Glabājat govis!
.

Sargājat savas govis!

Bagana krūmos, Raganiņa krūmiņos,

Slaucene rokā. Slaucenīte rociņai.
32. 467,1.

3. Vizīte rājās Vīze gāja ar pastalu
Ar pastaliņu. Pa celiņu rādamies:

Kam gāja celiņu Ko tā vīze norakstīja,

Nerakstīdama. To pastala līdzināja.

34. 365.

Šī nesamērība būs bijusi par cēloni, kālab daktilos strofas jē-

dziens nav stabils. Ja ņemam pēdējā piemērā «Vizīte rājās ar pa-

staliņu», tad te ekvivalents pilnai trochaju strofai; bet daktiliskajā

veidā teksts ir tik sīks, ka dziedāšanai te patīk steigties uz priek-
šu un ietvert meldijā arī nākamo posmu; kam gāja celiņu nerak-

stīdama. Katrā ziņā man ir pašam 1893. gadā gadījies Reņģu muižā

dzirdēt, ka laba dziedātāja Jāņu dziesmā trochajus dziedāja pa 2 rin-

dām, bet daktilus pa 4 rindām vienā posmā; tā:

1. Jāņos gāju, Pēterose, bet 3. Piesēju Jānīti

Sev arāju meklēdama; Pie vārtu staba:

2. Ja Jāņos nedabūja, Atnāca Pēteris

Tad dabūja Pēterose. Palaida vaļā.

bija dziedāti vienā strofā.

No otras puses, ir arī daktilu dziesmas, kam no augšējā tek-

sta iznāktu 2 strofas. Tā suitu dziesmas, kas uzņemtas fonografa

platēs Latv. Universitātes filol. un filosofijas fakultātes fonoloģis-

kajā kabinetā.
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Kur dziedāšana pieturas pie šiem mazajiem apmēriem, tur arī

atkārtojumi tekstā ir mazi, piem.:

1. Odeņa smeldama, 3. Savāja vārdāja,

Pasmēlu pādi, Savāja dabā.

2. Pasmēlu pādīti

Savāja vārdā,

Turpretim strofa ar divreiz lielākiem apmēriem prasa, lai arī

atkārtojamie posmi tekstā būtu divreiz tik lieli, piem.:

Sava jaunas dieniņas Sava baltu naudiņu

Paspēlēju, Iztērāju,
Savu sirmu zirdziņu Dēļ vienas naksniņas

Noskraidiju, Gulējurna,

Savu sirmu zirdziņu Dēļ vienas naksniņas

Noskraidīju, Gulējurna,

Sava baltu naudiņu Dēļ pāra vārdiņu

Iztērāju, Runājamu.

Bar. 33. 595,1,

Strofu ņemot šinī divkāršā apmērā, starp pirmo un otro daktilu di-

podiju nav stipra sintaktiska atdalījuma, kāds mēdz būt īsajās stro-

fās. Te piem. vārds «naksniņas» ir ģenitīvā, kas atkarīgs no val-

došā vārda «gulējurna». Bet «gulējurna» ir jau meklējams tālākā

rindā. Tamlīdzīgs ciešs sakars starp vairākām daktilu dipodijām

redzams arī piemērā (Bar. 34.139):

Tie tevi dzīs pa

Dziniena galam,

kur pirmās rindas «pa» sintaktiski ir pārāk cieši saistīts ar nāka-

mo rindu.

Tā nu ir grūti izšķirties, vai daktilus rakstīt pa vienai, vai pa

divi dipodijām rindā. Barons no sākuma ir lietojis garāko rindu,

bet vēlākos sējumos īsāko. Daktilu strofas mainību vērā ņemot,

varbūt, varētu rakstīšanu pieskaņot atkārtojuma posmiem tādē-

jādi, ka atkārtojamam elementam ikreiz ierādītu tikai vienu rindu.

Tad piem. augšējā paraugā nebūtu jāraksta:

Sava baltu naudiņu

Iztērāju,
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bet: Sava baltu naudiņu iztērāju; kurpretim:

Pasmēlu pādīti

Savāja vārdā

būtu jāatstāj pa vecam, jo te atkārtojas nākamā posmā tikai «Sa-

vāja vārdā».

Teksts un mūzika senajā mākslā, kā jau sākumā sacīts, ir

cieši kopā veidojušies, pie kam no teksta puses strofa un no mūzi-

kas puses meldija ir attiecīgie korrelāti. Bet analogās attiecībās kā

strofa un meldija atrodas arī šo faktoru sastāvdaļas: dipodijās tek-

stā un taktis mūzikā. Arī te ir nepārprotama korrelācija.

Par strofām runājot, vēl jāatzīmē, ka trochaju strofa ir arī

kādos gadījumos pārveidota, otru rindu saīsinot. Piem.:

Āvu, āvu balti kājas,
Lecu dārziņā.

Meldija šinī gadījumā, nelūkojot uz strofas saīsināšanos, tomēr

saistās tik ar 2 rindām, tās atkārtojot. Turpretim pazīstamajā
dziesmā «Kazakam nav tēva» resp. «Apkārt kalnu gāju», kur saīsi-

nātas ir 3 rindas un nesaīsināta trešā rinda viena pati, meldijas va-

jadzībām pietiek tikai visas 4 rindas. Jāsaka gan, ka šī tipa dzies-

mas jau ļoti tālu ir atdalījušās no tiem piemēriem, ko varam ar la-

bu tiesību uzskatīt kā latviešu tautas dzejas paraugus.

Ziņģes un dziesmas sastāv no veselām strofām; pat kad metrs

mainās, katram metram mēdz būt pilnas strofas apmērs, tā piem.:

1 T cl 'i*
* Sīku niedru šūpulīti

s '

i Sveši ļaudis uzkāruši.

i Saberzu saujā,
Daktili: {

n
,

{ Palaidu vēja.

2 Tr cha'r )
brālītis e^iās

\ Pūrus veste Liepājā:

Daktili: |*v *» <=teV> pašam

} Liepāja blakum.

[Jaunā sieva šinī suitu dziesmā apzobota kā badakāsis, Liepāja,

kas aprīs visus brāļa kviešus.].
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Mīklās un sakāmos vārdos atrodam arī pusstrofas, tā:

Jauns ar jaunu, vecs ar vecu.

Tas dējams, tas lecams.

Abi labi, bāz maisā etc.

Tāpat mīklās:

Divi teļi, četras astes.

Pilns lauks bunduļu.

Zila govs lāmu laiza etc.

6. Skaņu elementi. a) Lāpāmais vokālis.

līdzinot ar ikdienas valodu vai prozas rakstiem, tautas dziesmas

vokāliskākas; līdz ar to tautas dziesmām piemīt lielāka jaukskai
ba. Sevišķi tas parādās tā dēvētā lāpāmā vokāļa lietošanā. Višm

nis, kas šai parādībai devis minēto nosaukumu (Der Unteutscl

Opitz, 1697. g.) maldās tai ziņā, ka šis vokālis viņam šķiet pieli

kams visur, kur tik kādas zilbes trūkst. Tas nu nebūt tā nav,

visur, kur vārds beidzas ar īsu vokāli resp. īsu vokāli un galotn

«c», nekāda lāpīšana nevar notikt; bet gan kādu vokāli var pieli
visām citām vārdu galotnēm. Taisnība turpretim Višmanim tā(

ziņā, ka šis vokālis satiekams tikai dziesmās. Nenākas aizņem

jautājumu, ciktāl šis vokālis ir etimoloģiski motivēts, jo par to

rakstījuši Dr. ,T. Zubatijs un Dr. J. Endzelīns; bet interesants ir no

vērojums, ka šis vokālis neparādās vienlīdzīgi bieži dipodijās iek

pusē un beigās. lekšpusē šis vokālis pieder pie gluži retiem izņ

mumiem, tā piem.: kūris Dievs iegādāja, Zaļis zīžu nēzdodziņš et

Dipodijās beigās turpretim, ja vārds pats pēc gramatikas likumiem

nebeidzas ar vokāli (resp. vokāli -ļ- s), tad katru reizi lieks vokā

ir pieliekams. Tas vedina domāt, ka šis vokālis izskaidrojas ne t

kai ar etimoloģiju, jo tad nebūtu starpības, vai vārda galotne ki

dipodijās vidū vai dipodijās beigās. Acīmredzot, bez etimoloģi

kiem pamatiem šo vokāli noteic arī kādi metriskas dabas apstāk

Tie nu varētu būt šādi: dipodijās iekšienē ir vārdi saspiesti cieti k

pā, tik cieti, ka piem. vajadzīga enklize, lai pārāk asi nesadurto

divi akcenti. Šinī sablīvējumā lāpāmajam vokālim, kaut tas a

leģitimētos ar etimoloģijas liecībām, nav vietas. Citādi dipodijf

beigās. Te ir pauze, kur nākamais vārds iepriekšējam nespieža

virsū. Tāpēc šis vārds bauda, tā sakot, zināmu ērtību un var p

plašināties. Šī iemesla dēļ būtu varbūt pareizāki dipodijās cetu

tajā zilbē runāt ne par lāpīšanu, bet par pauzālvokāli. Tam bū

savas analoģijas arī citās valodās. Tā piem. senebrēju valodā zem

ir «erez» (ar 2 īsiem vokāļiem), bet teikuma beigās «ārez» (ar gar
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«ā» pirmajā zilbē). Šim uzskatam par labu runā arī tas apstāklis,
ka dipodijās iekšpusē bieži vien ir apostrofēti vokāļi vārdu galot-

nēs, kas gramatiski būtu nepieciešami. Tas arī savukārt liecina,

cik liels ir te skaņu resp. vārdu blīvums. Piem.:

Būt' mani ņēmuši.

Mūs* māsiņa nepanesa.

Tā nevar būt nejaušība. —

Tā tad lāpāmajam resp. pauzālajam vokālim īstā vieta ir di-

podijās beigās; bet te ir liela konsekvence. Piem. trochaju dipo-

dijā katra skaņu kombinācija. 4. zilbē, kas nesastāv no a, c, i, v;

as, es, is, us ir noteikti nepareiza. Kur tas tomēr pagadās, tur vai

nu agrāku formu vietā ir iespiedušās kādas citas, vai dziesma ir

sakropļota citādi. Piem. pareiza tautas dziesma skan:

Līdz pusīti es iebridu Bar. 6460. Caur brālīša vara vārtis. 6389.

Līdz zemīti krētes vilka. 33. 302. Pieci brāļi vieni māsi. 6173.

Cērt deviņu gabaliņu. 6393.

Lai ieliekam pasvītrotās vietās tās formas, ko prasa tagadējā

rakstu valoda, tūlīt arī 4. vietā rāsies nepareiza gara zilbe. Labas

dziesmu zinātājas Nīcā, Bucavā, suitu apgabalā, Aizputē etc. šo

kļūdu noteikti novērš. Tā man ir gadījies uzrakstīt nevis: «Strau-

ja, strauja upe tecēj'», bet «upe teka» (Rucavā), vai «upe teke»

(Kuldīgā). Rucavā arī nedzied: Strautupītei stāvi krasti, bet «Straut-

upīti stāvi krasti».

Tautas dziesmu dziedāšana tā ir iekārtota, ka dipodijās cetur-

tajā zilbē vienīgi var būt īss vokālis, jo dziedot šis vokālis vienreiz

ir izrunājams, bet otrreiz atlaižams nost, vienalga, vai tagadējā

gramatikā šis vokālis pamatots vai nē. Tā tad likums ir šāds: met-

riski pareizā trochaju dziesmā cetrzilbju dipodiju var sašaurināt

par trīszilbīgu; bet trīszilbīgu var katrreiz paplašināt par cetrzilbīgu.

Kur to nevar, tur ir kāda kļūda, piem. pamatvārda vietā kāds lieks

deminūtīvs, tagadnes vietā pagātne etc. lemīļota kļūda rodas no «ma-

nīm», «tevīm» vienkārša datīva vietā. Arī perfektīvā izteiksme,

kas izskaudusi bez pietiekoša iemesla imperfektīvo, ir kļūdas cēlo-

nis.

Dziedot lāpāmais vokālis cieši saistās ar nākamo vārdu un pat,

ja dziedātājs šinī vietā ņem elpu, it kā pievienojas nākamajam vār-

dam. Tā ir radies iespaids, it kā dažas mūsu dziesmu rindas sāktas
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ar iepriekšēju «ja», kamēr šis «ja» īsteni ir cita vārda sastāvdaļa;

piem.:

Nāc, Māra, iekšā —

ja Krustūbu dzerte.

Tamlīdzīgi:

Kad paaugse mieži, rudzi
—

j Ēd maizīti sijādama.

b) Augšzemnieku vokālis. Kā pretstatu lāpāma-

jam vokālim, kas pieslienas vārda galotnei, satiekam Latgalē un kā-

dos Vidzemes novados citu vokāli, kas no pirmās dipodijās otrā

stiepdamies, cēzūru šo dipodiju starpā iznīcina un nes otras dipodi-
jās uzsvaru. Kurzemē un Zemgalē, vismaz Jelgavas apkārtnē, tāds

vokālis nav pazīstams. Grūti arī izskaidrot, kā tas cēlies, vai kā tas

ietilpst še aprakstītajā metriskajā sistēmā. Jāatzīmē tomēr šis vo-

kālis kā drošs fakts, piem.:

Zelta puķīt' i izauga. Bar. 24.253.

Lietam lijot' i aizbēga. 26.360.

Baltu krekliņu apvilku, etc.

Varētu te būt slavu ietekme.

c) Hiā t s. Visumā latviešu tautas dziesmas no hiāta nevai-

rās, tā piem. «Sanesuši zelta arklus» (33.904), vai «Ne tur ara, ne

ecēja», kur saduras pat divi vienādi vokāļi. Latgales dziedātājas gan

mēdz hiātu novērst, starpā liekot «j» skaņu, piem. «Navaid dūmu

justabā». Te būtu zīmīgs arī tas apstāklis, ka pat dipodiju starpā

nepieļauj hiātu. Varbūt tāpēc, ka Latgales dziedātāji te vairs ne-

apzinās cēzūru, kas tad saskanētu ar iepriekš izteiktām domām par

Augšzemnieku vokāli. — Jāatzīmē arī, ka ne visi latgalieši izvai-

rās no hiāta.

d) Onomatopoēze. Refrēns reālizējas tikai dziedot, pat

Jāņu saucienu «līgo» resp. latgaliešu «rūtū» teicot nelieto. Bet arī

tekstā pašā bez alliterācijas un vokāļu nokrāsas ir līdzeklis, kas kal-

po noskaņas radīšanai un priekšstata pastiprināšanai. Tā ir ono-

matopoēze: dejas valoda rada īpašus skaņu vārdus, kas raksturo

kādu norisu, piem.:

«Pliku, pļeku balta maize,

Čurru, čurru alutiņš.»
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Tāpat: Čiku, ciku, grabu, grabu

Ceļa vīra kamaniņas:

Sacīkstējšas, sagrabējšas

Paliek ceļa maliņā.

Parasti metrika pārrunā arī alliterāciju, atskaņas, vokāļu no-

krāsu un refrēnu. Mēs šos jautājumus apskatīsim stilistikā, nodaļā

par atkārtojumiem.

7. Noslēgums. Latviešu tautas dziesmu metriskā uzbūve

ar savu tīri matemātisko iekārtu un senatnisko dabu būtu mūsu

laiku dzejniekam pārāk liels ierobežojums, kas dzejnieka indjvi-
duālo izpaušanos iespiestu tradicionālās formulās. Aiz šī iemesla

tautas dzejas imitācijai modernajā rakstniecībā nav panākumu.

Sevišķi tas sakāms par drāmu, kur formulveidīgā izteiksme neļauj

attīstīties raksturīgam un īstenībai atbilstošam dialogam. Atdari-

nādami dzejā tikai tautas dziesmu stilu, mēs sev bez tam nolaupītu

visus kāpjošos ritumus, kas būtu liels solis atpakaļ primitīvismā.

Bet pašas par sevi ņemot, mūsu tautas dziesmas ir nešaubīgi daiļ-

skanīgākas nekā tagadējie dzejas darbi. Uz vokālisma bagātību

jau norādīju iepriekš. Te vēl atzīmējama cita priekšrocība tautas

dziesmu skanīgumā. Modernā dzejā mēs enklitiski lietojam tikai

\ienzilbes vārdus; visi citi vārdi ir stereotipiskā kārtā uzsverami

pirmajā zilbē. Bet ja nu kādā dzejas gabalā tas pats vārds, kaut

arī dažādās formās, atkārtojas vairāk reizes, tad dziesmas skaņa

top klaudzoši monotona. Tautas dzejai šinī ziņā palīdz enklize, ra-

dīdama pārmaiņu; tā piem.:

šai saulē dzīvodami, Šī saulīte viesim laba,

Bīstamies viņas saules: Viņa laba mūžiņam.

Tālāk dzejas labskanību tautas dziesmās veicina tas apstāklis,

ka — dipodijās noslēgumu atskaitot — vārdu un pēdas beigas gan

nesakrīt, gan sakrīt, kamēr modernā dzejā, vārda pirmo zilbi kon-

sekventi uzsverot, vārds vairs tādā mērā nesaista pēdu ar pēdu.
Piem. ja tagad dziedam:

Leišu zemē, tālā Skodā,

Varens ķēniņš valda godā etc,

tad ik vārds atbilst īpašai dzejas pēdai, kas dzejai laupa vijīgumu:

pēdu robežas te velkamas pa vārdu starpām. Kā gluži citādi aug-

šējā piemērā: Šai saulē dzīvodami! Te robežu līnija, kas šķir pēdu
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no pēdas, iet pārmaiņus gan pa vārdu starpām, gan arī vārdu pār-

šķir, to ar vienu pusi pievienodama vienai, ar otru otrai pēdai; tā: Šai

saulē; šī saulīte etc. Tā mūsu tautas dziesmas, nemaz nerunājot par

saturu un izteiksmi, jau metriskās uzbūves un skaņas ziņā ir brī-

nišķīga celtne, kas dod liecību par dziļu daiļuma izpratni senajās pa-

audzēs.

7. Stila jautājumi

Tautas dzejā satiekam parādības, kas ļaujas aplūkoties no met-

rikas viedokļa, jo ir raksturīgas dziesmas skaņai; bet tikpat labi vai

vēl labāki tās ietilpst stilistikā, jo raksturo dziesmas izteiksmi, piem.

atkārtojumi. lepriekš nosprausto robežu dēļ, nevarēdami še iztirzāt

šos stila jautājumus visā plašumā, aizņemsim īsumā tikai dažus no

tiem, noraidot interesentus pie rakstiem, kas iespiesti citur.

1. Atkārtojumi. A) Dziedot. Kas tautas dziesmas pa-

zīst tik no Cimzes Dziesmu rotas, tas viņas ir iedziedājis tādā veidā,

ka tur nekādu atkārtojumu nav, proti, vārdus dzied arvienu tālāk,

kamēr meldija ir izdziedāta līdz galam. Tā, piem., trochaju dzies-

mās, lai teksta pietiktu meldijas vienreizējai izdziedāšanai, Cimze

ņem 4 rindas jeb 2 strofas. Te tad, protams, no atkārtošanas nav

ne runas. Bet tāds dziedāšanas veids neatbilst tautas tradicijai.

No mūziķiem Jurjānu Andrejs uzsvēra, ka meldiju nes nevis

4 rindas (kā Cimzem), bet tikai divi rindas, kas totiesu atkārtojas.

Jaunākā laikā varētu īpaši minēt E. Melngaiļa publicētās t. dzies-

mas. Tur viegli pārliecināties, ka teksta atkārtošana dziedot nav ne-

jaušība, bet ka tā guļ pašos pamatos tautas dziedāšanai.

Es neietu to celiņu, Kur bajāra dēliņš gāja,
Es neietu to celiņu, Dēliņš gāj'.

Kur bajāra dēliņš gāja,

TJn tā neskaitāmās citās dziesmās. Suiti, piem., dzied savas kāzu

dziesmas ar sekoša veida atkārtojumu:

Es dzierdēju bāleliņu, Vai tiem bija tautu meita

Šorīt agri taurējamu, Priedienāje pamukuse?
Es dzierdēju bāleliņu, Vai tiem bija tautu meit(a)
Šorīt agri taurējamu, Priedienāje pamukuse?

Šorīt agra (ar negaišu beigu Priedienāja
. . .

vokāli).
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Te tā tad teksts atkārtojas 21ļ4:
reiz. Atkārtošanās top vēl in-

tensīvāka, ja dziedami ir daktiliski posmi, piem.:

Ar Dievu, tēviņi. Ar Diev(u), īstaji

Ar māmulīti! Bāleniņi!

Ar Dievu, tēviņi, Ar Diev(u), īstaji*

Ar māmulīti, Bāleniņi,

Ar māmulīti! Bāleniņi!

Te, kā viegli redzams, teksts atkārtojas pat 21 reizes.

Bet starp atkārtojumu un atkārtojumu ir starpība. Ir dzies-

mas, kur — kā to suiti dara nupat uzrādītās kāzu dziesmās — at-

kārto veselu strofu no vietas; ir citas, kur atkārto rindu pēc rindas,

kā «Bārenītes slavināšana»; atkal citos gadījumos atkārto jau vie-

nu un otru dipodiju, pie kam šai atkārtojumā dipodija var stāvēt

strofas visdažādākās vietās. Ņemšu te kādus piemērus no Grau-

biņa «Skolēnu koriem» I.

1. dziesma tur šādi dziedama:

Ai bārene, bārenīte,

Kas tev' daiļu darināja?

Darināja,

Darināja,

Ceturtā dipodija ir dziedāta 3 reizes.

3. dziesmā arī atkārtojas 4. dipodija, bet pēc tam vēlreiz visa

2. rinda. 10. dziesmā atkārtojas 2. dipodija.

Padziedāsim mēs, bāliņi, Kad es būtu zinājusi,

Nu vienāi pulciņā, Z i n ā j v s,

Pulciņā, Kuru dienu tautas jāja,

Nu vienāi pulciņā. Kuru dienu tautas jāja,

Ja 4 dipodijās, kas atrodas katrā strofā, apzīmējam ar skait-

ļiem 1, 2, 3 un 4, tad atkārtojumam dabūjam, piem., šādas schēmas:

1, 2, 3, 4, 4, 3, 4; vai: 1, 2, 2, 3, 4; 3; 4; vai: 1, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 4 v. 1.1.

Tikai 1. un 3. dipodija —
rindu sākumā — nemēdz atkārtoties viena

par sevi.

Izņēmuma kārtā jāmin pat dziesmas, kur atkārto atsevišķu pē-

du. Tamlīdzīgas dziesmas ir retums. Viņas arī nav piemērotas
latviešu dziesmas iekārtai, jo mūsu t. dziesmas struktūras pama-

tos nav pēda, bet dipodija, un, vienu pēdu atkārtojot, ir daudzkārt

jāsarausta viens vai otrs daudzzilbju vārds, kas jāuzskata par

lielu traucējumu. Krievu dziesmās man gan gadījies iepazīties ar
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tamlīdzīgu parādību, bet 1. t. dzejā man viņa zināma tik no Jur-

jāna uzrakstītās dziesmas:

Rindā auga, auga ozoliņi, 1 i ņ i

Aiz upītes kalniņā, v. t. t.

Retumis pagadās sastapt dziesmas bez atkārtojuma; tādas,

piem., ir minētajā Graubiņa krājumā sekošas:

Nr. 19: Nr. 35:

Velc, pelīte, saldu miegu, Miedziņš bērnu kaitināja,

Mazajami bērniņam, Uz slieksnīša tupēdams:

Caur rijiņu, caur klētiņu, Ņem, māmiņa, bērza rīksti,

Caur lodziņa šķirbiņām. Dzen miedziņu šūpulī.

Nr. 39:

Saulīt' vēlu vakarāi

Sēžas zelta laiviņā,

Rītā agri uzlēkdama,

Atstāj laivu līgojot.

Ir gan ļoti iespējams, ka te vēl uzglabājies Cimzes iespaids un

ka tāpēc šo dziesmu liecība ne visai sver, ja turam pretim lielo skai-

tu dziesmu, kur atkārtošana gan ir variābla, bet ir nepieciešama.
Būs tomēr jāatzīmē, ka atkārtošanas jautājumā liela loma piekrīt
1. t. dziesmu sadalīšanai dziesmās un ziņģēs.

Ziņģe nav tikai jaunlaiku surrogāts t. dziesmai, kā to daži do-

mā, bet dziesma un ziņģe ir divi, pēc struktūras un izpildīšanas da-

žādi t. dzejas veidi. Dziesmas — parasti īsas, ar 4,6 vai 8 rindām —

ir dziedamas veselām virknēm zināmos laikmetos un godos, piem.,

kristību, kāzu, bēru, vakara, talkas, ziemsvētku un citas dziesmas.

Dziedot vienas grupas dziesmas, dzied visas pēc vienas meldijas, un

viņu izpildīšana piekrīt sievām un meitām. Ziņģes turpretim ek-

sistē katra par sevi ar savu īpatnējo meldiju un nav virknē dzieda-

mas. Viņām ir savs apvienojošs satura pavediens.

Ja nu atkārtošanas jautājumā salīdzināsim dziesmas un ziņ-

ģes, tad viegli noskārst, ka dziesmās tradicija būs stiprāka, viņu

raksturs vienmuļīgāks, vairāk kollektīvas dabas un ar gluži nepie-

ciešamu atkārtošanu, kamēr ziņģēs, kas ir vairāk individuālas da-

bas un samērā modernākas, atkārtošana var kādreiz arī nebūt.

Ziņģēs atkārtošana vieglāki arī varēja zust, jo ziņģu kontinuējošais

saturs palīdzēja visiem dziedātājiem vārdus atminēt uz reizi, kālab

priekšā teikšana, resp. priekšā dziedāšana bija pieciešama. Dzies-

mās turpretim vienu strofu dziedot, katrs kora dalībnieks nevarēja
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vis zināt, kādi nāksies skanēt turpinājumam. To pēc apstākļiem

un personīgas gaumes un talanta izšķīra teicēja. Bet teicējai tad

arī vajadzēja nākt papriekšu ar vajadzīgo tekstu un kora uzde-

vums bija šo tekstu uztvert. Skatoties uz to, vai koris dziesmas jau

patiesībā labi zināja, vai vājāki, atkārtoja īsākus vai garākus pos-

mus. Tā atkārtošanas pamatos guļ kora vajadzības, un šī parādība
mūsu t. dziedāšanā tāpēc nav nejauša, bet ir izaugusi no apstākļiem,

kā visas nemākslotas parādības dzejiskos sacerējumos, lai tie pie-

der augsti attīstītam individam vai ir tautas dvēseles kopīga manta.

Bet ir parādības, kas liecina, ka bieži ar šādiem atkārtojumiem
vien t. dziesmas neaprobežojas. Šepat augšā ir atzīmēti paraugi,

kur atkārtojas nevien teksts, viss vai pa daļām, bet kur blakus lo-

ģiski sakarīgiem vārdiem ir vēl kādi skaņu elementi bez noteikta lo-

ģiska satura. Vietām nu ir it gaiši redzams, ka šādi tukšu skaņu
vārdi aizpilda izlaista atkārtojuma vietu. Tur varam runāt par at-

kārtojuma vietnieku — refrēnu. Tā, piem., ja ņemsim še augšā

pievesto dziesmu «Bindā auga», tad tur blakus loģiskajam tekstam

atkārtojumā iet skaņu rinda:

Ai rai rīdi, rīdi, ai rai rīdi, rīdi,

šie skaņu savirknēju mi ir gluži tādas dabas, ka viņu vietā varētu

arī dziedāt strofas sākumu ar <ļoto loģisko tekstu:

Rindā auga, auga ozoliņi, lini etc.

Tamlīdzīgi ir vērtējams piedziedājums sekošās dziesmās:

Ai, jel manu dumju prātu, Ne gadiņu nesadzievu,
Jauns apņēmu līgaviņu, Sola kungi karāi dot,

Ē, ē, tidiraira, Ē, ē, tidiraira,

Jauns apņēmu līgaviņu, Sola kungi karāi dot.

J. Berķis, Liepājā.

Te «ē, ē, tidiraira» vietā it labi varētu atsākt strofas pirmo

rindu. Bet loģisku vārdu vietā ņemot šos «ē, ē» ir iespējams mū-

zikas robežas paplašināt, jo tagad ir iespējams zināmas laika vienī-

bas — taktis vai takts daļas — attiecināt tik uz 2 zilbēm, kamēr lo-

ģiskajā tekstā te būtu veselas 4 zilbes, kālab dziedāšana būtu strau-

jāka un neizklausītos tik sērīga, žēlīga, kā «ē, ē» gari velkot.

Te tad parādās mūzikas tendence pēc patstāvības tekstam pre-

tim. Varam slēgt, ka piedziedājums no vienas puses, līdzīgi atkār-

tojumam, palīdz izveidoties kora dziedāšanai un bez tam ļauj iz-

celt dziesmā kādu īpašu toņu un skaņu nokrāsu, ko loģiskais teksts

nespētu dot, saistīdams melodiju pie noteikta zilbju skaita un da-
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žādām vārdu skaņām, kamēr refrēnā zilbju skaits ir piemērots mū-

zikas garam, un piedziedājuma skaņu vārdi izvēlēti tā, ka viņi raks-

turo dziesmas pamatjutoņu, un nu atkārtojas pie katras strofas.

Šī attīstība var novest tik tālu, ka atkārtojums atkrīt pavisam,
vietu dodams piedziedājumam:

Mēness savas zvaigznes skaita, Rāmi langsam, rāmi langsam,

Vai ir visas vakarā. Rāmi langsam, rām.

Kate Ilnere, Aizputē.

Pēdējais piemērs raksturīgs tai ziņā, ka te iespiedies piedzie-

dājumā pat vācu vārds «langsam». Tas diezgan saprotami. Teks-

ta vienmuļīgā atkārtošanās — īpaši ja teksts jau pārāk pazīstams,

šķietas nogurdinoša, tekstu tāpēc sāk izrunāt nevērīgāki, neno teik-

tāki, tā kā tikai meldiju var izvilkt. Kad nu teksts jau tiktāl sadru-

pis un nonācis mūzikas varā, tad teksta vietā var iespiesties dažādi

lieki vārdi, kas patlaban šādā vai tādā ziņā uz sevi vērš dziedātāju
vērību. Un līdz ar klejojošām svešu tautu meldijām var arī viens

otrs svešas tautas vārds kā nesaprasta vai pussaprasta interjekcija

iespiesties dziesmā, jeb labāki sakot, viņas refrēnā. Tā piem. kādās

nesen uzzīmētās strofās, kur ir runa par čigāniem, refrēns mēģina

attēlot čigāniskas skaņas. Vai skaņas patiesi atbilst īstiem vārdiem

čigānu valodā, tas, acīmredzot, nav no svara; bet refrēna nolūks ir

dziesmu asociēt ar čigānu valodas iedomātām skaņām.

Čigāns man(im) iemācīja

Savu mazu amatiņ.
Ai daidalla, ai daidalla,

Ai dai mudi, rallallā!!

Refrēns, kā jau teicu, palīdz izcelt dziesmas pamatjutoņu. Ru-

cavā dzied, pdem., pēc meldijas «Pūt, vējiņ», kādu vecu kara dzies-

mu, kur tekstu neatkārto, bet katrai strofai pievieno piedziedājumu:

Magaru, magaru, jūra krāca,

Jūras viļņi līgavās.

Daudzie «v» piedziedājumā piešķir viņam drūmu nokrāsu. Cik

tālu piedziedājumā ir loģisks saturs, tad arī tas ar savu jūras viļņu

Ilgošanos un krākšanu labi tēlo kara dzīves jutoņu, un par to jau

augšējā dziesmā ir runa.
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Otrejādi, viegla un priecīga satura dziesmām labprāt piekarina

piedziedājumus ar gaišiem vokāļiem un 1 un r skaņām.

Zvejnieks savu sievu kūla, Tīklam aci pārrāvuse,

Aķī, vai, vai! Aķī, vai, vai!

Ka tā skādes darījuse. Siļķei galvu nolauzuse.

Tidridi rallallā! Tidridi rallallā!

Rucavas muižā.

Šādi mūzikālas dabas refrēni varēja ieviesties, kā jau teicu,

tekstam aiz noguruma un nevērības sabrūkot. Bet varēja refrēnam

nākt pretim arī kāds cits, īsti ievērojams apstāklis. Ir dziesmas,

kur refrēns ir, kā rādās, pirmatnējs, t. i., kur viņš, pats dziesmā

neietilpdams, ir it kā tas mērķis, kura sasniegšanai dziesmu dzied.

Pie tādām dziesmām noteikti jāskaita ganu dziesmas ar savu

aurēšanu un Jāņu dziesmas ar savu līgošanu. Ganam dziedot gal-

venā lieta, kulminācija, ir aurēšana pati, bet nevar jau nemitīgi au-

rēt: dziedāšana ir tas tiltiņš, pa kuru iedams ganiņš tuvojas savam

kliedzienam. Līdzīgi Jāņu dziesmās. Tur erotiskas dabas izsau-

ciens «līgo» stāv centrā un visas dziesmas tik pie viņa novada. Bet

ar laiku šī izsauciena nozīme nobāl un pat pilnīgi aizmirstas. Nav

arī atmiņas drošas, ka ar šo vārdu ir bijis savienots zināms kults.

Tā svētku izsauciens ar savu spilgti kultisko nozīmi pamazām pār-

vēršas par tukšu refrēnu, kas klausītāju iespaido ne vairs pēc savas

nozīmes, bet tikai pēc savas skaņu vērtības. Bet ja, reiz tādi refrēni

ir lietošanā, tad jau varēja viņiem blakus atrast ieeju tautas dziedā-

šanā arī citi nesaprotami elementi, jo kad izsauciens «līgo!» ir pār-

vērties par nesaprastu skaņu, ar ko tad viņš ir labāks par «langsam»,

par «umfidrasa», vai «aķī, vai, vai»?

Tā refrēns varēja attīstīties no divām saknēm, no nupat mi-

nētā pirmatnējā elementa, kā dziesmas mērķa darba un kulta

dziesmās, gan arī rasties no racionāla teksta sabrukšanas, kā at-

kārtojuma surrogāts. Liekas, ka pārsvarā ir pēdējais process, un

refrēns mums tāpēc jāvērtē, galvenā kārtā, kā atkārtojuma veids.

Bet arī tur, kur refrēns — kā kulta dziesmās — ir dziedāšanas ga-

la mērķis, viņš strofu pēc strofas atsākdamies, ir viens no atkār-

tošanās veidiem un radniecīgs epiforai, par ko skat. tālāk!

Noslēdzot, varēsim sacīt: atkārtošana palīdz visiem dziedātā-

jiem koncentrēties uz vienu tekstu pēc priekšdziedātāja intencijas,

un, no otras puses, dod priekšdziedātājam iespēju nevien gūt vaja-

dzīgo atpūtu, bet arī apdomāt, ko viņš tālāk dziedās. Refrēns, kā tāds,

palīdz izcelt dziesmas īpatnējo noskaņojumu, bet kā tīrais atkārto-

jums, tā arī tekstam pieskaņotais refrēns, izdara uz dziedāšanu re-
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tardējošu iespaidu, saistīdami dziedātājus un klausītājus uz ilgāku

laiku, nekā tas būtu iespējams bez atkārtošanas, pie zināma dzies-

mas posma, to nostiprinādami atmiņā.

B) Teicot. Visas tās parādības, ko pieminējām, attiecas uz

dziedāšanu; bet tiklīdz kādu no piemēros minētām dziesmām mēs

dzirdētu teicam jeb skaitām, tūlīt arī izzustu katra līdz šim pārru-

nātā atkārtošana; teicējs nekādā ziņā nesacītu:

Divi zili balodīši, d ī š i,

bet:

Divi zili balodīši;

tāpat neteiktu:

Es neietu to celiņu,
Es neietu to celiņu,

bet tikai:

Es neietu to celiņu.

Acīmredzot, šie atkārtošanās veidi ir saistīti ar mūziku, bet

saistīti organiskā kārtā, jo to dziesmu pareizai dziedāšanai tas nav

vienaldzīgs apstāklis, vai prasīto atkārtošanu izpildām, vai nē.

Bet bez šāda muzikālas dabas atkārtojuma ir vēl daudz citu

atgadījumu, kur atkārtošanu varam konstatēt, citiem vārdiem: arī

teiktās dziesmās atkārtojumam ir svarīga loma.

a) Ķēde. Starp šiem atkārtojumiem viens pelna ievērību di-

vējādā ziņā; vienkārt kā raksturīga 1. t. dzejas īpatnība, otrkārt kā

parādība, kura nepratējam var izlikties par dziedāšanas prasītu, lai

gan viņa ir motivēta tikai ar teksta iekārtu: atkārtošana dziedot no-

tiek vienas strofas (4 trochaju dipodiju) apmēros, bet dziesmu teks-

tā varam konstatēt — neatkarīgi no dziedāšanas — atkārtojumu,

kam ir interstrofiska daba. Tāpēc, ka šī atkārtojuma uzdevums ir

saistīt strofu ar strofu, varam šo atkārtojumu it labi dēvēt par ķ ē-

d i. Ņemsim piemēru. Dziesma grib izteikt sekošas domas:

Kad paaugse mieži, rudzi, ēd maizīti sijādama, brauc kume-

ļu dīdīdama.

Prozā pret šādu izteiksmi nebūtu iebildumu, bet dziesmā viņu

nepieļauj strofas iekārta. Strofa, aptverdama 4 trochaju dipodijās,

nedod vietas visai plašai izteiksmei. Mūsu gadījumā ir iespējams

teikt:

Kad paaugse mieži, rudzi,

Ēd maizīti sijādama,
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bet tad pēdējās domas par kumeļa braukšanu paliek ārpusē; ja nu

tomēr pievienojam arī šīs domas, tad esam izgājuši jau nākamā

strofā, kuru vajadzēs papildināt ar jaunu teikumu: «Irbe tupe ceļ-

malāje», vai ko citu. Bet pēdējā gadījumā otras strofas sākums:

«Brauc kumeļu dīdīdama» faktiski atrastos ar pirmo strofu tuvā-

kā sakarā, nekā ar savu turpinājumu: Irbe tupe ceļmalāje. — Tā-

du robežu sajaukšanu strofu starpā t. dzejā absolūti nepieļauj. Ja

tad nu augšā minētās domas gribam katrā ziņā dziesmā izteikt, tad

atliek tikai viens ceļš: izteikt viņas divi strofās, bet tā kā abas ir

pilnīgi aizņemtas, to izdarām vidējo rindu atkārtodami, kas nu kā

tilts vieno abus krastus. Dziesma tad nu skan:

Kad uzaugse mieži, rudzi, Ēd maizīti sijādama,
Ēd maizīti sijādama, Brauc kumeļu dīdīdama.

Un lai nepaliktu nekādu šaubu, ka te nav mūzikas vaina, tad jā-

atzīmē, ka dziedot te var rasties pēc meldijas vajadzības jauni at-

kārtojumi, kam gar atkārtojumu tekstā nav nekādas daļas.

Tā dzied:

Kad uzaugse mieži, rudzi, Ēd maizīti sijādama,

Ēd maizīti sijādama, Brauc kumeļu dīdīdama.

Kad uzaugse mieži, rudzi, Ēd maizīti sijādama,
Ēd maizīti sijādama, Brauc kumeļu dīdīdama.

Tā tad dziedātājs ir citus teksta posmus dziedājis divreiz, bet

ķēdi veselas 4 reizes, kas liecina, ka atkārtojums ir jau tekstā un

dziedot ir dubultots tāpat kā citi dziesmas posmi. Bez tam varam

atsaukties uz teikšanas praksi: labas teicējas visos tamlīdzīgos ga-

dījumos atkārto ķēdes posmu, kamēr nepavisam negadās dzirdēt,
ka viņas teikdamas atsāktu tekstu tur, kur atkārtojums ir mūzikā-

las dabas.

Ķēde, kā teicu, ir interstrofiskas dabas. Kur nav pārejas no

strofas uz strofu, tur arī ķēdei nav vietas. Tā varam iedomāties

dziesmu ar 2 variantiem: kur nākamā strofa ciešāki saistīsies ar

iepriekšējo, tur būs vajadzīga ķēde; kur nākamā strofa būs patstā-

vīga, uzņemdama jaunas domas, tur ķēdes nevajaga. Piemērs:

1. Neviens mīļi tā nebrauca, Lai māsena puškavase,
Kā brauc brālis ar māsenu: 4. Lai māsena puškavase,

2. Ik ierauga ievas ziedu, levas ziedu baltumiņu,

Ik piegrieza kumeliņu, 5. levas ziedu baltumiņu,
3. Ik piegrieza kumeliņu, Magoniņas kuplumiņu.

Rucavā.
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Te starp 2. un 3., 3. un 4., 4. un 5. strofu ir ķēde. Bet šai

dziesmai ir arī citādas beigas. Tad 4. strofas pēdējā rinda: «levas

ziedu baltumiņu» neatkārtojas, un jaunā, neatkarīgā strofa sākas

bez jebkādas ķēdes:

5. Tautas saka pajādamas: 6. Šogad laba vasariņa:

Šogad laba vasariņa; Līdz zemīti ievas zied.

Ķēdē atkārtojamais posms ir kā trochajos, tā daktilos pusstro-
fas lielumā, citiem vārdiem: ieņem dziesmā vienu rindu un nekad

nevar stāvēt dziesmas beigās, jo ķēde pārvada uz ko nākošu.

Nozīmes ziņā ķēde līdzinās citiem atkārtojumu veidiem, par

kuriem vēl būs runa; īpatnējs turpretim ir viņas uzdevums tai ziņā,
ka tikai ar ķēdes figūru rodas iespēja īsajās un līdz galējībai stili-

zētajās dziesmu strofās vērpt garāku domu pavedienu.

b) Divkāršojumi. Latviešu t. dzeja pazīst bez ķēdes

arī citus atkārtojumu veidus. Viens no visvairāk ievērojamiem šīs

sugas pavedieniem ir divkāršojums. Parasti viņš aptver tik

vienu vārdu:

Sīvi, sīvi zīle brēca. Migla, migla, rasa, rasa.

Vīri, vīri, nebūs labi. Zinu, zinu, bet neteikšu.

Lidu, lidu, ezeriņi. Deju, deju, lecu, lecu.

Tā neskaitāmos gadījumos; arī sakāmos vārdos un mīklās.

Mazs, mazs vīriņš,

Ass, ass cirītis.

Retāki atkārtojas vesela dipodija; visparastāki tad, ja, dipodija

pastāv no viena vienīga vārda:

Kumeliņi, kumeliņi.

Ķēdei, kā redzējām, ir konstruktīva nozīme, dipodijās divkār-

šojums turpretim ir gluži bez nozīmes šinī ziņā, bet šāds vienkārša

vārda divkāršojums dara tikai izteiksmi intensīvāku. Ka konstruk-

tīvas nozīmes šim divkāršo jumam nav, to liecina parallēli piemēri,

kur vienā divkāršojumi ir, bet otrā nav, lai gan abi ir vienādi labi

un īsti.

Griežat ceļu, griežat ceļu, Trim kājām kumeliņš,

Lepna vīra sieva brauc: Viena sliece kamanām.

18.456.
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Tikpat labi var teikt:

Griežat ceļu, rūmējat, Neba liepa viena nāca,

Liepa nāca istabā! Visi zari līdza nāca,

kamēr ķēdes figūrā nebūt nebūtu iespējams atkārtojuma vietā

ielikt sinonimu izteiksmi. Tā tad divkāršota dipodija nav vien ap-

mēra ziņā citāda nekā divkāršota rinda, bet ir kas cits pēc būtības.

Divkāršojumam tuvu rada ir tie gadījumi, kur neatsāk nepār-

grozītu vārdu, bet jēdziena pastiprināšanai — analogi kā ebrēju

valodā — lieto šo pašu vārdu citā formā, t. i., verbiem pievienojot

participu formas, nomeniem daudzskaitļa ģenitīvu.

Pūtin pūta melnais mednis. Paldies Dievu Dieviņam,

Mirtin miršu es, memmiņ. To darbiņu nodarīju.

Vilcei! vilka tēvs ar māti. 28.079.

34.366.

Tālāk šai grupai pieslienas gadījumi, kur viens vārds lietots

dažādos locījumos:

Labs ar labu sasatika. Kūma kūmu aicināja:
Līktin līka Daugaviņa. Nāc, kūmiņa, alus dzert!

šādu parādību mēdz stilisti apzīmēt ar terminu polvptoton

(daudzlocījums). Ja vārdu divkāršojumu izplatām vēl tālāku un

ņemam vērā atgadījumus, kur atkārtojas etimoloģiski radniecīgi

vārdi, cv. dažādās vārdu šķirās, tad dabūjam tā dēvēto anno-

m i n a t i o.

Visi saka vienus vārdus: Visi kakti piegulēti.
Taisies gultu, ej gulēt! Viens kaktiņš negulēts,
Kur bij man gulēt iet? Tur guļ mana mīļa Laima.

Kā kopīgs pavediens te visu dziesmu saista vārdi ar vienu un

to pašu etimoloģiju: gultu, gulēt iet, piegulēti, negulēts, guļ.

Pie etimoloģiskiem divkāršo jumiem jāskaita arī etimoloģiski

pārpratumi. Tautas apziņa vārdu Dievs — tāpat kā vecais Sten-

ders — ved sakarā ar došanu, un tāpēc kombinē:

Dievs dod devēja m, velns rauj rāvējam.

Tādā gadījumā te gan ir kļūda valodas izpratnē, bet ne dzejā,

jo arī šinī pārprastā veidā vārdi kaut kādi savā starpā saskaņojas

un palīdz dziesmu resp. teikumu ciešāki saistīt. Bet tautas etimo-

loģijām var būt arī īsts pamats; tad viņas kā atkārtošanas līdzeklis

jo vairāk motivētas, piem.: Tā bij laba labībiņa (28.571), kur

«labs» un «labība» ir sajusti kā radniecīgi vārdi.
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c) Paka re. Ir viens atkārtojuma veids, par kuru senā stilis-

tika nemēdz runāt, lai gan viņa ir rubricējusi atkārtojuma veidus

ļoti subtīlā kārtā. Tā piemēram stilistika mēdza atzīmēt to atkār-

tojuma gadījumu, kad nākamais teikums beidzas ar iepriekšējā tei-

kuma sākuma vārdu, kā piem.:

Mūžam rit šī un rit un viļņiem gala nav mūžam.

Šī mākslīgā figūra, kas tautas dzejā nespēlē nekādu lomu, ir

pazīstama zem nosaukuma «epanalēpsis» = atkaluzņemšana, jo

pēdējais vārds ir atkal uzņēmis pirmo. — Šī figūra t. dzejā, kā teicu,

ir bez nozīmes, bet ārkārtīgi liela nozīme ir šīs figūras tiešajam

pretstatam, t. i. atgadījumam, kur nākamā teikuma sākums uzņem

iepriekšējā teikuma beigu vārdu. Kā epanalēpsis ietver divus teiku-

mus no abiem āra galiem, saistīto teikumu ārmalās stāvēdama, tā

pakare atrodas divu saistītu teikumu (jeb strofu) iekšpusē, tā ka

pakares elementi stāv viens otram blakus.

Jūra krāce, jūra brēce, Aprijuse zelta laivu,

Ko tā jūra aprijuse? Div'sudraba īrējiņ.

Raksti te lietas būtību īsti gaiši neizceļ, jo vārdu «aprijuse»

mums nekrīt rakstīt divreiz blakus; bet iedomājoties dziesmas iz-

runu, tad kļūs gaišs, cik cieši šie vārdi saistās, un, paši saistīdamies,

sasien arī 2 strofas.

Gluži tāpat:

Bērni, mani mīļi bērni, Sērdienīte Dievam gauda,

Neaiztiekiet sērdienīti! Saujai slauka asariņas.

Biržu Basē, Aizputes apr.

Pie šiem atkārtojumiem nav no svara, vai vārds abas reizes ir

taisni vienā locījumā. Nozīmes ziņā pakare ļoti līdzinās ķēdei, bet

ķēde ir īpatnēja saistītai valodai un pakare ir arī tautas prozai ne-

atņemams piederums. Tā piem. Brigaderu Annas Tautas pasakās

un teikās IV., 3 lasām: Viņš to uzcēlis un pārvedis savai sievai.

Sieva par bērniņu ļoti priecājusies. — Jeb turpat 11.:
...

lai zal-

dātus atlaistu. Atlaidis un tad teicis... Turpat 12.:

...
kamēr beidzot nokļūst svešā, svešā pilsētā. Pilsētā prin-

ceses apmetas» etc.

Ķēdē dod uzsāktām domām turpinājumu, pakare ievada jaunas

domas.

d) E p i f o ra. Stilistikā daudz minama ir epifora, kas savā

ziņā atgādina refrēnu. Ja Katons katru runas posmu beidz ar savu

ceterum censeo, tad te varam saskatīt refrēnu vai epiforu; tur pēc
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būtības starpības nav nekādas, lai gap parasti par refrēniem mēdz

dēvēt garākus beigu posmus ar noslēgtu saturu, vai atkal aloģiskas

skaņu virknes, kādas apskatījām, par dziedāšanu runādami, kamēr

epifora var pastāvēt no atsevišķiem vienādiem vārdiem vairāku

dzejas posmu beigās. Kā teikts, sitlistikā epifora ieņem it redzamu

vietu, sevišķi rētoriskā prozā, bet I. t. dzejā viņai nozīme diezgan

maza. Gan mums netrūkst piemēru, kur epiforu satiekam, bet nebūt

nedabūjam to iespaidu, ka viņa jūtamā kārtā sekmē poētiskos resp.

rētoriskos nolūkus. Tas varētu izskaidroties līdzīgi kā ar atskaņām;

proti, rindu gali, kā zināms, mums ir elastīgi, jo dipodiju izrunājam

gan 3-, gan 4-zilbīgi, piem. gan kumeliņu, gan kumeliņ. Bet ja nu

šos 2 vārdus patlaban atzīmētajās formās gribētu izlietot kā epi-

foru, tad nevienādība būtu pārāk liela.

Piemēri ar epiforu divās blakus stāvošās rindās:

Maļu, maļu, ko es maļu? Lai bagāta, kas bagāta,

Sava vīra bikses maļu. Ceļa māte, tā bagāta.
34.134. 34.058.

Augšējos piemēros epifora ietilpst vienā strofā. Ir arī gadījumi,

kur viņa pieder 2 kaimiņu strofām, piem.:

Mēnestiņis zvaigznes skaita, Auseklīša vien nebij.
Vai ir visas vakarā. Auseklītis Vāczemē

Visas zvaigznes vakarā, Zelta svārkus šūdināja.

33.858.

Ne mazāk ir atgadījumu, kur epifora pārlec pāri vienai rindai,

t. i. saskaņo 2 strofu noslēgumus.

Migla, migla, rasa, rasa, Atrod' savu kumeliņu,
Pazūd manis kumeliņš. Atrod' savu kumeliņu

Nokrīt migla, nokrīt rasa, Pie mēneša nama durvu.

33.865.

c) Anaf ora. Cik epifora nenozīmīga, tik liela nozīme viņas
pretstatam — anaforai, vairāku dziesmas jeb runas posmu ievadī-

šanai ar to pašu sākuma elementu. Anafora, ja nav stilistikas

mīļākais bērns, tad katrā ziņā pats populārākais. Noskaidrosim vis-

pirms, cikkārt un kādos atstatumos anafora lietojama.

Dr. Meiers atrod, ka anaforai vispiedabīgāks ir triju posmu

sastāvs, «kas ir liels diezgan, lai viņu sajustu, bet nav liels diezgan,

iai nokausētu. Pa reizēm, protams, var ar panākumu nākt lietošanā

arī lielāks skaits, bet tad ir vajadzīgi tālāki palīga līdzekļi» (t. i.



283

blakus anaforai ir vajadzīgi vēl citi stila paņēmieni). Viņa domām

tad būs arī jāpievienojas.

Zināms, ir anaforas, kas pastāv tikai no 2 posmiem, kā arī 4

posmu kombinācijas nav retums, piem.:

Silā iemu, silā teku, Silā man rudzi sēti,

Silā man visa prieka: Silā dētiozoliņi.

30.679,2.

Bel norma tomēr ir un paliek trīs posmi. •

Bet stilistiskie palīga līdzekļi — jeb labāki sakot līdzekl i s

— ganbūs gradācija jeb kāpinājums, uz kura apvienību ar anaforu

aizrāda vācu stilistikas vecmeisters V. Vakernāgelis (AVackernagel,

Poetik, Rhetorik v. Stilistik. 111. izd. 1906, 561). Latviešu t. dzejā

bez kāpinājuma ar anaforu labprāt vienojas kāda cita stila figūra,

ko tādā veidā citu tautu dzejā nepazīstam, šo latviešiem īpatnējo

stila figūru ieteicu saukt par līdzsvara figūru. Viņas daba sekoša:

latviešu tautas dzeja labprāt nostāda blakus trīs savstarpējā sakarā

stāvošas parallēlas izteiksmes, un proti: tādā kārtā, ka divi pirmās

izteiksmes kopā ir taisni tikpat plašas, kā trešā viena pati; varētu

arī tā teikt, ka katrs nākamais posms ir tik liels, kā visi iepriekšējie

kopā. Šī formula pat tad mēdz palikt spēkā, ja trim posmiem pie-

vienojas ceturtais. Tad nu latviešu anaforu pabalsta bez gradācijas

arī līdzsvara figūra. Piemēri divu posmu anaforai:

Žē 1 bija meitas, X ā lapiņa drebēdama,

Žē 1 meitas pūra. X ā ieviņa ziedēdama.

33.782. 33.759.

Triju daļu līdzsvara figūra (bez anaforas):

Dieva zirgi, Laimes rati, Kam der zaļi ozoliņi?

Saules meita vedamā. 33.797. • Dievam kalni, Laimei lejas,

Zīda groži, zelta loks, Bitei zaļi ozoliņi. 30.336.

Sudrabiņa kamaniņas. 33.919. Suņa villas, kaķa villas,

Caune auda, zaķīts mina, Aizpērnā kumeliņa.

Lapsa tina atspolītes. 26.941. Zirņu sieki, pupu sieki,

Kam derkalni, kam der lejas, Putraimiņu vācelītes. 7670.

Te bez līdzsvara figūras arī epifora un alliterācija.
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Taisni šos pašus posmu apmērus konstatējam arī savienībā ar

anaforu:

Zīda cimdi, zīda zeķes, Vai būs lietus, va i būs saule,

Zīda visi prievītiņi. 33.980. Vai migliņu nomiglos?

Žēl meitiņas, žēl pūriņa, 33.902.

Žēl ir zelta gredzentiņa. • Xā stāv rudzi, kā stāv mieži,

33.782 var. X ā stāv mīļā linu druva.

28.026.

Cik lieli nu ir anaforas līdzsvara figūras posmi ?

Augšējie piemēri izvēlēti tā, ka vienas trochaju strofas apmēros

ietilpst visi trīs anaforas locekļi. Mazāki apmēri anaforai trochajos

arī nav iedomājami, jo posmus vēl sašaurinot, vajadzētu divi pir-

majiem locekļiem ietilpt vienā dipodija, kas ir gluži pret anaforas

dabu, jo anafora prasa izcilu vietu, uzsvaru un zināmu līdzvērtību

atsevišķo locekļu starpā, bet anaforas loceklis, kas iesāktos ar dipo-

dijās otru pēdu, tādu svaru un līdzvērtību nebaudītu. Tā tad tro-

chajos mazāku samēru nekā uzrādītie nevar būt.

Citādi tas ir daktilos. Daktilu pēdas —kā metrikā aprādīts —

ir viena otrai līdzvērtīgas. Te tad anaforas resp. līdzsvara figūras

pirmajam posmam pietiek ar vienu vienīgu pēdu; protams, ka arī

otrs posms tad sastāv tik no vienas pēdas, bet trešais no divām. Šie

ir 1. t. dziesmu anaforas minimālie apmēri. Piemēram, bērnus

joko, viņiem kāju pēdas kutinādami, ar sekošu dziesmu:

Te nagla, te nagla,

Te pats pakavs!

Tāpat daudzās saules dziesmās, kas daudzkārt ir lietojamas kā

ziemsvētku rotaļas:

Ko tā saulīte Neraudi, saulīte,

Tik gauži raud? Dievs dara citu:

Jūrā noslīka No zelta, no vara,

Sudraba laiviņa. No sudrabiņa.

Vai:

Riti, riti, mēnestiņ, Nāk tēvs, nāk māte,

Vārtiņus vērti! Nāk bāleliņi,
Nu nāk saulei Nāk mazas māsiņas

Trejādi viesi: Kā magonītes. 33.896.

Še anafora ir 4 posmiem, no kuriem 2 līdzinās pirmajam, 3.

abiem pirmajiem kopā, bet 4. ir viens pats tik garš, kā visi 3 ie-

priekšējie.
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Bet anaforas samēri var būt arī lielāki. Ja ņemam kā pirmo
locekli veselu trochaju rindu, tad, pēc uzstādītās teorijas, otram lo-

ceklim arī vajag aptvert rindu, bet trešajam 2 rindas jeb veselu

strofu; tā arī izrādās:

Pa godam dziedat, meitas, Pamazām es dzīvoju,

Pa godam runājat, Pamazām Dievs palīdz;
Pa godam valkājat Pamazām bite nesa

Savu zīļu vaiņaciņu. 853. Pa vienam ziediņam. 34.278.

Gluži tāpat arī daktilos samēri var būt divreiz plašāki nekā

pirmajā grupā. Ja tur pirmajam posmam pietika viena pēda,
tad varam pēdas vietā ņemt arī dipodiju jeb 2 pēdas.

Kā jau teikts, normālais skaits anaforas locekļiem ir trīs.

Pagadās arī ceturtais posms, kā piemērā ar 4 reiz atkārtoto «nāk».

Līdzīgs ir vispār pazīstamais piemērs:

Dziedot dzimu, dziedot augu,

Dziedot mūžu nodzīvoju;

Dziedot nāvi ieraudzīju

Paradīzes dārziņā.

Bet pie četri posmiem samēri ne ikreiz ir vairs pilnīgi droši, jo
te pēdējam posmam dažkārt nāktos aptvert 2 strofas, kas vairs nav

pārskatāmi. Tā anaforai ir, skaita un apmēru ziņā, pašai savi, tīri

vai matēmatiskas dabas likumi. Tāpēc arī 1. t. dzejā anaforas pir-

mie posmi ir tik visai šauri. Satiekam ganarī plašākus posmus, bet

tiem tad parasti trešā posma nav nemaz, vai vismaz nākamiem

posmiem nav divkāršā plašuma.

Divdaļīga anafora ar plašiem posmiem — pa strofai katrā —

ir īpaši satiekama dialogos un salīdzinājumos.

Ko, kundziņi, tu domāji, Ai, māmiņa, mīļa, balta,

Uz zobiņa pasikrēmis? Vai es teve apnikuse?

Ko, puisīti, nedomāšu: Ai, meitiņa, mīļa, zelta,

Jauni vien kara vīri. Vai es tautas aicināju?

Rucavā. Krīnice, Liepājas patversmē.

Anafora, pārāk bieži atkārtota, vai uz pārāk lieliem posmiem

izplatīta, nesasniedz mērķi, vismaz viņa neatbilst t. dziesmu iekārtai.

Stilistika mēdz atzīmēt, ka anaforai noder vārdi ar svarīgu no-

zīmi, lai gan pēc apstākļiem, protams, arī citkārt mazāk nozīmīgi

vārdi var iegūt kāpinātu .nozīmi. Jāsaka, ka 1. t. dziesmā tas ir

gluži tāpat, tikai, varbūt, mums samērā būs īsti daudz to gadījumu,
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kur anaforu nes interjekcijas («ai»), apstākļu vārdi («nu»), prepo-

zicijas («no») un tamlīdzīgi elementi. Gadās pat tā, ka anaforas

uzdevumu izpilda ne vesels vārds, bet kāda vārda daļa, piem. pre-

fikss: (Pārveda, Pārveda, Pārtunturoja).
Pie līdzsvara figūras un anaforas kā raksturīgu elementu dau-

dzumu novērojām trijdaļību. Kaut kas līdzīgs, bet plašākā apmērā,
raksturo pasakas. Sava tautas pasaku izdevuma ievadā prof. P.

Šmits uzsver, ka pasaku darbība daudzkārt norisinās 3 posmos ar

kāpinājumu pēdējā. Tas lielā mērā atbilst arī dziesmu stilam. Ti-

kai dziesmā trešais posms ne katrreiz ir kāpināts satura ziņā, lai gan

viņa izteiksme ir plašāka.
Bez šīs trijposmības pasakām — kuras te varam pieminēt tik

garām ejot — ir īpatnēji it sevišķi 2 atkārtojuma veidi: divkāršo-

jums darbības vārdos un stereotipais atsākums, ko dēvē par episko

atkārtojumu.

Darbības vārda divkāršojums ir iemīļots līdzeklis, ja izceļams
darbības ilgums, vai jāuzsver viņas intensitāte, piem.: «gājis, gājis»,

«lūdzis, lūdzis» etc. Šī figūra sevišķi raksturīga latviešu dzejiskai

tautas prozai. Episkais atkārtojums pastāv iekš tam, ka laiku pa

laikam pasaka uzņem vārdu pa vārdam kādu agrāki minētu teiku-

mu, it sevišķi tas attiecas uz pavēlēm, lūgumiem, vēstījumiem.

Dziesmās mums šis veids nav visai plaši izkopies, kas gan stāv sa-

karā ar to apstākli, ka mūsu tautas dzeja nav episka tai nozīmē, kā

to saprot pie dažām citām tautām. Nevar tomēr teikt, ka episkās
dziesmas un episkās pazīmes — arī episkais atkārtojums — mums

trūktu pavisam.

Pie dziesmām ar episku raksturu pieder arī mitoloģiskais vē-

stījums par jaunekli, kam apskrien svārki ar lāča asinīm. Tur dia-

logs par svārku izmazgāšanu uzrāda taisni stereotipos elementus:

kur es viņus izmazgāšu? Kur es viņus izžāvēšu? etc.

2. Skaņu atkārtojumi. Par anaforu runājot nācās

atzīmēt gadījumu, kur viņas funkcijas izpilda ne vesels vārds, bet

prefikss «pār». Ja šinī virzienā ejam tālāk, tad nākam pie slēdziena,

ka atkārtošanai nevajaga ikreiz attiekties uz dziesmas saturu jeb vi-

ņas loģiskiem elementiem, kā teikumiem un vārdiem, bet atkārto-

šana iedomājama it labi arī neatkarīgi no satura, aptverot skaņu

elementus kā tādus. Tādas parādības arī tiešām ir papilnam kon-

statējamas. Viņas ļaujas grupēties kā alliterācija, atskaņas un vo-

kāļu nokrāsa.

a) Alliterācija. Alliterācija jeb līdzskaņu — īpaši sākuma

līdzskaņu — atkārtojums ir senvācu dzejā svarīgs princips, kuru

ignorējot, dzejai trūktu nepieciešamo pamatu. Latv. tautas dzejā
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alliterācijai tik lielas nozīmes nav. Bet nav ko šaubīties, ka allite-

rācija ir patīkami atskanējusi arī latviešu ausīm, analogi anaforai.

Kā anafora signālizē, lai griežam vērību uz kādu vārdu ar viņa lo-

ģisko saturu, tā alliterācija saista vērību pie kādas skaņas, īpaši

skaņas vārda sākumā. Tikai alliterācijas elementi ir sīkāki un sa-

skaņā ar to arī viņas ievadītie posmi mazāki. Līdzībā varētu teikt,

ka anafora signālu kārtis ir lielākas, augstākas un tāpēc tālāku sa-

skatāmas, kurpretim sīkie, mazie alliterācijas elementi ir sava ma-

zuma dēļ jāsasprauda cieti kopā. Nav arī novērojams, ka alliterācija

izplatītos par kādu dziesmu pilnos apmēros. Tā tad, visā visumā,

alliterācija nav 1. t. dzejā no konstruktīviem elementiem, un nav pie-

tiekoša iemesla viņu kultivēt pat prozā, kā tas dažuviet jaunākā laikā

notiek. Bet zināmu līdzskani izceldama, alliterācija var kalpot dze-

jas nolūkiem, pastiprinādama tās skaņas, kas vislabāk atbilst

dziesmas raksturam.

1. Zviegtin zviedza zviedru zirgi. Ir manā tīrumā. 27.019.

2. Liptin lipa liepu lapa. 5. Verat vārtus, vērējiņi,

3. Tautiets mane laipu lika, Verat labi līdz galam 19.018.

Laipu laipas galiņāje. 6. Ganiņš biju, ganos gāju,

4. Artin ara arājiņi, Ganos pūru piedarīju.

Pēdējā piemērā bez alliterācijas redzama arī līdzsvara figūra
un anafora.

Kā tautas dziesmās varam vērot, tad alliterācija nešaubīgi ir

bijusi labpatīkama mūsu senču dzirdei un tāpēc arī reālizēta, kaut

arī nesistēmātiski, taču visos izdevīgos gadījumos. lecienīti liekas

īpaši plūstoši un balsīgi līdzskaņi: r, 1, z etc.

Tā alliterācijai piekrīt zināma loma 1. f. dzejas labskanībā, taču

par kādu pamata principu viņu tomēr tur nedrīkstam padarīt, jo

vienkārt ir daudzums dziesmu bez alliterācijas pazīmēm, otrkārt arī

tur, kur alliterācija nav apšaubāma, alliterācijas elementi nestāv no-

teiktās vietās un norobežotā daudzumā. Visā lielumā alliterācija ir

brīva labskanības rotaļa ar onomatopoētisku nokrāsu.

b) Vokāļu nokrāsa. Varbūt vēl lielāka loma nekā alh-

terācijai piekrīt dzejā vokāļu nokrāsai. No pārrunas par refrē-

niem zinām, cik zīmīga ir tur gaišu vai tumšu skaņu izvēle. Bet

kamēr refrēnos skaņu pašvērtību labāki atskārstam, tāpēc ka

tur ir tikai aloģiskas skaņas, tamēr tekstā mums šis elements daudz-

kārt paiet garām nepamanīts; jo vārdu apzinātais, racionālais saturs

viņu apēno. Bet tas nenozīmē, ka tekstā vokāliskā skaņa būtu bez
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īpašas nozīmes. Taisni otrādi: arī vokāļi piemērojas dziesmas vis-

pārējam noskaņojumam. Piemēram, dziesmā:

Ko tā saulīte Jūrā noslīka

Tik gauži raud? Sudraba laiviņa.

«au» skaņa ne velti atkārtojas veselas 3 reizes. Bez tam arī dobjie

<v» un «o» stiprina šo pašu jutoņu, ko «au» grib raksturot, proti,

sēru noskaņojumu. Protams, ar skaņu iet roku rokā saturs, bet re-

dzams, ka arī skaņai ir nozīme par sevi un ka dzejas māksla nevar

apmierināties ar loģisku saturu adekvātu izteiksmi vārdos, bet ka šī

izteiksme, lai būtu īsti dzejiska, nevar iztikt bez pārracionāla ele-

menta.

«Ū» skaņa, kā nopūtām atbilstoša, bieži satiekama baložu

dziesmās:

Pūti, pūti, balodīti, Pats tu pūti savu bēdu,

Ne tu manu bēdupūti! Savus bērnus barodams.

2432.

Vokāļi un konsonanti sniedz dzejniekam krāsas raksturīgām

skaņu gleznām; atskaņas un alliterācija izšķir raksturu. Arī 1. t.

dziesmām, neraugoties uz rituma vienmuļo schēmu un strofu vien-

kāršību, ir sava formas bagātība, kam starp citu kalpo alliterācija

un vokāļu nokrāsa kā tīri skaņu elementi, kas klausītājam sniedz

ko vairāk nekā dziesmas racionālais saturs. Tikai jautājums par

vokāļu nokrāsu maz vēl apstrādāts.

c) Atskaņa s. Kā alliterācija ir rada anaforai un ir, tā sakot,

anafora miniatūrā, tā atskaņas ir radniecīgas ar epiforu, tikai vārdu

vietā te mums darīšana ar skaņām, kā tādām. Ja tad. nu ņemam

strofu:

Lai bagāta, kas bagāta,

Priede, egle, tā bagāta,

tad te, ja runājam par atkārtojamu vārdu figūrām, būs epi-

fora, bet ja mūs interesē tikai skaņa, neatkarīgi no vārda, tad va-

rēsim te runāt arī par atskaņu. Mums gan tagad labāki patīk at-

skaņas ar dažādu sākumu katrā vārdā, bet ne visai reti satiekamās

epiforas 1. t. dziesmās liecina, ka iespējamas atskaņas arī tādas, kur

atkārtojas tas pats vārds.

Kā epiforu, tā, protams, arī atskaņu L t. dziesmās traucē tas

apstāklis, ka rindu beigas ir mainīgas, jo, piem., to pašu trochaju

dipodiju drīz izrunā ar 3, drīz ar 4 zilbēm, kas neļauj atskaņai, kā

no galotnes atkarīgam elementam, pilnīgi stabilizēties. Tieksme uz
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atskaņām mūsu tautas dzejā tomēr ir saredzama un izpaužas vis-

pirms tur, kur vārdu galotnes nav padotas maiņai, t. i. ne parastajās

dziesmās, bet, piem., sakāmos vārdos:

Labāk zīle rokā, Kas dīdzēji, tie dīgst,

Nekā mednis kokā, Kas nīcēji, tie nīkst.

Pret šiem piemēriem varētu iebilst, ka viņi var būt jaunāku

laiku darinājumi, jo arī metriskā ziņā neatbilst īstām t. dziesmām.

Bet atskaņas uzrāda arī neapšaubāmi īstas dziesmas.

Cirvs bez kāta, vīrs bez prāta* Cirvam kātu gan ieliksi,

Tie guļ ceļa maliņā. Bet kur ņemsi vīra prātu!
Biržu Basē.

Jāņem, protams, vērā, ka atskaņas nestāv tikai rindu beigās,
bet ka viņu vieta vēl nav galīgi noteikusies un ir iespējamas

iekšējās atskaņas, piem.:

Jūra šņāca, jūra krāca, — Tikpat man zeme rīb;

Ko tā bija ierijusi? 33.789. Gana lēni es runāju,
Gana lēni es staigāju, Tikpat man zeme skan.

6630i,3.

Daudz ir dziesmu, kur saskan pēdējā zilbe, kā piem., pamazi-
nāmos vārdos.

Vilkam liels brīnumiņš;

Lapsai zīžu kažociņš. 2292.

Ir gadījumi, kur t. dzejā rotaļājas pat ar daudzzilbju atskaņu:

No šās dienas bijumiņa,

Gredzeniņa mijumiņa. 24.244.

Piemēru skaitu nenāktos grūti pavairot.

Tas nepārprotami liecina, ka atskaņas nav 1. t. valodas un dze-

jas garam pretim. Kolīdz ar modernākām meldijām izzuda dipodi-

jās svārstīšanās plašuma ziņā un teksts sacietēja īsākā vai plašākā

formā (piem. «zvejniekiem», vai «zvejniekiemi»), tūlīt bija atska-

ņai iespējams vairāk izcelties un sagatavot priekšpakāpi mākslas

dzejā.
Visumā jāsaka, ka atskaņa jau tautas dzejā ir iezīmēta un tāpēc

pāreja uz moderno (garīgo) dzeju ar atskaņām mūsu senčiem ne-

nācās grūti. Der, protams, allaž paturēt vērā, ka atskaņa tautas

dzejā nekādā ziņā nav konstruktīvas dabas, bet vairāk dekorātīva.

Bet arī modernā dzejā atskaņai nebūt nav tā nozīme, kas ritumam,
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kā viegli var pārliecināties Fīrekera un Ausekļa tulkojumos, kur

dažreiz ignorētas atskaņas, bet izturēts metrs.

Pats par sevi saprotams, ka dažādas figūras un atkārtojuma

veidi var atrast vietu vienā pašā dziesmā.

Pļaujat sienu, kam vajaga, Sapļaujams, sagrabams,

Man sieniņa nevajaga; Sapļaujams, sagrabams,

Man sieniņš tautiņās Sametams kaudzītē.

28.698.

Te viegli saskatīt stipru alliterāciju ar «s» skaņu, ko varētu

vest sakarā ar izkapts zvinkšķēšanu; tālāk redzam anaforu ar div-

reizēju «man»; bet «sieniņa.» un «sieniņš», kā atsākuma figūra,
saista 2 blakus stāvošas strofas, kamēr pilnas rindas atkārtošana

(«sapļaujams, sagrābams»), kā ķēdes figūra, dod iespēju dziesmu

turpināt. Šīs dziesmas daudzie varianti, kas pastāv no 4 rindām,

iztiek, protams, bez šīs ķēdes. — Beidzot vēl jāatzīmē, ka pēdējās

2 rindas ir tipiska līdzsvara figūra. —Tā redzam, ka sīkā, mazā

dziesmiņā var izpausties vesela rinda izkoptu stila paņēmienu.

Konstatējuši atkārtošanās veidus dziedot un teicot vārdu

figūrās un beidzot skaņu grupās, piegriezīsimies viņu cēlonim un

nozīmei.

28.698.

3. Atkārtojuma cēlonis un nozīme. Runādams

par atkārtošanu dziedot, jau īsi pieminēju, ka viņa it dabīgi izaug

no dziedāšanas apstākļiem, kur teicējai jādzied papriekšu, lai koris

zinātu, kas viņam dziedams. Arī pie teiktiem dziesmu tekstiem tas

atkārtošanas veids, ko nosaucu par ķēdi, it dabīgi izaug no apstāk-

ļiem pašiem, jo tur, kur dzeja dibinās uz dzirdi, atsevišķie posmi

jeb strofas nepanes liela apmēra, kālab izteiksme jāsašaurina. Bet

katrai strofai vajaga arī sevī būt relatīvi noslēgtai, kālab ne-

drīkst iepriekšējai strofai pievienot domu turpinājumu, kas aizņem-

tu tikai strofas daļu. Tā itin dabīgi atkārtojamā rinda vieno 2

strofas. Te mēs tik atrodam jaunu apstiprinājumu drošajai patie-

sībai, ka mākslā neder patvarība, bet ka stils izaug saskaņā ar tiem

faktoriem, kam piekrīt kāda loma pie dzejas izcelšanās vai izpildī-
šanas.

Tā nu arī mūsu t. dzejā reāli faktori, piem., kora dziedāšanaun

strofas mazie apmēri — būs noteikuši dziesmas stilu. Bet techniski

vien visu nevarēsim izskaidrot gluži pietiekoši. Varētu piem. celt

jautājumu, kāpēc koris — teicēju līdz neskaitot — arī vēl tekstu

atsāk no savas puses, visu vai pa daļai. Vai tādai atkārtošanai

pamatā nav kāda dziļāka psTcholoģiska vajadzība? Tā jājautā jo
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vairāk, ja ieceramies, ka atkārtošana nav zīmīga tikai 1. t. dzejai,

bet katrai tautas poēzijai.
Tik spilgtai parādībai vācu teorētiķis H. Verners tad arī meklē

cēloņus, kas skaita un spēka ziņā varētu derēt par pietiekošu izskaid-

rojumu. Starp šiem cēloņiem kā vienu viņš min maģisko

sakni. Negribu pie viņas ilgāki kavēties, jo tīri maģiskie atkārto-

jumi palika ārpus šī darba, kas aplūko tik visu to, kas organiski

saistās ar dzeju; bet ir tad mums te kādi vārdi sakāmi. Gribu la-

sītājam atgādināt, ka Mefistofels Fausta istabā tik tad var ieiet, ja

Fausts trīsreiz sauc: «iekšā!» Tāda trīsreizīga atkārtošanās

tad nu arī nav tikai burvības vārdos tā sakot neorganiski rakstīta

priekšā, bet ir it labi saskatāma piem. Jāņu dziesmu refrēnā: līgā,

līgā, līgā! Droši vien tāda trīsreizīga izsaukšanās nodrošināja lie-

lāku iespaidu uz auglības svētku labu izdošanos. Arī trīsdaļīgās
līdzsvara vai anaforas figūras varētu stāvēt ar maģijas prasībām
kauzālā sakarā.

Bet īstenībā jāspriež, ka maģiskā sakne pati nav pirmatnēja,
bet ka viņa savukārt izaug no citiem atkārtošanas pirmcēloņiem:
individuāli psīcholoģiskiem un sabiedriskiem.

Dzejas pamatos guļ emocija. Bet emocijas afekti izpauzdamies

neapmierinās ar vienkāršu izteiksmi. Stipri satricinājumi grib iz-

teikties vairākkārtīgi. Dvēsele nav apmierināta ar vienreizēju

eksploziju. Jo ierosinājums stiprāks, jo lielāka ir vajadzība reak-

cijas ceļā atvērt ventiļu atraisītiem spēkiem, lai dvēsele nāktu atkal

līdzsvarā. Tā piem. apvainots cilvēks griežas pret pārēstības darī-

tāju ar vairākkārtīgu: tu, tu!

No otras puses, primitīvā dzīvē, kur dažādie dīgļi nav diferencē-

jušies, vārds un vārdā apzīmētā lieta it kā nav šķirami. Tāpēc ja

grib runāt par ilgu iešanu, tad ilgi jālieto tas vārds, kas iešanu ap-

zīmē, t. i. vārds i c t jāatkārto allaž no jauna; tā nonākam pie sava

«gājis, gājis», ko var pēc patikas vēl pagarināt, kā to stāstītāji daž-

kārt arī dara.

Afektā ar emfazi izrunātie un atkārtotie vārdi, protams, daudz

intensīvāki iedarbojas uz klausītāju, nekā vienkārša runa. Tālab

šī parādība,, kas radās neapzinīgi, izrādījās arī kā derīgs paņēmiens,

ja gribēja iespaidot apkārtni; jo dziesma ar šādiem elementiem

klausītājiem labāki patika un sekmīgāki iespiedās atmiņā. Tā uz

piedzīvojumu pamata — kaut arī neapzinātā kārtā — arī sabiedriski

motīvi nāca pretim tām stila īpašībām (t. i., šinī gadījumā atkārto-

jumam), ko bija radījis afekts.

Līdzīgu gaitu iet atkārtojumi, kas izaug no vārda sakušanas ar

pašu apzīmēto lietu, vai darbību. Atkārtojums, kas rodas šinī sa-



292

karā, tāpat dod runātājam zināmu apmierinājumu, kā lietas būtībai

adekvāts, bet klausītāju lielā mērā hipnotizē. Lūdzu te atcerēties

jau vairākkārt minēto «gājis, gājis» un viņa iespaidu uz bērniem.

Ja nu tamlīdzīga izteiksme atbilst runātāja dvēseles prasībām

un vissekmīgāk iespaido arī apkārtni, tad viegli varēja šiem paņē-
mieniem piešķirt arī maģisku nozīmi, jo nav ne mazāko šaubu, ka

tādai impulsīvai izteiksmei ir.liels suģestīvs spēks, šis suģestīvais

spēks viegli varēja pašķirt ceļu maģijai.

Tikdaudz par atkārtošanās cēloņiem visumā. No atsevišķām

atkārtošanas figūrām ievērību pelna vēl ķēde un pakare.

Atkārtošana, psīchiskas vajadzības dēļ nodibinājusies un no-

drošinādama dzejai sabiedriskus, pat maģiskus, panākumus, varēja

tapt par paliekamu t. dzejas īpašību, jo viņa, kā reti kāds cits faktors,

pilnam atbilda dzirdes dzejai arī vēlākos attīstības laikos. Tau-

tas kultūra un dzeja varēja sen būt tālu aizgājusi no pirmatnējā stā-

vokļa un viņa primitīvisma, bet dzejai vēl ilgi bija tikai viens izpau-

šanās ceļš — akustiskais. Tālab arī t. dzeja konservēja — citādi

progresēdama akustiskos līdzekļus, kas bija radusies pirmatnējā

stadijā, konservēja viņus tāpēc, ka viņi ārkārtīgā mērā nāca palīgā

atmiņai. Vispirms šī palīdzība ir techniskas dabas; jo, piem., nā-

kamo teikumu sākt ar vārdu, ar ko iepriekšējais teikums beidzies,

ir tiešām viegls uzdevums. Bet vai tad anaforas un citas atkārto-

juma figūras nedarbojas tai pašā virzienā? Un nu vēl daudzkārtīgā

atsākšana dziedot! Var pagadīties, ka tur, kur tekstā ir ķēde, bet

meldija par sevi arī prasa atsākšanu, viena rinda ir jādzied 4—5 rei-

zes. Tādos apstākļos dziesmu teksts tiešām var iespiesties prātā.
Klāt nu nāk tas apstāklis, ka šie atkārtojumi nav ar aukstu aprēķinu

sadomāti, bet viņiem, kā augšā rādīts, ir emocionāls pamats. Šie

emocionālie spēki atbalsojas arī klausītājā un tāpēc atkārtošana, kas

jau tīri tēchniski stiprina atmiņu, iegūst vēl lielāku nozīmi, jo ir jau

zināms, ka dvēselē vislabāki iespiežas un uzglabājas apziņas saturi,

kas aizņem bez intellekta arī gribas un jūtu sfairu. Tā nu mūsu

t. dziesmām izdodas ar vecu laiku līdzekļiem to sasniegt, kas mo-

dernai dzejai nekādā ziņā nav sasniedzams, proti, iespiesties nepār-
skatāmā daudzumādziedātājiem atmiņā.

Arī skaņu grupām (alliterācijai, vokāļu nokrāsai un atskaņai)
ir līdzīgs cēlonis un līdzīga nozīme. Arī šie elementi atbilst afek-

tīvai izteiksmei un tāpēc piešķir tekstam zināmu nokrāsu, kas kā

raksturīgs pavediens palīdz dziesmas vārdus saistīt un arī paturēt.
4. Epitets latviešu tautas dziesmās. Ar stilu

1. t. dzejā nodarbojoties, nevaram paiet garām arī epitetam. Epiteta

vārds ir diezgan daudzināms un īpaši kā epitheton ornans viņš mums
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visiem skan ausīs no seniem laikiem. Nav tomēr gluži vienkārša

lieta, noteikt, ko par epitetu īsti saukt un kas ir viņa daba. Mēģinā-

sim te, uz raksturīgiem piemēriem pamatodamies, atbildēt uz jau-

tājumu, kāda loma piekrīt epitetam mūsu tautas dzejā.

A) Atribūts un epitets. Lietu un darbību skaits ir n

aprobežots, bet aprobežots ir skaits vārdiem, kas šis lietas vai da

bības apzīmē. Lai nu iztiktu ar aprobežoto lietu (vai darbības

vārdu skaitu, ir viņiem jāpiemēro citi palīga vārdi, ko sintaksē sa

cam par atribūtu. Lietu vārds, stādamies kombinācijās a

atribūtiem, dod iespēju piemēroties visu visādām vajadzībām. Su

stantīvs viens par sevi būtu, tā sakot, trausls; kopā ar atribūtu vin

top elastīgs. Tā atribūts top nepieciešams elements runā un rakst

Epitets, par ko mums te jārunā, arī ir atribūts, bet ne katru atribū

atzīstam par epitetu. Ja ņemam, piem., «naudas maks» vai «nauda

maiss», tad «naudas» būs gan atribūts, bet bez epiteta nozīmes, jo

apzīmētājs un apzīmējamais vārds tik abi kopā dod vienu jēdzien

kālab «naudas» te ir loģiski nepieciešama sastāvdaļa. Turpretim,
,

par bandinieka rudziem ir teikts, ka viņi «zinājās naudas rudzi

tad «rudzi» ir jēdziens, kas savu nozīmi patur ari bez jebkādiem pi

likumiem, bet vārdu «naudas» viņam piespraužot, mēs esam izcēlu

rudziem kādu raksturīgu īpašību. Te tad mūsu priekšā ir epitel

Tamlīdzīgas attiecības dabūjam, ja salīdzinām «rakstītus dvieļus» a

«rakstītiem burtiem» un tamlīdzīgi.

Vēlamu gaismu uz epiteta dabu met piemērs ar biezu putru.

Bieza putra kā ēdiena tedinisks nosaukums ir viens vienīgs jēdziens

un raksturīgas īpašības neizceļ. Bieza putra gan ir savu vārdu da-

būjusi no biezuma, bet ar to nav teikts, ka bieza putra ikreizes ir

bieza, un Līventāla Miķelis, sūdzēdamies, ka «putra šķidra, gailis

traks», var šķidrumu pārmest arī tam ēdienam, ko techniski

sauc par biezu putru. Turpretim, ja tautas dziesma saka, ka

Bieza putra vēderā

Pie bagāta saiminieka,

tad, techniski ņemot, te var runa būt arī par strebjamu putru, tikai

pēdējā gadījumā putrai par godu ir atzīmēta raksturīga īpašība, ka

viņa ir saturīga, bieza. ■— Tā tad epitets izceļ raksturīgu īpašību, kas

zināmam priekšmetam piemīt, bet nav pati par sevi saprotama, nav

dota jau ar apzīmējamo priekšmetu pašu.

Tālāk atribūtā var izpausties pārejošas, nejaušas dabas pazīme,

piem., «Bija 2 brāļi, viens bagāts, otrs nabags. Bagātais brālis bija

skops». Te «bagātais» gan ir atribūts, bet nevaram runāt par epi-

tetu, jo bagātībai te ir gadījuma raksturs, viņa jāpiemin skaidrības
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dēļ — lai zinātu, par kuru brāli ir runa, — bet nebūt nemanām, ka

atribūts «bagātais» būtu lietots ar īpašu dzejas nolūku, kā stila lī-

dzeklis. Citādi tas ir, ja tautas dziesma runā par bagātiem ziem-

svētkiem vai bagātiem vilkiem. Te nav domāta īpašība, kas apzī-

mējamiem priekšmetiem ir piešķirama tik īpašā atgadījumā, bet kas

viņiem iet līdz kā neatņemama goda pazīme. Pie epitetiem tā tad

nekādā ziņā neskaitīsim izteicēja īpašības vārdu, ne izteicēja lietu

vārdu. Piem., Balta zied griķu druva. Kundzi ņ š auga tavs

dēliņš. Te «balta» un «kundziņš» ir predikāta nomeni, kas, Mīlen-

bacha vārdiem runājot, «nesabiedrojas tādā ciešā sabiedrībā ar tei-

kuma priekšmetu, kā citi apzīmētāji». (Sk. Mīlenb.-Endzel. Latv.

Gramat. 292. § 12. p.). Mīlenbachs būtu tādā ziņā jāpapildina, ka

apzīmētājs var biedroties nevien ar teikuma priekšmetu, bet arī ar

citiem teikuma locekļiem, ar lietu vārdu jebkurā locījumā, tikai šī

biedrošanās ir cieša, un sevišķi par epitetu nevar būt runas, ja bie-

drošanās būtu bez šī ciešā rakstura.

Ņemdami verbālus substantīvus — piem. ar galotni «šana» kopā

ar viņu epitetiem, atradīsim, ka viņiem atbilst tīri verbālas formas ar

apstākļu vārdiem; protams, ka arī šinī gadījumā varēsim runāt par

epitetu.

Piem. t. dziesma saka:

Kur tie mani viegli soļi,

Kur ražena staigāšana!

Viņa varētu arī sacīt:

Kur raženi es staigāju!

Mutatis mutandis te būtu tā pati kombinācija, tikai no nominālas

izteiksmes pārvērsta verbālā.

B) Epitets un valodas elementi. a) A d j c k t ī v s.

Epiteta nolūkiem der tie paši valodas elementi, kas rada atribūtu

(sal. Latviešu gram. 292. §, I.—ll. p.). Bet ne visi vienādā mērā.

Vispirmā vietā parasti stāda adjektīvu, un nav ko šaubīties, ka arī 1.1.

dzejā adjektīvi mums sniedz dažu tīkamu epitetu. Ņemsim pie-
mērus.

Labāk mīļu Dievu lūdzu, Tik upē nenoslīka

Ne bajāru daudz turošu. Mans raženis augumiņš;
31.221. Kaut Dēklīte nemetusi

Puišu laiva izpušķota Žuburainu žagariņu.
Veciem prūšu dālderiem. 31.021, v. t. t.

30.973, G.
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Blakus adjektīviem stāv, kā viegli protams, arī participi ar īpa-
šības vārda dabu. Kā piemēri der «rakstīti dvieļi», «bajāru daudz

turošu» (31.221), «kalti rati» (30.565) etc. Stila ziņā nejūtam star-

pību, vai mums priekšā adjektīvs jeb particips, piem.:

Es jau saku, es jau saku: Mūs' māsa ienesa

Rožu smaka istabā! Rožotupūru.

Te ir adjektīvs, bet gluži analogu iespaidu dabūjam no participa:

Nedzer mans kumebņš Atraitnim smaga roka,

Neziedotu ūdentiņu. — Div laulāti gredzentiņi etc.

b) Lietu vārds ģenitīvā. Ir zināma liela, ka* īpašības

vārds latviešu valodā nav bagāts; viņa funkcijas daudzkārt uzņemas

lietu vārds, gan stāvēdams ar apzīmējamo vārdu vienā locījumā

(dancotājs kumeliņš), gan piesliedamies citam lietu vārdam ģenitī-

vā formā. Taisni pēdējās šķiras epitets ir ļoti izplatīts. Ņemsim,

piem., 29.793. dziesmu. Te epitetu mazā aplokā liels daudzums, un

pie tam mainās adjektīvi, adjektīviski participi un substantīvi ģe-

nitīvā.

Ko tas man laba dara, Rauksta stangu iemauktiņus,

Dūkanbē ris kumeliņš? Dauza kaltas kamaniņas,

Apēd manas tīras auzas, Dauza kaltas kamaniņas,
Rauksta stangu iemauktiņus, Tramda manu līgaviņu.

Citi piemēri ar ģenitīvu:

Zēģeli te zeltu nesa, Liepu koka milnu liku,

Smilšu auzas slapja zeme. Lai nedila gredzentiņš,
30.799. Sudrabiņa gredzentiņš,

Es savai māsiņai Di mantiņa actiņām.

T ē r a v d i ņ a dzirnas kalu; 3488, 4.

Līdzīgas dabas ir «vaska dzirnutiņas» (3488, 5 ) «naudas tilts»,

«naudas rudzi», «maroņu vaiņags» (29.926), «tēraudiņa pakavi»

(29.953), «lūšu kažociņš» (30.442), «vaska cimdi» (30.380), «egles

durvis, glāžu logi» (3487), «zāģa dēļu» klēts (3489) un daudz citi.

Ģenitīva epitets labprāt biedrojas savukārt ar citu ģenitīvu vai

adjektīvu, sasniegdams tādējādi lielāku krāsainību, piemēram:
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Dziļas jūras zvejniekam Pats gulēšu jūriņā

Caur cepuri mati auga: Zaļo zoļu laiviņā.
Tam bij tiesa alus dzert 30.758.

Ar sudraba biķerīti. Zirņu ziedu laiviņ' taisu,

30.727/8. Auzu skaru mētelīti.

Guli, mana līgaviņa, 30.856.

Putnu spalvu spilvenā; Pupu ziedu raibumā.

29.849.

Adjektīvam līdzi vērtējams arī skaitļa vārds:

Tur palika zelta pieši,
Trīs dālderu cepurīte.

29.978.

Apzīmētāji daudzkārt saaug vienā vārdā; tā «zaļozolu» laiviņā
(30.732), «lielūdeņa» viļņi, «baltābola» kalniņā etc.

c) Instrumentālis un lokātīvs. Arī instrumentālis

noder kā epitets, pie kam viņš labprāt biedrojas ar adjektīvu vai

skaitļa vārdu. \

Nāks rudenis, atvedīšu Es šķitos šoruden

Ar kurpēm plūcējiņu. Baltu galvu zirgu pirkt;
Balta ķēve kuplu asti, Nopirk' man tēvs, māmiņa

Tā bij labi kumeļota. Baltu galvu līgaviņu.

21.174. 21.212.

d) Pielikums. Visgaisāki tomēr epiteta īpašības 1. t. dzejā

parādās apozīcījas jeb pielikuma veidā, kas izpaužas lielā vairumā

interesantu piemēru.

Ai skaliņi, nomalīti, Ai saulīte, brīd aliņa!

Dedzi gaiši vakarā; 33.733.

Ai brālīti, nozarīti, Ai saulīte, māmuliņa!
Runā gudru valodiņ. 33.734.

18.057. Ai upīte, olain ī te! 30.949.

Puisi, puisi, pundurīti, Ai sunīti, ķipari t! 31.042.

Zirgi rudzu rugājā! Ai, zemīte trūdaļiņa!

Budelīti, skarainīti, Stūrmanīti, ķeper īt i!

Nenāc meitu istabā ! 30.940.

33.335. Ai lācīti, ķepa i nīti! 30.433.

Augšējos piemēros apozicija pastāv no viena vārda, kas pilda
veselu dipodiju. Bet gadās paretāki arī tā, ka apozicija pastāv no 2

vārdiem, kas tikai abi kopā pildīja dipodiju; piem. Ei, Pērkon,

vecais tēvs. 33.699. Tautu dēls, dusmu pūķis. 21.498.
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Ne bez nozīmes ir arī tas apstāklis, ka te visgarām ir vokātīva for-

mas, tā tad uzruna. — Epitets šādas apozicijas veidā ir 1. t. dziesmās

ļoti izplatīts. Viņu tomēr pārspēj, cik tālu bez drošas statistikas ie-

spējams spriest, tā veida apozicija, kur apzīmētājs tāpat kā aug-

šējos piemēros, pilda visu dipodiju, bet ir saliktenis.

Alutiņi, rudacīti, Lakstīgala, trejvalode.
Neb' es tavu stiprumiņu! Ai meitiņa, mīļvārdīte,

Vistin, mana lielcekule, 14.515.

Māsiņ, mana lielvalode! Ai kundziņi, siermgalvīti.
17.653. 31.271.

Kaņepīte, garaudzīte. Ozolīti, zemzarīti.

Balts gailītis, kup 1 a s t ī ts.

30.708.

It sevišķi daudz ir līdzīgu epitetu attiecināts uz zirgu.

Kumeliņi, ripainīti. Kumeliņi, baltspalvīti. 29.802.

Kumeliņi, baltkājīti. 29.798. Kumeliņi, delverīti. 29.803.

Visvairāk šo zirgu epitetu atrod 29.709. dziesmā un viņas ne-

skaitāmos variantos. Tur bez «baltsarīša» galvenajā tekstā ir vēl

«sirmsarītis», «baskājītis», «baltserītis», «zemkājītis», «baltsariņš»,
«lētnaudītis» un «lielnaudītis», «baltskarītis», «lielnaudiņš» un «zil-

sarītis».

Daktilos tāda apozicija — salikta vai nesalikta — parasti pilda

vienu pēdu:

Miesmetis, mc 11aci s, Lieldiena, Mārgi ct a,

Apēda gaļu; Tā taupa bērniem.

32.214.

Pa reizām epitets apozicijas veidā ir arī plašāks, ieņemdams bez

otras dipodijās arī pirmās dipodijās pēdējo daļu. Šinī gadījumā pir-

majā dipodijā bieži satiekam adjektīvu vai subjektīva ģenitīvu, vis-

biežāki gan pirmās personas posesīvprondmu: mans, mana.

Telīt, mana plalradzīte. 32.492. Māsiņ, zelta drostaliņ. 17.394.

Sieviņ, mana grabažiņa. Bāliņ, putu gabaliņ. 17.508.

35.501. Laimiņ, mūža licējiņa.

Gosniņ, mana raibaliņa. 32.426. Māmiņ, manu mīļvārdīti.

Sunīt, manu sabulīti. 30.516. 17.299.

Interesanti novērot, ka te, kur vārdus šķir rindas cēzūra, viņi

nesaaug vienā vārdā, lai gan nozīmes ziņā «putu gabaliņš», un «vas-

ka ripulītis» labi varētu būt salikteņi. Tā dziesmas forma dara

iespaidu uz valodu.
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C) Epiteta loma tautas dzejas stilā. a)Epithe-

ton omans. Epiteta raksturu no augšējām piemēru grupām vis-

labāk izceļ apozicija. Substantīva ģenitīvu vai adjektīvu aplūkojot,

nav gandrīz iespējams noteikt, vai tekatru reizi mūsu priekšā epitets,

bet apozicija ir epitets vienmēr. Kādas* īpatnības nu te krīt acīs?

Domāju, vispirms drīkstam konstatēt, ka izteiksme ir izvēlēta,

meklēta, ar nodomu izrotāta, jo kā citādi lai izskaidrojam garos

vārdus, kas gandrīz bez izņēmuma lietoti mīlināmā formā? Gan

jau t. dzejā pamazināmie vārdi arī citkārt ir bieži lietojami — un

dažreiz bez īpaša loģiska pamata, kā stila forma — bet te deminūtīvs

ir konsekventā lietošanā, un šī belā konsekvence liecina, ka epitetā

izpaužas zināma patika, labvēlība. Bez tam apozicijas daba pati par

sevi ir svinīgāks izteiksmes veids, jo viņa spiež kavēties pie priekš-

meta, kas loģiski jau apzīmēts. Acīmredzot, epitets apozicijas veidā

grib sniegt kaut ko vairāk nekā kailu, loģiski nepieciešamu ele-

mentu. Un ja nu šis plus parādās kā labvēlība, patika, cēlums, tad

nav iemesla šaubīties, ka arī mūsu t. dziesmās kārtu kārtām ir sa-

liekams epitheton ornans, kas arī citās valodās pēc savas

struktūras mēdz būt saliktenis un stila ziņā svinības pazīme.

Par epitheton ornans runājot, mēdz vispirmā kārtā domāt par

salikteņiem; tā piemēram īliadā Achillejs ir ātrkājis. Līdzīgas da-

bas epitetus dabū citi varoņi un dievi. Atēna, piem., ir vēršace, rīta-

blāzma ir rožpirkste v. t. t. Bet mūsu auziņa, baltskare; kumeliņš,

lielvarītis; lakstīgala, trejvalode un daudz citi savienojumi nepaliek

greznojošu īpašību ziņā minētiem grieķu piemēriem aiz muguras,

īpaši izkopta ir bahuvrihi («baltskarīte», «lielnaudītis»), lai gan ik-

dienas valodā tādiem salikteņiem nav vietas. Pat ja iedomājamies, ka

senos laikos starpība starp ikdienas runu un dzeju nebūs bijusi tik

spilgta kā mūsu dienās, arī tad nevaram tādu svinīgu epitetu iedo-

māties kā sastāvdaļu parastā runā. Šī pēdējā, ja tai piemaisītu tam-

līdzīgus epitetus, būtu stila ziņā īsts mistrojums, vismaz sentimen-

tāls. Bet dzejas valodai epitets labi piestāv, jo dzeja pati par sevi jau

ir augstāka valoda, ir kāpinājums. Epitets tad nu ir kāpinājums kā-

pinājumā, greznums greznumā, ar vārdu — epitheton ornans pušķo.
Ko viņš pušķo? Vispirmā kārtā: pārrunā stāvošo priekšmetu.

Pret to epitetā parādās jau minētā labvēlība. Ņemiet, piem., dzies-

mas par lauku cilvēku mīļāko kustoni, zirgu, un jūs redzēsiet, ka

taisni zirgs ir apveltīts ļoti dažādiem epitetiem. Te katrā ziņā re-

dzama vēlēšanās pušķot priekšmetu. Bet epitets, priekšmetu puš-

ķodams, pušķo arī valodu kā tādu un tāpēc ar laiku top dzejas stila

pazīme; un ir literātūras vēsturē savi laiki, kur dzejnieki pušķo

valodu ar tīši sameklētiem epitetiem. Tāda tīša epitetu meklē-
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šana pierāda, ka dzejnieki noskārst, cik lielā mērā epitets var viņu

dzejas darbu greznot. Un ir jāatzīst, ka zināmos apstākļos

epitets nav tikdaudz zīmīgs vienam vai otram priekšmetam, kā dze-

jai pašai: epitets ir stila pazīme.

Bet ja epitets ir vērtējams ne tikdaudz pēc satura un būtības, kā

pēc savām attiecībām pret stilu, tad par epitheton ornans varēsim

runāt arī gadījumos, kas nopietni domātai greznošanai ir diametrāli

pretēji. Ir atgadījumi, kur apozicija izceļ ne teicamas, bet peļamas

īpašības. Pēc būtības tad tie nevarētu nemaz runāt par epitheton

ornans; drīzāk būtu jāsaka: epitheton deformans. Bet īpatnējas

izteiksmes un raksturīga stila ziņā abi kontrārie atgadījumi ir vienas

vērtības. Vai es saku: bites — vīvuliņas, vai arī: bites — maitas,

puisīt — dēliņ, vai: puisis — blinda, abās reizās ir valoda kuplināta,
izteiksme kāpināta, lai gan pieminamais priekšmets vienreiz ir grez-

nots, otrreiz izķēmots. No stila viedokļa raugoties, kā vienā, tā otrā

reizā mūsu priekšā ir epitheton ornans. Ir tomēr zīmīgi, ka epitetu,
kas priekšmetu grezno, ir nesalīdzināmi vairāk, nekā to, kas viņu

nievā. Raksturīga arī tā parādība, ka nievājošais epitets minētajos

piemēros (bites — maitas, puisis — blinda) ir īsi vārdi un lietoti ar

vāju uzsvaru, kurpretim īsti mīlināmie epiteti labprāt iet plašumā,

piem., Māsiņ, zelta drostabņ; brālīt, vaska rituliņ v. t. t. Par

pilnu konsekvenci te gan nevar runāt, jo ir arī piemēri, kur nievā-

jošajam epitetam apmēri ir plašāki, piem., Puisi, puisi, pundurīti.
Bet visumā īstie ornantia ir plašāki par nievājošiem.

Aplūkodami pirmajā nodaļā grupētos piemērus, redzam, ka tur

apozicija lietota gandrīz bez izņēmuma vokātīvā. Tas ir zīmīgs

fakts. Ja ir vokātīvs, ir uzruna: ar epitetu greznotais priekšmets

mums jāiedomājas otras, jeb uzrunātās personas lomā. Šis apstāklis

var noderēt par labu paskaidrojumu epiteta pirmsākumiem. Trešā

personā par kādu lietu vai personu runājot, mums nav iemesla to

īpaši greznot. («Kas viņam Hekuba, kas viņai viņš!»). Bet uzrunā

ir vajadzīgs izteikties tā, ka uzrunātā persona to labprāt dzirdētu.

Tālab arī šobaltdien uzrunā dzirdam visādus mīļus vārdus, kas

nebūs ar īpašiem piemēriem pierādami. — Ja uzrunāja kustoņus,

dabas parādības, vai priekšmetus, tad uz uzrunas pamata — ipso
facto -— arī te visgarām notika personifikācija. Līdz ar to bija dots

iemesls, uzrunu pušķot pēc īstas uzrunas analoģijas. Tā tad uzrunā

būs meklējamas" epitheton ornans saknes; te viņš nav tukšs stila

zieds, bet izaug uz reāla apstākļu pamata. Protams, reiz izveidojies,

viņš var paplašināt savas robežas un pieslieties arī trešajai personai.

Bet derēs arvienu atcerēties, ka zirga slavināšanā 29.799. dziesmā

tīri nepārredzamā epitetu virkne pastāv no vokātīviem, ne citiem lo-
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cījumlem. Ar vokatīvu harmonē epitetos bieži sastopamais prono-

mens «mans». Vistiņ, mana lielcekule, Māsiņ, mana lielvalode!

17.653. Viss tas vedina domāt, ka epitheton ornans ir izaudzis no

uzrunas ar viņas mitināmiem un jūsmīgiem paņēmieniem. Lat-

viešu tautas dzeja, kas arī citādi nes daudz un dažādas senatnes

mākslas pazīmes, tad būtu šo epiteta pirmsākumu labāki uzglabā-

juši nekā viņš saskatāms grieķu eposā, kas greznojošo epitetu iz-

šķērdīgi dāvā ir dieviem, ir cilvēkiem, par viņiem trešajā personā

runājot.

Bet epitets nav tikai greznojošs, resp. nievājošs elements. Viņš

vērš uz sevi vērību arī citādā ziņā, un ne velti stilistika mēdz runāt

arī par epitheton constans vai epitheton fixum.

b) Epitheton constans. Viegli iedomāties, ka pievārds,
ko kādai personai dod, saaug ar viņu cieši kopā; pat tad, ja šis pie-
vārds mazāk der uzslavai nekā nievāšanai, jo dzīvē valda stipra

inercija. Valodā tāpat: kombinācijas, kas kādas reizes bijušas lie-

tošanā, negribot mums liek iedomāties otru pusi, tiklīdz dzirdam

pirmo. Tāpēc nav ko brīnīties, ka, piem., vārdi \<māte» un «mīļš»

ir allaž kopā:

Māte, mana mīļa māte,

Ne tā mana mūža māte.

Aizputē.

Šis tuvums var būt tik liels, ka epitets pārvēršas par īstu īpaš-

vārdu, vai nelabvēlīgā gadījumā par palamu. Dullais Dauka tā ir

pieradis pie sava epiteta, ka viņš šķietas pazīts, ja viņu nosauc par

dullu. No otras puses, cilvēki, pieraduši pie godināma epiteta, ar ko

citi viņus uzrunā, daudzkārt neviļus to lieto arī paši, par savu per-

sonu runādami. Pie tam te nav vienkāršs pārpratums, bet šai pa-

rādībai ir dziļas saknes, jo gribēdami, lai mūs pareizi saprot, mēs

parasti esam spiesti vārdus lietot tā, kā to dara apkārtne. Ja nu

kāds sevi sauc parkungu vai arī par dullo Dauku, tadepitets ir runā-

tāja apziņā ticis par vārda daļu kā īpašvārds vai palama. Tautas

dziesmas, tiešām, arī liecina, cik tuvs ir sakars starp epitetu un īpaš-
vārdu, jo, piem., 32.214. dziesma noliek parallēlē lieldienas un mies-

meti. Pie tam lieldiena ir dēvēta Mārgieta, kas ir nenoliedzams

īpašvārds; analogi miesmetis ir saukts par mellaci, kālab šis epitets
ir pielīdzināts Mārgietai. Uz līdzīgu slēdzienu vedina dažas citas

dziesmas. Kā mellacis, tā jo vairāk fēminīnā melnace, melnacite ir

ļoti iemīļots epitets, jo viņu piešķir ir pupai (32.514), ir Daugavai,
bet it īpaši tautu meitai.
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Beidzot tautu meitas apzīmēšanai pietiek ar šo raksturīgo epi-

tetu vienu pašu, meitas vārdu nemaz neminot:

Kas kait tautu melnacei

Kamanās nesēdēt!

18.407.

Tamlīdzīgi būs jāskatās uz piemēru:

Diženās, raženās Kur, māmiņa, es sēdēšu?

Reizītē sasēdušas. Es bij tāda neražena.

Te «diženās, raženās» ir jaunavu apzīmējums, lai gan attiecīgā

nomena trūkst; bet tā kā dižens un ražens ir taisni tie epiteti, ar ku-

riem latvietis grezno augumu — un sevišķi jaunavas augumu, — tad

varēja epitetus bez pārpratuma likt arī valdošā nomena vietā.

Pie šīs analoģijas jāvērtē arī zirgu atribūti, kas nevien substan-

tīvizētā veidā (sirmiņš, pelēķis) stājas zirga vietā, bet arī kā adjek-

tīvi: bērs, rauds.

Sirmiņamu auzas devu, Kaš, bērīti, kaš, raudīti,

Peliķamu pelutiņas. Abi labi kumeliņi.

29.948. Bucavā.

Visgrūtāki valdošā nomena vietā stāties nākas epitetam, ja viņš,

gramatiski ņemot, ir lietu vārda ģenitīvs. Ir tomēr arī tādi gadījumi.

Tautas dara vara stalli, Tautām vara sapelēja,
Es darīju ozoliņa; Man ozola salapoja.

21.087.

Te valdošais vārds «stalli» gan ir tuvumā, bet viņš atrodas dzies-

mas «otrā pusē», t. i. šoreiz, pirmajā strofā, tā kā nākamā strofā se-

kojošie ģenitīvi ir lietoti ar zināmu patstāvību.

Epitetu valdošā nomena vietā liekot, var radīt tīši arī mīklainu

izteiksmi:

Lec, rude, papriekšu, Vispēdis ielēca

Pelēķe, pakaļ! Strīpainīte.

Neatceros, kur man gadījās šo dziesmu uzrakstīt, bet droši man

palicis prātā izskaidrojums, ko deva dziedātāji; proti: meitas ar

augšā minētiem vārdiem apdziedot, viņas bija pielīdzinātas zemā-

kiem dzīvniekiem, kas nes epitetus rude, pelēķe, strīpainīte. Te jo

gaiši top redzams, ka apzīmētājs stājas apzīmējamā vietā. Bet tas

iedomājams tikai tad, ja epitets nav nejaušas dabas, bet daudzmaz

stabils un, protams, arī raksturīgs.

Šādos un līdzīgos gadījumos droši varēsim runāt par epitheton

constans.
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Ja šāds stabils atribūts arī nepāriet tieši īpašvārdā, viņš ļoti

bieži iegūst vismaz titula nozīmi.

Bet ja stabilais epitets ar godinājuma nokrāsu (ornans) ir lie-

tojams uzrunā, tad viņš apstiprina augšā izsacītās domas, ka grez-

nojošo epitetu vispirmā kārtā ir nostiprinājusi uzrunas vajadzība.

Un tā kā nevienam nevar viņa godu liegt, tad titula lietošana svinī-

gākā valodā un īpaši dzejā bija stereotipa, konsekventa, kas godi-

nāmo epitetu padarīja arī par stabilo, konstanto.

Bet epitetus 1. t. dzejā mēs nevaram atzīt par brīvi izvēlētiem;

viņi nav tikdaudz individuālas dabas kā tradicijās noteikti, konven-

cionāli. Šim momentam jāpiegriež liela vērība, ja grib. t. dzeju

imitēt. Imitācija gandrīz neiespējama jau tīri techniskā ziņā, bet

it īpaši vienas briesmas apdraud modernu dzejnieku, t. dziesmu stilā

dzejojot: viņš zaudē savu individuālo dvēseli. Partikulārs, indivi-

duāls nevar būt dzejnieks, kas saistās ar seno izteiksmi un stilu, jo

lasītājs zin iepriekš, ka pēc tautas dziesmu konvencijas dzejniekam

nu būs jārunā tā un tā.

c) Tautoloģija un metafora. Nav reti tie atgadījumi,
kad atribūts īsteni atkārto tikai to pašu, kas dots jau nomenā. Ar to

tomēr nav teikts, ka tāds atribūts ir ikreizes lieks. Tautoloģija lielā

merā pielīdzināma atkārtojumam: kā vienā, tā otrā atgadījumā jē-

dziens vairāk izceļas, dabū lielāku uzsvaru nekā to vienkārši piemi-
not. Jūtu pārņemti orātori, ja tie runā brīvi, reti iztiek bez tautolo-

ģijām; tāpēc nav ko brīnīties, ka arī t. dzejā viņām ir vieta. Ņemsim

tautoloģiska epiteta piemērus:

Ekur puika, puisēniņš! 13.201. Ai kaimiņi, nāburdziņi. 31.150.

Brīnums bija, brīnumiņš. Ei kundziņi, bajāriņ. 31.268.

11.072.

Arī šinīs piemēros epitets nav tikai tautoloģija: viņš dod ja

neko citu, tad jaunu nokrāsu, jo pamatvārda vietā nāk deminutīvs»

pašu valodas vietā nāk svešvārds vai substantīvam piemērojas pro-

nomens. Tas viss padara izteiksmi krāsaināku, sirsnīgāku. Bet ir

arī gadījumi, kur epiteta nomenu tautoloģiski atkārtojot, rodas

iespēja šim nomenam piespraust citu zīmīgu vārdu klāt, ko nomens

pats nesatur.

Māte, mana mīļa māte (Aizputē). Epitets, kas citādi te būtu

tīra tautoloģija, ar «mana mīļa» pavairots, iegūst dziesmā sevišķi
lielu nozīmi. Tā tad tautoloģija tikai šķietama. Tāpat jāvērtē «Ei

kundziņi, Rīgas kungi» un daudz citi piemēri.

Ja tautoloģiskais epitets ir rada ar citām stila parādībām, kas

ietilpst atkārtojuma dažādos veidos, tad metaforiskais epitets pilnīgi
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pieder nodaļai, kas pārrunā pārnesto izteiksmi, metaforu. Še lai ir

tik atzīmēts, ka metafora var izteikties arī ar epiteta palīdzību;

piem.: «bēdu kumeļam» ir izteiksme, kuras elementi ņemti no divi

dažādām sfairām.

d) Epitets ar negāciju. Ja attiecības starp zināmu epi-

tetu un viņa nomenu ir daudzmaz konstantas, tad itin dabīgi ir atzī-

mēt negātīvi tos gadījumus, kur attiecīgo epitetu nomenam nevar

piešķirt. Tā:

Liec, māmiņa, pūriņā Kā tautietis man atjāja,

Nevelētas villainītes, Neseglotu kumeliņu. 16.540.

Tamlīdzīgas ir «nemazgātas villainītes» (16.539), «nebaloti linu

krekli» (16.541) un daudz citu. Taisni šie negātīvie atribūti dod

gaišu liecību, ka noliegtais jēdziens ir kā epitets ar savu nomenu cie-

šās, konstantās attiecībās; tā: baloti krekli, velētas villaines.

c) Epitets verbālā izteiksmē. Kā jau ievadā minēts,

arī verbālai izteiksmei var būt savs epitets apstākļu vārda veidā; viņa

lietošana analoga atribūtīvajam epitetam. Ja galda drānai epitheton

ornans ir «balta» un biķerim «skaidrs», tad šos pašus epitetus vaja-

dzēs attiecināt uz minēto priekšmetu apkopšanas darbību, tikai te

ne vadrs kā adjektīvus, bet kā adverbus.

Kūma kūmu aicināja: Velē balti galda drānu,

Nāc, kūmiņa, alus dzert, Velē balti galda drānu,

lešu, kūma, kā neiešu, Mazgā skaidri biķerīti.
Rucavā.

No adverbiāliem epitetiem jāatzīmē viena grupa, kam atribūtos

lāgā neatbilst līdzīga parādība. Tie ir participi. No transitīviem

verbiem tagadnes aktīvo participu ne labprāt darinādama, latviešu

valodanevar būt bagāta ar epitetiem, kā «bajāru daudzturošu».

Bet nav nekādu šķēršļu, lietot no šiem pašiem verbiem nelokāmos

participus kopā ar verbum finitum.

Dziedādama vien staigāju; Kad staigāju raudādama,

Gan atnāca tā dieniņa, v. t. t.

Tautoloģiskam atribūta epitetam ir rada tie gadījumi, kad par-

ticips atkārto finito verbu: Nāc nākdama, vasariņa! Ja šinī atga-

dījumā participam ir kāds prefikss, tad, protams, nevar vairs runāt

par vienkāršu atkārtojumu, bet izteiksme ir kuplāka, izcelts ir kāds

jauns raksturīgs moments; tā:

Krauj, māmiņa, uzkraudama Lai tas tautu netiklī tis

Piecu ziergu vezumiņ! Ceļā zirgu statināja.

Krīnice, Liepājā.
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Kā cēlā apozicija labprāt lieto salikteņus (mīļvārdlte, sprēg-

aclte, lielvārdītis), tā arī verbālā izteiksme analogā kārtā saaug ar

savu apstākļu vārdu, resp. objektu, par vienu vārdu.

f) Divkāršais epitets. Kā starp substantīviem ir salik-

teņu grupas, kur aibi elementi ir līdzīgi nostādīti viens otram blakām,

bet tomēr allaž lietojami tikai vienā un ne otrējādā kārtībā (tēvs mā-

te, ne māte tēvs; sāls maize, ne: maize sāls; «mieži rudzi» un «rudzi

mieži» ir mainīgs; cf. Endzelin, Lett. Gram. § 122, 6), tā arī zināmi

adjektīvu pāri ir lietojami allaž tikai noteiktā secībā kā viens vārds:

tieva gara jumprava, bet ne: gara tieva; zema resna; sīki mazi žaga-

riņi, bet ne: mazi, sīki. Tā arī «zila zaļa»: Zila, zaļa gaisma nāca, Pār

ārīti līgodama. 18.523.

It labu analoģiju te sniedz arī skaitļa vārds kā epitets. Saka:

Pieci, seši tēva dēli

Gaida mani uzaugam.

Nekad šos skaitļus nelieto otrējādā kārtībā, lai gan pēc būtības

tur nav nekādas starpības. Tāpat:

Pieci simti, seši simti,
To vērts maniskumeliņš.

g) Noslēgums. Ar epiteta uzdevumu iepazināmies arī jau

agrākās nodaļās, bet pēdējā izcēla vēl vienu īpašību, kas ierāda

epitetam īsto vietu senajā poēzijā. Epitets nāk palīgā

atmiņai. Par 1. t. dziesmām runādami, nekad nedrīkstam aiz-

mirst, ka mūsu priekšā ir ne redzes dzeja, ne grāmata, bet dzeja, kas

uztverama vienīgi ar dzirdes palīdzību un kas tāpēc dibinās vienīgi
uz atmiņu un ne lasīšanu. Līdz ar to izkopjas visi līdzekļi, kas atmi-

ņai noderpar atbalstu. Pie tiem pieder vispirmā kārtā ritums, tālāk

strofas apmēri v. t. t. Bet starp citu arī stabila vārdu kār-

tība. Kad ir parasts skaitīšanas kārtībā papriekš sacīt

«pieci» un tikai tad «seši», tad arī tur, kur kārtība par

sevi būtu vienaldzīga, tauta paliek pie nodibinājušās para-

duma, un katrs var pie sevis izmēģināt, cik grūti viņam ir izteikt:

«trīs, divi», vai «seši, pieci». Gluži tāpat nu ir nodibinājušās citas

kombinācijas (zila zaļa) un viņu atkārtošana mums ir ļoti viegla,

ja ievērojam seno kārtību. Kas nu te teikts par zināmiem atgadīju-

miem, tas lielā mērā sakāms par konstanto epitetu vispārim. Viņš
ir pierasts un tāpēc atvieglina dziesmas paturēšanu. īpaši tas sakāms

par garākām, episkām dziesmām. Tur tāpēc arī epitets uzturas pat

tad, kad viņam nav vairs racionāla pamata. Arī «ai godīgs alus

žūpa» iet tai virzienā, jo arī te ir garāka dziesma, kur dziedātājs
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bduda itkā atpūtu, ja viņš tituli «godīgs» izdala pelnījušiem un ne-

pelnījušiem, bez lielas domāšanas.

No otras puses nav jādomā, ka klausītājiem tas bija apnīk-
stami. Šinī ziņā mums senais klausītājs jāiedomājas gluži citāds

nekā mūsu laiku cilvēks. Atkārtojums visu visādos veidos ir tautas

dzejai tik raksturīgs, ka epiteta atkārtošanās starp atkārtojuma vei-

diem v ispār ir tik piliens jūrā. — Tālāk jāņem vērā, ka epitets saista

uzmanību ilgāki pie kāda priekšstata, viņam ir retardējoša nozīme.

Bet jo ilgāki pie priekšstata kavējamies, jo pamatīgāki viņu piesa-
vina mūsu atmiņa. «Ai, godīga mātes meita» loģiski neko neciestu,

ja tai vietā sacītu vienkārši: meita. Bet tad priekšstats drīz noslī-

dētu mūsu gara acīm garām, kamēr izrunājot šo vārdu ar visiem epi-

tetiem, paiet zināms laiks, un mēs vēl arvien kavējamies pie tā paša

priekšstata. Tas tad arī dziļāki noenkurojas apziņā un nākamu reiz

būs vieglāki saucams atmiņā.

Epiteti — un īpaši plašākie no viņiem — atbilst arī tādā ziņā

pirmatnējam dzejas garam, ka viņi, ieņemdami zināmu plašumu

laikā, līdz ar to itkā simbolizē lielāku cieņu, kas priekšmetam nākas.

Tā epitets, neskatoties uz viņa loģisko saturu, jau ar saviem alo-

ģiskiem elementiem ir dzejas nolūkiem ievērojams atbalsts.

5. Citas izteiksmes īpatnības. a) Deminūtīvs.

Ir atgadījumi,kur deminutīvs tiešam spiež pamatjēdzienu iedomāties

kā sīku, mazu. Tā piem. mīklā:

Mazs, mazs vīriņš. Vai: Tārpiņš vērpa zīda diegu

Ass, ass cirvītis. Zeltītā ratiņā.

Un ja «Blusa kūla circenīti», tad, liekas, kulšana taisni tāpēc ir

iespējama, ka kūlienu dabū mazs radījums.

Tamlīdzīgos piemēros, liekas, ir loģiska pamala diezgan, pamat-
vārda vietā lietot deminūtīvu un, šķiet, arī laba prozas valoda varētu

negrēkodama lietot tādu pat izteiksmi.

Viegli saprotams, ka par mazo pasauli, t. i. īpaši kukaiņiem, in-

teresējas bērni, kālab itin dabīgā kārtā bērnu valoda ir bagāta ar

deminūtīviem. Bērnu sfairā — salīdzinot ar pieaugušiem cilvēkiem

— arī augums ir mazs, visi locekļi mazi. Līdz ar to ir pamats runāt

par «rociņām», piem.: Cib cibu kājiņas Ciemā tekot. Tāpat: Migu,

migu vien actiņa.

Galu galā itin dabīgi visa apkārtne ir bērnu valodā nostādāma

kā maza un šaura. Jā, bērnu valodā pat vielas vārdi ir pamazināmi;
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tas nozīmē, ka šai bērnu valodai ir sava stila vienība, kur viens vārds

izlietošanā pieglaužas otram.

Tur būs pieniņš, tur būs mediņš,

Tur būs jauka valodiņa.

2048.

Bērnu dziesmās pamazināmiem vārdiem ir tiesības arī aiz cita

iemesla. «Kājiņas», «rociņas» nav deminutīvā minamas tāpēc vien,

ka viņas ir mazas, bet sevišķi tāpēc, ka viņas ir mīļas. Deminūtīvs

jau ir arī mitināmā forma, un augšā minētos piemēros pamazināmās
tonnas var bāzēties uz priekšmetu mazuma, bet tikpat labi arī uz

jūtu maiguma, ar ko šie vārdi ir izrunājami.

Jāņem arī vērā, ka 1. t. dzeja, īpaši vecākās dziesmas ar kultus

nokrāsu, ir sievu domēne. Pat kara dziesmas nav īsti kara vīriem

pašiem dziedamas, bet ir liktas mutē mātēm, māsām, līgavām. Bet

sieviešu domas it īpaši ar savām simpātijām kavējas maziņo pasaulē,

un tad arī dzejā dabīgi varēja izplatīties pamazināmās un mitinā-

mās formas.

Tieksme uz deminūtīvu lietošanu ir tik stipra, ka pamatvārds

un deminūtīvs dažkārt stāv viens otram blakus, jau tādā kārtā lieci-

nādami, ka starp viņiem īsti nav nekādas starpības.

Piemērs:

Cūciņa ceļu tek, Griez, skauģi, ceļu,

Rindiņa pakaļ; Lai rinda rindā!

29.214.

Ja deminūtīvs būtu patiesi lietots pamazināmā nozīmē, tad cik

dažreiz izceltos pretruna starp noteicamo vārdu un viņa noteicēju'
Bet 1. t. dzeja acīmredzot tamlīdzīgu contradictio m adjecto nemaz

nepamana, izteikdamās piem.:

Gara, gara rindiņa Cūciņu tek.

29.120.

kur ar deminūtīvu substantīvā ir savienots īpaši kāpināts garuma

priekšstats. Ja nu garums ir domāts nopietni, tad rindiņa nekādā zi-

ņā nevar būt maza. — Tāpat «gabaliņš» var nozīmēt itin krietnu

gabalu.

Gāju lauka gabaliņu,

Ar Laimiņu runādama.
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Gluži analogi ir arī šādi gadījumi:

Sunīšam maizes devu

Dižu, dižu gabaliņu.

29.411;

Garu vasariņu 29.412.

Gāuri bristu, dziļš ūdens.

Apkārt liels līkumiņš.

Skrundā.

šādus piemērus var bez grūtībām pavairot.

Nokrāsu bagātība ir tik nobālējusi, ka arī tur, kur nomens ir lie-

tojams adverbiālā nozīmē pie verba, viņš var pieņemt pamazināmo

tonnu. Tautās iešana, protams, nav vienkārša staigāšana, bet abi

vārdi te ir saauguši vienā jēdzienā, kas nozīmē precēšanos, iziešanu

pie vīra. To ievērojot, moderns domu gājiens mūs neskubinātu

vārdu «tautas» jebkādi pārgrozīt, bet 1. t. dziesma saka:

letin iešu tanti ņ ās.

Tāpat «krīt zemē» vietā var stāties «krīt zemītē», lai gan še īsti

nemaz nav runa par lielu vai mazu zemi, bet «krist zemē» kā nepa-

beigts aspekts atbilst pabeigtam aspektam «nokrist».

Nokrāsas izbālēšana it sevišķi parādās arī tai apstāklī, ka L t.

dzejā ar deminūtīvu min priekšmetus, kas nepavisam nav mazi, ne

mīļi. Tā:

Va ga rite Dievu lūdza. Ak tu vecā raga n i ņa,

Ellē kājas karājās. Vai tie tavi pātariņi?

«Uz karinu», «no karina» iet tai pašā virzienā. Atsevišķos gadī-

jumos varbūt gan izdosies sameklēt arī variantus, kur pamazināmā

vārda vietā būs lietots pamatvārds. Bet tas negroza pašu principu,

jo neapšaubāmi labā un īstā dziesmā atrodam šādu kombinējumu:

Ne es tava laime biju,

Ne ar tava nelaimīt.

Ņo Melngaiļa dziesmas «Pusrītā saule lēca».

No visa, kas sacīts, tad nu redzam, ka deminūtīvs ir 1. t. dzejā

īsti tik stila forma. Bet nevien to. Pārdomājot, kā šī stila forma

varējusi izveidoties, mēs nonākamarī pie tālākiem slēdzieniem, īpaši

pie tāda, ka 1. t. poēzija ir maigas dabas, kas ar simpātijām nesko-
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pojas .. .

Tiklīdz priekšmets ir pārvērties par dzejisku priekšstatu,

tūlīt no viņa arī atlec īstenības skarbums, kur aistētiskajam aplūko-

šanas veidam mīļi top draugi un ienaidnieki. Ar to labi saskan

dziesmu saturs, jo piem. savam vecu vecajam ienaidniekam vilkam

latvietis dāvā cik dažu dziesmu pilnu labsirdīga humora, nepārnes-

dams īstenības ķildas dzidrajā dzejas sfairā. Tā nu arī no mīlinā-

šanās formām izteiksmē gūstam liecību, ka dzejā dzīves apstākļi

subordinējas dzejas mākslai un viņas stilam. Ar citiem vārdiem:

1. t. dzejai ir savi īpaši izteiksmes veidi, kas paliek spēkā arī tad, ja

viņi šķietami nesaskan ar īstenību. Dzejā nevalda īstenība, bet dze-

jas pasaule ir organisms par sevi, kas īstenības vielu asimilē sev un

ne otrādi.

Tas savukārt izskaidrojas ar t. dziesmu lielo vienkāršību, kas

nepieļauj sarežģītus teikumus, nepieļauj pat, ka teikumi būtu dažāda

garuma, bet prasa starp teikumiem un teikuma posmiem matemā-

tisku līdzsvaru. Līdz ar to tautas dziesmu izteiksme top īsa, precīza,

pa starpām pat lapidāra un monumentāla. — Individuālas vijības

tur, protams, daudz nevar būt. Tāda arī nevar izkopties dzejā, kas

v plašā tautā veidojusies un uzglabājusies. Dzeja, kas šinī ceļā at-

t'istās un uzglabājas, ir neatvairāmi saistīta pie normām un nevar

pieglausties indivīda dažkārt patvarīgām dziņām. Citādi jau viņa

nebūtu visiem pieejama, saprotama un paturama. Ja nu 1. t. dzeja

tāda ir, tad viņa tāda var būt tikai ar savām spilgti izveidotām nor-

mām, ar savām stila pazīmēm. Un pie šīm stila pazīmēm pieder arī

pārrunātais deminūtīvs.

Ar deminūtīvu lietošanu 1. t. dzejā saistās arī kāda cita senatnēja

dzejas īpašība. Ja ņemam «ozolu» un «ozoliņu», tad sausi loģiski

domājot, spriedīsim, ka pirmajam vārdam ir vairāk svara nekā

otram. Ne gluži tā tas ir dzejā. Valoda un īpaši dzejas saistītā va-

loda, gribēdama kādu priekšstatu izcelt, ierāda viņam arī pienācīgu

plašumu telpā, resp. laikā. Kā iespiestos rakstos garāks vārds ilgāki

saista mūsu skatu un līdz ar to top nozīmīgāks, tā vecu laiku poēzi jā

— kas bija dzirdes dzeja — priekšstatam, kam bija piešķirama lielā-

ka nozīme, vajadzēja dot arī ilgāku laika sprīdi; t. i. vārdam vaja-

dzēja piešķirt tādu zilbju skaitu, ka viņš pildītu lielāku dziesmas

posmu, resp. aizņemtu lielāku laiku dziesmas dziedāšanā.

šie novērojumi rāda, ka vārdam, lai viņš iegūtu vēlamo svaru,

ir jāpiešķir arī vajadzīgais plašums, šim virzienam nāk pretim de-

minūtīvs, paplašinādams parasto pamatvārdu.

Neraudi, saulīte, No zelta, no vara,

Dievs dara citu: No sudrabina.
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Te laivas darīšanai minēti trīs metalli pēc trijdaļīgās izteiksmes

parauga, kas mums ļ. t. dziesmās visai pazīstama. Bet kāpēc sudrabs

minēts pēdējā vietā? Varētu kāds atsaukties uz iepriekšējā strofā

minēto apstākli, ka arī noslīkusē laiva ir bijusi sudraba («Jūrā no-

slīka sudraba laiviņa»). Bet «sudraba laiviņa» nav darbnīcas pla-

kāts, ar ko kuģu būvētava ieteic savu mantu materiāla ziņā; sudrabs

ir tikai greznuma epitets, ko citām reizēm var atvietot arī zelts:

Aprijās zelta laivu.

Trīs sudraba īrējiņi.

Ja nu vērtīgo materiālu min veselus trīs, tad mēs gaidītu kāpi-

nājumu, kas
ar varu kā lētāko sākdams, pārietu uz sudrabu kā vi-

dējās vērtības vielu un beigtu ar zeltu kā pašu vērtīgāko. Bet kā re-

dzam, tā nava.

Tā tad mūsu piemērā sudrabs minēts pēdējā vietā ne aiz īste-

nības prasījumiem, bet stilistisku iemeslu dēļ: beigās vajadzēja stā-

vēt pārākajam vārdam, kas pilda visu pēdējo rindu, un pamazinā-

mais vārds no «sudraba» to var izdarīt, kamēr «varš» un «zelts» ir

pēc saviem apmēriem šim nolūkam par īsu, pat tai gadījumā, ja vi-

ņiem piekarina deminūtīva galotni.
Tā arī šie novērojumi ved pie slēdziena, ka l. t. dziesmās stilizā-

cija ir visai stipra un tradicionālajam izteiksmes veidam subordinē-

jas dažādie īstenības apstākļi.

b) Pagātne. Jā piegriežam vērību vārdu formām, tad de-

minutīvus atskaitot, gan nekas cits nav tik raksturīgs t. dziesmu va-

lodai, kā taisni pagātnes lietošana citu laiku vietā. Endzelīns (Lett.

Garm. £ 75,") 7āß, īpaši 755, c), analizējis vairākus piemērus, kur

prēterita lietošana rada grūtības, nāk pie slēdziena, ka prēterits ir

1. t. dzejai īpatnēja stila forma (līdzīgi kā deminutīvs) un ir lieto-

jama arī tādos gadījumos, kur tā par sevi nav attaisnojama.

lemti Laimes pirtiņā, Dievs to zina, mīļa Laime,

Aizaveru pirts durtiņas; Vai izgāju saulītē

1095,2.

Parallēlos tematos grūtā «izgāju» vietā gan atrod arī nākotnes

formas; bet droši vien priekšroka būs dodama pagātnei, kā grūtā-

kajam variantam; jo viegli varam iedomāties, ka vecu, tumšu, vai

šķietami nepareizu izteiksmi dziedātājs resp. uzrakstītājs patvarīgi

pārlabo, to padarīdams gaišāku vai tagadējai valodai atbilstošu. Bet

pavisam nav domājams, ka no tagadējās, parastās izteiksmes kāds
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labošanas ceļā radītu ko tumšāku un mazāk saprotamu. Tā tad arī

šinī dziesmā «izgāju» ir vecāks un labāks variants nekā «iziešu», lai

gan pēc būtības te ir runa par nākotni.

Daudzkārt nu atrodam blakus dažādas laika formas, lai gan no-

zīme visām viena. Tā, piem., pazīstamā dziesmā mainās tagadne un

pagātne, pie kam visām izteiksmēm ir tagadnes nozīme:

Trīs sudrabaupes te k,

Pa brālīša pagalmiņu;

Vienā dzēra raibas govis etc.

Cits piemērs:

Māte, mana, mīļa māte,

Ne tā mana mūža māte;

Tā saulīte, tā zemīte,

Tā b i j mana mūža māte.

Aizputē.

Dziesmas pirmā puse ir sacerēta prezentā, pieskani «ir» ir at-

laists nost («Ne tā i r mana mūža māte»). Bet otrā pusē ir lietots

«bij», kam laika attiecības nekādā ziņā nevar būt citādas kā iepriek-

šējam «ir». — Tamlīdzīgu piemēru ir daudz. Varētu vēl starp ci-

tiem minēt no Bergmaņa I. krājuma 14. dziesmas beigas:

Kungi, karu neceļat,

Mazi mani bāleliņ:

Nejaudāja bruņas nest,

Nē tērauda zobeniiņ.

Arī te pirmajā pusē ir tagadne, kam otrā pusē pieslienas pa-

gātne, lai gan laiks abās pusēs domāts ir tas pats.

Tamlīdzīgi «visi mani radi raud», bet «es pati neraudāju» etc.

Zīmīgs ir tas apstāklis, ka tāda pagātnes lietošana nevien moder-

nā proza nav pazīstama, bet ka arī tautas pasakām tāds izteiksmes

veids ir svešs. Bet tautas dzeja šo izteiksmes veidu ir iecienījusi tādā

mērā, ka ļauj tam iespiesties pat tādās vietās, kur tas ir metriski ne-

vajadzīgs. «Saulīt' tecēj' tecēdama» un «Strauja, strauja upe tecēj»

ir šai ziņā divi ļoti populāri un arī ļoti zīmīgi piemēri. Abos gadīju-

mos notikusi dziesmas kropļošana, jo pirmajā būtu jālasa: «Saulīt'

tek tecēdama», vai «Tek saulīte tecēdama», bet otrā «Strauja, strauja

upe tek», piespraužot pēdējam vārdam lāpāmo vokāli. Man arī tie-

šām ir gadījies dzirdēt Bucavā «upe teka» un Kuldīgā «upe teke».
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Bet šīs pareizās formas ir atspiestas pie malas, par labu metriski

kroplajai pagātnei. Tas sevišķi spilgti rāda, cik plašas tiesības L t.

dziesmās ir pagātnes formām.

c) Vārdu izvēle. Cēlvārds. Ikdienā latvietis nereti

lieto mammu un papu; tautas dzeja to nepavisam nepieļauj, bet gan

atzīst tēvu un māti. Vēl cēlāki skan «māmiņa» vai «māmulīte». Arī

«līgaviņa» ir vērtējama tamlīdzīgi. Kur izteiksme ir domāta no-

pietni daiļa, tur savās tiesībās stājas daiļvārds jeb cēlvārds. «Māmu-

liņa», «līgaviņa», «kumeliņš» nu ir tādi cēlvārdi, bez kuriem l, t.

dziesmas nemaz nav lāga iedomājamas; jo jau vecajam Mancelim

tas ir spilgti ieskanējis ausīs, ka latvieši zin tikai gavilēt par savu mā-

muliņu un kumeliņu. Cēlvārdu nokrāsa ir konstatējama īpaši visur

tur, kur tiešo jēdzienisko vārdu atvieto viņa greznuma epitets. Tā,

piem., ja runā par raibaliņu, ar ko ir domāta govs, tad, acīmredzot,

vārdu izvēle te cenšas pēc cēluma, un mūsu priekšā ir cēlvārds. Tā

pati nokrāsa saskatāma arī tais gadījumos, kur epitets vai epiteta

veidā lietots vārds tiek lietots allēgoriski.

d) Īpatnējas konstrukcijas. Prēgnance. Strau

jā un emocionālā valodā — un dzejas valoda ir emocionāla — pa

gadās, ka vienu vārdu izrunājot, apziņas centrā ievirzās citi priek

stati, ar kuriem šis vārds cieši asociējas. Ja, piem., es saku, kai esm

Rīgā bijis, tad man tai pašā laikā atdzīvojas priekšstati par t

ka esmu pa Rīgu staigājis savās darīšanās. Tad nu var gac

ties, ka uzsākto teikumu nepārtraukdams, es vārdu «būt» lietoju t

di konstrukcijā, kas īsteni atbilst kustības verbiem, un saku: L

biju pa Rīgu, kas tad izsaka tikdaudz, kā: Es biju Rīgā un staigā,

pa Rīgu. Stilistikā šo parādību parasti dēvē par prēgnanci. — Prē

nantie izteicieni nu nav jāuzskata tikai kā neveiklība un nevarība

dzejā tie daudzkārt vairo izteiksmību; jo piešķirdami vienam vā

dam otra konstrukciju, mēs izteiksmi esam koncentrējuši, padar

juši spēcīgāku. Asociāciju tīkls, kurā katrs vārds iesaistās, ir tic

plašāks, priekšstatu pasaule bagātāka. It īpaši te paužas vairāk ene

ģijas. — Nav citādi domājams, ka arī tautas dziesmām nāksies liet

šo spēcīgo, pirmatnējā svaiguma pilno izteiksmi. Tā arī ir. Lab

piemēru mums sniedz verbs «raudāt». Prozā šis verbs parasti ir m

transitīvs, vai arī, ja akuzatīva objektu pieņem, tad šis objekts

«asaras». Bet dzejiskā izteiksmē «raudāt» ir konstruējams ar ģen

tīvu, ar akuzātīvu un ar satiksmes vārdiem. Tas nozīmē, ka dze.

šis vārds ir lietots prēgnanti un itkā ietver sevī vēl citu verbu.

Kā pie «raudāt», tā arī daudz citos gadījumos prēgnance izceļas,

vārdam savu parasto konstrukciju mainot: kā var raudāt uz Laimu,
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tā var pavaicāt uz kumeļu etc. Ja vedību gadījumā, ar zobiņu

slieksnī cērtot, var nelaimi aizbaidīt, bet laimi iedzīt namā, tad dzies-

ma par to runā tādā kārtā, ka aizbaidīšanu vai namā iedzīšanu tieši

nemaz nemin, bet visu, kas še bija sakāms, sasniedz vārdu «cirst»

prēgnanti lietojot:

Cērt laimi iekšā,

Nelaimi ārā!

18.826.

Tāpat krākšana parastā runā apzīmē darbību, kam nekāds

papildītājs akuzātīvā nav pievienojams, bet dzejā tas viegli iespē-

jams, tikai tad še< krākšanas priekšstatam pievienojas ar līdzīgām

tiesībām kāds cits, proti, kopā savākšana, sapulcēšana:

Ko pūta, ko krāca Sapūta, sakrāta

Ziemeļa vēji? Tos bada ļaudis.

19.329.

\

Ja dziesma, par lielām un mazām bēdām runādama, jautā:

Kas tās visas izbēdāja, tad domāts ir, ka bēdādamies neviens nav

bēdas izbeidzis. Tā prēgnances gadījumos, kas raksturo emocio-

nālo izteiksmi dziesmās, visgarām divi konstrukcijas ir saaugušas

vienā.

Sajūgs. Prēgnancei rada ir gadījums, kur divi izteiksmes,

būdamas līdzīgas dabas, vienā izteiksmē gan neapvienojas* bet vienu

teikuma elementu attiecina uz abām izteiksmēm, kaut arī šis ele-

ments īsteni atbilst tikai vienai no abām izteiksmēm. Ņemsim pie-

mēru no Rucavas kara dziesmas:

Paši jāja dziedādami,

Kumeliņi dancādami.

Šo tekstu tīri gramatiski analizēdami, dabūjam 2 teikumus:

1) bāleliņi jāj dziedādami un 2) kumeliņi jāj dancādami. Tā

tas, protams, nevar būt domāts, un šo dziesmu noklausīdamies,

mēs parasti pie tik absurda secinājuma, ka zirgi būtu jājuši, nemaz

nenākam. Lietas norisu iedomādamies dabīgi, mēs teiktu apmēram

tā: 1) bāleliņi jāj dziedādami un 2) kumeliņi tek dancādami.

Bet šīs divi izteiksmes ir viena otrai tuvu rada un ļaujas viegli sa-

slēgties zem kopīga vispārinājuma; aritmētiski runājot, abiem

prēdikātiem ir viegli atrodams kopīgs saucējs. Šinī gadījumā varē-



313

tu, piem., sacīt: 1) bāleliņi dodas uz priekšu un 2) kumeliņi dodas

uz priekšu. Bet dzeja, necienīdama abstraktu izteiksmi, nerunā

par tādu došanos uz priekšu, bet izsakās konkrēti, ka bāliņi jāj.

Bet šai jāšanai te ir piejūgta klāt cita darbība: tecēšana, šīm cieši

kopā sajūgtām darbībām nu ir jāiztiek ar vienu izteicēju, un tas

ir iespējams tāpēc, ka šim atlikušajam izteicējam ir kopīgs saucējs

ar atmesto izteicēju.

Pēc aprādītās analoģijas viegli izskaidrojas sajūgs arī citos

gadījumos. Tā, piem., ja jaunā sieva dzied:

Salna koda bērza lapas,

Tautas manu vainadziņu,

tad, protams, var domāt, ka tautas vaiņagu kož; bet lapu košana,
ko izdara salna, ir saprasta kā iznīcināšana, un tautas ir iznīcināju-
šas jaunavas vaiņagu.

Dzejā sajūgam nozīme tāda, ka izteiksme te ir vientiesīga, naivi

droša; jo pēc lielas gudrošanas tādus neprecīzus sajūgus cilvēks gan

nelietotu. Bet te izteiksme ir spontāna un šī iemesla dēļ arī klau-

sītājam simpātiska.

e) Elīpse. Ikdienas runā elipses ir satiekamas ārkārtīgi lielā

mērā, bet tur runas izlaidumus aizpilda vaibsti un žesti (cf. Endzclīn,
Lett. Gr. § 870.). Sakarīgs priekšnesums runas krēslā, īpaši svinīga

uzruna vai svētruna, ja runātājs negribēs tikt vulgārs, elīpsi tikdaudz

nelietos; jo cienīdams stilu sabiedriskā dzīvē, viņš runas laikā ne-

būs arī izšķērdīgs ar vaibstiem un žestiem. Tautas dzeja, kā varam

spriest, elipses ziņā turas starp ikdienas valodu un nosvērtu prozu.

Zināma atturība elipses lietošanā ir dzejai vajadzīga jau aiz tā ie-

mesla, ka dziesmas vārdiem jābūt saprotamiem pašiem par sevi, jo

tekstu tālāk mācot, taču nevarēs katram klausītājam pateikt, ar kā-

diem vaibstiem vai žestiem ir dziesma iztulkojama. Bez tam, dziesmā

valoda ir kāpināta, stilizēta, un šādai valodai nepiestāv apraustītā iz-

teiksme. No otras puses dzejas valoda, emocionāla būdama, ir arī

straujāka, kālab tā elīpsi nevar gluži pieciest. Katrā ziņā gan elīpse

dzejā būs iespējama itkai tur, kur viņas dēļ dziesmas saturs netop

tumšs. Latviešu tautas dziesmās elipses tad arī atrodam, kur tēlota

strauja darbība. Šinī gadījumā parasti atlaiž verbu, piem.:

Es tecēju misas dzert,

Viņš ar kausu mugurā!
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Gluži tāpat:

Saimeniek, saimeniek, Aizmetuši rudzu salmus,

Puiši vīla kumeliņus: Paši rikšus istabā!

31.114.

šis straujums var attiekties uz prasībām, kur tad min tikai

vajadzīgo objektu, atlaižot nost verbu, kas varētu apzīmēt došanu

vai pasniegšanu.

Alu, alu, Jāņa tēvs.

Sieru, sieru, Jāņu māte!

Arī stingras pavēles ir dodamas bez verba; tā:

Kūmiņas, kūmiņas,

Pie pagastiņa!

Visvairāk tautas dziesmās elipse gan būs piekpota tais gadīju-

mos, kur mainās apraksts ar tiešu runu. Ja dziesmai pēc satura

nav taisni svinīgs un tamlīdz arī gauss raksturs, tad tādā sakarā

runai par ievadu nemaz nepieliek klāt vārdus: teikt, sacīt, vai tam-

līdzīgus, bet pēc apstākļu apraksta sniedz runu bez jebkādas pār-

ejas; tā piem.:

Nedzirdēju, neredzēju Sasatiku piejājot;

Arājiņu izaugot; Labritiņ, malējiņa!

14.360.

Gluži tāpat:

Ar bitīti arti gāju Rīgas kungi garām gāja:

Smilgas taisu lemestiņu; Kāds lopiņš tev arams?

30.259.

Mīklās elīpse ir stipri izplatīta. Verba vietā tur atrodam

tikai atbilstošu adverbu vai interjekciju, piem.:

Ne čiku, ne grabu,

Labrīt pie loga! (atminējums: gaisma.)

Suku, suku, ruļļu, ruļļu,
Desmit kāju, trīs vēdcr. (Ecētājs ar 2 zirgiem.)

6. Gleznainība. Ja tautas dziesmā arājs saka, ka vi-

ņa nauda izkaisīta tīrumā, tad viegli noprotams, ka te iz-

teiksme nav parastā: runa nav par zelta vai sudraba gabaliem, kas

būtu tīrumā izmētāti, bet domāta ir sēja, no kuras augļiem īpašnieks

ieņems naudu. Tādā atgadījumā parasti runā par gleznainību un
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saka, ka vārdi ir lietoti metaforiski jeb pārnestā nozīmē. Pie tam

nebūt nav jādomā, ka tamlīdzīga pārnešana notiek ar tīšu nodomu,

piem., aiz vēlēšanās ar metaforisku izteiksmi modināt klausītājā

stiprākas emocijas. Tā to var iedomāties tikai, stila lietām šablo-

niski pieejot. Patiesībā lieta ir taisni otrāda: nevis gleznainība ra-

da emociju, bet emocija rada gleznainību. Tā kā dzejā, kā viegli

protams, emocijas ir vairāk nekā prozaiskos sacerējumos, tad arī

dzejā gleznu bagātība būs lielāka nekā zinātniskā darbā. Varētu pat

sacīt, ka blakus ritumam, kas ir saistītās valodas vispirmatnējākā

pazīme, otra dzejai nepieciešamā īpašība — vienalga, vai šī dzeja

ir sacerēta saistītā, vai nesaistītā valodā, — ir gleznainība, tēlainība.

Nemaz citādi tas nevar būt ar latviešu tautas dzeju; pat otrādi: taus-

tās dzeja, mazāk kā modernās mākslas darinājumi, ir pakļauta

abstraktai domāšanai, bet vairāk ir impulsīva, spontāna, —
ir dzeja,

kam sveša lieka gudrošana. Bet impulsīva, spontāna valoda parasti

ar gleznām bagātāka nekā nosvērtā izteiksme, ko lieto zinātnes

pārstāvji.

To ievērojot, nebūs lieki te veltīt kādus vārdus gleznainības

problēmām 1. t. dzejā.

a) Personifikācija. Vispirms mums jāpieskaras p c r s o-

n i f i kā c i ja i. Ja sakām: «Talka nāca sētiņā», tad talkas svinība

ir padarīta itkā cilvēkam līdzīga: viņa viesa veidā iegriežas mājās.

Tamlīdzīgi:

Rudzu druva priecājās,

Nolīks mana muguriņa.

Te druva ir apbalvota ar cilvēka jūtām; tā tad personifikācija se-

višķi tīrā veidā. Un ja

Ābelīte Dievu lūdza,

Lai ved meitu šoruden,

tad nedzīvam kokam piešķirtas pat reliģiskas un ētiskas personības

pazīmes. Šādu un līdzīgu izteiksmi tautas dziesmās satiekam ik uz

soļa. Tāpēc tad drīkstēsim apgalvot, ka personifikācija ir tautas

dzejai pārāk raksturīga pazīme. Cik bieži personifikācija t. dzies-

mās satiekama, varam daudzmaz noskārst kaut no tā apstākļa, ka

tautas dzeja ļoti bieži lieto uzrunu, griezdamās nevien pie Dieva

un cilvēkiem, bet arī pie bezprāta būtēm un nedzīviem priekšme-

tiem. Par epitetu runājot, nācās ievērot, ka cēlie epiteti motīvējas

taisni ar uzrunas nolūkiem. Tas viss liecina, ka dziesma uzrunā un

līdz ar to personificē tīri vai katru lietu un parādību, par ko tai ga-

dās runāt. — Kā tas izskaidrojas?
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Nerunājot par dziļākiem, cilvēka dabā dibinātiem iemesliem,

nedrīkstam aizmirst, ka katrai lietai valoda piešķir dz i-

m urnu jeb kārt v. Ja sakām «nazis», tad mūsu apziņā mostas

bez tīri lietišķā jēdziena vēl kādi priekšstati par vīriešu kārtas būti,

kurpretim «dakšiņa» gribot negribot asociējas ar sieviešu kārtu.

Ja ēdot nokrīt nazis, tad gaidāms ciemā atnākam vīriešu kārtas vie-

sis; ja nokrīt dakšiņa, tad atnāks sieviešu kārtas viešņa. — Uz ko

citu šāda ticība dibinās, kā vienīgi uz vārdu gramatisko kārtu? Pie

tam nav tā, ka vīriešu kārtas vārdi būtu piešķirti tikai tādiem priekš-

metiem, kas spilgtāki atgādina kādas vīru īpašības. Pa daļai tas tā

gan ir. īpaši zīmīgs piemērs šinī ziņā ir saules nosaukums. Dien-

vidos, kur saule uz cilvēku galvām raida it kā bultas, grieķu «liēlios»

un romiešu «sol» ir vīriešu kārtas vārdi, laikam taisni šīs savas asās

dabas dēļ. Gluži tāpat senebrēju «šemeš» (saule) atkal ir vīriešu

kārtas un «iziet kā brūtgāns no sava kambara un priecājas kā varo-

nis ceļu tecēt» (Dāv. dz. 19, 6). — Latvijas ģeogrāfiskais stāvoklis

mūs spiež uz sauli skatīties citādām acīm: saule nevar būt bargs uz-

brucējs, kas bultas šauda; taisni otrādi: saules nekad nevar būt

diezgan. «Ganiņam gara diena, Kad saulītes neredzēja.» Tādos ap-

stākļos ir piedabīgi šo spīdekli iedomāties kā maigu sieviešu kārtas

būti, un šis priekšstats tad izpaužas jau vārdā pašā, ar gramatiskās
kārtas palīdzību. Sauli pieminot, nāk prātā arī mēness. Varētu vi-

ņam, ja vispārīgi tam kārtu piešķiram, vienu kārtu atzīt par tikpat
atbilstošu kā otru. Bet cilvēks visur labprāt saskata savas dzīves

analoģijas, kālab dzimumu attiecības apzinīgi vai neapzinīgi pārnes

arī uz debess spīdekļiem; tā iepriekš minētajām tautām, kam die-

nās spīdeklis ir vīriešu kārtas, nakts spīdeklis ir saucams sieviešu

kārtas vārdā, kurpretim mūsu sieviešu kārtas saulei atbilst vīriešu

kārtas mēness. Te, kā redzams, zināmi dabas doti noteikumi ie-

tekmējuši vārdu kārtu. Bet daudz citos gadījumos iemesls grūtāk

saskatāms. Ozolā, varbūt, gan saskatīsim vīra stingrību un liepā

sievas maigumu, bet kāpēc kārkls ir vīrs un lazda — sieva, to, kas

zin? — vai jebkad izdosies noskaidrot. Tomēr sava kārta ir arī

šiem kokiem nodrošināta jau ar gramatisko formu vien, un nevien

viņiem, bet katrai lietai bez izņēmuma, jo latvietim nav nekatras

kārtas vārdu: katrai lietai ir viens vai otrs dzimums. Kāda nu gra-

matiskā kārta reiz nodibinājusies, ar tādiem priekšstatiem asociējas

šī vārda lietošana. Blusa vāciešiem ir vīriešu kārtas («der Floh»),

tālab arī Faustā ķēniņš viņu mīl kā dēlu (ne: meitu!), bet 1. t.

dziesmās blusa ir līgava, ko circenis — protams, līgavaiņa lomā —-

ved: No aizkrāsnes kambarī. Blusai pie tam ir sava «zīda šalube»

vai citi atribūti, kas pieklājas tikai sievām.
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Bet aprādītajā kārtā apsverot, ka valoda pati visgarām spiež uz

personifikāciju, mēs nonākam pie jautājuma, vai tādā gadījumā vis-

pār vēl atliek kāda vajadzība par personifikāciju tautas dziesmās

runāt. Te nu jāatgādina, ka valoda ir gan nepārtrauktu personifi-

kāciju virkne, bet ka šīs personifikācijas no biežās lietošanas ir pā-

rāk aprastas un tāpēc netiek vairs kā personifikācijas pamanītas un

izjustas. Piem., ja mēs sakām, ka «māja ir sēdusies», tad mums tur

parasti rodas tikai priekšstats par to, ka māja tagad atrodas dziļākā

vietā nekā agrāk, bet nebūt māja mums vēl nav nogurusi vecīte, kas

ielas malā sēž. Ja, turpretim, tautas dziesma runā par sauli un viņas

sēšanos, rodās daiļa personifikācija:

Saulīt' vēlu vakarā Rītā agri uzlēkdama.

Sēžas zelta laiviņā; Atstāj laivu līgojot.

Te parādās vecu vecā dzejnieka dāvana, kas ar saviem paņēmieniem

vecu, nodilušu vārdu padara jaunu, vai, konkrētāki runājot par mūsu

atgadījumu, nobālušu personifikāciju atkal uzspodrina un atdzī-

vina. Sasniegts tas ir tādā kārtā, ka saule nevis vienkārši «sēžas»,

bet konkrēti tiek minēts, ka sēšanās notiek laivā. Līdz ar šo vietas

apstākli mums sēšanās neatvairāmi jāiedomājas kā personas darbī-

ba. Ar to saskan arī dziesmas otrā puse, kur ir runa par lekšanu.

Gan jau parasti runājam par saules lekšanu un noiešanu, par perso-

nifikāciju ir nedomādami, bet ja saule «uzlec» ar tādu sparu, ka «at-

stāj laivu līgojot», tad neviļus to iedomājamies gluži tā, kā kad mēs

paši, no laivas uz cietzemi lēkdami, laivu sakustinātu.

Kas līdz šim it īpaši sacīts par sauli, tas attiecas līdzīgā kārtā uz

visiem citiem gadījumiem: tautas dzejnieks, lietu visumā augšup un

lejup kāpdams, var šai bezgalīgajā kāptuvē apstāties jebkurā kāpē,

to padarīdams sev līdzīgu. Personifikācija viņam nav tikai lech-

nisks līdzeklis, modru uzturēt lasītāju uzmanību, bet te izpaužas

dziļo un plašo simpātiju gars, kam līdzīgi, kā svētajam Asīzas Fran-

cim, saulē un vējā, ūdenī un uguns liesmās ir māsas un brāļi. Bez

personifikācijas simpātiju pasaule L t. dzejā nav domājama tik ba-

gāta, kāda tā ir patiesībā.

Pielieku te vēl kādus personifikācijas paraugus:

Runāj' cirvji, runāj' kapļi. Miežu jumis skūpstījās
28.246. Ar apiņa cekuliņu.

Tas galdiņš tā vien teica: Zaļa zāle gauži raud.

še nav labu dzērājiņu. Nīcā. Redz, kur nāca alus kanna.

Burvis mans kumeliņš. 29.824. Auzu skara tā sacīja. 28.213.

Piedurknīte, tā redzēja. Liniņš mani nolamāja. 28.343.
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b) Parallēlisms. Personifikāciju pārrunādami konstatējam,

ka lauta savā dzejā jūtas rada visai savai apkārtnei. Kaut kas lī-

dzīgs mums jāatzīmē, ja runājam par pa rallēl ism v. Pats

nosaukums pieder planimelrisko priekšstatu pasaulei un rakstniecī-

bā ievests attiecībā uz dzejas valodu Vecajā Derībā. Tur, tiešām, at-

rodam izkoptu īpašu izteiksmes veidu, kas ir ar šo vārdu apzīmēts

un tā iegājis stila mācībā. .la. pieiil., 5)2. psalmā 7. un 8. strofā

lasām:

7.: Nejēga to neatzīst 8.: Gan bezdievīgie zaļo kā zāle,

Uh ģeķis to nesaprot. Un visi ļauna darītāji zeļ.

etc.

tad gaiši redzam, ka te pa divreiz top sacītas tās pašas domas, tikai

citiem vārdiem. Sintaktiskā iekārta mēdz būt abās parallēlēs vie-

nāda, šāds parallēlisms pēc būtības izceļas, divi satura un izteiks-

mes ziņā līdzīgus teikumus cieši apvienojot, sašķeterējot. Pēc savas

sintaktiskās struktūras šī dzejas izteiksme ir dēvējama parallelismus

membrorum, pēc vārdu izvēles to varētu saukt arī sinonimo parallē-

lismu. Somu un igauņu tautas dzejai šis parallēlisms nav svešs, bet

latviešiem neparasts. Ļoti reti satiksim tādas strofas, kā:

Nu, Dieviņi, lava vaļa,

Nu tavā rociņā,

kur, tiešām, domas abos blakus stāvošos teikumos gandrīz iden-

tiskas. —

Biežāki jau satiekam 1. t. dziesmās parādību, ko varētu dēvēt

par stereotipo parallēlismu. Bārenīte, piem., aptek tē-

va kapu, pēc tam mātes kapu. Norisa ir abas reizes apmēram tā pati,

tikai īpatnējā labdarība, ko bērns piedzīvojis, ir citāda no tēva, citā-

da no mātes puses. Tamlīdzīgi karā nodots jauneklis pēc kārtas

lūdz tēvu, māti, brāļus, māsas, lai izpērk to no .kara. Atkal līdzīgi

citā dziesmā gulētāju pēc kārtas nāk modināt visi ģimenes locekļi.

Te izteiksme ir, tā sakot, jau gatava, un atliek tur ietilpināt tikai

vienu jaunu teikuma daļu, uz kuru šī izteiksme tiks attiecināta. Arī

šādam parallēlismam 1. t. dzejā nav lielas nozīmes, lai gan to atro-

dam dažā jaukā dziesmā:

Mātes meitas pūru veda, Sērdienītes pūru veda,

Skudri jūdza vezumei; Lāci jūdza vezumei;

Sak' skudrīte svilpjodama: Sak' lācītis ņammādams:

Kaspar vieglu vezumiņu! Kas par smagu vezumiņu!

Aizputē.
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Tamlīdzīgi:

Es šķitu saulīti Es šķilu lietiņu

Aizgājušu; Nolijušu;

Māmiņa mīļā • Bērniņi mīļie
Nomiruse. Raudājuši. 27.412

Bet it sevišķa vieta l. t. dziesmās pieder tam parallēlisma vei-

dam, ko ar labu tiesību varam saukt par simbolisko

parallēlism v. Jau pēdējā piemērā ir ar stereotipo parallēlis-
mu savijies arī simboliskais, kura dabu lai pilnīgāki noskaidro seko-

šās dziesmas:

Saule saka noiedama: Māsa, pūru piclucīj'si,

Nu, ļautiņi, svētvakars! (laida tautas atjājam.

Māmiņ' saka nomirdama: Nav saulīte nogājusi;
Nu bērniņi bārēnīši. Rasa zāles galiņā,

leva, ziedus izkārusi, Nav meitiņa uzaugusi
Gaida pilnu mēnestiņu; Jau ļautiņu valodās.

Visos šinīs piemēros ir runa par ļaužu likteņiem, bet par šiem

likteņiem tieši runā katrā dziesmā tikai tās pēdējā pusē. Pirmā

puse it kā runā pavisam par ko citu, par norisam dabā. Pie tam šīs

divi puses pat sintaktiski nav savā starpā kautkādi saistītas. Velti

tur meklēt parastos «kā» un «tā»; nē, abas puses kā akmeņi ķiklopu

mūrī turas kopā ar savu iekšējo smagumu, tādējādi dziesmai pie-

šķirdami monumentālu vienkāršību.

Dziļākais cēlonis šāda veida parallēlismam droši vien ir tautas

tuvums un radniecība dabai, kas stāv sakarā ar zināmu vienkār-

šību un vientiesību domāšanā. Vientiesīgs cilvēks, proti, visas lietas

labprāt skata no sava subjektīvā viedokļa un savus pārdzīvojumus

ārpasaulē projicēdams, dabas norisās ierauga taisni to, kas ir viņa

pārdzīvojumiem analogs un ko, varbūt, viņš pats tur ir ienesis jeb

ieskatījis iekšā. Ņemsim, piem., baznīcas zvanu. Zvans var būt

tas pats, bet bēriniekiem tas skan citādi nekā kāziniekiem. Tādā

kārtā naivai domāšanai visa daba ir dalībniece mūsu personīgajos

likteņos. Vai tad nu kāds brīnums, ja savu iekšieni vērojam pla-

šākajā dabas spogulī! Ļoti zīmīgi tādu uztveri raksturo tautas

dziesma pati:

Degu sveci, degu skalu, — lenāk mana māmuliņa,

Tumša mana istabiņa; Tūlīt gaiši atspīdēja.



Objektīvais gaišums no mātes ienākšanas netop lielāks; bet

bērns, par māti priecādamies, top acīgāks, un līdz ar to viņam drū-

mā apkārtne parādās gaišākās krāsās. Līdz ar to ārējais skatījums

top par iekšējās pasaules izteicēju, rodas vajadzība, pašam par sevi

runājot, rādīt arī šo ārējo skatījumu. lespaidu tas ievērojami kā-

pina, jo tādā ceļā uz klausītāju pāriet zināms noskaņojums un otr-

kārt, simboliskā izteiksmē ar reālo savīdamās, saista mūsu uzmanību

ilgāku laiku un tāpēc — līdzīgi kā atkārtošanās gadījumā — iedar-

bojas uz mūsu dvēseli intensīvāki.

Tāds simbolisks parallēlisms varēja sākumā rasties gluži naivi;

bet rezonanci atrazdams, viņš var pamazām pārvērsties par stila

līdzekli, ko tauta lieto jau vairāk vai mazāk apzināti. Tā laikam

izskaidrosies l, t. dziesmu iedalīšanās «divi pusēs», par ko dažkārt

runā arī dziesmas pašas.

Jaunākās dziesmās izteiksme nav vairs tik naivi droša; tāpēc

tur abas puses ir savienotas ar konjunkcijas palīdzību, piem.:

Saduguse saule gāja Tā saduga mans prātiņš,
Caur ziliem mākoņiem; Ar nelieti dzīvojot.

Bukaišos.

Piemēri ar «kā»:

Kā no koka skaidas lēca, ' Kā balodis nopūtās
Tā no tevis valodiņa. Garas vagas galiņā.

Apmēru ziņā parallēlisma locekļi — kā jau vairums piemēru

rādīja, — aptver dziesmas «pusi»; bet dažreiz posmi ir arī īsāki; tā:

Kūtri zirgi netecēja, Vai lepnam valodiņas?

Lepni ļaudis nerunāja; Es izvilku kūtram rikšus,

Vai zirgam soļu trūka, Lepnam rāmu valodiņu.

13.211.

Ir gadījumi, kur varētu runāt gan par noliegtu, gan arī par

maskētu parallēlismu. Noliegums saliekams diezgan bieži; tā:

Balti jāja vedējiņi, Grieziet ceļu, rūmējiet,

Kā ar sniegu apsniguši; Liela vēja vētra krāc;

Tas nebija balts sniedziņš, Tā nebija vēja vētra,

Tas bij meitas tikumiņš. Tie bāliņa kumeliņi.

18.626. 18,ir> I.

Sp, A.-S. «ROTA» Rigo, Kr. Balona ielā 14320
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Tamlīdzīgu piemēru ir liela bagātība. Pēc būtības te tas pats,

ko redzējām pozitīvajā parallēlismā. Tikai izteiksme te ir rafinē-

tāka, mēģinādama mūs pārliecināt, ka simbols ir noturēts par īste-

nību. —
Kad šādā ceļā noskaņojums radies, tad dabūjam zināt pa-

tiesību, bet iespaids ir ārkārtīgi kāpināts, apzinoties, ka šī īstenība ir

varējusi radīt tik stipras illūzijas.

Ir kādi gadījumi, kur parallēlisms grūtāki izlobāms; tā, piem.:

Pusrītā saule lēca Pusvasaras tautu dēls

Purva bērza galiņā; Raud uz manu augumiņu.

Dziesmas īsto saturu mums nepārprotami pasaka pēdējā puse,

kas runā par tautieša raudāšanu. Bet saule un raudas nav liekamas

parallēlē. Te mums pie pirmās «puses» jāizdara klusu ciešot seci-

nājums: saulei vēlu lecot purva bērzs bija līdz pusrītam tīts

miglā vai klāts ar rasu. šī rasa tad nu atbilst tautieša raudām.

Domāju, ka šinī gadījumā varam runāt par parallēlismā maskēšanu.

c) Metaforas dažādie veidi un cēloņi.

parallēlismu runājot, nācās atzīmēt (pag. 320.) teicienu: «Tā saau-

ga mans prātiņš.» Neatliek nekādu šaubu, ka šis teikums par se

ņemts ir tīra metafora, jo «saduga» ir norisas apzīmējums, kas va

labi attiekties uz parādībām atmosfairā, bet ne dvēseles dzīvē, uz k

viņš še tomēr ir attiecināts. Kālab, nelūkojot uz visu to, metafor

citētajā dziesmā netiek spilgti izjusta? Acīmredzot tāpēc, ka

abas dziesmas puses ir noliktas blakus, pie kam pirmajā pusē «s

dugšana» ietilpst it dabīgi, bet ar vārda «tā» palīdzību, pārnesta a

uz dziesmas otro pusi. Ja dziesmas pirmo pusi nemaz nemiņai

tad otras puses metafora griež uz sevi vairāk vērības, jo viņa ko

centrētā veidā it kā satur divi izteiksmes: «sadugšana» atgādina ga

sa apstākļus, bet «prātiņš» liecina, ka runa tomēr ir par dvēsel

pārdzīvojumiem. Tamlīdzīgā kārtā rodas vairums metaforu: i

divi parallēlām izteiksmēm, kas apzīmē divi analogas parādības v

norisas, mēs kādu locekli pārnesām no vienas izteiksmes otrā. T

dā gadījumā mēs varētu metaforā saskatīt saīsinātu parallēlism

jeb parallēlismu prēgnantā veidā. Tas arī labi iedomājams, jo 1

jau iepriekš minēts, cilvēks savus iekšējos pārdzīvojumus ienes ā

pusē stāvošajā dabā, kāpēc viņš arī bez liekas gudrošanas no šīs d

bas aizņemas terminoloģiju savas iekš pasaules vajadzībām.

Ir, protams, metaforai ari citi cēloņi.

Pieguļnieki, bāleliņi, Es redzēju Dieva suni

Vai ir visi kumeliņi? Kumeļkāju valkājot.
30. 166.
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Kas ir Dieva suns? Nešaubīgi vilks. Bet vilks nav minēts

vārdā, jo kad vilku piemin, tad vilks ir klāt. Tā tad vecu laiku

ticība neļauj vilka vārdu pieminēt tādos apstākļos, kur vilks varētu

kaitēt. Un mūsu piemērā ir runa taisni par pieguļniekiem, kam zir-

gi jāuzmana nakts laikā. Cik viegli te vilks var uzbrukt! Tā tad

no viņa jāvairās visiem līdzekļiem, kādus vien maģija sniedz. Bet

drošākais līdzeklis — neņemt vilka vārda ne mutē, jo vecais uz-

skats tāds, ka vārds un priekšmeta resp. personas būtība ir savā

starpā mistiski saistīti. Tā tad vārds ir tas elektriskais tveramais,

ko skardami mēs iedarbinām aiz tā slēpto enerģiju. Lai nu tas ne-

notiktu, senais cilvēks iet attiecīgajam vārdam ar līkumu. Bet par

zināmo priekšmetu tomēr jārunā, jo pieguļniekiem jāpasaka,

ka viens zirgs saplosīts. Bunāts nu arī tiek —un tieši par vilku

runāts, — bet dodot vilkam citu nosaukumu. Tā izvairīšanās no

lietu īstā vārda noved pie metonimijas.

Apskatītajam gadījumam ir rada tās parādības, kur priekšme-

ta īsto vārdu nemin aiz godbijības, lai nepieskārtos neaizskaramam

svētumam, kā dažās reliģijās ar Dieva nosaukumu, vai arī ar tēva

un mātes vārdu. Vispārim derēs te iecerēties, ka arī vēl nesenos lai-

kos dzejā ziedēja tā dēvētais anagramatisms, kura būtība pastāvēja

iekš tam, ka personas vārdu sadalīja elementos un no šiem elemen-

tiem sastādīja kādu teicienu, kas bija dzejoļa kodols. Arī te dziļākā

jēga varēja būt tikai tā, ka vārda elementus — arī izārdītā veidā

— lietojot, mistiskā kārtā mēs nākam kontaktā ar vārda īpašnieku.
Ir arī citi iemesli, kas skubina lietas īsto vārdu aizplīvurot. Pa-

šas tautas dziesmas runā par «aplokainu valodiņu», ko klausītāji

šķietami nesaprotot. Domāta ir izteiksme, ko tuvāk stāvoši cilvēki

saprot, bet kas liekiem ļaudīm var palikt neatrisināms noslēpums,

pēc devīzes «visiem dzirdēt, vienam saprast», kā to dažkārt formulē

mīklas. Valoda tādā gadījumā kautko ir apslēpj, ir atklāj. Šo ap-

stākļu dēļ arī mums, tautas dziesmas lasot, var kādreiz rasties šau-

bas, vai valoda ir vientiesīga, vai «aplokaina». Piemēram 20. 428.

dziesma:

Cep, māmiņ, tādu maizi, Nu es iešu doru dēt

Viegli nest, gausi ēst, Tālajā šiliņā.

Barons šo dziesmu, pieturēdamies pie vārdu burtiskās nozīmes,

ievieto nodaļā par dravniecību. Man tomēr pastāv stipras aizdomas,

ka te ir runa par kara gājienu, kas ved ļoti tālu, «tālajā šiliņā».

Vismaz man no lecavas bija piesūtīta kara dziesma, kur «dēliņis

tā sacīja», lai māte viņam cepot auzu maizi, kas bija «gausa ēst,

viegla nest mugurā». -— Ja 20. 428. dziesma tomēr karu nemin, tad
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nolūks varētu būt —
neatklāt savus nodomus; tā ir šifru valoda.

Tāda «aplokaina» šifru valoda arī tagad vēl ir visgarām lietošanā,

kur sarunā ļaudis piedalās ar dažādu vecumu, dažādu izglītības lī-

meni vai dažādām interesēm. Arī mēs, jaunlaiku cilvēki, te vārdā

dažu ko ieliekam, ko šis vārds vientiesim nemaz neizsaka.

Metaforā dažreiz uzglabājas veca ticība. Ja saka, ka valoda

esot metaforu kapsēta, tad ar tikpat labu tiesību var sacīt, ka meta-

foras ir kapa akmeņi uz senlaiku ticējumiem. Ja, piem. saulei, de-

besskalnā braucot, ir savs pajūgs ar zirgiem, par kuriem vēsta, ka

tie nesvīst un negurst un nav ceļā dusināmi, tad grūti nākas nosvērt,

vai te ir tik dzejiskas fantāzijas rotaļa, jeb tiešām senči saules brī-

nišķīgo gaitu debesu lokā iedomājušies kā braukšanu. Tāpat ar

kustoņu valodu. Kā bērns dzīvniekus iedomājas sev līdzīgus, tā

arī senatnes cilvēks vispārim varēja lācī saskatīt īpaša veida cil-

vēku. Vilkatis, lai gan kā vilks izskatās, katrā ziņā ir pārvērsts cil-

vēks. Visu to ievērojot nav ko brīnēties, ka pasakās un dziesmās,

kur šie zvēri runā, uzglabājas kāda sena ticība, kas tagad mums

šķiet tikai gleznainība.

Cits ļoti ievērojams cēlonis metaforu radīšanai ir valodas spaids.

To visvairāk nomana steigā un emocionālā dvēseles stāvoklī. Nav

daudz vaļas vārdus meklēt un apsvērt, ir jāņem tādi, kas ir tuvāk

pie rokas, ja arī tie ar attiecīgo jēdzienu nav pilnīgi kongruenti.

Tāds, piem., ir jautājums, ko esmu dzirdējis bērnībā, vai arī Vāc-

zemē esot jāiet krievos. Ar krievos iešanu bija domāta kara klau-

sības izpildīšana. Bet diez vai priekš 50—60 gadiem latviešiem tāds

vārds maz bija ieviesies. Tad nu vientiesīgai tautas runātājai ne-

gribot nācās izteikties metaforiski, apmēram tā, kā vecajam Sten-

deram», kam strauss ir «lielais pagānu zemes putns». Inercija un spē-

ku oikonomija skubina kaut ko svešāku un tālāk stāvošu apzīmēt ar

ko tuvāku un aprastu. Tā cietzemes apdzīvotājam jūras dzīvi un

kuģinieka nodarbošanos vedas apzīmēt ar vārdiem, kas aizgūti no

lauku dzīves. Laiva ir «Ventas kumeliņš».

Nākat, ļaudis, skatīties, Pret bangām stāvu lēca,

Kur tek Ventas kumeliņš: Abējpus sviedri tek.

30. 814.

Tāpat:

«Cūka peld pa Daugavu,

Naudas somu mugurā».

30. 906.
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Izrādās, ka šī cūka ir kuģis. Tā tad atkal uz kuģniecību pār-

nests lauksaimniecībā resp. lopkopībā gūts priekšstats, kas vairāk

atbilst tai sfairai, kurā tautas dziesmas autors ieaudzis. — Kā pats

par sevi saprotams, konkrēta izteiksme tautas dzejniekam ir tuvā-

ka nekā abstrakta, bet pagadās, kaut arī reti, ka gleznu rada taisni

abstrakts jēdziens:

Kas cērt zaļu ozoliņu,
Cērt kumeļa gr ū tu m i ņ v.

Kavējoties pie parallēlismā parādībām, redzam, ka ozols at-

bilst vīram, bērzs jauneklim etc. Ja šādi korrelāti lietojami bieži

un viņu attiecības konstantas, tad simboliskais vārds var īsto nosau-

kumu padarīt pilnīgi lieku, Piemēram:

Liepa auga Liepājā, Pati liepa aizlīgoja

Ozoliņš Klaipēdā: Pie Klaipēdas ozoliņa.

Te «liepa» un «ozoliņš» ir konvencionālas matemātiskas zīmes,

aiz kurām stāv noteikti, lasītājam zināmi lielumj. Tādā pat kārtā

«cīrulītis, mazputniņš» īstenībā ir arājpuisis etc. —

Noslēgums. Tautas dzejā gaišāk kā jebkur citur tauta var

saskatīt savu garīgo seju; tautas dziesmu ritums un izteiksme ir

savukārt apbrīnojama daiļuma paraugi. Viss tas vedina domāt, ka

latviešu rakstniecība, attīstības ceļu iedama, nevarēs paiet garām

senajiem dziesmu avotiem. Bet latviešu rakstniecības sākumi at-

rodas svešas tautas kopšanā, kālab tautas dzejas sakars ar literā-

tūru ir uz brīdi pārtraukts. Bet pilnīgi izdeldēt šo sakaru nevar,

un atmodas laikmetā jaunlaiku literātūra sāk vecajai tautas dzejai

maksāt meslus. Tālab pie atmodas laikiem nonākot, mums būs jā-

noskaidro arī jautājums, kāda ir tautas dzejas ietekme latviešu

mākslas dzejā.

II Latviešu tautdziesmu mūzika

Komponists Jēkabs Graubiņš

«Vissenākā mūzika pēc sava sākuma ir tikpat veca kā dzeja, jo

vissenākā dzeja arvienu tika dziedāta» —ar šo sengrieķu

mūzikas pētnieka R. Vestfāla (Westphal) apgalvojumu latviešu tau-

tas mūzikas folkloras pirmais ievērojamais pētnieks Jurj ānu

Andrej s sāk savu apcerējumu par Jāņu dziesmu jeb līgotņu se-

numu. Mūsu laiku folkloristi nav vairs tik katēgoriski un vārdu
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«arvienu» augšējā apgalvojumā būtu nolaiduši nost. Čaklais latvie-

šu tautas dzejas pētnieks prof. Dr. L. Bērziņš pilnīgi dibināti aizrā-

da, ka senči savu dzeju ne arvienu dziedāja, bet arī skaitīja jeb

teica, ar svešvārdu: skandēja (piem., apvārdošanas procesā, kas

varēja notikt tikai noslēpumainā, paklusā veidā). Bet šis pats zi-

nātnieks piekrīt mākslu sinkrētiskajai dabai senatnē un dzejas va-

lodas saskaņošanai «ar tām iespējām, ko pieļauj dziedāšana

un deja». Ja ieskatāmies milzīgajos dainu krājumos, tad tomēr ne-

atrodam tajos tādus satura nozarojumus, no kuru dziesmām nebū-

tu uzglabājusies neviena meldija. Protams, tekstu savākts daudz

vairāk nekā meldiju, bet nav jāaizmirst tas, ka simtiem dziesmu

dziedāja pēc vienas meldijas. Arī pati skandēšana jau ir pusdziedā-

šana, nevis ikdienišķa valoda. Tādēļ taisnība gan būs, ka teikša-

na salīdzinot ar dziedāšanu būs notikusi tikai retumis.

Ja nu tautas dzejas valoda saskaņojās ar tām iespējām, ko pie-

ļāva dziedāšana (un deja), citiem vārdiem: ka teksts un meldija

savstarpēji ietekmējās, tad ir dabīgi un nepieciešami pārskatam par

tautas dzeju pievienot arī šīs dzejas līdzgaitnieces un līdzveidotājas

— mūzikas (melodijas, metra, ritma v. t. t.) — aprakstu. Tāpat kā

nav iespējams runāt par tautas meldijām neatkarīgi no dziesmu

teksta. Lūk, kādēļ šajā literātūras vēsturē lasītājs atrod arī šo

nodaļu -— par latviešu tautdziesmu mūziku.

1. Meldiju skaits un loma pantmēru stabilizējot. Varianti.

Folkloras krātuves glabāšanā šimbrīžam atrodas ap 10.000 sa-

vākto tautdziesmu meldiju un to variantu. Šis skaits, salīdzinot

ar savākto tekstu skaitu, ir diezgan mazs. Tomēr samērs, šķiet,
atbildīs dzīves īstenībai. Ir dabīgi, ka meldiju daudz mazāk nekā

tekstu, jo tautā parasts neskaitāmus tekstus dziedāt pēc vienas mel-

dijas, piem.: apdziedāšanās, Jāņu, kristību, kāzu un dažādu darbu

dziesmās. Katram novadam (pagastam, draudzei) ir tikai nedaudz

meldijas, pēc kurām tajā dzied, piemēram, visas Jāņu dziesmas, ti-

kai 1 vai dažas meldijas atkal visām malšanas dziesmām, tāpat vi-

sām ganu, dzīru v. c. tā saucamajām teicamām dziesmām jeb

«dziesmām» šaurākā nozīmē. Godos, apdziedoties viena novada

ļaudīm, skanēja tikai viena meldija, kaut gan izdziedāja — simtiem

četrrindu. Tikai sastopoties vairāku novadu ļaudīm, kā tas varēja

notikt, piem., kāzās, kur līgavainis un līgava bija katrs no savas pu-

ses, varēja «karot» arī 2 meldijas — panāksnieku un vedēju.

Meldija šajās dziesmās ir bijusi tas stabilākais elements, vārdi

turpretim daudz vairāk gadījuma rakstura, brīvas improvizācijas,
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kurās izpaudās dziedātāju gara atjautība un apķērība, kad bija jāat-
sit «pretinieku» uzbrukumi vai pašiem jāuzbrūk. Tādēļ arī meldi-

jām liela loma dziedamo tekstu metrikas un ritmikas noteikšanā:

katrs jaunpiegudrotais teksts gribot negribot bija jāsadzejo meldijai

piestāvošā pantmērā. Reiz piedzimusi un nostabilizējusies, meldija

radīja ap sevi simtiem vienveidīgu dainu. Viņa ir pantmēra uzticī-

ga glabātāja un sargātāja. Ja milzu vairums latviešu dainu nebūtu

tautas dziesminieku dzejotas un improvizētas pēc jau gatavas mel-

dijas, vai meldiju formulām, bet pilnīgi brīvi, tad, kas zin, vai dainu

pantmērā valdītu tā stingrā vienveidība, kādu tur tagad apbrī-

nojam.

Ja arī atrodam augstāk minētos dabīgos iemeslus, kādēļ mel-

diju skaitam jābūt mazākam par tekstu skaitu, tad tomēr jāsaka,
ka arī tādā gadījumā savākto meldiju būtu vairāk, ja viņu vākšana

nebūtu daudz grūtāk izdarāma, nekā tekstu sakrāšana. Vajag būt

labi mūzikāli izglītotam cilvēkam, ja grib tautas dziedātās meldijas

uzrakstīt notīs. Tas nav viegls uzdevums, ja ievēro, ka tautas dzie-

dātāji prot dziedāt tikai bez apstājām, kas uzrakstītājam būtu ne-

pieciešamas, un pie tam, atkārtojot meldiju, to gandrīz vienmēr va-

riē. Tādu izveicīgu un rūpīgu meldiju vācēju mums bijis ļoti maz.

Svešā pusē aizbraucot un labus dziedātājus saklaušinot, ir tad vēl

grūti tos piedabūt pie veco, «blēņu» dziesmu dziedāšanas, grūti iz-

saukt atmiņā dažkārt jau sen necilātās mantas.

Atgriežoties vēl pie meldiju stabilitātes, jāpiemetina, ka absolū-

tas stabilitātes gan nav nevienai tautas meldijai. Pat viens pats

dziedātājs, atkārtojot meldiju ar citiem vārdiem (turpmākajiem

pantiem), nedzied vairs to burtiski tāpat, kā iepriekšējo reizi, bet

variēdams, un jo spējīgāks dziedātājs, jo vairāk.

Tā, piem., Jurjānu Andrejs uzrakstījis dziesmu «Kuļam pieci»

ar 3 variantiem, ko dziedājusi Mada Balode Ērgļos:

Paraugs No 1.
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Vairāku dziedātāju mutē, protams, variantiem var būt vēl lie-

lāka dažādība un atšķirība citam no cita. Atšķirība palielinās gan-

drīz līdz melodiskai nepazīstamībai dažādu apgabalu variantos.

Tomēr variēšana galvenām kārtām skar melodisko pusi, kā tas

skaidri redzams Madas Balodes dziesmā «Kuļam pieci», mazāk

metrisko un ritmisko (viena paša dziedātāja variantos pat

nemaz).

Tā tad meldijas elements, kas korrelātīvs dzejas pantmēram,

paliek stabils un savu konservātīvo ietekmi uz jaunu tekstu veido-

šanos patur. Izņēmumi gan minami arī še, proti: gadījumi, kur

pulkā dziedot dziedātājiem piemīt dziņa paturēt iniciatīvi jaunu

pantu uzsākšanā (sevišķi apdziedāšanās dziesmās). Tādās reizēs

dabū ciest meldijas sākums un beigas: iepriekšējā panta beigas

pēkšņi aprauj, dažreiz nenobeidzot pat iesākto vārdu, lai «kluptu»

iekšā nākošajā pantā, iekams «pretinieks» to vēl nav izdarījis, stei-

gā uzņemtais nākošā panta sākums tad var arī ritmiski un metris-

ki mainīties: saīsināties —kā jau steidzoties. Spilgtu šādas dziedā-

šanas vii dziesmas paraugu ar variantiem uzrakstījis Em. Melngailis

Rucavā:

Paraugs No 2.

Tālākajos pantos šī metriskā noteiktība paliek tikai vidus tak-

tīs, kurpretim pirmā un pēdējā jau kļūst patvaļīgas: abas saīsinās

un saplūst kopā par 1 takti. Tā, 2. pants nobeidzas:

Šajā takti trūkst 3 astotdaļas. Bet par to trešā panta pirmajā

takti atkal trūkst 2 astotdaļas:

Tā 2. panta pēdējā takts ar tikai 2/8 un 3. panta pirmā takts ar

tikai 3/8,
bez apstāšanās viena pēc otras dziedātas, saplūst kopā par

vienu pilnu 5/8 - takti. Tāpat tas ir ar vēl nepilnīgāko (tikai i/8)
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un 4. panta pirmo takti:

Ari 4. pants tāpat savienojas ar 5-to, 5. ar 6-to un 6. ar 7-to.

Jurjānu Andreja uzrakstītajos materiālos atrodam arī vairākus

paraugus, kā divdaļīgs metrs dziesmā var pārvērsties trīsdaļīgā un

otrādi, ja tekstā mainās trochaji ar daktiļiem. Tā, piem., Rāvas

skolā vairākas māmiņas dzied kūmu dziesmu, kurai viens pantiņš

2-daļīgs (trochaji), otrs 3-d. (daktili):

Paraugs No 3.

Teicamo dziesmu meldijām, kurām tauta pielāgo daudzus un

dažādus tekstus, ir vērojama variantu pārpilnība. Turpretim tā sau-

camajām ziņģēm, jeb garākām dziesmām, ar sakarīgu vairākpantu
saturu, meldijas daudz stabilākas, jo pēc tām citus tekstus nedzied

vai arī dzied tikai nedaudzus, kādēļ dažādošanu neprasa ne ilga un

vienmuļīga meldijas atkārtošanās, ne arī jaunu tekstu savdabības.

Tomēr dziedātāju tieksme variēt arī ziņģu meldiju, atkārtojot to

vairākos pantos, nenoliedzama. Acīmredzot, tautas dziedātājiem

piemīt instinktīva dziņa ar meldijas variēšanu novērst tās atkār-

tošanās vienmuļību un apnicību. Pat jaunākos laikos sen jau no-

tīs uzrakstītas un koru daudzreiz vienā veidā dziedātas meldijas

tautas mutē vēl nebeidz variēties. Tādēļ augšā minētais skaitlis:

10.000 meldiju ar variantiem, ja par variantiem skaitītu visas mai-

ņas, ko atsevišķi dziedātāji un apgabali izdara pat jau ļoti izplatī-

tās meldijās, droši vien pieaugtu daudz lielāks.

2. Meldiju vecums un vēsturiskās gaitas

Tautdziesmu teksti, bez šaubām, dod daudz vairāk pieturas un

izejas punktu viņu vecuma noteikšanai nekā meldijas. Tekstu sa-

turs dod liecību par tautas ticējumiem, dzīves veidu, nodarbošanos,

ģimenes iekārtu, ļaužu kārtām, kopējiem iestādījumiem v. t. t., kas

attiecināmi uz noteiktiem kultūras un politiskās vēstures laikme-

tiem. Tautas meldijas, turpretim, ļaujas salīdzināties cita ar citu
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tikai pēc sava relatīvā vecuma (ir tad ar lielām grūtībām), bet par

savu absolūto vecumu nevar dot nekādu liecību. Mūzikas folkloras

pētnieki nākuši pie atzinuma, ka jo senāka kāda meldija, jo mazāks

tās toņu apjoms. Šis atzinums, kā redzams, dod iespēju tikai salī-

dzināt meldijas pēc vecuma, bet ne noteikt to izcelšanās laiku. Lat-

viešu tautas meldijas ar mazāko skaņu apjomu pieder Jāņu, apdzie-

dāšanās, dažādu darbu, mitoloģiskajām, ganu, šūpuļa un bērnu

dziesmām, kas gandrīz visas ir tā saucamās teicamās dziesmas, ku-

rās meldija nav cieši saistīta ar kādu vienu noteiktu tekstu. Tādēļ,

ja teksts dažreiz arī diezgan skaidri norādītu uz kādu noteiktu kul-

tūras pakāpi (piem., kad līgavas zaga un pirka), un tamlīdz arī

aprēķināmu vēsturisku laikmetu, tad tikpat droši nekad nevaram

uz šo laikmetu attiecināt arī tādas dziesmas meldijas izcelšanos, jo

pēc šīs pašas meldijas citureiz jau dzied arī pavisam citu tekstu, kas

pēc sava satura var attiekties jau uz citu laikmetu. Drošāk pēc

teksta satura būtu nosakāms tikai to meldiju vecums, kuras pastā-

vīgi saistītas ar kādu vienu noteiktu tekstu. Bet tas ir vēl pavisam

neapkopts pētniecības lauks.

Ja diezgan tuvu patiesībai stāvēsim, teikdami, ka senai dzies-

mai ir mazs skaņu apjoms, tad tomēr pavisam aplam būtu spriest

par kādas dziesmas vecumu pēc viņas meldijas skaņu apjoma vien:

mazu apjomu meldijas varēja izcelties arī jaunākos laikos, un vienā

laikā varēja dzimt un pastāvēt ir lielāka, ir mazāka tilpuma meldi-

jas. Tā, piem., nebūt nevar teikt, ka visas «ziņģu» meldijas, kam

skaņu apjoms parasti lielāks par «dziesmu» meldijām, būtu jaunā-

kas un «dziesmu» meldijas, kurām mazākie skaņu apjomi, tās ve-

cākās. Teicamā «dziesma», tāpat kā jaunākā laika rečitatīvi, stā-

vēja tuvu runāšanai, kas nepielaiž tik lielus balss pacēlumus un no-

laidumus kā dziedāšana ar savu lēnāko, liriskāko, jūsmīgāko rak-

sturu un atskaņošanas veidu. Tādēļ dabīgi, ka račitatīvveidīga-

jām dziesmām bija samērā mazs skaņu apjoms, bet dziedamām

ziņģēm lielāks. Tā tad mazs skaņu apjoms nav vecuma pazī-

me vien.

Jurjānu Andrejs pievienojas krievu pētnieka Famincina uzska-

tam, ka vecākās tautdziesmas ir tās, kas saistītas ar pagānu ticības

ierašām. Uz šī pamata viņš skaita par vecākajām latviešu dzies-

mām līgotnes jeb Jāņu dziesmas. Lielākajam vairumam no tām

arī mazs skaņu apjoms. Uz skaņu apjoma pamata Jurjāns grib

tautdziesmas sagrupēt pēc šādiem 3 laikmetiem: 1) aizvēsturiskā

laikmeta dziesmas —ar skaņu apjomu līdz kvartai, 2) priekš-

kristīgā laikmeta, pa daļai viduslaiku dziesmas — ar skaņu apjomu
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līdz oktāvai un vēl plašāku, dibinātu vairāk vai mazāk uz grieķu

gammām, 3) jaunāko laiku dziesmas —ar tādu pašu skaņu apjo-

mu, kā iepriekšējās, bet dibinātu uz modernajām toņkārtām dūra un

molla un ar ievadtoni (pustoni starp VII un VIII toņkārtas pakāpi),

šāds grupējums tomēr nevar noderēt par kādu nemaldīgu schēmu

katras tautas meldijas vecuma noteikšanai (droši vien, to Jurjānu

Andrejs arī nav gribējis dot), bet tikai apmēram fiksēt mūsu taut-

dziesmas attīstības galvenos posmus. Tādēļ pētnieks min, piem.,

arī vēl tādu vecuma pazīmi, kā meldijas uzbūvi uz ķīniešu jeb skotu

gammas pamatiem (nepilns diatonisms, kādu, piem., dod melnie

klavieru kauliņi).
Neredzēdams tautas meldijās nekādas pazīmes, kas īsti droši

un noteikti aizrādītu uz to izcelšanās laiku, es tomēr nemaz nešau-

bos, ka liels vairums no tām ir ļoti vecas. Šo pārliecību iedveš lat-

viešu meldiju salīdzinājums ar citu, mums pat ļoti tālu dabas jeb

mežoņu tautu meldijām. Lai gan mēs kultūras ziņā esam sasnie-

guši daudz augstāku pakāpi nekā, piem., dažas nēģeru tautas Āfri-

kā, indiāņi Amerikā, sārti, kirgizi un citi Vidusāzijā, un lai gan

nekad neesam ar šīm tautām stāvējuši kaut kādā sakarā milzīgo

attālumu dēļ, kas mūs no tām šķir, tomēr mūsu un šo tautu mel-

dijās uzduramies nereti uz lielām vienādībām, nerunājot nemaz par

līdzību ar tuvāku tautu mūziku. Vai tas neliecina, ka latviešu mel-

dijas cēlušās sirmā senatnē, kad tauta atradās uz tāda paša kultūras

līmeņa, kā minētās dabas tautas tagad? Jo mūzika savā tapšanas

gaitā nostaigā apmēram vienus un tos pašus ceļus visās tautās.

Latviešu tautas meldijām ir bijusi jāizbauda ari citu. tautu mū-

zikas ietekme. Savstarpēji ietekmējušās, protams, latviešu un leišu,
latviešu un igauņu, latviešu un krievu (sevišķi Latgalē) meldijas.

Ir diezgan daudz līdzīgu dziesmu, kuras šie mūsu kaimiņi tāpat uz-

skata par savām kā mēs. Leišu dziesmās atrodam meldijas, kam

līdzība ar mūsu «Pūt, vējiņ», «Jūriņ' prasa», «Lēcu, lēcu dārziņā»

un citām mazāk pazīstamām dziesmām; viņu 5/8-takts ritmiski

taisni tāda pati, kā mūsu:
J> J J>

Igauņi «Maza biju», neredzēju» tur par savu dziesmu, tāpat ari citās

viņu dziesmās atrodam radniecību ar mūsu meldijām. Neaizmirsī-

sim, ka igauņu tuvie radinieki lībieši izkusuši latviešos un atdevuši

tiem ari savu dziesmu īpatnības. Krievu ietekmei stipri padota bija

Latgale. Daudzās dziesmās sastopamie piedziedājumi, kā: «kašķē,

kongsē», «olilo», «timbaka taivaka», «paņudīs», «aisim tūlija», «se-

redinka», «stangi langi» un bezgala daudz citi tiem līdzīgi ir, jā-

domā, citu, dziedātājiem nesaprotamu valodu sakropļoti vārdi.
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Cīņu ar latviešu tautas dziesmām veda kristīgās ticības izpla-

tītāji, redzēdami tajās pagānisma stuti. Ar vāciem ieplūda Latvijā

viņu ziņģes, un pat tādi latviešu draugi no viņu vidus, kā Vecais

Stenders, labprāt redzēja «smalko» ziņģu izplatīšanos «rupjo» taut-

dziesmu vietā. Šīs «ziņģes» (nav sajaucamas ar latviešu pašu ga-

rākajām dziesmām, romancēm, balādām, ko tauta arī dēvē par ziņ-

ģēm), kā tagadējie «šlāgeri», izplatījās tautā diezgan sekmīgi un

šur tur piepotēja arī īstajām tautas meldijām pa svešam elemen-

tam. Tāda pati loma piekrita arī luterāņu korāļiem, katoļu un pa-

reizticīgo baznīcu dziedājumiem. Par laimi, tautas meldiju pre-

testības spējas tādiem elementiem ir ļoti stipras, — tik stipras, ka

gadu simteņos izstrādātās īpatnības pakļauj savai ietekmei daudz

vairāk no svešuma ieklīdušās meldijas, nekā ļaujas ietekmēties pa-

šas. Tas labi redzams, kad salīdzina Latvijā ievazātās «ziņģes» pēc

ilgākas apgrozīšanās tautā ar viņu pirmveidiem: tās tauta jau stipri

sagrozījusi pēc savas gaumes un tradicijām gan ritmiski, gan me-

lodiski, gan pēc satura.

Pirmie latviešu tautas meldiju uzrakstītāji un barmonizētāji,

skolotāju semināra direktors Jānis Cimze (1814.—1881.) un tā

audzēkņi, atradās vācu mūzikas gara gūstā. Mūzikas folkloras pēt-

niecība visās tautās bija tikko sākusies. Nav tādēļ ko brīnīties

un pārmest minētajiem celmlaužiem, ka viņi mūsu meldiju īpat-

nības, kas tās atšķīra no toreiz jau augstu stāvošās orīģinālmūzikas

Vakareiropā, pārprata un, jādomā, nereti uzskatīja par kultūrāli

iepakaļ palikušas tautas neveiklībām un kļūdām, kas jāizskauž.

Neparastas un nesaprotamas bija dabīgās toņkārtas (grieķu, baz-

nīcas), biežā jauktā metrika, dažādi teksta atkārtojumi un refrēni.

Dabīgo toņkārtu raksturīgās pazīmes tādēļ dziesmās iznīcināja un

meldiju iespīlēja dūrā un mollā, kas bija orīģinālmūzikā nodibinā-

juši virskundzību pār vecajām grieķu un baznīcas toņkārtām.
Jaukto metru ( 5/4,

5/8,

7/4 v. c.) dziesmas vai nu ignorēja, vai arī šo

metru pārvērta vienveidīgā. Teksta atkārtojumi likās nevajadzīgi

un garlaicīgi, jo palēnināja dziesmas satura risināšanos uz priekšu,

un tos tādēļ daudzreiz atmeta.

Tādus un vēl citus «labojumus» vajadzēja panest latviešu taut-

dziesmām no centīgajiem pašu tautas dēliem, kas gribēja, protams,

to labāko: dot tām «kultūrālu» veidu un daudzbalsības tērpu. Šo

censoņu darba ievērojams piemineklis ir kora dziesmu krājums

J. Cimzes kopojumā un redakcijā «Dziesmu Rota» (1872. g.), ar

nodaļu vācu dziesmām («Dārza puķes») un latviešu tautdziesmām

{ «Lauka puķes»).
Drīz pēc Dziesmu Rotas iznākšanas parādījās Vakareiropā un
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Krievijā daži mūzikas folkloras krājumi un zinātnieku pētījumi

sakarā ar tiem. Tie nepalika nepamanīti arī Latvijā un pamudi-

nāja arī latviešu mūzikas gara mantu krājējus kritiski atskatīties

uz jau padarīto darbu un ar jaunām atziņām par tautas meldiju

savdabībām to turpināt. No cimziešu pašu vidus izaugušais Bau-

maņu Kārlis (1835.—1905.) jau atklāj dedzīgu kampaņu pret taut-

dziesmu bojāšanu Gimzes un viņa līdzstrādnieku harmonizācijās.

Baumanim tomēr trūkst pietiekoši plašas un dziļas muzikālās iz-

glītības bruņojuma, lai šajā cīņā uzvarētu. Bet šis bruņojums bija

akadēmisko izglītību ieguvušajam Jurjānu Andrejam (1856,—

1922.). Tas tautdziesmu pētīšanā iet skolā pie krievu mūzikas zi-

nātniekiem Meļgunova, Sokaļska un Famincina, vēro, kā franču

mūzikas vēsturnieks Burgo -
Dikudrē (Bourgault -Ducoudrav) pēta

bretaņu tautas meldijas, iepazīstas ar etnogrāfu (Potjebņa) atzi-

numiem un ar labām sekmēm piemēro viņu metodes arī latviešu

tautdziesmu īpatnību izsekošanā. Ar savām 4 grāmatām «Latvju

tautas mūzikas materiāli» (I grām. 1894., II
— 1903., 111 — 1907.,

IV — 1913.) Jurjānu Andrejs liek pamatus latviešļu mūzikas folklo-

ras pētīšanai un sistēmatizēšanai (pēc J. A. nāves iznāca vēl arī

V grāmata — Dejas, — 1922., un VI — garākas dziesmas, bet tās

ir tikai pa daļai J. A. darbs, bez viņa rūpības un lietpratības, kādēļ

kā materiāli nemodina to uzticību, ko pirmās 4 grāmatas). Jur-

jānu Andreja atzinumiem neko jaunu nav pielikuši vēlākie mūzi-

kas folkloristi, bet gan sislēmatiskāk un noteiktāk par viņu pašu

mēģinājuši tā atzinumus reālizēt tautas meldiju harmonizējumos

un apstrādājumos koriem, sSlo dziedāšanai un simfonijmūzikai.

Te godam minams Emīla Melngaiļa (dzina. 1874.) vārds, kurš pēc

Jurjānu Andreja ir cītīgākais un lietpratīgākais meldiju vācējs un

pazinējs, kā arī viņu īpatnību sargātājs un izcēlējs, apstrādājot tās

koriem. Jurjānu Andrejs bija latviešu nacionālā stila teorētiķis,

E. Melngailis — šī stila izkopējs, veselas jaunu komponistu nacionā-

lās skolas radītājs un ietekmētājs.

Pats pētniecības un sijāšanas darbs, diemžēl, pēc Jurjānu

Andreja maz pavirzījiem uz priekšu un gaida darītājas rokas. Tā-

dēļ arī turpmākās rindas, sīkākiem priekšdarbiem trūkstot, jāuz-

skata tikai kā mēģinājums fiksēt latviešu meldiju izcilākās, vieglāk

konstatējamās īpatnības, bet ne kā ilgos, pamatīgos pētījumos iegū-

tas drošas atziņas.

3. Metrika un ritmika

lekams stājos pie tautas meldiju metriskās un ritmiskās puses

iztirzājuma, pārpratumu novēršanai gribu noteikti formulēt, ko ar
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šiem mūzikas teorijas terminiem saprotu, jo sevišķi tādēļ, ka pat

speciālistu mūzikas teorētiķu darbos ne katrreiz tajos ieliek vienu

un to pašu saturu.

Šajā rakstā par metriku sauksim meldijas sastādīšanos no tak-

tīm, par ritmiku, turpretim, atsevišķu takšu sastādīšanos no dažāda

ilguma skaņām. Metrikai tā tad darīšana ar taktīs izpaudušos uz-

svērumu un nolaidumu rēgulāro maiņu, ritmikai ar garām un īsām

skaņām takts robežās un dažreiz arī tām pāri.

Stingrā likumība, kas pastāv tautdziesmu tekstu metrikā (sk.

Dr. L. Bērziņa «Tautas dziesmu metrika», 246 lp.), vedina uz do-

mām, ka arī meldijās tādai vajadzētu eksistēt. Uzmanīga iepazī-

šanās ar tām šīs domas arī apstiprina, lai gan tūliņ arī jāpiebilst,
ka mūzikālais veidojums takts robežās daudz elastīgāks, brīvāks

attieksmē uz dziedamo zilbju garumiem, nekā tie ir tekstu

attiecīgajā pantmērā skandējot. Kur pēda un dipodija tekstu

skandējot pieļauj ļoti maz modifikāciju, tur viņām atbilstošās tak-

tis rāda lielu metrisku un ritmisku modifikāciju bagātību. Vien-

mērībai pantmērā var atbilst bez tam, kopā ar ritmisko, arī met-

riska dažādība meldijā.

Tā kā latv. t. dzeja pazīst tikai krītošo pantmēru (trochaju un

daktili), tad dabīgi, ka visas meldijas sākas bez uztakts, smagajā

laikā (taktsdaļā). Tikai Cimzes Dziesmu rotā atrodam vēl vienu

otru tautas dziesmu kļūdaini sāktu ar uztakti (piem., «Kur gāji,

puisīti»), bet vēlākos laikos par šo likumību redzam vienojušos jau

visus tautdziesmu apstrādātājus.

Grūtāk vienoties, redzams, ir par to, ko skaitīt par vienu

takti, jo šajā ziņā pat izcilāko latviešu tautas meldiju pazinēju un

harmonizētāju starpā vēl valda liela nevienprātība. Jurjānu

Andrejs vēl nekādus metriskus principus neuzstāda, lai gan, liekas,

intuitīvi tos izjūt un ir tuvu tām atziņām, kādas tagad šķietas tās

vienīgi pieņemamās; tikai kā izņēmumi uzskatāmi nedaudzi ga-

dījumi, kur viņa metriskais iedalījums nav pareizs («Dievs, dod

mūsu tēvu zemei»). Em. Melngailis arī šai ziņā nejūt cietus pa-

matus zem kājām un savos harmonizējumos bieži pielaiž lielas pat-

vaļības metriskajā sadalījumā. Ļoti dibinātus uzskatus par melo-

diju metriku izsaka Atis Kauliņš žurnālā «Mūzikas nedēļa» 1920.

—21./22., 23./24. un 27./28. rakstā «Seno latvju dziesma». Tas ir

līdz šim vienīgais nopietnais raksts meldiju metrikas jautājumā un

ir labs pamats turpmākiem darbiem. A. Kauliņa domas visumā sa-

krīt ar Dr. L. Bērziņa domām (izņemot Kauliņa piesliešanos Dr. J.
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Sandera hipotēzei par seno «brīvo akcentu» latviešu valodā, kādu

hipotēzi Dr. Bērziņš apgāž), un pēc manām domām, revidējamas

tikai attieksmē uz daktilu dziesmām.

a) Trochaju dziesmas. Dr. L. Bērziņš savā rakstā

«Teksta un mūzikas attiecības latviešu tautas dzejā» («Mūzikas

apskats» 1934., 5.) saka: «Trochaju dziesmas mums ar matēma-

tisku akurātību dalās dipodijās, kas viena no otras ir ar cēzūru tik

noteikti šķirtas, ka nekad vārds nesniedzas no vienas dipodijās otrā

(kā izņēmums jāmin tikai kāds augšzemnieku dziesmas tips). Ja

nu māksla ir sinkrētiska, tad varam gaidīt, ka arī mūzikā jel kādā

veidā atbalsosies teksta dalīšanās dipodijās.» Tas tiešām tā arī ir:

katrai trochaju dipodijai atbilst 1 takts mel-

dijā. Ja šo likumību respektē, tad katrā pilnā latviešu tautas nor-

mālmeldijā iznāk 8 taktis, — tā tad tas skaits, kas visā mūzikas pa-

saulē tiek uzskatīts par tā sauktā lielā teikuma vai arī perioda pa-

rasto garumu. Es uzsveru: normālmeldijā, jo pēc manas pārbau-
des vairāk kā puse no visām trochaju dziesmām ir 8-taktīgas:

Paraugs No 4.

Paraugs No 5.

Paraugs No 6.

Paraugs No 7.

8-taktīgi ir arī dziesmu paraugi Nr. 1 un Nr. 3. «Nu, lūk, cik drau-

dzīgā plūsmē plūst ««mūzika ar svēto dzeju»», cik jaukā, ideālā sa-

skaņā savienojas abas mākslas!» priecājas Kauliņš. «Taisni kvan-

titātes un dipodijās likumu prasības mūzikā tik smalki uztvertas un

tik pārliekam sīki levērotas, kā tas iespējams vienīgi tautas ģeni-
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jam.» Tālāk Kauliņš saka: «. . . jānāk pie slēdziena, kādā gadīju-

mā vienīgi visi mūzikas akcenti sakrīt ar dzejas gariem un īsiem

balsieniem, proti: kad mūzikas taktī ietilpst ne mazāk kā viena ve-

sela dipodija.» Taisni pie tāda paša slēdziena nonāk arī Dr. L. Bēr-

ziņš, meklēdams kongruenci starp teksta (dipodijās) un mūzikas

(takts) posmiem trochaju dziesmās. Tādēļ arī nav nekāda ne-

jaušība, ka pēc dipodijām sadalot meldiju taktīs, lielākajā pusē

dziesmu dabū visas pasaules mūzikas formu pamatskaitli — 8 tak-

tis. Tikai mazākajā pusē dziesmu redzama atkāpšanās, pie tam

visai nenoteikta, no šī normālskaitļa, un nevienam citam takšu

skaitam ne aptuveni neatbilst tāds daudzums meldiju, kā 8 taktīm.

Apmēram divi trešdaļās trochaju dziesmu ir divdaļīgs takts-

mērs: 2/4,

4/4,

6/ 8,

6/4 un jaukts 2/4 +
4/4 .

Pie tam 2/4
-takšu apmē-

ram trīsreiz vairāk nekā visu pārējo divdaļīgo kopā.

Tā kā taktij atbilst teksta dipodija, kurā ir 4 zilbes, tad visu šo

takšu dabiskākais un biežākais nošu skaits ir arī 4 (kur dipodijā
3 zilbes vien, tur arī nošu 3); protams, divu un vairāku nošu locī-

jumi uz vienas zilbes, kas nāk bieži priekšā, nošu skaitu taktī pa-

vairo un ritmisko zīmējumu sarežģī. Dziesmas 2/4-taktī sniedz 3.,.

4. un 5. paraugs, c / s
-taktī — 7. un 8.

Paraugs No 8.

No dziesmām 4/4
-taktī:

Paraugs No 9.

Pavisam rets ir 6/4-taktsmērs:

Paraugs No 10.

Trīsdaļīgs taktsmērs ir ļoti daudzām trochaju tekstu meldijām,

tā kā 3/ 4
-takts ir pēc 2/ 4-takts tā izplatītākā. Interesanti, ka latv.
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tautdziesmās 3/4
-taktī ritmiskā formula: J"3 J J sastopama

biežāk, nekā J J J™3 kam pārsvars kultūrmūzikā:

Paraugs No 11.

Vēl interesantāka parādība ir 3/4
-takšu pāris j j J—] j-ļ j j

Paraugs No 12.

Šāds takšu pāris latviešu tautdziesmās ir ļoti iemīļots; diemžēl, ar

savām četrām vienkopus astotdaļām tas maldinājis uzrakstītājus un

liarmonizētājus: tiem dažreiz licies, ka šīs astotdaļas pieder vie-

nai laika vienībai, un Jurjānu Andrejs, piem., raksta:

Paraugs No 13a

Paraugs No 13b

Melngailis atkal ieteic tā:

Paraugs No 13c.

Tādi, ar dipodiju likumu nesaskanoši iedalījumi 2/4 un 3/2
-taktīs

laupa šādām meldijām to īpatnējo skaistumu, ko tām dod ritmisko

formulu JJJ> J> un }} J J pretstatējums līdzās
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stāvošās taktīs. Augšējos paraugos tādēļ vienīgi pareizais

metrs ir 3/4 :

Paraugs No 14a.

Paraugs No 14b.

Jau augstāk minēju, ka vienmērībai pantmērā ne katrreiz at-

bilst tāda pati vienmērība meldijas ritmā. Pēc garuma vienāda-

jām dipodijām katrreiz neatbilst vienāda garuma taktis. Tā ceļas

jauktais taktsmērs. Jau paraugs Nr. 6 rāda meldiju, kur pirmajā

pusē 3/4-takts mainās ar otrās puses
2/ 4

-takti un, piem., dipodijai
«Tautiešami» meldijā atbilst 3 ceturtdaļnošu, bet dipodijai «roku

devu» tikai 2 ceturtdaļnošu garums. Starpība var kādreiz būt vēl

lielāka: kad meldijā viena dipodija divreiz garāka par otru:

Paraugs No 15.*)

* E. Melngailis, ignorēdams dipodiju noteicošo lomu takts iedalīšanā,

pūlas šāda 2

/4 4/
4

- taktsmēra vietā par pareizu ieteikt atkal z

ļī - taktsmēru,

dēvēdams to par „plato trīsdaļrakstu" („Mūz. apskats" 1933, 7). Tāds ietei-

kums nekādā ziņā nav pieņemams aiz šādiem iemesliem:

1)
3

]-2 - taktsmērs neatbilst dipodijām un tādēļ arī akcentiem tekstā

(kur zilbe „bā" pat smagāka par „,Svēt"!), 2) 8/a - taktsm. prasa skaitīšanu un

taktēšanu pusnotīm, bet te tas jādara tikai ceturtdaļnotīm, 3)
3

/2 - taktsm.

sadalītu dziesmu tikai 3 taktīs un tā pavisam attālinātu to no normāldalījuma —

8 taktīs. Nebūtu pareizs arī vienmērīgs 2ļ
4
- taktsmērs:

| J>J >>| J J | J. gfafctt.
Svēldienag-ri . bl - r« - nī - te

Tad vienā dipodijā ietilpstošs vārds „bārenīte", „tīrumiņu" sadalītos starp divi

taktīm, un dipodijās otrās pēdas sākums (zilbes „nī" un „mi") dabūtu pavisam

neattaisnojamu akcentu, jo atrastos trešās — tā tad smagās — takts sākumā.

Arī diriģēšana tādā sadalījumā (kā to grib pieļaut Melngailis) nav attaisnojama.

Melngailis tā tad neredz izšķirības starp divdaļīgo 2
/
4

- taktsmēru, kā

paraugā Nr. 15, un trīsdaļīgo
3

/4 - taktsmēru, kā paraugos Nr. 14, apvienodams

tos abus 3

ļ2
- taktsmērā.
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Paraugs No 16.

Jauktā taktsmērā sacerēta apmēram ceturtā daļa trochaju dziesmu.

6., 15. un 16. paraugs rāda dziesmas ar rēgulāru nevienādo takšu

maiņu (pie kam 16.-jā ik pēc 2 vienādām trešā savādāka). No tā-

diem taktsmēriem iecienīti 2/4+
4/4 (par. Nr. 15 ), 3/ 4+

2/4 (paraugs

Nr. 6.), 5/ 8 :

Paraugs No 17.

5/ 8
- takts ritmiskais sastatījums parasti ir 2/

8-ļ-3/
8

(kā par.

Nr. 17) un tikai retumis 3
/8-f-2

/8, pie tam, arī tikai pārmaiņus

ar kādu citu ritmu; šādas dziesmas zīmīgs paraugs:

Paraugs No 18.

Turpretī daudz retāk sastopamā piecdaļīgā dubulttakts biežāk

ritmiski sastatīta no 34-2 (sk. par. Nr. 6), nekā no 2 -1-3:

Paraugs No 19.

Tautas ģēnija ritmiskā daudzpusība apbrīnojama, ja ievērojam,

ka abu minēto veidu dubuJttaktis sastopamas arī pārmaiņus vienā

un tajā pašā dziesmā:

Paraugs No 20.

3 4-4
Tālāk, daudz lietots jaukts taksmērs ir ' ; 7-daļīgā

4 4-3
dubulttakts parasti sastatīta tā, ne

~

•
4
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Paraugs No 21.

Bieža parādība ir, ka dziesmas pirmajai pusei savs taktsmērs,

otrajai atkal savs (sk. par. Nr. 6); no šādām dziesmām jauktā

taktsmērā jo ineteresanta ir sekojošā, kur pirmās puses
2/4 4/4 -

takts-

mērs otrajā pusē izvēršas 3/4
4/4

- taktsmērā:

Paraugs No 22.

Sastopamas pat ļoti sarežģītas metriskas kombinācijas, kas to-

mēr patur savu sistēmatiskumu un simmetriskumu:

Paraugs No 23.

Bet arī nerēgulāru taktsmērā maiņu, kāda sastopama jo bieži,

tauta prot izmantot kā spēcīgu izteiksmes līdzekli. Paraugam pie-

vedīšu brīnišķīgo dziesmu «Kur tu skriesi?»:

Paraugs No 24.

3/4
- taktsmērā izplešanās uz dziesmas beigām par

4/4 - taktsmēru,

kopā ar ritmiskās lokanības pieaugumu, nepārspējami tēlo vana-

dziņa pacelšanos un aizlidošanu arvien lielākā plašumā un tālumā.

Tāpat taktsmērā pakāpeniska paplašināšanās sekojošā dziesmā,

liekas, attēlo mundrās līdaciņas pēkšņo astes sitienu sākumā un pēc

tam aizšaušanos pa slaidu svītru tālāk un dziļāk:
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Paraugs No 25.

Protams, gadās arī nemotīvētākas, untumainākas takšu maiņas:

Paraugs No 26.

Bet arī šajā dziesmā priekš beigām iesprausto 2/4 - takti var izskai-

drot tā, ka tās uzdevums bija lauzt to vienmuļību, kura draudēja ie-

stāties iepriekšējās garās sekvences dēļ.*

Jauktie taktsmēri gandrīz vienmēr ir tikai «ziņģu» piederums;

«dziesmās» (teicamās, skandējamās) tie sastopami visai reti un uz-

skatāmi vairāk par nejaušību, nekā par izjustu vai apzinātu iz-

teiksmes līdzekli.

Jaukto taktsmēru dziesmas pirmajā mirklī var vedināt uz do-

mām, ka tās radušās aiz tautas nepietiekoša mūzikāla brieduma, aiz

nekultūrālības un nemākulības. Bet tuvāk tajās ieklausoties un

iedziļinoties, jānāk pie noteikta slēdziena, ka jauktie taktsmēri ir

taisni ilgas un tradiciju bagātas muzikālās kultūras nobriedis auglis,

apbrīnojamas gaumes un izsmalcinātības zieds. levērojot vēl to, ka

šīm dziesmām arī pa lielākai daļai plašs skaņu apjoms (oktāva un

vairāk), varam ar dibinātu pārliecību pieskaitīt tās pie jaunākajām
dziesmām. Bet jēdziens «jaunākais» būs jāsaprot ļoti relātīvi, jo

nevar ticēt, ka skaistās dziesmas varēja rasties latviešu tautas ne-

brīvības un nospiestības laikmetos, ne arī 19. g. s.,
kad tautas mu-

zikālo gaumi zināmā mērā jau bija bojājusi kristīgo dziedājumu un

svešzemju vulgārās mūzikas ietekme. Par gaumīgo dziesmu radī-

tāju var iedomāties tikai brīvu (vismaz garīgi brīvu), savdabīgas

kultūras tautu. Tas var būt laikmetā īsi priekš vācu ienākšanas un

* Griežu vēl uzmanību uz kontrastējošo ritmu pirmajā daļā un otrajā

daļā.



341

pirmajos gadu simteņos pēc to ienākšanas, kad latvieši .savā dzīvē

vēl bija samērā neatkarīgi un brīvi. Verdzības gadu simteņos labi

ja varēja vecās dārgās gara mantas paglabāt no aizmirstības; tikpat
smalkas un vērtīgas jaunas radīt — diezin vai miesīgi un garīgi no-

māktajam vergam un klaušiniekam bija pa spēkam.

Dr. L. Bērziņš («Teksta un mūzikas attiecības
. . .») izsaka aiz-

domas, vai «garākās dziesmas — tā dēvētās ziņģes — nav dažkārt

dziedamas pēc svešām meldijām, kas pie mums ir ieceļojušas un

uzņemtas, pie kam tekstam varēja notikt arī pārestība. Tā, piemē-

ram, no labiem tautas dziesmu tekstiem ir iztaisīta meldijas dēļ

jauna dziesma ar pielāpītu piekto pēdu: Jauns un traks tu, puika,

esi bijis, Maukdams manu zelta gredzentiņu.» Bet velti ir šīs aiz-

domas vērst taisni uz jaukto taktsmēru dziesmām, jo tajās nekāda

pārestība tekstam, salīdzinot ar vienveidīgo takšu dziesmām, netiek

nodarīta. Ja teksta vienmērīgās dipodijās nav spējušas tādu pašu
vienmērību un vienmuļību radīt arī meldiju metrā un ritmā, kur tai

pašai dipodijai atbilst te divdaļīga, te trīsdaļīga, te cetrdaļīga, te

piecdaļīga takts, tad tas izskaidrojams ar dziedamā vārda

daudz lielāku elastību, lokanību un stiepjamību, nekā tas iespējams

ar runā ja iiio vārdu. Pat dipodijās pēc garuma visnoteiktākā

4. zilbe, proti: īsā, var meldijā atbilst ir īsai, ir garai notij:

Paraugs No 27.

Arāju dziesmās bija parasta gara vilkšana uz pēdējām zilbēm,

un nekādas pārestības tekstam mēs te nesajūtam, lai arī dipodiju

ceturtās, īsās zilbes «ji» un «mi» meldijā garas. Bet arī vienvei-

dīgu taktsmēru dziesmās viena dipodija var beigties ar ceturtdaļ-,

otra ar astotdaļ- un trešā ar sešpadsmitdaļnoti. Citas zilbes dipo-

dijā, kur jau skandējamā tekstā tās var būt dažādas, meldijā var

vēl vairāk modificēties.

Kas attiecas uz meldiju aizgūšanu no citām tautām, tad jāsaka,
cik man pazīstamas mūsu tuvāko kaimiņu dziesmas, tad neviens

no šiem kaimiņiem, pat mūsu tuvākie radinieki leiši, nevar uzrā-

dīt tik daudz un tik skaistas meldijas jauktajos taktsmēros kā

latvieši. No kurienes tad šīs meldijas pie mums būtu ieceļojušas?

Drīzāk tad tādas latviešu meldijas varēja atrast mājvietu pie latviešu

kaimiņiem. Tā Melngailis, piem., saka: «Latviskās mūzikas pārā-

kums lika somu mēlei apklust. Kas tā par primitīvu mūziku: I
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taktis, 4 toņi, nekāda rituma raibuma! Kurpret latviskā mūzikā

tāds plašums, tāds vēriens, tāds reibinošs raženums i pašā ritumā,

gan 5/ gļ gan 7/
gļ

gan atkal 3X 3/4+lX4/4, —ko tik gribat» (rakstā

«Sabirst, sadrūp senatnes sudrabs» «Mūzikas apskatā» 1934. g., 10.).

b) Daktiļu dziesmas. Daktilu dziesmas nevar ne do-

māt sacensties metriskā un ritmiskā dažādībā un bagātībā ar

trochaju dziesmām. Gandrīz varētu teikt, ka kvantitātīvais samērs

starp trochaju un daktilu dziesmām (10 pret 1) atbilst arī kvalita-

tīvajam samēram.

Prof. Dr. L. Bērziņš par daktilu tekstu metriku saka: «... jāat-

zīmē, ka daktilos ritums ir daudz enerģiskāks nekā trochajos. Bez

tam, daktilos visas izceltās zilbes ir apmēram vienāda stipru-

ma, kamēr trochajos izceltā zilbe otrā pēdā ir daudz vājāka

nekā pirmajā pēdā» («Latv. tautas dz. metrika», pasvītr. mani).

Tālāk: «Bet ja daktilos jau uz vienu pēdu nāk viena

takts kamēr trochajos korrelāti bija takts un dipodija, tad te nav

ko brīnēties, jo daktili ar troohajiem ir inkommensūrābli, kālab

vienai trochaju dipodijai atbilst daktilu pēda, kā to redz tais gadī-

jumos, kur gluži identiskas domas ir izteiktas trochajiski un dak-

tiliski. Šādu heteroses piemēru Latvju dainās ir diezgan daudz;

pieminu še tikai Nr. 21005:

Pasakāt jūs, brālīši, Ko tautiņas jums darīja,

Ko tautiņas jums darīja, To tautām atdarīšu.

Daktilos šīs dziesmas saturs identiski tā izteikts:

Sakies, brālīti, Lai dodam tautām

Ko tautas darīja, Atdošas pretim.

(«Teksta un mūzikas attiecības
. . .»)

To, kas še teikts par identisku tekstu metriku, pilnīgi un skaidri

apstiprina paraugs Nr. 3 no mūzikālā viedokļa: pārejot tekstā no

trochajiem uz daktiļiem (no 1. uz 2. pantu), meldijā 2/4
- takts

vietā stājas 3/8 -
takts (gandrīz gluži ar tiem pašiem intervalliem un

toņiem), pie kam 2/4 - taktij atbilst trochaju dipodija, 3/
8
- taktij —

daktilu pēda. Takšu skaits paliek viens un tas pats —8. Šo nor-

mālo takšu skaitu tikai tad var sasniegt, ja trochaju dipodiju pie-

līdzina daktilu pēdai, jo augšējais Dr. Bērziņa piemērs rāda, ka tas,

kas trochajos izteikts 8 dipodijās (16 pēdās), daktilos prasījis tikai

8 pēdas (divreiz mazāk). 3. paraugā redzamās uzrakstītās daktilu

!/8 - notis attiecīgi garākas par trochaju 1/8 - notīm, lai 4 notis tro-

chajos laika ziņā pielīdzinātos 3 notīm daktilos, un tā tas ir ne tikai
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rakstos vien, bet arī dziedot: tiklīdz dziedātāji pāriet no 2/ 4
- uz

3/8 takti, tā tūliņ astotdaļas izretina jeb pagarina. Šādu novērojumu

būs ieguvis katrs tautdziesmu uzrakstītājs, ja vienai un tai pašai

dziedātājai vai dziedātājam gadās pāriet no trochaju uz daktilu

tekstu. Vēl viens piemērs no Jurjānu Andreja krājuma:

Paraugs No 28.

Šī meldija no 3/8 - taktsmēra 1. pantā pāriet 2/4
- taktsmērā 2. pantā

tamdēļ, ka pēdējā parastās daktilu 3-zilbju pēdas vietā stāv 4-zilbju

pirmais pajons «Ci - tus siesim» -sim» un «ci - tus pa - va-». Neesmu

gan dzirdējis taisni šo rotaļdziesmu dziedam, bet ticu droši, ka

dziedātāji, pāriedami uz 2. pantu, uzsāk astotdaļas ātrāk dziedāt, lai

tagad četras izdziedātu agrāko triju laikā, tāpat kā skandējot gluži
instinktīvi daktilos iespraustā pirmā pajona 4 zilbes izrunā ātrāk

hekā daktiļa 3 un pēdējās atkal ātrāk nekā spondeja divas:

Viens gans jļ nomira,

Citi gani ļļ raudāja.

Cūka raka |ļ dobīti

Augstā || kalnā v. t. t.

Liekas, visi šie aprādījumi pietiekoši pārliecinoši pierāda, ka

trochaju dziesmās meldijas takts atbilst teksta dipodijai, bet dak-

tilu dziesmās — pēdai. Vēl jāuzsver, ka šim slēdzienam par labu

runā arī tas fakts, ka trochaju dipodijās otrā pēda sākas ar. daudz

vieglāku akcentu nekā pirmā:

i > i >

Man patika |ļ tavs dnrbiņis,
I>. * *

Tavs ražems ļi augumiņis.

Tādēļ arī bieži gadās (kā augšējā piemērā), ka trochaju di-

podijā viena daļa vārda pieder pirmajai, otra — otrajai pēdai, jo sa-

mērā vājais palīgakcents otrajā pēdā nevar sacensties ar galveno

akcentu pirmajā pēdā, un arī enklizes likums palīdz uztvert vārdus

tomēr kā pareizi akcentētus. Daktilos, turpretim, katra pēda sākas

gandrīz ar pilnīgi vienādu akcentu, un akcents tajos pie tam ener-

ģiskāks, valdošāks nekā trochajos. 2 pēdu apvienošana dipodijā te

nemaz tā pati no sevis neprasās kā trochajos, jo katra pēda par sevi
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jūtas ļoti patstāvīga. Tādēļ arī 1 vārda piederēšana 2 pēdām dak-

tiļos nāk retāk priekšā nekā trochajos, palīgakcents te daudz

spēcīgāks.

Āudz, magoļļnīte,

Aiz dadžu ļļ krūmā;

Audz jele ļļ māsiņa,

Aiz bāle ļļ lina.

Pirmajā un ceturtajā rindā akcents pirmajā pēdā neapšaubāmi

spēcīgāks par akcentu otrajā pēdā, bet otrajā un trešajā rindā otrās

pēdas akcents uz «krū» un «mā» pat stiprāks nekā pirmo pēdu ak-

centi uz «aiz» un «audz», par ko var katrs pārliecināties šīs rindas

skandējot. Apvienot abas pēdas vienā dipodija un taktī tādēļ gan

būtu vēl attaisnojami 1. un 4. rindā, bet ne 2. un 3-jā. Tāda apvie-

nošana runātu pretī trochaju dipodijās un daktilu pēdas korrelāci-

jai, kā arī dotu daktilu dziesmās normālo 8 takšu vietā tikai 4. Vēl

tikai viena paša vārda pārvilkšana no vienas pēdas otrā: mago//nīte,

bāle/liņa, runātu par labu 2 pēdu apvienošanai vienā taktī, bet ie-

vērojot jau teikto, ka otra pēda tai pašā dziesmā var sākties pat ar

stiprāku akcentu nekā pirmā, daktilu dziesmās jāsamierinās dažreiz

ar vārda dalīšanos starp 2 taktīm (trochaju dziesmās tas nekad ne-

nāk priekšā).

Ar to manas domas atšķiras no A. Kauliņa domām jau augstāk

minētajā ievērojamā rakstā «Seno latvju dziesma», jo Kauliņš arī

daktilu, tāpat kā trochaju dziesmās, grib takts iedalījumu ieturēt

pēc dipodijām, nevis pēc pēdām..

Dabīgākais taktsmērs daktilu dziesmām ir 3/8,
kā to jau redzē-

jām no 3. un 28. parauga. Tiem pievienojam vēl:

Paraugs No 29.

Paraugs No 30.

Bet nav reti arī tie gadījumi, kad 3/8
_ taktsmērā vietā stā-

jas 2/4 :
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Paraugs No 31.

Paraugs No 32.

Lēnākam tempam piemērots arī 3 /4 - taktsmērs, kā sekojošā

bēru rotaļā:

Paraugs No 33.

Šīs rotaļas teksts rādīt rāda, cik tautai ir viegla pāreja no tro-

Chajiem uz daktiļiem un otrādi. Pirmā rinda «Citu reizi // mana

māte» te sastāv no 2pajoniem (—www), un pajons (pirmais)

taču ļoti līdzīgs trochaju dipodijai; ja nebūtu otrajā rindā daktilis

«Dārziņu» un spondejs «turēj'», bet atkal divi pajoni (vai viens pa-

jons un viens daktilis), tad pantmērs jau būtu pārgājis pilnīgi tro-

chajos. Ja nu liekam atsevišķā taktī troolīaja dipodiju, tad tas pats

jādara ar pajonu, kas atsver trochaju dipodiju, un tā kā pajons

«savukārt atsver daktiļa pēdu, tad arī pēdējā liekama atsevišķā takti,

nevis pa 2 pēdas kopā vienā taktī.*

4. Strofa jeb pants

Noraidīdams lasītājus uz Dr. L. Bērziņa pamatīgajiem paskaid-

rojumiem, kas latviešu tautas dziesmās saprotams ar vārdu strofa,

piegriezīšos tikai strofu mūzikālajai pusei. Varbūt lieki gan ne-

* levērojot visu sacīto un vēl arī to, ka saīsinātās daktiļa pēdas (spon-

deji) un pagarinātās (pajoni) meldijā tomēr pilda veselu takti tāpat kā nor-

mālie daktili, jāizšķiras būtu par tādu rakstību, lai daktiļu pēdas atbilstu tro-

chaju dipodijām, proti: rindā būtu rakstāmas 2 daktiļu pēdas tāpat kā 2 tro-

chaju dipodijās:
Savas jaunas dieniņas Savu sirmu zirdziņu

Paspēlēju, Noskraidīju v. t. t

tāpat kā:

Ūdeņa smeldama,

Pasmēlu pādi v. t. t.

(Zīmējoties uz Dr. L. Bērziņa šaubīšanos, kā rakstīt daktiļu tekstus.)
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būs piezīmēt, ka tauta strofu sauc par «pantu» («Dziedāsim nākošo

pantu»), un man negribētos no šī labā, populārā vārda atteikties.

Zināms, runājot par dziedamas dziesmas pantu, jāpatur vienmēr

prātā, ka tas nav visa četrrinda (ko arī mēdz saukt par pantiņu,

tāpat arī par strofu), bet parasti tikai 2 rindas, pēc Dr. Bērziņa ap-

rādījumiem.

Tāpat jāaizrāda, ka Cimze un viņa līdzstrādnieki, kā arī daži

jaunāki tautdziesmu harmonizētāji nav mīlējuši tajās sastopamos

teksta atkārtojums, kas tautai bija nepieciešami, lai ar 2 teksta rin-

dām (4 dipodijām) piepildītu visu meldiju (normāli — 8 taktis),

kālab tie pievienoja pirmajām 2 rindām arī trešo un ceturto (vēl 4

dipodijās), likdami tā tad ar vienu meldiju izdziedāt 4 rindas. Šādā

redakcijā, koru dziedātas, pēc tam ieviesušās tautādaudzas dziesmas

(«Maza biju», «Tek saulīte», «Kas tie tādi», par. Nr. 12, v. d. c),

bet tādējādi, kā jau Dr. Bērziņš aizrāda, vienā strofā apvieno pēc

satura nesaderīgas rindas un, otrādi, bieži vien izšķir tuvā sakarā

stāvošas. Tāda rīcība nav pareiza.
■. •-tfŽĒS '. \ ..*■>:

Kā jau agrāk teicu, lielum lielajam vairumam latviešu tautas

meldiju ir 8 taktis, kādu skaitu tādēļ arī varam pieņemt par nor-

mālo. Bet tā kā teksta 2 rindām ir tikai 4 dipodijās, kas katra dod

tikai pa 1 taktij, tad pārējām 4 meldijas taktīm izlieto jau izdzie-

dātā teksta atkārtojumus un tā sauktās «trallas» jeb «piedziedāju-

mus». Galvenie tipi šādi:

1. Teksts meldijas otrajā pusē var atkārtoties pilnīgi tādā pašā
kārtībā kā pirmajā: tādas ir paraugi 1, 3. 4, 8, 11, 20, 21,

24, 28, 32 un 33.

2. Pirmajā meldijas pusē 2 reizes izdzied pirmo teksta rindu,

otrajā pusē tāpat 2 reizes otro rindu: paraugi 18, 19, 22.

Bez šiem 2 galvenajiem atkārtojumu tipiem 8-taktīgās dziesmās

(bez trallām) var būt vēl ļoti dažādi, tīri individuāli atkārtojumu

veidi:

Paraugs No 34.
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Paraugs No 35.

Zīmīgi, ka 35. paraugā tauta, lai līdzsvarotu pirmās 4 garākās

taktis, pēdējās 4 divreiz īsākās taktis atkārto. Tāpat tas ir 6. parau-

gā un daudzās citās dziesmās.

8-taktīgās meldijās ar trallām parasti šādi atkārtojumu veidi:

3. Pēc 2 rindu izdziedāšanas (4 taktīs) nākošās 2 taktis aiz-

pilda trallas, pēc kam pēdējās 2 taktīs atkārto otro rindu:

paraugi 6, 23, 29, 30.

*4. Pirmajai rindai (2 taktis) seko 2 taktis trallu, otrajai tāpat.

Pēc šī tipa uzbūvētas visas līgotnes ar piedziedājumu «līgo!»

(5. par.), viņām līdzīgās rotāšanas dziesmas ar piedziedāju-

mu «rotā» un «rūto» (par. 36), kaļedošanas dziesmas ar

piedziedājumiem «totari», «tondaro», «kolando» v. c. (par.

37) un dažas šūpļa dziesmas ar piedziedājumiem «aijā»,

«žūžū» (par. 38):

ParaugsNo36.

Paraugs No 37.

Paraugs No 38.

Pie šo meldiju tipa vēl pieder paraugi: 7, 9

5. Retākas ir tās 8-taktīgās dziesmas, kurām visas 4 pēdējās

taktis veltītas trallām:

Paraugs No 39.
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6. 7-taktīgas meldijas nāk ļoti bieži priekšā līgotnēs, tādēļ

ka otrajā meldijas pusē «līgo!» mēdz nereti dziedāt tikai

vienreiz, bet gari pēdējo zilbi velkot:

Paraugs No 40.

Beigās par vienu takti saīsināta tralla arī var reducēt meldiju

uz 7 taktīm:

Paraugs No 41.

7. 6 taktis meldijā var sastādīties no 3+3 taktīm, kā tas ir vien-

mēr, kad abās rindās otro dipodiju atkārtojot izstiepj to

divreiz garāku (par. Nr. 16). 6 taktis vār sastādīties arī no

2-1-2-1-2 taktīm, kad tekstā atkārto tikai otro rindu (par.

Nr. 2, 15 un 17), un tāpat no 4-1-2 taktīm:

Paraugs No 42.

8. Piecas taktis meldijā ir reti:

Paraugs No 43.

9. Retas ari 4-taktīgas meldijas, kur takšu skaits atbilst dipo-

diju skaitam un tādēļ nekādi teksta atkārtojumi nav va-

jadzīgi (par. Nr. 10, 27).

Jāsaka, ka «ziņģes» turas tuvāk 8 takšu normai nekā «dziesmas»

(piem., līgotnes).

Par 8 taktīm garākas meldijas, sevišķi «dziesmās», nav nekāds

retums.

10. Tikai 9 taktis «dziesmām», acīmredzot, nepiestāv, turpretim

«ziņģēs» šad tad atrodamas (26. paraugs).

11. 10-taktīgas ir tā «ziņģes» (par. Nr. 25), kā «dziesmas»:
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Paraugs No 44.

Parasta parādība 10 taktis meldijā ir apdziedāšanās dziesmās un

ceļas no tam, ka pēc 2 rindu teksta atkārtošanas 8 taktīs vēl reizi at-

kārto 2. rindu:

Paraugs No 45.

12. 11 taktis ir parasta parādība līgotnēs, tāpat kā 7 taktis, un

sastādās no 4-ļ-4-j-'3 taktīm, tekstā atkārtojot otru rindu ar

1 «līgo»:

Paraugs No 46.

13. Tikpat bieži var sastapt arī 12-taktīgas līgotnes:

Paraugs No 47.

12 taktis nav retums arī «ziņģes», kad no 8 taktīm pēdējās 4 at-

kārto :
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Paraugs No 48.

14. Lielāks skaits takšu par 12 ir tikai dažu meldiju tīri indivi-

duāla īpatnība. Tā, piem., 13 taktis:

Paraugs No 49.

16 taktis meldijā:

Paraugs No 50.

20- taktīga līgotne:

Paraugs No 51.

Kā redzams, otrā rinda še atkārtota 3 reizes.

Beidzot gribu pievienot 2 no tām dziesmām, kuras atkāpjas no

tās parastās kārtības, ka meldija izlieto 2 rindas teksta. Jau Dr. L.

Bērziņš min dziesmu «Apkārt kalnu gāju», kas ievērojama ar savu

saīsināto rindu (3 pēdas) un visām 4 rindām meldijā:

Paraugs No 52.
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Kā pretstatu šai atzīmēju dziesmu, kuras meldijā izlieto tikai

1 rindu ar visai īpatnējiem atkārtojumiem:

Paraugs No 53.

5. Melodika

a) Dziesmas un ziņģes. Neatkārtošu sacīto par

«dziesmām» un «ziņģēm» šī raksta sākumā un Dr. L. Bērziņa pa-

skaidrojumus par tām tepat citā vietā.

Uzsvēršu vienīgi, ka dziesmas dziedamas tikai lielākās sanāks-

mēs — godos, dzīrēs, kristībās, vedībās, kāzās, bērēs, talkās, apkū-
lībās v. c, kur bija daudz ļaužu kopā.

Pulkā dziesmas dziedot, tīri dabīgi ieviesās vairākbalsīga dzie-

dāšana. Jurjānu Andrejs par to raksta tā: «. .. apdziedāšanās
dziesmas dziedāja tikai pulkā, korī, tāpat kā līgotnes, kaļadas un

rotāšanu, tikai ar to starpību, ka še trūka zināmo piegavilējumu.
Dziesmu uzsāka teicēja, vairāk runājot nekā dziedot izsaukda-

ma dziesmas pirmo pusi, divas vertnītes, pēc kam pievienojās lo-

cītājas un vilcējas, pirmās atkārtodamas teicējas vārdus, ot-

rējās vilkdamās vienu toni līdz beigām. Ka teicējai bijusi svarīgākā

loma apdziedāšanā, to redzam no tās dažādiem nosaukumiem, kā:

teicēja, saucēja, sācēja, vārdotāja, ievilcēja, barvede, sijātāja, rak-

stītāja v. t. t. Tāpat vilcējas tiek sauktas arī par rūcējām, dū-

cēj ām. Kādā dziesmā vēl sastopama sevišķa atvilcēja, kas,

kad dziesma jau nobeigta, viena pati vēlreiz lēni atkārto beidzamo

vertnīti. Dažās meldijās arī locītājas tiek sauktas par sijātājām.

Apdziedāšanos pavadīja ar sevišķi pagatavotu, žvadzošu sitamo mū-

zikas rīku, ko sauca par eglīti, pušķaini, puigaini, ērkuli, trideksni,

kā nu katrā nomalē».

Dziesmu meldijām mazs skaņu apjoms, vienkāršs metrs un

ritms ( 2/4
-takts ar 4 notīm un

3/8-takts ar 3 notīm), kādēļ arī viņu

teikšana ir kaut kas vidējs starp runāšanu un dziedāšanu.

Jurjānu Andrejs domā, ka tāds dziesmu dziedāšanas veids ar

teicēju, vilcēju un locītājām, kādu tas apraksta augstāk, ir tipisks,

visur, un piezīmē: «Ja nākošās apdziedāšanās meldijās sastopama

liela daļa tikai vienbalsīgi uzrakstītu, tad tam par iemeslu bijis tas,

ka uzrakstītāji vai nu nav bijuši spējīgi tās vairākbalsīgi (ar locītā-

jām un vilcējām) uzrakstīt, vai arī tie noklausījušies tikai no vie-
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nas dziedātājas — saucējas». Bet liekas, bijis arī vienkāršāks dzie-

dāšanas veids, kā 50. paraugā: saucēja izdziedāja pirmo rindu viena

pati, visi to vienbalsīgi atkārtoja, pēc kam saucēja atkal viena teica

otro rindu — un atkal visi to atkārtoja.

Dziesmu meldijas sniedz vēl paraugi: 3, 4, 5, 28, 36, 37, 40, 44,

45, 46, 47, 49, 51. Tiem pievienojam vēl vienu —ar saucēju, vilcē-

jām un locītājām:

ParaugsNo 54.

Ziņģes, kā redzams no šai rakstā ievietotajiem daudzajiem pa-

raugiem, skaņu apjomā daudz plašākas, metriski un ritmiski kom-

plicētākas. Tās dzied visi unisonā (sievietes vāi vīrieši vien), vai

oktāvā (sievietes un vīrieši kopā). Gadās tomēr, sevišķi Latgalē,

ka arī ziņģes dzied divbalsīgi, otrai balsij dziedot tercās ar pirmo,

pa retam iespraužot pa kvartai, kvintai, sekstai un oktāvai (par. 63.).

b)Toņkārtas. Ar latvju tautas meldiju toņkārtām savos

«Latvju tautas mUzikas materiālos» daudz nodarbojas Jurjānu And-

rejs. Viņš tajās atrod visu sengrieķu toņkārtu pazinies: hipodoric-

šu, lidiešu, hipofriģiešu, doriešu, friģiešu, miksolidiešu, boētiešu v.

t. t. Lai saprastu, kas tās par toņkārtām, Jurjānam vajadzēja dot

garu garos paskaidrojumus no sengrieķu mūzikas teorijas. Lai man

nebūtu jādara tas pats, salīdzināšu mūsu tautas dziesmu toņkārtas

ar visiem labi pazīstamo dūru (mažoru) un mollu (minoru), jo pēc

sava rakstura tās tuvojas te vienam, te otram no šiem 2 tipiem.
Jau gadu desmitiem dzird atkārtojam, ka latviešu tautas dzies-

mās dominējot drūmums. Man liekas, ka šāds spriedums būs cēlies

pamatojoties uz nedaudzām, bet ļoti populārām dziesmām, kā: «Ma-

za biju», «Tek saulīte», «Kas tie tādi», «Ej, saulīte» v. c. Turpre-

tim, salīdzinot lielāku vairumu dziesmu, ir noteikti jānāk pie slē-

dziena, ka lielākajai daļai piemīt vīrišķīgs, dzīvespriecīgs, pat jautrs

un bezbēdīgs dūra raksturs.

Jurjānu Andrejs ļoti pareizi uztvēris, ka pat daudzas no tām

dziesmām, kuru toņkārtas tuvākas mollam nekā dūram, konstruētas

tā un savienotas ar tādu tekstu, ka nekādā ziņā nepieder pie skum-

jām vai drūmām, bet pie bezbēdīgām, brammanīgām («Es bij' vīrs,

man bij vara»). Liekas, ka mūsu senču toņkārtu izjūta ir bijusi







Jurjānu Andrejs
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pavisam citādāka, nekā mums tagad, kas esam savu izjūtu mantoju-

ši no kultūras mūzikas, pie tam lielā mērā kristīgās baznīcas uz-

tverē, kur grēku nožēlošana un mūžīgā zemošanās augstāku varu

priekšā dominēja un spieda cilvēku pie zemes. Ja ieklausāmies,

piem., apdziedāšanās, rotāšanas, kaļadošanas un Jāņu dziesmās, ku-

ru teksti bezbēdīgi un jautri, tad tagad tā kā brīnums, ka šo dziesmu

meldijas pēc mūsu tagadējās uztveres nav jautras: viņas pa lielākai

daļai pamatotas uz tām toņkārtām, kurām starp pirmo un trešo pa-

kāpi ir mazā terca (kā doriešu, friģiešu un eoliešu baznīcgammām),

tāpat kā mollam. Bet mūsu senči, acīmredzot, tās izjutuši savādāk.

Arī sengrieķi, piem., savu hipodoriešu toņkārtu, kas pielīdzināma

tagadnes dabīgajam mollam, izjutuši kā vīrišķīgu, cienības pilnu,

noderīgu Apollona godināšanai. Vai pēc mūsu izjūtas arī tā ir?

Meldijas toņkārtu noteikti apzīmēt var tikai tad, kad tajā at-

rodam visas septiņas toņkārtas pakāpes. Bet tā kā daudzas meldi-

jas grozās tikai 3, 4, 5, 6 skaņu aplokā, tad tādas var pieskaitīt gan

vienai, gan otrai toņkārtai, jo dažas toņkārtas savās apakšējās pakā-

pēs viena no otras neatšķiras. Bez tam toņkārtu noteikšanā var

vadīties no 2 principiem: 1) novērot, starp kādu zemāko, gravitējo-

šāko no vienas puses un augstāko skaņu no otras puses, meldija gro-

zās un šo zemāko skaņu skaitīt par toņkārtas toniku (pirmo pakāpi),

neievērojot, varbūt, dažas retas gadījuma, vēl zemākas skaņas; 2)

skaitīt par toņkārtas toniku meldijas beigu skaņu (zemākā un beigu

skaņa ne katrreiz sakrīt). 37. paraugs, piem., sniedz meldiju, kuras

skaņu apjoms ir d1—g 1
un zemākā skaņa d 1 neapšaubāmi ir tā,

kas liek sevi sajust par svarīgāko, uz kuru citas tiecas, — tā tad par

toniku, bet beigu skaņa ir negaidīti cl,e
l

,
kas citādi meldijā ir maz ie-

vērojama. Tāds noslēgums, kā Jurjānu Andrejs saka, ir tikai it kā

pusbeigas. Līdzīga ir 45. parauga meldija, tikai skaņai e
1 te tomēr

svarīgāka vieta arī pirms beigām. Tāds pusbeigu raksturs ir dau-

dzām dziesmām, un dažreiz dziedātājs nobeidz ar šīm pusbeigām

visus pantus, izņemot pašu pēdējo, ko tad noslēdz it kā ar īstām

beigām:

Paraugs No 55.

35. paraugā meldija grozās kvintas gl—d2 apjomā, un skaņa

gl,
bez šaubām, uzskatāma par toniku (viņa arī beigu skaņa), kaut

gan 2 reizes meldija noiet kvartu zemāk uz d 1; šis pēdējais d 1 ir ti-

kai gadījuma skaņa, kas meldijas vispārējo raksturu negroza.
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Jurjānu Andrejs, lai gan sākumā šaubās, vai tas pareizi, tomēr

beigās pievienojas tam uzskatam, ka toņkārtas noteikšanā izšķīrē-

ja ir beigu skaņa: tā skaitāma par toniku. Pusbeigu raksturs pa

lielākai daļai ir noslēgumam «dziesmās»; «ziņģēs» tas nāk priekšā

daudz retāk. Tas arī saprotami, jo «dziesmās» pēc vienas meldijas

dziedāja dažreiz neskaitāmus pantus, kas visi gaidīja turpinājumu,

— tā tad noslēdzās ar pusbeigām (puskadenci), kas tādu turpināju-

mu solīja. «Ziņģēs», turpretim, pantu nebija daudz, un pusbeigas ne-

bija tik nepieciešamas. Bet var jau arī būt, ka mūsu senci tādus no-

slēgumus par pusbeigām it nebūt nav sajutuši; tikai mēs, tālāku kul-

tūras gaitu radināti, tagad tās par īstām beigām nevaram sajust.

Gaišs, dzīvespriecīgs raksturs ir tām meldijām, kuru toņkārtas

tuvu rada mūsu tagadējam dūram. Tādas toņkārtas ir divas: 1)

pirmā pēc tonikas un visas skaņu rindas pilnīgi sakrīt ar dūru (j 6-

nis ko baznīctoņkārtu), 2) otrā atšķiras no dūra tikai ar savu sep-

tīto pakāpi, kas tajā ir 1 veselu toni zemāka par astoto (dūrā tikai

par pustoni zemāka par astoto) un sakrīt armiksolidisko baz-

nīctoņkārtu. Tā tad dziesmas, kurās septītās pakāpes nemaz nav

(paraugi 10, 16, 30, 31, 32, 35, 36, 38, 47, 50, 54), varam pie-
skaitīt vai nu vienai vai otrai no šīm toņkārtām, skatoties pēc tā,

kuru skaņu skaitām par toniku, vai arī abām divām, ja nevaram

izšķirties par labu vienam noteiktam tonim kā tonikai. Paraugi 1,

6, 8, 9, 19, 20, 21, 24, 26, 29, 39, 42 ir noteikti dūrā (joniskā toņkār-

tā), bet paraugi 3, 25, 34, 53 — dūrā bez ievadtoņa (miksolidiskā

bazn. toņk.)*
Molla (minora) izskaņa ir 2 toņkārtām: 1) viena no tām pilnīgi

sakrīt ar dabīgo mollu (c oli s ko b. t.), 2) otra ar dūru, ja to spē-

lē nevis no I. pakāpes līdz VIII-jai, bet — no 111. pakāpes līdz

111-jai, piem., C dūrs, spēlēts no e 1 līdz e 2 (f riģis kā b. t.). Da-

bīgajam mollam pieder paraugi: 5, 7, 11, 15, 17, 22, 41, 52, friģiska-

jai toņkārtai: 37, 45, 46, 49, 51.

Dabīgajam mollam līdzīga toņkārta, kuru dabūjam, ja spēlē-

jam dūru no 11. pakāpes līdz H-jai, piem. C- dūru no dl—d 2 (d 6-

riskā b. t.). Viņa atšķiras no dabiskā molla af^savu VI. pakāpi:
mollā VI. pakāpe ir mazā seksta, rēķinot no I. pakāpes, bet doris-

kajā toņkārtā — lielā seksta. Ja nu sestās pakāpes nemaz kādā

meldijā nav, tad šī meldija var būt tiklab dabiskajā mollā, kā doris-

kajā toņkārtā: tādas meldijas ir paraugi 2, 4, 18, 23, 27, 40, 44, 48.

* Gluži pareizi nebūs baznīctoņkārtu nosaukumus lietot, jo tās paredzēja

noslēgumos ievadtoņus (pustoni starp VII. un VIII. pakāpi, pie kam VII. pakāpi

mākslīgi par pustoni paaugstināja).
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Jāsaka tikai, ka nepārprotami doriska gamma latviešu tautas dzies-

mās sastopama reti; te viens paraugs:

Paraugs No 56.

Tikpat rets ir molls ar ievadtoni (mākslīgi paaugstinātu VIL

pakāpi), kā piem. 43. paraugā. Bet skatīties uz šādu ievadtoni kā

ievazātu mūsu tautdziesmās no kultūrmūzikas un svešu tautu

dziesmām (Jurjānu Andrejs, Melngailis) arī nevar. Tam pierādī-

jums šis pats 43. paraugs. Šī meldija ar savu pamazinātās kvartas

apjomu, savdabīgo metriku un īpatnējo izskaņu katrā ziņā ir veca,

nav jaunlaiku darinājums. Ja nu pielaistu, ka sākumā tajā bijis gis

vietā g un gis ieviesies tikai jaunākos laikos, tad nesaprotami būtu,
kā šī grūtā pamazinātā kvarta gis—c, pie kuras meldija tik neatlai-

dīgi turas, varēja izkonkurēt vieglo, tīro kvartu g—c, kur taču visi

jaunlaiku «labojumi» liecina, ka «labotāji» ir lielāki neprašas, mū-

zikāli stulbāki un neveiklāki, nekā bijuši senie dziesmu meistari, un

vienmēr «labo» uz viegluma pusi! Bez tam novērojami pie jaunā-

kos laikos ievazātajām cittautiešu dziesmām liecina pavisam pretē-

jo, proti: ka apgrozoties latviešu vidū, tās savus molla ievadtoņus

zaudē, VII. paaugstinātajai pakāpei pamazām pārvēršoties par VII.

dabīgo (vesels tonis starp VII. un VIII.). Tālāk, taisni vecās dzie-

dātājas un dziedātāji, novados, kur kultūra vismazāk iespiedusies»,

turas dažās savās latviešu dziesmās neatlaidīgi pie ievadtoņa, citas

turpretim dzied tikpat neatlaidīgi bez tā. Tas pierāda, ka tautas ap-

ziņā un ausī tā viena kā otra veida VII. pakāpei ir sava neatņema-

ma un neapstrīdama vieta. Jāpiebilst tikai, ka tautas molla ievad-

tonis īsti nesakrīt ar temperētās sistēmas ievadtoni, kāda parā-
dība akustiski dibināta un dabīga. Ir taisnība arī tam Jurjāņu

Andreja novērojumam, ka latviešu tautas dziesmās molla ievad-

tonis pa lielākai daļai sastopams uz neuzsvērtām, vieglām notīm un

tādēļ dabū it kā palīgtoņa raksturu. Bet nebūt nav izslēgti gadī-

jumi, kur ievadtonis spītīgi turas smagajās taktsdaļās, piem.:

ParaugsNo57.
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Arī šajā paraugā redzama pamazinātā kvarta, bet uz leju (b—

fis). Liekas, ka šis intervalls vecajiem latviešiem molla rakstura

dziesmās ir bijis parasts un iemīļots.

Dziesmās līdz kvintas apjomam diezgan bieži, plašāka apjoma

dziesmās retāk sastopams nepilns diatonisms, izvairīšanās no pus-

toņa kāpieniem, kā tas ir tā saucamajā ķīniešu vai skotu toņkārtā

(kas dabūjama no tagadnes dūra, ja izlaiž 111. un VII. pakāpi, piem.,

c—d—f—g—a—c, kādu secību dod arī klavieru melnie kauliņi:

cis—dis—fis—gis—ais—cis). Jurjānu Andrejs atzīmē, ka krievu

pētnieki Sokaļskis un Famincins pieskaitot tādas meldijas pie vis-

senākajām. 28. paraugam še pievienoju paraugus ar lielu skaņu

apjomu:

Paraugs No 58.

Paraugs No 59

59. paraugā gan vienā vietā sastopama nots h, bet tā ir īsa caur-

gāju nots, kuru var arī izlaist un tā dabūt šīs dziesmas nepilna dia-

tonisma toņkārtu: d—-e—g—a—c—d (atbilst melno kauliņu secībai:

gis—ais—cis—dis—fis—gis).

Daudzas meldijas modulē no vienas toņkārtas otrā, protams,

uz tuvākās radniecības toņkārtām: no tonikas uz dominantu un sub-

dominantu un otrādi, no dūra rakstura toņkārtas uz molla rakstura

toņkārtu un otrādi v. t. t. (par. 15, 16 v. c). Meldijā reti kad sa-

stopami skaņu alterējumi (maiņas), kas noteikti liecinātu par meldi-

jas modulāciju uz citu toņkārtu, vai arī par chromatiskām secībām.

Ja tas uzrakstītajos materiālos tomēr nāk priekšā, tad tas ir vai nu

jaunlaiku ehromatiskās mūzikas iespaids, vai arī akūstiska atkāp-

šanās no temperētās mūzikas sistēmas toņiem. Tā piem., 33>. pa-

raugā sastopamie fis un cis (f un c vietā) nav vis īsti temperētās si-

stēmās (kā uz klavierēm) fis un cis, bet drusku zemāki, jo Jurjānu

Andrejs savos materiālos piemetina, ka tauta bieži vien mazās ter-

cas atstatumu, l 1 toņa (šajā gadījumā uz leju: g—e un d—h) dala
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uz pusēm, un tā tad kāpieni g—fis, fis—c, d—cis un cis—h ir 3/4
to-

ņa lieli. Bet notīs 3/4 toņus nemākam apzīmēt. Par tautas molla

ievadtoņa nesaskaņu ar temperētās sistēmas pustoni jau minēts

augstāk. Bet pazīstamajā tautas dziesmā no Cimzes Dziesmu rotas

«Saulīt' vēlu vakarā» sastopam nepārprotamu modulāciju uz do-

minantu ar visu ievadtoni:

Paraugs No 60

Kā jau agrāk teicu, Cimze un laika biedri tautas meldijas šad

tad sagrozīja; varbūt arī šai meldijai pielikta nekautrīgāka «labotā-

ja» roka.

Runādams par tautas meldiju harmonizēšanu koriem, Jurjānu

Andrejs izsakās, ka «harmonijās nebūtu jāaizņem toņi, kas sveši to-

ņu kārtai, bet stingri jāturas viņas robežās, lai tā nezaudētu sava

īpaša rakstura». Pats savās harmonizācijās, pat jaunākajās, Jurjā-

nu Andrejs tomēr šim principam stingri nesekoja. Bet šo viņa atzi-

ņu jo stingri realizēt sāka Melngailis savās harmonizācijās, palik-
dams uzticīgs absolūti stingram diatonismam. Melngailim pieslē-

jušies-arī jaunākie tautdziesmu sabalsotāji.

Tā kā neliela apjoma meldijās trūkst dažas vai vairākas pakāpes
līdz pilnai oktāvai, tad viņu toņkārta nav stingri nosakāma un tā-

dēļ pielaiž harmonizēšanu gan vienā, gan otrā toņkārtā. Šo apstāk-
li izmanto daži harmonizētāji, lai daudzpantu dziesmās novērstu

vienas toņkārtas apnicīgu atkārtošanos (Graubiņš).

c) Melodijas zīmējums. Tauta prot savās melodijas

ieturēt līdzsvaru starp pakāpeniskiem gājieniem un lēcieniem. Pa-

kāpenība, t. ir sekundas un tercas intervalli, dominē, bet laiku pa

laikam to starpā iesprauž pa lielākam intervallam: kvartai, kvintai,

sekstai, septimai, oktāvai. No šiem lielākajiem intervalliem iemī-

ļotākais ir tī r ā kvarta uz augšu un leju. Pēc tās,

citu lietošanas biežums izpaužas apmēram tādā kārtībā: tīrā kvin-

ta uz augšu un leju, lielā un mazā seksta uz augšu, oktāva uz augšu,

mazā septima uz augšu, mazā seksta uz leju. Nebojātās tautas mel-

dijās nekad nav sastopami palielinātie un pamazinātie intervalli,
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(izņemot pamazināto kvartu), mazā septima uz leju, lielā septima

uz augšu un leju; ļoti reti sastop lielo sekstu uz leju un oktāvu uz

leju. Lielāki intervalli par oktāvu (nona, decima) uzskatāmi kā

izņēmuma gadījumi.

Lielākais skaņu apjoms ir ziņģēm, kur tas var sniegties līdz

undecimai un pat duodecimai, mazākais — dziesmām, starp kurām

var sastapt tādas ar tikai lielās sekundas apjomu.

Chromatisms nebojātām melodijām svešs, bet kur to sastop,

tur tas droši vien ieviesies modernās mūzikas ietekmēts. Bet vienu

un to pašu skaņu var dziedāt dažreiz augstāk, dažreiz zemāk, atka-

rībā no intervalla, kurā. tā ietelp, jo, kā Jurjānu Andrejs saka, «ti-

kai tīrie intervalli saietas gandrīz pilnīgi ar temperēto sistēmu, ka-

mēr citi tiek pēc vajadzības gan drusku augstāk, gan zemāk ņemti».

Tādēļ varētu par ohromatismu būt runa, tikai ne tieši starp divi

blakus skaņām, bet pēc dažām vai vairākām starpskaņām, kā 33.

paraugā.

Dziesmas, kā jau mazākā skaņu apjomā, melodiski un ritmiski

vienmuļas; tajās dominē kāda viena skaņa. Ziņģēs, turpretī, melo-

dija tiek kāpināta un kritināta ļoti mērķapzinīgi, gaumīgi un lielā

dažādībā. Tās vairumā divdaļīgas (periods vai lielais teikums) ar

puskadenci vidū un beigu kadenci noslēgumā (neaizmirsīsim tikai

jau teikto, ka arī noslēgumam seno toņkārtu melodijās var būt

«pusbeigu» raksturs). Pa lielākai daļai melodijas pirmā puse kāpj,
otrā krīt, bet šī veida melodijām līdzās sastopam daudz un dažādas

citādas: katra puse par sevi kāpj un krīt, abas puses krīt, pirmā pu-

se krīt, otrā kāpj v. t. t.

Pirmā puse var otrajā pilnīgi vai variēti atkārtoties (par. 1,
25 v. c). Bet bieži vērojama arī atkārtošanās ik pēc 2 taktīm: par.

18, 19, 21, 35, 56 v. c. Var arī līdzināties tikai abu pušu pēdējās

taktis: par. 6, 11, 12 v. c; brīnum savāda ir atkārtošanās 43. pa-

raugā. Sakarā ar atkārtošanos abas melodijas puses bieži beidzas

vienādi, ar vienādām kadencēm.

Starp melodiskiem locījumiem dominē divnošu locījumi uz

vienas teksta zilbes. Tādu ir daudz. Locījumiem nabagas apdzie-
dāšanās dziesmas. Ziņģēs nav nekāds retums arī triju un vairāku

nošu locījumi: paraugi 9, 24, 34, 57. īpatnēji locījumi, jau pēc

meldijas beigām dzirdami tā saucamajās gaviļu un lelošanas (ganu)

dziesmās: meldija tajos pāriet tieši, bez pauzes, un šie locījumi ir

vairāk iekliedzieni augstā reģistri nekā dziedāšana, bieži vien toņkār-
tai nepiederošās skaņās:
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Paraugs No 61

Ja šajās dziesmās nebija beigās šādu piegavilējumu, tad beidza-

mā skaņa tika ļoti gari vilkta. Gara vilkšana bija raksturīga arī

arāju dziesmām.

Par lielu retumu latviešu meldijās uzskatāmas sinkopes:

Paraugs No 62

6. Harmonika

Kā jau minēts, savas «dziesmas» latvieši dziedāja ar saucēju,

locītāju un vilcējām. Tas ir īpašs divbalsības veids, dibināts uz

vienas vai divām velkamām skaņām jeb ērģeļpunkta (paraugi 54.

un 57.). Latgalē diezgan izplatīts divbalsīgas dziedāšanas veids,

kurā sastopam kvintas, kvartas, tercas un sekundas harmonijas:

Paraugs No 63

Ne tikai Latgalē vien, bet arī pārējos Latvijas novados, pulci-

ņā dziedot, dzird gan «dziesmās», gan «ziņģēs» atsevišķus harmo-

niskus intervallus (par. 40.).

Ja tauta nenonāktu kultūrmūzikas ietekmē, tad, liekas, variēša-

nas tieksmes, kādas novērojamas dziedātājos, neizbēgami novestu

visas dziesmas pie daudzbalsības. Ja tagad un nesenā pagātnē, pul-
kā dziedot, dzird atsevišķus harmoniskus intervallus, tad tas izskaid-

rojams tā, ka visi dziedātāji nedzied vienu variantu, bet šur tur pa

notij citādāk nekā pārējie. Ar laiku iekaro sev vairāk un vairāk

ievērības tie varianti, kuri, reizē dziedāti, dod labākas, patīkamā-

kas saskaņas. Tā ceļas div- un vairākbalsība.
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7. Tempi

Visās teicamajās «dziesmās»: Jāņu, kāzu, kristību, talku v. c,

— temps bija pielaikots runāšanas tempam un varēja svārstīties ti-

kai atkarībā no dziedātāju, «karotāju» dedzības: sākusies samērā

mierīgi, dziesma, dziedātājiem cīņā iekaistot, savu tempu pamazām

paātrināja. Te tādēļ varēja attīstīties krietni ātrs temps. Tāpat

diezgan ātrs temps sastopams dažās rotaļās.

«Ziņģēs» dominē mērens, vidējs temps. Lielāko tiesu visā dzies-

mā pastāv viens temps. Bet ir arī tādas meldijas, kuru temps ot-

rajā pusē mainās, —pa lielākai daļai paātrinās (par. 31.). Tas to-

mēr notiek reti, jo lielāku dzīvību un kustību tauta savu dziesmu

otrajā pusē panāk parasti ar metra un ritma maiņu (divreiz īsākas

notis un taktis), atstādama tempu to pašu: paraugi 6, 35, 63.

IIIDvēsele senlatviešu pasaules uzskatā

Cand. phil. Richards Rudzītis

Latvju dainās kādreiz, varbūt, atmirdzējusi visai plaša senā-

riskas tautas pasaules uzskata celtne, kas ieslēdza hierarchiskā virk-

nē mikrokosmu un makrokosmu, debess izplatījumu ar tā spīdek-

ļiem un cilvēku ar tā ikdienu un svētdienu. Tagad, patiesībā, pali-
kuši tikai fragmenti, un tais pašos vērīgs pētnieks var saskatīt vai-

rākus noslāņojumus tautas apziņas attīstībā, līdzīgi tam, kā archaio-

logs saskata dažādu civilizāciju noslāņojumus zemes garozā. Piemē-

ram, mēs varam nomanīt, kā pamazām hēliocentrisms tautas vispā-
rējā apziņā zaudē savu pirmatnējo spēcīgo nozīmi, ka Hēlijs —

Saule cīnās ar Mēnesi, ne jau vien periodiskās nakts un dienas no-

maiņas dēļ, — «trīs dieniņas, trīs naksniņas Dievs ar Sauli ienai-

dā: Saule laida Mēnešam ar sudraba akmentiņu», ka Saules ienaids

nevien ar Mēnesi, bet arī ar Dievu izpaužas veselā dainu ciklā (Ba-

rona 34. 016—20, 33. 950 v. c), tā tad bieži vairs neaizstāv Sauli, —

tā valdošajam saules kultam līdzās ieviešas mēness kults, līdzās

tvirtajiem ētiskajiem pamatprincipiem nomanāms arī jutekliskais

eudaimonisms, līdzās uzticībai mūžīgajiem kosmiskajiem liku-

miem individuālas šaubas un patvaļa. Ir saskatāmi dainās arī kri-

stietības ietekmējumi, tāpat nebūs mazums dainu, kas darinātas

jaunākos laikos, tā tad nes gluži citādas tautas apziņas nokrāsas un

starojumus. Tāpēc arī tagad tik grūti tvert tvirtākās kontūrās mū-

su senču garīgo seju.
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Bet mēģināsim tomēr saskatīt kādu atvizmojumu no šīs mūsu

senču gudrības krātnes, un apcerēsim šoreiz kosmiskā loka vienu

pusi: cilvēka dvēseles ritumu.

1. Kas ir dvēsele?

Mūsu senči dainās apliecinājuši savu dziļo ticību dvēseles ne-

mirstībai jeb labāk sakot dvēseles nepārtrauktajai esamībai. Vārds-

dvēsele cēlies no verba dvest, tā senais latvietis dvēseli pielīdzi-

nājis dvesmai, dvašai, jeb dzīvības principam vispār. Dainas dzī-

vības vietā min vārdu dvēsele. Dvēsele latvietim šķita kāds aug-

stāks substanciāls spēks cilvēkā, kas valda un virza viņa dzīvības

pulsu, tā viņam bija smalka, neiznīcīga dievišķa būte, tērpta augu-

mā (miesā), vai tīrā veidā — «spoža zvaigzne», kas nāk no Dieva un

atkal aiziet pie Dieva pēc nāves (Bar. 1127, 33. 868, Folk. Kr.

508. 87.).

Pēc seno latviešu ticējumiem starp cilvēka fizisko ķermeni un

dvēseli tomēr atrodas vēl kāds vidotājs, kas paliek kopā ar dvēseli

arī pēc auguma iziršanas, un ko viņi saukuši par veli, lēli, Uģi

v. t. t. Velis īsteni ir cilvēka smalkākās jeb psīchiskās būtes rupji

jutekliskā daļa, tīrās dvēseles apvalks, kas viņsaulē ar laiku no dvēse-

les nokrīt, tai aizejot pie Dieva, bet populārā apziņa visai bieži par

veli dēvē pašu dvēseli, kas vēl tērpta šai veliskajā apvalkā. Velis pats

par sevi vēl instinktīvi saistīts ar šo (fizisko) pasauli, tas ir piesāti-
nāts jutekliskām atcerēm un alkām. Sakarā ar to arī pastāv uzskats

par veļa (jeb velī tērptās dvēseles) mielošanu pēc nāves, un ja veli

ēdina, tad viņam arī jābūt zināmā mērā kaut kam veidīgam, ķerme-

nīgam, substanciālam, tā sakot «ķermenim ķermenī» (Salīdz.: K.

Strauberga Hanovijs par dvēseļu kultu pie latviešiem IMM 1925.

5. 497—8).

Cik varam spriest, tautas populārā apziņa vārdu velis lieto-

jusi trejādā nozīmē. Velis viņai vispirms nozīmēja dvēseli, kas vēl

nav pametusi savu velisko apvalku, kas vēl ir veļu valsts iemītniece.

Otrkārt, velis bija, kā jau minējām, veliskais apvalks, ko dvēsele at-

stājusi, bet kas, uzglabājis pa daļai ķermenisko pusapziņu un atmi-

ņu, maldās apkārt un parādās arī dzīvajiem kā gars, spoks, ķēms,

«mironis», automātiski atdarinot aizgājēja ierašas un izteicienus.

Uz šo katēgoriju, man šķiet, attiecas vairums pasakās sastopamo

pusapzinīgo velisko parādību. Par to min arī daina:

Ko tu dziedi, lēļa bērns, Man ir kauli, man dvēsele,

Ne tev kaulu, ne dvēseles: Man jaukā valodiņa.
F. kr. 530. 1303.
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Treškārt, tāpat kā leišiem «vēlēs» nozīmē nevien aizgājēju dvē-

seles, bet arī «vispār garus, līdzīgus laumām» (sk. Kuršata vārd-

nīca), tā arī pēc latviešu uzskata veļi bija arī tādas veļu valsts būtes,

kam nebija tieša sakara ar cilvēka būtes evolūciju, piemēram, lietu-

vēni, pūķi, naktaļas un tamlīdzīgi.

Mūsu senči bijuši pārliecināti, ka veli vai dvēseli dažreiz iespē-

jams redzēt jutekliskām acīm, un ka atkarībā no tam, kāda veida

velis vai dvēsele parādās, atkarājas arī šīs būtes uztveramā forma,

krāsa, spilgtums v. t. t. No vienas puses jutekliskā uztvere vērojusi

veli kādas fiziskas būtes, it īpaši dzīvnieka veidā. Tā pēc nāves cil-

vēka augumu atstāj putns (citur putns ir «dvēseles nesējiņš»), balo-

dis, tauriņš, līdaka v. t. t., no otras puses, — «zili dūmi», vēsmiņa

v. c, Arī pa miegam dažreiz dvēsele atstāj augumu gan čūskas,

gan peles v. c. veidā. (Sk. L. Pušk. pas. VII 12—15, 18, 22 v. c,

dainas: Folk. kr. 450. 33, 362. 4, 470. 914.). Ar veļa vai dvēseles pa-

rādīšanos saistīts gan kaut kas drausmi tumšs un atbaidošs, gan bie-

ži arī kas ugunīgs vai liels spožums, pie tam šis ugunīgais arī var

būt dažādās pakāpēs, no drausmīgā līdz aizgrābjošam. Kad uz

kapsētu ved mironi, pa gaisu lidinās spožs ugunsstabs, vai skrien

ugunsliesmas pūķa veidā, vai liesmainas būtes — spīganas. Gari

parādās kā zila uguns, vai ar sveci vai lāpu rokā v. t. t. (L. P. VII

78—79). Tāpat varam nojaust, ka viņā saulē zināmas katēgorijas
būtes pulcējas vairāk vienā vietā, ka arī viņā saulē ir vairāki attīs-

tības slāņi vai loki.

2. Viņa Saule

Kad cilvēks mirst, viņa augums paliek smiltainē, zem zaļām ve-

lēnām, kur tam darināts «mūža nams», kamēr dvēsele, veļa apval-
kā, aiziet «velainiešu pulciņā», veļu valsti.

Gan dainas vairākkārt min, ka viņa saule nezināma (B. 27. 370,
F. kr. 636. 247 v. c), un kaut par aizsaules dzīvi daudziem bija tikai

blāvas nojautas, tautas kopapziņa raudzījās uz šo aizsauli ar tādu

uzticību un pārliecību, it kā virs zemes palikušie tiešām pazītu aiz-

kāpa dzīvi, ka šī aizkāpa dzīve viņiem šķistu tikai šīs dzīves dabisks

turpinājums. Vispār senais latvietis pa lielākai tiesai raudzījies op-

timistiski uz šķiršanos no šīs saules, viņš nepazina nāves baiļu, un

bieži ar savu maģisko rituālu pat mēģināja šķiršanos atvieglot. Šo

pamatnoskaņu labi raksturo daina:

Ņem, Dieviņ, kad ņemdams, Šai saulē žēlojami?

Tūliņ gribu līdzi iet. Bar. 27. 386. Sk. arī: 27.

Vai man kādi glāžu logi 560, 27. 505 v. c.
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Līdzīgi indiešiem arī senais latvietis aicinājis viņu izvadīt ar

jautru prātu, viņa bērēs pat priecāties:

Man tētiņš piesacīja Ēst un dzert, padancot

Šo naksniņu negulēt. Un tētiņu pieminēt.

Pat raudu dziesmas nedvesa bezcerības izmisumu, jo latvietis

bija pārliecināts, ka asaras tikai apgrūtina aizgājēju viņā saulē (Bar.
27. 335, 27. 705). Otrkārt, tautas apzinīgākā daļa bija pārliecināta,

ka viņā saulē cilvēkam atveras tālākas un augstākas iespējas.

Protams, optimistiskais skatiens uz viņsauli jau atkarājās no cilvē-

ka apziņas pakāpes: ko viņš viņsaulē meklēja, tāda tā

viņam arī atdarījās. Viņsaule jau viņam šķita šīs saules dzīves at-

blāzma vai savdabīgāks turpinājums. Tāpēc arī tiem, kas meklēja

viņā saulē tīri jutekliskus labumus un ainas, tā šķita diezgan

bēdīga:

Gana laba viņa saule, Mīlē man' šī saulīte,

Ne mīlīga dzīvošana: Viņa saule nemīlēja:
Ne dziedāja sīki putni, Šī saulīte man zināma,

Ne kūkoja dzeguzīte. Viņa saule nezināma.

Bar. 27. 693, 33. 901. 27. 370.

Cita daina jau saka: «Viņā saulē diezgan labi» (27. 594, 1—

4 var.). Tomēr ne visi tā skatījās. It īpaši tā dvēsele, kas mirstot

vērsta uz Dievu, uz savas dzīves cēlāko, pēc nāves iet pie Dieva dzie-

dādama (27. 614, 27. 323, 1), dziedādama tā ierit paradīzes dārziņā

(27. 557, F. kr. 464. 1010 v. c). Jaunavai kapā zied rozes, «kapā

sēdēdama, pinu rožu vainadziņu» (9110), bērnu māte atradusi kalni-

ņā «dižu, labu dzīvošanu» (27. 656), māmiņai, kas šai saulē pieku-

susi, viņā saulē būs viegla dzīve (F. kr. 636. 217). Ir cilvēki, kam

viņa saule šķiet pat mīļāka (F. kr. 302. 395): šīs saules labums vi-

ņiem šķiet labums, ko gūst tikai «viesi», t. i. šis labums ir relātīvs,

kamēr viņa saule «laba mūžiņam» (Bar. 27. 759), tur atveras augstā-

kais, absolūtais labums, kas vajadzīgs dvēseles būtiskajai, nemir-

stīgajai dzīvei.

Tāpat kā senais latvietis šķirojis cilvēka velisko dabu no dvēse-

liskās, tāpat arī viņš dalījis aizsauli divi vai pat vairākos dažādi no-

zīmīgos slāņos vai sfairās. Veļu valsts, kurp dvēsele aiziet tūdaļ pēc

nāves, un kurā ietilpst arī pekle, kā zemākā pakāpe, bija tikai dvē-

seles pārejas stāvoklis, pagaidu apmetne velim, purgātorija, šķīstī-

tava, ko pārvarējusi, dvēsele beidzot paceļas pie Dieva. Vēlākā

tautas apziņā gan, it īpaši pasakās, robežas starp šīm valstīm stipri
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saplūdušas, bet pietiek dziļāk ieskatīties, lai skaidri nomatītu minē-

tās pakāpes.

Attiecībā uz viņsaules atrašanās vietu tautas tradicijās manā-

mas vairāku ieskatu strāvas. Tieši veļu valsti senais latvietis bieži

telpiski lokālizēja: viņš iedomājās to vispirms koncentrētu vietās,

kam sakars ar aizgājēja augumu, kā kapsētās, pa retam arī baznī-

cās v. t. t. No otras puses veļu mitekli iedomājās ūdeņos vai zemās

purvainās vietās. Tāpēc arī dažas Latvijas upes un ezeri, it īpaši

Daugava, pilni «dārgu dvēselīšu» (Bar. 30. 710), tāpēc arī mirušo

dvēseles dēvē par rauduvītēm vai jūras gaigaliņām, tāpēc

arī, pēc kāda ieskata, maza bērna dvēsele nāk no jūras, ezera v. t. t.,

no kurienes pādītes atnes svētelis. Tas, varbūt, sakarā ar to, ka

gandrīz vai visu tautu ticējumi veļu valsti iedomājās par kaut ko

velganu, mitru un saltu. Dainas vairākkārt min, ka veļu māte vai

eņģelīši nosaluši, pie kapu vārtiem gaidīdami (27. 477, 27. 525 v. c).
Kad saulei spīdot līst lietus, tad veļi dzer kāzas (27. 798). Pasakās

bieži šaipus apakšzemes ir plata upe, kuras malā sēd pārcēlājs (Sal.

sengrieķu Charonu!). Bieži šī aizsaule ir aiz jūras, vai kādā jūras

salā. Tuvāk lokalizējot, šī viņsaule bieži tiek apzīmēta kā «a pak š-

zeme». Vispār dvēseles nokāpšanas jēdziens pasakās saistās vai-

rāk arī ar garīgo dekadenci, visbiežāk ar velna vai elles jēdzienu,

kamēr pacelšanās bieži ir aiziešana pie Dieva vai debesīs.

Beidzot ir vēl viena tautas ticējuma strāva, ka dvēseles pēcnā-

ves miteklis atrodas rietumos: viņa turp nokļūst pa saules ceļu.

Protams, tā ir atlieka no hēliocentrisma laikiem, kad sakarā ar sauli

vērtēja un mērīja visas dzīves norises. Saule jau noriet rietumos,

tur sākas tumsa, klusums, neizzināmais, līdz ar sauli aptumst un ap-

klust arī visa dzīve un daba. Tāpēc arī bārenīte lūdzas sauli: «aiz-

nes manai māmuliņai simtu labu vakariņ'». Tāpēc zvaigzne, kas

vakarā uzlec, «pusnaktī ielīgo dvēselīšu namiņā».

No otras puses, pēc tautas ticējumiem, mirušo dvēseles var pa-

rādīties it visur, neatkarīgi no telpas un laika, tā kā viņa saule īsteni

tautas apziņā varēja būt izplatīta viscaur, tā ietvēras, «iegremdējas»

fiziskajā pasaulē, tāpat kā dvēsele augumā, būdama no visai smal-

kas, tomēr reālas starainas vielas.

Apskatot tagad veļu valsti tās pakāpēs, sāksim ar zemākiem

slāņiem jeb ar to, ko pasakas dēvē par pekli vai elli, un kas pa retam

minēts arī dainās. Jāatzīmē, elli kā tādu šausmu vietu, kādu mēs pa-

raduši skatīt kristietiskos iztēlojumos, mēs reti ieraugām, un ja kur

pasakās tāda ir, tad tur drīzāk saskatāms pēdējo ietekmējums. Vis-

biežāk ir runa par v c 1 n a mitekli, kas mīt gan purvos, ūdeņu dibe-

nā, apakšzemēs, bet pats šis miteklis visbiežāk ir pils vai cita kāda
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tīri ērta mītne, un pats velns pārsteidz ar savu vientiesību. Protams,

pasakās dažreiz grūti nošķirt, kur tautas apziņa iedomājusies tie-

šām zemāko slāni — elli, un kur veļu valsts augstākās sfairas. Sa-

stopamas arī ainas, saistītas ar ļauno garu sodīšanu: «Velns vai ve-

ļu kungs soda nelāgi mirušas dvēseles: liek tām ledu ēvelēt, vāra

tās katlā, pārvērš par dzīvniekiem, it īpaši par zirgiem, moca tos»

v. t. t. (L. P. VII 92—93).

īstenībā patiesā elle vai velnišķīgais latvju ticējumos atveras

sakarā ar apkārtklīstošajiem ļaunajiem gariem, par kuriem daudz

stāsta tautas tradicijās. No vienas puses vispār pašnāvnieku vai no-

nāvēto dvēseles, «nelaikā mirušās dvēseles, kas netiek ātrāk veļu

valstī iekšā, iekams īstais (nospriestais) dzīvības laiks nav notecē-

jis, blandās apkārt pa virszemi, baidīdami, apgrūtinādami, pat mo-

cīdami cilvēku, tik ilgi, cik ilgi tiem patiesībā virszemes būtu bijis

jādzīvo» (L. P. VII 96). Sevišķi, ja šīs dvēseles virszemes

bijušas rupjas un ļaunas, tad arī pēc nāves tās nepamet senās kaislī-

bas, bet, kļuvušas brīvas no auguma saistiem, savas dziņas pat sakā-

pina, pārvērsdamās nereti it kā ļaunās, vampīriskās būtēs, lietuvē-

nos v. t. t. Pa daļai sakarā ar to arī izveidojies seno latvju dvēseļu

mielasta kults. Ja veļu laikam, «dievainēm», rudenī, sākumā, var-

būt, bija tikai senču godināšanas vai labo attiecību uzturēšanas no-

zīme, tad ar laiku pārsvaru guva tabū, maģiskās aizsargāšanās no-

zīme, jo nedabīgā nāvē mirušie, it īpaši ļaunie gari, varēja būt visai

bīstami cilvēkiem: vajadzēja pielabināt viņus, apmierināt viņu izsal-

kumu, novērst viņu uzbrukumus. Šie veļi, kas pilnīgi, pat akli savu

kaislību varā, kā stichijiski spēki varēja būt sevišķi kaitīgi tiem cil-

vēkiem, kuros tie rada attiecīgas noskaņas kaislību vai vājību, no

tam arī šis priekšlaicīgais maģiskais žogs, kurā pēdējie slēdzās.

Tā tad veļu valsts zemākais slānis būtu dvēseles pekliskais stā-

voklis: kad dvēsele jūtas savās iekārēs kā cietumā, tā alkst fizisko

baudu, bet, pazaudējusi fizisko augumu, vairs nespēj savas alkas

apmierināt, tā dvēsele cieš un sevi nežēlīgi soda. Tāpēc arī šādā ap-

ziņas stāvoklī esošie gari mēģina nodibināt sakarus ar dzīvajiem un

viņos apremdināt sevi. Viņiem jāpaliek šādā stāvoklī, kamēr neiz-

sīkst viņu dzīvnieciskās iekāres, pusmateriālistiskās kaislības un

pieķeršanās patībai, līdz caur šķīstīšanos tie paceļas pie Dieva.

Veļu valsts vidējos vai augstākos slāņos, kur kavējas vairums

dvēseļu, tūdaļ pēc nāves, ir īstenībā zemes dzīves atveids vai at-

spulgs, pussapņainu atmiņu pasaule, kur dvēsele risina tālāk savu

zemes dzīvē neizdzīvoto vēlēšanos kamolu. Šeit vēl nav

rimis nemiers, šeit vēl ciešanu jausma, šeit ietēlotā dzīve maz ai>-

šķiras no iepriekš dzīvotās. Mirušā dvēsele viņā saulē gana veļu go-
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vis (Bar. 27. 714), auklē veļu bērnus (F. kr. 280. 360), plucina snie-

ga pūkas (F. kr. 428. 81), veļos ņem līgaviņu (Bar. 27. 798), pieda-
lās veļu kāzās v. t. t. Tomēr, kā jau minējām, dzīve veļu valstī dvē-

seļu vairumam ir tikai pārejas stāvoklis: nāk laiks, kad dvēsele

nomet savu velisko apvalku, mirst nemierīgo vēlēšanos pasaulei, lai

piepildītu savu gala mērķi — būt pie Dieva, piedalīties Dieva

svētlaimē. Gan vispār par katru aizgājēju latvietis saka: viņš aiz-

gājis pie Dieva, Dievs dvēseli devis, viņš to arī paņēmis. Tomēr lat-

viešu pirmatnējā ticība, cik varam atskārst, bijusi tā, ka dvēseļu lie-

lākai daļai ilgāks vai īsāks laiks jāpavada veļu valstī, pirms tā īsteni

aiziet pie Dieva. Protams, dvēseles ceļa ilgums pie Dieva atkarā-

jas no dvēseles tikumiskās dzīves virs zemes. Visātrāk aiziet pie

Dieva jauna cilvēka, sevišķi bērna dvēsele: «Ai, Dieviņ, ai Laimiņ,
kaut es jauna nomirusi! Es aizietu pie Dieviņa, kā ieviņa ziedēda-

ma» (Bar. 27. 304). Var.: «Būt' es maza nomirusi, es būt' Dievu

redzējusi».

Ceļu no zemes līdz Dievam dvēsele noiet «trīs dienās».

Līdzīgi tam, ka dvēsele galīgi pārrauj saiti ar augumu tikai trešajā

dienā, un ka tikai tad drīkst augumu apbedīt (trīs dienas Veļu māte

cep plāceni un gaida viesi, 27. 533, trīs dienas dvēsele kaļ kumeļu,
lai var uzkāpt «velīšu kalnā», 27. 532), tāpat arī pēc auguma apbedī-

šanas dvēselesattīstības process norit «trīs naktīs — dienās», vai trīs

garākos posmos. Pirmo nakti velim vēl kāds sakars ar augumu,

viņš tad pārguļ krusta galiņā, jo eņģelīši (veļi) aizvēruši veļu valsts

vārtus (27. 618—19). Pirmo nakti dvēselei vēl grūti (27. 700—64),

pa daļai arī tāpēc, ka zemes saites un asaras sauc viņu atpakaļ (27.

705 v. c). Pirmā naktī daudzas dvēseles «ne pie Dieva, ne pie vel-

na, pusdebešos karājas» (13. 141. 2, 31. 315), «Dieviņš durvis neat-

dara» (27. 620). Tikai «otru nakti, trešu nakti Dievs mielos dvēse-

līti» (27. 615. 3), otru nakti, trešu nakti dvēsele gulēs «eņģelīšu roci-

ņā» (27. 619).

Aizeja pie Dieva tā tad būtu dvēseles attīstības otrais vai trešais

posms aizsaulē. Tikai no zemes kaislībām šķīstīta dvēsele spēj pie-

ķerties pie Dieviņa kamanām un ar Dieviņu ielīgot dvēselīšu nami-

ņā (27. 599. 1). Tikai tādu dvēseli pats Dievs sagaida, celdams tai

kāpnes uz debesīm (27. 609), jeb pats to ved debesīs (27. 595), jeb

«noņem dvēseli eņģelīšos» (27. 676 v. var.). Kad dvēsele nāk pie

Dieva, eņģeļi līksmojas un pūš taures (27. 612). Bet ir arī dvēseles,

kas raud pie Dieva nama durvīm, kuras Dievs nepieņem un eņģeļi
neielaiž (27. 601—602, 27. 606). Jo — «kas var manu dvēselīti pie

Dieviņa aizrunāt ?» (27. 603).
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Dvēseles uznes pie Dieva ari Dieva dēli:

Tur staigāja Dieva dēli, leliek Dieva šūpuli.
Dvēselītes lasīdami. Bar. b. kr. 15. 2586.

Atraduši dvēselīti, Dieva dēli dvēselītes

letin baltā vilnānē, šūpos zelta šūpulī.

lenes Dieva pavēnī, Bar. 32. 049.

Šīs aizsaules augstākās sfairas, kur dvēseles tiek šūpotas zelta

šūpulī, ir svētlaimes valsts, kur vairs nav nekādu bēdu un

ļaunuma, kur dvēsele piedalās vienīgi ar savas būtes labāko daļu,

kas viņai piederējusi virs zemes. Šeit dvēsele aizsniedz un piepilda

to cēlāko, pēc kā tā virs zemes ilgojusies, šeit viņa beidzot skata arī

Dieviņu vaigu vaigā. Šeit dvēsele patiesi mīt tmīļā Dieva paspār-

nē» (F. kr. 476. 181), šeit viņa dzied: «Dieva dziesmu, ko dziedās

dvēselīte, pie Dieviņa aizgājusi» (Bar. 16).

Šī svētlaimes valsts dvēseļu vairumam ir materializētās

debesis vai paradīze, kurām arvienu bijusi sevišķa loma tautu

ticējumos. Šeit pieder ziemeļtautu Valihalla, indiāniešu plašie lauki

medībām, musulmaņu paradīze ar hurijām, t. i. viss tas svētlaimes

stāvoklis, kas vairāk vai mazāk saistīts ar juteklisku baudu. Taisni

par šādām materiālizētām debesīm vēsta pazīstamā pasaka par sko-

po Prīdi. Aizsaule: jauka, jauka birze, lapaini koki bez ēnām, zaļš

mauriņš, augļu koki pilni bagātīgas ražas. Tālāk puķainā pļavā ga-

ri galdi ar ēdieniem, pie kuriem mielojas daudz ļaužu, starp tiem

mirušie nabagi, Prīda agrākie paziņas. Prīdim tas tomēr tiek liegts.

(Šmits V 157—8). Lepnajā pilī kalna galā, kur dzīvo nabags (Die-

viņš) — «viss tik krāšņs, tik lepns, un vēl bagāts azaids gaidīt gaida»

(L. P. VII 1213, VI 145). Arī dainās Dievs mielo dvēseli (27. 615).

«Dieviņam balti zirņi sudrabiņa bļodiņā» (27. 598), «pie

Dieviņa tīra maize, ne grūžama, ne maļama» (F. kr. 191. 8228).

Kaut arī debesīs dvēsele vairs nav padota rupjajiem fizikas li-

kumiem, kaut tur «viss citādi redzams, nekā patiesībā ir» (L. P. V

145), — caur fiziskā prizmu ejošā iztēle tur arvienu un arvienu to-

mēr mēģina rast analoģijas ar zemes dzīvi. Tomēr viss tur cēlākās,

apskaidrotākās dimensijās. Tur māmuļa «ar zelta slotu ceļu slau-

ka» (4993), tur aizgājušie vecāki:

Vieglu darbu vien darīja, Arājs, mans arājiņis

Augstos saules kalniņos: Ar sudraba kalniņā
Tēvis pūta āža ragu, (Var.: zelta kalnu galiņā).
Ganot Dieva kumeliņus. Laid, Dieviņ, zelta trepes,

Māte kāra vilnainītes Lai es nesu launadziņu.

Zeltābeļu zariņos. Bar. 4988. 27. 833.
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Tālāk šo debesu stāvokli dainās apzīmē kā «saules mātes aplo-
ku» (4993). Dvēsele guļ «zem Dieviņa kājiņām» (4993. 8), vai

Zem Dieviņa nam' durvīm, Eņģelīšu draudzītē,

Baltajos palagos, Ar eņģeļiem runādama.

Mīkstajos spilvenos, 4993. 2. var.

Citur dvēsele «Dieva namā sēd aiz galda rakstīdama» (4993.

4), vai tā eņģelīšu draudzītē pieraksta dvēseles (5069).

Ja arī debesīs vēl dvēseles domas virzās savas patības lokā, to-

mēr šeit caur šo patību jau laužas mīlestības stari, šeit jau patība

daudzās dvēselēs izgaist dievišķajā Tu. šeit dvēsele ar mīlestību tie-

cas tuvoties Dieviņam, kalpot viņam, katra pēc savas izpratnes un

spējām: «Tav' māmiņa debesīs Dieviņam cimdus ada» (F. kr.

464. 928).

Par šo dvēseles augstāko stāvokli, ko ikviena apziņa pēc nāves

spēj sasniegt, dainas min tikai nojautās. Un kā gan izteikt neiztei-

camo, to, kas gluži citāds ir mūsu zemes apziņai ?

3. No kurienes nāk dvēsele?

Senais latvietis ticējis, ka cilvēka dvēsele agri vai vēlu aiziet pie

Dieva, «Dieva paspārnē» —
debesīs. Tomēr uzglabājušās arī vairā-

kas dainas, kas liek mums nojaust šīs ticības tālāko būtisko secinā-

jumu: dvēsele nebūt nepaliek mūžīgi debesīs, nāk laiks, un tā dodas

no jauna zemes pieredzes ceļā.

Lieli bērni brīnījās, Ar sudraba ķēdītēm,

Kur pādīte rādījās: lekš sudraba šūpulīša.
No debess nolaidās Bar. 1156.

Ar sudraba ķēdītēm,

Senais latvietis dziļi izjutis bērna iedzimšanas sakrāmentālo,

aizmūžīgo mistēriju, tāpēc arī viņa galva neviļus noliekusies jaunās
mātes priekšā, caur kuru debesis vienojas ar zemi. Kā garīga
dzirkstele bērna dvēsele nonāk no debesīm «Māras šūpulī» — mā-

riskajā augumā — mātes klēpī:

No debesu nosalaišu Mīļās Māras šūpulī,
Ar sudraba virvītēm, Māmuliņas klēpītī.

1156. 1.

Bērna dvēsele senajam latvietim šķitusi spoža zvaigzne, kas

ierit līgavas «gultas maliņā» (14. 067), vai —
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Spoža zvaigzne notecēja Tā nebija spoža zvaigzne,

Pie līgavas nam' durvīm: Tā bērniņa dvēselīte.

1127 un var.

Cits variants min, ka dvēsele nolaidusies no Dieva (1156. 2).

Visai daudzas dainas runā par to, ka Dievs devis bērnu. Dievs jau

ir bārenītes tēvs (5022, 5045, 5055, 4985 v. c). Retāk dainas min,

ka bērns ir Māras dāvana (1060 v. 3 var.), ka Māra ir bērniņa pirmā

atnesēja (1444), ka arī Laima dod (1583. 1). Māra jau ir sievām

palīdzētāja dzemdībās, viņa ir Dieva veltes ievadi tāja šai saulē.

Nākdama no debesīm jeb no Dieva, dvēsele no jauna iet caur

veļu valsti, dvēsele — stars no jauna ietērpušies veliskajā apvalkā
— saitē, kas sien fizisko ar tīri dvēselisko. Uz to norāda tautas ticē-

jumi, ka dvēseles atlidinās no ezera vai jūras (valgums, kā jau mi-

nējām, norāda uz velisko principu), tālāk dainas stāsta par pādītes

izsmelšanu no ūdens, par svēteli v. t. j.

Vairākas dainas apliecina arī, ka dvēsele atnāk ciemoties

virs zemes no viņsaules, ka šeit dvēsele pavada vienu mūžu, viņā
saulē tā pavadījusi citu mūžu.

šī saulīte, šī zemīte, Šī saulīte viesiem laba,

Še atnācu ciemoties; Viņa saule mūžiņam.

Viņa saule, viņa zeme, 27. 759.

Tā citam mūžiņam.

Sk. arī 27. 759 v. 27. 760 var.

Tā tad mūžs vai mūži (vārdu «mūži», ko tik bieži min dainas,

mēs paraduši lietot pārnestā nozīmē, ne vairs kā dvēseles ritu-

ma atsevišķus, nobeigtus posmus), ko dvēsele pavada šai saulē, fi-

ziskajā pasaulē, ir tikai viesošanās, pieredzes ceļš, īstais mūžs sākas

Aizsaulē: tur jau visas reliģijas vēro Augstāko Sākotni.

Pēc dainām mēs redzam, ka senais latvietis neapšaubāmi ticē-

jis nevien dvēseles pēceksistences, bet arī priekšeksistences idejai.

Cilvēka dvēsele aiziet pie Dieva, bet viņa arī nāk no Dieva; dvēsele

kā zvaigzne ielīgo «dvēselīšu namiņā» vai debesīs, viņa arī kā spoža

zvaigzne pamet debesis un viesojas virs zemes, gūdama miesas veidu

caur mātes jaunveidojošo klēpi. Šī priekšeksistences ideja liek

mums nojaust, ka latvji sirmajā senatnē, līdzīgi senindiešu v. c. tau-

tām, ticējuši atdzimšanas mācībai, šo nojautu mūsos vēl ap-

stiprina viss tas optimistiski evolūtīvais gars, šī ticība dvēseles piln-
veidošanās un augšanas iespējai, kas atdveš no cēlās latvju dainu

ētikas, bet to apcerēt būtu speciāls uzdevums.
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SESTĀ NODAĻA

Tautas gara mantas prozā

Prof. Pēteris Šmits

1. Pasakas

Gandrīz visas mūsu vecās tautas dziesmas ir uzglabājušās labā

valodā un pareizā pantmērā, kur bojājumus var parasti viegli izla-

bot, kādēļ mums arī izliekas, ka visas šīs dziesmas ir pašu latviešu

sacerētas. Nav tomēr nekādu šaubu, ka daža laba dziesma pie mums

pārnākusi gan no vāciešiem, gan arī no krieviem, lai arī šādu pie-
mēru mums vēl ļoti maz. Turpretī mūsu pasakas ir tik līdzīgas

brāļu Grimmu uzrakstītām vācu pasakām, ka skeptisks lasītājs var

domāt, ka latviešiem savu pašu pasaku nemaz nav. To pašu mēs

varētu sacīt arī par Afanasjeva krievu pasakām, Gruntviga dāņu

pasakām un Asbjornsena norvēģu pasakām. To ievērojot, varam arī

šaubīties, vai tad vācieši gluži vieni paši būtu visas šīs pasakas izdo-

mājuši. Un tiešām, tuvāk pakaļ meklējot, mēs arī atrodam, ka

gandrīz visas Grimmu paīsākas ir jau agrāki uzrakstītas vai nu fran-

ču, vai itāliešu, vai arī latīņu valodā. No tā nu redzam, ka mūsu

tagadējās pasakas Eiropā ir jau palikušas gandrīz par starptautisku

īpašumu, lai gan, bez šaubām, katra tauta no sevis ir šo to pielikusi

klāt.

Lai nu mēs varētu saprast dažādās teorijas par pasaku ceļoša-

nu un viņu līdzību pie daudz tautām uz lieliem zemes apgabaliem,

tad mums ir jāiepazīstas arī ar zinātnieku domām par pasaku izcel-

šanos. L. Laistners (Ludwig Laistner) ir pirmais zinātnieks, kas

publicējis plašāku rakstu (Die Rātsel der Sphiifx) par sapņu pama-

tiem dažos pasaku motīvos. Mūsu dienu pasaku pētītāji gan vairs

nešaubās, ka pasakās patiešām ir dažas savādības, kas stipri atgādi-

na sapņus. Ikkatrs būs redzējis tādu sapni, kur viņš krīt no liela

augstuma zemē un tomēr nenositas. Tā arī mūsu pasakās ir sasto-

pami tādi piemēri, kur kāds cilvēks tiek nogrūsts no augstas klints,

jeb viņš lēc dziļā akā, vai arī milzu putns to sviež no liela augstu-

ma zemē, bet krilējs tomēr arvien izglābjas un paliek sveiks un

vesels.
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Bieži vien mēs pa sapņiem steidzamies ko padarīt, bet mūsu

steidzamais darbs neiet un neiet uz priekšu. Tā arī mūsu pasakās

jaunavai iekrīt velna, burvja jeb slepkavas dotā zelta ola asinīs un

viņa to pūlās noslaucīt, bet asiņu laukumi parādās atkal arvien no

jauna.

Māte nedēļās bieži redzot tādus sapņus, ka kāds viņas bērnu

nozogot, jeb arī pārmainot to ar kādu nezvēru. Tā arī pasakās
velns jeb ragana nozog cilvēka bērnu un tā vietā ieliek velna

bērnu.

Pasaku tuvos sakarus ar sapņiem pierāda sevišķi tas fakts, ka

lielākie brīnumi allaž notiek naktī, retumis arī pašā pusdienā, kad

cilvēki mēdz gulēt dienas vidu. Lietuvēns jāj cilvēku jeb kādu

dzīvnieku tikai naktī jeb pusdienā dienvidu guļot, velns staigā un

moka ļaudis tikai naktī līdz gaiļa dziedāšanai, vienīgi pa nakti nāk

zelta putns pēc skaistajiem āboliem. Liela loma pasakās pieder arī

sapņiem pašiem par sevi, kas arvien piepildās.

Sapņi ne tikai moka cilvēku ar savām bailēm, bet rāda tam arī

ārkārtīgu laimi, kur tas ar spārniem paceļas gaisā un nonāk kādā

brīnumu zemē vai arī debesīs. Laimīgais sapņotājs tur nu redz de-

bešķīgus jaukumus un bauda tādus priekus, kādus šai zemē viņš
vēl nav sajutis. Bet sapņu laime nepastāv ilgi, cilvēks drīz pamo-

stas un dzīves patiesība viņam nu izliekas tukšāka un bēdīgāka
nekā agrāk. Tā arī mūsu pasakās jauneklis jeb jaunava nonāk de-

besīs jeb laimes zemē, bet kādam aizliegumam neklausot, viņi tiek

no turienes aizdzīti.

Jau sen ļaudis pazina arī tā saukto lētarģisko miegu, kad cil-

vēks varēja gulēt nevien dienām, bet arī nedēļām. Lai gan šāda

parādība ir reta, tomēr biežāki varēja redzēt slimniekus, kas ilgu

laiku atradās bez samaņas. Pēc šādiem gadījumiem varēja rasties

pasakas par Ērkšķrozīti un septiņiem gulētājiem, kas guļ simtu un

vairāk gadu.

Par guļošu jeb samaņu zaudējušu cilvēku ļaudis domāja, ka

viņa dvēsele ir atstājusi miesu. Sapņus turēja par dvēseles piedzī-

vojumiem, apkārt klejojot. Ja dvēsele pavisam atstāj miesu, tad

cilvēks ir nomiris. Bet ja dvēsele arī dzīvam cilvēkam varēja at-

stāt miesu, tad viņa varēja izmeklēties arī kādu drošāku dzīves vie-

tu, un tādā ziņā sava īpašnieka dzīvību vēl vairāk nodrošināt. Ir

plaši pazīstamas pasakas, kur milzis, burvis jeb velns drošības dēļ

netur vis dvēseli pie sevis, bet kādā slepenā vietā. Mūsu pasakās

šī vieta ir tādā kalnā, kura iekšienē atrodas vērsis, vērsī pīle, pīlē

ola un olā ir paslēpta dvēsele.
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Pirmatnīgi cilvēki tic, ka viņu burvji varot arī izlaist savu

dvēseli ārā un aizsūtīt to uz kaut kuru citu vietu. Tā piemēram, Si-

birijas samanu svarīgākais uzdevums ir aizvadīt mirušā cilvēka

dvēseli uz viņu sauli. Šādā ceļojumā šamans ievāc arī citas ziņas

un dod atbildi uz dažādiem jautājumiem. Tā arī mūsu pasaku va-

roņi ceļo gan uz debesīm, gan arī uz elli, un mājā pārnākuši atnes

atbildes uz jautājumiem, kas viņiem uzdoti turpu ceļojot.

Tāds burvis var iesūtīt savu dvēseli mirušā cilvēka miesā un to

atdzīvināt, jeb arī pārnest to uz kādu kustoni un pat pats pārvēr-

sties par kustoni. Par šādu pārvēršanos ir mums vairāk pasaku

motīvu un to starpā arī pazīstamā pasaka, kur divi burvji uzņemas

sacīksti ar savām pārvēršanām.

Par burvjiem jeb šamaniem allaž paliek jūtelīgi cilvēki ar

dzīvāku fantāziju, lai viņi jo drīzāk varētu nonākt sapņa stāvoklī.

Gara uztraukumu vēl veicina ar gavēšanu, ar vientuļa dzīvi mežā

jeb tuksnesī, ar dažādām zālēm un reibinošiem tvaniem un dzērie-

niem. Budistu mūki nonāk ekstāzē un redz hallūcinācijas, ilgu lai-

ku uz vienas pašas vietas sēdēdami. Sibirijas šamani apreibinās

bungas sizdami, kliegdami un diedami.

Opija un hašiša reibumā cilvēks, kā zināms, redz brīnišķīgus

sapņus un dzird debešķīgas skaņas, bet ikdienišķas lietas viņam pa-

rādās pārdabīgā lielumā: neliels akmens izliekas par klints kalnu,

izliets ūdens par veselu ezeru v. t. pr.

Arī šai līdzīga apreibināšanās būs jau izdarīta no seniem lai-

kiem, ko varam vērot pēc dažādiem pasaku motīviem. Pazīstamajā

pasakā par maģisko bēgšanu, bēgļi izmet kamolu, kas paliek par

lielu kalnu, izmet susekli, kas paliek par lielu mežu, izmet mazu

spogulīti, kas paliek par lielu ezeru. Pie šādiem piemēriem ir jāpie-

skaita arī mūsu tautas dziesma un pasaka par baltopupu, kas izaug
līdz debesīm.

Šādai mākslīgai prāta apreibināšanai stāv tuvu arī kāds dabisks

prāta traucējums, ko sauc par vilkatu slimību. Šī vilkatu slimība

esot bijusi pazīstama Eiropā no seniem laikiem līdz pat 17. un 18.

gadsimteņiem, kamēr pie dažām austrumu tautām tā pastāvot vēl

tagad, šīs slimības pirmā pazīme esot tā, ka slimnieks jūtot galvā

stipru niezēšanu un vēlāk viņš iedomājoties, ka visa galva esot vi-

ņam pārklāta ar kraupi. Beidzot shmnieki jūtoties pārvērsti par
kādiem vairāk daudzinātiem zvēriem: vilkiem, lāčiem, panterām,

suņiem un lapsām. Par tādiem zvēriem tad nu viņi arī turoties,

staigājot pa naktīm apkārt kaukdami un uzbrūkot citiem cilvēkiem.

Pasakas un teikas par vilkatiem ir pazīstamas visā Eiropā un jau
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no seniem laikiem. No šādām pasakām par vilkatiem nav šķirami
arī nostāsti par bruvjiem, kas gan paši pieņem dažādu zvēru izska-

tu, ganarī citus pārvērš par zvēriem. Ir arī vēl tādas pasakas, kur

kāds cilvēks tīšām uzvelk kādu zvēra ādu mugurā un pats izliekas

itin kā par zvēru, lai citi cilvēki to nepazītu. Mūsu laiku pasakās
šie trijādie pārvēršanās veidi ir jau stipri samazinājušies, tā kā nav

vairs viegli izšķirt, kur no sākuma ir bijis vilkata motīvs, kur burv-

ja motīvs, un kur izlikšanās motīvs. Tai pasaciņā, kur jaunāks cil-

vēks neņem cepuri no galvas, aizbildinādamies, ka galva viņam

esot apaugusi ar vātīm, vācu profesors Leijens (Fr. von der Leyen)

meklē liecību par augšā minēto vilkatu slimību. Par bijušu vilkatu

viņš uzskata arī to bārenīti, kas bēgdama no tēva, uzvelk dažādu

zvērādu kažoku un paliek pie kāda jauna ķēniņa par kalponi, kamēr

beidzot to tomēr šis ķēniņš apprecē.

Burvis jeb šamans, kā jau teikts, cīnās ar ļauniem gariem, un

tā kā arī slimības tura par ļauniem gariem, tad burvja uzdevums

ir arī aizdzīt šos slimību garus. Pie Amūras goldiem es tiku redzē-

jis, kā šamaniete dziedēja kādu ārprātīgu cilvēku. Kad viņa visu

nakti bija dējusi, dziedājusi un situsi bungas, tad ļaunais gars no

slimnieka ticis aizdzīts. Tai pašā laikā viņa bija dabūjusi zināt, ka

vājprātīgā dvēseU ļaunais gars paslēpis kādā akmenī. Šo akmeņi

nu ienesa istabā un šamaniete izlaida dvēseli laukā. Visu nakti sli-

mais cīnījās ar diviem spēcīgiem vīriem, kas turēja viņa rokas. Arī

lielā trokšņa dēļ viņš nevarēja domāt par gulēšanu. Uz rīta pusi,

troksnim beidzoties, slimnieks, beidzot, bija aizmidzis cietā miegā

un goldi bija pārliecināti, ka ļaunais gars ir aizdzīts un vājprātīgais

dabūjis savu nozagto dvēseli atkal atpakaļ. Ja nu pamostoties slim-

nieks atkal sāka trakot, tad, zināms, ļaunajam garam bija izdevies

atkal tikt pie sava slimnieka un nozagt tam dvēseli. Te nu mēs re-

dzam, ka Sibirijas mūža mežā tas ir patiesīgs notikums, kas mums

izklausās kā pasaka.

Pirmatnīgi cilvēki ir pārliecināti, ka viņi stāv ļoti tuvu zvēru

valstij, un nesaprot visu to starpību, kas viņus no pēdējiem šķir.
Tā mēs arī varam saprast viņu uzskatus, ka cilvēks var pats pieņemt
zvēra izskatu, jeb pārvērst citu cilvēku par zvēru. Bieži vien pasa-

kās un teikās izliktus bērnus zīda vilki, lāči un brieži, kamēr par

dažām apskaustām ķēniņienēm izpauž ziņas, ka viņas esot dzemdē-

jušas suņus jeb kaķus. Ļoti vecas un pa visu Eiropu izplatītas pa-

sakas ir par lāča dēlu un ķēves dēlu, kas arī latviešiem ir labi pazī-

stami, šādas lietas tura par vecām atmiņām no senā totemisma,

kad ļaudis ticēja, ka viņi esot cēlušies no zvēriem. Totēmisms to-
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mēr pie indoeiropiešiem nav pierādīts un tādā ziņā te var runāt ti-

kai par ļoti tālu aizvēsturi.

Sevišķi tuvu mūsu zemkopjiem stāv mājas lopi, kas ir viņu

biedri visā viņu dzīvē. Tautas dziesmās zirgs ir tautietim kā mīļā-

kais draugs, kamēr tautietes mīlules ir govis un aitas. Pasakās zir-

gi, govis un aitas ir nereti cilvēkiem par padoma devējiem un glābē-

jiem no briesmām. Līdz mūsu dienām ir uzglabājušies māņi, ka

ziemas svētku jeb jauna gada naktī pulksten divpadsmitos lopi runā-

jot, un tad varot noklausīties nākamās lietas. Pasakās par pateicī-

gajiem zvēriem arī dažādi meža zvēri un dzīvnieki sarunājas ar

cilvēkiem un nāk tiem palīgā.

Līdz ar īstiem meža zvēriem pasakas un teikas daudzina brīnu-

mu zvērus, kādu pasaulē nemaz nav. Pirmā vieta gan še pieder pū-

ķim jeb drakonam, kādu pazīst ļaudis visās pasaules malās. Kā nu

gan šis pūķa motīvs ir cēlies? Grūti būtu iedomāties, ka vairāk tau-

tas gluži tīšām būtu izdomājušas ļoti līdzīgu pūķi. Tāpat nevaram

ticēt, ka visas pūķa pasakas būtu aizņemtas no viena paša pirma-

vota. Šādu pūķi pazīst tiklab senie grieķi, kā arī senie ķīnieši, kuri

taču savā starpā nebūs satikušies. Pavisam bez pamata liekas tre-

šā liipoteze, ka pūķis esot sena atmiņa no tālās aizvēstures milzu

saurijiem. Saurijus meklē ģeologi priekš daudz miljoniem gadu,

kamēr par cilvēku mums vēl trūkst liecību no terciārā laikmeta.

Jau vairāk tūkstoš gadu vecas atmiņas ir parasti stipri izplūdušas

un pārmainījušās. Kāda tiesība tad nu mums būtu runāt par daudz

miljonu gadu vecām atmiņām?

Šo jautājumu, kā man liekas, visvienkāršāki izskaidro O. Ābels

(Othenio Abel, Die vorvveltliche Tiere im Mārchen, Sage und

Aberglauben, 1923). Fantāzija par milzīgo pūķi būšot radusies

no pārakmeņotiem šauriju kauliem, kādi diezgan daudz vietās pa-

saulē ir atrasti. Kad jau šāds fantāzijas tēls bija radies, tad arī fo-

silo alu lāču un degunradžu kauli noderējuši pūķa teiku atjaunoša-

nai. Ichtiols pie Insbrukas izskaidrots par pūķa asinīm un kāds zo-

bena zivs purns par pūķa mēli. Pūķi allaž dzīvo klinšu alās un ir tik

lieli, ka tikai visdrošākie varoņi jeb milži drīkst uzņemt ar tiem cī-

ņu. Par šādu grūtu cīņu, zināms, arī vajadzēja cienīgas atmaksas.

Uzvarētājs tad nu dabūja vai pūķa apsargāto mantu, vai arī to ķē-

niņa meitu, ko pūķis bija nolaupījis.

Pasakās, zināms, nav jāmeklē tikai sapņu fantāzijas lii i dabas

brīnumi. Ar šādiem brīnišķīgiem gadījumiem tiek saistīta visa pasa-

ku varoņu dzīve. Tur tiek daudzināti saticīgi un nesaticīgi kalpi un

kalpones, paklausīgi un nepaklausīgi bērni. Lieliem stipriniekiem,
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gudriniekiem un tikumīgiem varoņiem stāv pretī visādi blēži un

nelieši. Par muļķi turētais brālis izrādās allaž gudrāks par saviem

gudrajiem brāļiem, tāpat kā bārenīte - pelnrušķīte mēdz būt arvien

čaklāka un skaistāka par lepno un augstprātīgo mātes meitu. Bet

visi tie ir tikai pasaku motīvi jeb sastāvdaļas, kas var būt dažreiz

tūkstošiem gadu veci un dažreiz pat ne vienā vietā vien cēlušies.

Tāpat ir arī ceļojoši motīvi un jaunāku laiku ieguvumi.

Vesela pasaka turpretī pastāv no vairāk un dažādu motīvu ko-

pojuma. Ņemsim paraugam pazīstamo pasaciņu par Ancīti un

Grietiņu. Vispirms mēs tur sastopam motīvus par brālīti un mā-

siņu, par ļauno pamāti, un par bērnu aizvilšanu mežā. Mežā nāk

jauns motīvs klāt par raganu, kas ir cilvēku ēdēja. Tā izliekas kā

tumša atmiņa no tālas aizvēstures mežoņiem, kas arī vēl vēlāku kā-

du laiku uzturējās lielos mežos. Ragana dzīvo mazā mājiņā, kas

dažos variantos stāv «uz vistas kājām». Šis motīvs ir atmiņa par

senajām stabu ēkām, kas patiešām arī atgādina putnus. Turpretī

nākošais motīvs par lielo krāsni ar maizes lizi jau ir jāmeklē jau-

nākos laikos. Nevainīgie bērni nevarēja palikt mežā un iet bojā, jo

tas nesaskanētu ar tautas tradīciju veselīgo optimismu. Tā tad bi-

ja vajadzīgs vēl pēdējais motīvs par bērnu izglābšanos. Atsvabinā-

jušies no raganas, Ancītis ar Grietiņu vai nu paši atrod ceļu uz ve-

cāku māju, vai arī viņiem, gluži negaidot, gadās kāds brīnumu pa-

līgs, kas tos aizved.

Tā kā pasakas sastāv no dažādu sastāvdaļu kombinācijas, tad

gan ir grūti iedomāties, ka divās zemēs varētu izcelties gluži tādu

pašu motīvu kopojums. Bet lai nu mēs varētu labāki saprast pa-

saku izcelšanos un viņu savstarpējo līdzību, tad mums ir jāiepazī-

stas arī ar pasaku pētīšanas vēsturi. Pasaku motīvi — retumis, arī

kāda vesela pasaka — ir jau sastopami visvecākos rakstos un pie

visām tautām, jo cilvēkiem vienādi un visur ir bijusi interese par

brīnišķīgiem stāstiem. Neskatoties uz visu to, zinātniska pasaku

pētīšana ir iesākusies tikai vēl priekš kādiem simtu gadiem. Seviš-

ķi 18. gadsimtenis kā racionālisma laikmets nebija labvēlīgs pasaku
krāšanai un pētīšanai. Tikai jaunam gadsimtenim sākoties līdz ar

romantismu radās atkal interese par pasaku brīnumiem un pārda-

bīgām būtēm. Romantisma laiku rakstniekiem pasakas nebija

vis tikai parastās tautas tradicijās, bet gan atmiņas no seno laiku

simboliskiem mītiem un episkām dziesmām. Pazīstamais angļu

romānu rakstnieks sers Valters Skots raksta (1810.) par pasakām

šā: «Varētu sastādīt ļoti interesantu rakstu par tautas dzejas izcel-

šanos un viņas pāriešanu no paaudzes uz paaudzi un no zemes uz
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zemi. Viena laikmeta mitoloģija tad izrādītos par sekojošā laikmeta

dzeju, un tā atkal par nākošo laiku pasakām.»

Zinātnisku pasaku pētīšanu gan tik vēl ir iesākuši brāļi Grimmi,

publicēdami savu pasaku krājumu ar plašiem paskaidrojumiem
1812. un 1814. gadā. Šī grāmata atšķīrās no agrākiem pasaku krā-

jumiem nevien ar saviem zinātniskiem pētījumiem par pasakām,
bet arī ar īstām tautas pasakām, bez tīšiem krājēju izdomājumiem.

Līdzīgi Valteram Skotam arī viņi domā, ka pasakas esot seno mītu

pēdējās atbalsis. Viņi jau ir gluži pareizi novērojuši, ka daudzas

vācu pasakas ir ļoti līdzīgas franču, itāliešu, slavu, indiešu un citu

tautu pasakām, bet šai līdzībā viņi meklē kopēju mantojumu no

indoeiropiešu pirmtautas, tikai retumis pielaizdami arī aizņemša-

nos. Tādā ziņā viņi ir likuši pirmos pamatus tā sauktajai āriešu

teorijai, ko vēlāku paplašināja Makss Millers, angļu zinātnieks A.

H. Sēss (Sayce), franču valodnieks M. Breals, itāliešu mītologs An-

dželo dc Guberņatis un vēl daudz citi.

Āriešu teorijas nodibinātāji nevien meklēja pasaku sākumus

pie indoeiropiešu pirmtautas, bet viņi vēroja arī visus dabas parā-
dību simbolus, kas vislabāk esot uzglabājušies seno indiešu rakstos.

Lielākā loma tika piešķirta vārdu etimoloģijai, kas atkal tika tulkota

pēc brīvas fantāzijas. Kad seno vārdu nozīme bijusi aizmirsta, tad

esot radušies mīti, kas pasaku veidā esot uzglabājušies līdz pat mū-

su dienām.

Pēc Maksa Millera domām, Selēnas mīlestība uz Endimionu

grieķu mitoloģijā nozīmējot tik to, ka saulei noejot, uzlecot mēne-

sis. Saule esot gluži vienkārši mēnesis un Endimions nozīmējot

saules noiešanu. Arī Buda neesot nekas cits, kā fantastiski izpuš-

ķots saules mīts.

Pazīstamā pasaciņā, kur lapsa noviļ krauklim siera gabalu, A.

dc Gubernatis atrod tikai dabas parādības. Krauklis esot nakts,

siers mēnesis un lapsa rīta gaisma. Kad mēnesis noejot, tad parā-

doties rīta gaisma.

Franču zinātnieks A. Lefevrs (Lefevre) lūko pēc šādas pašas

teorijas izskaidrot pasaku par Sarkancepurīti. Sarkancepurīte csol

rīta blāzma un viņas sarkanā cepure šīs blāzmas sārtums. Vecmāte

esot pati rīta gaisma un vilks esot mākonis, kas aptumšojot rīta

gaismu. Ja nu vēl šādu fantāziju pabalsta valodniecības dati, tad

varam iedomāties, kāda vērtība ir šādām etimoloģijām.

Varam arī viegli iedomāties, kā šādi uzskati varēja celties. Kad

valodnieki bija pierādījuši indoeiropiešu valodu saimes ģeneāloģisko

radniecību, tad daži filologi gribēja pa to pašu ceļu iet vēl tālāk un
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meklēt pie indoeiropiešu pirmtautas kādus kopējus mitoloģijas urt

kultūras pamatus. Ja varēja konstatēt kādus vārdus, kas ir vēro-

jami šai pirmvalodā, tad varēja runāt arī par kādiem priekšmetiem,

ko pirmtauta būtu pazinusi. Šo vārdu starpā ir minams arī viens

otrs dieva nosaukums, dievs laikam bija saistīts ar mītiem, mīti at-

kal ar visādiem stāstiem.

vApskatot latviešu valodas vārdnīcu, mēs redzam, ka lielākā da-

ļa tur ir pašu latviešu radīti vārdi, kam pat tuvējā leišu valodā nav

pilnīgi atbilstošu piemēru. Tādu vārdu mums ir samērā maz, kas

tieši būtu mantoti no pirmvalodas, kamēr neviens šāds vārds nav

uzglabājies nepārgrozītā veidā. Ja nu veselas pasakas tikpat viegli

mums būtu uzglabājušās no pirmtautas, kā atsevišķie vārdi, arī tad

šādu pasaku nevarētu gaidīt lielā skaitā. Bet nu tautas stāsti stipri

pārveidojas, gan kultūras līmenim ceļoties, gan arī laika modei

mainoties.

Arī pēc paša satura pasakas nav attiecināmas uz visai tāliem

aizvēstures laikiem. Mēs tur pastāvīgi sastopam ķēniņus, kas valda

savās pilīs, kur tik pa vārtiem var tikt iekšā. Nereti ap pili apkārt

iet mūris. Citas pasakas daudzina baznīcas ar torni, zvanu, ērģe-

lēm, altāri un kanceli. No dzirnavām tiek minētas gan sudmalas,

gan vējdzirnavas. Bieži tur darbojas visādi amatnieki: ģenerāļi,,

mācītāji, tiesneši, kapteiņi, kalēji, skroderi, sulaiņi, pavāri, kučieri

un par visām lietām zaldāti un mūzikanti. Liela loma tur pieder

zobeniem, atslēgām un gredzeniem, ko indoeiropiešu pirmtauta vēl

nevarēja pazīt. Pasaku cilvēki dzer arī labprāt alu un vīnu, dažreiz

pat no zelta biķeriem. Daža pasaka pavisam nav domājama bez

grāmatām, vēstulēm un skaustām bildēm. Tādu pasaku būs ļoti

maz, kur šādu lietu nav, jeb kur tādas varētu atmest kā vēlāku laiku

pielikumus.
Šādi fakti gan galīgi nenoliedz iespējamību, ka viena, otra pa-

saka var mums būt mantota no indoeiropiešu pirmtautas, bet nekā-

dā ziņā nerunā visai āriešu teorijai par labu. Šo teoriju satricināja

arī valodnieki, kas apgāza arvien vairāk veco etimoloģiju un bei-

dzot vēl pierādīja, ka ne sanskrita valoda, ne arī seno indiešu kul-

tūra nav nemaz tik arehaiskas, kā agrāk tika prātots. Tāpat arī

simbolu meklēšana gluži vienkāršās tautas pasakās izrādījās gluži

bez zinātniskiem pierādījumiem. Kad Makss Millers pat Budu bija

izskaidrojis par saules mītu, tad kāds joku cienītājs Oksfordā bija

publicējis mazu rakstiņu, ka tāda Maksa Millera nekad pasaulē ne-

esot bijis, jo tas esot tikai saules mīts. Šāds joks, varbūt, vēl vai-

rāk noderēja novecojušās teorijas apkarošanai, nekā zinātnieku uz-

stādītie argumenti.
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Svarīgāko triecienu Grimmu nodibinātiem uzskatiem, par pasa-

ku celšanos no indoeiropiešu pirmtautas, deva Getingenes sanskri-

tists Benfejs (Theodor Benfey), publicēdams 1859. gadā indiešu pa-

saku krājumu Pančatantra (piecas grāmatas), kur līdz ar pasaku

tulkojumiem vācu valodā ievietoti arī plaši pētījumi par pasaku

izplatīšanos. Pasaku dzimteni viņš tur meklē Indijā, no kurienes

tās apceļojušas gandrīz visu pasauli, izspiezdamas ar savu intere-

santo un morālisko saturu vietējās pasakas. Indijā tās esot sace-

rējuši budistu garīdznieki propagandas nolūkiem, un izplatījuši tās

gan ar rakstiem, gan arī ar mutes vārdiem. Jau pirmajos gadsim-

teņos pēc Kr. šīs pasakas līdz ar budismu pārnestas uz Ķīnu, sep-

tītā gadsimtenī viņas ienākušas Tibetā, no kurienes vēlāk atkal gā-

jušas tālāk uz Mongoli ju. Uz rietumiem viņas ceļojušas vispirms

tikai ar mutes vārdiem, bet 10. gadsimtenī notikuši muhāmedāņu

iebrukumi Indijā, un no tā laika sākusies arī rakstu starpniecība

pasaku izplatīšanā uz rietumiem. Šie budistu stāstiņi jeb līdzības

tulkoti peršu un arābu valodā, nodibinājušies tā vispirms islāma

zemēs, no kurienes tad gājuši atkal tālāk pie kristīgām tautām.

Islāma kultūra sastapusies ar rietumiem visvairāk Bizantijā, Spā-

nijā un Itālijā. Krusta karos Eiropas tautas nāca pat tiešos sakaros

ar turkiem un arābiem. Tai pašā laikā mongoļi ielauzušies Krie-

vijā, un ja arī tie vēl še nebūtu ienesuši Indijas pasakas, tad to gan

būšot izdarījuši no rietumu Mongolijas ienākušie kalmuki, kas vēl

tagad dzīvo Volgas stepēs. Pēdējiem ir vairāki pasaku krājumi,

kas visi ņemti no budistu literātūras. Viena tāda grāmata Sidi-kūr,

kā zināms, ir tulkota arī vācu valodā.

Lai arī nav šaubu par to, ka Benfejs ir šās tā sauktās Indijas

teorijas nodibinātājs, tomēr pašas teorijas prioritāte pieder franču

zinātniekiem. Jau 1670. gadā kāds franču bīskaps (Daniel Huet)

raksta, ka pasaku sacerēšanā rietumniekus pārspējot austrumnieki,

kā: ēģiptieši, arābi, pērsi, indieši un sirieši. 1816. gadā Sasi (Sil-

vestrc dc Sacv), tulkodams Bidpaja pasakas par Kalilu un Dimnu,

aizrāda, ka šo pasaku sākumi neesot vis meklējami pie arābiem jeb

persiem, bet gan pie indiešiem. 19. gadsimteņa četrdesmitos gados

nevien franču zinātnieki (Loiseleur - Delongc'hamps, Robert, Puy-

l)iis(ļiie), bet arī kāds vācietis Brokhauss (Brockhaus) jau zina rak-

stīt, ka daudzas pasakas esot pārnākušas no Indijas uz rietumiem.

T. Benfejam tomēr pieder tas gods, ka viņš šo teoriju ir paplašinā-

jis ar jauniem un ļoti svarīgiem faktiem un tādā ziņā ir nodibinājis

jaunu virzienu pasaku pētīšanā. Sevišķi viņš uzsver rakstu nozīmi

pasaku izplatīšanā.

lesākot tik plašu un jaunu salīdzināšanas darbu, Benfejs ir to-
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mēr arī daudz ko pārpratis. Nav tiesa, ka budistu mūki būtu šīs

pasakas izdomājuši gluži no jauna. Līdzīgus stāstus jau sastopam

senajos braehmanistu rakstos, kur tie droši vien ir ņemti no tautas

mutes. Mūsu dienu zinātnieki gan vairs nešaubās, ka dažas pasa-

kas ir mums patiešām ieceļojušas no Indijas, bet Benfejs ir atkal

gājis par tālu, apgalvodams, it kā visas mūsu pasakas būtu cēlušās

Indijā.

Indijas teoriju nobīdīja pie malas jaunā antropologu teorija,

ko uzstādīja angļu zinātnieki Tailors (E. B. Tylor) un Lengs (An-

drew Lang). Tailors bija pētījis cilvēka valodas, ierašu un tiesību

sākumus pie ļoti dažādām tautām pasaulē, sevišķu vērību piegriez-

dams mežoņiem. Tur nu viņš bija novērojis, ka pie visiem primi-

tīviem cilvēkiem ir ļoti līdzīgi uzskati par miesu un dvēseli, sapni

un nāvi, veselību un slimību, par gariem, burvību un lādēšanu, par

zvēriem, augiem un visādām dabas parādībām. Tādus pašus uz-

skatus viņš bija atradis Āzijā, Āfrikā, Amerikā un Austrālijā, tā kā

par aizņemšanos še nevarēja būt runa. Arī civilizēto Eiropas tautu

senās ierašas, māņi un pasakas stipri vien atgādinot šo mežoņu dzī-

vi. Ja nu pati domāšana pie visām tautām bijusi tik vienāda, tad

varot meklēt līdzību arī pie domāšanas rezultātiem. Tādā ceļā nu

radās tālākais slēdziens, ka pie vairākām senatnes tautām gluži pat-

stāvīgi varējusi attīstīties nevien līdzīga mitoloģija jeb ticība, bet

arī līdzīgas pasakas un teikas.

Fr. Leijens (Deutsches Sagenbuch, 1, 1909, 36.) par šo jauno

teoriju izsakās šā: «Mums tomēr ir jābrīdina, lai šās vispārīgās

mitoloģijas atzinumi netiktu pārspīlēti. Pieminēsim tik to, ka šās

zinātnes materiāli ir nākuši no ļoti dažādiem rakstītājiem un no

ļoti dažādiem laikiem, kādēļ ļoti dažāda ir arī viņu vērtība, kas vēl

rūpīgi pārbaudāma. Arī dažu pirmatnīgo tautu pirmatnība ne-

stāv ārpus šaubām, tāpat kā dažu pasaku līdzība dažādās zemes da-

ļās nebūs vis tikai gadījums, kā tas tagad mums izliekas, bet būs

cēlusies aizņemoties, vienai pasakai ietekmējot otru.»

Somu folklorists A. Ārne par šo antropologu teoriju raksta šā:

«Pasakas nav nekādi pirmatnīgi priekšstati un fantāzijas tēli, un lī-

dzība starp dažādu zemju pasakām nebūt neaprobežojas ar vispā-

rīgiem pamatiem, bet izplatās arī uz stāsta sīkumiem un nereti pat

uz visu pasakas saturu un izteiksmi. Tāda saskaņa nevar būt iz-

cēlusies tā, kā to izskaidro antropologu teorija. Ņemsim kādus pie-

mērus. Kā tas būtu iespējams, ka no dabas tautu pirmatnīgas do-

māšanas spējas un fantāzijas būtu, piemēram Indijā un Somijā, iz-

cēlusies pasaka par burvju gredzenu? Nogalināmos kustoņus, su-
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ni un kaķi, tur atpērk par naudu, bet izglābtā čūska ved giābēju pie

sava tēva, kas tam dod akmeni (gredzenu) par atalgojumu. [Kad

šis akmens jeb gredzens pazūd], tad pele (žurka), kā kaķa un suņa

palīgs, bāž savu asti gredzena atņēmēja mutē, lai tas izspļautu gre-

dzenu zemē. Peldot atpakaļ pār ūdeni, kaķis sēd sunim uz mugu-

ras v. t. pr. Kā nu gan varētu tik komplicēta stāsta salikums izcel-

ties vairāk reizes un turklāt vēl gluži vienādi? Tikpat grūti ir iedo-

māties, ka īsāki stāstiņi, kā vilka (lāča) zvejošana [ar asti], jeb tas,

kā lapsa noblēdī zivis, ar visiem saskanošiem sīkumiem būtu radu-

šies vairāk kā vienu reizi.» (Leitfaden der vergleichenden Mār-

chenforschung, Hamina, 1913, 9. n. 10.).

Nav šaubu, ka pasaku motīvi var būt tūkstošiem gadu veci un

var izcelties arī vairāk nekā vienā vietā; bet kur veselas pasakas
ir viena otrai līdzīgas, tur folkloristi parasti meklē vienīgi aizņem-

šanos. Tikai ļoti retos gadījumos, pie tuvām radu tautām, vēro arī

tādas pasakas, kas varētu būt mantojums no kopējiem senčiem.

Turpretim neviena pasaka vairs netiek droši attiecināta uz indoei-

ropiešu pirmtautu, par ko prātoja daži āriešu teorijas draugi. Jau

no seniem laikiem pie indoeiropiešu tautām ir plaši pazīstama pa-

saka par diviem uzticīgiem brāļiem (Ārne, 303), bet Ēģiptē kāds

variants (par Anupu un Bitiu) ir jau daudz agrāk uzrakstīts un

proti, jau otrā gadu tūkstotī pr. Kr.

No šiem trim dažādiem uzskatiem par pasaku izcelšanos, ārie-

šu teorijai gan vairs nav gandrīz nekādas nozīmes. Stipri satrici-

nāta ir arī Indijas teorija, kamēr paša Benfeja vienpusību var uz-

skatīt jau par galīgi atmestu; bet viņa mācība par tautas tradiciju

ceļošanu tagadējā etnogrāfijā ieņem valdošo vietu. Antropologu

teorija zaudē arvien vairāk draugu tāpat mitoloģijā, kā folklorā.

Visas šīs dažādās teorijas ir pārrunātas un pārspriestas arī lat-

viešu rakstos, bet ne gluži vienādā samērā un attīstības gaitā. Daudz

savā laikā tika cildināta āriešu teorija, kamēr Benfeja drauga pie
mums laikam nebūs neviena. A. Lerohis-Puškaitis turējās pie antro-

pologu uzskatiem, meklēdams pasakās tikai mļroņus. Pavisam no-

vārtā pie mums, diemžēl, ir atstāta tautas tradiciju ceļošana, ar ko

pašlaik nodarbojas visi ievērojamākie folkloras pētītāji pasaulē.

Lai nu latviešu lasītāji varētu labāki saprast pārrunātās trīs

teorijas, tad savā pasaku krājumā (levads, 23—25) es citēju Fr.

Leijena interesanto salīdzinājumu ar piemēriem. Dažādības dēļ
atstāstīsim šeit franču zinātnieka Bedjē (Joseph Bēdier, Les Fabliaux

1925 5
, p. 69—71) izskaidrojumu ar vairāk piemēriem.

Urvasī un Psīehes vīru (A. 125), kas pazudis, Makss Millers

izskaidro par rīta blāzmu, kas izbeidzas saulei uzlēcot. Lengs še
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atkal meklē mežoņu tautu tabū, kas aizliedz jauniem preciniekiem

parādīties kailiem un sievām saukt savus vīrus vārdā. Tādas iera-

šas tālās aizvēstures laikos varējušas būt arī senajiem indoeiropie-

šiem. Benfeja aizstāvji turpretim domā, ka tikai Indijā ir radusies

šī pasaka, ko budistu mūki, varbūt, vēl tīšām izdomājuši.

Āriešu teorija Izskaidro Pelnrušķītes (A. 530) pelnus par rīta

blāzmas pelēkiem mākoņiem. Lengs te atrod atmiņu no senās iera-

šas, kur jaunākais bērns mantojis tēva pavardu. Bet Indijas teori-

jas aizstāvis še meklē tikai seno indiešu sacerējumu.

Septītais mazākais brālītis (A, 327. B), kas mežā mētā akmen-

tiņus jeb maizes drusciņas, pēc āriešu teorijas ir nakts, kas sēj

zvaigznes. Turpretim tas milzis, no kura mazajam brālītim jābēg,

esot saule. Lengs šai pasakā redz tikai atmiņas par senajiem cil-

vēku ēdējiem. Bet pēc Indijas teorijas, pasaka ir gluži vienkārši

Indijā izdomāta.

Bedjē vēl uzskaita vairāk šādu piemēru, bet mums jau pietiek

arī ar šeit minētiem. Mēs redzam, ka par daudzu pasaku izcelšanos

pastāv spriedumi, kas runā vieni otriem pretim. No tā vien jau va-

ram saprast, ka šādi spriedumi ir hipotētiski un bez drošiem pierā-

dījumiem. Nevaram arī šādus vērojumus saskaņot ne ar kultūras

vēsturi, ne arī ar etnogrāfiju. Pēc šīm teorijām nu iznāk, ka gan-

drīz tikai indoeiropiešu pirmtauta priekš kādiem 4—5000 gadiem

būtu nodarbojusies ar dzejošanu, izdomādama visādus fantastiskus

simbolus par dabas parādībām. Ja turpretim pasakās ir kādas at-

miņas no senlaiku dzīves, tad tās būtu cēlušās no vēl senākiem tabū

un totēmu laikiem. Tikai budistu mūki priekš kādiem 2000 ga-

diem vēl būtu izdomājuši pasakas, bet pašu tautas dziedātāji un stās-

tītāji kādu 4000 gadu laikā nebūtu gandrīz vairs sacerējuši ne dzies-

mas, ne pasakas, ne teikas. Jau latviešu tautas dziesmas runā taisni

šīm teorijām pretim. Mūsu tautas dziesmās varam vērot kādus

apstākļus, kas būtu domājami ap 13. gadsimteni. Lai gan vienas

otras dziesmiņas sākums būs meklējams arī senākos laikos, tomēr

tās ir jau piemērotas jaunākiem laikiem un, varbūt, ne vienreiz

vien pārgrozītas. Jau augšā mēs redzējām, ka šādu jaunāku laiku

dzīves apstākļi ir tēloti arī pasakās. Bet kā tautas dziesmās tiek

daudzināti «zaļi zobentiņi», kurus es turu par atmiņu no senajiem

bronzas zobeniem, tā arī pasakās, kur līdz ar brīvo valodu ir arī

fantāzijai lielāks plašums, netrūkst savu iemīļotu senlaiku motīvu.

Dieva dēlus un Saules meitas latvieši ir droši vien mantojuši no in-

doeiropiešu pirmtautas, bet tautas dziesmās šo Dieva dēlu un Sau-

les meitu precēšanās mums jau atgādina tādas ierašas, kas ir meklē-
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jamas tikai vēl uz viduslaiku beigām. Kādā pazīstamā pasaciņā par

bārenīti un mātesmeitu (A, 403) ir gan pieminēta cilvēku pārvēr-

šanās visādos zvēros, kādu jau sastopam nevien Odisejā (4, 455—-

-460), bet arī senā ēģiptiešu pasakā (par Anupu un Bitiu), tomēr ļau-

nā pamāte ar vajāto bārenīti parādās Eiropas tautu folklorā tikai vēl

ap 16. gadsimteni pēc Kr. Turpretim pie patriarchālajām Āzijas

tautām, neizņemot pat indiešus, abi pēdējie tipi ir pavisam sveši.

Nav arī apstiprinājušies agrāko etnogrāfu prātojumi, ka tautas

tradicijās būtu jāmeklē simboli. Lai arī seno indiešu himnās mā-

koņi tiek pielīdzināti govīm, bet nav pierādīts, ka tā būtu taisni vien-

kāršās tautas dzeja, un ka tāds salīdzinājums tūliņ arī būtu meklē-

jams pie visām tautām.

Mūsu laiku folkloristi ir pārliecināti, ka tautas tradicijās radu-

šās pie visām tautām, visās zemēs un arī visos laikos. Ar to tomēr

nav sacīts, ka visām tautām būtu bijusi arī gluži vienāda nozīme

tautas dzejas sacerēšanā. Nav šaubu, ka vairāk populāru stāstu ir

ražojuši indieši, grieķi, arābi un ķelti, turpretim dažas mazas tau-

tas, kuru valodas kaimiņi nesaprot, ir spēlējušas vairāk pasīvu lo-

mu pasaku izdomāšanā un izplatīšanā.

Pasaku ceļošanas pētīšanā somu zinātnieki, ar K. Kronu un

A. Āmi priekšgalā, ir nodibinājuši atkal jaunu skolu. Viņi pievie-

nojas Benfeja uzskatiem, ka pasakas ir allaž ceļojušas no tautas uz

tautu, bet vairāk ar mutes vārdiem, nekā ar rakstu palīdzību. Lai

arī indieši esot, varbūt, vairāk pasaku izdomājuši, nekā citas tautas,

tomēr viņi neesot vienīgie pasaku sacerētāji. Lai izpētītu kādas pa-

sakas dzimteni, tad par to esot jākrāj tik daudz variantu dažādās

valodās, cik vien tas esot iespējams. Kur tad nu pasaka esot uzgla-

bājusies mazāk sagrozītā veidā un visbiežāk! tiekot stāstīta, tur tad

arī būšot viņas dzimtene. Bet jo tālāk pasaka ceļojot, jo vairāk

viņa tiekot sagrozīta un līdz ar to paliekot arī retāka. Pēc šādiem

plašiem pētījumiem varot arī vērot pasakas oriģināla veidu. Pie

līdzīgiem uzskatiem turas arī vācu zinātnieki, kas nodarbojas ar

pasaku pētīšanu, un daži pētītāji nosauc šo virzienu arī par vācu

skolu.

Pašā pēdējā laikā ir radušies atkal jauni uzskati par pasaku

pētīšanu pie zviedru etnogrāfiem, kas domā, ka ar ģeogrāfiski sta-

tiskiem materiāliem vien nevarot noteikt pasakas dzimteni. Pasaka

varot savā dzimtenē arī novecot un tautai apnikt, bet no jauna tā

varot atdzīvoties pie kādas kaimiņu tautas. Pēc somu skolas, par

katru pasaku varot sarakstīt biezu grāmatu, kas esot ļoti grūts un

ne visai drošs darbs. Svarīgāks uzdevums, varbūt, būtu pētīt pa-
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saku un teiku motīvus, mazāk interesējoties par pasakas oriģinālo»

veidu, kas tomēr droši neesot izdibināms.

Pašlaik, kā liekas, visi ievērojamākie pasaku pētītāji krāj ģe-

ogrāfiski statiskus materiālus par pasaku izplatīšanos. Ja nu arī

ne katrreiz šādā ceļā tiek tūliņ sasniegts spraustais mērķis, tad to-

mēr šie materiāli mūsu dienās ir svarīgākais pamats pētīšanas dar-

bā. Neskatoties uz visām šādām grūtībām, pie daudzām pasakām

jau ir izpētīti gan viņu izcelšanās vietas, gan arī izplatīšanās ceļi.

Turpretim piegriežot galveno vērību tikai pasaku motīviem, šīs sa-

stāvdaļas varētu atkal viegli samaisīt ar pašām pasakām, kas ir

svarīgākais trūkums iepriekš minētās teorijās. Pareizākais ceļš gan

laikam būs tas, ja katrs zinātnieks turpinās savu darbu pēc saviem

uzskatiem.

Folkloristi vairs nešaubās, ka tomēr daža laba pasaka pie mums

ir ienākusi no Indijas, un no tām diezgan daudz ir pazīstamas arī

Latvijā, piemēram: Čūskas gredzens (A. 560), Visziņa dakteris (A.

1641), Galdiņ, klājies (A. 563), Zvēru valoda (A. 670), Burvju

putns (A. 567), Burvju sacīkste (A. 325), Āboli, no kuriem ragi iz-

aug (A. 566), Četri brīnuma amatnieki (A. 653) un citas. No arābu

pasakām pie latviešiem vispopulārākās ir šādas: Par garu pudelē

(A. 331), Par zelta putnu (A. 550), Par Aladina lampu (A. 561), Sē-

žam, atdaries (A. 676) un citas.

Ar krusta kariem Eiropā iesākās jauns laikmets nevien tirdz-

niecībā un rūpniecībā, bet arī tautas tradicijās. Sevišķi trīspadsmitā

gadsimtenī nāk modē jaunas dziesmas, kamēr vecās tiek atmestas,

vai arī pārdzejotas no jauna. Tā, varbūt, arī varēsim saprast, kā-

dēļ latviešu tautas dziesmās var gan vērot kādas atmiņas vēl no 13.

gadsimteņa dzīves apstākļiem, bet vecākas ziņas tur vairs nav pie-

rādītas. Tikpat liela pārmaiņa notiek arī Eiropas pasaku literā-

tūrā. Senākās teikās un pasakās stāv pirmā vietā varoņu darbi,

kādēļ arī varoni parasti pavada no dzimšanas līdz nāvei. Vēlākās

pasakās turpretī tēlo galvenā kārtā labā uzvaru pār ļauno. Kad

varonis ir uzvarējis visus ļaunos ienaidniekus un par algu appre-

cējis ķēniņa meitu, tad viņš dzīvo tālāk mierā un laimē un neiet

vairs pasaulē kādas dēkas meklēt. Šeit savu lomu, droši vien, ir

spēlējušas ieceļojušās austrumu pasakas, kas parasti ir cēlušās In-

dijā un Arabijā. Nav gan šaubu, ka lielākā daļa Eiropas pasaku ir

šepat Eiropā sacerētas, bet tās, kas še ir mantotas no senākiem lai-

kiem, ir parasti pārveidotas pēc jaunajiem paraugiem.

No senajiem grieķiem mēs esam mantojuši nevien ļoti daudz

zvēru pasaciņu, bet arī citus stāstus, kā piem.: Odiseja cīņu ar
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vienača milzi (A. 1137). Vēlākos laikos tura ķeltus par lieliem

pasaku sacerētājiem. No viņiem, laikam, esot cēlusies pasaka par

ķēniņa dēlu, kas izlaidis kādu mežoni no tēva cietuma (A. 502).

Tāpat viņiem piešķir stāstiņu, kur brāļi tiek pārvērsti par gulbjiem

jeb kraukļiem (A. 451). Tad ķeltu pasakas vēl esot par baiļu me-

klētāju (A. 326), par torni ieslēgto jaunavu (A. 310), par jaunekli

ar zelta matiem (A. 314) un daudz citas. No frančiem mēs esam

mantojuši pasakas par Sarkanmicīti (A. 333), par Ērkšķrozīti (A.

410), par runci zābakos (A. 545), par Zilbārdi (A. 955) un citas.

Par vācu sacerējumiem tiek turētas pasakas par lāča dēlu jeb Lāč-

plēsi (A. 301), par slinkajām meitām, kas izdaudzinātas par lielām

vērpējām (A. 500 un 501), par Brusubārdu (A. 900), par sniega-

meitu, kas it kā būtu izkususi, un citas. No krieviem pie mums ie-

ceļojušas pasakas par Šemjakas tiesu, par varoni, kas kauj velnus

(A. 300) un atbilst mūsu Kurbada teikai, par Nekti (A. 465), par

kaķi, gaili un lapsu, un citas. Vēl paliek nezināma dzimtene šādām

populārām pasakām: par Ancīti un Grietiņu (A. 327), par Pelnruš-

ķīti (A. 510), par krusttēvu Nāvi (A. 332) un daudz citām.

No visa tā nu mēs redzam, ka pasakas noder par ļoti svarīgiem

papildinājumiem pie tautas dziesmām. Kamēr dziesmas mums tēlo

tikai pašu latviešu dzīvi, — arī aizņemtās dziesmas ir pārdzejotas lat-

viešu garā, — tikmēr pēc pasakām mēs varam vislabāki pētīt svešu

lautu ietekmi uz latviešu tautas tradicijām. Visvairāk pasaku gan

mēs esam mantojuši no vāciešiem, bet arī no krieviem ir pie mums

pārnācis diezgan bagāts pasaku materiāls. Kādas pasakas nu paši

latvieši būtu sacerējuši, ir vēl grūti noteikt, kamēr nav vēl veikti

svarīgāki priekšdarbi. Diemžēl, mums nav pieejami arī vēl leišu

pasaku krājumi un intensīva tautas tradiciju vākšana tagad tikai

vēl sāk Lietavā organizēties. Kā jau savā pasaku krājumā esmu

aizrādījis, tad populārā teika par zirgu un vērsi būs, laikam, cēlusies

pie baltu tautām.

Folkloristi parasti domā, ka pasakas, teikas un dziesmas esot

sacerētas tikai laika kavēklim, bez kādiem didaktiskiem nolūkiem.

Mežoņu tautu pasakās un arī seno laiku teikās mēs arī neredzam

nekādu viegli saprotamu ētisku pamatu, kādēļ augšējais spriedums

nebūs bez pamata. Bet nu gandrīz visi ievērojamākie pasaku krā-

jumi pasaulē, cik mums zināms, ir izdoti taisni tautas morāliskai

stiprināšanai, nereti pat garīdznieku vajadzībām. Šīs pretrunas var,

varbūt, tomēr izlīdzināt un saskaņot. Ja tautas tradicijās ir opti-

mistiskas, tad līdz ar to tās arī ir morāliskas. Klausītāji nebūs ap-

mierināti ar tādu stāstu, kur noziedznieks nedabūs nekāda soda un

varonis neiegūs nekādas algas. Tā tad morāle tautas tradicijās



385

rodas pati no sevis, bez tieša didaktiska nolūka. Turklāt mums arī

nav jāaizmirst, ka pie primitīvām tautām nav meklējama tāda pati

tikumība, kā pie kultūras tautām. Tāpat ir jāšķir nopietnās pasakas

no vienkāršajiem joku stāstiņiem, kur ir izteikta tikai kāda asprā-

tība, nereti bez kāda morāliska pamata.

Mūsu pasakas, kā jau minēts, ir parasti nevien Eiropas tautu

kopmanta, bet ir pat iekarojušas gandrīz visu pasauli. To ievēro-

jot, arī rakstniekiem vajadzētu interesēties par to apbrīnojamo pie-

vilkšanas spēku, kas šīm pasakām piemīt, un lūkot, cik iespējams,

sekot šādiem paraugiem.

Parasti domā, ka belletristikas lasītājiem visvairāk patīkot
briesmu romāni un seksuālu kaislību scēnas. Šāds spriedums gan

nav gluži bez pamata, bet viņš tomēr ir jāatzīst par vienpusīgu.
Nevar tomēr apgalvot, ka šo romānu lasītāji būtu ar tiem pilnīgi

apmierināti un ilgi paturētu tos labā atmiņā. Jau sen ir pie mums

aizmirsti «Venēcijas asins nakts», «Don Karloss», «Izabella» un citi

briesmu romāni, kas senāk ar lielu kaislību tika lasīti. Tautas tra-

dicijās arī nekad nepāriet visādas šausmu scēnas un seksuālu kai-

slību apraksti. Tāpat velti mēs meklētu tautas pasakās šķiru naida

kurināšanu. Rakstnieks, kas izvēlējies saviem romāniem un stā-

stiem šādus pievilcības līdzekļus, varbūt kādu laiku gan tiks lasīts

un daudzināts, bet šāda slava literātūras vēsturē nebūs paliekama.

Turpretī pasaku dzeja un morāle, kā mēs jau redzējām, ir patikusi

visām tautām un visos laikos.

Pasaku un teiku morāles pamatos stāv cieši un sirsnīgi dzim-

tas sakari, kas neizbeidzas pat ar nāvi. Nereti mirušie vecāki pa-

sakās vēl palīdz ar padomiem saviem bērniem, tāpat kā arī pēdējie

pēc nāves lūko mierināt savus raudošos vecākus. Tāpat arī godīgi

bērni tura par savu negrozāmu pienākumu paklausīt saviem vecā-

kiem. Kad tēvs, pārprašanas dēļ, izdzen savu nevainīgo dēlu no mā-

jas, tad tas arī aiziet, nemaz nepretodamies. Bet patiesība tomēr

nāk gaismā un padzītais dēls ar saviem laimīgiem piedzīvojumiem
ir atradis pilnīgu gandarījumu par pārciesto netaisnību. Kad bargā

pamāte ziemas laikā aizdzen bārenīti uz mežu zemenes lasīt, pēdējā

tūliņ iet, un nemaz nestrīdās pretī. Bārenīte neiet vis tur bojā, bet

pārnāk mājā ar lielu bagātību. Turpretī bagāto un augstprātīgo

meitu, kas nabaga mātes dāvāto maizes kukulīti nosviež zemē, velns

ierauj savā ellē.

Nabaga nelaimīgajam brālim beidzot tomēr palīdz Dievs jeb

Laimes māte; turpretī skaudīgais bagātais brālis, kas savai mantkā-

rībai nezina vairs robežu, zaudē visu savu mantu un top nabags.
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Ļaunais kungs pēc nāves top pārvērsts par zirgu, jeb arī tiek vārīts

elles katlā; bet viņa godīgais darbinieks dabū ar šo zirgu art un

braukt, vai arī kurināt šo elles katlu.

Bieži tiek pārprasti pasaku dēmokratiskie uzskati, itin kā visi

cilvēki pasaulē būtu kā brāļi. Slaveno un skaisto karaļa meitu tur

apprecē muļķa brālis, cūkgans jeb dzērājs, kas tad drīz vien top par

karali. Lepnais princis iemīlē nabaga Pelnrušķīti, kas vēl to labi

paķircina, pirms tam sniedz savu roku. Bet šāda savāda pasaku
brālība nebūt nenozīmē, ka visi cilvēki pasaulē būtu gluži vienādi.

Muļķītis un Pelnrušķīte ar savu tikumu, prātu un čaklumu stipri

paceļas pār citiem ļaudīm un ir īsti aristokrāti vārda labākā nozīmē.

Katrā pasakā tiek spilgti uzsvērta starpība starp labiem un ļauniem,

stipriem un gļēviem, strādīgiem un slinkiem cilvēkiem. Pēc pasaku

morāles, labajiem ir jātop par valdniekiem, bet sliktajiem jāpaliek

par apakšniekiem.

Uz kādas augstākas taisnības dibinātais optimisms tautas tra-

dicijās nav domājams bez pārdabīgiem gadījumiem jeb brīnumiem.

Taisni galvenais pasaku skaistums jau pastāv šai dažādu dzīves sa-

režģījumu atrisinājumā, kur taisnība arvien ņem virsroku par ne-

taisnību. Šādus brīnumus mēs sastopam arī vislielākos mākslas

dzejas ražojumos, kā Homēra eposos, Dantes Dievišķā komēdijā,
dažās Šekspīra drāmās un Ģētes Faustā. Agrāki cildinātais reālistis-

kais virziens rakstniecībā jau ir izgājis no modes un lasītāji arvien

mazāk pieprasa šā virziena rakstus. Viens otrs modernais rakst-

nieks jau atkal griežas atpakaļ gan pie senatnes tēlošanas, gan arī

pie brīnumu pasaules.
Pasakās ir nepārprotami redzama cauri tautas gaume, un kurš

rakstnieks pratīs šai gaumei kalpot, tas arī varēs cerēt tapt par īstu

tautas rakstnieku. Ja pasaku gars nav izbeidzies par gadu tūksto-

šiem, tad viņš varēs atdzimt arī no jauna mūsu modernajā lite-

ratūrā.

2. Teikas

Pasaku tura par brīvu tautas stāstiņu, kas neattiecas ne uz kādu

noleiktu zemi, ne arī uz kādu zināmu laiku; turpretī teika tiek sais-

tīta gan ar kādu vietu, gan ar kādu zināmu personu, gan arī ar

kādām māņu būtēm. «Pasaka stāsta par kādu ,ķēniņu', teika tur-

pretī par karali Gunteru un karali Priāmu; pasaka piemin, kādu

pili', bet teika Vormsu un īliju» (E. Myt)hus, Sage, Mārchen,

57.). Tā arī daži latviešu stāsti, piemēram par Rīgu, Niedrīti, ap-

raktu naudu un tiem līdzīgi, ir vecas tautas teikas. Kamēr pasaka
izturas gluži vienaldzīgi pret pagātni, tikmēr teika jau grib dot at-
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bildi, kas ko ir izdarījis un kur kas ir noticis. Tā tad ar teikām

jau iesākas vēsture. Daudzos gadījumos ir pat ar faktiem pierādīts,
ka teika cēlusies no vēsturiska notikuma.

Mums gan izklausās savādi etnogrāfu izskaidrojumi, ka daudzas

brīnišķīgas teikas esot radušās no patiesiem ļaužu piedzīvojumiem;
bet šaubas mums ceļas tikai tādēļ, ka mēs īsti nesaprotam seno cil-

vēku māņticību un viņu bailes no visādiem māžiem jeb ēniem.

Kad ļaudis pirmo reizi redzēja lielos baznīcas zvanus, tad droši

vien par tiem stāstīja arī visādus brīnumus. Tā varēja rasties teika

par zvana noslīkšanu ezerā. Kad nu bailīgs cilvēks gāja gar kādu

ezeru, tad viņš varēja arī iedomāties, ka viņš tur dzird zvana ska-

ņas, un stāstīt citiem savu suģestīvu parādību par patiesu notikumu.

Reta un vienkāršam cilvēkam nesaprotama dabas parādība ir

tā sauktā fata morga na jeb gaisa atspoguļojumi, kas nav gluži

sveši arī Latvijā. Šādos gaisa atspoguļojumos var parādīties kādā

līdzenā vietā kāda pils, ezers jeb cita dabas aina. Tā viegli var izcel-

ties teika par nogrimušu pili, kas paceļas no zemes. Šādu teiku var

atkal itin ērti pārnest uz kādu tuvu pilskalnu, kur pēc ļaužu domām

senāk būšot stāvējusi kāda pils. Gluži lāpāt varēja rasties teika par

ceļojošu ezeru, ko atkal pabalstīja seno laiku atmiņas par izzudu-

šiem ezeriem. No viena pilskalna jeb purva teika varēja pāriet arī

uz citiem pilskalniem un purviem.

Milži un punduri mūsu teikās un pasakās ir gan, laikam, tikai

mītiskas būtes, bet valodniecība mums tomēr liecina, ka daudz-

reiz milžu un punduru nosaukumi cēlušies no tautu vārdiem. Vācu

«Riesen» esot bijusi kāda stipra ģermāņu cilts, kas klejošanas laikā

nākusi no ziemeļiem jeb austrumiem. Vidusaugšvācu «tūrse»

(milzis) ved sakarā ar etniskiem, kurus grieķi saukuši par tirsāniem

un senie ēģiptieši par turšiem. Vācu «Hūne» atkal vispirms esot

nozīmējis hunnu. Franču «ogre» atkal esot tikai tautas izrunā saīsi-

nāts «hongre», ungārs; kamēr čechu «obr» izskaidro par turku cilts

avaru. Krievu «vitjazs» nav nekas cits kā vikings, bet «ispoļin»

esot latīņu chroniku «spalus». Stipras un nebēdīgas kaimiņu tautas

varēja viegli pielīdzināt milžiem, kas jau sen bija pazīstami no ve-

cajiem mītiem, šo fantāziju vēl pabalstīja «milzu kapi» un izraktie

lielu zvēru un arī cilvēku kauli, kuru lielumu ļaudis mēdz pārspīlēt.

Par ilgiem gadu simteņiem mazinās arī teikas par milžiem, kuru

vietu sāk ieņemt bieži daudzinātie velni.

Arī «Zwerge», punduri, ir bijuši Vācijā kāaa tauta, par ko ir

daudz vairāk ziņu nekā par milžiem. Bokels raksta par tiem: «Ka

punduri patiešām senāk dzīvojuši, redzams no vairākām rakstu lie-
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čībām » (O. Bockel, Die deutsohe Volkssage, 19142
, 31.). Viņi

bijuši kāda Vācijas aborīginu cilts, kas laikam mazāka auguma dēļ

dabūjuši šādu nosaukumu. Vēlāku punduri ir samaisīti ar mirušo

dvēselēm jeb veļiem, kurus ļaužu fantāzija tura par maziem vīri-

ņiem.

Visas tautas senatnē turējušas slimības par ļauniem gariem.

Arī pēc latviešu teikām mēris esot redzēts braucam, un kad tam sa-

lūzuši rati, tad tas vairs neticis tālāku uz priekšu. Viens malkas

cirtējs esot noklausījies, kā drudzis sarunājies ar kašķi. Drudzis esot

it kā jājis uz cilvēkiem un vaļā no tā tikuši vienīgi ar mānīšanu un

baidīšanu. Vājprātīgie pat pērti, lai izdzītu ļauno garu laukā.

Pasakās un sevišķi vēl teikās ir bieži runa par cilvēka dvēseli, kas

parādoties par putnu, peli, čūsku un dvašu jeb ēnu. Daļa dvēseles

var atrasties arī asinīs, spļaudakās, matos un kaulos. Sakari ar

dvēseli ir vēl apģērbam, bildei, spogulim un pat vārdam.

Kad dvēsele šķīrusies no miesas, tad pēdējo vajaga pēc pieņem-

tās kārtības paglabāt jeb «slēpt», lai ļaunie gari to nedabūtu savā

varā. Ja cilvēks ir godīgi nodzīvojis savu likteņa nolemto mūžu un

kārtīgi aprakts, tad arī viņa dvēsele dabū mieru un aiziet «viņā

saulē». Ja turpretī cilvēks ir «nelaikā miris»: pats sev padarījies

galu jeb arī ticis nokauts, ja viņš ir izdarījis kādu sevišķu noziegu-

mu jeb kā citādi nav izpildījis savu pienākumu, tad viņa dvēselei

ir jāmaldās apkārt virs zemes līdz tam laikam, kamēr viņam jāmirst

kārtīgā nāvē, jeb kamēr kāds cits ir izpildījis viņa pienākumus,

šāda dvēsele nonāk velna varā, kas to pārvērš par ļaunu garu jeb

lietuvēnu, kas moka dzīvos cilvēkus. Ķīnieši šo ideju ir attīstījuši

vēl tālāku un domā, ka ļaunais gars ar laiku arī nomirstot un tad

pārvēršoties atkal par citu garu, kas nu pats sākot vajāt ļaunos ga-

rus. Pie tālākas dvēseļu kulta attīstības pieder arī metempsīchoze

jeb dvēseļu ceļošana no viena dzīva radījuma uz otru. Šādu piemēru

ir ļoti daudz budistu tradicijās.

Kā pasakās, tā arī teikās, cilvēkiem ir tuvi sakari ar zvēru valsti.

Visvairāk teiku mums ir par vilku, tādēļ ka tas bija lopiem viskaitī-

gākais ienaidnieks, un arī ļauni cilvēki varēja pārvērsties par vil-

kiem, tā sauktajiem vilkatiem. Lācim latviešu teikas piešķir nevien

pārdabīgu spēku, lielāku kā pašam velnam, bet arī gluži kā cilvēka

prātu. Lācis arī esot no cilvēka cēlies un varot stāties ar cilvēkiem

miesīgos sakaros. Par lielu gudrinieku daudzina arī bebru, kamēr

lapsas gudrība tiek vairāk cildināta ceļojošās pasakās.

Gailis ir Eiropā ieceļojis no seniem persiem un atnesis arī līdz

peršu māņus. Kā Ahuramazdas putns un gaismas simbols («sar-

kanais gailis») viņš ar agro dziedāšanu pasludināja gaismas tuvoša-



389

nos, kādēļ tumsības dievam Arimanam bija jābēg projām. Tādēļ

arī pēc gaiļa dziedāšanas bēg velni un ļauni gari projām. Suns ir

liels pareģis, var redzēt garus un pazīst velnu. Ļauni gari un arī

pats velns bieži parādās melna suņa veidā. Kaķis ir it kā kungu

kārtas kustonis, kas nozadzis suņa brīvgrāmatu, un pēc latviešu

māņiem, to nedrīkst ne mocīt, ne sist. Teikās kaķa veidā mēdz rā-

dīties raganas.

Par zvēriem un putniem ir ļoti daudz aitioloģisko teiku, kur

meklē iemeslus, kādēļ vilkam ir melns purns, kādēļ zaķim pārplīsusi

lūpa, kādēļ lapsai kupla aste, kādēļ balodis neprot labu lizdu taisīt,

kādēļ butei viena puse balta, kādēļ vēzis iet ačgārniski v. t. pr.

Jau pasakās minētais pūķis latviešu teikās ir savienojies ar

bazilisku mītu. No saviem austrumu kaimiņiem senie grieķi un ro-

mieši esot mantojuši teiku par bazilisku, kas ceļoties no gaiļa dētas

un kaupiņa izperētas olas. Bazilisks varot nogalināt cilvēku ar savu

nāvīgo dvašu jeb pat gluži vienkārši ar skatu (Basiliskenblick).
Latviešu teika, kas laikam pārnākusi no Vācijas, stāsta, ka septiņi

gadi vecs gailis dējot olu, ko padusē nēsājot, varot izperināt pūķi,

kas cilvēkam pienesot visādu bagātību. Šī baziliska teika vairāk rei-

zes esot atjaunojusies Austrijā, kur šad un tad apakš zemes atrodot

smirdošu gāzi līdz ar kādu akmeni, kas cik necik līdzinājoties gai-

lim. Pie tādiem pasaku zvēriem pieder arī vienradži, kas, varbūt,

ir cēlušies no stāstiem par īstajiem degunradžiem, kuri tomēr ir sa-

maisīti ar dažādiem citiem zvēriem. Par vienradža ragiem visvairāk

esot noturēti mamuta ilkņi un narvāļa garais zobs. Latviešu teikas

vēl stāsta par lielo jūras zivi, par lielo putnu un sarkano čūsku, kas

būs radušies no vienkāršiem pārspīlējumiem.

Pie visām tautām mežs ir turēts par cienījamu vietu, ko pēc

latviešu māņiem sargā kāda Meža-māte, kas var parādīties arī kādā

kokā jeb putnā. Mežā, laikam, dzīvojusi arī «Baltā mātīte», tāpat

kā vācu «das weisse Weib». Turpat mitis vēl ļaunais vadātājs, kas

lūkojis mežā iegājušu cilvēku apmaldināt. Par atsevišķu koku no-

zīmi latviešu mītos jau runājām nodaļā par latviešu mitoloģiju. Pie

meža augiem pieder arī paparde, ko daudzina visu Eiropas tautu

teikas. Paparde uzziedot tikai Jāņu naktī un kas to ziedu dabūjot,

tas esot laimīgs; bet visādi ļauni gari gādājot, lai šis brīnišķīgais

zieds netiktu cilvēku rokās.

No meža nu pāriesim uz debesīm ar viņu spīdekļiem, kuriem

visas tautas piegriezušas lielu vērību. Pie daudz senām tautām ir

vecs mīts, ka saule un mēnesis esot kā laulāts pāris, kas tomēr ne-

dzīvojot saticīgi. Līdzīgu teiku Fr. Leijens zina pastāstīt arī no Ka-
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lifornijas un no mālājiem. Saule gribējusi apēst zvaigznes, bet mē-

nesis tās kā savus bērnus izglābis, tā ka saule dabūjusi tikai dažas

norit. Naktī, kad saule guļ, mēnesis ved savas zvaigznes no slēptu-

ves atkal laukā, bet zudušo bērnu viņam ir žēl, kādēļ viņš daudz-

reiz raud, apklādams savu vaigu ar mākoņiem.

Daudz teiku ir ļaudīm par mēneša tumšajiem laukumiem.

Āzijā līdz ar budismu ir izplatījušies uzskati, ka uz mēneša dzīvojot

kāds zaķis. Latvieši stāsta, ka tur esot uzrauta viena meita ar ūdens

nesieniem. Pie latgaliešiem turpretī ir ieviesusies krievu teika, ka

uz mēneša esot redzami Kains un Ābels. Pēc somu un igauņu tei-

kas, kas arī latviešiem nav sveša, zagļi gribējuši mēnesi nodarvot,

bet vienam zaglim līdz ar darvas spaini bijis jāpaliek uz mēneša.

Kad saule un mēnesis aptumšojas, tad pirmatnīgie ļaudis domā,

ka kāds nezvērs, pie ķīniešiem debess suns, grib norīt šos spīdekļus.
Tad mēdz taisīt lielu troksni, kliegt un šaut ar bultām, lai nezvēru

aizdzītu. Latvieši turpretī stāsta, ka burvji jeb raganas maitājot

sauli jeb mēnesi.

Pēc kādas jezīdu teikas no iesākuma pasaulē bijusi pastāvīga

gaisma, bet velns esot radījis nakti, kas šo gaismu (pārtraucot. Vai-

rākas tautas tura nakti par kādu briesmīgu zvēru, kas norijot visu

pasauli. Šādos uzskatos nu daži pasaku pētītāji meklē savādo norī-

šanas motīvu. No bībeles mēs jau pazīstam stāstu par Jonāsu, ko

norijusi liela zivs un vēlāku izmetusi atkal dzīvu ārā. Grieķu rakst-

nieks Lūkiāns no 2. gadsimteņa pēc Kr. pat raksta par 1500 stadiju

(ap 270 kilometru) garu zivi, kas viegli norij veselu kuģi, kas iznāk

atkal laukā gluži nesabojāts. Mūsu pasakās viens vilks norij Sar-

kancepurīti un otrs septiņus kazlēnus, bet visi norītie paliek sveiki

un veseli. Mazais īkšķītis dabū izdzīvoties gan govs, gan arī vilka

vēderā. Varētu jau arī būt, ka šāda norīšanas ideja būtu taisni no

minētā nakts mīta attīstījusies. Augšējais Lūkiāna stāsts tad labi

noderētu par pāreju no milzīgā nakts briesmoņa uz mazo vilku.

Lai nu teorētiski tiek vilkta gluži noteikta robeža starp pasaku

un teiku, tomēr faktiski šādas robežas tikpat kā nemaz nav. Daudz

un dažādos variantos latvieši pazīst starptautisko pasaku, kur lielais

stiprinieks nonāk apakšzemē, uzvar tur velnus un atsvabina nolau-

pīto ķēniņa meitu, šī pati pasaka ir mums pazīstama arī teikas

veidā, tikai diemžēl arvien uzrakstītāju pārstrādājumā. Vienā teikā

šis stiprinieks ir Kurbads, otrā Lāčplēsis, bet trešajā nolaupītā prin-

cese ir Zemgales ķēniņa meita Skaistīte. Varētu būt, ka Kurbads ir

kāds Kurzemes varonis, bet tagad tas vairs nav šķirams no starptau-
tiskā pasaku varoņa. Tāpat no šās pasakas nav šķirams lāča dēls,
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ko dzejnieks A. Pumpurs pēc mājas vārda ir nosaucis par Lāčplēsi.

Kāds A. Kurzemnieks «Skolas maizes» otrā daļā šo pasaku ir lokāli-

zējis Zemgalē, stāstīdams par Zemagles ķēniņu un viņa meitu

Skaistai. Cik man zināms, tad vispirms T. Zilpaušs savās tulkotās

pasakās (Tūkstoš un viena nakts, 11, Jelgavā, 1867, 53.) ir lietojis

Skaistītes vārdu, bet vēlāk tai pašā gadā iznāk cits arābu pasaku

tulkojums, kur vēl (57.) ir runa par Skaistuvi. No tā nu var vērot,

ka T. Zilpaušs ir šādu vārdu meklējis un laikam gan arī pats izdo-

mājis, jo no iesākuma, kā mēs jau redzējām, šis vārds vēl netiek

vispārīgi pieņemts. Pasaka par pūķa kāvēju, kas atpestī nolaupīto

ķēniņa meitu, ir izplatījusies nevien pa visu Eiropu, bet arī pa rie-

tumu un ziemeļu Āziju. Vispirms viņa būšot cēlusies no kādas

«Tūkstoš un vienas nakts» pasakas, bet Eiropā viņa neesot konsta-

tēta priekš 1700. gada. Šeit viņa arī esot izpušķota ar dažiem jau-

niem pielikumiem un vispopulārākā esot palikusi pie krieviem.

Turpretī pūķa kāvēja motīvs par sevi ir jau ļoti vecs, kā re-

dzam no sekošiem E. Bētes vārdiem: «Apollons nokauj pūķi pie

Deltu orākula vietas, Kadms pie Tēbu avota, Hēraklejs pie Lernajas

purva, Jāsons pie koka, kur zelta āda bijusi pakārta, Zigfrīds to no-

galina kā mantas sargu. Daudzreiz cīņa ar pūķi ir savienota ar mī-

lestības motīvu: varonis atpestī skaistu sievieti no viņa nagiem. Tā

Persejs izglābj Andromedu, Hēraklejs Hēsioni un bez gala daudz

šādu varoņu ir pasakās. Kristīgā pārveidojumā šis motīvs parādās

no krusta karu laikiem svētā Georgija leģendā. Tāpat kā uz minēto

svēto, šis stāstiņš ir pārgājis uz teiku varoņiem, kuru personība ir

apliecināta vēstures tradicijās: Ardaširs, sasanīdu valsts nodibinātājs,

trešā gadsimtenī, ir jau ap 600. gadu pārvērties par pūķa kāvēju, un

Bernes Dīteridhs ir uzņēmies pat veselu rindu pūķu cīņu.»

Cik tuvu teikas stāv pasakām, raksta augšā minētais Bēte šā:

«Pirmais peršu karalis Kirs ir ļoti pazīstama vēsturiska persona.

Mums ir zināmi viņa uzraksti, ir uzglabājies viņa kapa piemineklis,

mēs zinām no vairāk avotiem, ka viņš ir gāzis mēdiešu valsti, uzva-

rējis Āziju, sakāvis lidiešu karali Kroisu, kas grieķiem un Delfu die-

vam izlikās nepārspējams, un ka viņš Mazāzijas grieķus turējis

savā kalpībā. Bet pasakas jau sen ir to dabūjušas savā varā, laikam

pat jau vēl pašam dzīvojot. Simtu gadu vēlāku Hērodots
.. . jau

stāsta, kā viņš cēlies, kā dzimis, kā ļaunu sapņu dēļ ticis izlikts, kā

kuņa viņu zīdījusi, kā ticis izglābts un uzaudzināts un kā sapņi

tomēr piepildījušies. Tā ir tā pati teika, kas ar nelieliem pārgrozī-

jumiem tiek stāstīta par Romulu un Remu, kur par Hērodota ie-

tekmi gan nav ko domāt, jo viņa ir vēl tālāku izplatīta. Jau priekš

Kira, viņa, laikam, tika stāstīta par Hērakleja dēlu Tēlefu un pār-
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nesta arī sen uz Parīdu, pirms Eurīpids to dramatizējis (415. g, pr.

Kr.). Vācu teika to stāsta par Volfdītrichu, un no Genovēvas stāsta

katrs bērns pazīst zīdītāju brieža māti.» Uz to pašu Kiru Hērodots

vēl pārnes Atreja teikas šausmīgo motīvu, kur tēvam paša dēls top
celts priekšā par ēdienu, kas nav svešs arī latviešu pasakās.

Daudz vairāk par Kiru ir pazīstams no veciem rakstiem Maķe-

donijas karalis Aleksandrs Lielais (856. —323. g. pr. Kr.). Viņš ir

uzvarējis visu toreiz pazīstamo pasauli un dažādu tautu raksti ir uz-

glabājuši par viņu liecības. Bet pašu pasaules uzvarētāju ir uzva-

rējusi pasaka, tā kā Aleksandrs Lielais ir tapis par vienu no grūtā-

kām problēmām vēstures pētīšanā. Vesels pasaku cikls ir attīstījies

ap šo vēsturisko Maķedonijas valdnieku. Senie ēģiptieši ir to iz-

skaidrojuši par savu tautieti, pērsi pataisījuši par sava likumīgā

karaļa Dārija pēcnācēju, kamēr vidus Āzijas tautas vēl līdz mūsu

dienām ir uzglabājušas dziesmas un teikas par lielo uzvarētāju

Iskanderu. Te mēs redzam gluži parasto domu gaitu tautas tradi-

cijās, kur uzvarēto ienaidnieku allaž bargi nosoda, bet uzvarētāju

lūko arvien leģitimēt.

Par Čingis chānu ir mums itin drošas ziņas ļoti dažādās va-

lodās, visvairāk, zināms, ķīniešu annāļos. Vēl tagadējie Mongolijas

dzasaki jeb pārvaldītāji ir Čingis chāna pēcnācēji. Bet pie mongo-

ļiem viņš jau ir izvērties par pilnīgu pasaku varoni, kamēr japāniešu
zinātnieki to gluži nopietni grib izskaidrot par savu tautieti.

Kā personas no vēstures viegli pāriet teiku un pasaku valstī,

tāpat arī pasaku varoņiem dažu labu reizi ir bijuši vēstures pa-

mati. Teikās un pasakās daudzinātie karalis Artus, Rolands un

laikam arī Iļja Muromietis ir vēsturiskas personas, bet ļaužu mute

ir tos iztēlojusi par tādiem varoņiem, kādus tos tauta būtu vēlēju-

sies. Angļu Robins Huds (Hood), itāliešu Fra Diavolo, vācu Linden-

šmits, krievu Steņka Razins un citi līdzīgi tautas tradiciju mīluļi

ir bijuši vienkārši laupītāji, bet tauta ir tos pacēlusi par varoņiem,

kas cīnījušies par taisnību un brīvību. Tā nu varētu domāt, ka

tauta savos spriedumos ir pavisam netaisna, un var sākt slavēt un

cildināt pat kādu laupītāju gluži bez kāda iemesla. Bet kādēļ tad

tikai rets kāds laupītājs nāk šādā godā, kamēr citus tauta allaž no-

soda? Nav jau mums vairs zināmi visi sīkumi, kādēļ šādi vīri ir

tapuši par laupītājiem. Ja tauta domāja, ka viņiem notikusi kāda

netaisnība, tad arī viņas simpātijas pārgāja viņu pusē, pie kam viņu

nedarbi tika aizmirsti. Netaisnības viegli vien izvērtās par

tautas varoni, kam vēlāku varēja pielikt arī citus varoņu darbus.

Tauta cildina nevien stipriniekus un nebēdniekus, bet arī drošus

ceļotājus, kas daudz pa pasauli apkārt staigājuši. Līdz ar ceļojuma
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tēlojumu tad tiek arī (pieminēti visādi svešu zemju brīnumi. Pie

tādiem teiku ceļotājiem nu pieder Odisejs, Aleksandrs Lielais, Tūk-

stoš un vienas nakts Sindbads, mongoļu Geser-chāns, švābu hercogs

Erasts, kas miris 1030. gadā, un citi līdzīgi.

Blakus stipriem un gudriem vīriem teikas labprāt pakavējas

arī pie muļķiem, kas ar savu vientiesību saceļ pie klausītājiem

smieklus. Viens otrs šāds muļķītis būs arī kādreiz patiešām dzī-

vojis. Tā arī angļu Džeks Pudings, vācu Hanss Vursls, krievu

Ivans Duraks, latviešu Antiņš un citi līdzīgi vientiesīši no sākuma,

varbūt, bijuši īsti cilvēki, kas tikai ar laiku izvērtušies par teiku

personām. Visādi joki par muļķiem tiek, zināms, sacerēti arvien

no jauna un nereti piešķirti jau pazīstamiem pasaku vientiešiem.

Vairāk kā ar personām teikas ir tomēr saistītas ar zināmām

vietām. Runājot par vecajām pilīm, mūsu tēvi neaizmirst arī

«bargos kungus» un piebilst, ka tēvu - tēvi esot šīs pilis ar asarām

cēluši. Bet lielajām pilīm jau vajaga arī kādu noslēpumu. No pils

mūriem apakš zemes parasti tiek daudzināta kāda izmūrēta eja līdz

kādam tuvējam upes vai ezera krastam, jeb arī līdz citai senatnes

pilij. Ļauno kungu gars vēl tagad rādoties piļu drupās un nožņau-

dzot katru ienācēju. Apakš pils drupām esot velves pagrabs, kur

kādā lielā kastē atrodoties nauda un citi dārgumi, ko kungi esot

netaisni sakrājuši. Uz kastes guļot un to sargājot liels melns suns

ar zvērojošām acīm.

Baznīcas varējuši senāk tikai tādās vietās celt, kur tas aizrā-

dīts ar kādām zīmēm. Kokus un akmeņus vedot, dažreiz tādās

vietās zirgi paši no sevis palikuši stāvot un negājuši vairs uz

priekšu. Mūra sienas ceļot vajadzējis iemūrēt kādu cilvēku, jo

citādi mūri neturējušies kopā: ko pa dienu uzmūrējuši, tas pa nakti

atkal sagruvis. Šādas teikas ir sastopamas pa visu Eiropu un iet

līdz pat Ķīnai. Liekas, tās nav tikai tukšas teikas, jo šur tur pa-

tiešām drupās atrod iemūrētus cilvēku kaulus.

Velni daudzreiz gribējuši aizdambēt upes un nesuši tam nolū-

kam akmeņus un smiltis. Bet kāds gailis ar savu dziedāšanu allaž

pārtraucis šādu darbu. Tā izmētāti pa zemi lieli akmeņi, dažreiz

pat lielas akmeņu kravātas, ko mēdz saukt par velna klēpjiem.

Bieži vien šie velna klēpji ir seno sāmu kapi, kur varam meklēt arī

tumšas atmiņas par senatni, jo ienaidnieki teikās bieži vien izvēršas

par velniem. Ja akmenī ir kāds iedobums, kas atgādināja roku jeb

kāju, tad to tur esot velns iespiedis. Šādā iedobumā sakrājušos

ūdeni lietojuši slimību dziedēšanai.

Lielās iežu un oļu alas esot bijušas velnu mājokļi, no kurienes

tos padzinuši mācītāji ar savām lūgšanām. Arī te varētu būt kādas
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atmiņas no senatnes, jo aizvēstures cilvēki labprāt mituši dabiskās

klinšu alās. Dažas no šādām alām turētas arī par svētām, kur senie

"latvieši esot nesuši ziedus.

Dažu avotu ūdens senāk bija ļoti ieslavēts slimību dziedēšanai,

un nav jādomā, ka šāds ūdens arvien būtu slavēts tikai māņu dēļ

vien, lai arī māņiem un teikām še piederēja pirmā roka. Par lab-

darību avotam bija jānes arī ziedi. Kas šādu avotu kaut kā ap-

vainoja, tas tika sodīts ar kādu briesmīgu slimību. Dažreiz avots

arī tā apskaitās, ka aizgāja pavisam uz citu vietu. Tāpat arī apvai-

notie ezeri pārceļojuši uz citu vietu, kur tad dažreiz noslīcinājuši

arī mājas un cilvēkus.

Lai arī teikas mēdz allaž saistīties ar zināmām vietām un per-

sonām, tomēr līdzīgos apstākļos viņas bieži vien arī ceļo. Tā, piem.,
teikas par Dievu un Velnu mēdz daudzināt par tipiskiem latviešu

sacerējumiem, bet zinātnieki domā, ka viņu pirmā dzimtene esot

jāmeklē pie seniem persiem, kuru ticība sludināja cīņu starp labo

dievu Ahuramazdu un ļauno Arimanu. Arī šo ideju atceļošana pie

mums ir diezgan vienkārši iedomājama. Bizantijas grieķi aizsar-

dzības nolūkos pārcēluši armēņus no Pcrsijas robežām uz Balkānu

pussalu un bulgārus no šīs pussalas uz Persijas robežām. Armēņi

šīs duālisma idejas pārnesuši no persiem pie bulgāriem, kur radu-

sies līdzīgā bogomilu sekte. Bulgāri atkal lielā daudzumā dzīvo

Rumānijā starp rumāņiem, kas nu arī piesavinās šīs duālistu tradi-

eijas. No rumāņiem caur poļiem un leišiem jaunās teikas pārnāk

pie latviešiem un iet tālāku uz igauņiem un somiem. Jādomā, ka

Rumānijas žīdi, varbūt arī čigāni, būs kādas teikas arī tieši pār-

nesuši no Rumānijas pie latviešiem. Rietumeiropā stingrā katoļu

garīdzniecība bargi vajāja visas sektantu mācības, kādēļ tur šīs tei-

kas nedabūja ieviesties un arī pie poļiem nepalika populāras.
Krievu tiešo satiksmi ar bulgāriem pārtrauca turku - tatāru klejo-

tāji, tā kā brīva izeja šīm aitioloģiskām teikām palika tikai uz zie-

meļiem. Ja nu reiz tāda ideja bija pārnākusi pie latviešiem, tad

viņi bez šaubām arī paši dzejoja tādā virzienā tālāku.

Kā pie mums no dienvidiem varēja ieceļot teikas par Die-

vu un Velnu, tā līdz ar Rietumeiropas romancēm pārnāca pie mums

arī daža laba romantiska teika. Tā no Bingenes pie mums ir pār-

nākusi teika par peļu torni (Binger Māuseturm), kas pēc vecā Man-

ceļa vārdiem lokālizējusies Salaeā. «Turaidas jumpravas» teikas

sākums gan, laikam, būs jāmeklē Itālijā, kur tā visagrāk ir parādī-

jusies rakstos. Prūsijā, Latvijā un Igaunijā viņa droši vien ir iece-

ļojusi vēlāk. Teikas stāsts nav psīoholoģiski saprotams, un ja nu
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•arī reiz tāds brīnums būtu noticis, tad nekādā ziņā viņš nevarētu

atkārtoties. Par vairāk jūrmalas baznīcām Rietumeiropā stāsta,

ka tur reiz naktī ar kuģi piebraukuši bagāti kungi, likuši mācītā-

jam pašā pusnaktī salaulāt kādu pāri un tūliņ atkal aizbraukuši,

neatstādami par sevi nekādu ziņu. šī teika ir pie mums Dundagā

lokālizējusies. Ka lielais Kristaps ir pārnācis no Rietumeiropas uz

Rīgu, par to gan, laikam, neviens nešaubīsies. Tās visas četras ir

Eiropā labi pazīstamas teikas.

Daudzas teikas ir tomēr cieši saistītas ar Latvijas vietām, kā-

dēļ gan arī būs šepat cēlušās. Par Cēsīm ir uzrakstīta veca teika,

kā Šķibustu kalējs, naktī salmu kūlī paslēpies, esot pievēlies pie

zviedru apsargātiem Cēsu vārtiem, noņēmis atslēgas mēru, uztaisī-

jis otru vārtu atslēgu un tā ielaidis krievus Cēsu cietoksnī. B. Ru-

sovs raksta savā chronikā (1584.), ka kāds latviešu kalējs 1577. ga-

dā palīdzējis vāciešiem krievu ieņemtā Cēsu pilsētā atkal tikt atpa-

kaļ (Scriptores r. Liv. 133. 1. p.).

Ir mums vairākas teikas, kā Pēteris Lielais iejājis Rīgā. Šie

sīkumi par jāšanu ir, zināms, tikai pasakas, bet ka Pēteris ir bijis

Rīgā, tas ir fakts, ko tauta ir paturējusi atmiņā.

Teikas tura Krievijas ķeizarieni Katrīnu pirmo par īstu latvie-

ti un stāsta, ka viņa neesot aizmirsusi arī savus radus, kas dzīvojuši

Lielvārdē. Nav gan vēl droši zināms, pie kādas tautības Katrīna

piederējusi, tomēr drīzāk ir jādomā, ka viņa bijusi latviete.

Pēc kādas teikas vārdiem kādā Raunas mežā starp krieviem un

zviedriem notikusi tik briesmīga kauja, ka no asinīm izcēlusies ve-

sela upīte. Tur ir vecu vecais mežs un vēstures laikos tur nav bijis
nekādas kaujas. Minētā vietā ir tomēr gan atrasti cilvēku kauli,

gan arī liels daudzums kara ieroču, kas tiek attiecināti uz 10. gad-

simteni. Te gan, laikam, būs uzglabājusies veca atmiņa par cī-

ņām starp senajiem sāmiem un latviešiem.

Ne visas teikas ir tomēr tīši vēstures faktu sagrozījumi, bet

dažs labs teiku un pasaku motīvs ir arī patiesas seno laiku dzīves

atmiņa. Tā teikas un pasakas daudzina, ka veci un nespēcīgi cil-

vēki senāk tikuši nogalināti, jeb aizvesti tālu mežā, lai tur tie paši

nobeigtos. Tādas ierašas ir tālākā senatnē meklējamas pie visām

tautām. Mongolijā šādas ierašas ir uzglabājušās līdz pat mūsu die-

nām, lai gan mongoļi nebūt vairs nav gluži primitīvi cilvēki.

Pēc vecām teikām mēs zinām, ka no ienaidnieka galvas kausa

esot iztaisīts dzerams trauks, kas atkal atbilst etnogrāfijas liecī-

bām. Tādus traukus es pats esmu redzējis Mongolijā lamu temp-

ļos, kur tos lieto zināmās svinībās. Arī indoeiropiešu valodās bieži
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saskan galvas kausa un trauka nosaukumi, uz ko aizrāda arī latvie-

šu vārds «kauss».

Lai apmierinātu dievu dusmas, tad ļaudis senos laikos ir daž-

reiz upurējuši arī kādu cilvēku, kas tiek stāstīts par senajiem prū-

šiem un leišiem un droši vien ir attiecināms arī uz latviešiem. Ķī-

nas vēsturē šādi gadījumi ir sastopami līdz pat jaunākiem laikiem.

Arī mums ir labi pazīstama pasaka, kur pūķim, kas laikam būs

ienācis kāda upes dieva vietā, zināmos laikos vajadzējis ziedot kādu

cilvēku. Pasaka ir jau piemērota jaunāku laiku romantismam, kur

upurējamais cilvēks ir skaista ķēniņa meita, ko tad izglābj drošais

varonis.

Tā tad teikas ir mums svarīgi materiāli nevien literatūrai, bet

arī etnogrāfijai un vēsturei.

3. Sakāmi vārdi

Lasot vairāk mūsu tautas dziesmas, mēs viegli varam iedomā-

ties, ka latvieši paši sacerējuši visas savas tradicijās; turpretī salīdzi-

not mūsu pasakas ar vācu pasakām, mums var izlikties, ka latvieši

visu savu tautas dzeju ir aizņēmušies no vāciešiem. Atradis dzies-

mās un pasakās Pērkonu, Laimu un Saules meitas, dažs tūliņ domā,

ka šādas ziņas ir tikai pagānu laikos cēlušās. Cits atkal novērojis

sakāmos vārdos, pasakās un dažās dziesmās kartupeļus un tabaku,

ir pārliecināts, ka latviešu tautas tradicijās ir tikai jaunāku laiku

sacerējumi. No šīm pretrunām vien jau redzam, ka spriedumi nav

tik viegli taisāmi. Mums ir pamatīgi jāiepazīstas ar visām mūsu

tautas tradicijām, lai mēs varētu vērot, kā, kur un kādā laikā viņas
būtu radušās. Tā kā sakāmi vārdi jau no seniem laikiem un pie
daudzām tautām ir uzrakstīti, tad tautas dzejas ceļošanas jautāju-
mā šie materiāli ir mums sevišķi svarīgi.

Bieži dzirdam paskaidrojumus, ka sakāmi vārdi esot kodolīgi

izteicieni, kur tauta izsakot savas pamācības un dzīves gudrības.

Nevar tomēr sacīt, ka visi sakāmi vārdi jau paši par sevi būtu ļoti
dzejiski un kodolīgi. Dažs labs sakāms vārds ir gluži ikdienišķs
izteikums, kura asprātība parādās tikai labi noderīgā izlietojumā.

Ja kādu vārdu grib sevišķi uzsvērt, tad to min divas reizes, subjek-

tā un predikātā, piem.: «Bērni ir bērni. Sieviete paliek sieviete.

Drošs ir drošs. Kas pagalam, tas pagalam. Kas par daudz, tas par

daudz. Kas ir tukšs, tas ir tukšs.» šiem izteikumiem ir ļoti līdzīgi
vienkārši teikumi ar noliegumiem: «Vīze nav zābaks. Parāds nav

brālis. Uguns nav puķe. Āzis nav dārznieks.» 'Tāpat dažos piemē-

ros tiek uzsvērta kāda zīmīga īpašība': «Bērnam bērna prāts. Zag-
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lim zagļa alga. Gudram gudra nelaime. Meliem īsas kājas. Ve-

cam āzim stīvi ragi.» Nāves jeb nelaimes gadījumā cilvēks lūko

apmierināties ar vienkāršiem prātojumiem: «Visiem cilvēkiem ir

jāmirst. Kā lapas birst, tā cilvēks mirst. Pret nāvi nav nekādu zā-

ļu. Cilvēks otru mūžu nedzīvo. Te paliek zelta kalns, te nabaga

tarba. Katram sava nelaime.» Gluži ikdienišķi un paši par sevi

saprotami ir šādi izteicieni: «Ar vienu cirtienu koka nenocērt. Kur

cērt, tur skaidas krīt. Kur cep, tur pil. Nogriezts rieciens vairs ne-

pielīp. Jo kaķi glauž, jo kupru ceļ.» Arī sekošie piemēri ir asprā-

tīgi tikai tad, ja tos lieto īstā vietā: «Jauna slota tīri slauka. Cauru

maisu nevar piepildīt. Kādu vīzi apāvis, tāda jāvalkā. Ik dienas

māte raušus necep.» Ne vispārīgus likumus, bet tikai iespējamus

gadījumus tēlo šādi sakāmi vārdi: «Mazs cinītis gāž lielu vezumu.

Pie pilnas bļodas draugu daudz. Kas augstu kāpj, tas zemu krīt.

Pats gans, pats vilks.»

šādi izteikumi varēja rasties gluži patstāvīgi, lai gan arī viens

otrs piemērs būs pie mums ieceļojis. Par augsto kāpšanu, kā vienā

minētā sakāmā vārdā teikts, ir jau sprieduši senie latīņi. Ka

glaudīts kaķis ceļ kupru, runā visā Eiropā. Par cauro maisu un

skaidu ciršanu ir prātojuši vācieši un krievi. Vācu sakāms vārds

varētu būt par mazo cinīti, kas gāž lielu vezumu.

Ir arī tādi vispārīgi prātojumi, kas sastopami nevien visā Ei-

ropā, bet arī ārpus tās robežām, un kas pēc satura nav uzskatāmi

par ceļojošām tradicijām. «Ko pats negribi, to otram nedari!» māca

tāpat kristīgās ticības sludinātāji (Tob. 4, 16. Mat. 7, 12. Lūk. 6, 31),

kā arī Buda un Konfūcijs. Līdzīgi Zālamanam (Sak. vārdi 16, 9)

sludina arī ķīnieši un Homērs (11. 18, 328): «Cilvēks domā, Dievs

dara.» Nēģeri pazīst ko līdzīgu mūsu sakāmam vārdam: «Roka

roku mazgā, abas baltas tiek», kā runā arī citas tautas Eiropā. «No

vilka bēg, uz lāci krīt», daudzina latvieši, leiši, krievi un igauņi,

bet līdzīgus izteikumus vēl pazīst nevien dažas Eiropas tautas, bet

arī turki, arābi un ķīnieši. Pēdējie mēdz runāt: «Priekšā jābaidās

no vilka, aizmugurē no tīģera», jeb «Izbēdzis no vilka, apēsts no tī-

ģera». «Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā», māca gan tikai lat-

vieši un igauņi, bet ļoti līdzīgus sakāmus vārdus vēl sastopam visā

Eiropā, Arabijā un Ķīnā. Zīles vietā visbiežāki daudzina zvirbuli,

medņa vietā parasti dzērvi, retāki ērgli (pie seniem grieķiem, ang-

ļiem un igauņiem). Vācieši, holandieši, igauņi un ķīnieši mēdz sa-

cīt: «Labāk viens putns rokā, nekā desmit gaisā». Visā Eiropā

tauta māca: «Netaisna manta augļus nenes». Tādu pašu mācību

vēl sastopam latīņu valodā (pie Pļauta), laikam arī grieķu valodā

(vismaz pie Faidra), Zālamana sakāmos vārdos (10, 2) un vēl pie
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ķīniešiem. Pie latviešiem šīs pamācības gan, laikam, būs ieceļoju-

šas, bet nav tomēr iemesla meklēt tām vienu pašu pirmdzimteni, jo

šādi vispārcilvēcīgi prātojumi varēja rasties arī vairākos kultūras

centros.

Ka sakāmi vārdi var tomēr ļoti tālu ceļot, to redzam no sekoša

piemēra: «Acs neredz, sirds nesāp.» Tas izteikums būs pie mums

gan, laikam, pārnācis no vācu valodas (Was das Auge nicht sieht,

beschvvert das Herz nicht). Gluži tādi paši sakāmi vārdi ir itāliešiem,

frančiem un angļiem, bet viņi ir ievēroti tikai samērā jaunākos lai-

kos. No viduslaiku beigām šis izteikums ir sastopams arī latīņu

valodā (Quod no videt oculus, cor non dolet). Četras reizes šo pa-

mācību esmu ievērojis «Tūkstoš un vienā naktī», tā tad pie arābiem

tas ir bez šaubām vecs un populārs sakāms vārds. Tie paši arābi

tad arī varēja to pārnest uz Eiropu. Arābiem, kā zināms, jau no

8. gadsimteņa sākot bija kolonijas arī Ķīnā, kur tad tāpat varēja šā-

da paruna ieviesties. Ķīniešu valodā šo sakāmu vārdu esmu atradis

16. gadsimteņa noveļu krājumā Dzin gu ci guan. Turpretī vecajos

ķīniešu sakāmu vārdu krājumos šāds piemērs nav sastopams. Ja

nu viens sakāms vārds varēja tā ceļot, tad arī citiem piemēriem ne-

varam gluži noliegt plašu izplatīšanās iespējamību.
Daudz kristīgu tautu sakāmi vārdi ir bez šaubām izplatījušies

līdz ar kristīgu ticību. No tādiem minēsim tikai šādus piemērus:
«Kur neesi sējis, tur nepļauj» (Mat 25, 24). Kas otram bedri rok,

tas pats iekrīt (Dāv. dz. 7, 16; 9, 16; 56, 7. Zāl. sak. v. 26, 27). Akls

aklam ceļu rāda, abi divi bedrē krīt (Mat. 15, 14. Lūk. 6, 39). Plē-

sīgs vilks avju drēbēs (Mat. 7, 15). Kas piķi aizskar, tas apgānās

(Zīr. sak. v. 13,1). Labs koks nevar sliktus augļus nest (Mat. 7, 18).

Lai arī vairāk jeb mazāk līdzīgus izteikumus sastopam grieķu, la-

tīņu un dažreiz pat ķīniešu valodā, tomēr latvieši tos būs mantoju-

ši no svētiem rakstiem, dzirdēdami tādus gan baznīcās, gan arī lasī-

dami grāmatas.

Kristīgas ticības mācītāji parasti prata arī grieķu valodu, kādēļ

līdz ar svēto rakstu mācībām varēja daudzināt arī seno grieķu sa-

kāmus vārdus. Grieķu pasaciņu sacerētājs Aisops stāsta par viegl-

prātīgu jaunekli, kas pavasarī ieraudzījis pirmo bezdelīgu, esot pār-

devis savus ziemas svārkus un nu dabūjis krietni salt. Pasaciņas

pamācība: «Viena bezdelīga pavasari neatnes», ir palikusi par vi-

sas Eiropas sakāmu vārdu. No kādas seno grieķu rotaļas, kā daži

zinātnieki domā, esot cēlies arī šāds ļoti populārs sakāms vārds:

«Vadzis vadzi dzen». No citiem grieķu sakāmiem vārdiem vēl še

minēsim šādus piemērus: «Kā sēsi, tā pļausi. Kā paklāsi, tā gu-

lēsi. Kā sacīts, tā darīts. Viss iesākums ir grūts. Akmens daudz
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cilāts neiezeļ. Nabaga tarbu nepiepildīsi. Valdniekam garas rokas:

tālu sniedz. Kā suns uz siena gubas: ne pats ēd, rie aitai dod. Ve-

cu aku nevajaga piespļaut, kamēr jauna nav izrakta.»

Vēl vieglāki kā no grieķu valodas varēja pie mums pārnākt

latīņu sakāmi vārdi, jo katoļu baznīcās vēl tagad tura dievvārdus

latīņu valodā. Pie mums no latīņu rakstiem var būt pārnākuši šā-

di sakāmi vārdi: «Vairāk laimes kā saprašanas. Daudz galvu,

daudz padomu. Dzirdi daudz, runā maz. Kas daudz grib, tam maz

tiek. Kā prasa, tā atbild. Klusi ūdeņi ir dziļi. Labāk klusu ciest,

nekā runāt. Viss nav zelts, kas spīd. Laba prece pati slavējas. Sie-

vām gari mati, īss padoms. Krekls tuvāku, nekā svārki. Kā maizi

ēd, tā dziesmu dzied. Krauklis krauklim acīs neknābj. Ābols ne-

krīt tālu no ābeles. Kur zema sēta, tur visas kazas pāri lec. Zir-

gam četras kājas, tomēr klūp. Kal dzelzi, kamēr karsta. Mežs ar

ausīm, lauks ar acīm. Kā vecie svilpo, tā jaunie danco. Kā jauns

paradis, tā vecs dara. Kāds kungs, tāds kalps. Ko tēvs sakrājis, to

dēls izšķērž. Vecs ar prātu, jauns ar spēku.»

Daudz populāru sakāmu vārdu cirkulē pa visu Rietumeiropu,

un pie latviešiem no tiem ir šādi nonākuši: «Cūku (sivēnu) nevar

maisā pirkt. Cauru maisu nevar piepildīt. Kas nu āzi par dārz-

nieku cels? Divi kaķi vienā maisā nesatiek. Katram savs krusts

jānes. Kas ļauna necieš, tas laba neredz. Lai kasās, kam āda niez.

Pa vienu ausi iekšā, pa otru ārā. Dod velnam pirkstu, viņš paņems

visu roku.» Pie kuras tautas šie sakāmi vārdi būtu cēlušies, nav

noteicams.

Sekošie sakāmie vārdi, kas pie mums ienākuši, ir laikam vācu

sacerējums: «Jau no acīm var redzēt, kas tāds ir. Neviens nekož

pats savā rokā. Ar vienu roku glauž, ar otru sit. Kā iejaucis, tā

cepsi. Ar mazumu rādies, ar daudzumu slēpies. Lēna cūka dziļas

saknes rok. Dzeguze savu vārdu sauc.»

Ar krieviem mums saskan šādi sakāmi vārdi: «Te vilku pie-

min, te vilks klāt. Kur dūmi, tur siltums (uguns). Zaķis pār ceļu

pārskrējis (uz nelaimi). Daudz naudas, daudz bēdu. Atcirtās kā

izkapts akmenī.» Pēdējais piemērs ir arī vāciešiem pazīstams.

Pie kaimiņiem igauņiem ir sastopami šādi mūsu sakāmi vārdi.

«Vilks nav tik liels, kā kliedziens. Nelaime nenāk kliegdama. Kas

pirmais brauc, tas pirmais maļ. Deviņi amati, desmitais bads.»

Beidzot minēsim vēl sekošos kopējos leišu un latviešu sakāmus

vārdus: «Mucā audzis, pa spundi barots. Tāda vārna pērta, tāda

nepērta. Kas cels sunim asti, ja pats necels? leejot acis svīst, ize-

jot pakausis. No tavas mutes Dieva ausī! Acis kāro, sirds nepie-
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ņem. Dievs dod atrast, bet nepamest. Kad nav ko ēst, tad jākar

zobi vadzī. Kad ir — cērt iekšā, kad nav — pacieties! Nevar ne-

vienam iekšā ielīst. Ļauns devis, ļauns nedevis. Pats met, pats auž.

Nedzen tēvu mežā!»

Uz priekšu, kad mums būs pieejami jaunāki un plašāki salīdzi-

nājumi, dažs labs kaimiņu sakāms vārds, varbūt, būs atrasts arī

pie citām tautām; 'bet arī no šiem piemēriem varam iedomāties tau-

tas dzejas ceļošanu. Rietumeiropas sakāmi vārdi nav, zināms, pie
mums ienākuši tiešā ceļā, bet gluži parasti caur vācu valodas starp-

niecību, kādēļ arī saprotams, ka ar vācu sakāmiem vārdiem saskan

viens otrs simts mūsu piemēru. Vēl plašāka līdzība ir tomēr ar lei-

šu sakāmiem vārdiem, kas atkal ir iedomājams gluži vienkārši. Ar

Lietavu mums ir visplašākā kopējā robeža un arī abu valodu tuvā-

ka radniecība veicina visādu tradiciju izmaiņu. Visvairāk sakāmu

vārdu ir radies lielās un vecās kultūras zemēs, kur Indijai un Ķīnai,

laikam, piederēs pirmā roka. Bet arī no Grieķijas un Itālijas un

vēlāku vispārīgi no Rietumeiropas ir mums cēlies liels daudzums

ceļojošo sakāmu vārdu.

Pēc sakāmiem vārdiem var arī cik necik vērot vienas otras tau-

tas raksturīgās savādības. īstu austrumu fatālismu mēs redzam se-

košos indiešu sakāmos vārdos: «Dzīvība un nāve, slava un negods

atrodas likteņa rokās. Pret likteni nav nekāda līdzekļa.» Citādi

tomēr izklausās eiropiešu sakāmi vārdi: «Katrs ir savas laimes

kalējs. Sargies pats, tad Dievs tevi sargās.» Ķīniešu mantkārība,
ienaids pret karu un neuzticība ierēdņiem ir spilgti tēloti šādos vi-

ņu sakāmos vārdos: «Aklais, manīdams naudu, atver acis; prie-

steris, redzot naudu, pārdod svētos rakstus. No labas dzelzs nekaļ
naglu, labs cilvēks nepaliek par zaldātu. Tiesas durvis gan stāv va-

ļā, bet ja tev ir taisnība, un nav naudas, tad iekšā neej!» Arī lat-

vieši nav cienījuši veco tiesu, kā liecina šādi sakāmi vārdi: «Neej

ar stipru lauzties un ar bagātu tiesāties. Kam spēks, tam tiesa; kam

nagi, tam maize. Tiesa, kam tiesa, bet tiesas vīram brandvīns.»

Laviešu nesabiedrīgo raksturu tēlo šādi piemēri: «Ne mana cūka,

ne mana druva. Kas otram labu dara, tas dabū pērienu. Labais

draugs, kā caurais trauks. Priekšā draugs, pakaļā suns. Rads ra-

da velns.»

Daži sakāmi vārdi stāv tuvā sakarā ar pasakām un teikām. No

pasakas par velnu, kas gribējis cūku cirpt, ir cēlies izteikums: «Lie-

la brēka, maza vilna.» Pasaciņā par vilku un lapsu sastopam pē-

dējās vārdus: «Kults nekultu nes.» Teikas un pasakas stāsta, ka

senos laikos vecus un nespējīgus cilvēkus veduši uz mežu, lai tie tur
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drīzāk nobeigtos. Tā arī viens vīrs kopā ar savu dēlēnu aizvilcis

ragaviņās uz mežu savu veco tēvu. Vīrs gribējis ragaviņas atstāt

mežā, bet dēls tiepies, lai ņemot tās līdz uz māju. Vīrs nu prasījis,
kam šim tādu nieka ragaviņu vajagot. Dēls atbildējis: «Kad es

būšu liels un tu būsi vecs, tad es arī tevi vedīšu uz mežu.» Šādu

pasaku mums atgādina sekoši sakāmi vārdi: «Ragaviņas mežā ne-

paliks. Tās pašas ragutiņas ir tev priekšā. Ar kādiem vāģiem tu

savu tēvu vilksi, ar tādiem tavi bērni tevi vilks. Nedzen tēvu

mežā!»

Nereti sakāmi vārdi ir arī iepīti tautas dziesmās, kas tāpat at-

kal savukārt var izvērsties par sakāmiem vārdiem.

Kas kaziņu lopu teica, Cirv's bez kāta, vīrs bez prāta,
Kas meitiņu cilvēciņu? Guļ zem zaļa ozoliņa.
Labāk manim daudzi draugu Pie kauliņa garda gaļa,
Nekā daudzi ienaidnieku. Pie meitiņas silta guļa.

Pie sakāmiem vārdiem pieskaita arī tā sauktās parunas, kas

nav noapaļoti aforismi, bet tikai vienkārši tautas mutē nodibināju-

šies izteicieni. Parunas tomēr stāv tik tuvu sakāmiem vārdiem, ka

bieži vien vienas pāriet otros. Parunas ir, piemēram, šādi izteiku-

mi: «Jauna slota. Cūka maisā. Āzis par dārznieku. Vilku (ne-

laimi) nevajaga pieminēt. Tad ta nu garu iesmu drāž! Roc nu

otram bedri! Esi priecīgs, ka zīle rokā!» Līdzīgie sakāmi vārdi

jau augšā ir minēti.

Parunas savukārt var iedalīt salīdzinājumos, (piemēram:

raibs kā dzenis, dūša kā miets, lien kā adata, trīc kā apšu lapa) un

metaforās (piem.: ar vienu kāju kapā stāvēt, galvu krāsnī bāzt, zār-

du sliet [skaisties], tie jau ir lielā pienā [saskaitušies], tas vairs ne-

dzirdēs dzeguzi kūkojam). Daži salīdzinājumi ir atkal līdzīgi mīk-

lām, piem.: tetera kāposti (bērza žagari pēršanai), dzērves zābaki

(no pavasara ūdens sasprēgājušas kājas), vienkāja gaļa (sēnes), ko-

ka sviests (medus), plāno galdiņu urbējs (vieglu darbu darītājs),

puskoka lēcējs, kārklu vācietis v. d. c. Parunas nav arī stingri šķi-

ramas no parastiem izteikumiem, kas nereti pieder starptautiskai

frazeoloģijai, piemēram: dzīvot no rokas mutē (von der Hand m

den Mund leben, angliski: to live from hand to mouth, >khth h3T>

P3
t

kii ;ta B
r

b pon>), tas der uz mata (das trifft auf den Haar.

3TO Ha bojioctj noAxoflHTt), ne dots, ne ņemts (hh ziaTt», un B3HTb)

v. t. pr.

Tāpat pie parunām var pieskaitīt sveicinājumus, laimes vēlēju-

mus, pateicības, lūgumus, lāstus, lamu vārdus un citus brachilogis-
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mus. Piemēri: «Labprāt, no rīta, kā cēlos, tā vēlos! Laimīgu ce-

ļu! Dievs, dod sātu, gausu! Paldies, paldies, puķīte, rozīte, ezera

zālīte! Rauj viņu vilks! Ak tu jupis! Tāds utubunga!» Pēc sa-

tura šādi teikumi līdzinās buramiem jeb pūšamiem vārdiem. Tā

nu mēs redzam, ka sakāmi vārdi un parunas nevien līdzinās citām

tautas tradicijām, bet arī maz izšķiras no vienkāršās frazeoloģijas.

Nav šaubu par to, ka liels daudzums sakāmu vārdu, parunu un

citu brachiloģismu ir ceļojošas kultūras mantas, kas tāpat arī pie

mums ir aizņemtas. Tomēr lielākā daļa šo tautas tradiciju ir

jāatzīst par pašu latviešu sacerējumiem. Pēc visbiežāki dau-

dzinātiem kultūras apstākļiem mēs varam vērot arī to laikmetu, kad

lielākā daļa latviešu sakāmu vārdu cēlusies. Šie tautas prātnieku

ražojumi piemin visus mājas lopus, neizņemot jaunāko kaķi, un arī

visas labības sugas, neizņemot jaunākos griķus. No saknēm un ci-

tiem dārza augiem visbiežāki ir tur runa par kāpostiem, rutkiem,

rāceņiem un kartupeļiem. Gurķi, burkānu un bieti esmu tikai pa

vienai reizei ievērojis un droši vien jaunāku laiku ražojumos. Ļoti

bieži sastopam ābeli un ābolus, bet pilnīgi sveši ir tur bumbieri, plū-

mes, ķirši, jāņogas un ērkšķogas jeb stiķenes. No tā nu varam

spriest, ka mūsu sakāmi vārdi pa lielākai daļai būs cēlušies tādos

laikos, kad latvieši paši vēl neaudzināja tos augus, kas tikpat kā

nemaz netiek pieminēti. Kartupeļi še tomēr nevar būt par izņē-

mumu, jo viņi īsā laikā — un tomēr jau priekš simtu gadiem — iz-

vērtās par ļoti svarīgu pārtikas augu un, kā jau aizrādīts, ieviesās

sen audzināto rāceņu vietā. Ja nu arī pēdējos pāra gadsimteņos sa-

kāmi vārdi ir mazāk sacerēti, nekā senāk, tad tomēr nevar sacīt, ka

ap 17. gadsimteni būtu beidzies tautas parunu ziedu laiks, kā to var

vērot pie īstajām latviešu tautas dziesmām. Brandvīns, tabaka (līdz

ar pīpi) un kartupeļi pieder sakāmos vārdos pie visbiežāki daudzi-

nātiem priekšmetiem, kādēļ nevaram apgalvot, ka tautas prātnie-
cība par pēdējiem gadu simteņiem būtu tikpat lielā mērā gājusi at-

pakaļ kā dziesmu sacerēšana.

Kā tautas dziesmās, tā arī sakāmos vārdos, kā liekas, visvairāk

daudzina seno katoļu laiku dzīves apstākļus. Uz to aizrāda arī šāds

vecs sakāms vārds: «Nepateicīgam cilvēkam grēks dzīvot šai mīļā

Māras zemē» (Magazin, VI, 1838, 95), jo katoļu laikos Baltiju mē-

dza saukt par Māras zemi. Sakāmi vārdi: «lesmu jau drāž, kad

putns vēl mežā!» un: «Kur cep, tur pil,» — aizrāda, ka senāk gaļa

cepta uz koka iesma, kā vēl tagad uz laukiem dažreiz reņģes cep.

Leišu variantā putna vietā stāv vāvere, no kā redzams, ka arī vāve-

res senāk ēstas, kā liecina arī latviešu tautas dziesmas (B. 23359.

26575). Laikam gan arī sakāmu vārdu sacerēšanā Eiropā būs no-
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tikusi ap 13. gadsimteni tāda pati liela pārmaiņa kā dziesmu un

pasaku dzejošanā.

Daži rakstnieki gan domā, ka sakāmi vārdi par Pērkonu un

Laimu būtu jau cēlušies pagānu laikos un tādēļ sastādītu vecāko pa-

runu slāni. Tomēr Pērkons, Laima un arī citas pagānu dievības

liek vēl daudzinātas līdz mūsu dienām un nav mums iemesla šo

vārdu dēļ vien jau meklēt pagānu laikus. Es no savas puses gan

drīzāk meklētu pagānu laiku atmiņas parunā: «Dievs, dod sātu,

gausu!» kas atgādina vecu kultu, jaunu ēdienu iesākot.

4. Mīklas

Mīklas stāv tik tuvu sakāmiem vārdiem un dziesmām, ka abus

pēdējos bez pirmajām nevaram īsti priekšā stādīties. Dažus labus

sīkumus mēs dabūjam tikai no mīklām, kādu trūkst dziesmās un

sakāmos vārdos.

Mīklas senos laikos nav bijušas tikai tukšs laika kavēklis, bet ir

piederējušas pie reliģioza kulta un bijušas parasti saistītas ar zinā-

miem laikiem un svētkiem. Senie indieši, grieķi un ģermāņi minē-

juši mīklas, upurus nesot. Ķīnieši raksta mīklas uz laktāniem tā

sauktajos laktānu jeb laternu svētkos, kas stāv sakarā ar jauna ga-

da svinībām. Par latviešiem mums ir zināms, ka tie minējuši mīk-

las veļu laikā jeb Dieva dienās.

Vairāki senlaiku raksti liecina, kādā cieņā toreiz stāvējušas
mīklas. Bībele stāsta, ka Zābas ķēniņiene dzirdējusi par Zālamana

slavu un nonākusi uz Jeruzālemi to «pārbaudīt ar mīklām» (I. Ķēn.

10, 1. 11. Laik, gr. 9, 1). Kādas šīs mīklas bijušas, tas gan bībelē

nav teikts, bet vēlākās jūdu tradicijās ir lūkojušas papildināt šīs zi-

ņas. Pazīstamajā grieķu teikā stinga uzdod Oidipam šādu mīklu:

«Kas tā ir par lietu, kas no iesākuma iet uz četrām kājām, tad uz

divām un beidzot uz trim?» Oidips uzmin, ka tas esot cilvēks. Šī

mīkla ir pazīstama nevien visā Eiropā, bet ir nonākusi arī Āzijā pie

burjatiem, Amerikā un Austrālijā. Daudz senu laiku pasakas un

teikas mums stāsta, ka laimīgais mīklas uzminētājs apprecē karaļa

meitu, kamēr nelaimīgo minētāju soda ar nāvi. Vispārīgi mīklas

ir noderējušas prāta vingrināšanai, kam bija vēl sevišķa nozīme

bērnu audzināšanā.

Nevien pēc satura, bet arī pēc ārējā veida, mīklas līdzinās vis-

vairāk sakāmiem vārdiem un parunām. Kamēr sakāms vārds iz-

teic kādas domas jeb tēlo kādu gadījumu viegli saprotamā metafo-

rā, tikmēr mīkla apraksta kādu priekšmetu ar aplinkus izteicienu,

kura nozīme klausītājam ir jāuzmin. Kā sakāmi vārdi un parunas,
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iā ari mīklas nereti ir saistītas ar pasakām un tautas dziesmām.

Eiropā ir plaši pazīstama kāda pasaka, kur varonis uzmin, ka domas

esot ātrākas par vēju jeb zibeni. No tautas dziesmām ņemsim seko-

šu s piemērus:

Atminiet, sveši ļaudis, Kas sēdēja bez krēsliņa,

Kā nevar salocīt? Kas tecēja negrožots?

— Varavīksne debesīs, •— Migla sēd bez krēsliņa,

Tās nevar salocīt. Saule tek negrožota.

Atminiet, sveši ļaudis, Kas bij balts nevelēts,

Kas guļ kaula kažokā? Kas bij mīļš nelolots?

— Riekstiņš kaula kažokā
— Gulbis balts, nevelēts,

Sēd zaļā krēsliņā. Znotiņš mīļš, nelolots.

Kā sakāmi vārdi, tā arī mīklas ir bieži vien līdzīgas pie daudz

tautām, sevišķi vēl pie kaimiņiem. Latvieši, leiši, krievi un igauņi

daudzina, piemēram, šādas mīklas: «Dzelžu ķēve, linu aste (adata ar

diegu). Maza, maza muciņa, divējāds alutiņš (ola). lelāps uz ie-

lāpa, adatas ne dūriena (kāpostu galva).» Ar leišu mīklām vēl sa-

skan šādi piemēri: «Maza, maza laktiņa, pilna baltu vistiņu (zobi

mutē). Kas iet baznīcā pa priekšu? (atslēga). Tēvs nav vēl pie-

dzimis, dēls jau jumtā (dūmi).» Sekošas mīklas mēs sastopam arī

pie igauņiem: «Saime ēd, galds runā (sivēni pie cūkas). Zemāks

par zāli, garāks par koku (ceļš). Pats pliks, krekls azotē (svece).
Lācis tup, zarnas kust (istaba ar cilvēkiem). Sarkana gosniņa, zī-

da diedziņā piesieta (dzērveņu oga).»

Latviešu mīklās daudzinātie kultūras apstākļi ir atkal tādi paši,

kā dziesmās un sakāmos vārdos. No ēkām mīklas apraksta istabu,

riju, klēti, kūti un pirti. Ēku cērt ar pakšķiem no baļķiem, kuru

starpā liek sūnas. Ēkai parasti salmu jumts un nostiprināts uz spā-

rēm, kamēr pamatā stāv akmeņu paviļas. Pie durvīm stāv kliņķis,

jeb atslēga un istabas logos ir dažreiz arī glāžu rūtes. Alu glabā

mucās, kuras aiztaisa ar spundēm, jeb tapām. No citām biežāki

daudzinātām vēstures laiku lietām vēl minēsim baznīcas zvanu, sie-

nas pulksteni, plinti, pīpi, un pijoles. Tālāku mīklas pazīst jau

visus mājas lopus un putnus, kā arī labības sugas un vecākos sak-

ņu augus. Bieži piemin arī ābeli un ābolus un visādas meža ogas,

bet pavisam tur neatron bumbieru, plūmju, jāņogu un ērkšķogu.

Ķirši, cik man zināms, ir sastopami divas reizas, bet neveiklās, lai-

kam tīši izdomātās mīklās. Visvairāk mīklas, kā vērojams, tēlo

seno mestru laiku apstākļus, un var domāt, ka arī mīklu sacerēšanā

ar 13. gadsimteni būs iesācies jauns virziens. Par pēdējiem trim

gadsimteņiem mīklas, tāpat kā arī sakāmi vārdi, ir tomēr mazāk
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radušās no jauna klāt, bet laikam gan vairāk kā genuīnās tautas

dziesmas. Tā tad arī mīklu pētīšana stipri vien veicina tautas tra-

diciju vēstures iztirzāšanu. Turpretī gluži pie malas ir jāatmet ag-

rākie prātojumi, it kā latviešu mīklās esot uzglabājušās senas atmi-

ņas no bijušiem nomadu laikiem pie senajiem baltiem, jo balti, kā

mēs tagad droši zinām, nekad nav bijuši nomadu tauta.

5. Māņi

Tā kā pēc veciem tautas novērojumiem dažreiz var uzzīlēt lie-

tu, pērkonu un salnu, tad daži jau prāto, ka visi senie māņi esot

gluži pareizi dabas novērojumi. Kad nu vēl zinātnieki esot pierādī-

juši mēneša gaismas ietekmi uz augiem, tad nu arī daudzi vairs ne-

šaubās par sēšanas māņu pareizību jaunā mēnesī. Bet nu zinātnie-

ki runā par mēneša gaismu sevišķi pilnā mēnesī. Ka tumšais mē-

nesis jaunā laikā būtu augiem ļoti derīgs, kamēr tikpat tumšs mē-

nesis vecā laikā būtu tiem kaitīgs, par to gan neviens zinātnieks nav

domājis. Tiem māņiem par pamatu ir tikai analoģijas burvība, bet

nevis kāds mēneša gaismas novērojums. Ļaudis no seniem laikiem

ir prātojuši, kad mēnesis pie debesīm sāk augt, tad itin visam pasau-

lē vajaga augt, bet ja mēnesis sāk dilt, tad augšana tiek kavēta. Tā

bija ļaudīm tāda svēta patiesība, kur nevajadzēja ne pierādījumu,

ne novērojumu. Ja kokam auga atvases, tad tas bija cirsts jaunā

mēnesī; ja atvases neauga, tad tas bija cirsts vecā mēnesī. Bet kad

patiesībā koks bija cirsts, tas jau sen bija aizmirsts. Zinātnē tur-

pretī šādi nieki ir un paliek māņi. Ir droši vien sava nozīme lielā-

kai gaismai pilnā mēnesī, bet ka tumšums jaunā mēnesī būtu ci-

tāds, kā tāds pats tumšums vecā mēnesī, to gan izglītots cilvēks ne-

ticēs.

Gluži tāda pati analoģijas burvība tiek ievērota zirņus un pupas

stādot. Ja šos augus stādot pirmdienā jeb otrdienā, tad pākstās aug-

šot parasti viens jeb divi graudi; turpretī sestdienā sētiem zirņiem

augšot seši graudi pākstā. Neviens turpretī neievēro, ka žīdiem un

muhamedāņiem ir citāda nedēļa, kamēr ķīniešiem nedēļu pavisam

nav.

Ja kāds pa nakti ir sapņojis, ka viņš kalnā kāpis, tad tas nozī-

mējot ko labu, jo viņš celšoties uz augšu. Ja turpretī pa sapņiem

krita no kāda augstuma zemē, tad to uzskatīja par nelaimi, jo nu

būšot jāslīd uz leju. šie māņi mums sevišķi skaidri liecina par ana-

loģijas burvību.

Akmens ar savu smagumu atgādina arī dzīves smagumu jeb

grūtumu, kamēr ūdens ir viegli pielīdzināms asarām. Tādēļ ne
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katrreiz varēja sēdēt uz akmeņa, ne visu varēja runāt pie ūdens.

Vislielāko nelaimi varēja otram novēlēt, vedot to sakarā ar akmeni

un ūdeni. «Liku bēdu uz akmeņa, sper' ar kāju ūdeni.» Te

atkal mums ir jāmeklē tā pati analoģijas burvība.

Kā jēdzienu analoģijai, tā arī vārdu līdzībai tika piešķirts kāds

mistisks spēks. Debesbraukšanas dienā senāk Baltijā bijis parasts

apzīmēt pļavu robežas ar krustiem, kādēļ latvieši to dienu saukuši

par krustdienu. Bet nu no krustdienas ātrā izrunā iznāk krusdiena,

kādēļ tautas māņos šī diena izvērtusies par krusas dienu. Kas šai

dienā ko strādājot, tam krusa nositot labību.

Pelnu diena dabūjusi savu nosaukumu no katoļu ierašas kaisīt

pie altāra pelnus. Latvieši atkal ir sapratuši, ka šai dienā vajagot

uz laukiem pelnus vest, vismaz uz kāpostu dārzu, lai uz kāpostiem

pelni nemestos.

Katoļu sveču dienā vecie latvieši lējuši sveces, bet sargājušies

sukāt galvu, lai mati nestāvētu kā sveces.

Barbaras diena ir ceturtā decembrī un latvieši to vārdu izrunā

par Bārbalu, kas drusku atgādina bēbaru. Lai nu aitām augtu gara

bēbaraina vilna, tad šī Bārbala ir izvēlēta par aitu patroni.

Ja sapnī vecais latvietis redzēja kādu bērnu, tad viņš to iztulko-

ja par bēdām, zināms, tikai abu vārdu drusku līdzīgas izrunas

dēl.

Ar to nu nav sacīts, ka itin visas senās ierašas būtu tikai tukši

māņi vien, bez kāda lietišķa pamata. Sevišķi laika zīlēšanā ir arī

sakrājušies visādi pareizi novērojumi, bet bieži vien arī šeit ir mek-

lēta analoģijas burvība par īsto iemeslu. Kad bezdelīgas lidinājās

pa ūdens virsu un dažreiz ar spārniem aizķēra pat ūdeni, tā kā va-

rēja domāt, ka no viņas spārniem nopilēja arī kāda ūdens pile, tad

latvieši gaidīja, ka nu vajaga lietum līt. Bet īstais iemesls še ir pa-

visam cits. Uz lietu gaiss paliek augšā mitrāks un aukstāks, kādēļ
odi nāk zemē un sāk lidināties pa zemes un ūdens virsu. Šiem odiem

atkal seko bezdelīgas. Kad bezdelīga kādreiz aizskar arī ūdeni ar

spārniem, tā ir tikai blakus lieta, kam ar lietu nav nekāda sakara.

Nabaga lētticīgais zemnieks senāk dzīvoja pastāvīgās bailēs, ka

skauģi var viņu noskaust, burvji noburt, raganas noņemt svētību,

pūķi aiznest mantu, lietuvēni mocīt pašu un lopus, velni un ļauni ga-

ri kaitēt visam darbam, slimības uzbrukt garu veidā v. t. pr. Ja

nu viņš visām šādām briesmām par varēja nevien palikt pie

dzīvības, bet arī vēl uz priekšu tikt, tad viņš domāja, ka tam palīdz

Dievs, dažreiz arī Laima, Pērkons, Mājas kungs, Jumis un citi labi

gari. Tā viņam radās veselīgs optimisms, dzīves prieks un mīlestī-
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ba uz darbu, kas atsvēra māņticīgās bailes. Tāpat ari izskaidrojas

cienība pret katru Dieva dāvanu, pateicība par katru svētību un lie-

la pacietība visos dzīves grūtumos.

Senā māņticība prasīja arī tīrību no ļaudīm. Katru dienu bija

jāslauka istaba, sestdienās jāiet pirtī un jāmaina veļa. Tāpat ēdie-

nam vajadzēja būt tīram, jo slimības tur dažreiz iekrītot pat pu-

teklīšu izskatā. Ar ārējo tīrību saskanēja arī pieklājība valodā.

Latvieši ticēja, ka nelaimes nevajaga piesaukt. Tam nolūkam bez

vajadzības neklājās runāt par velniem, raganām, vilkiem, čūskām

v. t. pr. Tāpat nedrīkstēja pieminēt, ka māja varētu nodegt, peldē-

tājs noslīkt, labība nosalt, zirgs lauzt kāju v. t. pr. Tā nu iznāk dia-

metrāla pretešķība tam ļaunuma kultam, kas tagad valda mūsu li-

teratūrā.

Analoģijas burvība un līdzīgo vārdu mistika pieder pie visvecā-

kiem cilvēces māņiem un šādi māņi tad arī parasti pie pašiem lat-

viešiem būs cēlušies. Turpretī tie māņi, kas ir saistīti ar zināmām

kalendāra dienām, gan būs līdz ar pašu kalendāru ieviesušies pie

mums no vāciešiem.

No māņiem nav arī īsti šķirami buramie jeb pūšamie vārdi, ar

kuru palīdzību parasti tika slimības dziedētas. Buramie vārdi, kas

mums līdz šim ir pazīstami, ir gandrīz visi cēlušies no vācu Debess

grāmatas un Melnās grāmatas, jeb sestās un septītās Mozus grāma-

tas, kas izplatījušās pie mums ar rokrakstu palīdzību sliktos tulko-

jumos. Gandrīz arvien pūšamie vārdi beidzas ar parasto frāzi «iekš

tā vārda v. t. pr.», no kā vien jau var vērot viņu pirmo avotu. Ti-

kai retumis tur sastopam arī kādus latviešu sacerējumus, piem.:

«Vilkam galiņa, man tā ādiņa», kā bērni runāja, stabuli maucot.

Pat latīņu valoda nav sveša šajos starptautiskajos burvju vārdos,

ko redzam sevišķi no sekošā parauga:

SAT O R

ARE P O

TENET

OPERA

ROTAS

Katoļu mūkiem te ir izdevies izdomāt tādus vārdus, kurus var

tāpat izlasīt no visam pusēm. Šo vārdu salikums, kā liekas, nav

arī gluži bez loģiska sakara, jo tos var šā tulkot: «Sējējs (Dievs)

Arepo tura (vada) rata darbus.» Tas ir ļoti vecs mītisks izteikums,

ka pasaules kustību pielīdzina ratam. Arepo gan ir tikai apgriezts

«opera», bet arī areopags še varēja savu lomu spēlēt. Lai nu šī no-

zīme būtu kāda būdama, tomēr vārdu saskaņa ir apbrīnojama, ku-
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ras dēļ tai piešķīra lielu mistisku nozīmi. Šos vārdus lietojuši gan

ugunsgrēka dzēšanai, gan trakuma slimības dziedēšanai, gan arī

citām nelaimēm. Šāds piemērs mums arī tai ziņā ir ļoti interesants,

ka pat latīņu izteikumi varēja pie mums nonākt gluži nesagrozītā

veidā.
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SEPTĪTĀ NODAĻA

Tautas gara mantu krāšana un kārtošana

Kārlis Egle

Tautas gara mantas uzglabājušās tautas atmiņā līdz mūsu die-

nām lielā mērā kā mantojums no sirmas, neminamas senatnes.

No paaudzes uz paaudzi brīnišķā kārtā līdz mums tā nonākušas

simtiem tūkstošu tautas dziesmu, tūkstošiem pasaku, teiku, mīklu,

sakāmvārdu un māņu, kas viss tagad kļuvis jau par mūsu lite-

rātūrvēstures svarīgu, neatņemamu sastāvdaļu. Ja ievēro, ka tautas

gara mantas sāka uzrakstīt stipri vēlu, un ka visus tos ilgos gadu-

simteņus, kamēr latvieši smaka svešuieku smagajā verdzības jūgā,
šīs gara mantas uzskatīja par nejēdzīgām, pat kaitīgām un apka-

rojamām, tad patiesi jāapbrīno latviešu tautas ģēnijs, kas spējis

nevien radīt, bet bez rakstu zīmēm arī saglabāt vēlākām pa-

audzēm šīs lielās vērtības. Jāpieņem, ka nelabvēlīgajos apstākļos

tālā pagātnē daļa būs vēl gājusi arī zudībā, jo krāšana jau sākās

tikai pašā jaunākā laikā.

Pirmo latviešu teiku (par Rēzeknes pili) uzrakstījis Vartmanis

(1584), bet pirmā latviešu tautas dziesma parādījās Tērbatas vēs-

tures profesora Menija rakstu krājumā (1632). Vēlāk nāca gaismā

Višmaņa paraugi viņa poētikā (1697), vecā Slendera paraugi viņa

gramatikā (1761) v. c. Bet tiem visiem nav nekādas sevišķas no-

zīmes. Šie svešnieki pa lielai daļai, kā jau pieminēts, īpaši 17. un

18. gadusimtenī (P. Einhorns, Vecais Stenders), uzskatīja tautas

dziesmas par mazvērtīgām, kas nav saudzamas. Vienīgi 18. gadu-

simteņa otrā pusē, kad visā Eiropā sāka mosties cieņa pret tautas

gara mantām (Ruso, Persijs, Herders v. c), ievērību guva arī

latvju tautas dziesmas, un 19. gadusimteņa sākumā parādījās jau

pirmie, samērā plaši, vācu mācītāju (Bergmaņa, Vāra, Bitnera) sa-

vākti krājumi.

Bet pats rosīgākais tautas i>ara mantu krāšanas un kārtošanas

posms īstenībā sākās tikai ar tautisko atmodu, kad šī laikmeta

rakstniekos un vispār intelliģencē radās sajūsmas pilna interese

par savas tautas senām gara vērtībām, un kad visu krāšanas un

kārtošanas darbu savās rokās ņēma latvieši paši. lerosinājumos,
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darbu ievadīšanā un noorganizēšanā te lieli nopelni Krišjānim Val-

demāram un īpaši Fricim Brīvzemniekam - Treulandam, kam drīz

piebiedrojās Krišjānis Barons. lejūsminādami, pašā vākšanā viņi

prata ievilkt nevien intelliģenci, bet arī vienkāršo tautu, un tā tautas

dziesmu un citu gara mantu sūtījumi plūdin plūda uz Maskavu,

kur pieminētie darbinieki tolaik atradās. Laba tiesa to uzkrājās arī

Rīgas un Jelgavas latviešu b-bu arehīvos. šis rosīgais un svētīgais

laikmets, kas vilkās aptuveni gadus 30 (1869—1900), tautas gara

mantu izglābšanā bija sevišķi svarīgs, jo tad savākts viss lielais

vairums tautas dziesmu (pāri par 200.000) un pasaku (pāri par

6.000). Tautas dziesmas sistēmatizēšanai savās rokās ņēma Kriš-

jānis Barons, atstādams kā mūža darbuLatvju Dainas (1894—1915),

bet pasakas —- Ansis Lerchis - Puškaitis, izlaizdams tās 7 sējumos

(1891 —1903). Jaunākā laikā plašākus tautas dziesmu izdevumus

sagādājuši literātūrvēsturnieks Roberts Klaustiņš un prof. Dr. L.

Bērziņš, bet pasaku jaunu zinātnisku sakārtošanu uzņēmies prof.
P. Šmits (iznāk sākot ar 1925. gadu). Visi šie izdevumi bagātīgi

papildināti ar jauniem materiāliem, kas agrākiem kārtotājiem ne-

bija pieejami. Sistēmatisku tautas gara mantu vākšanu un krāšanu

brīvajā Latvijā turpina īpaši tam nolūkam dibināta iestāde Folkloras

krātuve, sākumā A. Bērzkalnes, tagad prof. K. Strauberga vadībā.

Te tiek arī gatavoti iespiešanai jauni tautas dziesmu un citi krājumi,

kas līdz šim atklātībā nav pazīstami.

Atzīmēsim še chronoloģiskā kārtībā līdz šim iznākušos svarī-

gākos tautas dziesmu krājumus:

1) G. Bergmaņa [Bergmann] Erste v. Zweite Sammlung Lettischer

Sinngedichte, 1807. v. 1808. 2) F. D. Vāra [Wahr] Palcmāriešu

dziesmu krājums, 1807. 3) G. Bitnera [Biittner] Latviešu ļaužu
dziesmas un ziņģes (Mag. d. Lett.-Liter. Geselsch. VIII. Bd.) 1844.

4) J. Zvaigznīša, Par latv. t. dziesmām, Sēta, daba, pasaule. Trešā

grāmata, 1860. 5) Jāņa Sproga [taut. dz. latviešu un krievu valodā].

Osmhthhkh jiaTHincßaro Hapojmaro 1868. 6) Fr.

Brīvzemnieka [t. dz. latv. un krievu valodā], krājumā C6opfi.'anTponoji.

h 3Tnorp. cTaTen
.
. . Kh. 11. 1873. 7) A. Bīlenšteina Latvie-

šu tautas dziesmas (2 burtn.), 1874. 8) Āronu Matīsa Mūsu tautas

dziesmas, 1888. 9) Latviešu tautas dziesmas, Rīgas latv. b-bas Zin.

komisijas rakstu krāj. V. 1889. 10) E. Voltēra MaTepiajīti juta

norpa(ļ)in .laTtimcKaro oeMeHH Bhtc6ckoh ry6. m. I. h

ceMefiHUii n-fecHH jiaTbirnee, 1890. 11) Tautas dziesmu virknes, Jelgavas

latv. b-bas rakstu krāj. I. 1890. 12) Kr. Barona un H. Visendorfa

Latvju Dainas I—VIII 1894—1915 iesp. 1922). 13) R.

Klaustiņa Lavtju tautas dainas I—XII, ar speciāliem zinātniskiem

ievadiem, 1928—32. 14) Doc. L. Bērziņa Latvju Dainas. Pamat,

dziesmas. I—VI, 1928—32.

Pa lielākai daļai no šiem krājumiem smelti tulkojumi vācu
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(piem. K. Ulmaņa Lettische Volkslieder 1874, J. Bīlenšteina Lett.

Volksl. 1918. v. c.) un franču [Žonvāla (Jonval) Les chansons

mythologiques lettonnes 1929 v. c.] valodās un dažādas izlases vai

mazāki speciāli izkārtojumi. Piemēram:

1) Roberta Klaustiņa Tautas dziesmas, 1908, II Bārenīte un

mātes meita, 1910. 2) K. Skalbes Latvju dainu izlase, 1912.

3) Kr. Barona Latvju dainu izlase I—IV, 1920—23. 4) K. Melnalkšņa
Tautu dēls un līgaviņa, 1923. 5) A. Bandreviča Zvejnieku un jūrnieku

tautas dziesmas, 1924. 6) A. Rudīša Latvijas daba latvju tautas gara

mantās. I Tautas dziesmas par ūdeņiem, 1924. 7) A. Rudīša Alkoho-

lisms latvju dainu gaismā, 1924. 8) E. Brastiņa Latvju Dievadziesmas

1928. 9) E. Brastiņa Latvju tikumu dziesmas, 1929. 10) E. Brastiņa

Latvju Gadskārtas dziesmas, 1929. 11) K. Kurcalta Dainu vītne, ar

prof. P. Šmita ievadu, 1934. v. d. c. tamlīdzīgi.

Pasaku, teiku, mīklu, sakāmvārdu un māņu uzrakstīšanas vēs-

ture daudz jaunāka. No cittautiešiem par to visagrāk bija ieintere-

sējies prof. A. Becenbergers, tad poļi V. Vericho (Werycho), kas

1892. izlaida krājumu Podania Ļotevvskie, un Stefānija Uļanovska

ar saviem publicējumiem (1895). Bet pirmā vieta arī še piekrīt

mūsu pašu Fr. Brīvzemniekam un Ansim Lercbim - Puškaitim. Tā

arī pasakas un citas gara mantas varēja dokumentēties, tāpat kā dai-

nas, lielos un mazos izdevumos. No tiem še atzīmēsim:

1) Tautas teikas, pasakas, parunas, mīklas, sakāmvārdi, medicīniski

materiāli (Dr. J. Alkšņa), Rīgas latv. b-bas Zin. kom. rakstu krāj. 11,

111, VI, VII, XII, 2) Fr. Brīvzemnieka - Treulanda [Sakām-
vārdi un parunas, mīklas v. t. t. latviešu un krievu valodā], Tpy;o.i

3THorpacļ)HH. oTjils.ia, Kh. VI, 1881, un pēc tam diezgan prāvs pasaku

krājums (JlaTßimcK. HapoflH. CKa3KH), CfiopHHKt MaTepnajioß no

3THorpa(ļ)HH. Bī>inycKb II 1887. 3) A. Bīlenšteina 1000 Lettische

Rāthsel (latv. un vācu valodā), 1881, un Latviešu mīklas, 1883. 4) Fr.

Brīvzemnieka un A. Lercha - Puškaiša, Mūsu tautas pasakas I-—IV,

1887—1911. 5) J. Krēsliņa Latviešu teikas iz Malienas I—III, 1888—

91. 6) Teikas un pasakas etc, Jelgavas latv. b-bas rakstu krāj. lI—VI,

1893—1901. 7) A. Lercha - Puškaiša Latviešu tautas pasakas I—VII

(8 sēj.) 1891—1903, un Kurbads, 1891. 8) Alfrēda Pasakas, 1893.

9) P. Smeltera Tautas dzīsmu, posoku, meikļu un parunu vocoleite,

1899. 10) A. Tullija Mīklas, parunas un sakāmvārdi, 1902. 11) Ar-

vēda švābes Latvju tautas pasakas I—VIII, 1923. 12) Prof. P. šmita

Latviešu pasakas un teikas, sākot ar 1925. (iznākuši līdz šim 10 sējumi).

13) P. un M. Birkertu Latviešu sakāmvārdi un parunas, 1927. 14) P.

un M. Birkertu Latvju tautas mīklas, 1927. 15) P. Birkerta Latvju tau-

tas anekdotes I-—IV, 1929—30. 16) Latviešu folkloras krātuves teikas

par Dievu, 1929.

No izlasēm, kas uz šiem krājumiem dibinās, atzīmējamas:

1) J. Stiprā Latviešu tautas pasakas I—VII, 1918., tāpat Latviešu

tautas teikas un nostāsti. 2) Annas Brigaderes Tautas pasakas un tei-

kas I—VIII, 1923—25. 3) Prof. P. šmitaSkaistākās latviešu pasakas,, 1934.
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ASTOTĀ NODAĻA

Liecības par senlatviešu aistētiskām tieksmēm

un gaumi

Prof. K. Straubergs

Dažādos apcerējumos par mūsu zemi un tās iedzīvotājiem var

atrast, gan izsvaidītas un nesistemātiskas, ziņas par latviešu apģēr-

biem, mājas iekārtu un gaumi. Šādas ziņas sastopamas gan ©hroni-

kās, gan ceļojumu aprakstos, gan dažādos krājumos; arī īkonogra-

fiskie materiāli ar vērtīgiem attēliem sastopami jau ar lti. g. s. sākot.

Tomēr arī par senāko laikmetu mums ir noteikti aizrādījumi, gan

ne aprakstu veidā, bet uzglabājušies tieši paši priekšmeti, kas par

seno latviešu dzīvi un kultūru dod drošus materiālus. Šie pēdējie
ir tapuši par vērtīgu pamatu pētījumiem pēc tam, kad atmesti uz-

skati, kas valdīja vēl 19. un 20. gadsimtenī un negribēja ļaut saskatīt

latviešu kultūras pieminekļus latviešu zemē; šo laiku raibās teori-

jas par senkapu etniskām pazīmēm, ar varagu - rusu, vācu, skan-

dināviešu v. c. kultūras meklēšanu* ir aizgājušas laiku zudībā; ir pa-

reizi nospraustas robežas starp vietējām ciltīm dažādos aizvēstures

posmos jau bronzas un dzelzs laikmetā. Šīs teorijas ļāva izaugt brī-

nišķi vienkāršiem un līdz ar to brīnišķi naiviem fantazējamiem un

pasaciņām par seniem latviešiem kā vietējiem mežoņiem, kas pat

zemkopību neesot pazinuši, staigājuši apkārt puskaili ar zvēru ādām

uz vienas gūžas mūsu ziemas aukstumā, kāvušies rungām un izbau-

dījuši visus ekvātoriālo mežoņu dzīves idilles jaukumus. Cik jauki

skan tad pasaciņa par kultūru, ko atveduši kuģos pa jūru un ko tad

iedēstījuši kā svešzemju stādu uz ātru roku pagatavotās siltumnī-

cās. Cik jauki ir arī ticēt tam! Zinātne tomēr iet savu ceļu un,

atstājot, lai tic tam visam šo uzskatu epigoni, viņa ir radījusi skaid-

ru un noteiktu jaunu kopainu par latviešu cilšu kultūru viņas sena-

jos laikos. Protams, daudz kas nav uzglabājies; zemes klēpis uz

mūža laikiem ir apslēpis celtnes, par kuru plāniem liecina tikai kara

postījumos pārogļotās mītnes senajos pilskalnos un pilsētu vietās,

vai arī pa retam atrodamās celtņu koka daļas; arī māju iekārta ir

gājusi bojā; uzglabājies zemes klēpī ir vienīgi metalls (bronza,

dzelzs, sudrabs) un auduma daļas, kas ap šo metallu uzglabājušās,
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lam oksidējoties. Bet arī šīs palikušās mantas mums pietiekoši rā-

da, kā nepārtrauktā gaitā uz priekšu iet mūsu sentēvu kultūra viņu

zemē, un senkapi tapuši par neizsmeļamu archīvu šo ziņu vākšanai

un kopošanai. Šie atradumi datējami; tie iet cauri gadu simteņiem,

apgaismojot šīs kultūras gaitas, pazīmes un īpatnības.

Šī kultūra ir viengabalaina, bet ar vietējām dažādībām, un lie-

lais daudzums atrasto priekšmetu noteikti atšķiras no sava laika kai-

miņu kultūru darinājumiem. Protams, arvien jauni izrakumi var

papildināt un veidot jau iespējamos slēdzienus; tomēr pamatus šai

kultūras pazīšanai viņi grozīt vairs nevar.

Seno latviešu mākslas un gaumes dokumenti izrakumos atrastos

priekšmetos nav pilnīgi materiālā ziņā, jo, kā jau aizrādīts, uzgla-

bājies tikai metalls un tas, kas ir bijis viņam tuvumā, kāpēc mums

jāierobežojas ar apģērbu un rotas lietām, kā arī ar ornāmentēšanas

principu apskatīšanu. Izejviela metalla lietām nav atrodama mūsu

zemē; tā ir importēta, bet pats veidojums, darinājums un izgrezno-

jums ir parasti pašu vietējo meistaru roku darbs. Ka šie meistari

arī nav bijuši tautai sveši un sevišķi ornāmentikā gājuši tautai tu-

vus ceļus, to mums māca lielā tradicija, kas šajā izgreznošanā ir

redzama. Šī tradicija ne tikai raksturo zināma laikmeta gaumi,

bet viņai ir tendence iet no paaudzes uz paaudzi, un nav vairs pār-
drošība sacīt, ka viņa iet gadu tūkstošiem cauri līdz mūsu laikiem.

Jā, piemēram, Stāmerienas villaine dod visbagātāko kāšu krusta

(svastikas) formu daudzumu un dažādību, kāds vien pazīstams arī

ārpus mūsu zemes viena vienīga priekšmeta izgreznojumos, tad,

atstājot pilnīgi pie malas jautājumu par šās svastikas pirmdzimteni,

varam sacīt, ka tā ir seno latviešu gaumei raksturīga, tai tuva un

mīļa. Bet vēl vairāk, mūs pārsteidz tas, ka šī gaume ir arī vēl tagad,

jo šis izgreznojumu motīvs ir tik iecienīts mūsu jaunāko laiku au-

dumos, jostās un prievītēs, lai gan mainījies viņu izgatavošanas

materiāls, un bronzas ieaudumi atvietoti ar austiem rakstiem; jostas

ar šādu ornāmentu variējumu daudzumu ir atrodamas Valsts vē-

sturiskā mūzejā. Otrs līdzīgs piemērs ir līdzīgums šo seno laiku

zilajās, ar bronzu ieaustās villainēs un Kuldīgas apkārtnes «zila-

mēs» ar metalla piekariņiem un apšuvi. Tas ir veselīgs konservā-

tisms un liela tradicija mūsu tautā; vēsturiskā laikā lielo starplaiku

aizpilda starp aizvēsturi un mūsu laikiem sevišķi kostīmu zīmēju-

mi un apraksti, kuros pazīstam jau 16. g. s. ne tikai mūsu tautas

tērpa elementus, bet arī raksturīgās formas un apģērba daļu veido-

jumus. Šī vēsturiskā laika izrakumi apstiprina to pašu un dažs no šī

laika atrastiem priekšmetiem tāpat dr ķēdes loceklis apģērba un ro-

tas lietu vēsturē ar pāreju uz agrākiem un vēlākiem laikiem. Tā,
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p. p. ventiņu metalla stīpiņas vaiņags ap 16. g. s. ir bijis plašāki

pazīstams arī citos novados; tāpat no šiem laikiem nāk viņu metalla

jostas, ir raksturīgi pārejas laika vainadziņi vecākā veidā, bet jau-

nākā technikā v. t. 1. Latviešu apģērba un rotu vēsturei ir plašas
laika robežas un droši materiāli; atstājot pie malas modes untumus,

kā arī pārmaiņas dažu apģērbu daļām, redzam, ka lielais laiks lat-

viešu apģērbu nav pārmērīgi iespaidojis viņa pamatā, un ka tas ir

palicis sev uzticīgs, lai gan dažāds dažādos novados. Var sacīt, pēc

mūsu ornāmentikas pētnieku vērojumiem, ka ap 80% no tagadējā

latviešu etnogrāfiskā ornāmenta var saskatīt jau vēlākā dzelzs laik-

meta izrakumu priekšmetos, protams, ar šo elementu etnogrāfis-

kiem papildu veidojumiem; mazāka daļa iet atpakaļ uz vēl agrākiem

dzelzs laikmeta posmiem. Arī novērojumi par tautas pārticību ir

visai raksturīgi. Pēc prof. Fr. Baloža pētījumiem metalla rotu sen-

kapos ir visai daudz vecākos kapos, pie kam līdz 12. g. s. pēc Kr. vai-

rāk tās gatavotas no bronzas; 13.—15. g. s. latviešu turība jau ma-

nāmi zudusi un kapos līdzi liktās lietas ir jau daudz niecīgākas. Pie

vecāko laiku apģērba un rotas lietām arī pakavēsimies, atstājot pie
malas vēsturisko laiku apskatu.

No sievietes rotas lietām pirmā vietā minams vainadziņš, aiz-

vēsturiskos laikos no bronzas darināts, vai arī no vilnas auduma

gatavots un ar bronzas vijiņām izrotāts. Vainadziņš pazīstams jau

no agrā dzelzs laikmeta; no vidējā dzelzs laikmeta viņš atrasts jau

samērā daudz; tos gatavo no bronzas vijiņu virknēm, ar bronzas

masīviem starplokiem. Vijiņas starp starplokiem ir 3 parallēlās

rindās (Meņģele, Pļavniekkalns). Vēlā dzelzs laikmeta vainadziņu
ir visai daudz. Tie līdzīgi agrākajiem, vai arī tie no bronzas riņ-

ķīšiem un vijveidīgiem gredzeniem gatavoti. Viņi ir krāšņāki, ar

5 vijiņu parallēlām rindām; starploki gravēti vai izdobti; pie sa-

vienojuma muguras pusē pievienoti piekariņi vai zvārgulīši, bet

11. g. s. garas važiņu rindas ar piekariņiem. Tā Rikopoles vaina-

dziņš ir ar 6 vijiņu rindām 8 posmos, ar 6 piekārtām važiņām.

11. g. s. parādās arī auduma vainadziņi; tos dekorē ar bronzu;

Ainavas vainadziņš ir no bronzas vijiņām uz augstas vilnas celaines,

bez metalla starplokiem; važiņas var atvietot celaines ar bronzas

vijiņu lodziņiem (rombiem) un bārkstīm. Vēlāk auduma vaina-

dziņu dekorē ar vizuļiem. Vainadziņš ir jaunavas gods; sievu gal-

vas tērps ir mice, jau agrā dzelzs laikmetā (Sērņos), ar bronzas vi-

jiņām izrotāta (vēlā dzelzs laikmetā, Ludzā un Ainavā). Arī vīrie-

šu cepurēm raksturīgi bronzas izgreznojumi, sprādzes, riņķi vai vi-

jiņas (Ciblā), vēlā dzelzs laikmetā.

Kakla rotas ir dažādas, parasti kakla gredzeni, ko sastop sākot ar
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2. g. s.; vīriešiem tie samērā reti (agrā dzelzs laikmetā Slatē, vidējā

pie Dobeles). 14. g. s. šie kakla gredzeni izzūd. Kursā ļoti iemī-

ļotas krelles (bronza, dzintars, stikls), jau agrā dzelzs laikmetā

(Rucavā); vēlāk stikls, parasti krāsains. No bronzas ir arī rotu

adatas, dažreiz ar sudrabu dekorētas; viņas sastopamas no agrā
dzelzs laikmeta un izzūd vēsturiskā laikmetā. Adatas ir villaines,

saspraušanai; ar tām piestiprina arī krūšu rotas važiņaš, vēlā

dzelzs laikmetā arī ar lociņu — važturi. Saktis, kas atvieto adatas,

agrā laikmetā pazīstamas tikai Kurzemē, bet sākot ar vidējo dzelzs

laikmetu sastopamas visās latviešu zemēs un katrā kapā, pat lielā-

kos daudzumos (10 sudraba un 1 bronzas sākts Ciblas kalnā). Vi-

ņas ir visai dažādas un dažādā lielumā, bet vēlā dzelzs laikmetā gan-

drīz vienīgi pakavveidīgas, parasti no bronzas darinātas.

Aizvēsturisko laiku pazīme ir metalla aproces, ar ornamentu

lokā un galos. Vīriešiem ir masīvas kara aproces uz abām rokām

(9.—11. g. s.), sievietēm vijveidīgas un manšetveidīgas aproces (pē-

dējās B.—lo. g. s.); gredzenveidīgās aproces nēsā kā vīrieši, tā arī

sievietes. Aproces nēsā vairākas, pat 4—6, uz abām rokām. Apro-

ces izzūd 15. g. &.

Pirkstu gredzeni sastopami agrā dzelzs laikmetā (tikai Kursā),,
vēlāk arī lielā skaitā visur citur. Parasti līdz 10. g. s. tie vijvei-

dīgi, ar 6—B, pat ar 12—15 vijiņām; vijiņu gali dažādi izveidoti,

arī ornāmentēti. 11. un 12. g. s. pie gredzena liek sīkus piekariņus,

tos tieši pie vijiņu galiem vai važiņām piestiprinot, vai apvij vijiņas

ar tievu stiepuli, vai arī gredzenus darina no divām tievām, apaļām

stiepulēm. Vidējā vijiņa var būt platāka un ornamentēta. Vijiņu
skaits šajā laikā parasti 4—6. Zem vijām liek arī plāksnīti, vai tos.

darina no platas plāksnes, ko dažādi izgrezno. Šajā laikā parādās

gredzeni vienkārša riņķa veidā, ar auklas veidīgu lociņa izgrezno-

jumu. Gredzenus nēsājuši vīrieši un sievietes, parasti uz 3 vidējiem

pirkstiem, vai arī uz trešā, ceturtā un piektā; Ludzā kādā kapā at-

rasti pat 9 gredzeni. Gredzeni parasti ir no bronzas. Ādas jostas

izrotātas ar bronzas ornāmentētām plātnītēm un sprādzēm; tādas

ir sākot ar vidējo dzelzs laikmetu. Pazīstamas arī važu jostas un

no vilnas auduma darinātas, sev. sievietēm (Ainavā). Pie jostas var

piekarināt dažādus noderīgus priekšmetus. Bronzas izgreznojumi

(vijiņas, zvārgulīši) var būt arī ādas apaviem. No metalla ir arī

ieroču daļas un dažādi saimniecības piederumi (izkaptis v. tml.).

Beidzot, visai raksturīgi ir bronzas ieaudumi apģērba daļās, ko kon-

statējis jau Krūze. 1896. g. Hausmanis piemin jau šādus audumus,

kas atrasti Raunā, Vīksnas Kapusilā, Auļukalnā, Annas muižā, Gul-

benē, Galgauskā v. c; Latgalē tos konstatējis Sizovs un Romānovs
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— Ludzā, bet pēdējā laikā šie atradumi ir visos Latvijas novados,

gan mazāk Zemgalē un Kurzemē, kur vairāk ir uguns kapu, kāpēc

atradumi tik daudz būt arī nevar. Bronzas izgreznojumi ir bijuši

vīriešu apģērbiem; svārkiem uz apkakles un piedurknēm ieaustas

vai izšūtas vijiņas, arī ar piekariņiem, zvārgulīšiem un mēlītēm.

Ludzā piedurknēs ieausts bronzas gredzenu ornaments, ar rombiem

starp trijstūru rindām un strīpām. Vēl vairāk metalla ir sieviešu

apģērbā, pieņi.: Nēķenes svārkos (jakā); tur vilnas svārkos ar ga-

rām piedurknēm ieausti bronzas gredzeni. Šī technika maz pazī-

stama ārpus Latvijas, parallēles ir tikai Somijā, bet tās nav iespaido-

jušas latviešu audumus; Igaunijas retie šādi audumi var būt im-

portēti. Skandināviem, slāviem un ģermāņiem šī technika nav rak-

sturīga.
šādi audumi ir arī vīriešu apģērbam, jo vīriešu apkakles un

piedurknes ir šādi izaustas, vai arī vēl ar piekariņiem izgreznotas.

Sieviešu apģērbam tie vēl raksturīgāki; tādi ir brunči, bet sevišķi

krāšņas daudzās villaines, kas bijušas latviešu sievietes rota jau

dzelzs laikmetā. Lielā Dundagas villaine (1,55x2,52 m) ir ar se-

višķi bagātu ornāmentu kompozīciju apaudiņās un celainēs, bet vēl

jo lielāka bagātība Stāmerienes villainē (1,12x0,76 m); tā austa

trīnītī no parupjas vilnas dzijas, kas zili krāsota. Prof. A. Auškāpa
analizēs pierāda indigo līdzīgos Annas muižas villaines fragmentos.

Villaine bagātīgi izrotāta ar bronzas gredzenu svastikas variācijām;

villaines fragmentos viņu ir 34, pie kam tie 20 dažādās variācijās;

tie novietoti ar zināmu simmetriju, veidoti no vienā vai divās rindās

kārtotiem gredzentiņiem. Villaines stūros svastikas ceturkšņi un

gar malām jumtiņi, pa 49 garajās un pa 21 īsajās malās; ik trešais

rotāts vēl ar «gaiļiem». Apšuvei īsajās malās bārkstis.

Parallēles ar jaunāko latviešu tautas apģērbu izrakumu mate-

riālos atrod jau Krūze (Necrolivonica). Šīs parallēles un atskaņas

arvienu jo vairāk novērojamas; par tām liecina arī tautas dzies-

mas. «Vizuļu kronis Spīdēt spīdēja, Zvārguļu josta Skanēt ska-

nēja» (Bar. 5606) — to var sacīt arī par dzelzs laikmeta tautu mei-

tas tērpu ar vainadziņu, ar piekariņiem. Metalla vainadziņus bieži

piemin tautas dziesmas: tie ir gan «zelta» un «sudraba», gan arī

vara (5934) un misiņa (24.762), ir arī «riņķiem griezti vainadziņi»

(5995), kas var būt tieša reminiscence no senajiem vaiņagiem. Ir

tomēr tiešas atskaņas arī apģērba daļās no šiem senajiem laikiem.

Jau pieminētās zilās villaines ir vēl pazīstamas Alsungā, Ķonjņu cie-

mos v. c. apkārtnē; tās ir t. s. «mēlenes», ar «mēlēm» (Isatis tinc-

toria) krāsotas; viņas ir apakšējā malā un abos apakšējos stūros

ar misiņa spirāļu izgreznojumu un ar misiņa piekariņu rindu gar
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apakšējo malu. šis paņēmiens stipri atgādina jau minēto bronzas

ieaušanas un apšūšanas paņēmienu senajās villainēs. Sal. ari tautas

dziesmas: «Bij man viena villainīte Ozoliņa smagumā; vēl dzīrās

bāleliņi Stūros kalt su drabiņu»; sal. arī par metalla

stīgām: «No tālienes tā māsiņa, Stīgām griezta villai-

nīte: Tai māsiņai bāleliņi Rīgas stīgu kalēj i ņ i».

Arī ornāmentikai ir šādi piemēri. Bagātīgajiem svastikas va-

riējumiem parallēles redzam vēl mūsu laiku audumos; lā Stāme-

rienes villainei godam līdzās liekama Kaldabruņu josta valsts vēstu-

riskā mūzejā, ar 36 svastikas variantiem 51 rakstu posmā; šīs vil-

laines ieloka ornamentam līdzīgi arī kādas Latgales jostas (turpat)

45 raksti 33 variantos. Vēsturiskā laikmeta izrakumi dod arī vēr-

tīgus starpposmus, sev. vainadziņiem: sal. 16.—17. g. s. vaiņagu

samērā modernā technikā ar seno piekariņu jostu, un Dobeles vai-

nadziņu, kas ir ventiņu stīpas vaiņaga paraugs.

Bagātas motīvu ziņā ir arī dzelzs laikmeta vilnas jostas un

apaudiņas, ar bronzas ornāmentiem, vai arī bez tiem, parasti t. s.

«celaines» brīnišķīgās krāsu kombinācijās un rakstos. Izzūdot

bronzai un c. dārgākiem metalliem, šī izrakstīšana un izaušana krā-

sainiem rakstiem arvien pieņemas.
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W. Mahrholz. Literaturgeschichte v. Literaturwissenschaft: 1923.

J. Nadl c r. Das Problem d. Stilgeschichte. 1930.

3. Kārlis Egle pie raksta Latviešu literātūras vēstures:

T. Zeiferts. Latviešu rakstniecības vēstures, Izglītība 1911.

Rū d. Egle. T. Zeiferta Latv. rakstn. vēsture I—III, Latvju Grā-

mata 1922—25.

Rob. Klaustiņš. A. Upīša Latviešu jaunākās rakstn. vēsture.

2. izd. 1921., Latv. Vēstnesis 1921./22. gadu maiņā.

A. Upīts. T. Zeiferta Rakstn. vēsture, Domas 192!),5.

4. Prof. Fr. Balodis pie raksta Latviešu senās ciltis:

Senlatvieši. Daugava 1929, 4.

Latviešu aizvēsture. Krāj. Latvieši I, 1930. (šai rakstā arī plašāks

speciālas liter. norādījums).
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5. Prof. J. Primanif pie raksta Latv. antropol. īpatnības:

Backman, Gaston. Die Korperlānge der Letten. Haarfarbe

und Haarform der Letten. Lākareforen. Forhandl. Bd. XXIX.

Upsala, 1924.

„ Anthropologische Beitrage zur Kenntnis der Bevbl-

kerung Lettlands. Latv. Univ. Raksti XII, 1925.

Jerum s, N. und Vītols, T. M. Beitrage zur Anthropologie der

Letten. Latv. Univ. Raksti, XVIII, 1928.

Krastiņa - Jeruma, L. Latviete no antropoloģiskā viedokļa.

Disertācija. (Rokr.).

Knorre, G. Kraniologische Untersuchungen an Schādeln aus

Skelettgrābern Lettgallens. Ztschr. f. Morph. v. Anthrop. Bd. XXVIII,

H. 3. 1930.

Līcis, J. Novērojumi par seno latviešu galvas kausu uzbūvi. 1933.

un 1934. g. (Rokraksts).

Prīmanis, J. Pāles galvas kausi. Latv. Univ. Raksti XII, 1925.

„
Latviešu ķermeņa uzbūve Latvju Dainās. Latvju

tautas dainas IV, 1929.

——

n
Latviešu antropoloģija. Latv. Konverz. vārdnīca

X sēj. 1934.

Skujeni c k s, M. Latvieši svešumā un citas tautas Latvijā. Rīgā,
1930.

—-„ Latvija, zeme un iedzīvotāji. Rīgā, 1927.

Vild c, J. Materiāli par lībiešu antropoloģiju. Latv. Univ. Raksti.

XI. 1924.

6. Prof. J. Endze 1 i n s pie raksta Latviešu valoda:

Ūber Nationalitāt und Sprache der Kuren. Finnisch-ugrische For-

schungen XII 59—72.

Zu den kurischen Bestandteilen des Lettischen Indogerm. Forschungen

XXXIII 96—104.

Kuršu pēdas rietumu Vidzemē. Fil. biedr. r. 111 5—7.

Par rietumu Kurzemes izloksnēm. Fil. biedr. r. V 5—7.

Piezīmes par zemgaļu vārdu un dialektu. Fil. biedr. r. V B—9.8 —9.

Piezīmes par «Latvijas vietu vārdiem". Fil. biedr. r. VI 7—lo.

Par kurseniekiem un viņu valodu. Burtnieks 1931. g. 1102—1108.

Par prūšu valodas radniecības sakariem. Filol. biedr. r. XI 189—198.

Zur slavisch-baltischen Konjugation. Archivum Philologicum II

38—46.

7. Prof. P. šmi t s pie raksta Latviešu mitoloģija:

„ - Latviešu mitoloģija, 1926.

—

„
— Etnogrāfisku rakstu krājums, II un 111.

8. Prof. Dr. L. Bērziņš pie raksta Latv. tautas dziesmas (bez viņa

paša apcerējumiem R. L. b-bas Zin. komis. rakstu krājumos. Izgl. Min.

Mēnešr., krāj. Latvieši
, Fil. b-bas rakstos, Mūzikas Apskatā v. c):

Prof. P. Šmits. Par valodu latv. t. dziesmās, MVM. 1899 un 1904,

un Zin. komis. rakstu krāj. 14, 1908.

■ „•
Par latv. t. dziesmu celšanos un vecumu. Etnogr.

raksti 2. 1923.
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Prof. P. Šmi t s. Par latv. t. dziesmām kā vēstures avotiem. Turpat

I 1912.

■„
Dažādi laikmeti tautas dziesmās. Krāj. Latvieši 11,

1932.

Prof. A. švā b c. Latvju dainu vecums. Latvju Grāmata 1923. 9.

un 10. un 1924. 2.

„—
Raksti par folkloru I 1923.

Prof. J. Plāķ i s. Bāleliņi un tautas. Burtnieka pūrs I 1912.

Prof. J. Lautenbachs. H3i> Hcropin JIHTOBCKo-.laTbiuīcK.

HaponH. TBopqecTßa 1,11 1893-1915.

Dr. J. A. Jans o n s. Uz kā pamatojas mūsu traģēd. sākumi Jāņos un

Dievainēs? FBR VI 1926.

9. Can d. phi 1. R. Rudz ī t i s pie raksta Dvēsele seno latviešu pasaules
uzskatā:

K. Siguldietis [Kasparsonsļ. Mūsu senču dvēseles. Pūrs 1891.

J. Velmē. Par latviešu tautas dvēseli. Varavīksna 1916,7.

K. Straubergs. Viņa saule. IMM 1922, 6.

Prof. P. šmi t s. Latviešu mitoloģija. 1926.

„
Latviešu tautas dvēsele. Daugava 1928, ļ.

M. Bruņinieks. Senlatviešu reliģiskais pasaules uzskats. Dauga-

va 1930, 2.

E. Brast i ņ š. Dievadziesmas. 1928.

B-ertuleit. Das Religionswesen d. alten Preussen mit litauisch -

lett. Parallelen. Sitzungsber. d. Altevtumsgesellsch. Prussia. 25 H.

1924.

10. Pro f. P. Šmi t s pie raksta Tautas gara mantas prozā:

Latv. pasakas un teikas I. levads. 1925.

11. Kārlis Egle pie raksta Tautas gara mantu krāšana un kārtošana:

Kr. Barons. Latv. tautas dziesmu krāšana un krājumi, levads

Latvju Dainas I.

Teodors [Zeiferts]. Latvju taut. dziesmu krāšana un kārtošana.

Latv. Avīzes 1902, 34—37.

Prof. P. šmi t s. Mūsu pasaku krājumi, Daugava 1928, 4.

J. Griķis. Par kādu latvju tautas dziesmu manuskriptu Britijas

mūzejā, IMM 1928, II 505.

12. Prof. K. Straubergs pie raksta Liecības par senlatviešu aistētiskām

tieksmēm un gaumi:

Prof. P. Šmi t s. Par seno latviešu apģērbu. FBR 111 1923.

Prof. K. Straubergs. Latviešu tērps un viņa raksta ornāmentika.

Krāj. Latvieši I 1930. [Pie šī raksta plašs spec. literātūras norādī-

jums].
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