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Eevads

Vaj latveešeem ir ari literatūra? Tā jautāt jautajā preekš nu jau sen

aiztecejušeem gadeem taisni tee, kas leelijas latveešeem kultūru nesuši, kad

es pee Terpatas universitātes eesāku lasit eevadijumu latveešu literatūras

vēsturē. Ja pateesi nesta kultūra, tad jau sastopama ari kāda literatūra,

bez kuras kultūra nav lāga domājama. Un ja ir literatūra, tad jābūt ari tās

vēsturei, jebšu eevadijums literatūras vēsturē varētu būt ari bez kādas eevē-

rojamas literatūras un literatūras vēstures it tādā pat ziņā, kā ir ceļi, kas

ved uz zeedošām un augligām druvām un kaileem tuksnešeem. Tak eevadijuma
valoda nav filozofiska (einleitendes Sprechen ist nicht philosophisches), saka

Hegels un mums še šis jautājums jāuzķer no praktiskās puses; jo tee, kas

tā dižigi jautajā, vaj latveešeem ir ari literatūra, gribēja izrādit savu pārākumu,

savu lepnumu; bet pee tam ne-apķērās, ka tā izrādija savu nenovīdibu, savu

nezināšanu un ļaunumu. Ja latveešeem pateesi nebūtu literatūras, karti tad

par to būtu vairāk jānosarkst un jākaunas, ka teem, kas teicas viņeem nesuši

kultūru? Tak starp šeem kultūras nesēju tukšām leelibām atradās ari daži

pateesi kultūras darbneeki un teem pateicotees ir mūsu rakstneeciba tik pat

veca kā reformācija. Uz Kurzemes leelkunga pavēli iznāca jau 1586. g.

pirmā rakstos eespeestā latveešu grāmata. Tad eesākas jau ari samērigi

agri latveešu dzejas mākslas teorija attīstitees, iznākot grāmatai: „Der

Unteutsche Opitz, oder kurze Anleitung zur lettischen Dichtkunst. Wohl-

meinend abgefasst von Johann Wischmann, Pastoren zu Dondangen zum

100 jahrigen Geburtstag Opitzs. Riga, bey G. M. NOller. Anno 1697."

Pēc rakstu pasākumu un mēģinumu perioda (1530.—1670.), tad pēc bibeles

jeb garigu rakstu laikmeta (1670.—1750.), pēdigi pēc Stendera jeb laicigu
rakstu pasākumu perioda (1750.—1820.)iznāk pirmā latveešu literatūras vēsture

„Versuch einer Ceschichte der lettischen Literatur von Dr. Ulrich Ernst

Zimmermann, Inspector des Goldingenschen Schulkreises. Mitau, 1812."

Autors saka, ka tas to nosaucot tamdēļ par .Versuch" (Mēģinumu), ka redzot

jo labi viņas nepilnibas. Tās ir pilnigi saprotamas, jo to laiku līdz ar vācu

romantiku radās tikai tādas jaunas zinātnes, kas šai grāmatai būtu varējušas

par labu nākt, kā: literatūras vēstures zinātne, salīdzināmā valodneeciba,

salīdzināmā mytoloģija, folklors, jauno valodu filoloģija, vispārigā salīdzināmā

literatūras vēsture un pee vīsa ta klāt ari tautiskā apziņa. Autors grib ar šo

rakstu viseem teem, kam savā amatā jeb citos sakaros ir nepeeceešams ar

latv. valodu eepazītees, pēc eespējas īsu pārskatu dot rokā par tam, kas līdz
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šim Šai valodā dānis. Ārzemneekeem un sevišķi mācitajeem var tāds pārskats
būt tikai apsveicams. Sastopamo latveešu ražojumu kritisks apskats nav še

sagaidāms; tak, cik tikai eespējams, viņu aizrādījumi un apspreedumi avizēs

un citās veetās ir ik reiz peevesti; un tā varot ik katrs, kam prāts un.patika

preekš tam,pats lasit, salīdzinātun apspreest. Kas tikai no viseem atronameem

avoteem un līdzekļeem, pee tam ari caur plašu sarakstišanos ar leetas

pratejeem, varēja tapt sanests kopā, to še saveenotu atradišot.

Pēc deviņus paragrāfus gara eevadijuma, kurā starp citu pēc toreizējā

filoloģijas stāvokļa izsacits maldigs uzskats par latv. valodas izcelšanos, proti,
ka ta esot cēluses iz maisijuma, ka slāvu un gotu tautas pa tautu širas

laiku pee Baltijas jūras austruma krasteem kopā saspeestas samaisidamās,

latvju tautas celmu dibinājušas; tāpēc esot ta valodas divi trešdaļas slāvu,

veena trešdaļa gotu sakņu; vēlāk esot drusku somiskā peenācis klāt, pēc šī

eevadijuma, kurš ari sneedz īsu latv. valodas salīdzinumu ar kreevu, poļu

un leišu valodu, tad uzrāda greeķu un latiņu, lībju un vācu tapinātus vārdus

latv. valodā, līdz pēdigi pēc dažādām pareizām vēsturiskām peezīmēm
autors raksta literatūras vēsturi, to eedalidams trijos laikmetos: 1. No Nikolaja

Ramma līdz Jurim Mancelam (1530.—1637.); ll.' No J. Mancela līdz Gotth.

Fr. Stenderam (1637.—1754.); 111. No G. F. Stendera līdz Cimmermanna lit.

vēstures sarakstišanai (1754.—1810.).

Starp 128 rakstneekeem, kurus Dr. Cimmermann's zinājis uzskaitit,

sastopami tikai peeci dzimuši latveeši: mācitajs Vilis Steineks, Andže, Jānis,

JMeredzigais Indriķis un Vecais Indriķis. Visi citi latv. rakstneeki, pēc
skaita 123, ir jeb nelatveeši un pēc sava amata visvairāk mācitaji.

Peecdesmit gadus pēc šīs latv. lit. vēstures vācu valodā iznāk pirmā
latveešu lit. vēsture latv. valodā zem nosaukuma „Latveešu rakztneeciba.

B. Dihriķ. Ringā, 1860." Bez īsām peezīmēm par latv. valodu, kuras mums

nenes vairāk gaismas par tās izcelšanos un radneecibu, kā Dr. Cimmermann's,

top Dīriķa lit. vēstures eevadijuma dotas peezīmes par latv. sakameem

vārdeem, pasakām un tautas dzeesmām un tad seko rakstneecibas vēstures

eedalijums. Ar maz pārmaiņām sastopam še Dr. Cimmermannatrīs laikmetus

un teem peemetinats vēl ceturtās laikmets, kas sneedzas līdz Dīriķa deenām.

Ari šo eedalijumu vārdu pa vārdam peevedišu, jo tas sneedz m nuce šo

laikmetu jeb perioda raksturojumu.

1) Eesākuma jeb rakstu mēģināšanas periods (1530.—1670.).

2) Bibeles jeb garigu rakstu periods (1670.—1750.).

3) Stendera jeb laiciga rakstu eesākšanās periods (1750.—1820.).

4) Brīvestibas jeb Latveešu mācibas periods (1820.—1860.).
Šī latv. lit. vēsture grib, kā autors preekšvārdā saka, panākt trīskārtigu

mērķi: 1) ta grib latv. lasitajus ar viņu literatūru un rakstneecibas vēsturi

eepazīstinat; 2) padomu un pamācibu pee labu grāmatu izvēles gādāt;
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3) grib latv. rakstneecibas kopējus eerosinat, pee rakstu izvēles un pee

kritikas par rakstneekeem un šo darbeem vairāk papūletees. Šo trīskārtigo

mērķi sasneedzot, radišotees ceturtais — sliktu rakstu zušana un labu

vairošanās
—

it pats no sevis. Ja Dr. Cimmermanna „Versuchv bija tikai

vēsturiski eeturets, tad Dīriķa „rakstneeciba" leeto nenoleedzamu kritiku.

Un ceturtā perioda rakstneeki ir jau brangā skaitā latveeši.

Aizrādāms še ari uz A. Spāģa interesanto apskatu par jaunāko latveešu

literatūru, ko tas eespraudis savā teicamā grāmatā „Der freie Bauern Zustand

m Kurland" ap to pašu laiku. Tāpat še peeminamas K. Kundziņa pirmās
latv. literatūras monogrāfijas: „Ernsta Glūka nopelni," eespeesti

„Sētā, dabā, pasaulē" 1872. gadā un viņa „Vecais Stenders savā

dzīvē un darbā" īpašā izdevumā 1879. g. Pirmā monogrāfija aprāda
Ernsta Gliika nopelnus pee pirmā latv. bibeles tulkojuma. Pirmajā latv.

bibelē varot nu tik latv. literatūras sākumu un pamatu meklēt. No latv.

rakstneecibas pirms tās drīkstot tik ko runa būt. Kā pee dažām citām

tautām, tāpat ari pee mums latveešeem svētee raksti ne veen garigā ziņā
mēles raisijuši, bet taisni no jauna mums valodu pat atdevuši. Ar latv.

bibeli esot paraugs dots viseem teem, kas jūtās skubināti pa. latviski rakstit —

būt latv. rakstneeki un iz tās tecejuse valodas veeniba un bagatiba preekš
viseem citeem raksteem. Un mēs varam vēl peemetinat, ka latv. valoda

augsto, dziļo bibeles saturu satvērdama, pirmo reiz peerādija savu leelo

brīnišķigo spēku, spēdama teicami izteikt vecajā deribā it visu ebreešu

tautas augsto kultūru un jaunajā deribā smalki izkoptajā greeķu valodā

sludināto mūžigo mīlestibu.

Pēdigi peevedama kāda vācu kritika jeb pareizāki pamflets par latv.

literatūru, ko Lūdes mac. K. Ulmanis eelicis „Baltische Monatsschrift c"

1878. g. Šis raksts mudž no naida un aizdomām pret latv. rakstneekeem

un visu latv. tautu. Tanī teek okšķerēts nihilisms un ostiti citi smadzeņu

izperinumi, kas latv. literatūrā esot sastopami. Raksts izdvēš naidigu partijas

garu un Ulmanis rādās cenšamees, latv. literatūrā visu noārdit un neko

neuzcelt. Tam, kā šķeet, latv. literatūra kā ērkšķis acīs eespruduse. Viņš,
zināms gan, ēdas tik gar teem literariskeem ražojumeem, kas gadu desmitā

preekš viņa raksta, no Rigas latv. beedribas izcelšanās laika, gan tautiskos

laikrakstos, gan sevišķos izdevumos, bija parādijušees. Tanī laikā bij uzstā-

jušees brāļi Kaudzites, Auseklis, Pumpurs, Lapas Mārtiņš v. c. Šai laika

sprīdī bija gan, sevišķi liriskos ražojumos, daži kļūdaini un trūcigi mēģinumi

parādijušees, kurus tas būtu varējis ar teesu un mēru šaust. Bet viņa valoda

un spreešana nepazīst ne mēru, ne taisnibu; tas izgāž, tā sacit, no vannas

ūdeni ar visu bērnu; apzīmē dažu veetā visus liriskos ražojumus par mīlestibas

smilkstēšanu (Liebesgewinsel), nezinādams un nejēgdams, ka gadu simteni

agrāk caur mīlēstibu dzejā Stenders gribēja taisni latveešu sirdis glītot, jūtas
smalcināt. Starp ta laika latv. dzejneekeem Ulmanis atzīst par dzejneeku
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tik Ausekli (Krogzemju Miku), bet viņa nenovīdiba un skaudiba parādās ari

pee šī. Viņš pārmet Auseklim, ka tas latveešu mytoloģiju esot izdomājis.
Ja Otto von Rutenbergs, kas pirmais sarakstija objektivu Baltijas vēsturi,

un tanī atzina, ka latveešeem esot tik bagāta un jauka mytoloģija kā

neveenai citai no tagadējām tautām, par tam tika no muižneecibas izslēgts

un tam bija savu dsimteni jāatstāj, tad jau Auseklis, kas cepina savā dzejā
latv. mvtoloģiju, nevaieja palikt nesodits. Ja latveešeem nenovīdēja literatūru,

tad jau mvtoloģiju, visas dzejas sakni un pamatu, kura vislabaki uzglabā
tautas īpašibas un svētās gara mantas, tradīcijas, ne tik. Mūsu mvtoloģijai
tad it īpaši gāzās virsū Rigas pilsātas bibliotekārs, G. Berkholc, lai šo pēdējo

oriģinalitātes un nacionalitātes ceetoksni pavisam noārditu. Jaunlatvēeši gan

pret šādeem Herostrata darbeem saslējās, asi polemizēdami, bet radās pat

starp latveešeem nejēgas, kas gāja vācu herostrateem talkā. Vāceeši gan

zināja, ko tee dara, bet viņu latveešu talceneeki, vērgu dvēseles nesajēdza,
ka tee izdara nodevibu pret savu tēvu-tēvu svētumeem.

—
Sava uzbrukuma

beigās K. Ulmanis ciniski saka, ka eedūris lapseņu pundurī.

Kā Ulmanis un Berkholcs, tāda pat gara un tādas pat sabeedribas bija

tee ļaudis, kuri man, kad ņēmos pirmo reiz latv. literatūras vēsturi lasit,
uzmācās ar perfido jautājumu: M Vaj latveešeem ir ari literatūra?" Ja, viņeem
ir gan ta, es atbildēju, ne veen tik pat kā reformācija veca rakstneeciba, bet

ari burtneeciba, kura rasi tik veca kā pate tauta, burtneeciba, no kuras

īsteni sakāms, ka eesākumā bija vārds un šis vārds bija pee Deeva un Deevs

bija šis vārds, kurš rādija vārdus un eedvēsa tos cilvekeem. Tā radās

vārdneeciba, vārdošana, burtošana, burtneeciba, grāmatu

grāmata, kāda katrai tautai ir. Un ši mūsu burtneeciba ir rada un dažādā

ziņā līdziga visvecāko klasisko indo-europeešu tautu tradicijām.

Visvecākās ziņas par latveešeem.

Latveeši līdz ar saveem ciltsbrāļeem, leišeem un senprūšeem, cēlušees

pēc vecākās hipotēzes iz Āzijas un peeder pee leelā, pēc abeera vārda galeem
nosauktā indoģermaņu (pareizāki indoeuropeešu jeb areešu) tautu celma;

cēlušees tā tad no kareivigās un civilizētās areešu ') tautas, kūjas dzimtene

bija Vidus-Azijas augšzeme. Viņu valoda ir tāpēc rada ar vecajām Indijas

un Perzijas, ar greeķu, romeešu un ķeltu, ar ģermāņu un slāvu valodām.

Visu šo tautu kopiga izcelšanās ir tā tad galvenām kārtām peerādama no šo

valodu radneecibas, kuras izrādās kā meesigas māsas un pee tam myti,

teikas, eerašas un uzskati aizrāda uz latveešu austrumzemes dzimumu. Kad

tee no Āzijas izgājuši, nav zināms. Visagrākās ziņas par viņeem, kurām

jasneedzas tālu atpakaļ aiz bremeešu tirgoņu uzklīšanas, ir tik tumšas, ka

tajās šo baltu deen vēl nekāda gaisma nav eenesta, lai gan var vērot, ka

l) Rreešl, sanskr, valodā Rrjās, — augstee, telcamee.
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starp dažām Herodota, Tacita, Jornandes minētām un aprakstitām tautām

var būt domāti latveeši. Tā pr. p. Tacita Ģermanijas 43. noda]ā lasāms:

latissime patet Lvgiorum ') nomen m plures civitates diffusum. Un no veena

šo ligeešu celma Tacits stāsta, ka tam esot vecas reliģijas birze (antiquae

religionis lučus), kur praesidet sacerdos muliebri ornatu, sed deos interpre-
tatione Romāna Castorena Pollucemque memorant; ea vis numini nomen

Alcis (Alkis — mūsu alks?). —
Zem šeem ligeešeem (Lygii) var būt domāti

leiši-latveeši 2). .Tur pat ari 46. nodaļā zem Peucini un Veneti, no kureem

Tacits lāga nezin, vaj peeskaitit tos ģefmaneem vaj sarmateem un tad domā,

ka tee savas līdzibas dēļ būtu drīzāk ģermaneem peešķirami, varētu leišus-

latveešus meklēt; bet it īpaši zem Tacita „Aesti" tee vērojami. Pee kreevu

kronista Nestora nāk latveeši preekšā zem nosaukumeem 3eMrajit.i un neirona

(Zemgale un Latgale). Ka latveeši un leiši esot Herodota skūtu pēcnācēji,
to rauga peerādit pirmais latv. zinatneeks, t. i. kas pirmais par zinatniskeem

preekšmeteem eesācis latviski rakstit, K. Beezbardis savā grāmatiņā „Herodota

skūti un mūsu vectēvu cilts stāsti." Rigā, 1883.

Literaturas un literatur-vēstures nojēgums.

a. Zem literatūras visplašākajā apjomā saprot kādas tautas visu, valodā

un rakstā celtu peeminekļu jeb gara darbu, kopumu, kuros izpaužas viņas

garigās īpasibas- un attīstiba. Tā ka kādas tautas nacionālās īpašibas savā

būtnē izteicas tajos peeminekļos, kas iz brīvas gara darbibas cēlušees, tad

saprot zem literatūras šaurākā nozīmē tik to gara darbu kopumu jebaptvaru,
kuri mākslas ceļā ražoti, t. i. tā saucamo daiļo literatūru. Bet tā ka ari

zinatneecibas darbi ir uz visas tautas attīstibu vairāk vaj mazāk no eespaida

un pat daudzkārt jo eevērojami uz dzejiskeem ražojumeem eespējuši, tad

ari viņi eevelkami aplūkojumu aplokā, lai dotu tautas garigas attīstibas

pilnigu ainu. Tāpat peeder vecās tradicijas, gara mantas pee kādas tautas

literatūras, kā: latv. tautas dzeesmas, dainas, baladas, myti, teikas, pasakas,
mīklas, sakāmvārdi, vārdojumi, zintes, burvibas kā vārdneeciba — zint-

neeciba — burtneeciba, kā mutiska literatūra. Jo lec ir ražojumi, kas radušees

iz brīvas gara darbibas un viņeem peemīt īpatnigais tautas raksturs uzticamāki

nekā citeem mākslas darbeem, t. i. viņi vislabaki atspoguļo tautā eemītošos

ipatnigos uzskatus, ~domas, prātus, eerašas. Ari jau tamlabad tautas dzeja
un gara mantas literatūras vēsturei jaeeyēro, ka tās ar laiku drīz mazākā

drīz leelakā mērā darijušas eespaidu uz mākslas dzeju un tamdēļ, ka viņas

agrāk vaj vēlāk caur rakstu kā literariski ražojumi, kā rakstu peeminekļi

gaismā nākušas. Tā ka dzejā, visu tautu visvecākajā un visīpatnigakajā

valodā, vispirms un par visām leetām latveešu gars un latveešu dzīve izpaužas,

i) Rokrakstos: l_ygii, Legli, ligli etc.

3) Sk. Slguldeeša ~Domas par mūsu aizvēsturi,'1 kas ar leelu čaklumu uzrakstītas

un eeveetotas „Bustrumā" 1889. gada 7, numurā,
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tad visvairāk latveešu dzejiskā nacionālā literatūra būs acīs paturama. Pēdigi

saprot pa laikzm zem literatūras tik tos rakstu peeminekļus, kas sacerēti

vispārigā rakstu valodā; tak tā ka izloksnēs rakstitee darbi ir bez šaubām

ari tautas garigās dzīves paudumi, tad tāpat nedrīkst tos pavisam pee malas

pamest un peemirst.

b. Literatūras vēsturei jārisina literatūras gaitas kamolis no aizvē-

sturiskā visvecākā līdz visjaunākajam laikam; viņai ja-aplūko šīs attīstībaun

peeaugšana, ja-apzīmē dažadee virzeeni un strāvas, kas šai ar laiku radušees

un jāmin tee eekšejee, kā ārejee eespaidi, kuri viņus virzeenus izcēluši vaj
nomākuši. Literatūras vēsturei jārāda mums tautas garigās izglītibas attīstibas

gaita, kā ta iz viņas gara mantām, literatūras darbeem eeraugama un

noskārstama.

Latveešu burtneecibas jeb seno laiku literaturvēstures periodi ar

pārskatu līdz brīvai Latvijai.

Kā jau redzējām, tad ne veen kādas tautas rakstos eespeestee litera-

riskee ražojumi, tās rakstneeciba, kur visi viņas gara dzīves parādijumi, viņas

garigās vajadzibas, izpaužas, ir vispār literatūras vēstures preekšmets, bet

turklāt ari to apstākļu atrisinums, kā visagrākajā laikā līdz ar tautu pamazīt
tās nojēgumi par apkārtējo pasauli, tās garigā cenšanās, tās moraliskee

uzskati un fantāzijas ideāli izveidojušees, t. i. tās burtneeciba.

Kā pee citām tautām, pee latveešeem ēesākas literatūra visnotāl ar

burtneecibu, kurā tauta, vēl pagānibā būdama, risina savus uzskatus par

savu apkārtēju pasauli, par ģimenes, ticibas un valsts apstākļeem. Tās

sākumi sneedzas viņā sirmajā senatnē atpakaļ, kad latveeši (balteeši-aisteeši)

dzīvoja vēl nešķirti no citām radneecigām indo-europeešu ciltim savā pirm-

dzimtenē kopā, kad viņu saules myti un kopejee deevu vārdi cēlās. Uz to

laiku atteecinami tumšee aizvēsturiskee myti un teikas par deevu un pusdeevu
darbeem un dēkām. Kad dažādās ciltis sāka klīst iz pirmajām nometnēm,

tad radās tautu sirā varoņu darbi un varoņu teikas. Kad vāceeši pirmo reiz

brauc pa Daugavu uz augšu, tad latveeši, jau sen no citām radu tautām

šķīrušees, dzīvo ciltīs (kā kursi, zemgaļi, sēļi, latgaļi etc.) zem saveem

ķoniņeem, vecakeem, virsaišeem jeb leelkungeem savu sevišķu dzīvi. Šai

laikmetā viņeem jāved pastāvigi kari ar eenaidigām pusmežonigām kaimiņu
tautām. Pāreja no šī aizvēsturiskā, pusteiksmainā laika uz vēsturisko eesākas

īsteni tik ar vācu eebrukumu. Burtneeciba top peekopta vēl gan ta pate,
bet viņas saturā nu jaucas eekšā jauni elementi, pee aizvēsturiskām teikām

nu stājas klāt vēsturiskas, kas iztaisa tautas jaunibā tās vēsturiskus pasākumus.

Tā ka kopš vācu atnākšanas (1158.) tik pēc vairāk kā 400 gadeem
iznāk pirmā rakstos eespeestā grāmata (1585.—1586.), sākas latv. rakstneeciba

tā ka vācu preesteri pee kristišanas peegreestos vis nemācija, bet tikai ar

ūdeni aplaistija, tad visam tam par spīti visus gadu simteņus cauri latveeši
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turējās slepeni pee savas tēvu-tēvu ticibas —

pee savas burtneecibas, kas

iztaisija ilgus gadu simteņus viņu veenigo skolu un mācibas avotu. Un

katoļu garidzneeki bija pilnigi ar meeru, kad latveeši savu deevu veetā tik

minēja viņu svētos un tā pārpludināja savu veco ticibu ar svešeem vārdeem.

Šee svētee sāka tad pat mūsu gara mantās eekšā speestees, ko garidzneeki
droši veicināja. Uz tam it kā aizrāda tee pantiņi:

Dzeesmas dēļ, sveši ļaudis,

Eenaidiņu neceļeet!
Dzeesmit' dzeedu kad' esošu —

Ne ta mana padarita.
To rakstija māmuliņa,

Kad gulēju šūpulī,

Ar' māmiņa nezinātu,

Kaut Laimiņa neteikuse.

Tā stājas Laimas veetā Māra, tā eerodas ari citas katoļu svētās. Tak mums

jāuzskata tās it kā par Laimas-mātes, Deeva-meitas, saudzejumu, ka mums

tak visām likstām par spīti uzglabajuses tik visai bagāta pašu burtneeciba.

No vācu romantikas laikeem tai jau peegreesta peenāciga eevēriba un pa

visu pagājušo gadsimteni ta ir krāta un daudzos sējumos rakstos eespeesta.

Tajā var nošķirt trīs periodus: 1) mvtisko jeb deevu teiku, 2) aiz-

vēsturisko varoņu teiku un 3) vēsturisko varoņu teiKU

periodu.
Šīs tā saucamās burtneecibas, vārdneecibas jeb tautas literatūras, vārda

visīstenākā nozīmē (tā ka to pate tauta sev radijuse) pazīšana ir daudzējādā

ziņā no leela svara, tā ka ta veen dod eespējamibu tautas pasaules uzskatu

mācitees pazīt, iā ka no tās sevišķi var pareizu latv. valodu mācitees, kā ari

ideālu veenkāršibu noskārst ūn pilnigu izpratni preekš tautas jaunibas mūža

eemantot. Tāpēc pelna burtneeciba, sevišķi dainas, kurām ari leela estētiska

nozīme, kā ari teikas un pasakas, ka tās nopeetni studē. Un jo vecāks

kāds ražojums, jo svarigaks tas. Pee tam rodas ari leelas grūtibas, kuru

pārvarēšana prasa salīdzināmas valodneecibas zināšanu un dziļāku nogremde-
šanos vēl nepeeteekoši izpētitā leišu-latveešu un salīdzināmā mvtoloģijā.

Citādi stāv ar rakstneecibu, jeb grāmatu literatūru. Pamatigaku pazīšanu

ta pelna labi sebu; jo ilgu laiku ta ir neskaidribā un grābstās gar rakstu

zīmēm, līdz kamēr Mancels eeved virguletos gotu burtus. Tad tulko veenigi

garigus rakstus, pātaru grāmatas tikai no vācu valodas, līdz XVII. gadsimteņa

beigās iznāk visleelakais darbs, Gluka tulkotā bibele. Cik jaukus augļus pee

garigu dzeesmu sacerēšanas būtu varējušas sneegt latv. tautas dzeesmas, kā

pr. p. „Saulit tecej tecēdama", «Maziņš biju neredzēju", „Tec saulite drīz

pee Deeva", „Kas tee tādi, kas dzeedaja" etc, tad tomēr, neskatot uz

Furekera teicameem tulkojumeem, ari še palika pee vācu paraugeem un

pakaļdarinumeem. Ari laicigos rakstos rodas patstāviba, tautisks raksturs un

neatkariba tik jaunākā laikā.
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Latveešu rakstneeciba ir veselus trīs simt gadus bijuse pilnigi vācu

mācitaju rokās. Tik IV. gadu simtā—tās peeaugšanas laikā — tajā darbojušees
ari citu arodu vīri un sevišķi paši latveeši, kuri ari pēdigi paleek veeni

paši. Diveem pirmajeem latv. rakstneecibas gadsimteņeem ir pilnigi garigš
raksturs. Šī literatūra ir tik pašu garidzneeku vajadzibām nodomāta un

peemērota. Tautai aiz analfabētisma neatleca no viņas nekāds labums. Ta

paturēja tā pēc kā preekš tam savus paganu uzskatus, savas eerašas un

vecās paganibas māņus. Tamdēļ var tad ari vēl šodeen zinātnei svarigās
latv. senatnes atleekas tautā sastapt. Tik mutes un ne rakstu vārds varēja
Kristus ticibas dzīvibas elementus un indirekti sagādātās garigās literatūras

augļus nest tautas leelās masas sabeedribas un ģimenes dzīvē. Nebija jau
vēl nekādu tautas skolu, kur ticibas mācibā ta būtu varejuse tikt atvērta un

izskaidrota. Tik rakstneecibas trešā gadsimteņa vidū (ap 1750. g.) sāk

uzdīgt laicigā literatūra. Vecais Stenders, tās dibinātājs, gādā ari par skolām

un tā top viņa gara ražojumi tautai pee-.eetami.
Tā ka kristigā ticiba latveešeem gan no Kreevijas pasākta, bet tak

pilnigi no Vācijas eevesta, tad veegli saprotams, ka viņu rakstneeciba,

visvairāk garigā, vācu eespaidam padota. Tā ari latv. valodā eeveesušees

ģermānismi, kas vēl šodeen, sevišķi garigos rakstos, eesakņojušees. Un tā

ka vācu literatūra pirms sava klasiskā perioda bija stipri frančeem pakaļ-
darinata un Lesingam vajadzēja visu savu inteliģenci saņemt, lai to no

pavairakā franču literatūras eespaida atsvabinātu, tad pats no sevis saprotams,
ka vācu vīri, zem franču literatūras eespaida glītojušees, radot latveešu

literatūru, franču paņēmeenus ari še pārstādija, pr. p. pee versifikacijas

zilbju veenkāršu skaitišanu, akcentu ne-eevērojot. Latveešu valodu vāji

prazdami, eeveda tee neviļus svešādu, nelatvisku stilu, kas šķīra rakstneekus

no tautas un draudēja saraut visas saites starp rakstu un tautas valodu.

Eevērojamus soļus sper uz preekšu latv. literatūra no vecā Stendera laikeem.

Zināms, ta nebija patstāviga, bet ta nebij ari vairs agrākā, nedzīvā, abstraktā

šolastika, tik preekš mirejeem un tik preekš viņas saules aprēķināta, ar

kategorisko imperativu: Lūdz Deevu, klausi kungu! Sāk pamostees cēlās

brīvestibas idejas, ceeniba pret cilvēku teesibām, kas bija XVII. un XVIII. g.

s. filozofu garigās darbibas sekas un tādu ugunigu sludinātāju un aizstāvi

atrada, kāds Garliebs Merkels bija. Kopš latveešeem dotās brīvestibas

(1818. un 1819.) attīstijās latv. literatūra ne tik veen pēc apjoma, bet ari

pēc satura, jebšu vēl arveen zem svešas uzraudzibas un eespaidibas. Nu

tad tautas atbrīvojums un tās rapidi augošā attīstiba ved pa XIX. g. s. pee

pārejas uz saimneeciskās dzīves izkopšanu, pee pašu darba augļeem, pee

garigās patstāvibas, pee tautiskas kā XX. gadsimtenī pēc breesmigā

pasaules kara pee tautas politiskas patstāvibas, pee brīvās Latvijas.



Aizvēsturiskee jeb senee laiki.

Latveešu burtneeciba.

Kulturvēsturiska aina iz latveešu senlaikeem.

Tā ka, m. dd. m. kk., aiz mūsu skolas mācibu trūkumeem daudzkārt

vairāk zinām no greeķu un romeešu senlaikeem, nekā no savas tēvzemes

vēstures un vācu ķeizaru un franču jeb angļu ķēniņu rindas gan varam

uzskaitit, bez maz jeb neko nezinām no zemes, pa kuru staigājam, tad

mums še latv. literatūras labākas izpratnes dēļ jārauga atrisināt kulurvēsturisku

ainu no latveešu senlaikeem, t. i. no ta laika sen pirms vācu uzklīšanas.

Nu tad lūdzu jūs, taisit lēceenu pa tūkstoti gadu atpakaļ. Zināms, simts

jeb pāris simtu gadu vairāk vaj mazāk nebūt nekrīt svarā. Jo tālāk atpakaļ,

jo gausāki cilvēku apstākļi āreenē un eekšeenē pārvērtušees. Tagad noteek

un pārvēršas gadu desmitos daudz vairāk, nekā agrāk pee sākumeem gadu-

simteņos. Kā izskātijās tad, sen senis pirms vācu uzklīšanas un eebrukuma

latvju zemē? akmeņu laikmetā?
—

Veenigais, kas no ta laika līdz tagadnei nepārvērsts pastāvējis, ja

ne-eeskaitam tagadējā kara rakumus un uzmetumus, ir zemes augstumi: kalni,

kalniņi un lejas un lāmas. Ūdeņi jau kļuvuši citādi; daudz leelakās straumēs

tee gāzušees pa lejām un lāmām. Un ja pārlaižam garā acis pār senlatveešu

zemi ar tās augstumeem un zemumeem, kalneem un lejām, ezereem un

upēm, — kādu kultūras ainu ta mums pašķir? Un mēs redzam tagad tik

plašo augligo lauku un lanku veetā, bezgala mežus līdz tālam apvārsnim',

un tagad neskaitāmo muižu, māju un sētu veetā, visur tur, kur tagad vecus

pilskalnus meklējam, redzam brīnišķigas koku pilis paceļamees aiz stadageem

un valņeem, lai eenaidneeka uzbrukumu atturētu; un piļu tuvumā uz elkus

kalneem redzam deevu birzes zaļojam; šur un tur leelmeža klajumos kāpj

zili dūmi augšup — tee rāda aufochthonu, eedzimto brīvās sētas un būdiņas.

Un tauta, kas tolaik še mīt, kas ta ir un kādu valodu ta runā? Ir

tās pašas skaņas, kas ari šodeen še skan. Tee ir latveeši, bet vēsture nezin,

kad viņi še atnākuši un kādus agrākus eedzīvotajus tee var būt padzinuši,
tā ka ir eespējams, ka pirms latveešeem citas tautas še mitušas. Tee ir

latveeši, kas no ta zemuma, zemā gala, kurā peetekas gāžas Leelupē, starp
Auci un Taurkalna mežu, dabūjuši vārdu zemgaļi pret teem latveešeem, —

sēļeem, kas austrumos no Taurkalna meža Daugavas deenvidpusē vispār
saukti par augšgaļeem.

Bet ne tālu no šejeenes mīt cita, fiņņu, somu celma tautas: tūliņ

otrpus Daugavas, no Rigas līdz Salacei visā. Vidzemes reetumu laidā pee
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juras: līvi, un pee galējā Kurzemes zeemeļu krasta, tagadējā Dundagas

novadā, atkal līvi (libeeši). Ventiņi ap Ventas grīvu nav gan, tāpat kā kursi,
nekas cits, kā latveešu cilts.

Bet tagad eevērosim sevišķi Zemgaliun Augšgali. Tur tauta visnesajauktaka,
tīrāka; tur atrodamees senlatvju zemē, caur purveem un mežeem no jūras

atšķirtā, vispirms nepee-ejamā dzintaru mekletajeem foiniķeešeem, pētitajeem

greeķeem, dēkaineem normaneem un eekarolajeem vāceem.

Jebšu latvis no savas Āzijas pirmdzimtenes līdz ar savām reliģijas

parašām un citām eerašām visgalvenākās labibas šķiras, rudzus, kveešus jeb

pūrus, meežus, auzas, zirņus, linus, kaņepes etc, kam visām ir, kā valodneeciba

māca, nepatapinati vārdi, — tad tomēr pa ilgo siru no Āzijas šurp, pirmajā
nomešanās laikā pee Leelupes un Daugavas krasteem zemkopiba gan mazā

mērā būs izplatita bijuse. Odens pilnee ezeri un upes dod baribai zivis un

dziļais beezais leelmežs baudāmus meža putnus leelā daudzumā, kas gan

zvēreem jaatmedi. Te nu redz mūsu gara acs, kā toreiz latveetis—zemgalis
dzenā vareno sumbru un breedi, uzglūn lācim un vilkam, tīko pee upju
krasteem pēc bebra un ūdra, ker lūsi un caunu, kur tagad arkls vagu velk.

' Netālu no sētas starp stumbureem ēd, ganās maza lopu ganikla. Ta

dod savam īpašneekam peenu baribai, vilnu un ādu drēbēm. Vecos izdubušos

kokos, ozolos jeb preedēs, eekopta drava, un medus der starp citu ari

meestiņu darit. Mazais izturigais zirdziņš, kumeliņš, nes jājēju medibās jeb

līgaviņas vedibās, kura zem mātes uzraudzibas „ik rītiņu pa pūrami tīrus

rudzus maldina", jeb knašais kumeliņš nes bāleliņus, baltos gulbišus,

panākstos iz maltuves no pelekeem vanadziņeem nolaupitai, aizvestai māsiņai,
zelta drostaliņai, vaj ari nopeetnakā karā. Kaimiņu, svešu pat radneecigu

cilšu, uzbrukumi reizām jāatgaiņā un savu kārt uzbrukums ar uzbrukumu

jāatmaksā. Kad zeema tiltus tilinajuse, klājuse pār ūdeņeem un ceļus pār

purveem durijuse eespējamus, bet kad stingrākais aukstums jau miiejees,
mūsu februārī, tad lasās vīreeši ap savu vecāko un virsaiti uz laupijuma

gājeenu, vaj pret lībeešeem vaj leišeem, un nepaeet ilgi, te nāk kaimiņu
cilts un atreebj. Tee senum senee kari, par kureem sirmā teika pauž, ka

tee izkaroti ar akmeņu cirvjeem un akmeņu āmareem. Pee tam cilāja vāles,

milnas, metamas vāles ar krama asmeni. Ja kāds apgabals bija pārsteigts,

ja nebija pagūts preekš ta laika deezgan ceetās, drošās pilīs glābtees, tad

cita no citas tālu izkaisitās sētas kavēja sparigu atgaiņašanos. Vīreeši tika

apkauti, seevišķi aizvesti gūstā, visa mantiba — lopi, drēbes, bariba, galvenam
kārtām leetas, rīki, eeroči, cik tik eespējams, aizvazati prom, sētas un būdiņas
nodedzinātas. Veena eedzīvotaju daļa, kas ātrā bēgšanā glābusēs meža

beezokņos, nāk atkal ārā pēc tam, kad vaj nu postitajs-uzbrucejs aizvilcees

projām, vaj kāds tuvāks draudzigs virsaitis ar ta kara vīreem atsaukts palīgā

un tagad var sāktees eenaidneeka vajāšana. Ja eenaidneeks projām, tad

apraud kritušos. Teem parāda pēdējo godu, izrīkojot bēres. Tos aiznes
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tālu eeraugamā kalna augstumā, kur ērts laukums no granitbluķeem apņemts.
Laukuma eekšmalās ir mazāki laukumiņi akmeņu eerobežoti, maz pēdu

caurmērā, kā bišu šūniņas, cits pee cita. Tur katrai ģimenei sava veeta.

Top sakurts sārts un izšaujošās leesmas aprij no eenaidneeka rokas kritūšā

ģimenes tēva, dēla, brāļa misstrgās atleekas. Pāri reekužas ogļu un pelnos

pārvērsto kaulus noleek mazākajos akmeņu aplokos, kur tee gadusimteņus

gul, līdz vēlas ciltis akmeņu, šo senlatveešu kapu, nozīmi aizmirst un ērto

parocigo materiālu no šīm tā sauktām vella laivām 1) un krastmatām savām

ceļamām ēkām aizved un nesaudzigee lemeši sentēvu pelnus ar zemi sajauc

augligā druvā.

Skumigais peenākums izpildits. Miroņi dus. Dzīvi palikušee atgreežas

pee nodedzinātām sētām. Tee velk iz tuvā meža kokus un ceļ atkal augšā

no apaļām sijām savu veenkāršu būdiņu, savu „namu," kas vēl šodeen

eeraugams. zemneeku vecu sētu kukiņās — .namos" un neaptvēra vairāk,

kā tik šo veenu telpu ar ugunskuru plānā preekš sasildišanās un ēdeena

vārišanas, bez skursteņa, bez logeem, kā tik ar kādu klucena aizbāžamu

caurumu seenā jeb durvīs pārdurvi ar koka grīzekli un kādas lāvas jeblažas

gar seenām. Šo savas dzīvojamās ēkas vidus telpu, ķēķi, latveetis sauc, it

kā senlaiku atmiņu, vēl šodeen par namu. Visas citas telpas, leelais gals,
mazais gals, dižā istaba, pretistaba v. t. pr., ir kā luksus, kā pirmatnigā

nama paplašinums vēlāk peenācis klāt.

Tādu būdiņu, tādu namu, ar mauknas jeb labu jumtu uzceļ no uzbrukuma

ceetušais atkal un triņ ar pūlēm jaunus eeročus, urbj ar ne-izsaukamu

paceetibu peetes caurumu akmeņa cirvim ar metāla urbuli, dārgo eeguvumu,

ko dabūjis vaj nu no citām kalēja amatu pratējām tautām, vaj no vēl ļoti
reteem Debesskalvja mācekļeem pašu tautā, gaididams uz sava apgabala
vecākā jeb virsaiša sauceenu, kaimiņu novadā uzņemt drošu atreebes gājeenu,
ka atdaritu eenaidneekam, ko tas darijis.

Un vecakajs jeb virsaitis ar saveem kāreivjeem kā tas dzīvo? Tādās

veetās, kur daba jau tā kā tādu ceetoksni radijuse, apaļā, stāvā kalnā, kas

veenā pusē no upes sargāts, otrā un trešā no gravas, kā no padziļināta

un paplašināta ceetokšņa grāvja segts, ceturtā pusē no blakus gulošā

augstuma caur māksligi dziļi raktu grāvi atgreests, kura zemes kalna malā

visapkārt par sarga valni uzmestas, rau, tur paceļas koka pils, virsaiša

miteklis, viņa un viņa kāra draudzes vaļas un atpūtas veeta meera laikā,

kur turplikam dzimst teikas par ķēniņu dēleem un ķēniņu meitām, paspārnes
un pasardzibas veeta sētu eedzīvotajeem, ja tee nedeenā un breesmu laikā

ar savu nabadzibu še atbēg. It ērtais pagalms, kur paceļas sarga tornis,

virsaiša mītnis un citu pils eedzīvotaju telpas, noder ar visapkārt saceltām

būdām pārtikas nolikšanai un paspārnei pret negaisu šurp atbēgušeem. Visu

šo nometni augstu kalnā apjoza varens zemes valnis un stādagi. Šauru

ee-eju caur valni un stadageem slēdz vārti ar koka grīzekli.

1) Kas pateeslbā Ir veļu laivas.
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Ta ir latv. pils viņā senlaikā. Un katram leelakam apgabalam bija tāda.

Tās bija vispirmakās un preekš ta laika kara vešanas visstiprākās, visdrošākās

veetas Senlatvijā, par kurām mums stāsta vecās kronikas un kuras mēs

uzzīmējam savos tagadējos vecos pilskalnos.

Vēl bija zeme sveika no ļaunā eekarotaja, vēl nesludināja neveens

kristits preesteris evaņģēliju latveešu sētās un mežos, vēl bija ceeņā sentēvu

ticiba un neapšaubāms ir tas, ka neleelā atstatumā no pilskalneem birzēm

apauguši elkus kalni, tautas zeedojamas veetas pacēlās,kur zeedoja un dzeedaja

Deeviņa, Osiņa, Saules, Laimas, Pērkoņa v. c. hvmnus dzeesmas, kur tautas

svarigos atgadijumos baltu zirgu preekšā vedot zīlēja. Droši izzināti fakti rāda ka

tādas deevkalpošanas veetas pee latveešu paganeem vismīļāk preti pilim uz

upes otra krasta atradušās un kā paganu laika svētas veetas kristitu laikā

ari kā svētas labprāt pārņemtas pāri, tā ka daudzkārt atgadās, ka toreizejee

latveeši puslīdz turpat savus deevus peelūguši un teem zeedojuši, kur tagad

kristigi Deeva nami stāv.

1) Mytiskais jeb deevu teiku, hymnu periods.

Kā pee citām pirmatnējām tautām garigā dzīve, dzejošana sākās ar

mvteem, tā ari pee latveešeem. Kā indeešu garigā mošanās aizsākas ar

deevu hvmneem, ebreešu ar tohu va bohu, greeķu ar chaos', skandinavju ar

deevu mvteem — teikām, tā ari leišu-latveešu ar pirmo pavasari — vasaru,

kad Saule bija vēl līgava, t. i. aridzan ar mvteem, deevu dzeesmām, teikām.

Kā iz tohu va bohu, iz chaos', tā iz balteešu —
aizteešu pirmā pavasara,

pirmās vasaras siltuma mostās, dīgst, plaukst visa radiba un gariga dzīve.

Deeviņš devis cilvēkam par kāpšļa turējumu zemi, ko tas sveedros vaigā ar,

apstrādā sējumam un Rāmi, rāmi draudēdams, nāk par jūru Perkonitis,
Ne traucēja eevu zeedu, ne arāja gājumiņu.

Un: Eebrauca saulite ābeļu dārzā, deviņi riteni simt kumeliņi.

Guli, guli, Saulite, ābeļu dārzā, pilnas tavas actiņas ābeļu zeedu.

Uz vasaru jau zīmējas: Saule brida rudzu lauku, preekšautiņu pacēluse,

Kur nolaida preekšautiņu, tur nolīka rudzu vārpa.

Tad: Deeviņš gāja rudzu lauku, rudzu rogu cepuriti;
Laima gāja auzu lauku, auzu skaru mēteliti.

Deeviņu cilvēks lūdz: Šķeeb, Deeviņi, rudzu lauku, vai, rudzu lauku,

Ar pelēku mēteliti, vai, mēteliti.

Pirmcilveks vēl pavisam dabas autos tīstits, dažādās

pārmaiņas un dažkārtigos eespaidus —
tik labos kā ļaunos — un caur tam

nākdams pee nojautas, ka ir spēki, kas stiprāki, varenāki par viņu, kas dara

pastāvigu eespaidu uz visu viņa dzīvi un būšanu un tā tad dabai preti

sajuzdams visu savu nevainibu, —
tas caur to nonāca pee tumšeem nojē-

gumeem par cilvēka atteecibām pret apkārtējo pasauli un nu sāka dabas

spēkus tērpt fantastiskos, tak daudzkārt jo daiļos, izcilos veidos, kuros šeem



15

dabas spēkeem peejaucās sevišķi cilvēku īpašibas, tā tad še sastopams
antromorfisms. Tādas poētiskas dabas elementu,sevišķi debess, personifikācijas,
kā tās latv. mīklās sastopamas, kā: debess — tēvs, zeme — māte (salīdz,

gr. Uranos un Gāa), traks dēls
— negaiss, pērkons, vētra; akla meita —■

nakts; divi māsas: veena balta, otra melna etc, ir tautas gara ražojumi, kā

tee gan mytu izcelšanās pirmajās stādijās rodas. Ja ar' eesākumā pate leeta

jeb pats notikums, pr. p. debess, zeme, deena, nakts, saule, mēness, jūra,

pērkons, vētra v. t. pr. preekš vēl pavisam bērnišķigā cilvēka varēja būt

bailes un ceeņas preekšmets un viņa saprašana vēl nerosijās, tad tomēr viņa

jaunekļa prāts drīz noskārta, ka šis preekšmets pārvēršās, mainās, ka tas

dara dažādus eespaidus. Ja cilvēks vispirms peeķērās, atdūrās tik pee dabas

ķermeņa ārigā veida un visuzkrītošākās īpašibas, pr. p. pee saules un mēneša

spīdēšanas un apaļā veida, tad tas eesākumā turēja sauli par zelta āboli

jeb zelta laivu, mēnesi par sudraba akmeni. Bet kad cilvēks turplikam

caur daudzkārtejeem peeredzejumeem un peedzīvojumeem viņu dažādos

eespaidus sajuta un noskārta, ka pr. p. saules stari veenreiz svētibu un

auglibu, otrreiz sausumu un neauglibu peešķir un ka vētra un perkonis
veenreiz atspirgumu un svaigumu, otrreiz postu un nelaimi nes, —

tad tas

drīz sāka aiz šeem dabas notikumeem un parādibām meklēt un atzīt garigās

varas un spēkus. Un cilvēks uzlūkoja tos kā būtnes, kas ar viņu bija vispār
veenadas dabas, veenada rakstura; tā rādija tas savus deevus, tas rādija tos

kā personigas būtnes un lika teem just, domāt un darit pēc cilvēka parašas.
Tad nu nomadu-dzīvē domājas sauli kā zelta, — mēnesi kā sudraba ganu,

kas gana mākoņu jērus un govis, jeb eeceras kā brāli un māsu.

Saule, Deeva meita, top vēlāk domāta kā jo majestātiska kundze zīda

svārkos, sudraba kurpēs; mēnesis ar to dej un vidu gaisa tecēdams, pārmij

gredzentiņus un ved to pirmajā pavasarī kā savu līgaviņu. Ta ik vakarus

izklāj savus sarkanos svārkus: Kalabadi ik vakarus gaisa gali atsarkuši?

Saule savus zīda svārkus ik vakarus vēdināja.

Ta brauc pa šiliņu uz jūru četreem dzelteneem kumeļeem, kas pat lēnami

ātri eet. Viņa: Eekrīt zelta laiviņā.
Paleek laiva līgodama zelta needru galiņā.
No ritiņa celdamāsi sijā tīru sudrabiņu.

Tai ir meitas un kalpones, ko ta rāj vidū gaisa stāvēdama un stingri uzrauga.

Tām jāceļas gaiļos: Zelta gailis padzeedaja Daugaviņas maliņā,

Lai celāsi Saules meitas zīda deegu šķeterēt.

Un: Saules meita ceļu slauka, ka var zeltu ritināt,

Ka var zeltu ritināti sudrabiņa dēliņam (Mēneša dēlam, pēc tēva

eedzimušam).

Zināms, ka kalpone nevar būt tik spoža kā kundze, tā tad:

Vakar bija spoža saule, šodeen tāda mākuļaina;
Vakar spīdej pate Saule, šodeen Saules kalponite.



Jeb: Kad Saulite pate lēca
— kā speeģelet speeģeleja;

Kad Saulites kalponites — mākuļoti mākuļoja.
Saulei kā mātei ir daudz raižu, daudz raudu:

Jūrmalēi augsti kalni,
Tur sarkanas ogas aug;

Tur Saulite daudz raudaj'se, daudz ritej'šas asariņas...
Ko ta Saulite tik gauži raud? Jūrā noslīka sudraba laiviņa.

Neraudi, Saulite, Deevs dara citu no zelta, no vara, no sudribiņa.
Deevam ir dēli, Saulei meitas un viņi sanāk šo savu bērnu dēļ trīs

deeniņas, trīs naksniņas eenaidā: Deeva dēli lūkojušees caur magonišu

lapiņām, kur Saules meitas mazgājušās straujupites līkumā; tee nomaukuši

šīm gredzenus un šīs nolauzušas viņeem zobenu. Ari ar mēnesi Saulei nav

laba saticiba. Ta rāj viņu, kam tas deenu nespīdēja. Tas atbild strupi:
tev deeniņa, man naksniņa. Tā ka tas pēdigi izrādās par viņai neuzticamu,

tīko pēc Vakarzvaigznes, tad Saule tā aizmirstas, ka laiž viņam ar „sudraba

akmentiņu",kuļtoar «sudraba čakarniņu" (tee ir saules stari kas atspīd mēnesī), pat

pēdigi sacērt to ar „asaju zobentiņu, kam paņēma Auseklim saderētu līgaviņu".
Pēc leišu daiņas Pērkons to sacērt ar zobenu (tā izskaidroti mēnessgreeži).
Pērkons ir visnotāļ soda izpilditajs. Tā pr. p. pee viņa greežas pēc

atreebibas, kā: Sper, Perkon, avotā

Līdz pašam dibenam:

Vakar slīka Saules meita, zelta kannu mazgādama.

Pēdigi visi laipni un līgsmi sarodas Saules meitas kāzās:

Kam tee zirgi, kam tee rati pee Saulites nama duru?—

Deeva zirgi, Laimas rati, Saules meitas preceneeku.

Dod, Deeviņi, Mēnesim simt dēliņu, jājejiņu.
Mēness ņēma Saules meitu

—
Pērkons jāja panākstos,

Pa vārteemi eejādams nosper zelta ozoliņu.
Saules meita trīs gad' raudaj', zelta zarus lasidama.

Cik grandiozas un skaistas ainas atklājas šai jaukajā latv. deenas

mytus dzejā! Cik cilvecigas un saprotamas ir šīs deevigās būtnes ar visām

cilvecigām labām un ļaunām īpašibām! Deevs — gaisma par visu gādigais

tēvs; Saule
— ta meita ir īstena latveešu nama māte, kas ar bārdzibu,

stingribu skatās uz apkopigu, tikligu dzīvi, Mēnesis
— paveeglas, svarstigas

dabas, Laima vedibu, meitu izvedibu, veicinātajā, Deeva dēli, Saules meitas,

kā jau jauniba, mīl rotaļatees, paplositees. Visa viņu dzīve dibinās uz dabas

pamateem, debess parādēm, gaismas un tumsas maiņas, no ka tad ar' iztek

viņu tikligā, gaišā, svētibas pilnā dzīve, kā ari tās tumšās, ēnas puses.

Ja nu no šīs ēteriskās, solarās sfēras peegreežamees
sublunarai sfērai, atmosfērai, tad sastopam še tādu pat attīstibu.

Negaiss, pērkonis, vētra, sākumā domāts kā debess (t. i. Deeva) traks dēls,

izvēršas ar laiku par vareno Pērkoņa - tēvu, kurš jāj padebešos sirmu zirgu,

ugunsriksti plīkšķēdams. Rūkt, spert, zibinot tam palīdz deviņi dēli:
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Pērkona tēvam deviņi dēli: trīs rūca, trīs spēra, trīs zibināja.

Jeb: Perkoņ' tēvam peeci dēli, visi peeci Vāczemē.

Tautas dzeedonis: Es tev lūdzu, Perkoniti, atved veenu šai zemē,

Lai tas man palīdzēja, šo āriņu trīcināt.

Veens no teem ir māksligs kalējs. Tas kaļ tā debesīs, ka ogles birst Daugavā:

Deeva dēlam jostu kala, Saules meitai vaiņadziņu;
Preekšā tīru zeltu lika, pakaļāi sudrabiņu.

Tā no pirms vāji personificētā trakā debess dēla attīstijees «debess

bungotajs", «vectēvs", kas «rājas", Perkoņtēvs ar saveem daudzajeem dēleem—

mākslineekeem, un par vēju, vētru nu gādā sevišķa būtne, Vēja māte, kas

brauc ar saveem nevaldameem kumeļeem. Tā ari še izkopts pilnigs mytus

ar plastiskeem, raksturigeem tēleem; ari te eeraugam senlatveeša ražošanu

ta vēl ļoti jaunekligā attīstibas stadijā.
Cilvēka gara pirmajā attīstibas pakāpē ir par visām leetām fantāzija

darbā; ar fantāziju un ne ar skaidru prātu uzķēra cilvēks visus šos apstākļus,

rādija teeši, pats neapzinadamees, savus deevus un domājās tos kā pateesi

esošus, ticēja teem un godāja tos ar apcerigām jūsmām. Bet tā ka fantāzija
še ir darbigais gara spēks, tad cilvēks domājās visus apstākļus, kuros tam

ta deevibas parādijās, dabigos veidos, fantāzijas valodā; tas dzejoja un

ražoja tā tad mytus. Šī gara darbiba- ir zināmā mērā dabiga, neapziniga

dzeja un visu šo ar tik bagātu ražošanas fantāziju apdāvinātās latveešu

tautas mytopolijas, mytu ražotnes valsti, šīs neskaitāmās mytu teikas, mytu
dainas var saukt par leelu dzīvibas pilnu poēmu, kuru visa tauta pa gadu

simteņeem sacerējusi.
Pirmcilvēks redzēdams gaismu un tumsu mainamees, pee tam patiku

un. nepatiku sajuzdams un mērķa peemērigo un nepeemērigo pamazīt

noskārzdams, tā pee laba un ļauna atziņas nākdams, — eeraudzija drīz visur

divi veenu pret otru naidigas varas. Un tas rādija šeem dabigeemsamēreem

jūtigus — garigus tēlus. Tā izcēlās tad gaismas un tumsas varas, labās un

ļaunās deevibas, kas mūžigi eenaidā, lai gan no sākuma visi atrodas

radneecibā. Deena un nakts ir māsas, bet veena balta, otra melna, tā ka

pastāvigi veena no otras bēg. Deevs un Velis bija brāļi —tā eesākas

teika; bet tee nebūt nesateek. Pērkons dzenā Jodu, Joda-māti, Vella-'māti,

kas nedrīkst virs zemes rāditees. Ūsiņš ir ķildū ar Teni, melnsvārciti, tumsas

varu, viņa zirgs ir nospēris šī siveniņu. Tā ka šīs būtnes ir kā rada

domātas, tad neveena no tām nav abzoluti ļauna. Visām šīm nesaticibām,

pretestibām, ir tīri dabigi pamati.
Tā ka visur dzīvibai stājas preti nāve, kā to cilvēks ar laiku peeredzeja,

tad nošķīrās ari drīz divi valstis: dzīvibas —■ gaismas valsts, nāves — tumsas

valsts. Tā tad nu rodas tādi nojēgumi kā: Saules mātes aploks, dvēselišu

namiņš, kurā pēc nāves cilvēka dvēsele kā žvaigzne eelīgo:
Ne ta zvaigzne visu nakti, kas uzlēca vakarā

—

Uz pusnakti eelīgoja dvēselišu namiņā.

Latv. literatūras vēsture f, 2
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Tad Deeva šūpolis, kurā Deeva dēli eeleek karalaukā uzlasitu dvēseliti un

peeleek Laimu šūpotāju, kura šūpodama dzeed:

Aia, mīļā dvēselite, karā kauta, nemiruse.

Pēdigi tumšā veļu valsts un tas ceems, „kur mūžami neatnāca", kā ari

veļu upe: Daugaviņa, melnacite, melna tek vakarā,
Kā ta melna netecēja, pilna dārgu dvēselišu.

Jebšu senais latveetis dzīvi pēc nāves, kā redzam, nekādu ļaunu un bīstamu

nedomājas... Ta ir it omuliga Saules mātes aplokā, kur zeltābolu ritina,

vaj tēvs ar māte svin savai meitai, kas neprecēta miruse, kāzas, jeb tēvs

pēc nāves gana augstos Saules kalniņos Deeva aplokā kumeliņus ...
Māte kāra villainites

Zeltābeļu zariņos.
Tak senais latveetis ari saka: Šai saulē dzīvodami, bīstamees viņas saules.

Ari viņš tic algai pēc nopelna, kā par tam varam ari pārleecinatees mūsu

teikās: Needrišu Vidvutā un Kurbadā, kur minēti vairāki nozeedzneeku tipi
ar dažadeem sodeem, kas teem pēc nāves uzlikti.

Nāvi senlatveeši gan domājas no sākuma kā ļaunu personigu būtni,
kā to leecina leišu Giltine un latgaļu Džiltine, kuras vedamas sakarā ar

latv. laikvārdu dzelt. Tagadējā latv. rakstu valodā ta butu Dziltine jeb
Dzeltene. Bet ta kā bīstama tumsas .vara ar laiku gan atmesta un nāves

gadijumā nu tad tikai peemin Saules-meitu un Zemes-māti, kuru glabāšanā
atrodas kapu atslēdziņa:

Saules-meita, Saules-mēita, dod man kapa atslēdziņu;
Man jaeet kapu slēgt īstajami bāliņam.

Un: Ai, lūdzama, Zemes-māte, dod man kapa atslēdziņu,

Ka es varu kapu slēgt preekš vecāsi māmuliņas...
Ar Deeviņu tēvs

— māmiņa! Labvakar Zemes-māte!

Labvakar Zemes-māte! Glabā manu augumiņu!
It visur sastopams gaismas-varu cīniņš pret tumsas-varām jeb šo

sasleešanās pret gaismu, pret deevibām, kas cenšas kārtibu un likumibu

eenest pasaulē. Psicholoģiski uzķerot, tas nav nekas cits, kā divi pretešķibā

atronamas paša cilvēka, garigā un meesigā, puses, uz ka dibinās labā un

ļaunā princips. Deevs, Pērkons, Ūsiņš ir cīņā ar Vellu, Jupi, Jodu. Tas.
ir labā cīniņš ar ļauno, gaismas ar tumsibu, deenas ar nakti, visnotāļ ari

agrākā, mežonigakā laika cīņa ar vēlāku, glītotaku, kur debess dccvi,

augstākas, garigakas varas valda. Jo tauta nepalika uz pirmās zemākās

pakāpes stāvam; tik drīz—kā kārtiba un likumi tautas dzīvē eeveešas,

ceeša laulibas sadzīve eevesta un valstiska kopiba top nepeeceešama, tad

cilvēks nāk pee atziņas, ka tas no augstākām nekā dabas varām top valdits,

proti, no tikligām varām, kas gādā kārtibu un likumibu pasaulē. Tā tad

tauta savas līdzšinējās dabas deevibas vaj nu pavisam atmet jeb tik vēl kā

vārda pēc lāstos kā rāvējus peemin, kā: rau tevi Jupis, rau tevi Jods, rau

tevi Velis etc„ un rada sev augstākas, garigās būtnes, vaj pārveido, izdaiļo,
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pārcilvēko agrākās deevibas, atraisa tās kāšu no dabas nost un padara tās

par brīvām tikligām būtnēm, kas cilvēku dzīvē kārtibu vezdami valda. Tādu

pārveidošanu, pārvēršanu mēs jau novērojam pee Deeva, Saules, Mēneša,

Pērkona v. t. pr. Eesākumā apbrīnoja, peelūdza tīri mechaniski uzkrītošās

dabas-parādes, preekšmetus un tikai vēlākā laikā pamazīt vēroja, meklēja
aiz teem garigu varu un godāja to.

Vispirms ir gaisma un tumsa chaosā, nekārtibā kopām. Tad šai

mainigajā visumā jeb gaismas-tumsas kopibā ņem pārsvaru raditaja gaisma
kā debess-visums, kas ir identisks ar Deevu, kas savā pirmajā stadijā nozīmē

debesi, kurā nojēgumā igauņi to no mums aizņēmušees savā taevas

(sakne div, tā tad div
— daivas, dievs), kas apzīmē debesi. Tam

ir vispirms traks dēls ar negaisa, perkoņa un vētras raksturu, divi

meitas, veena akla, melna, ta ir nakts, otra balta, ta ir deena. Tā ka

Deevs ir gaisma, tad ari viņa bērni ir gaisma: Ne rībēja, ne dimdēja, te

atbrauca Deeva dēls. (Mīklas uzm. — gaisma.) Taisni vārdā minami kā

Deeva dēli Mēnesis un Auseklis. Kā Deeva dēls lemjams ari Perkonis.

Deeva meitas ir Saule, Laima un kā lemjams Vēja-māte. Deevs ir leelas

ģimenes, saimes tēvs. Tam leela eedzīve ar zirgeem, vēršeem, govim, zosim,

tam rijas, laidari etc. Tas ir leels cilvēku gādneeks un beedrs:

Tumsā teku vakarāi, kas manim beedreem nāca? —

Deeviņš manim beedreem nāca, Mēnestiņis gaišumiņam,

Ai, Mēneša līgaviņa līdz gaismiņu pavairot.

Un: Te ganiņi ganijuši, te kūruši uguntiņu, #

Te Deeviņis sildijees, te palicis zobentiņš.

Tad: Ļaudis ēda, ļaudis dzēra, Deevs aiz loga klausijās,
Deevs aiz loga klausijāsi, "Vaj Deeviņu peeminēs.

Nu viņu aicina eekšā:
Pūt uguni, laužeet skalus, laideet Deevu istabai,

Deeviņš stāv aiz vārteemi nosalušām kājiņām (v. nosvīdušu

kumeliņu).
Tam eenākot visi Šakustās: Klauseet jauni, klauseet veci, Deevs

eenaca istaba.

Jebšu Deevam ir savs «deeva meelastiņš" labāki baudāms, nekā redzams,

kas laikam tāpat kā greeķu ambrozija apzīmē nemirstibu, tad tomēr vees-

turigais latveetis grib viņu uzņemt, meelot ar tam, ko Deevs devis:

Ko mēs Deeviņu' meelosim ? Dosim to pašu rudzu maizi.

Ko mēs Deeviņu dzirdisim? Dosim to pašu meežu alutiņu.

Kad tad ļauna deena stumj nabaga cilvēku lejiņā, tad Deeviņš ņem

to pee rociņas un ved kalniņā un dzīves pabērnis greežas droši pee viņa ar

lūgšanu: «Mīli mani, mīļš Deeviņi, m*n navaidās mīļotajā."

Un pee mīļā Deeviņa cilvēks atrod paspārni ir pēc nāves, kā to caur

kādu bāriņu dabonam zināt, kurš stāsta skaistā dainā sekošo:
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Es redzēju Deeva dēlu seekeem bites mērojam,
Pavaicāju Deeva dēlu, ko dar manis tēvs — māmiņa.
Vaj tee kūla Deeva rijas, vaj mēz Deeva laidariņu?

Atbilde: Tee nekūla, tee nemēza, veeglu darbu veen darija;
Veeglu darbu veen darija augstos Saules kalniņos:

Tēvjs pūta āža ragu ganot Deeva kumeliņus;
Māte kāra villainites zeltābeļu zariņos.

Mīļais Deeviņš ir še izvērtees par. pilnigi cilvēka līdzigu, gādigu saim-

neeku, ļaužu tēvu. Un cik jauki un sīki viņš raksturots kā lēnprātiga,

mīlejama, augsti gudra būtne.

Ar tādu pat plašu dzīvi izveidoti viņa dēli un meitas, kas zināms ar' ir

gaismas būtnes. Papreekšu lai nu sīkāki aplūkojam Sauli un Mēnesi,

kurus jau sastopam pirmajā pavasari kā jaunu pāri. Ari teem ir sava

eedzīve, kā lemjams vispirms no šāda pantiņa:

Saule, Saule, Mēnestiņi, ko tee jūsu kalpi dara?

Zīda pļavas nenopļautas, zelta kalni ne-eceti.

Kad: Perkon's raka Daugaviņu ar sudraba šķipeliti,
Tad: Mēness laida ūdentiņu no kalniņa lejiņā;

Tikmēr tecej' ūdentiņis, līdz peeplūda Daugaviņa.
Mēnesis ir ari kara vīrs. — Kur tu teci Mēnestiņi ar sudraba mēteliti? —

Karā eemu, karā teku.

Mēneša vedibas ar Sauli nav pastāvigas, tee abi pēc asas savārdošanās

kā dzirdējām, izšķiļas un: Mēnestiņis agri lēca, Saules meitu gribēdams.

Lec, Saulite, pate agri, nedod meitu Mēnesim.

Tomēr tas, kā jau agrāk dzirdējām, paņēma Saules meitu, jebšu ari

tika par tam bārgi sodits.

Saulite ir cilvēkam mīļa kā māmiņa:

Pasaraugu Saulitē,

Kā savā māmiņā.

Gana silta, gana jauka, valodiņas veen nebija.

Un: Saulit' silta, māmiņ' jauka, abas veenu mīļumiņu:
Saulit' silta — silditees, māmiņ jauka — parunāt.

Tai jārūpējas par bāriņeem: Lēc, Saulite, no rītiņa, spīd' pa logu istabā:

Bārenite kājas āva tumšajā kaktiņā.
Tad: Tec, Saulite, atskatees, kas tavā ēniņā. —

Tur satek simts sērdeeņu,

Basajāmi kājiņāmi.

Kam, Saulite, vēlu lēci, kur tik ilgi kavejees?
Aiz viņeemi kalniņeemi bāra bērnus sildidama.

Ari ganiņš ilgojas pēc viņas: Ai, Saulite, māmuliņa, parādees ganiņam;

Ganiņami gara deena, kad Sauliti neredzēja.
Tad: Saule pina vainadziņu, vītolāi sēdēdama.

Bārene lūdz:
— Pin, saulite, dod man veenu, man jaeet tautiņās!
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Saule lepni ģērbusēs. Tai neveen ir zīda svārki, sudraba kurpes kājās,

nē, tai ir ari daudz villaiņu: Vakar Saule samērkuse divi simti villainišu, —

Šodeen spodra netecēja, skalodama, velēdama.

Ta ir pate strādiga un tai strādā ari kalpones un meitas. Ja viņa pate

nespīd, tad to dara viņas kalponite un Jūras meitas velē Saulites kreklus:

Velc, Saulit, baltu kreklu, met mello jūriņā,

Lai velēja Jūras meitas sudrabiņa vālitēm.

Un: Saule savus kumeliņus jūriņā peldināja;

Pate sēd kalniņāi, zelta groži rociņā.

Tad ta «brauc miglas dzēst uz sudraba ezeriņu"; ta brauc: „Par šiliņu

ratiņos, pār jūriņu laiviņā" un peetura kā kreetna māte savas meitas pee

darba un čaklības: 1 Saule savas meitas rāja, vidū gaisa stāvēdama;

Veena plānu neslaucija, otra galdu nemazgāja.

Deeva dēli un saules meitas ir tāpat, kā viņu vecāki, gaisma un

zvaigznes. Kā divi Deeva dēli, Mēnesis un Auseklis, ir saukti vārdā, tā ari

divi Saules meitas
— Austriņa un Dzeešiņa, kuras veenādas jeb saskan ar

leišu Ašrine un Vakarine, no kurām pirmā kur Saulei uguni, otrā klāj

gultiņu. Te domājamas ar citeem vārdeem rīta un vakara blāzma, kas tik

jauki personificētas kā Saules meitas, pee kam meitas un kalpones ir

identiskas. Ar Deeva dēleem ir tāpat — tee dara ari kalpu darbus. Te

atrodamees tai agrajā laikmetā, kur bērna un kalpa nojēgums bija identisks.

Tad laiku ari noteica ne pulkstenis, bet gailis, kurš zināms, kā viss šo

deevibu dzīvē, ir idealizēts, nav veenkārš. Tā tad «zelta gailis" modina

Saules meitas. Un veens Deeva dēls ar' agri kājās — tas eet medit

«miglainā rītiņā;

Sudrabiņa irbi dzen, zeltitām kājiņām.
Zem šis sudrabiņa irbes, zeltitām kājiņām, droši saprotama Saules meita

Austriņa, kas tāpat kā tautu meita top irbei peelīdzinata, ar mīlināšanas

vārdu, kā jau mīlejama būtne apzīmēta. Deeva dēls eet ari ganos, tam «zelta

rīkste rociņā". Mēs jau dzirdējām, ka vispirms Saule un Mēnesis bija

gani, veens — zelta, otrs —
sudraba. Tad:

Deeva dēli klētī cirta, zelta spāres spāredami;
Saules meitas cauri gāja, kā lapiņas drebēdamas.

Un: Deeva dēli seenu pļāva, spailes gali Daugavā;
Saules meita grābt tecēja sudrabiņa grābekliti.

Te it īpaši Saules meitu peevelk Auseklis, kurš pļauj seenu Daugavmalā:
— Kur tecēji, Saules meita, ar sudraba grābekliti?

Atbilde: — Uz Daugavu seenu kast pretim rīta Auseklitim.

Deeva dēls dara aiz mīlestibas varoņa darbus, par kureem jābrīnās:

Kas varēja to dariti, vidū jūras kaudzi mest?

To darija Deeva dēlis, Saules meitu precēdams.
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Kā Saule brauc jūrā, tā ari viņas meita kavējas jūrā, uz savām kāzām

sapozdamās: Div svecites jūrā dega div sudraba lukturos.

Saules meita klāt sēdēja, vaiņadziņu pušķodama.
Bet Auseklis nozudis. Kad pēc ta taujā: Kur tas rīta Auseklitis,

Ka neredzi uzlecam, tad dabon

atbildi: Auseklitis Vāczemē, t. i. reetumos, samta svārkus šūdinaj'. Un kad

tas tā patīkami uzģērbees aiztek Saules meitas precibās, tad jau par vēlu.

Brālis Mēnesis izleetodams viņa prombūtni jau sev paņēmis viņa «saderētu

līgaviņu". Citeem Deeva dēleem veicas mīlestibā labāki, nekā Auseklim,

viņi dzer kāzas: Deeva dēli, Saules meitas,

Vidū gaisa kāzas dzēra;

Mēness, gaisu tecēdams, tas pārmija gredzentiņus.
Ari te visur sastopami it tīri cilvēciska dzīve, cilvēciski raksturi ar to stiprām

un vājām pusēm.
Pērkons. Tas, kā jau dzirdējām, ir ari Deeva dēls, bet no sākuma

pārak bargs, brammanigs, traks dēls, kura dabā negaiss un vētra eejaukti.
Bet ar laiku nomanija, ka tas neveen dzenā tumsas varas: Vellu, Vella-

māti, Jodu, Joda-māti un Jupi dīda un tīri gaisu, bet ari pašķir auglibu;
ka tas neveen atreebj, kā pr. p. avotā slīkošo Saules meitu, bet ir ari visā

savā bardzibā un stiprumā saudzigs un lēnigs.

Rāmi, rāmi draudēdams nāk pār jūru Perkonitis;
Ne maitāja eevas zeedus, ne arāja gājumiņu.

Senlatvectis to peesauca pret saveem tēvu zemes eenaidneekeem:

Rūci, rūci, Perkoniti, skaldi tiltu Daugavā,
Lai nenāca poļi, leiši manā tēvu zemitē.

Tad: Pērkons brauca pār jūriņu, viņpus, jūras seevu ņemt,
Saulit' ar pūru pakaļ brauca, visus mežus veltidama:

Ozolami zelta jostu, kļaviņai raibus cimdus,

Mazajami kārkliņatai zelta greestu gredzentiņu.

Kāda leeliska gleznu —
krāsu bagāta aina, kad pēc barga gaisa perkonis

ducinādams aizvelkas projām un saule iz mākoņeem iznākdama apspīd visus

mežus, visu plašo dabu, tos kā kreetna līgaviņa radus, ar greznām veltēm

apkārdama, pušķodama.
Perkonim ir ari daudz dēlu. Tee ir visi amatneeki un tēvam leeli

palīgi. Tee ir pēc skaita vaj peeci vaj deviņi.

Perkon-tēvam peeci dēli, visi peeci amatneeki:
Divi rūca, divi spēra, peektais šķīla uguntiņu.

Jeb: Perkonimi peeci dēli, visi peeci Vāczemē (reetumos).
Es tev lūdzu, Perkoniti,' atved veenu šai zemē.

Lai tas man palīdzēja, šo āriņu trīcināt

Jeb: Pērkona tēvam deviņi dēli; trīs rūca, trīs spēra, trīs zibināja.

Starp teem, kā jau dzirdējām, veens ir leels mākslineeks-kalejs, kas

peelīdzinams greeķu Hefaistam, vācu Vilandam un somu Ilmarinenam. Tas
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ir Debeskalis, kas kalis debesis un kal, kā jau dzirdējām, dārgas māksligas:
leetas. Perkoņa tēvu sauc ari par «debesbungotaju," par vectēvu; jo bargā
laikā saka bērneem: «vectēvs rājas" jeb «deeviņš rājas" un lūdz viņu:

«Mīļo deeviņ, sper to Vellu;" jo ļaudis tic, ka bargā laikā Pērkons l) dzenā

Vellu, Vella-māti etc.

Laima. Deeva meita. Ta ir vispirms mākoņu jaunekle-jaunava,
uz ko jau viņas vārds aizrāda. Tas atvasināms no leet, līt un šai jauneklei
ir- vispirmāk sakars ar leetu, kas iz mākoņeem līdams nes auglibu un laimi

cilvēkeem. Ta kā Deeva meita ir. it tāpat kā greeķu Pallas-Atene gudribas
deeveete. Ta ir dzeesmu mākslas eedvēseja. Dzeesmeneeks to peesauc:

Mīļā Laima, Deeva meita, nāc dzeesmiņas darināt,

Teic dzeesmiņu, dzeedi pate par jauneemi, par veceem.

Laima ir «mūža licejiņa":

Laimit', mūža licejiņa, kādu mūžu tu man liki:

Vaj tu liki pa ļaudim, vaj pa ļaužu valodām?

Tautu meitai tautās izejot, ja-izšķirās, kam kļausit, vaj ļaudim, vaj Laimai

Ko bij manim nu dariti: ļaudis teica, Laima leedza,

Ļaudis teica maizes zemi, Laima — gaužas asariņas.
Klausiš' Laimas leegumiņu, ne ļautiņu teikumiņu.

Jo: Augstāk dzeed cīrulitis par viseem jputniņeem,
Gudrāks Laimas lēmumiņš par viseemi padomeem.

Un: To zin Deevs, miļā Laima, kur mūžiņu nodzīvošu. —

Kā Deavs un Saule, tā ari Laima ir īsteni sērdeeņu gādneece:
Kur, Laimiņa, tu tecēji, pilna sauja dzīpariņu?
— Bāreniti tautās veda, nepušķotu villainiti.

Deevs dod sērdeenei tautās izejot zirgus, Laima — govis, avitiņas.

Māmuļite bēdajasi, ka tai bija daudz meitiņu;
Pate Laima atbildēja: gan es pate izgodešu.

Un: Sauc Laimiņa, met ar roku, kalniņā stāvēdama:

Redzej' mani lejiņā ar nēvekli runājam.
Un Laimu lūdz: Ej Laimiņa, kur eedama, nāc pee manis pāreedama,

Palīdz manu grūtu mūžu veegluniā darināt.

Kā AteneOdisejāparādās drīz tēvam, Odisejam, drīz dēlam, Telemacham,
tos pavada, tā ari Laima veenam otram veetu veetām parādās, dod padomu;
kā Atene mācijuse starp citu īpaši seeveeteem vērpšanas mākslu, tā ari

Laima stāv ar šo prašanu sakarā; kā Atene ir jaunibas kopēja, līdzētajā un

veselibas deeve, tā ar' Laimiņa. Veena kā otra ir savas tautas labklājibas

vairotajā un top godāta kā gudra sardzibas deeve-māmiņa. Ja Pallas-Atene

pazīstama visvairāk kā ētiska (tikliga) deeviba, par kādu ta sevišķi vēlāk

izvērtuses, tad ari Laimiņa pēcgalā lūko sevišķi uz seeveešu tikumu.

') Sansk. Pardžana-s, leišu Perkunas, kr. Ilepvui,.
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Kura meita godu gaida, tai Laimiņa kroni piņ,
Tai Laimiņa kroni piņ tīra zelta sudrabiņa;

Kura godu negaidija, tai no ērkšķu zariņeem,
Tai no ērkšķu zariņeemi un no dadžu lapiņām.

Kā Atenei ir svēts eljas koks, tā Laimai svēta leepa, kurā ta ari sēd

tāpat, kā Dēkla vītolā. —

Kā gaismas deevibām stāv preti tumsibas varas, kā labam preti ļauns,
tā svētibas un labklājibas, tiklibas deeves, Laimas, darišanās jaucas posts,

ļaunums, Nelaime, Ļauna-deena. Tā tad:

Laima gāja ar Nelaimi pa veenāmi laipiņām;
— Ej, Laimiņa, tu pa preekšu, grūd Nelaimi ūdenī !i

Nelaimite kājas ava, dziras manim līdzi nākt,

Nāc, Laimiņa, tu man līdzi basajāmi kājiņām.

Dod, Deeviņi, leetum līti, man ejoti tautiņās,
Lai nolija Ļauna deena mana ceļa maliņā!

Ej, Laimiņa, tu papreekšu, es tavās pēdiņās!
Nelaid mani to celiņu, kur aizgāja Ļauna deena.

Ļauna deena preecajasi, ka raudāti veen raudāju.
Raudi pate Ļauna deena, es staigāju dzeedadama.

—

Te cildināta dzeesmu vara kā Jaunuma pārspējeja.

Dēkla, Kārta. Šīs kopā ar Laimu parādās par trim likteņa deevibām,

kā tās trīsskaitlī sastop ari pee klasiskām tautām. — Dēkla no laikvārda

dēt, no ka ar' atvasināms vārds dēls (filius) un Kārta no cirst (sanskr.

Kirtānta, dzīvibas pavedeena nocirteja).

Dod, māmiņa, neleedz mani pērnajami tauteetim.
f

Pērnajanai tauteešami Dēkla, Laima līdzi nāca.

Steidzees, Dēkla, steidzees, Laima, nu ved tautās sērdeeniti;

Steidzees, Dēkla, vārtus vērt, Laima, segt villainiti.

Traucees Kārta, traucees, Laima, traucees, mana māmuliņa!
Traucees Kārta vārtu celti, Laima, celti kumeļā.

Ta ir mana Kārta, Laima, kas man cēla kalniņā;
Gana man bija tādu ļaužu, lejiņāi stūmejiņu (var. spārditaju).

Ūsiņš. Sakne us, no tās ausati (degt), mūsu aust (deena aust),
leišu aušti, no saknes us; skr. sakne ush ir sa-īsinata no pilnākas saknes

vas, no ka snsk. vas-aras (deena) un mūsu vasara kā gaismas un siltuma

laiks. Ūsiņa vārda sakne atrodama visās indo-europeešu valodās un apzīmē

gaismu, degšanu, siltumu. Ir visai interesanti, ka no veenas mūžigi vecas

vārdu saknes us (vas) vesela rinda āreešu (indo-europeešu, indoģermaņu)
gaismas deevibu dabujuse savu vārdu:

Uschas — pee indeešeem,

Uscha — pee perzeešeem,

r,wc
—

pee greeķeem,

Aurora — pee romeešeem,
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Ostara —

pee ģermaneem,
Aušra

— pee leišeem,
Austra

— pee latveešeem,

Ūsiņš — pee latveešeem un

YceHb
— pee kreeveem.

Bet neveen Ūsiņa vārda etvmoloģija aizrāda uz tam, ka tas pirmatnigi

bijis gaismas deevs. Ari viņam zeedojamais gailis leecina par viņu kā

gaismas un pavasara deevu. Jo gailis ir deenas aušanas zimbols un Ūsiņam
zeedotee pauti —

olas ir pēc senas un tālu izplatitas simbolikas dzīvibu

raditaja dabas-spēka un auglibas zīmogi. Ūsiņš ir blakus Deeviņam tāds

pat grandiozs gaismas deevs, kurš tik mazāk humānu virzeenu ņēmis, mazāk

pārcilvekojees kā mīļais Deeviņš. Ūsiņš ari cīnās ar tumsibu («Melnsvārci",

Jodu), kā Deeviņš, Pērkons.

Ūsiņš kalnā, Tenis lejā, abi sāka leelitees;

Ūsiņš leelij' bērus zirgus, Tenis baltus siveniņus.
Tenis dzina baltu cūku taisni kalna galiņā;

Ūsiņš viņam pretī gāja, uzbildināt gribēdams.
„Kur eedams, Melnsvārcit, ar teem zelta gredzeneem?"

„„Nāk' uz tevi teesatees, zirgs nospēra siveniņu"".

Tenis1) Melnsvārcitis lejā, ir nakts: lejās metās pa preekšu tumšs.

Tenis—Melnsvārcis, dzen baltu cūku taisni kalna galiņā. Ši cūka apzīmē
bālo mēnesi, kas pirmajā ceturksnī vēl pirms saules noeešanas pee debess

uznāk. Teņa — Tuņņa, Melnsvārča, teesašanās
—

sūdziba pret Ūsiņu ir,

proti, ka mēnesis caur Ūsiņa, pirmātnigā saules-deeva vainu veenu daļu

zaudējis. Gleznainā dzejas valodā tas skan, ka sauleszirgs, Ūsiņa kumeliņš,

saspēris Teņa siveniņu. Tenim sava baltā cūka jo mīļa, tas sauc to par

siveniņu. —
Te izrādās vispirms Ūsiņš par zirgu kopēju, saudzētāju un Tenis

par cūku kopēju, sargu. Tik dainas beigās ir sākumā daudzskaitļa veetā

atkal veenskaitlī mēnesis un saules kumeliņš. Varbūt, ka sākumā minētā

daudzskaitlī „siveniņi" jāsaprot viss nakts zvaigžņu bars, ar ko Tenis,

Melnsvārcis, leelās pret deenas spožumu. Te būtu ar' eevērojami tee zelta

gredzeni, zelta zvaigžņu vaiņagi, ar kureem izgreeznojees «Melnsvārcis",

Tenis, nakts, velkās pakaļ zūdošai saulei, deenas gaismai. Ari citām tautām

ir analogi myti par mēnessgreežeem, par kureem še runāt nav mūsu uzdevums.

Tad tāda daina: Krausim malku vezumā, vedisimi Ūsiņam,
Lai tas kūra leel' uguni, lai sildija pasaulit';
Lai stāv dzīvi bēree zirgi, abolaiņee kumeliņi.

Meteens sola aukstas deenas, draudē visus nosaldēt.

Tā tad Ūsiņš ir pasaules silditajs, kas visas dzīvibas izglābj no sasalšanas

nāves.

') Tenis, Tunnis, igauņu Tonn, ir Paduas svētais Rntonlus, kurš katoļu laikā stājees

latv. vārda veetā; peevārds .Melnsvārcis" leekas aizrādām uz Jodu, kas nozīmē .Melno--
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Tad: Ūsiņš jāja par kalniņu ar akmeņu kumeliņu.

Tas atnesa kokeem lapas, zemei zaļu mēteliņu (v. āboliņu).

Ūsiņam divi dēli sarkanām galviņām;
Veenu sūta peeguļā, otr' ar arklu tīrumā.

Te mēs atrodam mums jau pazīstamās dabas parādes — vakara blāzmu

un rīta blāzmu — jau aplūkotās Saules meitas — Dzeešiņu un Austriņu —

citā, t. i. vireešu šķirā tēlotus
—

kā Ūsiņa dēlus. Tāpat ari Saule un

Mēnesis, kurus mācijamees pazīt kā Deeva meitu un dēlu, še sastopam

abus, tā Sauli kā Mēnesi, dēvētus par Ūsiņa dēleem, kā:

Ūsiņam bij divi dēli, abi veenu vecumu (pareizi būtu: vecumiņu),

Neredzēja, kad tee dzima, tik redzēja staigājot:

Prāvākais, kad strādāju, mazākais, kad gulēju.

Tee bez šaubām ir saule un mēnesis.
—

Tad pēc vairākām Ūsiņa
dzeesmām jānāk pee lēmuma, ka tas ir ta pate deeviba, ko pa Jāņeem

daudzina, kur viņa tad katoļu laikā dabujuse Jāņa Kristitaja vārdu. Tā pr. p.:

Ūsiņš nāca par gadskārtu savu bērnu apraudzit;

Vaj tee ēda, vaj tee dzēra, vaj no Deeva veselib'.

Gan tee ēda, gan tee -dzēra, gan no Deēva veselib'.

Un tāpat: Jānitis nāca par gadskārtu savus bērnus apraudzit:

Ko tee ēda, ko tee dzēra, ko eesēja druviņā. Spr. 29.0. 1. p.

Jeb: Jānit's nāca par gadskārtu savus bērnus apraudzit:

Vaj tee ēda, vaj tee dzēra, vaj Jāniti daudzinaj'.

Tāpat: Ūsiņš nāca par gadskārtu savus bērnus apraudzit:

Vaj tee ēda, vaj tee dzēra, vaj Ūsiņu godinaj' (v. daudzinaj').
Tad: Kas grib baltu villainišu, lai dzen aitas peeguļā.

Ūsiņ' nakti zelta rasa, tur aitiņas mazgājas.

Un: Kas gribēja baltu avju, lai dzen avis peeguļā:

Jāņa nakti zelta rasa, tur aitiņas mazgājas. (Spr. 290. ļ. p.)

Jeb: Leela migla, leela rasa leela meža maliņā,
Tur es dzīšu sav' aitiņu pašā Jāņa vakarā. (Brīvz. 42. 1. p.)

Joprojām: Ūsiņš deija,'Ūsiņš lēca mana staļļa pakaļā.

% Lēc, Ūsiņ, kur lēkdams, lēc kumeļu dārziņā I

Un: Lēc, Jāniti, kur lēkdams, lēc kāpostu dārziņā,
Izrau gušņas, izrau nātres, lai aug balti kapostiņi.

Kā Ūsiņš top aicināts lēkt kumeliņu dārziņā, tā Jāni skubina, lēkt kāpostu

dārzā. Tā ka «lekt" ir pastāvigs terminus pee saules uzlekšanas, —
tad

tas aizrāda uz tam, ka še eet runa par saules dtevibām. Kā Ūsiņam ir dēli,

tā Jānitim ir meitas: Jānišam divi meitas,

Veena leela, otra maza:

Ta leelā zeltu nesa, ta mazā sudrabiņu, —

zem kam saule un mēnesis saprotami. Gramatiskā vīreešu un seeveešu

šķira še, zināms nav pilnigi eevērota. Pee mēneša nebūtu formas ziņā neko
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eebilst, jo tas leetojams tiklab maskulinā (mēnesis), kā feminā formā

(mēness), var tā tad dēls kā meita būt; bet saule tagad leetojama tikai

seeveešu šķirā un apzīmē tikai seeveeti. Tak neskatot uz tam Ūsiņa dzeesmā

ta nosaukta par dēlu, kas laikam aizrāda uz tam, ka saule, tāpat kā pr. p.

latiņu sol, kādreiz senāk tapuse leetota vīreešu šķirā, kā: vagare, bende etc.

Tāpat neskatot uz gramatisko šķiru Ūsiņa pirmee divi bērni
— rīta

blāzma un vakara blāzma, Austriņa un Dzeešiņa, — ar' apzīmēti par dēleem.

Kad Brīvzemneeka un Sproģa krājumos lasāms: Tei atjāja bruņots vīrs

Akmeņotu kumeliņu:
Tas atnesa kokeem lapas, zemitei zaļu zāli. (Br. 52. 1.p.)

Kas tas bija, kas atjāja ar dūmaiņu kumeliņ:
Kas atnesa kokeem lapas, zemei zaļu āboltiņ? (Spr. 300 1. p.)

Uz tam atbild Auniņa uzzīmētās Ūsiņa dzeesmas, jau agrāk peevestā un tās

variants: Pār kalniņu Ūsiņš jāja ar akmiņ' kumeliņ',

Tas atnesa kokeem lapas, zemei zaļu āboliņu. (Ns 39 un 40.)

Tāpat kā Ūsiņš, jā j ari Jānitis un ir droši tas pats Ūsiņš, gaismas, saules

varonis, kurš ar laiku tik drusku citāds izvērtees, kā «bruņots vīrs"; tam

«rībej' zeme atjājot, skanej peeši nolecot".

Ja dzeesmā skan: Ūsiņš stāvu slaistijas mana staļļa pakaļā.

Nāc, Ūsiņš, ustubā sēstees galda galiņā!
tad tas apzīmē, kā augstāki un augstāki kāpj pavasara saule pee debess.

Ūsiņu ar' it tāpat skubina, eet „stallitī", barot «labus kumeliņus", kā Jāniti,

zeedainiti, zilzobiti aicina nākt ar zāļu nastu sētiņā un dot to govsniņām.
Ja nu vēl saņemam līdz šim aprakstito kopā, tad redzam, ka Ūsiņš ir

gaismas deevs, kuram ir bērni: rīta blāzma un vakara blāzma, ja, saule un

mēness, ka Ūsiņš ir gaismas deevs, kas visu pasauli silda, pavasari varonigi

šurp jāj uz akmeņa kumeļa, sneegu, ledu sadragādams, mežus un pļavas
košā zaļumā tērpdams un neveen zirgeem, bet viseem dzīvneekeem baribu,

uzturu gādādams un dāvādams. Ta gan vispirmātnigakā ideja, kas izteicas,

izpaužas Ūsiņā. Bet šī pirmātnigā leeliskā, dziļā un aptverošā Ūsiņa

nozīme ir ar laiku pamazīt nobāluse par zirgu barotāju un bišu deevu.

Bet vēl tagad ir tāda jausma par pirmātnigo grandiozo nozīmi tautā

uzglabajuses.

Kristigu ticibu eevedot tapa paganu deevu veetā eecelti katoļu svētee,

tā pr. p. Laimas veetā
— Māra, Dēklas veetā

—
Tēkla (kā to daži tagad

dara), Joda, t. i. Melnā veetā — Tenis (Antonius) Melnsvārcis etc. Ari

Jānitis stājees kāda paganu deeva, — varbūt Ūsiņa veetā, tā tad ar' Ūsiņa
veetā stājees Jorģis (St. Georg) un Ūsiņa deena pārdēvēta par Jurģa deenu,

kā par Jāņa Kr. deenu pārdēvēta paganu deeva deena. Vārdi Ūsiņi, Jurģi

top pārmaiņus leetoti kā Ūsiņa, Jurģa deenas apzīmējumi. Runā ari no

Ūsiņu meežeem. Ūsiņa vārdu sastop tāpat kā ari citu deevu, Saules,

Perkoņa etc. vārdus veetu nosaukumos — kā pee Auniņ-a lasāms
— Ūsiņa

kalns, Ūsiņa mājas, Ūsiņa krogs v. t. pr.
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Deevs, Deeviņš, kurš vispirms, tāpat kā Ūsiņš, tik gaismu, gaišās
debesis apzīmēja, it sevišķi, kā rādās, īsteni zināmu attīstibu gājis cauri.

Ka tas līdz ar Sauli uz veenada pamata stāvēdams ir cits, nekā jūdu un ari

kristigo Deevs, ka tas ir vēl dabas deevs, tas ir skaidri noprotams, saka

Mannhardts. Myti un tautas dzeesmas šo uzskatu apstiprinādami, dod mums

pee tam leelisku dabā, kā cilvēku liktenī valdošas personibas ideju, kura ir

tuvu klāt, tai caur parastu polyteistisku runas paņēmeenu uzliktā aprobežojuma
važas salaust. Ja tas pēc mūsu mīklām ir līdzigi greeķu Uranum jeb pa

daļai mūsu Ūsiņam vēl maz personificēts, tad mūsu dzeesmās to jau sastopam

kā plastiski raksturotu personu. Ar likteņa dccvi Laimu kopā tas tuvojas

cilvēku dzīvei. Jauni puiši, jaunas meitas,

Tīrijati ceļa malas,

Jāj Deeviņis, brauc Laimiņa, pakrīt laimas kumeliņš.

Jeb: Deeviņš gāja rudzu lauku, rudzu rogu cepuriti,
Laima gāja auzu lauku, auzu skaru mēteliti.

—

Sevišķi saudz Deeviņš arāju un ta lauku svētibu.

Rāmi, rāmi Deeviņš kāpa no kalniņa lejiņā,
Ne traucēja rudzu zeedus, ne arāja kumeliņu.

Deevigas svētibas bijigu gaidījumu pee pazemigas deeviga leeluma

apbrīnošanas izteic brīnišķi daiļi pantiņš: Deeviņš kāpa kumeļā'i,
Es kāpsliti paturēju;

Man Deeviņis zemi deva par kāpsliša turējumu.

Un līdz izcilam līdeenam paceļas viņa kumeliņa apraksts:

Deeva jātam kumeļami caur segleemi saule lēca,

Caur eemaukteem mēnestiņis,

Pavadiņas galiņāi auseklitis ritināja.

Stāvēdams blakus citām deevigām būtnēm, bet par tam caur savu

aptverošu darbibas lauku bezgaligi pārāks būdams, nav Deevs, Deeviņš no

paša sākuma nekas cits, kā debess deevs, kurš jau it par visuma deevu

attīstijees. Viņš ir gandrīz jau pavisam no dabas valsts izstājis ārā.

Zemes un ūdens deevibas.

Pēc augstajām debess un gaisu deevibām mums nu japeegreežas tām

deevigām būtnēm, kuru darba lauks ir gandrīz veenigi zemes virsū. Kā

Uranum Gāja (Gāa), tā Deevam, Debesu-Deevam jeb Ūsiņam, kā tēvam, ir

gan kā otra puse Zeme, Zemes-rrāte. Kā debess dara zemi augligu, tā

Deevs-tēvs Zem es-māt i. Bet tas tā tikai lemjams; jo par šo būtni, kurai

peevārds „trūdaliņa", ir mums tik pāris dzeesmiņu, .pēc kurām ta ir «kapa

atslēdziņas" glabātajā, kuru mirējs sveicina, lūgdams, lai „glabā" viņa

«augumiņu", jeb kāds par bāreni palicis lūdz tai «kapa atslēdziņu", lai var

«kapu slēgt preekš vecās māmuliņas". Citādi tās mytus mums nesneedz

nekādas tāļakas ziņas. Tās persona nav neko attistijuses, kā ari tās citas
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deeviškas matēs, kuras eekrīt šai nodaļa. Ar Zemes-mati salīdzināma leišu

Žeminele, žēdkelele.

Meža-māte «purva malu staigādama" jeb «uz ciniša sēdēdama"

sauc, skaita putnus un dod teem vārdus.

Meža māte putnus sauca, purva malu staigādama;
Sloka — Greeta, irbe — Maija, paipaliņa — Madaliņa.

Jeb: Meža-māte putnus skaita, uz ciniša sēdēdama:

Krauklis — Silis, dzenis — Pēča, sikspārnitis —
Bērtulitis.

Bez tam viņa līdz ar Lauku-māti darina ligavām pūru. Krūmu-māte—

ko bērni ceemā mācijušees, to vasaru paņem Krūmu-māte.

Ceļa-māte no ceļa-vīreem sevišķi peesaucama, lai viņu ceļš izdodas,

lai «zaķis nepārskrej pār ceļu." Ceļš mīklās apzīmēts par vectēva jostu, ko

nevar salocit. Kādā dzeesmā Ceļa-māte teikta par visai bagātu, kā:

Lai bagāta, kas bagāta, Ceļa-māte jo bagāta: —

Kuru deenu netecēja dzelžeem kalti kumeliņi? .

No tādām mātēm, kā: Dārza-māte, Puķu-māte, nezinām vairāk,
kā tik vārdus. No Meega-mātes zinām veenigi tikdaudz, ka tas klēpī
ir saldi dusēt. Veļu-māti var apzīmēt par mūžigā meega māti; jo dabigā
nāvē mirušo un kapos guldito veļi — dvēseles atdusās veļu kalnā

Veļu-mātes paspārnē.
l ) Drusku dzejots par Vēja-māti un Jūras-māti.

Pirmās
— Vēja-mātes —

darbibas lauks atrodas starp gaiseem un zemi. Ta

iztaisijuse zināmu attīstibu cauri. Ta ir Perkoņa, no sākuma Deeva trakā

dēla, māsa. Tee dzimuši it kā dvīņi un tad katrs savejadi attīstijees. Vēja-
māte brauc četreern zirgeem, tās dēls ir Veesuls; ta šūpo un auklē vāveres

bērnus koka zarā; ta leelās nolaust ozolam galotni. Leeliba naudu

nemaksā, tā tad: Vēja-māte leelijās, ozoliņam galu laust;

Ozols bija gudrs vīrs, —
līdz zemiti locijās.

Ta klabina pa deenvidu nama durvīs un māsiņa, kas savu bāliņu apguldijuse,
skubina to: Ej gulēt, Vēja-māte, neklabini nama durvis:

* Mans mazais bāleliņis namā guļ deenas vidu.

Jūras-māte intresejas sevišķi par veceem zvejneekeem, pēc teem

taujādama, ko tee dara:

Jūras-māte man vaicāja, ko dar' veci zvejneeciņi?
— Tīklus auda, airus drāza, to dar' veci zvejneeciņi.

Tai ir, kā dzirdējām, meitas, kas velē Saulei kreklus sudrabiņa
vālitēm. Kad viņa sanāk dusmās, tad to var tik remdināt ar zeedu mešanu.

Tādu zeedošanu vēl tagad mēdz izdarit peldu veesi, kas, laimigi sezonu

pabeigdami, met pēc veca paraduma jūrā puķu kušķus, vaiņagus, vaj kādu

naudas gabalu. Leišeem ir līdziga deeveete Jurate. Kā maz attīstītas

tās nesneedz nekādus bagātus mytus.

<) Par to ir daudz dzeesmu un tai ari daudz vārdu.
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Gāstās, ļaunās deevibas jeb varas.

No sava goda kā tumsas varas deevu dumpī gāstas no gaismas
deeveem mīt nu tās nezināmos bezdibeņos, ezeros, ūdeņos, nedrīkstēdamas

virs zemes gaismā rāditees. Šīs tumsas varas ir: Jupis, Jods, Velis

un šo perēklis: Joda-māte, Jodi; Vella-māte, Veli i. Tik Jupja
vārds nav veegli izprotams. Jādomā, ka tas atvasināts no vārda «upe",

kam izloksnē prefiģets j, kā pr. p. Usens un Jusens. Joda un Vella vārdi

apzīmē melnu, tumsu. Kur Jods dabūjis no sv. Antonija aiztapinato vārdu

„Tenis", tur šim epitetons «Melnsvārcis" un Jods vēl tagad nozīmē leišu

valodā melnu. Pēdigi Velis tautā veenadi domāts melis, kā to apleecina

paruna «melis kā Velis". Visu šo tumšo, ļauno deevibu vārdi top minēti

lāstos: Rau tevi Jupis! Rau tevi Jods! Rau tevi Velis. No Jupja sastop

gan dažas dzeesmas, kā: Jupis jāja olu tiltu

Ābolainu kumeliņu;

Sper Perkonis olu tiltu, dreb deeviņakumeliņš . . .

(Sal. Latvju dainas 32930, 9 No Vella stāsta, ka tas kā milzigs stipreneeks

ceļ kalnus. Tā pr. p. tas gribējis divi Abavas peetekas, Amuli un Imuli,

kas Matkules pagastā kādā veetā it tuvu blakus tek, saveenot, sakampdams

to zemi, kas šīs upes šķir, leelā augstā kampeenā, lai to aizceltu prom;
bet tad gailis dzeedajis un tā kampeens palicees, ko vēl šodeen sauc par

«Vella kampeenu". Ari kur uz laukeem redz pārak daudz akmeņu, tad tos

peešķir tāpat Vella darbam, kā Vella kalnus, un Vella gravas. Velis nesis

reiz tos akmeņus leelā milzigā maisā, bet tad šim pasprucis gals vaļām un

tā akmeņi izbiruši. Akmeņi zemes virsū radušees no ta laika, kad Deevs

Vellu no debesim nosveezdams šim metis akmeņus vēl pakaļ. Jods rīkojas

tāpat kā Velis tik pa nakti. Tas parādās Indulim ap pusnakti ugunigā

stabā — izšaujas no zemes, aizdambē upi, glābdams Induli no ta

eenaidneekeem, bet Perkonis būdams šo $usē, nosper Induli. Jods un

Velis ir milzigi stipreneeki, bet teem maz inteliģences. Atteecotees uz

Vellu, tas it īpaši redzams ta cīniņā ar Deevu. Viņš ļaujas veeg|i
peemulķotees un top pēdigi par muļķa Vellu. Tā Jodu kā Vellu mūžigi

dzenā Perkonis ar visu viņu perēkli. Un Joda-māte, kā Vella-māte bēg

pūzdamas, elzdamas kad pee debess parādās Perkoņ-tēvs. Tās ir, kā nakts,

melnas. Vella-māti tautas dzejneeks teicas redzējis, kā:

Es redzēju Vella-māti ābelē koklejam:
Peeci pirksti, peeci nagi, peecas uguns dzirkstelites.

Šai nodaļā eekrīt ari Nelaime un Ļauna deena, pret kurām, kā

jau agrāk redzējām, Deeviņš un Laima uzstājas.

Visleelakais chamelions starp šeem ļauneem, tumsas un nakts gareem

ir Pūķis. To pazīst visas tautas, visa pasaule, kur tik uzglabājušās ziņas

no seneem laikeem. Peevedišu par viņu še vispirms dažus avotus:
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1) Dionizija Fabricija grāmatās: „Livonicae Historiae Cornpendiosa
Series" nodaļā „dc cultu, religione et moribus incolārum Livoniae" sacīts:

„quorum alii dracones m dominibus suis alunt, qui frumenta furantur et ad

suos reportant".

2) Pauls Einhornssavā
M Reiormatiogentis Letticae m Ducatu Curlandiae"

raksta sevišķā nodaļā par Pūķi: „Seine- Gestalt betreffend, sol er gantz
Fewrroht seyn, vnd wie ein brennend Fewer durch die Lufft gar eiligst
hinfliehen. Wann er ledig ist, sol er gantz Fewr-roht, wann er aber Korn

vnd andere Dinge gestohlen, vnd sich damit erfullet, gantz blaw vnd

abschewlich anzusehen seyn."

3) Stenders savā gramatikā (pag. 298) saka: „Pūķis, der Drache, als

Gott des Reichthums, der Andern den Segen raubt und seinem Wirth

zuschleppt. Er sol m Gestalt eines rothen Hahnes von seinem Wirth

gehalten vverden." *

4) Mācitajs Watsons Kurzemes literatūras un mākslas beedribā 1. okt.

1824. g. pee kādas pārrunas par kādu latv. elka tēlu par Pūķi izsacijees tā:

„Pūķis heisst im Lettischen ein Meteor, eine Feujrkugel, ein breiter

Lichtstrahl, der Getreide, Geld, Segen und Gedeihen bringen soli. Er war

und ist manchen Letten noch ein māchtiger Luftgeist, so unkorperlich, dass

er nicht einmal bei seinem Namen genannt sein wolle; denn rufe Jemand

ihn bei Namen, so platze er gleich vor Zorn un schūtte den zugedachten

Segen anders wo aus" etc.

5) Pēdigi Latveešu draugu beedribas rakstu krājumā „Magazin der

lettisch literārischen Gesellschaft" IV. sējuma 1. gabalā atrodas raksts- „Par

Latveeschu tautas mahņu tizibu", kur 40. 1. pusē teikts: „sfab ap faittt un

meņttefi gaifcņi rinfi ral)boft§, fab uee bebefš aftainaS froatajnež eerauga, un

fab ffaibrd nafti tā rahba§, it fa ftDOtgfnež uj jemt frifļt, tab tumfcbt fattbič

tara, fa puf)ft§ uaitbīt urt latutm ue&fajot, un triņjebamt fahbu nelaimi gatba."

Šīs vecās ziņas par Pūķi apstiprina un papilda jaunās, kuras māc.

Auniņš jo leelā daudzumā sakrājis un jau minētās Latv. draugu beedribas

izdevumā „Magazin" IX. sējuma 1. gabalā eeveetojis līdz ar jo pamatigu

pētijumu par šo mytisko būtni. Auniņam divi vecas seeviņas apgalvojušas,
ka tās vairāk reiz savā mūžā ar pašu acim Pūķi redzējušas. Uz jautājumu,
kāds tas izskatijees, dabūjis par atbildi: „Preekšgals bija sarkans un pakaļ-

gals melni-zils kā maiss un viņš skrēja pa gaisu kā putns. Citreiz atkal

brauca pa gaisu kā slaukāmā slota ar ugunigu galvu." Tā 137 tekstos gan

prozā, gan dzejā sneedz mums Auniņš ziņas par Pūķa mytu. Ta pate 80

gadus vecā seeviņa, kas pašas acim redzejuse Pūķi, kā tas pa gaisu skreen,

nākuse pee pārleecibas, ka „tas ir velis, kas tur skreen"; bet tas nerādās

viseem, ta peebilduse. —
Pēc citām ziņām „Pūķis izskatās brīžam sarkans,

dzeltans, zils, brīžam kā varavīksne". (Gravendalē). — Pūķis ir meln-peleks,

kaķim jeb resnai čūskai līdzigs kustonis. Viņa augumu un tēlu neveens

nevar pilnigi aprakstu tāpēc, ka „Melnais" var pūķim katra kustoņa tēlu
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peešķirt. Viņu ari tamdēļ nevar pilnigi aprakstit, ka tee, kam pūķis ir .viņa
noslēpumainigo izskatu citeem nestāsta, lai gan viņi paši zin, kas pūķis ir

un kā viņš izskatās. īsti sakot: pūķis ir tāds „Melnā" kustons jeb kalps,
kas visādas laicigas mantas un bagatibas tam peenes, kam viņš ir. (Latgalē,

Strūžānos.)

Kā jau teikts un kā mēs to vēl redzēsim, tas ir īstens chameleons.

Tas ir pērkams Rigā, melnā rijā, Daugavpilī un tas dabonams ir leelos

ceemos. Še vairāk variantu par pūķa pirkšanu:

1) Rigā kāds kungs veenā mājiņā pūķus pārdevis. Pircējs varējis

izmeklēt, kādu tik gribējis: naudas-, graudu- un lopu- jeb sveesta pūķi.
Visi bijuši tur pee seenas nobildēti. Kad bijis izmeklējis, kāds paticis, tad

vajadzējis sudraba rubli (bet no senajeem veculaiku rubļeem, kam krusts

virsū), eemest degošā krāsnī, kur tad tas kaucis, vaimanājis un svilpis
visvisādi ugflnī lakstidams. Pārdevējs tad teicis: „Raug, tāpat tava dvēsele

mocisees ellē." Ja tad pircējs tomēr vēlejees pūķi dabūt, tad kungs tam

eedevis kautko papirī satītu, teikdams, ka tas esot paģērētais pūķis, lai

vedot mājā un noleekot vajadzigā veetā: naudas pūķi, kur nauda stāv,

graudu pūķi klētī un lopu pūķi stallī. Pee pirkšanas ticis noteikts, cik ilgi

pūķim jākalpo. Pats pircējs ticis nobildēts un bilde pee seenas pakārta.

Kad pūķa deenesta laiks pagājis, tad bilde palikuse uz reiz bāla un pārdevējs
eeraudzidams peegājis un eedūris ar tuteni bildei sirdī. Tai pašā acu mirklī

pūķa turētājs bijis pagalam, jo velis paņēmis viņa dvēseli pee sevis."

(Kurzemes Augšgalē.) —

2) Pūķi var eedabut pilsētās un ari leelos ceemos, kur

tādi cilvēki dzīvo, kas savas dvēseles „Melnajam" (vellam) ir pārdevuši

un tikai viņam veen kalpo. Kas nu pūķi grib dabūt, tam ļjadodas pee tāda

Melna preestera, kam daudz tādu melnā kalpu (pūķu) ir un kas tos citeem

par viņu dvēselēm pārdod. K&d pee tāda istabā eet, tad durvis attaisot ar

muguru pa preekšu (ačgārni) jākāpj pār sleegsni un jāsaka: „Melnais tavā

sirdī un manā sirdī." Nu jānoraksta sava paša un, ja precejees, ari seevas

dvēsele Melnajam un tad pūķi eedod, kas līdz miršanai kalpo. Mājās nākot

tādam, kas precejees, uz seevu jāsaka: „Melnais tavā sirdī un manā." —

Dinaburgā esot tādi Melnā preesteri un starp teem veens Žīds, ko par

„Žīdu-treifer" saucot, t. i. par neriktigu žīdu." —

3) Pūķi pērk ari Rigā pee namneeka par sudraba naudu; „ja-apsola

sava paša, seevas un bērnu dvēseles velnam. Namneeks eemet 15 kap.

gabalu ugunī, kas tur dancodams un ar dzirkstelēm sprāgdams sadeg. Tā,

lai redzot, degšot pircēja dvēsele. Ja tomēr grib pūķi, tad pircējam eedod,

vaj kādā kastitē, vaj maisā: vaj kaķi, vaj kurmi, vaj zirga pinekļu, vaj citu

kādu dzīvu vaj nedzīvu leetu par zīmi, ka pūķi ir nopircis. Mājās pārbraucis,
saimneeks lai labdeenas veetā seevai saka: „Nu, seeviņ, velns tavā un manā

sirdī." Tad palaiž to kustoni, ko pircis, vaļā, jeb noleek to pirkto leetu

nosacitā veetā. —
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4) Reiz kāds Rigā nopircis pūķi. Pēc izskata bijis kā zirga pinekls.

Pārdevējs stipri peekodinajis, ka mājā aizbraukušam pirmais vārds uz seevas

lai esot: „Velns tavā sirdī!" Tad šeem pūķis peenesišot labibas vaj cik.

Vīrs mājā pārbraucis, stāv aiz durvim un grib sacit: „Vells tavā sirdī!"

Bet kas bijis, kas nebijis, nevarējis un nevarējis izteikt. Kā nu pēdigi saka,

ta izsaka: „Deevs tavā sirdī!" Pūķis tūlit pazūd un no cerētās bagatibas neka.

5) Kāds saimneeks aizvedis rudeni linus uz Rigu un tos pārdevis
namneekam. Sarunā ar šo viņš sācis žēlotees par slikteem gadeem. Maz

linu, maz maizes, tā tad esot gluži panīcis saimneeks. Namneeks teicis, lai

tad no ša nopērkot pūķi, tad neka netrūkšot. Saimneeks domā, kad tik

pūķis! Lai tik namneeks pārdodot, šis esot pircējs. Namneeks eedevis

zirga pinekļu. Dodams teicis, kad aizejot uz māju, kad ejot istabā, tad lai

laižot pinekļu iz rokām vaļā un seevai labvakar dodams, lai sakot: „Velns

tavā sirdī, velns manā!" Saimneeks uz mājām braukdams visu ceļu pārdo-

mājis, kā nu šis lai savu un seevas sirdi atdodot velnam, lai manta esot

vaj ne-esot. Istabā ee-eedams tamdēļ nesacijis vis par sirdi, bet, pinekļu

vaļā atlaidis un seevai labvakar pateicis, sacijis:
„
Velns tavā dirsā (pakaļā),

velns manā!" Kā to teicis, pinekls kā čūska locit izlocijees pa logu laukā.

Kad saimneeks otrā rudenī aizbraucis uz Rigu, namneeks prasijis, kādēļ

pērn pūķi atlaidis atpakaļ. Šis atbildējis, ka negribējis savu un seevas sirdi

atdot velnam. „Pūķis jau pats ļaunais, kas citeem zaga un citeem vilka,"

peebilda māmiņa šo teiku izstāstijuse.

6) Kāds saimneeks no Rigas braucis uz mājām. Ceļā viņam nācis

pūķis preti, tīri resns peebreedis. Braucējs izvilcis no ķešas Rigā pirktu
nazi un uzspraudis uz ragavas sleedes un pūķis tūliņ pārplisis un rudzi, ko

bijis peeņēmis pilnu vēderu, izbiruši zemē. Rudzus nesis kādam citam

saimneekam, kas viņu peeturejis. Par tām dusmām pūķis nodedzinājis
saimneekam mājas. —

7) Kādam saimneekam nebijis nemaz naudas. Kā to dabūt? Domājis

sev eegādat pūķi. Eegājis pūķa namā Rigā. Pūķi bijuši zārkos un kādu

veen vajadzējis, tādu varējis dabūt. Tur tik bijis ja-eet ap pusnakti un

jābildina par „kundziņeem". Viņš tā ari gājis un sacijis: „Labvakar,

kundziņi". Tee sacijuši, kāda pūķa vajagot. Saimneeks teicis, ka vajagot
naudas pūķa. Tad naudas pūķis iznācis un sacijis, ka šis četrus vakarus

šim nesišot naudu, lai tik no ša mazā pirkstiņa asinim uzpilinot uz peena

kumosu. Lai tad vakarā tik ejot meerigi gulēt un lai nerunājot neveena

vārda. Klēti lai atstājot pusvirā. Saimneeks tā izdarijis. Kad rītā gājis
klēti taisit ceeti, tad apcirknis bijis pusē pilns sudraba naudas. Kad pūķim
vakarā bijis jādod vakariņas, tad nolauzis gailim kāju un uzpilinājis no tās

asinim uz peena un to eedevis pūķim. Pūķis nezinājis un apēdis gārdi.

Tāpat izdarijis otrā un trešā vakarā. Bet ceturtā vakarā neticis devis. Kad

gājis uz klēti, pūķis tupējis uz sleegšņa un teicis, kamdēļ šim šovakar

nedodot vakariņu. Saimneeks teicis: „Kungs, man aizmirsās". Pūķis teicis,

Latv, literatūras vēsture I. 3
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lai nu šim dodot no viņa mazā bērna asinim, lai eegreežot pirkstiņā.
Saimtieeks atbildējis, ka šim esot mazs sivēns aizgaldā, to šis varot dot, ne

cilvēku asinis. Pūķis par to saskaitees un aizbēdzis projām un nodedzinājis

pēcāk saimneekam zirgu kūti. Pēc gada laika saimneeks gājis uz Rigu un

atkal eegājis pūķu namā. Tur sacijis: „Labvakar, kundziņi!" Tee sacijuši,
ko šim vajagot. Viņš teicis, ka neka cita, šis nācis tik savam kungam

pateiktees. Vaj viņš esot tepat, vaj citur kur. Viņi teikuši, ka esot tepat.
Un tas pūķis lūkojis viņu nožņaugt, un kā gājis ārā, tā saimneekam ap

kaklu un to žņaudzis. 'Bet saimneekam bijuši tādi vārdi, ka pašu pūķi

nožņaudzis. —

8) Kādu reiz kāds puika mācijees pee kalēja par mācekli. Viņš

ne-izdarijis, ko kalējs teicis. Tad kalējs sacijis uz puiku: „Kad tevi pūķis

parautu!" Kad puika izgājis ārā, tad pūķis ari nokritis no gaisa un ķēris

pēc puikas. Bet šis eegājis rijā un pūķim sveedis ar akmeņeem. Pūķis
nomiris. Tad pee viņa dēļ apbērošanas salasijušees visādi zvēri. —■

9) Veenam saimneekam bijis pūķis, kas pēc izskata bijis kā ogle

pagales leelumā. Viņš šo savu pūķi glabājis tīnē. Vakarā tīni atslēdzis

vaļā un pūķi izlaidis ārā. Šis kā uguniga čūska aizskrējis un pa nakti

saimneekam savilcis visādas mantas; rītā nācis atkal atpakaļ un eelīdis

tīnē. —

10) Kāds saimneeks aizbraucis uz Rigu pūķi pirkt. Eegājis pee pūķu

kunga, lai pārdod pūķus. Pūķu kungs atbildējis, par ko ne, un prasijis, cik

šam vajagot? Saimneeks atbildējis: „Trīs gabalus." Kungs ari eedevis

zemneekam trīs pūķus. Saimneekam eegreezis kreisās rokas mazajā pirkstiņā

un ar tām asinim peerakstijis savā grāmatā, viņš eedevis tos pūķus mazā

kastitē. Bet peesacijis saimneekam, kad majā teekot, tad lai sakot uz seevas:

„
Velns tavā sirdī, velns manā sirdī."

Raksturiska pee šī stāsta par pūķu pirkšanu, kam, kā jau dzirdējām, ir

daudz variantu, ta operācija, ko „Pūķu Kungs" izdara ar zemneeku, kas

pērk trīs pūķus uz reiz. «Pūķu Kungs" eegreež pircēja kreisās rokas mazajā

pirkstā un eeraksta viņu ar ta asinim savā grāmatā. „Asins ir it sevišķa
sula", ari citu tautu teikās tās vajadzigas pee līkuma ar vellu, pr. p. Gotes

Faustā. — i . »

Pūķi dabon ari bez pirkšanas: 1) Gailis, 9 gadus vecs palicis, dējot

olu, no ka pats izperot pūķi. 2) Deviņus gadus vecs gailis dējot veenu olu;

šī janesā 9 nedēļas padusē vaj azotē, tad izperotees no šīs olas putns, tas

esot pūķis. 3) Labibas pūķis tā bijis dabūjams: Kad melns gailis 9 gadi

vecs paleekot, tad viņš izdejot veenu olu, no kuras izperot pūķi.

Pūķa apvārdošana un seešana. 1) Vecos laikos esot dažeem

saimneekeem pūķis bijis. Esot daudzreiz ticis redzēts: a) Pa gaisu gājis kā

uguns leesma; kad ar naudu pilns, tad izskatijees zilgans, kad -ar labibu,
tad eedzeltens. Kad bijis pilns, tad gājis dzirkstidams, kad tukšā, tad bāls,
kluss, b) Pūķis izskatās gan ugunigi sarkans (pilnā nākdams), gan balts
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(tukšā nākdams). Nakts laikā kā uguniga čūska, deenā kā veesuligs vējš.
Dažeem bijuši pūķa vārdi, tee varējuši pūķi ta gaitā, ceļā apturēt. Tad esot

dikti staipijees, kamēr atkal vārdotājs laidis vaļā.

2) Atrodas ari tādi gudrineeki, kas pūķi var gaisā saseet. Tad viņš

stāv uz veetas un izskatās zils un melns. Bet nu tam, kam saseetais pūķis

peeder, jānāk pee sējēja jeb ši seevas jeb bērneem un jālūdzas ūdens vaj
maize vaj cits kas, lai viņam to dod. Ja viņam neka nedod, tad viņam

jāmirst. Ari neka nepalīdz, ja uz viņu saka: ņem pats.. Kad viņam to dod,

ko lūdzas, tad viņš ir atraisits.
—

Kas še par „Pūķi" un ta īpašneeku stāstits, to pa laikam stāsta ari par

burvjeem, raganām un spīganām. Seešana noteek ar zinameem burvibas

vārdeem; atraisišana — vaj nu caur vēl stiprakeem burvibas vārdeem, vaj
dodot lūgto dāvanu. — Tas, kam ir „Pūķis", nedrīkst saņemt
Ja kāds tam saka: „Deevs palīdz!", tad tas vaj nu ceeš klusu, vaj atbild:

„Man pašam Deevs palīdz!" Pēc nāves top tāda cilvēka dvēsele ari par

pūķi. Bet perkonis to nosper pa laikam it drīz. Pret ko pūķis ir, tam

noteek ik brīdi kāda nelaime. Viņa labiba drīz izsīk, maizei nav sāta, ta

lopi, tas pats, ta bērni un peederigee top no leetuvena jāti. Tas viss noteek

caur sadusmoto pūķi. Pret to tad leeto dažādus aizsarga līdzekļus, pr. p.

leetuvena krustu (Pentagramma, Pentalpha, Salus Pvthagorae etc), eebāž nazi

gultas malā v. t. 1. Pūķi šauj ari: a) Pa gaisu skrejošu pūķi tā varot

nošaut: papreekš viņam esot jāmērķē ar bises rezgali, tad ātri jaapgreež
stobra gals un jāšauj; tā pūķis zemē. b) Jeb: pa gaisu skrejošs pūķis jāšauj

ar zelta lodi; tad viņš nokrītot un pārplīstot, c) Perkoņa lodite (mazs

apaļš akmentiņš, kas atronams tur, kur zibens eespēris) jāglabā klētī, tad

pūķis nenesot labibas ārā.

«Latveešu pūķis ir mazs, ne-eevērojams preekšmets, pat ne ikreiz

kustoņa veidā. Teikas min viņu ari gan čūskas izskatā gar debesim

lokamees, tomēr tik veen kā kādu gaisa parādišanos. Latveešu pūķis

parādās spēkā leels, meesā neko daudz eevērojams. Labibas pūķim bija

maza putniņa izskats; zirgu pūķa izskats bija vaj nu zirga pineklis, vaj

lociņš. Daudzus no turigakeem saimneekeem slavēja ar pūķeem beedribā

esošus. Brauca kāds labus zirgus, — ja, tam jau pūķis; stāvēja kādam

aizpērnā maize apcirknī, — tam jau pūķis; ja kādam bija kāda sauja balto

Poļu petaku (sudraba rubļu) kautkur jumtā vaj zem durvju sleegšņa

noslēpta, ko bij aiztaupijis, nu — tam jau pūķis mājā. Vēl tagad mēdz

izsauktees par tādu, kas ar naudu leels izrādās: „Vaj ta pūtējs tam tās

naudas peepūtis!" Pūķis bija Latveešeem bagatibas veicinātājs. Bet viņš

bij ari breesmigs atreebejs, ja viņam uzdrošinājās tīšā prātā pāri darit.

Tādēļ ikkatrs, kam bija pūķis, turēja par savu peenākumu, savu pūķi

godināt ar upureem (var. zeedu zeedot) zināmās deenās, īpaši rudeni pee

deevainām." —
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Pūķis parādās ari veesula veidā. 1) Reiz meiteetis nesis

plāceņus uz klēti. Te veesuls sacēlees un seeveete uzkleeguse: «Ķpui! kaut

tu izputētu!" un sveeduse pūķim ar dūci, kas bijis ķešā. Dūcis aizlidis

aiz zābaku stulba un šis aizskrējis ar visu uz Rigu. Tēvs atradis vēlāki

Rigā veenā bodē savupazudušo dūci. 2) Pūķis skrej iz Rigas kā veesuls, lai

nodaritu postu un nelaimi. Tā tas reiz pār kāda saimneeka labibas lauku

braucis, sagreezdams vārpas muskulī. Saimneeks par tam dusmigs sveedis ar

savu leelo kaujamo nazi pūķim veesulā, pee kam nazis peepeši pazudis.
Kad tad pēc kāda laika aizbraucis Rigā, tad tur kādā bodē eepirkdamees

eeraudzijis savu kaujamo tuteni turpat uz galda. Pee naža vēl bija

peelipušas pūķa asinis.

Pūķis parādās ari maldu uguntiņā. „Veenā veetā veen reiz

zils uguns bijis redzams. Pūķis tur savu naudu kaltējis. Da-eet tas

saimneeks, kam ta zeme peeder, skatitees, kas tas par zilu uguni. Bet nu

uguns izput. Viņš nu gaida kādu mazu laiciņu, vaj uguns atkal nerādisees.

Uguns nerādās, bet kāds melns parādās, kas uz viņu saka, lai nāk ap

pusnakti, tad šis atkurinas to uguni. Tad aizeet. Kad saimneeks ap

pusnakti nāk skatitees, kas tur būs, tad nav vairs tas melnais, bet nu ir odze

ar sarkanu kroni. Viņš grib to kroni viņai noņemt, jo tad zināšot visu, kas

esot pasaulē. Noņem ari to kroni. Bet nu saceļas no meža laukā citas

odzes un skreen viņam spārnos pakaļ. Viņam bija balts zirgs. Zirgā

uzkāpis viņš jājis projām, ko tik mācējis. Odzes viņam spārnos pakaļā.
Ar savu balto zirgu dajajis pee savas mājas, ee-eet mājās ar to kroni,

kronis sabirst un paleek viņam par zelta naudu. Čūskas aizgājušas nu

projām, netikušas eekšā."

Šij teikai ir daudz variantu, kuros baltā zirga jājējs ir gaismas varonis,

tautas varonis, kurš cīnās ar čūskām, daudzgalvaineem pūķeem — velneem,
kā tas mūsu mvtiskajās, episkajās varoņu teikās lasāms, kur izglābjama

ķēniņa meita no pūķa nageem, kas pa laikam paģēr cilvēku dzīvibu zeedam.

Tā ari še kādā stāstā par Rigā pirkta pūķa atreebibu teikts: Kad nu citādi

nevarējuši no tādas nelaimes vaļā tikļj kamēr cilvēka dzīviba tikusi pūķim

upurēta, tad vīrs (kas pūķi pircis) tam atvēlējis savu māsas meitu, kura tad

palikusi negudra ..." Ta ir tautas proza.

Ari dzejā — tautas dzeesmās top Pūķis minēts:

„Pūķis gāja miltus zagt
Uz jaunām malējām;

Gudras jaunas malejiņas:

Krustij' savu malumiņu."

Šai dzeesmai ir vairāk variantu, kas izteic to pašu, ko īsee stāstiņi par

pūķi maltuvē, par kuru pr. p. stāstits tā: „Reiz! meita malusi kambarī pee

dzirnavām, bet nebūt nav varējusi savu trauku beigt izmālt. Tūdaļ domājusi,

tam vajagot būt pūķa darbam. Viņa skatijuses apkārt vaj šo tur neredzēšot.

Te ari eeraudzijusi pee greesteem divi spožas acis, kuras ar savu maļamo
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milnu tūdaļ izdūrusi. Nu it ātri varejuse savu trauku izmalt, lai gan

saimneece viņu stipri rājuse, ka pūķi nomaitajuse." —
Vēl citas dzeesmas

par pūķi: Pūķišam platas acis, tas pa nakti zagtu gāja:
Pa klētim, kambareem, pa nāburgu tīrumeem.

Jeb: Pūķits gāja vārpu zagt leelajā tīrumā;

Saimineeks eeraudzija, to ar picku nolāpija.
Un: Pāri muižas rijas jumta zila leesma lidinās;

Vaj tas bija kunga pūķis, vaj vagara dvēselit?

Nu dažas dainas par Pūķi:
Rītā agri klētī gāju, naudas pūķi eeraudzij':

„Labrīt, labrīt naudas pūķi, ko tu šeit man meklejees?"

„„Es meklēju savu zeltu, kas no manim izbiris.""

«Nemelo, tu naudas pūķi, ti jau nava tava nauda!

Ti ir mana pūra nāuda, ko es esmu pelnijusi.

Ej projām, naudas pūķi, nenāc manas naudas zagt!
Es eebēru savu naudu apzeltitā apcirknī;
Tev būs bēdas staigājot ap maneem apcirkņeem.
Tavas kājas peekusušas, naudas ceļu staigājot;
Tu jav zini, kur tev nāve: eles zilā ugunī."

Tad: Pūķis zaga visu nakti, meežu kule nokritusi;

Tikmēr zaga, tikmēr gāja, uzgāj veenu arajiņ'.

«Labrīt, labrīt, arajiņ, atdod manu meežu kuli!"

„„Nemelo, tu, meežu pūķi, tee jau nava tavi meeži;

Tee ir Deeva audzināti, ko es esmu eesējis.

Ej projām, tu meežu pūķi, nenāc manus meežus zagt,
Tu jau zini, kur tev jaeet: dziļā jūras dibenā!""

Līdzigi par raganu: Ragan' gāja visu nakti laidarā peenu zagt.
«Labrīt, labrīt, tu ragana, ko tu šeitan meklejees?"

„„Es tev lūdzu, saimineece, dod man peenu padzertees!""

„Ej projām,- tu ragana, nenāc mana peena zagt!"

Še saplūst raganas mytus ar pūķa mytu kopā: ~Peena pūķis ir tāds

kā kaupiņš. 3) Viņš eet nakti govis zīzdams un nes to peenu tam, kam

viņš peeder. Kad tas kaupiņš eet peenu zagt, tad viņa saimneece gul kā

pusmirusi. Kad kaupiņš vairs nenāk atpakaļ, tad viņai ja-eet uz to māju,
kur kaupiņš bijis un jāprasa dzert. Ja nedod dzert, tad viņai jāmirst. Kur

saimneeki zin, kas viņa tāda ir, tad viņai nedod dzert. Kad' saimneeks

redz, ka tas kaupiņš zīž, un viņu eeleek skrituļa rumbā, to aizdambē un

noslīcina dziļā ezerā, jeb kad to eeleek plintē un izšauj, tad tee mirst, kam

tas peena pūķis peederejis."

Dzeesmās, kā: Adeet, meitas, ko adeet, pūķam zeķes no-adeet;

Pūķam kājas nosalušas, uz tīruma staigājot.

1) Krupis.
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Kādā citā līdzigā dzeesmā stāv pūķa veetā vilks. Tad:

Kur, pūķit, tu gulēji

Šo gap vasariņ ?
—

Leelajā tīrumā zem pelēka akmentiņa.

Še, kā šķeetams, saplūst Pūķa mytus ar Jumja mytu kopā, ja ne taisni

veens ar otru nav samainiti. Sastopami vairāki latv. tautas dzeesmu

varianti, kuros tāpat par Jumi dzeed, kā še par Pūķi* (Sk. „MaTepna/ibi

AJifl 3THorpacļ)MM JlaTbiLucKaro n/ieMeHu" no E. Voltera pag. 85 un 86). Te

ir 11 Jumja dzeesmas, starp kurām

X? 4 Kur, Jumeit', tu gulēja
Šeidu

garu vasareņ? —

Teirumeņa galeņā,
Zam palak veleneņ.

N» 4-a Kur gulēja, tu Jumeit,
Šeidu garu vasareņ? —

Teirumeņa galeņē

Akmisteņī krosneitī,

Ns4-b Kur gulēja, tu Jumeit

Šeidu garu vasareņ? —

Teirumeņa galeņā,
Zam pelēku akmisteņ.

Uz to pašu sajaukumu jeb kopā saplūšanu zīmējas ari rau kāds stāstiņš pee

Auniņa: Jvanu saimneekam esot bijis labibas pūķis. Rudzu zeedu laikā

Jvanu māte paceenajuse savu puisi, devuse tam seeru un čarku un

pamācijuse, lai ejot Līču (nāburgu mājas) vislabākos rudzos, lai tureegulstotees

un tā dzeedot: «Sētā rudzi greezdamees,
Līčeem lai neteek neka."

Puisis gan saņēmis seeru un čarku, bet nedarijis vis tā, kā saimneece

mācijuse, jo Līču saimneeks viņam bijis labs draugs. Viņš nav vis gājis
Līču rudzos, bet nogājis purvā, eegulees needrās un dzeedajis:

„Sētā needras greezdamās,
Līčeem lai neteek nekā."

Kad puisis tā dzeedajis, tad ari needru zeedi gājuši greezdamees
Ivanos.

Ko citādi Pūķis izdara, tas noteek še caur burvibas vārdu pantiņu.

Līdzigi stāstiņi vēl dzirdami, bet needru veetā minētas smilgas un

saimneece rūgti pārmet kalpam: „Edz, dēls, kam tu tā esi dzeedajis? Es

tev citu dzeesmu biju dzeedajusi."

Ar to še stāstito, kā šķeet, jaucas tas, ko dažos apgabalos par Jumi

dzird. Par šo dažā ziņā eevērojamo mytisko būtni Auniņš ari krājis materiālus.

Tad: Pūķis stāvu slaistijas mana stala pakaļā.

„Leed, pūķit, stalitī, baro labu kumeliņu."
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Ta ir, redzams, parodija uz visai tālu izplatito, mums jau pazīstamo Ūsiņa
dzeesmu: Ūsiņš stāvu slaistijās mana staļļa pakaļā.

„Nāc, Ūsiņ, stallitī, baro labus kumeliņus!"

Deesmās Pūķis līdz zinamāi pakāpei attīstijees uz labo pusi, bet infernaliskais

ari te nav pavisam izzudis.

Burvju pantiņos un burvju vārdos Pūķis reti minēts. „Skauģu vārdos"

to sastop starp citeem, kā: Burvis, skauģis, bezdeevigs cilvēks, lāstu maiss,

pūķis, raganas
— tee lai visi rēgojas no mana lopa.

Deevs, sūti savu spēku, pērkonu! Tas viņus treeks līdz pat jūrai; tur

viņu tēvs, māte, brāļi, māsas, tur lai viņi mājo līdz pastarai deenai! (Sk.
Brvz. (Maiepiajībi no 3THorpa<J>in /laTbiuīCKaro n/ieMei-m.)

Sakāmvārdos top Pūķis minēts, kā: „Tam pūķis naudas peepūtis."
Variants: „Tam pūtējs naudas peepūtis." (Dzelzavā.) -— Te eeraugama tautas

ctymoloģija. Tad dzird vēl tādas parunas, kā: „Tas ir naudas pūķis," jeb

ari „dusmu pūķis". Dusmigu seevu sauc par „dusmu pūci," laikam gan

peeskaņas dēļ.

Pēdigi ari mīklā eekļuvis pūķis: Atmini manu mīklu:

„Pūķit's tup kalniņā, zelta peeši kājiņā."

Te viņš dabon labāku, nevainigu raksturu. -Uzminējums: Arkls.

Nu vēl kādi aizrādijumi, kā pret Pūķa ļauno, drūmigo varu aizsargatees.

1) Kas grib, ka Pūķis ne-eetop klētī, tam ja-uzkar pee klēts lodziņa veca_

riteņa ule, kas abos galos ar pileģa tapeem ja-aizbāž. 2) Rijeneeki pēc

labibas izmešanas, izvētišanas čupā samestajā labibā eevelk krustu tāpat, kā

to redzējām meitas pēc tautas dzeesmām darām maltuvē, kur viņas malumiņu,
miltus un pašu maltuviti krustija, lai Pūķis nedabūtu zagt. —

No leelā daudzuma latv. tautas gara ražojumu par Pūķi esam varējuši
še īsi caureet tik to, kas pēc manām domām bija tas eevērojamakais un

raksturiskakais starp neskaitameem- sīkeem stāstiņeem, dažām dainām,
dzeesmām un citeem tautas dzejas veideem. Par leelajām romantiski-episkām
teikām par daudzgalvaineem Pūķeem un mytiskeem 1 varoņeem varēju te tik

eeminetees. Ar viņa intresanto, peevilcigo saturu varēsim tuvāk eepazjtees
tik mytiskajā varoņu periodā, kūr būs aplūkojamas dažādo varoņu
teiku virknes.

Kas īsteni ir Pūķis?

Ja nu uz visu to atskatamees, ko es jgt*s še par Pūķa mytu cēlis

preekšā, tad beidzot rodas jautājums: kas tad īsteni tas Pūķis ir un kas ir

latv. Pūķa-mytus nozīme? Mums še ja-izsakas strupi. Kas grib mēģināt, uz

peemineto jautājumu atbildēt, tas nostatits preekš veselas rindas visai grūtu

problēmu, kuri pirms risināmi, eekam uz minēto jautājumu daudz-maz

apmeerinami var atbildēt. Mūsu Pūķa mytu nevar īsti saprast, ja to tik

izolēti aplūko, tikai latv. tautas robežās. Latv. Pūķa mytu
4
pilnigi sapratīs
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tik tas, kas to aplūkos salīdzināmas mvtoloģijas, ja pat salīdzināmas reliģijas
zinātnes gaismā.

Kamēr mvtiskās varoņu teikās un pasakās Pūķis parādās nesavaldāmā,
nesatreektā šausmibā-mežonibā, ne brīdi savu dēmonisko, infernalo dabu

nenoleegdams, tamēr ta raksturs īsajos stāstiņos un dainās reizām svārstās,

dēmoniskais paleek dažos stāstiņos apslēpts vairāk dibenā; dažos tas leekas

esam pavisam zudis un aizmirsts. Dažos stāstiņos pāreet Pūķa ideja Rūķa

idejā, kā to pr. p. sekošais stāstiņš rāda. „Kādam dzērāja saimneekam bij
trekns zirgs. Pats dzēra krogū un cits ar' nekopa zirgus. Visi brīnejušees,
ka viņam tik trekni zirgi. Seeva stājuse virsū, lai teic, kas tos kopj. Vīrs

neteicis un seeva nogājuse nakti uz zirgstalli slepus ar lukturi. Te ta

eeraudzijuse divus skrandās noplīsušus puikas, kas mudigi kopuši zirgus.

Puikas, saimneeci eeraudzijuši, uzmukuši uz zirgstaļļa augšas. Pēc saimneece

domajuse: „tas nav labi, ka zēni tik pliki." Likuse drēbes pašūt un slepus
aiznesuse uz zirgstalli. Puikas pēc drēbes u2gājuši. Veens rādijis otram un

teicis: „Nu mums ja-eet projām; saimneeks mūs vairs negrib, mums nolicis

jaunas drānas." Bij eeradums, gājēju pa Jurģeem atlaist ar jaunām drānām.

Pēc tam puikas vairs nav maniti un zirgi bijuši pašeem jākopj."

Ka kalpotāji māju gari atstāj mājas, ja teem noleek jaunas drēbes, tas

atrodams ari līdzigās vācu teikās. (Sk. Grimm „Mythologie" pag. 453 un

1217; tad: Kuhn v. Schwarz „Norddeutsche Sagen und Marchen" pag. 15).

Peevestā stāstiņa stāstitajs tura to par Pūķa stāstu, lai gan tajā Pūķis

nemaz nav minēts. Skrandaineem puikām, zirgstalli nav nekas dēmonisks.

Tee ir pilnigi lēni* labi māju gari, kurus sauc par rūķišeem. Rūķi, rūķiši ir

palīdzigi māju gari, kas padara saimneekeem pa nakti visus darbus, kā vācu

„Heinzelmānnchen".

Citos stāstiņos un dzeesmās, kā jau dzirdējām, vērojams, ka tur sajaukts

Pūķis ar Jumi; tad ir atkal stāstiņi, kuros no peena-pūķa it tas pats teikts,

ko citādi dzird par raganu un spīganu.

Bet ari sīko stāstiņu visleelakajā daļā Pūķa dēmoniskā, sātaniskā daba

nenoleedzama. Tā stāstiņš par pūķi, kura dusmas var tik apmeerinat, zeedojot
tam cilvēka dzīvibu, uzskatams kā pāreja pee romantiski-episkajām mvtisku

varoņu teikām par daudzgalvaineem, cilvekrijejeem pūķeem. Ka tas še visur

ir veens un tas pats Pūķis, to rāda analoģija ar Vellu, kas ari garākās

teikās, pasakās ir daudzgalvains, drūmigs, cilvekrijejs ērms un atkal citos

tautas stāstos, teikās un stāstiņos parādās kā veenteesis, muļķa Velis, ko

reizām varonigi jaunekļi pārmāca un daži gudreneeki peejoko.

Pūķa mytus eet tālu pār latv. tautas novadeem. Tas ne veen zem

cita vārda pee gandrīz visām citām mums pazīstamām tautām sastopams, ne,

tas zem ta paša vārda, kā latveeši viņu sauc, atrodams ne veen pee leišeem,

latvju ciltsradneekeem, ja, ari ne veen pee dažām ģermāņu tautas atvasēm,

kas ar latveešeem kopā peeder pee indoģermaņu tautu saimes, bet pat ari



41

pee igauņu tautas, kas ar latv. tautu nav nebūt rada. Droši peeņemams, ka

indoģermaņi — latveeši, leiši un ģermāņi — Pūķa mytu no turaņu cilts

igauņeem nav patapinājuši, bet ka drīzāk igauņi Pūķa vārdu, ja ari varbūt

ne pašu mytu, no saveem indo-ģermaņu kaimiņeem aizņēmušees. Salīdzināmā

valodneeciba, salīdzināmā eerašu zinātne un ari salīdzināmā mytoloģija dara

tāda aizņēmuma varbūtibu gandrīz par pilnigi ticamu. (Aizrādāms uz dāņu

profesora Viļ. Thomsena un docenta L. von Schrodera raksteem šinī ziņā.)

Auniņš domā, ka vāci it tā kā tee peeņēmuši vārdu „Drache" no greeķeem,
tā ari vārdu

M
Pūks". Jau tāpēc, ka vārds „Pūks" (Pūki) tik pee veenas

ģermāņu cilšu daļas nāk preekšā, kamēr otra daļa viņu nemaz nepazīst, būtu

rasi viņa izcelšanās pee tās tautas meklējama, pee kuras visos mytos un

teikās tam tik ļoti nozīmiga loma. Un ta ir latveešu tauta.

Tad Auniņš nāk ar hipotēzi, ka tāpat kā greeķu Pythons, ko Apollons

pee Delfeem nokauj, no -utko, tā mūsu Pūķā vārds no pūt (leit. pūti)

atvasināms, kas ir identisks ar greeķu verbu -jiko (sanskrit: pū —pūt,

smirdēt). Pēc šīs etymoloģijas būtu Pūķa pamatnozīme: pūstošais, no

puvešeem izcēlejees (purvā dzimušais), jeb ari rasi faktitivā nozīmē: puveš-

raditajs, trūdu dzemdētājs. (Sk. ari Benfey „Pančatantrā" I, 380.). Šo

uzskatu pabalsta tas, ka Pūķa teika atgadās pee ūdeņeem un purveem (sk.
Dr. W. Schvvarz „Indogermanischer Volksglaube" pag, 13).

īsajos stāstiņos eet runa tā, it kā būtu dažādi pūķi — vispārigi labibas-,

tad rudzu, meežu un griķu (driķu), joprojām naudas, peena —
ari lopu un

sveesta — zirgu pūķis, kā ari gaļas, seena un pat sūdu pūķis. Tomēr ir

tik veens pats Pūķis, kurš veenā gadijumā zog, peevelk saimneekam labibu,
otrā gāda par zirgeem, zog, peevelk seenu v. t. pr., parādidams veenadi

savu dēmonisko dabu, tik pāri gadijumu izņemot, kur tas it kā par lēnu

rūķiti tapis; bet citādi stāv vistuvākā sakarā — atteecibā ar Vellu, ja, savā

dziļākā būtnē rādās ar viņu esam veens un tas pats.

Šos brīnišķajos stāstiņos Pūķim nav nekāda noteikta, pastāviga izskata,
bet tas peeņem kā greeķu ļProteus visdažādākos veidus, parādidamees kā

ogle, pagale, sainis, runcis, kaķe, sunitis, pele, čūska, cilvēks (jauns kungs,
kungs, skrandains puika), putniņš, zvirbulis, ūpis, gailis, divi spožas acis,
krītoša zvaigzne, astes zvaigzne, melna sivēna aste, zirga pinekls, loks, slota,

papira vīstoklis, uguns leesma, vētra, veesuls v. t. pr., kādos 40 un vairāk

izskatos. Peeņemtais izskats ir tik ta brīža veeplis — maska, ko var pee

gadijuma iznīcināt, viņa īsteno būtni ne-iznīcinot. Tā še, kā mytiskajās
plašajās varoņu teikās par daudzgalvaineempūķeemsastopams vells-čūska. Visās

šīs metamorfozēs paleek Pūķis allaž tas pats šausmigais tēviņš, kas gan pee

gadijuma uz kādu laiku veenam-otram kalpo, bet nedara to nekad par velti,

prasidams par savu pakalpojumu šaušaligu algu, ka cilvēks pārdod tam

savu dvēseli un tad savas sirds vistuvākos un dārgākos lai sveicina ar elles

sveiceenu: „Velns tavā sirdī, velns manā!" —
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Gadu simteņi, pat gadu tūkstoši pagājuši, līdz kamēr latv. Pūķa mytus

dabūjis savu tagadējo veidu. Nevaram vairs uz mata pateikt, kas pee ta ir

tīri pagānisks un kādā mērā tīri pagāniskais mytus laika straumē modificejees

pee tautas, kas gadu simteņus stāvejuse zem kristigās ticibas eespaida.

Redzējām Pūķa mytus materiālos ļoti heterogēnus elementus caurum j:auri
jaucamees, citu citam preti runājam un uzskatus un novērojumus reizam

svārstamees. Noteek pārejas no veenas mytiskas eeceres citā, kā to pee

Peena Pūķa redzējām; tad no Pūķa top Rūķis un viņu samaina ar Jumi.

No dēmoniskā, infernalā Pūķa top lēns kalpotājs māju gars. Sīkāki latv.

Pūķa mytu analizējot, var tanī atrast fetišisma un animisma elementus. Ka

siksnas gabalā, oglē, lupatu kušķī, sivēna astē varenu garu pārnes mājās,
tāds eeskats ir tak tīri fetišistisks. Tāpat eeskatā, ka Pūķa agrākais īpašneeks

pēc nāves top ari par Pūķi, un dažā citā atrodamas animistikas eeskaņas.
Galu galā jāsaka, ka latv. Pūķa mytus ir Pūķa- un Vella- teikas

saveenojums, kā tas eet caur visu cilvēci, kā to atrodam pee ķineešeem un

japaņeem, pee eģipteešeem un babiloņeem, pee indeešeeem un perzeešeem,

pee greeķeem un romeešeem, pee ģermaņeem un slaveem, visur tur, kur

uzglabātas mums ziņas un tradicijas iz vecākās un visvecākās kādas tautas

vēstures. Visas šīs Pūķa' un Vella teikas aizrāda uz nahaš Genesis 3.

nodaļā. (Nahaš, čūska.)
Modernā mytologiskā metode, visos mytos eeraudzit tik fizikaliskas

un meteoroloģiskas parādes, ir tikai relativi pareiza; ta daudzkārt pārspīlēta.

Ja Ed. Meyers („Gesch. des Alterthums" pag. 176) saka: „Myti ir dabas

dzīves primitivi izskaidrošanas mēģinumi," tad HugoDelfrs(„Die Hauptprobleme
der Philosophie und Religion" p. 152) pee tam taisa peezīmi: „Būtu jājautā,

vaj mytoloģija ir vairalt dabas zinātne jeb (modernā) dabas zinātne vairāk

mytoloģija." Šis izteikums ir, zināms, paradoksija un pārspīlējums; bet tas

ir provocēts caur relativi pareizas metodes pārleeku leetošanu pee viseem

myteem un mytiskeem preekšstateem bez izņēmuma un pee visām viņu
attīstibas fazem bez izņēmuma. Nav apšaubāms, ka mytiskas māņticibas
valdzināts (apmākts) latveetis meteoriskās parādes ved sakarā ar Pūķi, ka tas

tādas debessparādes eeraudzidams ir ceeši pārleecinats, tas paša acim esot

redzējis Pūķi pa gaiseem skreenam. Bet kā viņš nāk pee šīs kombinācijas?

Vaj ta ir kas nebūt pirmātnigs, primitivs jeb jau kas atvasināts, sekundārs?

Vaj nav, lai meteorā eeraudzitu Pūķi, jaueepreekš jābūt zināmam preekšstatam

un idejai par Pūķi? Jeb ja Apollona un Pytho mytu tā izskaidro, ka spoža

pavasara saule pārvar zeemas pūķi, vaj tad nevajaga ari peeņemt, ka greeķim

jau eepreekš, eekams šis Pūķa mytus veids iztēlojees, bijis zināms preekšstats
un ideja par Pūķī?

Pēdējais vārds pee dažeem mytoloģiskeem problemeem nav vēl teikts.

Nekur tā, kā še šinī laukā allažiņ ar nenoraidāmu varu kritīs svarā leelais

pasauls uzskatu pretstats: vaj cilvēks ir dzīvē celta Deeva doma,- jeb vaj
Deevs ir visdziļākā un pēdējā pamatā tikai cilvēka doma, jebšu ari viscēlākā
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doma, ko cilvēks domājis un var domāt. Joprojām preekš mytu pētišanas

un izskaidrošanas ir no izšķiroša svara, vaj turas pee tam, ka ir veens

veenigs cilvēku dzimums, vaj peeņem vairākus cilvekdzimuma ciltstēvus.

Kas eeņem pirmo stāvokli, tee meklēs un atradīs dažādo zemes tautu daudzos

mytos un teikās pirmtradicijas fragmentus, torzos, atlikās un drupatas,

pirmtradicijas, kas cēlušās tai laikā, kad tagad šķitās tautas vēl bija veena

veeniga tauta.

Tādus fragmentus un drupatas jeb atlikās iz mūsu dzimuma senlaika

mēs redzam un atrodam dāžado tautu dažādās Pūķa un Vella teikās. Šo

iz senlaika cēlušos Pūķa un Vella teiku vistīrāko atliku domājam atraduši

Genesis 3. nodaļā.
Vesels mytu skaits ļausees apmeerinami izskaidrotees pēc lingvistiskās

un meteoroģiskās mytu izskaidrošanas metodes; preekš Pūķa mytus zināmām

fāzēm fizikaliskā un meteoroloģiskā izskaidrošana peelaižama bez eerunas;

bet ne preekš vispirmakās izcelšanās un ši mytus īstenās nozīmes. No mytu

veenpusigas un tikai fizikaliski-meteoroloģiskās saprašanas un izskaidrošanas,

kas viņos tik meteoroloģisku parādibu dzejisku uzķeržanu un tik deenas un

nakts maiņas, kā ari gadskārtu maiņas dzejisku tēlojumu grib atrast, ja-eet
tālāk pee viņu dziļākas ētiskas uzķeršanas un izskaidrošanas, jeb pēdējai
mazākais papildinot jāstājas pee pirmakās, ar vārdu, psicholoģiska izskaidrošana

jāņem palīgā.
Pasaulē ir vēl daudz dziļāki pretstati, nekā deena un nakts, vasara un

zeema: pasaulē ir vēl varenākas cīņas, nekā starp uzlēcošo rīta sauli un

nakts tumšo dēmonu, jeb starp līgsmo pavasari un ļauno zeemas pūķi.
Pasaules vēstures visleelakais un visvarenākais cīniņš ir cīniņš starp veco

čūsku ar tās „Eritis sicut Deus*" un pateeso Pūķa vāretaju, kas nācis, šij
čūskai galvu samīt. Vārds «Pūķis (Pouke) atrodas britu literatūrā vispirms

vecajā angļu poēmā the Vision of Pierce Plowman, kur tas nozīmē leelo

Deeva un cilvēku pretneeku.

Vispārigs raksturojums.

Mēs, kā redzams, atrodam latv. burtneecibas jeb latv. literatūras eevadā

deevu mytu periodā plašu šķiru reliģiozu peeminekļu, kas iz sena kulturlaikmeta

celdamees mums rāda senā pasaulsuzskata mvtoloģisko tērpu deevu% un

viņu darbus vēl tapšanas stāvoklī, dabas rņytu kristalizācijas procesu vēl

tekošu. Kā iz mūžigā tecēšanā atronamas masas burbujošā burvja katlā

ceļas mūsu acu preekšā gandrīz bezgaligā rindā allaž jaunas mainigas, sevi

daudzkārt izslēdzigas, veenas otrām pretrunigas dabas-ainas preekš veeneem

un teem pašeem apstākļeem, pr. p. deenas svaigznes un tām šo pavaditajām

gaismas parādēm, uz augšu, allaž jauni mēģinumi, viņu neapķeramo apķeramu,

caur salīdzinumu ar pazīstameem preekšmeteem iz tuvuma darit saprotamu.
Cik dažkārtigi un mainigi še ari tādā kārtā gleznainee preekšstati un apraksti
no katra sevišķi apdzeedata preekšmeta un gadijuma ari ir, tomēr tee paleek
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līdz it augstam mēram saprotami, jeb ir bez leelakām grūtibām uzminami,
tā ka visvairakos gadijumos preekšmets, ap kuru grozās, top gaiši minēts,

jeb nepārprotami zīmēts. Un mēs redzam tad ari visdažakā veidā leetišķu
dabas ainu leelo pārpilnumu atteecibā statitu ar personigu būtņu skaitu, kas

kā darbigas personibas eekš jeb aiz dabas parādēm stāvēdamas iztaisa

reālas ticibas preekšmetus, kas zīmēti kā Deevs, Deeva dēli —■ Mēnesis,

Auseklis, Pērkons, Pērkona dēli — Debesskalis; Ūsiņš ar saveem dēleem;
Deeva meitas — Saule un Laima, Saules meitas; Deeva tumšee tālakee,

rada gabali: Velis, Vella-māte, velli, velteni; Jods, Joda-māte, jodi un

Pūķis, pūķi kā visu šo tumšo varu veens perēklis. Viņu darbibai, kas no

sākuma rāda tēlos tik dabas parādibu savstarpēju sakaru, peešķirot brīvus

cilvēciskus motivus, rodas myti, daiņas, stāstiņi, stāsti, kups atkārteji,

daudzreizeji gadijumi konsolodejas par veenreizeju faktu
— pavisam dažādā

laikā kārtīgā atkārtojumā noteekošee atgadijumi pārvēršās veenā veena veenigā
laika notikumā. Deevibas izveidojas par vairāk vaj mazāk skaidrām un

pilnigi attīstitām personibām, par tikligi brīvām būtnēm.

Šis attīstibas gājeens kustējās tikai gauši un pamazīt uz preekšu; jo
tam bij ar tautas pašas attīstibu ja-eet, japaleek veenos soļos. Un tā tad

apversme reliģiozos uzskatos nevarēja uz reižu eestāt, ta nogatavojās tik

lēnītiņām. Visa tautas dzīve peeņēma tik lēnītiņām citu veidu un izgāja tā

tad ļoti gauši dažādās pakāpes un laika starpas cauri, kā mēs to kultūr-

vēsturiskā pārskatā varam manit akmeņa-, bronsa- un dzelza-laikmetā.

Reizā ar tautas dzīvi pārvērtās, protams, ari tautas reliģiozee uzskati. Viņas

deevibas, kā jau teikts, nometa arveenu vairāk dabas pusi un izkopās par

garigaka satura brīveem dzīveem veideem. Nu ceenī aridzan abstraktus,

tiklibas jēgumus kā deevigas personigas būtnes, pr. p. Tiklu kā tikuma

māmiņu. Laima, sākumā mākoņu jaunava, top ar laiku par dzeesmu teicēju,

„mūža licejiņu", vedibu veicinātāju, sērdeeņu saudzētāju; tai blakus stāv

Dēkla, bērnu audzētajā, un Kārta, mūža pavedeena, ko svētās meitas vērpušas,

nocirteja. Šīm peerindojas laumas, kas pārmaina neuzmanigām seevām

bērnus. Nelaime un Ļauna deena stājas daudzkārt Laimas gaitā, šo

kavēdamas, sevišķi, kad šī rūpējas par izvedamām meitām. Visas šīs un

vēl .daudz citu deevibu, sevišķi māmiņu, no kurām daudzas katoļu laikos

eevestas peeder mytoloģijai un kuras še nevaram eevērot, iztaisa mytu

saturu, rāda aizvēsturiskā laikā izcēlušos tautas uzskatus par dabu, tās

spēkeem un šo atteecibu uz cilvēku.

Deevu un dabas peelūgšana, peesaukšana peekopta vairākos svētkos,
kā šķeetams, gadskārtu svētkos: pavasari, vasaru, rudeni un zeemu. Tos

svinēja ar dažādu paradumu, ceremoniju eevērošanu un dzeesmām. Tā pr.

p. rudeni zemliku mēnesī, pa garu laiku, pee veļu meelošanas saimneeks

atvēra nakti logu un nolika no loga līdz zemei skalus, lai veļi veeglaki

eetaptu eekšā un meitas peecēla krēslu un palika vilnas groziņu zem ēdeenu

galda, dzeedadamas:
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Augšlēcite, Zemlēcite,

Sēdees meldru krēsliņā;
Sēdees meldru krēsliņāi,
Velces vilnas groziņā.

Būdams pastāvigi atkarigs no dabas spēkeem dažādās dzīves fāzēs,

cilvēks greezās pee debess, pee deeveem pēc paliga, izsacidams savu

vēlēšanos slepumainos darījumos, vārdos, kureem peešķīra brīnumspēku.

Un tee deevu dārbi, kurus tee izdara tiklab cīniņā cits pret citu kā ari pret
cilvekeem par labu vaj ļaunu un viņu satiksme savā starpā kā aridzan ar

cilvekeem ir vissvarigakā un visbagātākā tautas dzejas veela šai periodā un

ari pa leelai daļai preekš visa sekošā laika. Viss tas iztaisa kopā latv.

mvtiskā epa saturu. Tas aptver kosmogoniju un teogoniju t. i. radibas

mytu un viss cits viņa saturs, kā lemjams, sastāv no deenas tnytus, gada

mytus un mūžibas mytus. Radibas mytus ir no sīciņeem izkaisiteem

gabaliņeem, kā es to savā epa gabalā „Deevs un Velns" mēģinājis
sastatit. Vislabaki, kā Kreeviņ-Kuivju Andrejs (Sloziņš) savā laikā aprādijis,
ir izkopees un uzglabajees latv. deenas mytusne prozā, bet dzejā —

visskaistākajos hymnos, dainās un dzeesmās. Gada mytus uzejamstik dažos,
bet jo skaistos gabalos. Ta pēdas sadzenamas pa senlatveešu svētkeem.

Tam daudz daļas. Tas uzsākās ar Ūsiņa mytu, kad šis gaismas — saules

varonis tumsas garus, melnsvārčus pārvārejis atjāj pavasari kā „bruņots vīrs

akmeņotu kumeliņu", atnes kokeem lapas un zemei zaļu āboliņu. ') Tas

turpinās ar Līgo-svētku mytu, ka Deeva-dēls, zilzobitis, zeedainitis, tik

spēcigi atjāj, ka „ribej' zeme atjājoti, skanej' peeši nolecot"; tas nāk ar zāļu

nastu, ko dot gosniņām. Visi viņu daudzina. Saule, gaisma sasneeguse

visaugstāko stāvokli; gaismas deevs šo nakti svin. ar zeedošo zemes māti

kāzas. Tad viņš top izvadits. Gaisma eet nu atpakaļ. Rudeni tumsa,

tumsas varas nu izplēšas. Gaisma top pamazīt jo vājiņa, gaismas —
saules

varonis vājš, nevarigs nomākts no melnajeem velleem, jodeem, pūķeem.
Nu zemliku mēnesī valda miršanas, iznīkšanas domas, nu japeelabina veļi.
Kā saules varonis tagad slēpjas, aizklāj savu spožo vaigu, lai jodi, daudz-

galvainee pūķi, melnās varas, kas tam dzenās pakaļ, to nepamanitu, — tā

nu pa kurcumeem, buduleem, kur nelabo māte, ragana, peeskārdamās pārvērš
visu par zilu akmeni, kā zeemas vara cenšās visu sastindzināt, tā tad nu

ļaudis veepjas — maskojas> eet ķēkatās. Bet gaismas — saules varonis pa to

starpu peeņemas atkal spēkā, apbruņojas, lēc akmeņotā kumeļā, sadragā

zeemas raganu ar visu tās ledus perēkli un atjāj, visu sastingušo uzmodi-

nādams, atnesdams kokeem lapas un zemei zaļu āboliņu .. . Tāds īsos

vilceenos gada mytus. Tas sākās pavasari, kad Ūsiņš savus dēlus „veenu

sūta peeguļā, otr' ar arklu tīrumā", turpinās ar Deeva dēla atjāšanu, dabas

košumu, līgošanu, tad ar gaismas mazināšanos sākas dabas pamiršana,

') Runiņa apcerēts.
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nāves, Dziltines, valsts, veļu — Augšlēcites, Zemlēcites
— meelošana,

līdz beidzas ar visas dabas, visas dzīvibas sastingšanu," zeemas

raganai, pūķu mātei, kas gribēdama savus daudzgalvainos tumsibas dēlus,

kurus saules varonis apkāvis, atreebt, visu un visus nu pārvērš zilā akmenī.

Bet tas ne-eet ilgi. No cīniņa nogurušais saules varonis atkal atspirdzis,

apbruņojees, sadragā raganu un uzmodina . akmenī pārvērstos uz jaunu

jautru dzīvi.

Pēdigi vēl sakāmi kādi vārdi par mūžibas mytu. Senlatveetis

ticējis dvēseles nemirstibai, dvēseles sirošanai caur kustoņu un stādu valsti,

eelīgošanai zvaigznes veidā dvēselišu namiņā. Pēc nāves nāk tēvs-

māmiņa „Saules-mātes aplokā", zeltu ritināt, vaj saules kalniņos"

pee Deeviņa nveeglu darbu veen darit" v. t. pr. Kā redzam, ari te jauki

darbojas senlatveešu fantāzija. Bet senlatveetis tic ari liktenim, runā no

likteņa bedres etc. Te sākās viņa augstā gudriba, filozofija; jo no atsevišķa,

no sevišķeem daudz deeveem, daudz gadijumeem izeedams, tas nu nonāk

•līdz vispārigam, līdz liktenim, kas ir visu atsevišķu varu kopvara, vispāriga

vara. Šai augstajā gudribā tad nu senlatveetim radees ari jautājums par

pasaules galu. Gaismas varonis nocērt gan tumsas varai, Pūķim, daudzas

galvas; bet tās aug atkal un ļaunais nesnauž: „Vidū jūras uz akmeņa melna

čūska miltus mala". Melnais, Velis, Jods, Pūķis —
čūska ir darbā. Tas

var, kā redzējām, par visu pārvērstees. Pēc kāda stāstiņa guļot jūrā, kas

visapkārt zemei, milziga zivs. Ja ta reiz savu asti kustināšot, tad jūra tā

izplūdišot, ka noslīgšot visa pasaule. Un ari melnās čūskas miltu malšana

„vidū jūras" var apzīmēt jūras savilņošanu, caur ko top gulošā milzu zivs

uzmodināta, uz ko seko pasaules gals. (Sal. skandinavju mytu par

Jgdrazil čūsku).

1. Radibas mytus, par Deevu un Velnu referāts. 2. Ūsiņa kultus,
meelasta referāts. 3. Līgo-svētku referāts. 4. Par veļeem, zemlikam, Veļu-
māti, gājeenu pee deeviņa —

— 5. Par kurcumeem, buduļeem, ķēkatām,
meteni

...

Šīs dabas dzejas saturs nav, labi ņemot, tikai mytoloģisks, neatteecas tikai

un veenigi uz deeveem; latveetis uzķēra tāpat kā greeķis savā mytu ražošanas

laikā pasaules visas būšanas ar fantāziju; eetērpa dabas dzejā visu savu

pasaules uzskatu, savas idejas par deeveem, pasauli, dabas- un cilveku-dzīvi.

Bet tā ka daba pēc viņa uzskata bija pavisam no deevigā peepildita uu tanī

nozuda un ari cilvēku dzīvē deevu darbošanās visur bija redzama, —
tad ir

ari šīs dabas dzejas, šīs mytu dzejas saturs par visām leetām reliģiozas
dabas. Tas rāda mums latveešu meklēšanu un cīņu senlaikā pēc augstākas

pakāpes tiklab reliģiozā atziņā, kā aridzan atziņā, zināšanā un izglītibā

visnotaļ. Ražigā fantāzija šai periodā raksturojama tā: viņa eetura tāpat kā

greeķu fantāzija mēru starp indeešu bezmēribu un skandinavju ērmigu

pārmēribu jeb pārleekumu.
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2) Varoņu teiku periods.

Ja dzeja ir visnotaļ veenigā otrā pasaule šai-pasaulē, tad tautas dzejā

ir sevišķi zināmas tautas pasaule, kura šajā atspoguļojas. Latveešu garu pr.

p. un latv. vēsturi jeb mazākais principu no tam, kas tautai savā izejas

gadijumā bija un ko tā atnesa līdz, lai eestātos jaunā modernā kristigā

kultūrā, to mācas pazīt ne iz veena avota tik dzīvi, tik veenkārši, kā iz tautas

dzejas. Ta rāda mums visprimerakos aizvēsturiskos tautas izglītības elementus,

pasākumus. *Un iz viņas stājas mums vispirms nacionālas dzīves divējādi
veidi preti. Pirmkārt garigās apziņas nacionālā būtne atteecibā uz reliģiju,

ģimeni, kopbūšanu. Otrkārt taisni šīs atsevišķās tautas visspeciālāko parašu
it pozitivā pasaule, šai zināmā laikā, pee šī ģeogrāfiskā un klimatiskā

stāvokļa, pee šīm upēm, ezereem, kalneem, mežeem un šīs dabas-apkārtnes

visnotāļ. Viņam, pirmajam nacionālās dzīves veidam ir savs atspulgs

mvtiskajā, deevu teiku periodā. Tanī izjūtama tapšana unķilda, kas teešam

ir pašas dzejas mūžigo deevu leetišķa izcelšanās vēsture. Tanī eeraugam
tautas gara pasaulsuzskatu un objektivitāti. Mvtiskajā periodā izsakās

tautas naiva apziņa pirmo reiz dzejiskā veidā un tādā agrā laikā, kurā tauta

sāk pamostees no snaudas un gars jau tik eestiprinajees, ka tas producē

savu paša pasauli un jūtās tanī kā savās mājās. Tautas dzeja, eesākot ar

mvtisko periodu, ir visa tautas gara totaluzskats ta visagrākajā attīstibas

stadijā. Ar vārdu, tautas dzejas saturs iztaisa, kā jau teikts, visu tautas

gara pasaulsuzskatu un objektivitāti.- Un pee šīs totalitates peeder neveen

veenkārt reliģioza apziņa par cilvēka gara viseem džiļumeem, kā tas mvtiskajā

periodā izpaužas, apjaušot pasauli un deevus, bet aridzan otrkārt konkrētā

būšana, politiskā un māju dzīve, līdz ārigās eksistences veideem, vajadzibām

un apmeerinuma līdzekļeem klāt. Un tas viss dzīvina tautas dzeju caur tuvu

sa-augumu ar tautu, tā ka preekš viņas —vka preekš dzejas visnotāļ —

vispārigais un substancialais peemit tik gara dzīvā klātbūtē. Kā tāda

pirmatniga totalitate tautas dzejā uzlūkojama kā pastāvoša pēc pirmatniga

plaši aptverama satura: radibas-, deenas-, gada- un mūžibas-mytos, un pēc'
dzejas veideem: mytos, hymnos dainās, dzeesmās, teikās, pasakās, spēka vārdos,

mīklās v. t. pr. Tee ir, visu kopā saņemot, tautas gara-manta, grāmatu

grāmata, tautas bibele, un katrai tautai ir tādas abzolut pirmās grāmatas
kurās izpaužas viņas pirmatnigais gars. Tādā kārtā šee peeminekļi nav ne

vairāk ne mazāk kā īstenee pamati tautas apziņai.

Viņos visos meklē zinātne cilvēku dzimuma pirmdomas. Mytus, teika

un pasaka ir pirmatnigi veens; ir tikai teikas
—

šo ņemot vispārigi —

veenas un tās pašas attīstibas vēstures trīs dažādi veidi. Ta (teika) ir

garigs mantojums no senas pagātnes un skatotees uz tautu radneecibu —

kopigs mantojums. Visos šos ražojumos zinātne meklē — kā jau teikts —

cilvēku dzimuma pirmdomas, sendomas. Saules lēkts un reeta, mēness-

greeži, migla un mākoņi, vētra un perkonis ar savām postošām un labdarigām

sekām, gadskārtu maiņa, vasaras un zeemas saules greeze,
— viss tas līdz
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ar gaismas un siltuma eedvēsto līgsmibu un baudu veenā pusē, ar sērumu

un trūkumu otrā pusē apņēma cilvēka prātus un gūlās uz viņa sirdi tā, ka

atsavinurns un atveeglojums bija nepeeceešams, un tas notika dabas

pazīšanai, dabas zinātnei trūkstot, dabas spēku dzejiskā personifikācijā un

dabas notikumu eetērpā cilvēku dzīves un notikumu veidā.

Valodas un teikas izkopšanās gājuse roku rokā un sākumos valdzinajuse
visu cilvēka darbibu. Ar valodu cilvēks eemantoja izteiksmi preekš leetām

pasaulē, ar teiku
—

izteiksmi preekš notikumeem dabā un preekš viņu
sakara. Un ši izteiksme ir zimboliska, dzejiska. Kā pee deevu teikas, tā

ari pee varoņu teikas vispārigi mēs atrodam jo eevērojamu attīstibas vēsturi.

Augošā, progresivā pārcilvekošana ir katras teikas vispārigais attīstibas

likums. Agrāk jestri personificetee dabas spēki peeņem arveenu cilvecigakus
veidus un cilveklīdzigi domatee dccvi raisās vairāk un vairāk no dabas

spēkeem vaļā, iz kureem tee cēlušees. Uz šo pakāpi mēs redzējām latveešu

deevu saimi it tāpat kā helleņu un skandinavju — jau nonākušu.

Tas pats pārcilvekošanās dzinulis velk cilvecigi domāto deevu uz varoņa

pakāpi zemup starp cilvekeem un deeveem un tuvina tā viņu cilvekeem jo
tuvāk. Tā deevu teika pārvēršas varoņu teikā un dabas pazīstamee notikumi

dabon nu savu dzejisku izteiksmi varoņu cīņās. Tagad cīnās deevu veetā

varoņi, kurus dažreiz dccvi vēl personigi pabalsta pret tumsas varām. Še

nu stājas ari jau tagad vairāk vaj mazāk sajēgtee dabas notikumi nost un

varoņi vērš savus spēkus ne veen pret daudzgalvaineem pūķeem, čūskām,

bet ari pret ērmeem, breesmoņeem, savas tautas, sava vidus eenaidneekeem

un apspeedejeem. Nu tad mana jau vēsturiska laika tuvošanos. Zināms,

šis sakars ir jau daudz tumšāks tāpēc, ka attālāks, un tik ar salīdzināmās

teiku zinātnes palīdzibu var konstatēt, ka Usiņš-Līgajs — Deeva dēls (kura
veetā eevests Jānis Kristitajs) deevu teikā un Uluvirpuniķis — Needrite-Iliņš

varoņu teikā — tāpat kā greeķu Herakls un ģermāņu Sigfrids — nav nekas

cits kā atkal saule, un visi Līgo-svētki nav nekas cits kā saules vēstures

dzejiska izteiksme no viņas zeemas saules greezes līdz vasaras saules greezei.
Bet varoņu teika iztaisijuse vēl tālāku attīstibu cauri un, proti, pateicotees

tai pašai pārcilvekošanās dziņai. Cilvēks jūtās tik tad apmeerinats, kad tas

savus varoņus padarijis mirstigeem cilvekeem līdzigus un teem, ka jo, veenu

vaj otru augstāku īpašibu atstājis pārak, bet eevedis augstāko deevu veetā

cilvēkam tuvāk stāvošus zemākus dēmonus
—

kā tas sevišķi pee pasaku

varoņa redzams
— un šeem viņu veetā ļauj noteicoši eejauktees cilvēku

būšanās.

Šo attīstibu atrodam jau pašā varoņu teikā, pee kam tad nošķirās
mvtiskais varonis iz aizvēsturiska laika no varoņa iz vēsturiskā laika. Tas

gaiši redzams, ja salīdzina Vidolu, Klibo, Uluvirpuniķi, Lačaugaini, Kurbadu

un citus ar Aizmirsto virsaiti, Induli, Imantu etc, jeb paskaidrošanas dēļ

Sigfridu Eddā ar Sigfridu Nibelungos. Mvtiskee vaioņi iz aizvēsturiskā laika,

kā: Vidols, Klibais, Uluvirpuniķis, Lačaugains, Kurbads ir vēl pārcilvecigi.
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Vidols ved deevmestus ezerus, ir Deeva dēls, Klibais lidz ar astoņeem

brāļeem dzimst iz uzarteem pauteem, atgādinādams pee deviņeem Pērkona

dēleem; Uluvirpuniķis pēc leelām cīņām ar daudzgalvaineem pūķeem nonāk

aizsaulē pee mīļā Deeviņa, ar kura palīdzibu pārjāj no viņas saules uz

mvtiska ērgļa, ko pēdigi barojis ar paša meesu etc. Lačaugains pārvar

trīsgalvainu pūķi un aiznes uz dzirnavām etc. Turpreti varoņi iz vēsturiskā

laika ir it maz vaj nav nemaz pasakaini. Ta pr. p. Aizmirstais virsaitis

cīniņā, ar saveem un savas tautas eenaidneekeem nogrimst leelu drausmu

brīdī ar visu savu pili un ļaudim pilskalnā; bet tas nav miris līdzigi Fridriķim

Barbarossa un izcelsees atkal, tiklīdz ta vārdu, ko tauta pa tām starpām

aizmirsuse, uzminēs. Tas ir pilnigi cilvēks, apdzeedats no verdzibā kritušas

tautas. Tāpat Jndulis ir caurufn cauri cilvēks, kam nav nekādas pārdabigas

dāvanas, kā tik cilvēka tikums un vīrestiba. Ja viņam parādās Jods, tad

tas ir tas pats, ka saimneekam palīdz Pūķis. Ja aprāditā attīstiba ir gājuse
vēl tālāk, tad varoņu teika kā tāda nobeidzas un mūsu preekšā ir

visjaunākais jeb beidzamais teiku veids, — ta ir pasaka. Pasaka ir uz

pēdējās teikas attīstibas pakāpes nonācis mytus.

Kas tālāks preekš mytus nevar vairs būt. Jo ja turpmāk brīnišķigais,

kas vēl pasakā valda, top atmests un pasakas veetā stājas veenkāršs stāsts

par tīri cilvēcigeem notikumeem, kas arveenu var gan cilvēku prātu valdzināt

novēlies jeb stāsta v. t. pr. veidā, —
tad tas mazākais-nav vairs mytus, ari nav

vairs ta tālāks attīstibas veids un tas nav vairs dabas ražojums, nav vairs

dabas dzeja. Tad stājas mākslas forma dabas formas veetā, tad ražotājs

nav visas tautas gars, bet tikai atsevišķu tautas locekļu, cilvēku gars.

Ja mytiskajā periodā, deevu teikās, rosijas kosmogoniskais un

teogoniskais, ja tur dzejiskā fantāzija atrada mūžigu, ne-izsīkstošu veelu

preekš saveem ražojumeem un apcerēm pee deevu saimes iztistišanās iz

pirmajeem nevaldameem dabas spēku, dabas varu valgeem, —tad še varoņu

periodā, varoņu teikās visnotāļ ir pārsvarā cilvēcigais, sajaukts ar vēsturisko

un dēmonisko. Ja tur bija dccvi un viņu pasaule viduklis, tad še ir

varoņi, resp. cilvēki, un viņu sabeedriba, apkārtne, ap kam viss greežās.
Ja tur sumina deevus, tad še varoņus.

Šee ir ciltstēvi, savas kārtas

pirmkarotaji. Tautas mutē dzīvojošām teikām ņemot veenu jeb vairāk izcilus

varoņus par vidukli, izceļas teiku virkne, kurās brīvi ražotajā fantāzija dažu

laicigi un telpigi šķirtu saveenoja kopā, tāpat vēsturisku ar mytisku eejauca
eekšā. Jzcēlās tiklab jau ap ballu jeb aistu tautu kopbūtes laiku, kā ari

pēcāk un jaunākā laikā, kur tās bija šķīrušās un kopēja likteņa veetā nu

peedzīvoja kātra sevišķu, izcēlās tiklab teiku virknes, kā aridzan

atsevišķas teikas.

Kā valodā un mytoloģijā starp indo-eiropeešu tautām sastopama

radneeciba, tā ari teikās un pasakās. Kā atrodam pee indeešeem trimurti

un senprušeem trīsdeevibu, tā ari pee latveešeem manāmi atšķiras trīs

galvenee dccvi: Debess-Deevs, Ūsiņš, Pērkons. Kā latveešeem ir skaists

Latv. literatūras vēsture I. 4
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deenas mytus, kur eet runa par Deeva dēleem un Saules meitām, tā ari

leišeem, indeešeem, greeķeem. Kā visur atradām gaismas deevus pret
tumsas varām cīnamees, tā nu mvtiskee varoņi turpina to pašu cīniņu pret

breesmoņeetn, ērmeem, daudzgalvaineem pūķeem, kā ari varoņi vēsturiskā

laikā cīnās pret sava apgabala, savas tēvu zemes eenaidneekeem. Tā ka

par tādeem varoņeem stāsta neveen latveešu, bet ari senprūšu un leišu

teikas un tā ka šo tuvu radnēecigo cilšu tradicijas jau sen eetilpst mūsu

literatūrā, tad mums tās ja-aplūko še līdz ar mūsējām.

A. Varoņu teikas iz aizvēsturiskā laika.

Latveešu teikas.

Starp tām mēs atrodam gan a) tei k v virknes, gan b) ats c -

višķas teikas.

Pirmā teiku virkne ar neskaitameem varianteem stāsta par

cilvēk-rijeja ērma kavēju. Tas dzimst vaj nu kā mežsarga dēls līdz ar

astoņeem brāļeem iz pauteem — olām, kuras tēvs pēc veca vīriņa pamācibas

uzar, un ir klibs, atgādinādams caur skaitu deviņi pee Pērkona deviņeem

dēleem, no kureem veens ir mākslineeks — kalējs un caur savu klibumu

ari atgādina pee greeķu debesskaleja, klibā Hefaista; vaj dzimst kā zvejneeka
dēls reizā ar brāli „ar zeltiteem matu galiņeem" pēc tam, kad tēvs eedevis

mātei divi ,zivis apēst, kuras tam devuse līdaka, kad to uz lūgšanos atlaidis

vaļām; vaj dzimst mežsargam tāpat, kā zvejneekam, kā dvīņi un dodas, kā

medneeki, projām pasaulē līdz ar saveem suņeem, Turi un Velci. Te viņš

atgādina pee greeķu Febus Apollo, kurš pūķi Pvtonu nošauj. Uz krusta

ceļa viņi šķiras, atstādami pee ozola zīmes, caur kurām veens par otru

dabūs ziņu. Pr. p. kufa nazis, tee ozolā eedūruši, būs norūsējis, tam

klāsees slikti. Vecākais drīz nonāk „kādā pilsātā, ko Velis apsēdis", kam

zeedojama ķēniņa meita. Pēc citeem varianteem ta zeedojama vaj nu

čūskai ar trej-deviņi galvām, vaj tārpam ar deviņām galvām, vaj daudz-

galvainam Pūķim, vaj Nelabajam, kas visi", zināms, ir velis, kā jau agrāk

redzējām, tik dažādās metamorfozās. Varonis šo ērmu nokauj; bet tā ka

tas dodas atkal projām, tad kučeeris vaj sulainis peespeež ķēniņa meitu

teikt, ka viņš to izglābis un lai viņu ņem par ķēniņu. Ta apsolās gan, bet

grib kāzas turēt tik pēc gada un sešām nedēļām. Tad nu pārrodas īstais

glābējs un blēdis top noteesats. Pēc kāzām eet jaunais ķēniņš uz medibām.

Tas dzenas pakaļ kādai breežu mātei, līdz nonāk līdz kādai uguntiņai, pee

kuras sēd kāda vecene, Nelabā māte, kuras dēlu tas nokāvis. Ta pārvērš
varoni ar viņa suņeem par akmeni. Pa tam jaunākais brālis, kam labi

pasaulē gājis, kas ari ticis par ķēniņu, eet līdz krusta ceļa ozolam. Te viņš

redz, ka brāļa naža asmenis līdz spalam norūsējis. Tūliņ viņš dodas brāli

uzmeklēt. Viņš nonāk brāļa valstī, kur viņu uzņem kā pašu ķēniņu; jo tee

kā dvīņi ir pilnigi veens otram līdzigi. Bet gulēt ejot viņš eeleek starp
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sevi un ķēniņeeni savu zobenu. No rīta viņš eet mežā medit; dzenā to

pašu breežu māti, nonākdams pee tās pašas uguntiņas. Te viņš,

neļaudamees glauditees no tās pašas vecenes, uzstāj tai bārgi, lai teic, kas

tee par zileem akmeņeem. Ja neteiks un nedarīs tos atkal dzīvus, tad

nocirtīs tai uz tām pēdām galvu. Nu vecene uzmodināja brāli ar ta suņeem un

šis nokāva ļauno raganu. Tad uz pili ejot jaunākais brālis stāstija, kā tas

tik laipni ticis uzņemts un ka gulējis pee savas svaines. Te vecākais brālis

greizsirdibā eedegdamees, nodur savu brāli. Mājās pārnācis un dabūjis
zināt par starpā likto zobenu, viņam uznāca leels žēlums par nevainigo
nokauto brāli. Tas leetoja visas pūles, līdz dabūja dzīvibas zāles un brāli

atkal uzmodināja.
Šīs teikas atgādina pee greeķu Tezeja teikas, kurš Dēlos labirintā

nokauj ērmu Minotauru (Mina vērsi), kuram ik gadus Atēnām nācās zeedot

cilvēku dzīvibas.

Otrā teiku virkne ir pilnigi sevišķa, bet stāv ar pirmo tiktālu

sakarā, ka ta ari grozās ap cīņu ar pūķeem un velleem. Te ir varonis

veens pats bez brāļa un brāļeem. Jūrā makšķerējot, tas izvelk zelta zivtiņu.
Ta lūdzās, lai palaižot viņu vaļām, par ko ta došot viņam spēju, saprast

putnu valodu. Viņš viņu palaiž. Te brauc kāds kuģis garam, kas ved

ķēniņa dēlu ar ta līgavu. Tas uzņem ari varoni
.. . Kādu gabalu

braukušeem uzmetas uz masta leels putns un dzēed: „Vai Deeviņ, vai

Deeviņ! Kad jaunais pāris pārbrauks mājās, tad skrees zaķis caur dārzu un

vecais ķēniņš gribēs to šaut, bet nošaus savu jaunāko dēlu. Kas to dzird

un izstāsta, tas paliks līdz ceļeem par akmeni." Ne-eet ilgi, te atskrej vēl

leelaks putns un uz masta uzmesdamees dzeed: „Vai Deeviņ, vai Deeviņ!
kad jaunais pāris pārbrauks mājas un pirmo nakti gulēs, tad nāks Pūķis

ugunigām galvām un jauno pāri nogalinās. Kas to dzird un izstāsta, tas

paliksees līdz jostai par akmeni." Pēc brīža atskrej tik leels putns, ka tam

uz masta nolaižotees viss kuģis nobraksteja. Tas saka: „Vai Deeviņ, vai

Deeviņ! kad jaunais pāris pārbrauks mājās un gulēs otru nakti, tad nāks

Pūķis deviņām ugunigām galvām un jauno pāri nogalinās. Kas to dzird un

izstāsta, tas paliks viscaur par akmeni." Šo putnu valodu saprata veenigi
varonis.

— Mājās pārbraukušeem caur pilsdārzu ejot skrej zaķis, ko vecais

ķēniņš grib šaut, bet varonis aizkavē. Pirmo nakti tas eezogas jaunā pāra
guļamā istabā un nokauj eekšā brūkošo Pūķi. No rīta visi brīnās par asinim,
kas plūdušas jauno istaoā, bet neveenam nav nekas ļauns ticis. Otru nakti

tāpat. Bet nu no rīta pamana ari pee svešā (varoņa) asinis. To tirda un

tas paleek par akmeni. Gan nu visus pārņem par tam leels žēlums; bet

neko darit. Pēc kāda laika ķēniņa dēla līgaviņai peedzimst divi dēli. Kad

šee jau dažus gadus veci puisēni, tad rādās jaunajam pārim sapņos vairāk

reiz viņu glābējs, sacidams, ja viņi zeedotu pee viņa akmeņa tēla savu

bērnu dzīvibas, tad viņš taptu atkal dzīvs. Abi veenojas to darit. Kad pats
tēvs bija savus dēlus dārzā pee glābēja akmjeņa zeedojis un eegājis eekšā,
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te pēc kāda brīža eenāca ari labdaris ar abeem puiseneem, visi trīs

dzīvi kā bijuši. Nu leels preekš. Bet drīz atkal leelas bēdas. Ārā sacēlees

veesuls, negaiss, kam sekojis perkonis, un nu nozudusi ķēniņa meita,

Skaistite. Vecais ķēniņš izsola tam pusi no savas valsts un pašu Skaistiti

tam, kas viņu uzmeklēs. Jzeet viņu meklēt dzīvs tapušais glābējs un ķēniņa
sulainis (var. kučeeris). Tee nonāk kādā meža pilī, kur nav neveena cilvēka,
bet pagalmā pulks vēršu. Te varonis atstāj sulaini, kaut, vārit vērsi

pusdeenai, kamēr pats ces pa mežu meklēt. Kad pusdeena jau nāk gatava,
te eerodas kāds mazs vīriņš ar leelu garu bārzdu un zarainu resnu nūju
likdamees nevarigs un lūgdams kādu kumosiņu gaļas. Bet dotajam Kumosam

tas ļauj nokrist zemē un lūdz to viņam pasneegt. Kad sulainis pēc ta

sneedzas, tad bārzdainis top par leelu stipru vīru un peekauj ar savu nūju
sulaini uz nebēdu. Kad glābējs pārnāca un pusdeena vēl nebija gatava,
tad sakautajs teica, ka esot palicees slims. Otrā deenā gājā šis pa mežu

meklēt un viņš palika pilī, vārit pusdeenu. Te eeradās mazais bārzdainis ar

teem pašeem niķeem. Bet varonis izrāva tam zaraino rungu un sakāva nu

pašu; pēdīgi, lai viltneeks neaizbēg, eeķīleja ta garo bārzdu leelā klucī.

Savu beedru nesagaidijis, devas projām, to meklēt. Pa mežu ejot, tas sastop
ozola gudro, kurš sarunājas ar kokeem. No ta viņš dabon zināt, ka tam

vispirms ja-iztura cīniņš ar čūsku ķēniņu, ja-eegūst ta brīnišķīgā sekste, ko

izvārijis un tik veenu karoti baudijis zin visu, kas noteek pasaulē. Bet pee

tās grūti tikt. Čūsku ķēniņš tik reiz pa simts gadeem parādās virs zemes.

No neskaitāmām čūskām apstāts tas Dzeņu purvā gul deenas vidu. Tik

varonis, baltā zīrgā jādams, var tam peetikt klāt. Ķēniņš tik uz brītiņu ar

visām čūskām eesnaužas. To vajaga izleetot, ar zobena galu nocelt ta seksti

tā, ka ķēniņš nepagūst virsū uzskatitees; jo ta skateens ir nāvigs . . .

Varonis eegūst brīnišķigo seksti, vāra, bauda to un zin visu, zin, ka

tam ja-eet pee raganām, dabūt zināt, kur Nekte atronama. Ar Nekti var

viņš laistees likteņa bedrē, Ģilmenī. Tik visvecākā ragana sasaukdama pa

rindai visādus kustoņus, dabon pēdigi zināt, ka tik klibā varde var uzrādit,

kur Nekte. Dabūjis Nekti, varonis nu ari saprot, ka tam vajadzigs palīgs,

nolaižotees Ģilmenī pēc Skaistites. Tas eet uzmeklēt ceļa beedru, kurš no

Nelabā mātes mežā pee mazas uguntiņas pārvērsts par zilu akmeni. To

atpesti, Nelabo nokauj. Tad dodas abi projām pee Ģilmeņa. Varonis

nolaižas Pūķu alā, atrod tur Skaistiti; pārvar pārak grūtā cīniņā daudz-

galvainus pūķus. Visai noguris tas eeleek savu galvu Skaistites klēpī un

aizmeeg ceetā meegā tā, ka Skaistite sāk raudat, pee kam viņas asaras

uzpil uz varoņa vaigu un tas nu atmostas. Tas tagad eesedina Skaistiti

pītenī, peeseen pee ta virvi un sulainis uzvelk augšā. Kad pītenis tukšs

atkal teek nolaists alā, tad varonis savu beedru pārbaudidams, eeleek tajā

leelu akmeni, pakustina virvi, lai velk augšā. Bet pītenis uz pusi uzvilkts

nokrita ar akmeni un visu virvi atpakaļ. Beedrs ir blēdis, grib varoņa nāvi

un tā eegūt Skaistiti. Tas šo pee dzīvas nāves nozvērdina, lai teic, ka viņš
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šo izglābis. Vecais ķēniņš visai preecigs grib tūliņ kāzas izrīkot; bet

Skaistite lūdzās, tai atļaut gadu sataisitees. Tas top atļauts. Nu nāk

jauneklis ar Deeva kokli un tā „dzeesmās veen remdējas".

Pa tam īstais glābējs iztura vēl daudz cīņu un grūtibu. Atstāts Pūķa
alā jeb pazemē, tas meklēdams kādu izeju klīst apkārt, līdz eerauga kādu

kā pirti aizkūpušu pili. Turp viņš eet. Tur peras velleni. Viņam ari pēc

cīņas, kurā plūdinājis sveedrus, jāperas. Bet velleni grib to noplucināt. Jr

divi leelas siles pilnas ar ūdeni: veenā tas vērdošs, otrā remdens. Velleni

sūta to vērdošajā; bet viņš teem neredzot tās siles pārmaina un nomazgājas
it omuligi, kamēr velleni noplucinās. Tad viņš sastop mazo blēdigo vīriņu,
kura garo bārzdu eeķīleja meža pilī klucī. Tas ar visu kluci atvilcees te.

(Pēc kāda varianta tas no kluča norāvees nost un atstājis bārzdu klucī

meža pilī.) Šim nu varonis stingri uzstāj, lai teic, kur var tapt uz pasauli

ārā. Tas lūdzas, lai viņa bārzdu atsvabina no kluča, tad viņš varēšot to uz

ceļa uzvest. Tad viņš ved varoni pa nokauto Pūķu pļavām, kas ir katra

citā krāsā, veena sarkana, otra dzeltena, trešā
.. .

Tad varonis paleek veens.

Pa mežu maldidamees tas nonāk līdz kāda leela putna ligzdai. Putnēni

veen ir eekšā. Tā ka tas izturas pret teem saudzigi, tad tee eedod viņam

oliņu, ko eeņemot mutē top neredzams un tā var paslēptees pret viņu

vecakeem; bet viņu tēvs pārskrējis ir ari laipns un gatavs viņu aiznest uz

pasauli, ja tam pagādā baribu preekš garā ceļa pār plato jūru. Tās dēļ

ja-eet pee mīļā Deeviņa. Viņš aizteek līdz leelai upei. Tanī peld leela zivs,

kurai spuru veetā aug leeli kārkli uz muguras. Ta jautā, kurp viņš ejot.
Tas atbild: pee mīļā Deeviņa. Tā viņu nes pār upi, kurā redz «dārgās
dvēselites". Pāri pārnesuse zivs saka, kad viņš pee mīļā Deeviņa nonāk,

lai tad pavaicā, cik ilgi tai augs tee kārkli uz muguras. Varonis solās to

darit un dodas tālāk. Savā ceļā viņš redz, ka divi meitas gar veenu āboli

strīdas, divi seevas smeļ no veenas akas ūdeni ārā un lej otrā eekšā, kāds

vīrs stāv ar mugurā eecirstu cirvi, skaisti, trekni lopiņi stāv plikā ganibā un

vāji puķainā, treknā pļavā, redz baltseri braucam v. t. pr. Visi tee jautā,

kurp viņš eet un dabūjuši zināt, ka tas steidzas pee mīļā Deeviņa, lūdz,
lai pavaicā, cik ilgi būs viņeem to darbu darit, pee kura tos atradis, un cik

ilgi būs viņeem tas veids, kādā tos redzējis, un tas viseem apsolās. Pēdigi
tas nonāk līdz vecam vīriņam ar sarkaneem mateem, kurš kurina leelu

krāsni. Kad varonis izteicis tam savu vajadzibu, vecais vīriņš leek viņam
savā veetā krāsni kurināt, kamēr viņš pagādās putna baribu. To atnesis,

vecais vīriņš stājās atkal pats pee uguns un varonis staigā atpakaļ, viseem

jautatajeem ziņodams, ko par katru Deeviņš teicis. Pēdigi notapis līdz

kārklainai zivij, ta iten karsti grib zināt, ko Deeviņš teicis; bet viņš drīzāk

šij neteic, līdz to pārceļ pār upi atpakaļ un tālāk pagājis no krasta tik saka,

ka tai tee kārkli tamdēļ sa-auguši mugurā, ka ta bijuse virs zemes nesaticigs,

ķildigs cilvēks. Zivs nu būtu viņam uzbrukuse, bet nevarēja to vairs

sasneegt. Tas nu sēžās leelā putna mugurā, kurš teica, ka ikreiz, kad tas
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metišot kaklu atpakaļ, viņš lai sveežot tam gaļas gabalu rīklē.
—

Tad sāka

tas laistees pār nepārredzamu jūru. Viss Deeva dotais gaļas krājums bij

jau izbeidzees, bet jūras mala vēl nebija sasneegta. Ko nu darit, ja putns
vēl atmestu kaklu atpakaļ? Kad tas pēc baribas vēl pagreeza kaklu, tad

varonis ātri izgreeza no savas kājas gabalu un eemeta to putnam rīklē.

Nu viņi ari nonāca uz zemi. Kad varonis nu nolēca no putna klibodams,

tad šis jautajā, kamdēļ viņš klibojot. Tas atbildēja, ka tam peetrūcis gaļas

un pēdigi bijis jādod no savas paša meesas. „Tamlabad tas pēdējais
kumoss ari bija tik gārds; ja es to būtu zinājis, ka tev tik gārda gaļa, tad

es tevi būtu apēdis, bet nu vairs nevaru," —
teica putns. Varonis, īstais

glābējs, nonāk nu vēl īstā laikā Skaistites kāzās, dodas pazīstams, blēdigais
beedrs dabon pēdigi pelnito sodu un pūķu kāvējs, īstais glābējs —

Skaistiti.

Ja-aizrāda še uz jo intresanto gadijumu, ka Deeviņš še parādās* kā

pasaules kūrējs, kur tāpat uguni, kā tas kādā dainā sacits no Ūsiņa-, ka

„tas kūra leelu guni, lai sildija pasaulit ..
." (Auniņa 38. dz.) Auniņš ari

domā, ka Ūsiņš var būt veens ar mīklaino senprūšu pļaujas deevu Kurko

(Kurche), kam zeedoja pļaujas svētkos. Ari vaidelotu sauca par kūrēju un

augstāko par kūrēju kūrēju.

Trešā teiku virkne stāsta par varoņeem, kas stipri līdzinās pirmās

teiku virknes varoņeem. Tee ir tāpat dvīņi, izdara tādus pat varoņu darbus,

izpestī Pūķim, tārpam, vellam jeb nelabajam zeedoto ķēniņa meitu, bet ne

paši ar savu personīgu spēku un virestibu, bet viņu pateicigee kustoņi.

Viņi ari kā zvejneeka vaj medneeka dēli izmācijušees par medneekeem un

ari aizeet projām uz svešu zemi. Tā viņi staigā kādu laiku kopā afri divi;

bet viņeem nav nekādas laimes. Tā viņi veenreiz atkaK eet, uzeet krusta

ceļu. Te viņi nu saka: „līdz šim mums nekādas laimes nav bijis, tālab

mums te nu būs jāšķiras. Veens eesim pa labu roku, otrs pa kreisu roku."

Un ka nu kādreiz zinātu, kā katram eet, viņi eedur turpat tais ceļa jutīs
nazi veenā ozolā. Ja tas nazis būs norūsējis, tad ees slikti tam otram, ja

spožs, tad ees labi. Un tā viņi aizeet veens pa labu, otrs pa kreisu roku.—

Pirmais nu eet un eet un eerauga veenu zaķi, turpat viņam preekšā skrējām.

Viņš grib viņu šaut. Zaķis lūdzās, lai nešauj, ka viņš ees viņam līdz un

viņam kādreiz bēdās palīdzēs. Tā nu šis nešauj un eet projām un sateek

veenu lapsu. To nu grib šaut zemē. Ta lūdzās tāpat un solās tāpat.

Viņš ari to nešauj un eet atkal tālāk. Tā pa tādu gabalu sateek veenu

vilku. Tas tāpat lūdzas, tad lāci, tas tāpat. Beidzot trāpās lauva, to nu

grib šaut zemē; bet ta ari «lūdzās, ka ees līdz un viņam bēdās palīdzēs.
Tā nu viņš jāj tālāku un tee zvēri visi viņam nāk līdz, un jāj un jāj un

beidzot uzjāj veenu krogu un turpat ir leela pilsāta. Ka nu viņš pee ta

kroga tur ir, ta viņš eerauga, ka visi cilvēki no tās pilsātas nāk ārā. Viņš

eet tai krogā un prasa krodzineekam, kālab tee cilvēki tur no tās pilsātas

bēg ārā. Krodzineeks saka, ka to pilsātu Velis apsēdis. Tā, ko nu šis
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darīs? Viņš nu nojāj uz pašu to pili, eeleek savu zirgu un savus zvērus

turpat apšķūnj un pats eet tai pilī eekšā. Tur uz galda ir visi ēdeeni un

dzēreeni un vēl veena pudele un uz tās pudeles uzrakstits, ja kam kas kait,

tad ar tām zālēm, kas tai pudelē, lai apmazgājot, tad palikšot atkal vesels.

Labi. Tā nu viņš gaida pusnakti. Ka nu jau gandrīz pusnakts, ta viņš

dzird, ka nāk pa trepēm augšā. Veens saka: kas ees pa preekšu? Otrs

saka: kas ta nu ees, lai eet mazais Kristapiņš pa preekšu. T nāk nu

eekšā un tas Kristapiņš šim virsū, šo salauž un šim eegruž citus dūreenus.

Un ' visi atkal prom. Šis peerāpjas pee galda un paņem to pudeli,

apmazgajas un paleek atkal vesels. «Otru nakti atkal paleek veens pats tai

pilī. Ka nu pusnakts, ta dzird atkal, ka nāk pa trepēm augšā. Veens saka:

kas ta nu ees pa preekšu? Otrs atkal: Lai nu eet garais Juris pa preekšu.

Ja, ta nu'atkal eet eekšā un tas Juris viņu salauž un viņam eegruž dūreenus.

Un nu visi tee velli atkal projām. Viņš peerāpjas atkal pee ta galda,

paņem to pudeli un apmazgajas un paleek atkal vesels. Ko nu viņš lai

eesāk. Nu redz, ka nekā nevar darit; viņš grib jāt projām. Tā viņš uzkāpj

savam zirgam mugurā, paņem savus zvērus un nu jās projām. Ka nu

peejāj pee teem pilsātas vārteem, ta neka, vārti ceeti, un nevar vis tikt

laukā. Tā nu viņš jāj atkal atpakaļ un eet tai pilī eekšā. Ka nu nāk ta

trešā nakts, ta viņam eešaujas prātā, ka tee zvēri solijušees viņam palīdzēt

un paņem nu tos visus tur uz to pili līdz. Nu atnāk atkal pusnakts un

dzird, ka nāk atkal pa trepēm augšā. Ta tas veens prasa: kas nu šoreiz

ees eekšā? Tas otrs: Lai eet mazais Kristapiņš. Kristapiņš ne-eet. Nu lai

eet gafais Juris Juris ari ne-eet un ne-eet, sit tu viņu nost. Lai eet nu

tas trešais (i ka tevi piķis, tam akkal to vārdu nevaru atminēt!) Tas ari

negrib eet, bet beidzot ees gan šis nu tur eekšā. Ka šis nu tur eenāk

eekšā, tā viņš ari laiž visus tos zvērus šim virsū; šee nu to sātanu saplēš,
šis laukā un tee citi projām un bēgdami eesveeduši pa durvim veenu

princesi eekšā pavisam sarautu čignē (muskulā) no ta sātana. Šis eedod

viņai tās zāles, kas tai pudelē un apmazgā pa virsu un šī nu paleek vesela

un ir tik skaista princese, tāda.
— Otru rītu nu šee abi staigā pa to pilsātu.

Tee ļaudis dabūjuši zināt, ka tee velli aizdzīti, nāk atkal visi atpakaļ un

uzceļ šo par ķēniņu un šis apprec to princesi, bet šī apseen viseem teem

zvēreem katram veenu lintiti ap kaklu, lai var pazīt. —

Tas otrs brālis eejāj tāpat tādā mežā un sateek veenu zaķi, lapsu etc,

kā tas pirmais. Tā viņš eet nu a viseem teem zvēreem, izeet no ta meža

un uzeet veenu krogu un tur tāpat veena pilsāta klāt un viņš dzird, ka tai

pilsātā spēlē. Ta viņš eet tai krogā un prasa, kālab tur tai pilsātā tā spēlē?

Krodzneeks saka, ka tur tai pilsātā pavisam ūdens trūkstot un tur tas velis

a deviņām galvām to ūdeni aizturot un tam ikdeenas esot veens cilvēks*

jado. Un nu šodeen esot ta ķēniņa meita izlozejse un šodeen tam vellam

došot. Ta viņš prasa tam krodzeneekam, vaj tam ne-esot kas ēst.

Krodzeneeks saka, ka viņam cits nekas ne-esot, kā tikai veena pussilķe.
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Tālab viņa krogu ari par siļķu krogu esot eesaukuši. To pus siļķi nu viņš

izcep un apēd un aizeet atkal a viseem saveem zvēreem projām un staigā
tur gar jūrmalu. Ta viņš redz, ka tas kučeeris to princesi ved projām. Te

šis nu leek tai princesei izkāpt un ved līdz. Tā nu viņi kādu gabalu paeet

un apsēžas un gaida. Tā pa kādam laikam nāk tas pūķis ari. Un kā tas

pūķis sauc, lai viņš to princesi atdo, ta šis saka, lai viņš pats nāk viņai

pakaļ. Ka nu tas pūķis nāk, ta šis laiž visus savus zvērus viņam virsū un

nu viņi stangojas, kamēr tee zvēri viņu pavin un šis pee-eet un nocērt tam

visas tās deviņas galvas un no katras tās galvas izgreež tās mēles un tās

eebāž savā sebenicā un tās galvas, tās paleek turpat. Tā ka šis nu atkal

eet projām, tad ta princese nomauc savu gredzenu un pārlauž uz pusēm,

veenu pusi eedod viņam, otru pate patur un apseen katram zvēram lintiti

ap kaklu un viņi šķirās. Bet tas kučeeris nav ari tik muļķis. Tas salasijis
visas galvas ratos un nozvērdina princesi, lai saka ka viņš to pūķi. nokāvis,

ja ne, tad viņu nokaušot. Ta apsolās to darit, bet tikai pēc gada un

septiņām nedēļām svinēt kāzas. Kad nu tas laiks pagājis, tad tas medneeks

eerodas atkal tai siļķu krogā. Tur viņš dzird, ka tai pilsātā spēlē, ka trīc

veen. Un tas nu dabon zināt, ka ķēniņa kučeerim, kas preekš gada laika

princesi no pūķa izglābis, nu būšot ar to princesi kāzas un tad palikšot par

ķēniņu. Labi. Nu tas prasa krodzeneekam ko ēst. Tam ir tik veena pus-

silķe. Nu, ko tur no veenas pus siļķes ēdīs? Viņš pakar lācim spanni ar

cedeliti kaklā un sūta uz pili pēc kāposteem. Princese pazīst savu lintiti

lācim ap kaklu" un leek peekraut spanni ar kāposteem un domā: „Nu viņš
tāču tālu nevar būt." Nu kā tad kāpostus bez gaļas vārīs. Un nu raida

vilku gaļai pakaļ, tad lauvu maizei pakaļ un lāci atkal pēc alus. Un ķēniņa
meita nu visus tos zvērus pazīst un domā, viņam tepat kaut kur vajag būt.

Otru rītu viņš aizeet pee pavāra par puisi. Tur viņš eemet ķēniņa meitas

dzēreenā to gredzena pusi, viņa to atrod, nāk kukiņā un pazīst savu glābēju;
ved to tad eekšā un aizslēdz savā kambarī. Tad ta izeet kāzu istabā un

stāsta, ka tai pazuduse atslēga un tā, ka to nevarejuse atrast, tad likuse sev

citu pataisit. Bet nu ta veco atraduse un jautājot, kura labāki» slēdzot, vaj
ta vecā vaj ta jaunā. Visi atbildēja, ka vecā labāka. Tad viņa nu izved

savu īsto glābēju no kambara un teic: Tas ir mani izglābis, tas nokāva to

vellu; bet šis viltneeks mani pašu toreiz gribēja nokaut, ja es neteikšot, ka

šis mani esot izglābis. Bet viņas tēvs, vecais ķēniņš, netic un prasa, vaj
esot kādas peerādišanas? Tad ta meita saka: Nu, tēvs, vaj tad kāda galva
ari bez mēles? Ta visi skatās, neka, neveenai galvai nav mēles. Nu īstais

glābējs izvelk no savas somas visas tās mēles un leek klāt pee katras galvas.
Tā nu visi redz, tēvs lai, ka šis ir, kas to pūķi nokāvis. Tas nu dabon

ķēniņa meitu un paleek par ķēniņu. Bet kučeeri leek dzelzs mucā nomaitāt.

Tad jaunais ķēniņš jāj uz medibām. Tas jāj un jāj, līdz eerauga zaķi, grib
to šaut, bet tas pa tālu un nozūd klajuma malā, kur stāv veca vecene un

kurās uguntiņa. Viņš peejāj klāt un grib uguni, pīpi eesmēķet; bet vecene
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drīzāk nedod, līdz ļaujas noglauditees. Viņš domā, tas jau nekas nebūs un

ļaujas gan. Tik drīz kā šī noglauda, ta viņš paleek par akmeni un tā viņa

pataisa tos visus viņa zvērus lai par akmeņeem.
Pirmais brāNs eedomajas, eet paskatitees pee ta ozola, kā brālim

klājas, vaj tas nazis tur sarūsējis, vaj vēl spožs? Tā viņš noeet pee ta

ozola, skatās, nazis pavisam norūsējis. A, viņš domā, nu viņam slikti eet.

Tā nu viņš jāj un jāj, gribētu uzzināt, kas ar brāli noticis. Beidzot tas

uzjāj to siļķu krogu. Krodzeneeks iznāk preti un teic: Vai, ceenigs ķēniņ,
kur jūs tik ilgi bijāt? Visi citi to pašu deenu no medibām pārjāja. (Abi

brāļi, kā dvīņi, bija veenada izskata.) Šis nu mana gan, kas tur par

nelaimi būs. Ķēniņeene tāpat tura viņu par savu vīru, bet viņš vēl neka

nesaka. Atnāk nakts, nu viņam ja-eet pee viņas gulēt. Viņš neka nesaka

vis, eet gan, bel eeleek zobenu starpā. Ķēniņeene par to gauži noskumst;

jo viņš nebij nekad tā darijis. Otru rītu viņš nu jāj atkal uz medibām, kaut

gan ķēniņeene nemaz negrib laist; bet šis neklausa un jāj brāli raudzit.

Tā viņš eerauga veenu zaķi, grib to šaut, dzenas tam pakaļ līdz leelajai

atmatai, tur zaķis pazūd. Tur nu viņš eerauga tos akmeņus un tur tāda

vecene, ta tur kur uguntiņu un sildās. (Ta ta Vella-māte ar deviņām

galvām.) „Šis nu saprot gan, kas te pa stiķi i." Tā viņš prasa ari tai

vecenei, „lāi do uguni, pīpi uzsmēķēt." Ja, viņa dos gan, bet lai viņai pa

preekšu ļaujas noglauditees. A, ta šis a ķančuķu viņai virsū, lai taisa

akmeņus dzīvus. Šī
gan negrib, bet viņš a to kančuku tai tik ilgi drāž pa

ādu, kamēr viņa sataisa visus tos zvērus akkal dzīvus. Šis prasa: kālab šī

brāli esot pa akmeni pataisij'se? Šī saka: Ja, kā ta viņš manu dēlu nokāva?

Un nu viņi abi divi šo krustis pācert pušu." Nu abi jāj „uz to pilsātu un

ka nu ta ķēniņeene nevarej'se šo izšķirt, tālab ka akurāt tāds veens bijis, kā

otrs, tad tas īstais vīrs šai devees pazīstams un viņai visu izteicis, kā tas

bijis un tas otrs brālis akkal jājis projām nu uz savu valsti un tā tad viņi

šķīrušees." (Sk. Auniņ 132 nru.)

Šij teikai jeb pareizāk pasakai ir neskaitāmi varianti. Visos šos

atronamajam ērmam, kam jazeedo ķēniņa meita, ir dažādi vārdi. Reiz sauc

to par Pūķi, reiz par čūsku, reiz par tārpu ar daudz galvām; bet tad ari

dažos variantos par vellu un citos par nelabo. Pamata jēgums no šī

šausmigā dēmoniskā ērma ir visos variantos veens un tas pats. No tam

lemjams, ka šo teiku stāstitaju mvtiskajā apziņā ari pūķis, tārps, čūska, velis

un nelabais ir identiski. Tā tas cilvēkrijejs ērms šai teikā top pārmaiņus
drīz par pūķi, drīz par vellu saukts. Tāpat pūķa identitāte ar daudzgalvaino

tārpu kā aridzan ar daudzgalvaino čūsku nav apšaubāma.

No daudzajeem šīs teikas varianteem peevedišu še no veena, ko stud.

Kauliņš Sausnējas izloksnē uzrakstijis, dažas zīmigas veetas. „Veenreiz

dzīvoja mazā mājiņā uipes malā tātinč. Šos laikos vairs tādu mājiņu naradz,

bat tas jau ar nav na vakar, na aizvakar noeticis. Tātinč goedigs vīrs,

lāga cilvaks; viņam divi dali . .. saule vāl nav lākuise, bat šee jau aplobuši
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malu malas. Eedāmi reiz radz: egles galā putns, bat tavu skaistu! Gudro,

gudro, kas par putnu, bat vait nu tādam izgudroesi? Zalts un sudrabs

laistitees laistas, un skat, tīri brīnumus ko radzāt, uz spaerneēm raksts: kas

ādiškis ša preekšu, tas būškis par ķeizaru un kas pakaļas galu, tas būškis

par troņa manteneeku. Nu tik lūkot putnu rokā dabit! Bat vait nu taedeem

tev padoma trūks? Nebij tāvs mūsu, saņāmuši kā caeli. Gan kāres un

peras, knaeps ko prasdams, bat šeem ar nagi, sažņauguši ka nakūisti."

Tad nevarēdami strīdu izšķirt, kuram nu palikt par ķeizaru, tee pārdod to

putnu veenam kungam, kam ari divi dēli. Kungs leek to pavaram vārit,

peeteikdams, tam virsū neskatitees. Pavārs eemet putnu katlā un eet

putraimus meklēt. „Bat tātiņa dāleem putna paleek stipri žāl. Na laiski

būdami, uz muižu atpakaļ. Putnu no katla izņāmuši, vacakais apād preekšu,

jaunākais pakaļu. Nu tik labi āetri uz māju projām, to jau zin, citāedi labi

nabūs." Izstāsta visu tēvam; dod naudu; bet tēvs to neņem, dēlus stipri
sabārdams „par tādu nagoda darbu. Dāleem jo deeviņ, ka tātinč naudas

neņem, šee nosņemas eet par pasauli. Eet, eet veenu gabalu abi "kopā,
da-eet pee veenam kruisceļām. Vido stāv vecīts ar trim zirgeem, trīs kuiceni,

trim pīckām un trim buitelām. Katram no tātiņa dāleem eešķinķojis pa

zirgam, pa kucinam, pa pīckai un pa buitelei. Tās buiteles asot preekš ta,

ka kad jūs izšķiršoetees, tad katrs no savas vārāšot zināt, kā brāļam klājotees.

Kad veens mirškis, tad otra brāļa buitela ūdens pālikškis sarkans.

Atsvādišees, veens aizgājis pa labu roku otrs pa kreisu, vecits pa vidu."

Vecākais brālis eejāj „veenā pilsātiņā," tur ķēniņa meitai par trim deenām

ja-eet par baribu čūskai ar trejdeviņi galvām, un ja viņa ne-eetu, „tad visai

tai valstibai jāiznīkst." Te nu ~tātiņa dāls" uzstājas par glābēju. „Noliktā

deenā kučeers aizveds ij meitu, ij glaebāju. Kad dabraukuši pee čūskas

alas, glāebājs sāecs šo karināt, pāsveeds kumusu, lei ķeroete. Nebijs veens

divi, sākuise šij loecitees. Nadod tu dzirdat tādu šņākšanu, sneeguise veenu

galvu, glāebājs noecirts, otru, ij to noecirts. Bat nu palikuise nikna:

izgrūduise peecas uz reizes, tātiņa dāls aplauzs visas tik pat kā sāns un

kuiru veen izsteepuise, apkapajs visas, ka nabijs ko radzāt. Meitu aizsūtijis

ķāniņam atpakaļ, pāc gada laika šis nākškis atskan uz viņu, bat pats izgreezs

no čūskas galvām mālēs, sātins muits laketiņā un aizgājis." Tad kučeeris

galvas salasijis, rāda tās ka* šis tas glābējs. „Ķāninč ar

noeticājs, un meitai speeds ar kučuru kāezotees. Lei gan viņa stipri

taisnojuisās, bat kā naka, tā naka, beidzot tik pat izlūguisās laika uz gada

un sešām nedaļām." Kad glābējs pēc ša laika dabon zināt, ka ķēniņa
meitai būs kāzas ar kučeeri, tad „Puišam peelikumu tik pat kā /guini pee

pakulām." Tas dodas uz pili kā īstais glābējs. Meita šo ari pazīst kā

īsteno, bet ķēniņš prasa skaidrākus peerādijumus. Īstenajam ir čūskas mēles;

kučeera čūskas galvas bez mēlēm un nu viltneeks top saraustits gabalu

gabalos. Pēc kāzām ķēniņa znots eerauga pa pils logu mežmalā skaistu

stirniņu. „Paķārs riku, uizlācs zirgam mugurā," ko vecitis dāvinājis, viņš
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dodas pakaļ, „bat stirniņa kā miglit aizmiglise." Otrā deenā ši turpat

mežmalā, bet atkal pakaļ dzenotees viņam nozūd. Trešā deenā ta ēd tīri

tuvu pee pils. „Tātiņa dāls" domā, „lei viņu Veļu maete paraunoete, tik

skaista, nā, nu gan nemitāškos, kāmār dabišķis rokā. Tas nu zirgā dzinees

ar suniti tai pakaļ, līdz ta eešmauc mazā mājiņā. „Zirgu pee slitas — (riku

žogs, spīdošs žogs) peesājs, gājs ustubā eeškā; ātrāds veceniti, kuiraj klāpee

sādāse stirniņa. Šis prāsijs stirniņas, bat vecenite lūguise, lei šai padars
kadu darbu, tad jau ar šij atdoškoete. Bat kā šis peelīcees, tā pāleeks ar

visu zirgu un suiniti par akmeni.' Vecenite ar stirniņu bijušas valns ar savu

maeti un gribāšas tātiņa dālam par čūskas kavumu atsreebtees. — Jaunākais

brālis pa šo laiku dzīvojis pee laba kunga; bet tad viņam eekritis prātā,
dabūt zināt kā brālim eet. Paņēmis pudeli, eeraudzijis; ūdens tīri sarkans;

nu zināms brālis ir beigts. Viņš eet šo meklēt. Pēdigi nokļūst tai pilsātiņā,
kur brāļa seeva raud par savu pazudušo vīru un visi ļaudis bēdājas par savu

labdari
n
čūskas kavēju". Otrā rītā tas tāpat eerauga to stirniņu un dzenas

tai pakaļ, līdz panāk to pee vecenes. Tas tūliņ uzstāj,'lai atdod stirniņu un

šī brāli. Par brāli vecene stipri leegusēs, bet par stirniņas atdošanu teikuse,

lai tik padara šij kādu darbu, tad jau gan dabūšot. Bet tas no pilsātas

ļaudim bija dzirdējis, ka tiklīdz kā pee zemes peeleecotees, tad paleekot par

akmeni, ne par kādu maksu nedara to, bet draud veceni nosist. Ta

„radzadama, ka nevaroete ša peemaenit, gāese ārā un smilkts pagrābuise, ko

uz akmeņeem jukaisa; tee sākuši tūliij kuistātees un izcālees vacakais braels

ar zirgu un svini. Jaunākais nu veceni nokāvs un pāersājs smilksts par

viseem teem akmeņeem, kas apsūnojuši simteem gadus tur bij gulājuši.
Izcālušees daždažādi vīri un taviņi; ar leelu baru un leelu preeku davuŠees

nu uz pili. Brāļi tikuši par vāldneekeem un tee citi par viņu kālpeem.

(Sk. pee Auniņa 133. nru.)

Ja nu atskatamees uz šīm trijām teiku virknēm, kurās visās eet runa

par Pūķa kavēju, tad bez šī pūķu kavēja, tām ir vēl otrs kopējs apstāklis,
tām visām varoņi ir bez īsteneem vārdeem. Ja nu pirmajā un trešajā teiku

virknē, kur tee varoņi, mežsargu vaj zvejneeka dēli, vaj dvīņi, vaj divi veen

ir, varēja vēl veegli iztikt, tos apzīmējot par vecāko un jaunāko brāli, jeb
kur tee bija deviņi un starp šeem veens, pats eevērojamākais, klibs, tad šo

varēja pēc šī viņa meesas trūkuma par Klibo saukt. Bet otrajā teiku virknē,

kur tik veens pats īstens varonis, tad tam sevišķs vārds nepeeceešams. Un

tas viņam ir droši bijis; bet kā vecs un varbūt grūti izprotams un reti

leetojams vārds veegli aizmirsts. Mēs jau dzirdējām, kā veens stāstitajs
eesaucās: „i ka tevi piķis, tam akkal to vārdu nevaru atminēt!" Un ja nu,

kā ari dzirdējām, pat velleem, pūķeem doti kristitu vārdi, kā: mazais

Kristapiņš un garais Juris, — tad jau nav nekāds brīnums, ka otrās teiku

virknes varonim ta īsteno vārdu peemirsuši jeb nevarēdami paturēt, devuši

veegli paturamus, ik deenas dzirdētus kristitu vārdus, kā: Jānis, (Zvēru

Jānis) Mārtiņš, Miķelis v. t. pr. Tik veens pats, cik man zināms, īstens
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latv. vārds „Lāčaugainsv uzejams veenā teikā, kurā stāstits, ka Lāčaugains
sūtits uz Roju pēc trīsgalvaina pūķa, to pārnest uz sudmalām; ko šis

varonis ar' izdara, to maisā pārnesdams. (Sk. Brīvzem. C6opHHK-b

Maiepia/iOB-b 11. 155.)
Ceturtā teiku virkne. Kamēr pirmās trīs teiku virknes aizrāda

uz medneeku un zvejneeku dzīvi; kamēr tanīs noteek cīņas ar velleem,

pūķeem, čūskām, tamēr še
— ceturtajā teiku virknē — ar pašu dabu, ar

dabas spēkeem, kas pārvērš zemes virsu; še, kā noprotams, top eevaditi

zemes apstrādāšanas darbi, zemkopibas pasākumi. Kamēr tur, tā sacit, bija

varoņu vārdu krīze, tamēr še sastopam viscaur tipiskus varoņu latviskus

vārdus. Vispirms Stiprajs. Māte to zīda tik ilgi vairāk kā 20 gadus —,
līdz tas eet un nocērt resnu koku ar veenu cirteenu. Nu tas pateicās mātei

par zīdišanu un dodas projām no vecāku paspārnes. Mežam tuvojotees, tam

skrej sumbrs virsū, grib to nobadit; bet Stiprajs sakampj to kā kazlēnu un

pārplēš pušu.l ) Tad tas leekas pee meža nolīšanas. Tas vis necērt kokus,

bet rauj tos ar visu sakni no zemes ārā. Tā viņš sataisa augligu zemi,

uzcērt ari sev istabu ar ugunskuri. Pa nakti guļ uz lažas. Bet te nu sāk

viņu kas pa naktim mocit. Pa zara caurumu, kas seenā blakus viņa guļai,
nāk kas eekšā un neļauj viņam gulēt. Tas eet tā ilgāku laiku un viņš sāk

it panīkt. Pēdigi viņš to stāsta kādam deevredzim. Šis dod padomu,

pataisit no sermūkša tapu un ar to, kad nācējs būs atkal nakti eeradees

eekšā, to caurumu ačgārni aizbāst. Tā nu viņš dara; leekas eernidzis, bet

līdz mana, ka kas atkal eenācis, tad tas mudigi aizbāž caurumu. Pēc viņš
dzird, ka it kā kaķe kāds grābstās gar aizbāsto caurumu, bet tad paleek šo

nakti viss meerā. No rīta uzceļotees tas eerauga daiļu kailu seeveeti savā

kājgalā. Tā ka viņa ļoti kaunas, ģeedas, tad viņš sauc to par Ģeediņu un

ta paleek par viņa seevu. Tee dzīvo jo mīļi un Ģeediņa top drīz par māti.

Kad jau bērns brangi paaudzis, tad viņa sāk vīru lūgt, lai jel izvelkot to

tapu no ta zaru cauruma. Viņš gan negrib to darit, bet ļkad ta tik mīļi
lūdz, tad viņš ari paklausa. Kad tas no rīta uzmostas — seevas nav vairs.

Gan tas cerēja, ka viņa vēl atgreezisees, tak neka. Tik katru peektvakaru
atradās bērnam tīrs krekliņš, bet pate nerādijās vairs. Stiprā jaukā dzīve

beidzās. Bet tam seko vesela rinda varenu vīru, stipreneeku, kuru vārdi

izteic viņu varenos darbus. Tee ir: Kalnu-Stūmejs, Septiņu-Ogļu-Cepļu-

Nesejs, Preežu-Meža-Rāvejs (var. Koku-Rāvejs, Krūmu-Kodejs), Kalnu-Kāpejs,

Simtu-Pūru-Sētuves-Sējejs. Visi šee vārdi rāda it kā cenšanos, veenā no

vairakeem vārdeem kopotā vārdā izpaust stipreneeka, milzeņa raksturu un

darbus. Tad nāk par šeem viseem leelakais stipreneeks — Uluvirpuniķis,
kura vārds veenigi mīklains, nav izskaidrojams. Tas nes septiņ birkavas

smagu nūju jeb milnu, met to tik augstu gaisos kā neveens no šeem

stipreneekeem un kad ta krīt zemē, tad ta viņam arveenu salūst, bet to ik

reiz sametina atkal. Tā ejot ar Kalnu-Stūmeju, Koku-Rāveju un jūrā gulošu

!) Te ir Sumbraplesis kā pee Pumpura Lāčplēsis.
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milzi, kam if sešdesmit ases garā bārzda, sveestees, tas pārvar Šos visus,

savu milnu augstāk metot nekā visi šee un padara pēc eepreekšeja nolikuma

tos par saveem puišeem. Visi šee stipreneeki — milži nebūs gan nekas cits,

kā tādi dabas spēki, kā: vētra, veesuls, perkonis, uguns, ūdenis, migla, kas

stumj, sanes smilšu kalnus, lauž, rauj no saknes ārā kokus, aizdedzina

mežus, pārvērš tos oglēs, saceļ, sēj smiltis, putekļus kā Simtu-Pūru-Sētuves-

Sējejs, uzplūdina ūdeņus, jūras, iz ka paceļas migla, kā milža platā, garā
bārzda. Variantos sastopami šeem stipreneekeem vēl citi vārdi, kā: Iliņš,

Needrite, Sarkandaris. Ari tee aizrāda uz dabas elementeem, kurus jau

minējām. Iliņš, man šķeet, ir tas pats, kas vācu Eilung, tā tad ari vētra,

veesuls. Needrite gan kā vārds maz ko saka, tas ir šaubigs, kā paruna

saka; bet sarkandaris droši aizrāda uz uguni. Tad pēdigi par viseem pārākais

stipreneeks, Uluvirpuniķis, kas tas tāds? Vaj zem ta nebūs jāmeklē perkonis?

Vaj tas nevarētu būt onomatopoetisks vārds, kas cenšas pakaļdarinat perkoņa
rūkšanu? Ta „miinas mešana" jau it labi aizrāda uz Perkoņa „zibeņa

mešanu", kuru Perkonis ari veenmēr no jauna metina, līdz zibenis nonācis

no gaisa zemē.

Šai teiku virknē, kā vērojams, norisinās dzejiskos tēlos pirmatniga

zemes eestrādašana pavasarī, kur leen līdumus, dedzinā krūmus, sēj tīrumus,

uzplūdina pļavas par jūrām, iz kurām izceļas migla, ko saule un perkonis
sadala par visu atmosfēru valdidams,(nes auglibu un svētibu.

b. Atsevišķas teikas.

Tas ir garākas teikas, kas jau ari literariski apstrādātas.

"1) Staburaga teika. Ta ir tīri mvtiska satura un peeder pee

teikām, kurās eetilpst kosmogoniskas drupas. Viņa uzskatama it kā par

Sēļu ciltsteiku. Mālbergs to. apstrādājis savā poēmā „Staburagsun Leesma".

(Sk. to un manus mvtoloģijas preekšcēlumus.)

2. Vid o1 a teika. Ari Mālberģa apstrādāta.

3. Visu ko ka tei ka. Še tas varonis, Visukoks, top vispirms aprakstits
dēvēts kā visai deeviņu un gariņu bijigs; tas eeleekot viņeem veenumēr

likumu, t. i., zeedojumu, no katra darijuma, no viseem augļeem un viņi ta

gaitas veicinot. Tas eet zvejā, bet pirmo deenu neka nedabon, otru —

tāpat nelaimējas. It noskumis tas eet trešo deen. Nu metis tīklu jūrā uz

jaunu laimi, tak reižu reizām izvelk tukšu tīklu veen. Mēģina vēl pēdējo
vilceenu. Re, nu kas it smags eeķērees. Tas velk atspērees un izvelk

skaistu seeveeti. Steidzigi nes viņš to uz mājām. Bet tam dzenas pakaļ
niknee sārni, pus cilvēka, pus čūskas veidā, grasidamees to nomaitāt. Tak

te visleelakajās breesmās tam nāk pats vecais palīgā. Tas nosveež no

debesim sāmeem leelu akmeni uz galvu, tā ka tas ar viseem sāmeem

eegrimst dziļi zemē. Vēl tagad, kur tas akmenis kritis, redzama dzeltena

zāle, sūna, jo tas akmenis bija karsts un grimst ar teem sāmeem aizveen
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dziļāki. Ja tas izgrims cauri zemei, tad nejaukee sārni nāks atkal. Bet

izvilktā skaistule palika Visukokam par seevu.

Šai teikā eevērojami četri jo intresanti gadijumi. Visu pirms vārds

Visukoks aizrāda it kā uz ciltstēvu. Tas ir no sākuma tīri kā Ādams veens

savā paradizē. Un ari te, kā šķeetams, Deeviņš domājis, ka nava labi, ka

cilvēks ir veens. Viņš leek tam eet zvejā un izzvejot seevu, kas lai tam

būtu beedrene, palīdzētajā. Bet tas skauž čūskaineem sāmeem, tak pats
vecais tos ari soda.]) Otrs jo intresantais gadijums ir tas, ka ta seeveete

top izzvejota taisni iz jūras. Tas atgādina pee vispār izplātitās hipotēzes,
ka pirmais cilvēks cēlees iz jūras dūņām. Trešais intresantais gadijums ir

vārds sārni. Tas met pirmo mazu gaismiņu uz latveešu atteecibām ar viņu

kaimiņeem sirmā pagātnē. Vārds Sāmu sala leek noprast, kur tee niknee

sārni mituši. Pēdigi ceturtais eevērojamais gadijums ir īpašibas vārds

~
vecais". Ar to apzīmē trīs galvenos Rtveešu deevus-tēvus: Deevu —

debess-tēvu, ko eedomajās kā vecu vīriņu; Perkoņ-tēvu sauc bargā laikā par

deeviņu, vectēvu jeb veco, kas rājas un pēdigi ari Ūsiņu sauc par vēctēvu:

„Lai tad nu Ūsiņš vecais tēvs sargā zirgus un glabā no visas nelaimes, no

vilkeem, no slimibas" . '.. etc. jeb: „Lai tad nu Usiņ-tēvs tos zirgus .glabā".

(Sk. Auniņ 11. 1. p.) Tee visi trīs ir tēvi.

Šī teika eeveetota ari Needr. Vidvudā. Pirms sastopama Krēsliņu

Jāņa teikās.

4. Zalkša līgavas teika. Vecos laikos gāja trīs ceema meitas

gar jūrmalu. Ir ļoti karsta vasaras pēcpusdeena. Tām eenāk prātā vēsos

viļņos dzesinatees. Jautras būdamas tās visādi jokojas. Divas pirmās novēl

trešajai, visskaistākajai un klusākajai jūras ķčniņu Zalkti par vīru. Izbijuses
šī steidzas no ūdeņa ārā. Varētu gaditees, ka Zalktis, kas valda pār visu

jūru, draudzeņu valodu dzird. Ta jau uzvilkuse kreklu un ķer pēc raibeem

bruncišeem, te par leelām izbailēm Zalktis guļ uz teem. Viņa steidzas

draudzenēm stāstit, kas noticis. Šīs grib Zalkti nosist. Kamēr tās meklē

kokus, akmeņus, tamēr Madaļa, tā sauc trešo meitu, greežas lūgdamās pee

Zalkša, tai atlaist svārciņus. Viņa redz, cik brīnišķi skaisti viņa galva mirdz

un tai būtu gauži žēl, ja to nosistu. Zalktis grib tik tad tās svārkus atlaist,

ja ta apsolās viņam par seevu. Uz draudzeņu eerunu ta apsolās. Tad

izkaulēdams no Madaļas gredzenu, tas nozūd. Meitas tek uztrauktas atpakaļ
ceemā un stāsta brīnišķigo atgadijumu saveem vecakeem. Visi brīnās gan,

bet domā, ka tas nekas nebūs un ta leeta jau aizmirsta. Tik Madaļa kļūst

arveen klusāka un domigaka. Pēc trim deenām dzirdams ceemā leels

troksnis un nu eerauga milzigu čūsku vēzu, kas knašeem zirgeem ap kaklu

vijušās treec šņākdamas tos aulekšos. Ari mūzikas netrūkst. Un šī ērmigā
vēza apstājas preekš Madaļas vecāku mājiņas. Vēzas vadonis, ari čūska

zelta bruņās, paģēr no vecakeem Madaļu, sava kunga un ķēniņa saderētu

līgavu. Madaļa aizbēg mežā. Vecāki izbijušees nezin, ko eesākt. Kāda

') Šis sods atgādina meteoru ar latveešu fantāzijas iztelojumu.
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vecenite dod viņeem padomu, muļķa čūskas mānit. Tas noteek. Teem dod

Madaļas veetā pirmo reiz baltu zosi un otrreiz kazu. Vēza dodas prom.

Mežam garam jājot, dzeed zllite paragaria, ka ta nav Madaļa, bet zoss, resp.

kaza. Tas atkārtojas divreiz. Tā ka trešo reiz vecākus apdraud un ari

ceema eedzīvotaji skubina padotees, tad pēdigi dod Madaļu zalkšeem.

Vadonis pasneedz tai no ķēniņa zelta gredzenu. To sēdina zirgā un eet

projām. Vecāki apraud savu bērnu, ko tā brīnišķigi zaudējuši. Bet nu to

labklājiba vairojas. Vecajam eet visskaistākās zivis tīklā un ari citādi viss

sekmējas. Nomana jūras ķēniņa veicinātu svētibu. Pagājis gads. Nu sēd

kādu vasaras vakaru vecā māmiņa jūrmalā, pee meitas domādama. Te uz

reiz paceļas iz vilņeem varde, nesdama sveiceenu no Madaļas un preecigo

vēsti, ka ta dzemdejuse dēlu, kas dabūjis vārdu Neeks. Vecā to pastāsta

savam vīram un abi preecajas par meitas laimi. Atkal pēc gada sēd vecā

pee jūras, te izleen sarkans vēzis ar sveiceenu no Madaļas un ar ziņu, ka

ta šoreiz dzemdejuse meitiņu, kura dabujuse vārdu Neecē. Vecā preeka

pilna leek pretī sveicināt un meitu lūgt, ka ta ar abeem bērneem savus

vecākus pirms šo miršanas apmeklētu.

Madaļa bija līdz šim laimigas deenas nodzīvojuse glāžu pilī jūras
kristāla dibenā. Zalktim bija jūrā skaista vīra izskats ar zvaigzni pee

krūtīm. Viņi eemīleja veens otru ļoti. Tik kad ta viņu dažreiz sadusmoja,
tad kļuva asa smaila viņa mēle kā čūsku mēle. Tas notika ari tagad,
kad Madaļa pastāstijuse mātes ee-aicinumu, tam lūdza, lai viņu laižot ar tās

maziņeem iz jūras apmeklēt vecākus. Tak viņš laida, kad ta bija solijuse

pēc trim deenām būt atpakaļ. Madaļa nu ņēma dzintaru, zeltu, sudrabu

etc. un savus abus bērnus un brauca pee vecakeem. Kādu deenu redzēja

majestātisku vēzu tuvojamees ceemam, kur Madaļas vecāki dzīvoja. Greznus

gleemežratus vilka divi bruņurupuči. Ratos sēdēja Madaļa ar saveem abeem

bērneem. Ta krita saveem vecakeem ap kaklu un skūpstija tos, izturēdamās

tik mīļi kā allaž. Viņas abi bērni bija visai skaisti, zelta tnateem un zilām

acim. Tik rokas un kājas bija teem drusku savadi smailas. Tak tee runāja

tāpat kā cilvēki. Ļaudis apstāja tos, nevarēdami deezgan izbrīnitees. Veci

ļaudis purināja savas sirmās galviņas, domādami, ka tas ne-esot labi, kad

saveenojas cilvēku dzimums ar zalkšu dzimumu. Ari ķoniņš dabūja par

Madaļas apmeklējumu zināt. Tūliņ tas sasauca zemes vecākos uz padomi

apspreestees, kas šai gadijumā darāms, kā šīs saites, kas teešam cilvēku

dzimumam var par postu būt, lai sarautu. No Madaļas ne-apdomigāsvalodas

bija dzirdējuši, ka trešo nakti tai nākšot jūras valdneeks iz jūras preti. To

brīdi gribēja izmantot. Nolēma stopeneekus— bultu šāvējus sūtit jūrmalā. Teem

bija doņos— needrās paslēptees un izdevigo acumirkli nogaidit, kur varētu

zalktim ar bultām uzbrukt. Trešajā naktī ceemā pee vecakeem kāpa Madaļa atkal

ar saveem bērneem pakaļsūtitos gleemežu ratos. Šoreiz vilka tos divi milzu

zalkši ar ugunigām galvām. Ugunigās galvas deva gaismu tumšajā naktī.

Apbruņotu zalkšu pulks pavadija šoreiz ķēniņa ratus. Rateem tuvojotees
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jūrai, izcēlās Zalktis no vilņeem un steidzās savai ģimenei preti. Bet tas

bija kļūmigs acumirklis preekš viņa. No šāvēju bultām nāvigi ķerts, tas

saļima un bija pagalam. Zalkšu pulks gāzās bultu šāvejeem virsū un nu

izcēlās asinaiņa kņada. Madaļa ar saveem bērneem nozuda jūrā. Kopš ta

laika no tās nekas vairs nav dzirdēts. Bet tās bērni palikuši par laumām,

kas savas mātes labad cilvēku dzimumam peeķeras, bet, lai sava tēva nāvi

atreebtu, viņi vajā, cilvēkus jūrā vilinādamas un nogalinādamas. Neeks

vilina seeveetes, Neecē vīreešus.

Šī gleznainā teika ir veenā zīņā pretēja Visukoka teikai. Kamēr

Visukoks velk seeveeti no jūras ārā, tamēr Zalktis velk seeveeti jūrā eekšā.

Teika par Neeku, Neeci ir līdziga ar veczeemeļu — skandinavja teiku par

„Nix" un „Nixe", teiku par ļauneem ūdensgareem jeb eedomatām būtnēm,

kas dzīvo ūdenī un daudzkārt velk cilvēkus pee sevis eekšā. Es atradu

preekš kādeem 50 gadeem mūsu teiku Inlandē, ļoti liberālajā vācu avizē,

kas pagājušā gadsimteņa pirmajā pusē Terpatā iznāca. Tajā viņa no latv.

valodas, un proti no kādas izloksnes, kura veetā leeto o, tulkota; jo tai

tulkojumā ir zalktis, zaltis saukts par zolti, „Soltisweib". Es šo teiku

apstrādāju preekš vairāk kā 40 gadeem poēmā «Zalkša līgava", ko „Latv.

draugu beedriba" godalgoja. Preekš 30 gadeem eeveetoja viņu ari „Needrišu

Vidvudā". Daudz agrāki līdziga teika eeveetota leišu epā „Vītolarauda", kā

to turpmāk vēl dzirdēsim. Tur zalkša seeva pārvēršas pēc vīra nāves par

egli, kas vētrā šņāc līdzigi zalktim, pēc sava vīra sērodama. Kādu šīs

teikas variantu apstrādājis Auseklis zem nosaukuma „Čūsku-tēvs Zalksis."

Še minēti kā ūdens gari „Neeks" un „Neeka". — Pēdigi 1906. g. Fallijs
sneedz šo pašu teiku „Zalkša līgava" parafrazetu Ķēniņa almanachā

„Zalktis".

5. Lāčplēša jeb Lāčauša teika. Apstrādāta no A. Pumpura

pēc tautas teikām kā „Tautas epus" sešos dzeedajumos Rigā 1888.

6. Kurbada teika.
— „Kurbads senlatvju varonis." Pēc tautas

teikām, pasakām un dzeesmām sacerējis Ans Lerchis-Puškaitis Jelgavā, 1891.

Tas rakstits prozā trijās daļās: I. Deevu darbi eepreekš Kurbada. 11. Kurbada

vecāki. 111. Kurbada darbi.

7. Needrišu Vidvuds jeb varenu vīru darbi Latvijas senatnē.

Tanī saveenotas visas tolaik pazīstamās un daudzas paša autora tautā

noklausitās latveešu, tad pazīstamās leišu, senprūšu deevu un varoņu teikas,

leišu un latvju dainas, it visas gara mantas un apstrādātas latveešu tautas

pantmērā „versus heroicus" 24 dzeedajumos. Jelgavā, 1891.

Senprūšu teikas.

Kādus īsākus teiku gabaliņus, pr. p. par mīlestibu, ko seeva pee sava

vīra pazaudejuse un kā to rauga pēc dotā padoma atdabūt, kas lasāma

Needr. Vidvudā, še nevarēdams sevišķi eevērot, īsumā atstāstišu veenigo

uzglabājušos senprūšu
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Videvuta teiku, virkni. Tās varonis ir Videvuts, kam ir kāda

deeviņa dota
— balviņa, kas viņu pasarg visās nāves breesmās tiklab uz

sausas zemes, kā jūras vilņos. Uz saveem pārdrošeem kara gājeeneem tas

nācis pat līdz Romai. Kādā jūras brauceenā, kur gājis kuģis ar viseem

ļaudim bojā, tas uz mucas jādams iznāk no trakojošām jūras bangām Ruģenu

salā ārā. Savos tālajos apkārtklidumos tas daudz peeredzejis, peedzīvojig

un daudz mācibas krājis. Mājās pārnācis, tas skubina pa mežeem izklīdušos

ciltsbrāļus uz beedrošanos veenā valstī, aizrādidams uz bitēm, kā tās .ved

kārtigu dzīvi, paklausidamas veenam bišu tēviņam. Viņu izvēl par ķēniņu.
Tas dod likumus, eeceļ teesnešus, eeved laulibu, māca zemi kopt, nosaka

robežas, māca darit alu, "meestiņu, eeceļ zināmas svētku deenas. Leeli1
vecumu un daudz dēlu peedzīvojis, tas sasauc sapulci, izdala teem zemi

Eecēlis vecāko dēlu par savu pēcnācēju, tas atvelkas no* dzīves svētajā birzē,

Ramavā, atpakaļ, kur saukdamas par Vaidevutu dibina deevu trijotni

svētajā ozolā. Pēdigi kā krīvju krīvis jeb kūrēju kūrējs tas kāpj uguns

sārtā, sadedzinadamees visas sapulcētas tautas preekšā, lai eemantotu

savām eestādēm, savai tautai deevu žēlastibu, Pēc nāves zem vārda

B
lsvambrotas" to ceenija kā Deevu.

Ši teika, šis stāsts jau rāda apzināmus kultūras pasākumus pee trešā'

aistu, baltu, latvju tautu celma. Te sastopam tā kā tādu baltu tautu Mozu.

Isvambrotas būs gan pareizāki Švantbrotas, leit. Švantbrolis, latv. Svētbrālis.

Šai teikā meklējamas laikam kādas atskaņas iz tautu širu laiku, kur daži

baltu tautu cari esot klīduši līdz Romai, Spānijai, no šejeenes pat līdz

Āfrikai. Ši teika pa vāciski uzzīmēta no Musāus (1735.—1787.), kurš

Vielanda skolai peederedams izdeva dzīvi stāstitās vācu tautas pasakas.

Latviski Videvuta — Vaidevuta teika atstāstita Balt. Vēstnesī 1869. g. un

Videvuta balviņa turpat 1871. gadgājumā no K. Kundziņa.

Leišu teikas.

f. Žameitu ciltsteika. Tājā stāstits, ka žameiteeši prot arveenu

ar izmanibu un vīrestibu rīkotees un ja tee eeklūp neizejaml klizmā, tad

nāk viņeem padoms un palīgs no viņu deevišķās ciltsmātes Žameitas ').
Kā varonis te minēts Dongis, karaļus Žamaičun. Starp citām tautām, ar

kurām žameiteeši sateekas, sevišķi minēti latveeši. Šee viņeem širā

peebeedrojas un ir žameiteešeem leels atbalsts daudzejos cīniņos ar svešām

tautibām. Latveeši ir veeniga tauta, ar kuru viņi laipni sa-eetas un kureem

viņi uzticās. Un kopā ar šeem viņi pārvar daudzkārtigas breesmās. Tikai

ceļa galā, pee Baltijas jūras
*

krasteem aistikuši, abi tautas celmi šķirās,
latveeši vairāk uz zeemeļeem, žameiteeši vairāk uz deenvideem eeņemdami
zemi veeni otreem blakām.

') Zemes-mātes.

Latv. literatūras vēsture I.
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Šajā teikā eeraugams stāsts par leišu-latveešu kopēju izcelšanos; viņu

aizeja iz Āzijas pirmdzimtenes ir izstāstita jo gleznaini; viņu pulku cīņas,

kas teem ilgā, garā sirā uz reetumeem ar dažnedažādām un vismežonigakām
tautām jāveic, top te visraibākās un visdzīvākās ainās vestas preekšā. Bet

par visu kā migla izplešas savāds humors, tā kā tāda paš-ironija. — Ta

uzzīmēta no Dr. Vekenstedta.

2. Vītola teiku virkne. Tās varonis ir Vītols, deeveetes Mildas

un mirstigā Rāmajā dēls. Jau kā bērnu viņu vajā Pērkons caur savu pūķi
Graitu. Eesākumā māte to paslēpj Peklē jeb Pragarā. Tad ta viņu nodod

uzaudzināšanai zemneeku mājās. Še vēl zēns būdams tas jau eet uz

medibām un cīnās varonigi ar lāčeem un meža ērmeem. Pēcāk to aizved

pee krīvju krīvja, tur tas dabon izglītibu. Tad tas. top no krīvju krīvja, kas ir

viņa tēvocis, apgādāts ar vecu zobenu, kurš agrāk kādam leišu varonim

peederejis, un ar labām mācibām un p_eekodinumeem atlaists svešumā.

Ar savu labo zobenu tas sev eegūst cīņā burvigu zirgu un top nu par

teiksmainu varoni. Visur tas cērtas uzvārigi cauri. ' Bet tālajos zeemeļos tas

pazaudē savu burvigo zirgu, eetop kņadā ar kādu ķēniņu. Tas ir burvis un

ta zeemeļu vīri ir dūšigi varoņi. Vītols ir veens un eekļūst nāves breesmās.

Māte caur savu deevišķo varu izglābj to. Vītols nāk atpakaļ uz Leetavu,

pulcē daudz kareivjus, eet atkal ar karu pret zeemeļu ķēniņu un pārveic
to pilnigi. Atgreezees dzimtenē, tas uzceļ sev pili. Aprecas. Nu beidzot

izdodas Graitam to uzokšķeret. Perkonis pa tam paziņots, nosper to līdz ar

ta pati tāpēc, ka bīstas no šo pēcnācejeem Milda peesteigdamās saņem

sava dēla garu, kurš spārnus dabūjis paceļas ērgļa izskatā gaisos. Ērgļu
mātite to pavada, ta ir Rāma, viņa daiļā līgaviņa. Ilgi gaisos šurpu turpu

lidojuši, tee nolaižas uz kāda ozola un taisa sev ligzdu. Ērgļu mātite izdēj
olu un izper no tās cilvēku bērnu, ko kopj un 1010. Kāds kunings ar

saveem kareivjeem garam jādams, eerauga šo brīnumu, nes puisēnu mājās

un šis top pēcāk par kādas slavenas leišu kunigaikštu ģentes cilts tēvu.
—

Šai teikā eepīts ari ceema zeltenes Egles, mums jau pazīstamās „Zalkša

līgavas" liktenis, kura par egli pārvērsta sēro par jūras ķēniņu, šņākdama
vētrā kā zalktis. Šai teiku virknē figurē vēl tādi varoņi, kā: Jods, Algis un

Raudonis. Ta leišu valodā kā poēma apstrādāta zem nosaukuma „Vitolo-

rauda". Latviski no Lukševica atstāstita un izdota preekš kādeem 40 gadeem

zem nosaukuma ~Vītols senleišu varonis".

') Induli ari nosper Pērkons.



Vidus laiki.

Baltijas kultūrvēsturiskā aina, vācu eekaŗošanai eesākotees

un eekaŗošanas īss pārskats.

Gadu simteņi pagājuši. Sirotajās indo-europeešu tautas sen savās

zemēs, savās nometnēs aprimušas. Pat ar' otrejadā tautu sira no reetumeem

uz austrumeem —
krusta kari

— beigušees, austrumos bez panākuma, kas

bija nodomāts, un tomēr ar pārleeku eespaidu uz reetumzemju valstju un

kultūras vēsturi un lai kā krusta karu turpinumu ne nu vairs Palestinā, bet

Baltijas jūras peekrastē atkal eesāktu, viņa laika kristigo barbarismu un

laupijumu kāri zeedos dzenot.

Kā izskatās latvju zemē? kas vēl no katra sveša eekarojuma pataupita?

Kā izskatās vēl arveen brīvajā zemē? Koka pilis, kas laika straumē vēl

vairāk nostiprinājušās, paceļās uz apaļeem zaļeem kalneem upju līčos vēl

allažiņ, un stādagu seenas ar savām smailēm un asumeem sneedzas vēl

aizveen zilā gaisā. Lēni augošeem eedzīvotajeem leelaks dzīvokļu skaits

nepeeceešams. Ap dažām pilīm sacelti jau meestiņi, pilsātas. Stādagu žogs

sargā tos pret eenaidneeka pirmo uzbrukumu. Pilis der vēl arveen cilvēku

paspārnei un leelakās breesmās viņu mantas paslēptuvei. Izcirtumi, klajumi
mežā vairojušees un paleelinajušees. Senais lemešu arkls uzplēsis auglibai
dižākus zemes gabalus, un rudzi un meeži, kveeši un auzas iztaisa jau

eevērojamaku ustura daļu. Visas šīs labibas šķiras iz XIII. gadsimteņa, uz

kuru šis apraksts atteecas, atrastas Terveetes pils veetā, kur" uguns tās

sagrauzdejuse un tā no satrūdēšanas pasargajuse 600 gadus.

Tirdzneecibas ceļi' atvērušees, rūpneeziba un zināšanas vairojušās.

Krama nazis un akmeņa cirvis atrodas vēl, bet visvairāk leetojami pee

svētām deevkalpibu eerašām, jeb pee māņticigas žāvēšanas. Vīreešeem jau
labi daudz dzelzs eeroču; tee šauj no loka, stopa bultas, kam dzelzs smaile,

tāpat teem ir šķēpi un metami šķēpi ar dzelzs smaili. Zobeni ir ari jau, kā

dainas min; jo labeeši, bajāri, bāleliņi zin tādus jau eegādatees no reteem

māciteem kgleje.em, kas .dzelzi prot par tēraudu no-ārdet. Ar dze-lzs cirvi

cērt kokus mežā. Ar dzelzs kapli apstrādā dārzu, kur māsiņa sēj rozes; jo

senās dainās minēti daudzkārt māsiņu rožu dārzi, tāpat kā leišu rūtu dārziņi.
Bez tam leeto kareivji dzelzs vāli (Celt) ar garu, stāvu peeti, rīku, līdzigu

stangai. ar asu asmeni, kura veens stūris augstāks par otru. Pee jostas
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vlreem karājas gara, šaura, četrkantaina galoda, kā tagad daudzkārt pļāvējam

bruceklis; jeb teem kabatā plakana apaļa galoda ar eerobumu apkārt

malā, lai varētu to ar pirksteem stingrāki saķert, trinot ar to šķēpus un bultas.

Latveešu zeme tanī laikā nav politiski veenota. Katram apgabalam ir

savs virsaitis, kas ar kaimiņeem dzīvo vaj nu draudzibā, vaj varbūt eenaidā.

Tak Zemgales virsaiši stāv caur ciltsradneecibu zināmā sakarā. Viņu ceeto

un augsto piļu karrē, četrstūri iztaisa: Mežotne pee Leelupes, Terveete

(tagadējā Kalnmuiža), Dobele pee Bērzes un kā šī karrē ceturtais stūris

uzlūkojamas tālāk aizzemēs pilis, kā: Sakne jeb Sakatene (pee lies, pee

Spārenes ezera), Sidobre (Leel-Auce), Dobene (pee Dobelkalna). Šīs pilis
iztaisa draudošo Zemgales ceetokšņu jostu. Šee veclatveešu ceetokšņi ir ari

veselus simt gadus vācu uzbrukumus varonigi atsituši. Jo 1158. g. vāci

atkūlas un tikai 1289. jeb 1290. g. karot apnikušee zemgaleeši atstāja no

brīva prāta savas ne-eeņemamās pilis un aizgāja uz brīvo Leetavu pee

saveem ciltsbrāļeem.

No Dobeles un Mežotnes līdz Daugavai izplešas beezs, ne-izleenamš

leelmežs un purvi, kas apgrūtina, dara gandrīz ne-eespējamu satiksmi ar

lībeešu zemi. Tomēr speežas ziņa cauri, nākdama zemgaleešu zemē, ziņa

par breesmigeem dzelzs vīreem, kas pee Ikšķiles uzcēluši pili un tālāk lejup

dibinājuši pilsātu. Tā pee Daugavas vispirms nometušees, vāci un sāk ar

viltigo bīskapu Albertu preekšgalā apkarot Baltijas peekpastes tautas un

eeņemt viņu zemi. Pirmee krīt viņu nagos lībeeši. Vēl bīskapa Meinharda

laiku bija mūkam
—

brālim Didriķim —
izdevees nokristit lībeešu virsaiti

Kubezeles pilī, Kaupo, kurš palika Albertam par aklu eeroci, eedams tam

palīgā gan pret paša tautas brāļeem, gan pret citeem eedzimteem. Tak citi

lībju virsaiši aizstāvējās jo sirdigi. Tā pr. p. Zatezeles Dabrelis varonigi

aizstāvēja savu pili pret saveenoto vācu-lībju-zemgaļu pulku. Šinī leelajā
kara gājeenā, kurā gāja līdz ari Zemgales virsaitis Veesturs ar kādeem trīs

tūkstoš vīreem, veda Kaupo veenu kara spēka daļu pret savu Turaidas pili,

Kubezeli un otra daļa gāja pret Zatezeli, Dabreļa pili pee Siguldas. Šo

pili toreiz ne-eeņēma, bet izlaupija visu apkārtni. Pēc lībeešu nomākšanas

dūšigais lībeešu virsaitis Akons raudzija vēl reiz (1206. g.) vācu jūgu
nokratit. Lūkoja saveenotees ar kreeveem, lai izdzītu vāceešus. Greezās

pee Polockas kņaza. Bet vāci uzpirkuši kādu kņaza padomneeku, dabūja

par lībeešu nolūku zināt, uzbruka peepeši Salaspils dumpeneekeem, sakāva

tos un kritušā Akona galvu aizsūtija Albertam. Šis prata kņazam pcclabi-

natees, dāvādams tam lepnu jājamu zirgu un uzņemdamees tam lībeešu veetā

dot meslus. Tāpat tas sadraudzējas ar Pleskavas kņazu, paskubinādams

savu brāli Teodorichi, apņemt kņaza meitu. Par tam, ka kņazs savu meitu

deva vāceetim, pleskaveeši to padzina. Tas atnāca Rigā. Še dzīvodams,

tas prata novērst karu, kas draudēja lībeešu labad uzleesmot starp Polockas

kņazu un Albertu. Par tādu pakalpojumu Alberts eecēla Vladimiru, bijušo

Pleskavas kņazu par soģi pirmāk Antinas latgaleešu apgabalā, vēlāk Idumejā,
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No šī Vladimira, latviski Valdmeera, tad cēlees Valmeeras vārds. Bet šis

kņazs bijis sliktas dabas un leels kukuļu mīlētājs.

Nu ņēma sēļus uz nagu. Pārmesdams teem, ka draudzejotees ar

lcišeem, laižot tos laupit lībeešu zemē, Alberts sarīkoja pret teem karu. Ar

leelu kara spēku, salasitu no eedzimteem un vāceešeem tas aplenca sēļu

stiprāko ceetoksni Sēlpili uz Daugavas kreisā krasta, eepretī Stukmaņeem.
Pārvarēti sēļi apsolijās peeņemt kristibu un nelaist leišus caur savu zemi

(1207. g.). Pēc kāda laika mēģināja sēļi saceltees; tak 1213. g. vāci ar

latgaļeem tos pārveic no jauna un jau 1218. g. eesvētija brāli Bernhardu par

viņu bīskapu. Bernhardam bij ar' uzdots, rūpetees par kristigās ticibas

izplatišanu Zemgalē.

Latgaleeši veenigee starp visām latveešu ciltim, spaiditi un vajāti no

niknajeem kaimiņeem lībeešeem un igauņeem, bet visvairāk tramditi no

varenajeem leišeem, padevušees no laba prāta vāceešeem, cerēdami pee

teem atrast spēcigus kara beedrus. Jau 1206. g. bija laimejees nokristit

Straupes latveešus un Cēsu ventiņus. Tad 1208. g. leekas kristitees jumereeši

(ap Jumeras upiti, deenvidos no Valmeeras). Gribēdami zināt, kāda ticiba

labāka, vācu vaj kreevu, pee kuras tolaik jau turejušees Talavas latgaļi,

jumereeši zīlējuši — metuši meslus un tee kritusi vācu ticibai par labu.

Par preesteri jumereešeem bija tikko par garīdzneeku eesvētitais Indriķis

Latveetis, kurš te peekopa savu amatu kopā ar Alobrandu. Latgaļi jau

pirms vācu atnākšanas deva kreeveem meslus. Polockas kņazi bij uzcēluši

Latgales novadā, uz Daugavas krasta, ceetokšņus Jersiku un Koknesi un

eelikuši tur savus veetneekus, Jersikā Vsevolodu un Koknesē Visvaldu. Bet

šee ceetokšņi nebija nekādi stipree, abu veetneeku spēki nekādi leelee un

Polockas kņazistē bij eekšejas jukas. Šee apstākļi pārleecinaja, ka kreevus

pārvarēt un Latgali peesavinatees nebūt nav tik grūti. Tā tad ari še vāci

ķerdamees klāt, eeguva Kokneses pili ar viltu (1207. g.) un Jersiku ar varu

(1209. g.). Kad tā Latgale ar šīm un ar Antines un Cēsu pilīm bija
nākuse vācu rokā, tad ari Talavas latgaļi (1214.) mainija savu līdzšinējo
kreevu ticibu pret vācu. Lai apmeerinatu Pleskavas kņazus, Alberts

uzņēmās pats viņeem Talavas latgaļu veetā dot meslus, it tāpat, kā to jau

bija darijis lībeešu veetā. Ari pēc Alberta nāves pleskaveeši saņēma no

vāceem par talaveešeem meslus līdz pat 1273. gadam.

Tagad, kad Lībija, Sēlija un Latgale bija sadalitas starp bīskapu un

ordeni, pee kam pirmais da*Tuja divi daļas un otrais veenu daļu no eekarotās

zemes, nāca igauņi pee rindas. Ordeņmestra Virmo saskubināti, sakūditi,

latgaleeši kopā ar lībeešeem un vāceešeem uzbruka sakaleešeem — Vilandes

igauņeem — un kava tos šaušaligi. 'Niknakee igauņu eenaidneeki bija Cēsu

komturs Bertolds un latgaļu virsaitis Rūsiņš. Cēsu bruņeneeki ar Bertoldu

preekšgalā un latgaleeši Rūsiņa vadibā uzklupa ugauņeem (Terpatas apgabala

igauņeem), nodedsinaja ceemus, izpostidami visu apkārtni. Tad Bertolds

salasija jaunu karspēku un nu visa trejsabeedriba: vāci, libji un latgaļi
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aplenca Odenpes pili, ugauneešu stiprāko ceetoksni un nodedzināja to.

Igauņi atreebdamees eelauzas savureiz lībeešu un latgaleešu, sevišķi talaveešu

novados, jo tee bija viņeem vissasneedzamakee, un dedzināja, laupija un

spīdzināja uz to visšausmigako. Trejsabeedriba, protams, nepalika parādā,
atmaksādama igauņeem ar ne mazakeem šausmu darbeem. Tā veenā pašā

vasarā vāci, lībji un latgaļi deviņas reizas eelauzušees Igaunijā. Kad

izlaupitos vidos vairs nebija ko laupit, tad trejsabeedriba uzņēma kara

gājeenu uz jaunu Igaunijas vidu — Zontaganu (Pernavas apgabalu), kuru

nežēligi peemekleja, visu izlaupidami un izpostidami, seevas un bērnus

aizvesdami gūstā ar milzigu savāktu laupijumu, leelu daudzumu lopu v. t. pr.

Šausmigi peemekletee igauņi gan reižu reizām sacēlās, atmesdami kristibu,
bet tos kristija allaž no jauua ar zobenu un uguni. Bīskaps Alberts rīkojas
tik nekristigi, ka dzina nokristitos sakaleešus un ugauneešus, eet vāceem līdz

karot pret tautas brāļeem hareešeem un jerveešeem, kuri bija vēl kristāmi;

sauca palīgā dāņus, eeradas ari zveedri un nu kristija uzkristidami. Ko

kristija dāņi, — nāca zem dāņu valdibas; ko zveedri — zem zveedru

valdibas; ko kristija ordeņa vej biskapa preesteri, tee nāca zem ordeņa vaj

biskapa. Daži ceemi kristiti vairākkārt. Pēdigi sacēlās visa igauņu zeme

un igauņu niknums nu parādijas necilvecigos darbos. Dumpja eesāceji bija
sāmsaleeši. Agrāk tee bij izpostijuši Igauņu zemē Leales pili; tagad

sagrāvuši pašu dzimtenē 'dāņu pili (Voldemāra 11. celtu), aiztrenkuši dāņus,
sacēluši visus igauņu novadus, greezdamees ari pee kreeveem pēc palīga.
Sakalā apkāva visus svešos: ordeņa brāļus, kalpus, preesterus, tirgoņus etc.

Uz Rigu deva ziņu, ka turēšot gan meeru, bet kristibu ne mūžam nepee-

ņemšot, kaleit viņu zemē vēl atradišotees „gadu vecs un olekti garš zēns".

Biskaps un ordenis par tādu ceetu noņemšanos stipri iztrūkās; bet nekavējas
šo sacelšanos veenoteem spēkeem salaust: 1227. g., stingrā zeemā, Alberts

devas ar 20,000 vīreem pār aizsalušo jūru uz Sāmu salu un noveica tur

pēdējos igauņu tautas cīnitajus, sagraudams pēc sīveem cīniņeem viņu

stiprākos ceetokšņus, Voldes un Mones pilis, un visai igauņu tautai nu bij

jaleecas zem vācu jūga.

Kas pirmee, kas nenogaida, līdz vāci viņeem uzbrūk, bet paši uzbrūk

vāceem, tee ir kūri, kas nākuši slavā kā bīstami jūras laupitaji. Tā viņu

astoņi kara kuģi uzbrūk 1210. g. pee Kolkraga zobena brāļeem, krustnešeem,

kas ar daudz salaupitām mantām vairākos kuģos, līdz ar biskapu Albertu

brauca uz Vāciju. Kad apkarotās tautas dzirdēja, ka kūreem šai tracī tik

labi veicees, ka tanī krituši kādi trīsdesmit bruņeneeki, sāka tās sazinatees,

vispirms lībeeši ar kūreem, šee ar igauņeem; uzaicināja ari zemgaļus, leišus

un kreevus, saceltees viseem reizā, nopostit Rigu un izdzīt vāceešus no

zemes. Nu tad kūri atbrauca ar savu kara spēku preekš Rigas, izkāpa no

kuģeem, apsēda pilsātu, kur izcēlās leels uztraukums, zvanija ar viseem

baznicas zvaneem. Visi, to starpā pat seeveetes, saskrēja aizstāvēt pilsātu.

Atskrēja bruņeneeki no Daugavgrīvas ceetokšņa ar saveem kalpeem, eeradas
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Ikšķiles Konrāds ar saveem ļaudim, steidzas pakalpigais Kaupo ar savejeem

un ari Cēsu Bertolds nekavējas nākt Rigai palīgā. Bet kūri neveenu no

saveem beedreem nesagaididami, aizbrauca trešajā deenā dusmigi prom. —

Pēc Samu salas nesaudzigas eekarošanas pārleecinadamees, ka ar eeročeem

būs gfūti atturetees, kūri uzsāka meerigā ceļā stātees ar biskapu līkumos.

Pirmais tāds līkums tapa noslēgts 1230. g. starp Rigas biskapu Balduinu un

Ventas kūreem zem ķēniņa Lameķina. Gadu vēlāk (1231.) Balduīns

noslēdza tādu pašu līkumu ar Abavas kūreem. Gadu pēc tam (1232.), kūri

sūtija sūtņus pee pāvesta Gregora IX., kurš ar Balduinu taisitos līkumus

apstiprināja. Balduins bija bez asins izleešanas diplomātiskā ceļā panācis

kūru padošanos. Par tam pāvests viņu dižani uzslavēja, peelīdzinadams to

balodim, kas nesis oliva meera zaru barbaru tautām. Tak labprātigi uzņem-

tais vācu jūgs paleek drīz kūreem par smagu; jau 1236. g. tee saceļas un

rauga svešo jūgu nokratit. Četrus gadus tee cīnās par savu brīvibu, kur

tad 1240. g. tik ordenim izdodas tos pārveikt. Nu ordenis ķērās pee piļu

celšanas savas varas nostiprināšanai. Tā kūru zemē radās Kuldigas, Embotes

un vēl daudz citas pilis. Kad dižkunigaikštis Mindaugs, kurš bij apveenojis
leišus zem veenas varas, 1244. g. eebruka Kurzemē, tad ari kūri tam

peeveenojas, jebšu ne visi, kā to, kā vēlāk dzirdēsim, Induļa teika rāda.

Bet leiši tapa sakauti, pee kam tee zaudēja kādu tūkstoti peecsimt vīru.

Nu dālija kūru zemi no jauna, pee kam ordenis šoreiz par savām cīņām ar

kūreem paņēma no viņu zemes divi daļas, atstādams biskapam tikai veenu.

Par tam kūri atreebās, pee Durbes sakaudami un galigi iznīcinādami saveenoto

vācu un zobenbrāļu-ordeņu karaspēku (13. jūlijā 1260. g.). Pēc šīs kaujas

tapa vāceem atņemtas daudz pilis. Tee turējās vēl tik Embotē, Kuldigā un

Kandavā. Un no šīm trim veetām sākās kūru apkarošana no jauna. Vispirms

krita vācu nagos Dzinteres pils, kuru leiši un kūri ar leelu vāronibu aizstāvēja,

uguns leesmās stāvēdami. Kas veen no kūreem bija pāri par bērnu gadeem,
tos vāci pili eeņēmuši nosita un eemeta atpakaļ uguns leesmās. Aizputes

pils karotāji redzēdami Dzinteres likteni padevās bez cīņas. Ordeņmestars
O. v. Luterbergs (1267. g.) izlika nu ar kūreem ar labu, nodevas pamazi-
nādams un klausibas pamīkstinādams. Tā viņš centas dabūt brīvākas rokas

pret zemgaļeem un kreeveem.

Pēdigi nu bij atnākuse zemgaleešu rinda, aizstāvēt pret viltigajeem
vācu eekarotajeem savu brīvibu un patstāvibu. Šī varonigā latvju cilts bija

jau 1106. g., kā Nestora kronikā lasāms, pratuse savu brīvibu aizstāvēt pret
Polockas kņazeem, Vseslaveešeem, kas gribējuši eekarot ari Zemgali, bet tad

asiņainā kaujā no zemgaleešu eeročeem krituši visi brāļi līdz ar 9000 vīreem

no viņu karaspēka; šī varonigā latvju cilts, kura bija pratuse, kā jau dzirdējām,
tādu draudošu ceetokšņu karrē savā zemē uzcelt; šī varonigā tauta bija
deemžēl aplamu kļūdu nodarijuse, no paša sākuma noslēgdamaar viltigajeem

vāceem kara beedribu un palīdzēdama šeem nomākt lībeešus un citus

kaimiņus un tā izaudzinādama savu ļauno karabeedru par tik spēcigu, ka nu
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par pateicibu draud pašai važas kalt. Tā ka Zemgales virsaiši bij atļāvuši

vācu misionareem viņu zemē izplatit kristigo ticibu, tad leelajā Mežotnes

ceematā bij ar laiku eeperinajusēs viņu draudze, ar kuru biskaps Alberts

sazinājās un kura nodeva ta izsūtitam apbruņotam pulciņam Mežotnes pili

(1219. g.). Nu pēdigi zemgaļeem atvērās acis par vācu draudzibu. Veesturs,
Terveetes virsaitis, steidzas ar karaspēku, vāceem atņemt Mežotni. Tas viņam

neizdodas, bet laimējas uzbrukt laivām, kurās vāci veda pa Leelupi pārtiku

un pastiprinumus uz Mežotni, un tos iznīcināt tā, ka vāci tagad bija speesti
Mežotni ātstāt. Bet nākošajā (1220.) gadā ordeņmestrs Volkvins un pats

biskaps dodas ar leelu vācu-lībju-latgaļu karaspēku pa otru lāgu uz Mežotni.

Sešas deenas mežotneeki sirdigi aizstāvejušees, eesāka sarunas par meeru.

Vāci uzaicina zemgaļu vecākos, noeet iz pils pee viņeem uz sarunu. Gāja
kādi divi simts vīru, starp teem Madis un Gaidis vācu nometnē, kur neģēligi
viltigā kārtā vairāk kā simtu no teem slepeni nogalināja. Nu eesākas cīņa
no jauna un tik tad, kad sabrūk pārraktais pils valnis ar viseem apceetinu-

meem, mežotneeki speesti padotees. Nu noveiktajeem nācās uzņemt pee

sevis preesterus un ridzeneekeem maksāt nodevas. Kad 1225. g. pāvesta

legats, Modenas Vijums, še eeradas, izšķirt strīdu starp ridzeneekeem un

dāņeem par eekarotām zemēm Igaunijā, tad ataicinājis ari pee sevis veco

Tērvetes virsaiti Veesturu, notaisija ar šo līkumu, kurā Veesturs apsolās
atļaut preestereem, ari viņa zemēs izplatit kristigo ticibu. Tad 1259. g.

dūšigā Žabes aizrauti, zemgaļi cēlās kājās un izdzina no zemes visus vācu

soģus, neaiztikdami ne viņu mantu, ne dzīvibu, veenigi peekodinadami, ne

mūžam vairs neatgreestees. Sekas tam bija, ka -nu nākamo zeemu laužās

Zemgalē eekšā milzigs vācu karaspēks, kurā bez dāņeem un pastāvigajeem
vācu karabeedreem

—
lībeešeem un latgaļeem — bij eeraugami ari kūri.

Bet jau pee pirmā zemgaleešu ceetokšņa, pee Terveetes, sašķīda uzbrucēju
leelā vara, kā milzu banga pret klinti. Pēc šīs neizdošanās vāci dodas

dziļāki zemē eekšā, kur uzceļ Dobes pili. Tajā pametuši garnizonu, karaspēks
izklīst. Bet dažus gadus sebak (1265) vācu karaspēks eelaužas Zemgalē,

siro pa to krustim — šķērsām, kauj, posta, dedzina, neatdurdamees uz

nekādu pretestibu, pēdigi ar leelu laupījumu greežas atpakaļ. Bet nu nāk

nemezis. Ejot caur mežu, tas peepeši atduras pee aizcirtuma, kur tam no

visām pusēm uzklūp zemgaļi, sakauj to tā, ka no vācu pulka palika uz

veetas 20 bruņeneeki un 600 citu kareivju. Nu ordeņmestrs, Medems, nolemj
uzcelt stipru pili Zemgales tuvumā. Tā pēc gada (1266) paceļas pee L'eel-

upes Jelgavas pils. Tad Medems vēl reiz raudzija pasirot pa Zemgali; bet

šoreiz izgāja tikpat plāni. Zemgaleeši, pāršķirdami viņa spēkus divās daļās,

apsita kādus 10 ordeņbrāļus un pats Medems tiktik ko izglābās uz Jelgavu.

Nu dažus gadus Zemgalei bija meers. Bet tad Medema veetā eeceltais

ordeņmestrs, Valters no Nordekas, sapulcējis leelu karaspēku, eet itkā pret

žemaiteem, bet tad (1271) slepen uzbrukdams eeņem Terveeti bez kādas

pretošanās un (1272) tāpat Mežotni. No šejeenes ordeņmestrs sūta vācu
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karspēku, kurā atrodas ari jau „brašee zemgaļi" pret Saules pili, augšpus

Mēmeles un Mūsas satekas, dažas verstes nost no Mēmeles labā krasta.

Tāpēc ka sauleeši no laba prāta nepadevās,' tad pili ņēma ar varu un

nodedzināja.

Nevis aiz nespējas un glēvibas, bet acumirkligu neizdevigu apstākļu

dēļ, tāļāk cīnitees, bija zemgaļi šim brīdim peekāpušees. Viņi gaidija tik

brīdi, kur vāceem atmaksāt ļaunu ar ļaunu. Pēc klausibas-līkuina teem bij

jaeet vāceem līdz karā. Nu tad notika, ka pee Aizkraukles, kaujā pret

'leišeem, zemgaļi aizmuka pašā kritiskajā brīdī, pamezdami vācus veenus,

caur kam šee tapa pavisam sakauti. Kritušo starpā atradās vācu ordeņmestrs,
Ernsts Raceburgs, dāņu kara vadonis, Eithards von Hochburgs un kādi 70

bruņneeki. Zemgaļu nodevibu vāci atreebj ar leelu neģēlibu. Eelūguši

zemgaleešu eevērojamakos vīrus pee sevis uz meelastu, viņi tos visus nokāva

tāpat, kā viņu beedri, Vācu-ordeņa brāļi, to bij izdarījuši ar prūšu tautas

vadoņeem, tos pa meelasta laiku zālē eeslēgdami un sadedzinādami. Tad

Nameize, zemgaļu virsaitis, no kāda ordeņa brāļa rupji apvainots nolemj

par sevi un savu tautu atreebtees. Tas apgaro savus tauteešus uz sacelšanos.

Pa seena laiku (1279. g.) zemgaļi uzbrūk Terveetei, eeņem to, apkauj visus

vāceešus, tik bruņeneeka kalpu Bertoldu pamezdami pee dzīvibas, lai tas

viņeem eemācitu ar stopu šaut. Nodedzināto pili viņi uzcēla no jauna. Bet

nu siroja vāci atkal pa Zemgali, kapāja zaļos labibas laukus nost etc. Pēdigi
tee ķērās atkal pee vellišķā paņēmeena, ko bija jau Latgalē, Igauņu zemē

un Kūru zemē leetojuši: tee noņēmās ari Zemgalē celt tādas stipras mūru

pilis. Tā 1286. g. devās ar leelu kara spēku, lībjeem un latgaļeem vedot

materiālu, uz Zemgali un uzcēla tur kāda augsta kalna galā pili taisni preti
•Terveetei tā, ka abas šķīra tik dziļa grava. Pils preekšā uzstatija augstu

krucifiksu un pili nosauca par Svētā kalna pili. Šai ceetoksnī ordeņmestrs
eelika 300 dūšigakos kara vīrus. Zemgaļi tūliņ noprata, kāds posts viņeem
draud caur so vācu pili. Nekavejotees līdz ar leišeem viņi uzbruka šim

posta perēklim. Vāci pirmo uzbrukumu atsita. Nu uzsāka kārtigu aplenkšanu,

uztaisija mašinas, bet deemžēl pa slideno kalnu nebij eespējams, aplenkšanas
mašinas dabūt augšā. Vācu bultu ķerti krita daudz kareivju. Pazaudējuši

eevērojamu pulku, pusceturta simta vīru, uzbrucēji pēdigi atkāpās. Zemgaleeši

paši nu nodedzināja savu stiprāko pili, Terveeti, kura 60 gadus bij atturejuse
vācu uzbruceenus un aizgāja uz Raktes pili. Savos jaunos gados šos noti-

kumus studēdams, biju no teem tā aizgrābts, ka sacerēju par šo traģisko

zemgaļu likteni veselas poēmas, kā:

Veestur'pils bij sagāzuses, Terveetene krituse
f

Pīšļos, pelnos pārvērtuses, Uguns leesmās deguse.

Nu no Svētā kalna, sava kraukļu perēkļa, sāka vāceeši visur postit un

dedzināt zemgaļu ceemus un druvas. Notika nemitigi kautiņi zemgaļeem ar

vāceem, kuros, saka Alnpeke — ta laika kronists — no abām pusēm izdarija
tādus varoņdarbus, kādus tik apdzeed Nibelungos. Zemgaleeši uzbrūk Rigai
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(1287.), apkauj kādus 15 ordeņa brāļus, dodas uz Ikšķili, nodedzina to un—

kā tu man, tā es tev — posta un laupa apkārtni. Ordeņmestrs dzenas

viņeem pakaļ; bet tee to kādā mežā Atkal zemgaleeši mēģina

eeņemt Svētā kalna ceetoksni, grib izmērdēt ta garnizonu. Bet tikko Leelupe
aizsalst, sūta ordeņmestrs (Kuno Hercogensteins) 6000 vīru apsardzibā uz

Svēto kalnu pārtiku. Lai dobelneeki neuzbruktu viņeem no muguras, izsūta

600 vīru pret Dobeli. Te'e apkauj visus, kurus veen aizgrābj, nodedzina

pilsātu un steidzas tad mestram pakaļ uz Svētā kalna pili. Apgādājuši
Svēto kalnu, vāci nu siro atkal pa Zemgali un uzbrūk slepen Raktes pilij,

pee kuras kājām, kā kronists saka, atrodas „michel und gros" (leels un

plašs pilsāts. Tak raktneekeem laimējas vēl pee laika eebēgt pilī un to

aizstāvēt. Nevarēdams pili eeņemt, eenaidneeks nodedzina pilsātu un tad

aizvelkas projām.

Ta paša gadu vasaru eebrūk leels leišu pulks, kam peebeedrojas ari

zemgaleeši, Rigas virsbiskapa zemēs, laupidams un dedzinādams. Ordenis,
būdams patlaban ar virsbiskapu eenaidā negāja ar savu kara spēku vis šim

palīgā, bet zinādams, ka zemgaļi pametuši savu zemi bez apsardzibas, bruka

tajā eekšā. Sadalijis savu spēku atkal divi daļās, tas gāja ar veenu daļu uz

Dobeli, ar otru uz Sidabreni. Šo piļu pilsātus nodedzināja un apkārtni

izpostija, pee tam apkaujot kādus 300 cilvēkus un otrtik sagūstot.
Sabeedrotais leišu-zemgaļu karspēks steidzas . gan nu atpakaļ, postitajus

pārmācit, tak bij jau par vēlu. Nodedzinātos pilsātus drīz gan atkal uzcēla;

bet vāci no Svētā kalna uzbrūk un nodedzina tos no jauna. Zemgaļeem
nekā vairs glābtees. Tee nēvar ne art, ne sēt, ne pļaut, ne lopus laist

ganos, ne paši no pils eet laukā, — vāci visur teem uzglūn, tos tramda,

aplaupa, nogalina. Ja ari kur palaimējas, laukus apkopt, sēklu eekaisit*

zemē, te vāci klāt, nokapā. labibu, grūž ļaudis badā. Tādos negantos

apstākļos tad dobelneeki tāpat, kā jau tērveetneeki, nodedzina paši savu

tēvu-tēvu ceetoksni un aizeet ar gaudām citi uz Rakti, citi uz Leetavu. Bet

tāpat bruņeneeki nu ņemas ari Raktes apkārtni visai nešpetni postit tā, ka

ari še pēc kāda laika nebij nekāda patvēruma. Nu atkal paši nodedzina

Rakti un dodas uz Sidabreni. Šai savā pēdējā stiprajā pilī, ko šķīra beezi ■
meži no citeem Zemgales novadeem, šīs zemes brivee varonigee dēli

raudzija vēl turetees; bet drīz ari še eespeedas kā paša vella dīdits vāceetis

un Sidabrene peeredzeja to pašu likteni, ko visas citas brīvās senču pilis.
Nevarēdami it nekur vairs dētees no vācu velleem, aizgāja nu (1290.)

zemgaleešu leelakā daļa, kādi 100,1000 uz Leetavu pee saveem ciltsbrāļeem.

Atlikušos, kas padevās vāceem, ordenis pārcēla uz citureeni, bet viņu mantu

sev peesavinaja. Pili un tās apkārtni vāci ar savu pamatibu tā izpostija un

nodedzināja, ka ne meets no tās ne-atlika pāri.
Tā beidzas šī šausmigā vēsturiskā drāma, uzvezsta no vācu zemes

kāreem barbareem. Še uz šo mūsu tautas ta laika cīņām un likstām sīkāki

ee-eet, nav mūsu uzdevums. Ja jūs par šo preekšmetu gribat tuvāk
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orientetees, tad jums var noderēt O. v. Rutenberga „Geschichte der Ostsee-

provinzen" un sevišķi parvaronigo zemgaļu cīniņeem aizrādu uz A. Bielensteina

„Doblen. Ein culturchistorisches Bild aus Semgallens Vorzeit. Riga, 1873"

un Krodzeneeka
nZemgaleeši" Austrumā. — Zemgaļu slavenais vārds vēl

atskanēja Kurzemes leelkunga Jēkaba laikā kādā politiskā sapulcē Parizē,

kur kāds teica: Taceat semigallus, si loquitur gaiļus.

B. Varoņu teikas iz vēsturiskā laika.

Latveešu teikas.

1. Aizmirstā virsaiša teika. Tās saturs: Vecos laikos, kad jau
sudraba un zelta zirgs no austrumeem bija nācis, valdija par latveešu zemi

lēnigs meera virsaitis. Pa viņa valdibas laiku neredzēja neveenu nabadziņu.

Viņš nožāvēja katra asaras. Tas bija laimigs laiks. Cerēja, ka nu drīz

dimanta zirgs no austrumeem nākšot. Bet šī ceriba izzuda kā dūmi. Nāca

dzelža laiki un atnesa dzelža vīrus zemē. Tee laupija un izpostija visu.

Meera virsaitim, kas līdz šim bija tik meera darbus darijis", nu bij jaķerās

pee eeročeem, ka savu pili un savus ļaudis aizstāvētu. Eesākas nikna ciņa.
Cēlais virsaitis tapa arveen vairāk apmākts, bet kad tas nāca visleelakās

breesmās, tad notika brīnums. Pilskalns atvērās un tanī nogrima pils ar

savu virsaiti, saveem ļaudim un mantu. Breesmigajeem eēnaidneekeem

he-izdevas viņam, savas tautas tēvam, roku peelikt. Un tikai ilgi pēc tam,

kad laiku vētras bija paršalkušas, uzauga pilskalna galā leepa. Viņas saknes

sneedzas līdz nogrimušās pils čukuram. Leepas zaros šalc tik brīnišķi

noslēpumaini. Tās zari ar lapām čukst cēlā virsaiša aizmirsto vārdu. Un

kad tauta šo čukstēšanu sapratīs un nogrimušā virsaiša vārdu uzminēs un

caur zemi sauks, tad atkal labais vecais valdneeks ar pili un ļaudim iznāks

no kalna un valdīs atkal pa vecam pār savu tautu ar lēnibu un taisnibu.

Tad tikai būs no austrumeem atnācis dimanta zirgs.

Šī teika top stāstita dažādos variantos gandrīz no viseem pilskalneem

Kurzemē. Savā pilnigakā veidā ta tiņas ap visai vecu leepu Jaunpilī. Ta

izskan it kā tautas paradiziskās ilgās un ceribās un atgādina Fridriķa
Barbarossa teiku. Viņu esmu apstrādājis kā baladu un eeveetojis Līgas

pirmajā daļā 1880.

2. Induļa teika. Savu tēvu pils virsaitis Embotē, Indulis, ir gan

vēl jauns pēc gadeem, bet pēc darbeem un peedzīvojumeem tas pārspēj

jaunus un vecus tālā apkārtnē. Tas jau karos gan pret leišeem gan pret

lībjeem eeguvis leelu slavu. Un pat tagad, kur sen jau dzelža bruņeneeki

pa latveešu zemi maisās un jau* daudz ceetokšņus pee Ventas un apkārtnē
uzcēluši un ari jau dažu latv. virsaiti noveikuši, — zin viņš vēl arveen

dzelža eekarotajus no savas zemes un pils atturēt. Bet te nu pēdigi tuvojas
uzvaru bagātais Groeningens ar saveem dzelža bruņeneekeem no Kuldigas,
kur tas nule stipru pili uzcēlis, aizveen vairāk un vairāk Embotei. Nu ar'
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Indulim ja-uzsāk ar viņu cīna. Un nu jabut āraaram vaj laktai. Jau ceļas

un plūst kara bangas ap Induļa tēvu mītni, Emboti. Indulis bija allaž

uzvarētājs, vaj tas lai nebūtu ari tagad! Cīniņš top ļoti karsts. Patlaban

sastopas nāvigā cīņā abi savu kara spēku vadoņi, Indulis un Groeningens

preekš Embotes vārteem un karo nu vīrs pret vīru. Nule kā grib milzigi

stiprais jaunais Indulis ar savu vareno zobenu Didriķim von Groeningenani
dot nāvigu treeceenu, te top šis no kāda nu pat peeskrējuša jauna bruņeneeka

uzķerts un Groeningena vēzetais šķēps urbjas Induļa sānos. Indulis saļimst.
Ta kareivji drūzmedamees ap viņu, iznes to no kaujas trača. Viņu virsaitis,

viņu stiprums kritis, tagad tik jārauga godigi atkāptees. Emboti eeņem

bruņeneeki. Vēlu vakarā dzird dziļā leelmežā žiglus, steidzigus soļus. Daži

vīri nes kādu eevainotu, gulda to uz zaļām sūnām un steidzās pēc tam ātri

prom, seevas un bērnus apsargāt. Nu eestājas dziļš klusums. Tik dzirdama

lēna dzeguzes kūkošana. Ta it kā bīstās caur savu zvanišanu modināt

eesnaudušo eevainoto vīru un tā viņam bēdigo notikumu saukt atmiņa. Tā

viņš nu guļ garu dšiļu meegu. Tik otrā rītā tas uzmostas un mēs pazīstam
Induli. Sākumā tas ir izmisis par savu stāvokli. Tas atminas, kā tas cīņā

preekš savu tēvu pils saļimis un ka viss nu bijis pazaudēts. Tas uz beidzamo

noskumis, ka tas atstāts. Bet tad eerauga tas turpat savu kreetno Balto

ganamees nn eerauga ari savu labo zobenu. Ta gars modrinās atkal. Ja

Indulim savs kumeļš un zobens, tad nav vēl viss pazaudēts, tad Indulis ir

vēl Indulis. Viņš peeceļas, eet līdz avotam, veldzējas caur dzestru malku,
tad tīri un apseen, kā varēdams, savas brūces; ēd ogas (zemenes), kas turpat

aug. Tā spi'rdzinajees, tas izsteepjas uz sūnām uņ eemeeg atkal. Pēc kāda'

brīža viņu modina zirgu zveegšana. Tas galvu pacēlis eerauga kādu

bruņeneēku augstā zirgā šurp aulekšojam. Indulis pazīst tūliņ, ka tas tas

pats bruņeneeks, kas viņa uzvaru izjaucis. Uztraukts tas lec kājās, ķer pēc

sava zobena, deeveem pateikdamees, ka tee šo viņa eenaidneeku viņam
atveduši. Pee ta nu viņš atreebsees. Svešais lēc no sirga un divkave

sākas. Indulis met zibeņus ar savu zobenu kā pats Perkoņa dēls. Svešais

gaiņājas jo veikli; bet te jau nobrakst, Induļa varenais zvēleens, ķerdams

bruņeneēku kā perkoņa spēreens. Svešais krīt uzvarēts. Indulis noņem tam

ķiveri un brīnidamees eerauga garus, dzeltenus seeveešu matus izplūstam;
tas redz mīligu seeveetes seju svešneeka vaigā un lūk, ta brūces pārmeklēdams,

tas eerauga ari seeveetes krūtis. Viņš kapjis ar seeveeti, jaunavu. Tam

rūpēt rūp, svešo seeveeti kopjot. Noīrftzgajis viņas brūces ar dzestru avota

ūdeni un veldzinājis viņas lūpas, noleek tas viņu-uz sūnu guļas. Pēc brītiņa
atver ta skaistas seeveeša acis, saukdama murgos: Mans tēvs! Kur Indulis?

Es gribu tam pakaļ. . . Tad gurdeni atkrīt ta atpakaļ. Indulis sataisa

nestāvu, uzseen to starp abeem zirgeem, uzceļ vēl veenmēr noģībušo virsū

un atstāj pa slepenu taku mežu. Pa nakti turpina tas tā ceļu līdz nonāk

pret otru rītu sava drauga un kara beedra Pudiķa, mājās. Pudiķa vecā

māmiņa tos laipni uzņem un kopj abus kā mīļa māte. Pazīdama un sataisidama
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preekš brūcēm dzeedejamas zāles, ta abu brūces drīz izdzeedeja, ka palika

pilnīgi veseli. Bet nu rodas teem jauna kaite. Indulis un Arja — tā sauc par

bruņeneēku pārģērbušos jaunavu, Groeninģenameitu — eemīlejušees veens otrā

un solijušees mūžigu uzticibu. Indulis ir ar mīkstu un atvērtu sirdi un tā

Arjai drīz ar' izdevees, to peegreest kristibai. Pudiķis, Induļa draugs, ir ari

drīz ar saveem ļaudim pāradees mājās un nomana drīz to pārvērtibu, kas

ar virsaiti, viņa draugu, notikuse. No sākuma rauga viņš ta teeksmi pēc
Arjas izzobot. Bet manidams, ka Indulim ta leeta ir nopeetna, noskumst

tas gauži par Induļa un ta ļaužu nākotni. Arja ar savu mīlestibu Induli jau
tā savaldzinajuse, ka to ari peedabujuse, viņu pavadit pee tās tēva Groe-

ninģena, kurš tagad Embotes pilī skumst par viņas pazušanu, Pudiķis
dabūdams par šo nodomu zināt, nolemj savu draugu pavadit pee vācu

bruņeneekeem. Ar smagām nopūtām izvada vecā māmiņa tos trīs. Ta

nojaust, ka Induļa saveenošanās ar Arju nenozīmē neko labu. Tai rādijusēs

sapnī Tiklas māte un viņas acis dusmigi kvēlojušas. Bat tee trīs nonāk pilī

bruņeneēku pulkā un Didriķis v. Groeninģens ir par savas meitas pārrašanos
visai preecigs. Arja stata tam Induli kā savu dzīvibas glābēju preekšā,
Induli un Padiķi tā tad uzņem puslīdz laipni. Bet kad Groeninģens dabon

no Arjas zināt, ka Indulis grib to precēt, tad tas top kā ārprātigs aiz

dusmām. Viņa meita lai precētu paganu! Viņš ir gandrīz gatavs, Induli

tagad likt nogalināt jeb pats to nokaut. Bet tā ka viņa mīļā meita nevar

no savas kaislibas pret Induli atlaistees un šis gatavs peeņemt kristibu, tad

Groeninģens pēdigi padodas. Induli tas mācijees ari kā leelisku varoni

pazīt un varoņus Groeninģens pratis veenmēr ceenit. Jebšu Pudiķis savam

draugam dod padomu vecos deevus neatstāt, tomēr šis, mīlestibas sasirdzis,

nespēj drauga padomam kļausit. Kad mišas pulksteniši atskan un Induli

krista, Pudiķis gribētu sev aiz bēdām tīri matus no galvas izraut. Tik ko

Induļa kāzas ar Arju nosvinētas, tad jau jāsataisās uz nopeetnu karu; jo
leiši tuvojas. Mindaugs, izdzirdis par Induļa sadraudzešanos ar bruņeneekeem,
steidzas šurp, to pārmācit. Leišu karaspēks ir varens. Lai gan latveeši

sabeedroti ar zobena brāļeem Induļa vadibā sirdigi cīnās, tomēr leiši teem

arveenu vairāk un vairāk uzmācas un ilga pretiturešanās izrādās jau par

ne-eespējamu. Indulis pavisam izmisis. Te greežas atkal ta draugs pee ta,

no jauna pārmezdams, kā aplam Indulis darijis, vecos dzīvos deevus atstādams

un mirušam peeķerdamees, kurš nu nevarot līdzēt, kur nu varenee sadusmotee

dccvi visi esot leišu pusē. Indulis klausās uz viņu klusu un sagrausts. Kad

tumša nakts eestājas un Arja savu mīļo Induli ērtā guļamistabā gaida, —

tas dodas pa slepenu taku gar leišu karspēka sargugunim dziļā meža gravā,
kur atrodas Joda (kara deeva) zeedoklis. Še greežas viņš lūgšanā pee tumšā

karu deeva. Tas viņam parādās kā ugunsstabs un apsola viņam pēc pārmā-
cibām palīgu. Indulis, būdams šai drūmigajā veetā, preekš šausmigās

parādes pee zemes saplacis, peeceļās pēdigi un dodas mājup. Baiļodamās,

ilgodamās Arja gaida visu nakti savu sirdsmīļāko. 'Jau gaismiņa svīst, kad
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ta ne aci ne-aizdarijuse eet nu pee Pudiķa apklaušinatees, kur Indulispalicis.
Te nu viņa eerauga savu mīļo pa pilskalnu nākam augšup. Kaut gan stiprs

negaiss patlaban eestājees, jo Pērkons vajā savu pretneeku Jodu, kurš

uzdrīkstejees zemes virsū parāditees, tomēr steidzas Arja leelās ilgās Indulim

preti. Patlaban teem zem vecas leepas pilspagalmā sateekotees un apskau-

jotees, šaujas zibenis un Pērkons nosper abus. Leiši redzēdami Induļa,
sava bīstamākā pretneeka nāvi, un domādami, ka nule Pērkons ar savu

negaisu nāk viņeem palīgā, gāzās beezos pulkos pret pilskalnu. Bet Jods

tura Indulim savu solijumu. Tas met nu pat ar vētru leelu dambi ap

pilskalnu tekošā upē. Udenis tūdalin ceļas un izplūst tā, ka no ta viļņeem

pārsteigtee leiši atrod tajos pa leelakai daļai savu galu. Tāds bij Indulim

Joda glābiņš.
Ta ir veena no satura- bagātākām un skaistākām latveešu šīs rubrikas

varoņu teikām. Tajā atveras mums aina no tām cīņām, ar kurām jau

eepazinamees bruņeneeku Baltijas eekarošanas vēstures apskatā. Bet še mēs

sastopam tādu dzejisku, cilvēcisku vilceenu, kādu mēs no mums aplūkotās

cīņās nekur ne-eeraudzijām. Es domāju to skaisto, romantisko satiksmi starp
Induli un par bruņeneeku pārģērbto Arju. Tamlīdzigus skatus, kā tas mežā

starp Induli un Arju, mēs atrodam tik romantiskā bruņneeku laiku dzejā,
kadu sevišķi peekopuši italeešu epiķi, kā Bojardo, Ariosto, Torkvato Taso.—

Induļa teika jau labi sen vairāku rakstneeku uzmanibu saistijuse. Vācu

valodā to jau uzejam Mirbacha vēstulē. 1872. g. atradu to kopā ar Bertušu,
vēlāko vetinarārstu, Inlandē. Bertušs to pārtulkoja preekš Balt. Vēstneša.

Man radās nodoms to kādreiz par epu apstrādāt. Ap to laiku man nāca

rokā kāda Cēsu vācu dzejneeka, Dr. Ādolfi, dzejoļu krājums, kurā atradu

Induļa teiku garākā poēma sacerētu. Ap 1879. g. es jau sneedzu no sava

epa „Induļa rauda", ko tā saucu pēc leišu Vitolo-raudas anoloģijas, —
kādu

gabalu paraugam Balt. Vēstnesī. Tad šo darbu nepabeidzis atmetu, līdz šo

pašu veelu 1905. g. apstrādāju un izdevu kā drāmu ar nosaukumu „Indulis

un Arja. Bēdu luga peecos cēleenos". Ar māc. Zeibotu teekotees, tas man

stāstija, ka esot šo veelu, saveenodams ar Imanta teiku, apstrādājis par epu.

Zeibois drīz nomira un viņa eps, cik man zināms, vēl nav eespeests.
Jaunākā laikā Rainis izdevis „Induli un Āriju" ari kā drāmu. Ari Zeltmatis

šo pašu veelu dramatizējis. Prof. P. Šmidts izdevis kādu šīs teikas variantu.

3. Imanta teika. Ta atteecas uz teem pašeem vācu eekarošanas

laikeem, uz kureem zīmējās Induļa teika. Imanta ir libeešu vecākais (vanem),

kurš krīt kā savas tautas uzticams varonis divkavē ar nodevigo Kaupo, kura
vāidu mēs jau vairāk reiz minējām savā vācu bruņneeku Baltijas eekarošanas

vēstures pārskatā. Šo teiku līdz ar Līgo-svētku svinēšanu pa daļai dzejodams

Garlibs Merkels sacerējis vācu valodā. Tad ta eespeesta Valdemāra brošūrā

B
Vaterlāndisches und Gemeinnūtziges", pēcāk ari kāda kalendāra peelikumā

ap pagājušā gādsimteņa 70. gadeem latveešu pārtulkojumā eespeesta un

pēdigi no Ādolfa Allunana kā drāma zem nosaukuma „Senči" apstrādāta.
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4. Lingruna teika zīmējas gau ari uz cīņām ar eebrucejeem
vāceem. * Ta eeveetota Needrišu Vidvuda teiku virknē.

Leišu teikas.

1. Marģera teika. Tiklab teika kā vēsture min šo cēlā auguma

varoni, šo zemaišu Leonidu. Karā ar Vācordeni tas aizstāv ar 4000 žemaiteem

pret 20,000 krusta bruņeneekeem Puņu pili kā nesalīdzināms varonis* Līdz

ar viņu mirst mazais varoņu pulks, līdz beidzamajam cīnidamees, nemirstibas

nāvē par tēviju. Kad jau gandrīz visi viņi neveenadā cīņā krituši, tad

pēdejee paši nogalinās. Uguns sārts pils pagalmā aprij visu viņu mantibu.

Kad viss tā jau pelnos pārvērtees un visi līdz pašam Marģerim un viņa

jaunai seeviņai galu ņēmuši, tad nodur nu Marģeris ar paša roku savu

mīļotu līgaviņu un gāžās pats asiņainā zobenā. Bruņeneeki nu laUžās pilī

eekšā un kā tee ceribas pilni, leelu laupijumu eegūt, steidzas pa kaklu pa

galvu leesmās stāvošās pils pagalmā, te sagrābj tos šermeļi un šaušalas

šausmigo. ainu eeraugot. Cerētās mantas un dzīvu ļaužu veetā, kurus tūliņ

labprāt būtu važās likuši, — atrada milzigu -pelnu kaudzi. Šaušalas un

Šausmas, to lūkojot, bija bruņeneeku pulkā tik leelas, ka uz kādu laiku

tālāku postišanaš gaitu atmeta.
— Kraševskis apstrādājis šo veelu kā novelli

zem nosaukuma „Kunigas". Rotā ta tulkota no Gutmaņa 1885. g. un no

manis apstrādāta gan kā balada, gan kā drāma ..Margeris". Bēdu luga

peecos cēleenos.

2. Praurinas svētnica un Birutas teika. Ari še jaucas
vēsture ar teiku. Praurimas svētnica atradās senā laikā Palangā tuvu pee

jūras. Un kalns, uz kura ta bija, top vēl šodeen turpat no veceem kokeem

apaudzis rādits ceļotajam un saukts par Birutas" kalnu pēc pēdējās vaidelotes,

Birutas, vārda. Citreizējas paganu svētnicas veetā paceļas tagad tur maza

Katoļu kapliča. Praurimas svētnicā uzturēja svēto uguni. Tur stāvēja
Praurimas —

laikam Uguns-mātes Vaslas pirmās vaidelotes — tēls, rādidams

jaunavu vaidelotes tērpā. Labajā rokā Praurima turēja zelta trauku, iz kura

tecēja deen un nakti dzīvibas ūdens; kreisajā mazu dažadeem akmeņeem
izrotātu pagaliti, kura veenmēr kvēloja un proti, katru mēnesi savādā leesmā.

Uz kvēlošo pagaliti lēja vaidelotes katram mēnesim sevišķi preekš tam

sataisitu un svētos traukos uzglabātu elju, caur ko radās krāsainā leesma. Svētee

trauki bija zelta un tos uzglabāja dārgos šķirstos aiz Praurimas tēla. Uz katra

šķirsta vāka bij eegreests atteecigā mēneša vārds, lai zinātu kuram mēnesim

elja lemta. Pee Praurimas svētnicas bija kā pee kristigo klostereem,

dzīvokļi vaidelotēm, kurām peekrita svētais peenākums, uzturēt svēto uguni

(„snič X ), leet ūdeni zelta traukā un vēl citi darbi. Par svētās uguns

izdzišanu stingri sodija. Eesvētita vaidelote nedrīkstēja neveen vīreeti mīlēt,

nē, tai eeskaitija ari par grēku, ja ta seeveeti mīlēja. Praurimas vaidelotes

sirdij bija sveikai būt no jebkuras, pat visšķīstākās mirstigās mīlestibas.

Tai bija peederet pilnigi tai deevibai, kurai bija veltijusēs. Praurimas
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svētnica stāvēja tiklab pee leišeem kā pee latveešeem augstā godā. Pat

krīvju krīvis ceļoja daudzkārt uz Palangu un izdarija jaunavai Praurimai/par

godu svētas ceremonijas. Šai svētnicā uzglabāja ari svarigus burtus, kas

saturējuši ziņas par tautas senvēsturi. Deemžēl ne šee, nele dažādu citu

svētumu burti nav uzglabajušees. Līdz ar burteem Praurimas svētnicā

uzglabāja krīvju krīvja apģērbu; tur glabājas ari zelta vaiņagi un dārgi

dāvājumi, no daudz apgabaleem deevu bijigā prātā krāti. Svēto uguni

(snič) ticēja esam leelā Pramšinas (Pramšus), visas pasaules uzturētajā —

valditaja leelo dēlu un Praurima esot solijuse tam mūžigu meitibu.

Šai svētnicā bija pēdējā, vaidelote skaistā, daiļā Biruta. Te nu reiz no

kāda karagājeena atpakaļgreezdamees vētras un negaisa pārsteigts,

glābās leišu kunigaikštis Keistuts. Kara klizmas aizbildina visu. Tā notika,

ka jaunais kunigaikštis dabūja Birutu eeraudzit. Tee tūliņ patīk veens otram

un Keistuts aizved daiļo šķīsto vaideloti. Ta top par kunigaikšta pati un

dzemdē tam augsti apdāvinātu dēlu, Vitauti. Šis ir vēlākais Žaļgires (Zaļdzires)

kaujas varonis 1410. gadā, kur abi bruņeneeku ordeņi, prūšu un livoņu jeb
Vācu- un Zoben-brāļu ordenis, tapa tā sakauti, ka nu viņu vara bija lausta

uz viseem laikeem. Kāds poļu augstmanis apzīmē savās izdotās
n
Vitoldi

ducis lituani epistolae" Vitauti par sava laika visleelako-vīru.

Še eet vispirms runa par seno ugunskultu, kas bijis pee leišeem kā

pee latveešeem peekopts. Vēl tagad pee latveešeem sastopams paradums,
vakaros ugunskurā uguni pelnos eeraust un deevbijigi apkrustot, pee tam

kādus zīmigus vārdus sakot. Tad otrkārt še izdzirdama romantiska vēsts par

bruņneecigā Keistuta, leišu zemes un cilts krājēja, ģimeni. Keistuts līdz ar

savu slaveno dēlu, Žalģires leelās kaujas veicēju, Vitauti, ir pēc Mindauga
divi jo eevērojamas personas leišu vēsturē. Praurimas svētnicas vēsturi

pētijis Šleziņu Andrejs, eeveetodams par to ziņas Balt. Vēstneša pirmakos

gadgājumos. Par Keistutu un Birutu ja nemaldos no Sudraba Edžus un no

manis sacerēta romanse; ta nosaukta „Keistuta loms".

Tās būtu mūsu eevērojamākās teiku virknes un teikas iz visagrakeem

laikeem, iz aizvēsturiskā un vēsturiskā laika. Tās visas kā pateesas teikas,
kurās dažādi varoņi cīnās pret tumsas varām un ļaunumu, par mīlestibu un

dzimteni. Un visās šīs veelās — tikai ar dažeem izņēmumeem —
noteekas

brīnumi, kas teikā, kā mytu un pasaku vidus loceklī, ir ari savā veetā.

Jebšu visas tās, tāpat kā dainas, tik jaunākā laikā uzzīmētas, tad tomēr tās

gājušas caur gadu simteņeem no mutes uz muti, ir tā tad kā latveešu tautas

dzejas peeminekli, jeb pareizāki, pamati uzlūkojami. Pēc latveešu varoņ-

teikām meklēts Vācijā jau XVIII. g. simtenī, kā lasāms eekš Hippela

„Lebehslāufe"; jo latveešeem, kā tautai vairāk zeemeļos,- kur ar dabas

jestrumu jacīnotees, vajagot gan varoņteikām būt; bet kur tās esot? Mans

tēvs, saka šī romāņa varonis — kāda Kurzemes mācitaja dēls
—

ir kādu

kūli latv. tautas dzeesmu sakrājis, bet varoņteikas ne-esot varējis uzeet.

Tautas dzeesmas dzeed. Tās tā dzirdamas un neslēpjamas; bet teikas
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stāsta latveeši tik zeemas vakaros savās mājās, savā būdiņā, kur vāceetis

ne-ee-eet. Tomēr ari latv. teikas un pasakas uzzīmētas. — Šo dažādo teiku

veelu apstrādāt eesākts tik jaunākā laikā un kopš ta mums jāskaita latveešu

nacionalliteraturas sākums. Še atstāstot dažādo teiku saturu, esam tā

eeskatijušees tautiskās literatūras tapšanā un uz preekšu kāpšanā. Bet viņu

apstrādajumu kritiski apspreedumi eekrīt tai periodā, kur šee darbi izcēlušees.

Pasakas.

Latv. pasaka, šī mīlīgā tautas dzejas balss bij ilgi, tāpat kā teika, aiz

bagātajām latv. dabas dzejas veelām — dzeesmām un dainām, vismazāk

eevērota, kaut gan ta it līdz šobaltdeen — kā dzeesmas un dainas latv.

ārēs un birzēs dzeedatas
— tā tāpat latv. darbistabās garos vakaros top no

veceem un jauneem ne mazāk stāstitas un dzirdētas, kā klausibas laikos.

Nu mums ir ne veen milzigais dainu, bet ari brangais Lerch-Puškaiša pasaku

krājums. Un pasakas mūs ved tāpat kā teikas, bezrūpigi kā neveena cita

dzeja nomaļus no pelēkās likumigu parastu cēloņu un seku dzīves pa

brīnišķigeem ceļeem naiva dabas uzskata slēpumainā puskrēslā, pee mūžigu
ētisku ideju nevainibas un skaistibas, pee tautas leelās sirds. Jo tas jau ir

šīs neviltotās tautas dzejas brangums, ka viņa labā idejas triumfu, uzvaru,

tā tad visu notikumu deevigā principa uzvaru ved jaukā pašparsevisapratibā

caur visām savām strofām tālāk līdz pēdējai rindai. Kas kā atsevišķs parādē,

kā ikdeenišķiba cilvēku daiļāko, cēlāko dabu, raksturu apziņu daudzkārt

eevaino, likumiba, kurā realee tiklibas sakari norisinās un dzīve izpaužas, to

ta lauž cauri ar ķēnišķigu varu, modinādama ar savu burvja zizlu mums

eedzimušo teeksmi pēc brīnišķigā, jo kur nebūtu brīnuma un nesaprotamibas
ari visu veenkāršakajā, parastākajā, kur tik pametam acis! Tā tad ari

pasakas, šīs veenkāršās un spirgti maršojošās tautas dzejas lauka un meža

puķites, jau savu veidu un ideju šķīstā skaistuma dēļ ir gan eēvērojamas.
Pasaka ir, kā jau rādits, uz pēdējās attīstibas pakāpes nonācis mytus. Ta

ir tā sacit pārcilvēkota jeb pārlaicigota varoņu — resp. deevu teika un tās

mvtiskais kodols ir ainigi-dzejiski noskārsti dabas notikumi, tērpti stāstu

formā. Mūsu pasaku krājumi palīdz mums pee latv. seno deevu un varoņu

teiku tuvākas apgaismošanas, iz kurām tautas eps izceļams. Bet citādi

katrai pasakai ir jau noteikta noapaļota forma un ne-uzvedina tā uz plašakeem

apstrādajumeem kā teika caur savu ar vēsturi sajaukto veelu.

Peemēri: bārenite, mulķitis, pelnrušķite un pelnrušķitis (kr. 30Jiyw Ka

vāc. Aschenbrodel); dzirnaviņas (kundziņ, būriņ, atdod manas dzirnaviņas)...

* Te minamas ari kustoņu pasakas. Kādu garu, raibu, notikumu

bagātu teiku par zvēru un putnu karu dzirdēju kā puika stāstam. Bet

atminos tik daudz, ka šis karš noticis Lainuma ezera galā. Lainums ir

Deeva mests ezers, netālu no leelceļa, kas ved no Kabiles un Vāni Kurzemē,

Matkules un Vānes robežās, kādas četras verstes no Vānes muižas. Ja šāda

teika būtu kur uzglabajusēs, tad varētu būt runa no latv. kustoņu epa. Ir,

Latv, literatūras vēsture I, 6
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gan ari dažas dainas par kustoņu kāzām. Ari pasakas par māju kustoņeem:
suni, gaili, vērsi, zirgu .. . aunu

.. . par meža zvēreem: lapsu, vilku, lāci...

Dzirdējām jau ari par kustoņeem savās episkajās teikās. Tee visnotāļ
tautu epos izrāda ari savu lomu, deeveem, varoņeem, cilvēkeem blakus it kā

reprezentēdami zemo dabas pusi.

Dainas.

1. Iz brīvestibas laika; brīvibu, tēvu zemi aizstāvot.

Laba daļa dainu, vecākās tā sauktās kara dzeesmas eekrīt šai periodā.
Ari tās vairāk vaj mazāk heroiska satura, atteekdamās uz cīniņu laikeem ar

eebrucejeem vāceem; kad latveetis smagi nopūtās: „Tēvu zemei grūti laiki,
dēleem ja-eet palīgā". Viņas ved mums daudzkārt varoni sarunā ar māsiņu

preekšā: Ko, brāliti, tu domāji, uz zobena atspeedees?
— Kā, māsiņa, nedomāšu? — jauni veen ir kara vīri:

Ne tee varēs bruņas nest, nedz zobenu vicināt.

Zīlite, paragana, nes ziņu, ka brālitim karā ja-eet. Tūliņ skubina veena

māsa otru: Lēc māsiņa rožu dārzā, pušķo brāļa cepuriti. Ta tad dzeedadama

appušķoja, raudādama pavadija. Brālis šķirdamees stāda ozoliņu. Ja tas

zaļos, tad viņš pārnāks, ja nē, tad tikai labākā gadijumā viņa kumeliņš. Uz

karu aizjādams, tas atskatās vēl reiz atpakaļ. „Tēvs un māte gauži raud,

vēl gaužaki līgaviņa." Pa-eet ilgs laiks — minēti pat trīs gadi — baiļojotees,

gaidot, — te nu stāv pēdigi kaujā kritušā brāļa — vīra kumeliņš aiz

vārteem. Ar asarām jautā māsas, līgaviņa, kur palika jājejiņš? Un atbilde

skan: „Tur palika jājejiņis, kur guļ vīri kā ozoli;

Sārteem krauti zobentiņi, krasteem krautas cepurites;
No kauleem tiltu taisa, kur asiņu upe tek. '

Nu ir neizsakāmas bēdas. Ak, kas līdzēs par brāli sērot. Saule atbild, ka

viņa līdzēs sērot: Deviņas deenas ta miglā tīsees, desmitā ne-uzees. Pate

daba 1) ņem dalibu šai breesmigajā tautas cīniņā par savu zemi, par savu

brīvibu, patstāvibu, ne-atkaribu. Un šīs dainas ir ļoti sirmas. Tādas pašas
ir ari leišeem, ar kureem latveeši-zemgaļi, kursi — 'plecu pee pleca

cīnijušees. — „Pate māte sav' dēliņu padarija kara vīru, apvilkuse brūnus

svārkus, apjozuse zobentiņu," sak': dēliņi tev jājāj! Ari māsiņa palīdz
brālim bruņotees, postees. Viņa seglo tam kumeliņu, kamēr tas aun kājas;
ta ņem sudraba eemauktiņus ar tām zelta sprādzitēm un jautā, vaj tas tālu

jās, tautu meitu bildināt. Tas vēl nav neka sacijis, negribēdams to pa agru

apbēdināt; tak nu pēdigi jāsaka taisniba:

Gan es tautās vis nejāšu, māsiņ, padod garu šķēpu!

Jāšu, jāšu, tālu, tālu, leelu tālu svešumā —

Tēvu zemei grūti laiki, dēleem ja-eet palīgā.

l) Kā Izraeļa bērnu cīņā, kur Jozua leek saulei stāvēt klusu Gibeonā un mēnesim

Rjalona lejā *
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Kreetuajeem vīreem jau tāda jausma, ka teem gauži nopeetni laiki

tuvojas: „Kara vīri bēdajasi, asinaiņa gaisma aust." Nu jāpanes visleelakās

grūtibas. Sniga sneegi, putināja, stalti gāja kara vīri. Un visleelakās

breesmās peesauc deevus: „Ķūci, rūci, Perkoniti, skaldi tiltu Daugavā,
Lai nenāk poļi, leiši manā tēvu zemitē."

Bez tam nāve kara laukā ir jauka un ar leelu slavu saveenota. Māsa lūdz

brāli, ja tas eet karā, tad lai nebūt ne-eet par karoga nesēju, jo:
„Visi kari kājas āva uz karoga nesejiņu"; bet brālis atbild, ka tas

labprāt mirst karā: „Labak mani karā kava nekā pirts palāvā.
Nāk māsami leela slava: Karā kauts bāleliņš".

Kara laukā „staigā Deeva dēli, dvēselites lasidami. Kad atrada dvēselīti,
eetin baltā villainē, eeleek Deeva šūpulī; peeleek Laimu šūpotāju. Ta

dzeedaja šūpodama: Aijā! mīļā dvēselite, karā kauta, ne miruse!"

Redzeet, cik skaista ir latveešu Valhalla! Veczeemeļu, skandināvu

„valholl", debess paradize, senlatveešu Deeva šūpols; kritušo kareivju

apkalpotajām, valkurām, likteņmeitām, deeveetēm peelīdzinamas mūsu Laima,

Dēkla, Kārta.

Latveešu tautas dzeja zem vācu jūga.

Šaī periodā sastopam ari gan vēl dzeesmas, dainas, pasakas un stāstus,
ko visu vēl tauta garigi ražo, bet visam tam ir nu nospeestibas un nav vairs

brīvestibas eezīme. Še nu vispirms kristigā ticiba un tad kungu klausibas

dara uz tautas dzeju leelu eespaidu un to stipri pārvērš. Jo nu ir nospeesta
un lēnām pārvēršas ari latv. lepnā dvēsele. To it īpaši rāda ši perioda
dainas un dzeesmas un ari citas latv. gara mantas.

1. Dainas un dzeesmas.

Ja mytu izcelšanās laikā tauta, sveika būdama no katras leelakas svešas

satiksmes dzīvoja zelta brīvibā, naivā deevu, pasaules un apkārtnes aplūkošanā
un ja par vēsturisku topošā laikā, šai nemitigu karu laikā, šai varoņu teiku

izcelšanās periodā tautai bija pilnas rokas darba, glābt un aizstāvēt zelta

brīvibu un patstāvibu līdz ar viseem deeveem, un ja šo laiku raksturo tautas

varoniba, šo laiku, kur māsiņa, klusas aplūkotajās seeveešu kārtas aizstāve,

vēl ar lepnumu no saveem dižaneem bāleliņeem runā, sacidama: „Ar zobenu

vārtus vēra, stāvu lēca kumeliņš"; ja tas vēl ir cīņu laiks par veco zelta

brīvibu, —
tad plūst nu zem vācu jūga un sloga lēnos dobjos akordos

gaužas raudas par pazaudēto brīvibu un patstāvibu; mēs nu dzirdam nomākto

un ar laiku verdzibā grimušo nopūtas. Ja savā patstāvibas laikā tauteetis

varonigs kā Pērkons, kā saules deevs „saspārdija ledus kalnu deviņos

gabalos" un uzsauca: Stāvi, manu kumeliņu uz devitā gabaliņa,
Lai es varu parunāt ar to meitu māmuliņu . . .

tad tagad šo agrāko gaiši skanošu, pilnigu varonigu akordu veetā dziļas

skumjas, lēnas, slēptas sāpju skaņas: „Neveens mani nezināja, kur es gauži
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noraudāju, gan zināja peedurknite, kur slauciju asariņas". Tak savu zemi,

savu īpašumu, savu personigo brīvibu pazaudējis, latveetis meklē savā dzejā

kopt savu garigo īpašumu, glabāt savu domu brīvibu. Fiziskajam pārspēkam

pretī viņš rauga tomēr uzturēt savu gara pārākumu. Kur tas nu fiziski

nomākts, kur tas nevar vairs ar eeročeem rīkotees, tur tam nu tikai vēl gara

bultas. „Lai bēdāja velis par bēdu, es par bēdu nebēdāju." —
Tas aplūko

nu visu notikušo ar humoru, izsakās par visu ar ironiju un šaust savu

pretneeku ar kodigu satiru. Un māsiņa līdzigi korim greeķu traģēdijā izteic

nu vispārigās domas: Stāvu stāvus laiviņā, kā needrite jūriņā,

Sveši iraid irejiņi, nava pašas bāleliņi.

Svešeem nu airis rokā un nu šeem esi padots dzīves viļņos.

Blakus vācu jūgam dara ar' it manāmu eespaidu krististe — kristiānisms

uz latv tautas dzeju. Sevišķi katolicisms atstājis uz to eevērojama eespaida

pēdas. Tā top pr. p. mīligās paganu māmiņas Saule un Laima, pat ari

Dēkla, daudzkārt par Māru, sv. Māru nosauktas; paganu svētki, kurus svinējakādai

latveešu deevibai par godu, dabūja kristigo svētā vārdu, pr. p. Līgo-svētkl

nes tagad Jāņa Kristītajā vārdu; Ūsiņa deena
— sv. Jurģa vārdu; Jods

apzīmēts par Teni Melnsvārci. Tenis jeb Tunnis ir sv. Antonijs. Tam peelikts

epitetons, kas atgādina Jodu, kura nozīme ir «melns". Tāpatkatoļu kalendāru

svētee eetapuši mūsu dainās. Tā Līgā dzeesmās min Jānim blakus: Pēteri,
Jēkabu, Miķeli. Nu rodas latveešeem ari leģendas, pr. p. par leelo Kristapu,
kurš Jēzus bērnu pār Daugavu nesis. (To apstrādājis Hugenberģeris.) Te

būtu minama ar' Allšvangas teika. Tad top ari sajaukti bibeles stāsti ar

mvtoloģiskeem elementeem un par pasakām dēvēti. Sevišķi stāsts par

paradizes dārzu un par seeveetes radišanu sagrozits un humoristiskā veidā

atstāstits. Kristigā ticiba paleek visnotāļ ilgu laiku tik kā kas ārigs, kā āriga

krāsa un eespeežas tikai visai lēni tautā, kura vēl arveenu vismīļāk greežas

pee saveem veceem deeveem. Reizām pee vācu kungu leelas nodzīšanas

un spaidišanas ta nezin nekur patvērumu atrast, kā pee saveem veceem

deeveem. Tā vēl pa klausibas laiku, t. i. gandrīz līdz pagājušā gadsimteņa

vidum, top peesaukta Saule:

„Tec, Saulite, no-eedama, dod mums laiku vakariņu,

Bargi kungi, vagarites nedod laiku vakariņu."

Mīļai Saulitei jālīdz no grūtā klaušu darba tapt vaļām, tā ka pee bargeem

kungeem un vēl bargakeem vagarem nav žēlastikas. Šeitan Saules

peelūgšanā latveetis sastopas ar tādeem leeleem gareem, kādi greeķu filozofi

Zokrats un Aristotels, kas ik rītus peesauca Sauli, eekams ķērās pee darba.

Pretim savam kungam, kas varēja pavēlēt par dzīvibu un nāvi, latveetis

jutās taisni brīvs kā putns zara galā. Tāpēc tas tiklab sev, kā savam tautas

beedram uz cīruļa adresi dod padomu, pasargatees:

„Qruliti, mazputniņi, nesēd ceļa maliņā,

Rītā brauks leeli kungi, eeņems tevi kāritē,
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Eeņems tevi karitēi, aizvedīs uz Vāczemi,
Tur tev liks pupas malt, dzirnavpusē muguru."

Ja latveetim bija tā preekš bargeem kungeem smalka ar apdomu izsacita

ironija, tad turpret šauta ta kunga aklos rīkus, nežēligoS vagares, ar kodigu

satiru: „Vagarite Deevu lūdza, kājas ellē karājās. —

Kam tu Deevu tad nelūdzi, kad tu kūli darbineekus?"

Latveetis, latv. tauta, pazaudējuši savus pašu kungus, ķoniņus, virsaišus,

vaditajus un nu svešu varmāku varā atrazdamees, jutās pilnigi kā bāriņi.

Tāpēc daudzās bāriņu dzeesmas, kas visas sevišķi verdzibas laikmetā

dzeedatas. Tautu meitiņa raudādama sūdzas savā rūtu dārziņā, ka tai nav

māmiņas, kas palīdzētu pūru taisit; ka tai nav tēva, kas varētu viņas daļiņu

nošķirt; nav māsiņas, vaiņagu pīt, nav bāleliņa, viņu pavadit. •Un šai

atstātibā ta atrod veenigi remdešanos pee zvaigznēm, vecajām deevibām:

mīļā Saulite būs tai māmiņa, pūriņu taisit, Mēnesis — tēvs, tai daļiņu nošķirt,

zvaigznes — māsiņas, vaiņagu pītun seetiņš —bāleliņš, pār lauku pavadit. Tāpat
saka jauneklis tautu meitiņai, agrā rītā izjādams, bēru kumeliņu meklēt, —

tas esot bārens bez tēva un mātes; gaisā Saulite pee debess esot viņa

māmiņa, Mēnesis viņa tēvs, mirdzošās zvaigznites pee debess — viņa māsas»

zaļee ozoli mežā
— viņa brāļi un gaišā rīta blāzma

—
Austra

— viņa

līgaviņa. Visi koki mežā jūt latveetim līdz, preecajas ar to, noskumst ar to.

Un bārenei ir Deeviņš — tēvs, Laima
— māte, Deeva dēli — bāleliņi.

Putniņi tai kalpo kā līdzjūteji cilvēki. Irbe rakņā lauku bārenei-sērdenei,

kurai neveens to ne-ar, ceelava tai leek laipas līdz laidaram; reekstroža,

līgaviņai apmeklējot pirmo reiz dzimteni, ir tai pa mežu ceļa rādidaja;
pīlite nobrauka no zāles rasu. Kas uu nav viss lakstigalai, daudzmēlitei,

jādara? Ta ir sērdeenes izredzētā draudzene, ta ir mīļākai palīdziga ganos,

māca to dzeedat v. t. pr. Mēnesis dod gaismu bārenei, kurai nav uguns

pee tās darba. Tas pušķo viņas izvedibās, kur nav nekāds sudrabs redzams,

un kas tamdēļ noteek nakti, laukus un pļavas ar savu sudraba gaismu. Tas

savā zvaigžņu mētelī dzeedataju eetērpdams, apgaro to preekš mazajām

līdzigi zvaigznēm mirdzošām dzeesmiņām. Bet allažiņ un allažiņ ir atkal

Saule, šis mīligais ģēnijs, kas bāriņu tautai, tā sauktai sērdeenei veenigā
uzsmaida. Kad ta uzlēc, tad tūdaļ jautā, kas atrodas tās ēnā — tās paspārnē?

un atbilde skan: „Simtiņš mazu sērdeenišu basajām kājiņām". Savā ceļā ta

skatās „Kā gulēja tee bērniņi, kam nav tēva ne māmiņas? Šos ta ģērbj,
teem savus siltos starus sūtidama. Un ja viņa ar saveem silteem stareem

ātri aizsteidzas prom, tad bārene gauži nopūšas:
Saule teki, tekādama, es paliku pavēnī,
Nava savas māmuļites, kas eecēla saulitē.

Tec, Saulite, pagaid mani, ko es tevim pasaciš:
Aiznes manai māmuliņai dižus labus vakariņš!
Jau Saulite zemu, zemu, man māmiņa tālu, tāl;

Teku, teku
— nepanāku, saucu, saucu —

nesasauc!"
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Šīs bārenes gaudas un nopūtas ir visas sērdeeņu smagās nopūtas. Šī

laikmeta tautas dzeja izdveš nopūtas, skumjas, gaudas, raudas. Tak izpaužas
tanī ari, jebšu jo reti, atreebibas jūtas, kā to šī daina rāda, kura skan:

„Kaut man būtu ta naudiņa, kas gul jūras dibenā,

Es nopirktu Rigas pili ar viseemi vāceešeem,

Ko vāceetis man darija, to vāceetim atdaritu". etc.

Citādi no kungeem peeredzetās pārestibas latveetis šaust ar asu satiru. Kungu

zemes rijibu un kāribu, ik kuru labāku latveeša zemes stūriti sev peesavinat,
latveetis izzobo pantiņā, kā:

„Četri vilki stāvu kauca, peektais kauca tupēdams,

Kaut būt' kungi to redzej'ši, tur būt' laba muižas veeta 1"
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