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Par veetu nosaukumeem Latvijā*)
no Kažoku Dava.

Par vsotn nosanknmsom un viņu vostnriAn svaru vispārīgi

runāt, neturu par vajadziģn, jo sis svars gan kadram no dnms, ceen.

kungi, kns jo laki zināms, ja tikai atgādinu, ka caur pilsētu, cee-

matu, upju un kalnu nosanknmsom vson ir tagad vel var posra-

6it, ka visa Zeemel-rita Vācija lidz Elkos upei kij avdzivota no

Llavosm, visa Zssmsl-kmrovas-Krssvija no Somu tautām un t. j. pr.

Ari var vsotn nosanknmsom Latvija nossdrosinos visparigi runāt,

jo tas tik tad kns ossvojam.B, kad kns krootnis, drošs materiāls sa-

krāts, uz kurn varētu nosankiģi stutotoss. Aiz sada materiāla trū-

kuma likšu savam tomātam par pamatu tikai mazu zsinssstrolsi,

protat Smiltenes valsts majn nosaukumus un no si materiāla iz-

eedams pec vajadzikas un pa eosvojai atsaukšos uz vsotn nosankn-

mssm citos avZakalos. Krsovijas Gonoralstaka kārts un Vidzemes

un Kurzemes adrešu grāmatu nevaru eeskatit sai ziņa par drošu

materiālu, tadoļ ka ortogrāfija tanis ir loti nedroša, pat nosaukumi

pilnigi nepareizi uzzimoti. Ari H. Allnnana „Kurzemes ļaudis un

vidi" I k knrtnioa nan izrnņa doszģan siki nu droši avzimsta, un

tas ir jo vajadziģs, ka to volaki redzēsim. **)

Smiltenes valsti pec skaitļa tagad gan ir daudz vairāk majn,
neka mana laikam ap 1830 gadu nzzimota pārskata, gan caur to,

ka volaka laika Osrtsns un Iksķsls vilniģi vssvosnotas Smiltenei,

gan caur to, ka vecas mājas dalitas un uz moza zemēm jaunas

mājas uzceltas. Ari no tssm man nzzimstoom majn nosanknmsom,
kuri tikai izšķiras caur ovitstssm Kalna un Lejas (Naonlis), Vecais

un dannais (Grāvis), l'irnm un Moza (Drands) esmu skaitijis tikai

voonn nosaukumu, jo, ka saprotams, tur senāk tikai vssnas tādas

*) Prssksa lasits Zinību Xommisijas sapulcē jūnija 1884.

**) Lai rakstssua mss uozimssiiu vsstu nosaukumu izrunu, kur vārstu

pārpratumi osltsss, pss Stērstu Andreja valodas maeidas I. daļas. § 3. protat 1,

dalsskauus steeptos (—) dēlis sßrett> grūstos s/) mele (ZilNge), laustos (") asis

(Sohn), isos (") mele (Lugnerin) un 2, steeptos plūstošos lidzskavus caur dudult-

usskssm spallva. ruims-a. runuuoa.
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mājas bijušas. 3s tikai vel japsszims, ka Smiltenē veenas mājas
tssk alaz tikai veenskaitli lestātas, tāpat ka vel dažos citos ap-

gakalos. Tadoļ saka: vīns dzīvo pss Drauda, pee Macuļa, pee

Nīnga; es ossu uz Draudu, uz Macnli, uz Ringi — un saprot mā-

jas nosaukumu, lai gan vīns isti nozimo personu — saimnosku.

da citos apgakalos ari vsonu maju nosaukums alaz tssk lestāts

daudzskaitli, ka „es dzīvojuPitnos, Intos, Vsnskos, Raņķos v. t. j. pr>,"
kas isti nozimo visas personas, kas maju apdzīvo, kst no vestu —

tad man Isskas, ka si dazadīka ossmatu nosaukumos norada uz

dazadīku ssrasas, ka varkut Smiltenē sssmata apdzivotaju starpa

valdija vairāk patriarķaliski, despotiski principi, ka ir ceematu

nosauca pss vssnas personas — sa-imnsska, un citureenē vairāk

repuklikanīskī principi, ka tikai visas sesmatu apdzīvodamas

personas kopa deva sssmatam vardu. 8i pati sava.dīka redzama

ari pagastu un draudžu nosaukumos. Ta p. psem. kur H. Allunans

teic „Breezeneekos, Viroavnsskos, Galsnoskos," tur Lmīltonsets alaz

teiktu „Breezu muižas pagasta jeb valsti, Vircavas pagasta, jek
Vircava, ja. griketu nozimst zemes gakalu, kas peeder pee si pa-

gasta jeb valsts.

Ta tad mana krājuma atronas 123 sevišķu ossmatu nosau-

kumu, to starpa 47, kursem pso Ulmaņa vardnieas ir sava. nozimo,

lai ari si nozimo pss dazssm nosaukumoom Smiltenē vairs nav

pazīstama. Smiltenē pazīstami: Vsjins, Dsspina, Xurpnssks,

Pavārs un c, nepazīstami: 1. Xigulis-Ulm. eine Schnecke im Haus-

djett, baš Schneckenhauschen, igauniski: tīgu die Schnecke. 2. Sniķsrīs-
Ulm. Bildhauer, Schnitzer, Tischler (iii Kurland). 3. Laupīs-Ulm.
Muschelsd)ale, Frosd), Krote. 4. Xazulis-Ulm. kazulsns-kazlsns. Smil-

tenē par kazuļssm sauc kadu nezaļi lakika. Trījssm nosaukumoom

Ulmaņa vardnies nsatronu nozimos, protat Lubiķis, Nsnoka, Tīle.

1. Dukīķi sauc Smiltenē cilvēku, kas lūku jumtus jumj ; 2. Mencka

ap Bausku nozīmējot to pasu, ko vēdzele, vsrdzsls, Quappe, šā-

j[HMrB, mhhkh; 3. Tīlo nozimsjot ap Bausku Seelerd)e (?).
Tilo un Tiliks atronas ari citos apgakalos. Ta Tīliks Gau-

jonos draudzē uz Igauņu rokszam un Lauskas apgakala.
8o 50 nosaukumu starpa trījssm stāv klakus līdzīgi skanoši

somiski nosaukumi: bigulis (igaun. tīgu), Āpsis (līkiski ops, aps)
Oimdins (igaun. kinnas, kīndss) ar to pasu nozīmi, ka latviski.

Atlikušos 73 vārdos atronas 18 vardi, kuri lsokas celusees no

pazistamosm leetu nosaukumoom ar psssprausto personīgo pee-

dskli (suffix) : Zeķis no zeķe, Planis no plāns di'liln, hc>ger, ldirrzulis

unßirrzulitisnobirzs,S3irfe!tgel)Qge. Slīpisnoslipet,Biss no bise,plinte.
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Kazausis no kazauks-kažoks, Lūķis no lūks, Illm. Koru auf
ber plinte jsk ein heiliger um, Liklsns no s!ks, Meēsiņs no msssa,

Nszssls no mszs, Kūnsus no rūnit-rūniķis, Kulons no kūla Illm.

altes durres ®raā, baš alte Haar bež Viehs beim Ablverfen, ?oks no

peka, Mzis no miza, Eglis no egle, Gukats no guka ar vestas

galotni tāpat, ka pilsats, ossmats. — Lssris no sssrs.

35 nosaukumus esmu mēģinājis izskaidrot:

1. Lovans osvainis no osva (loitiski jsva).
2. I) rds

—
dorata no dors

—
Illm. ein tu einem Maldbaume ge-

hauener Bienenstock.

3. Pulksis-pluksis (?) Schwatzer.
4. valis =zars -ļ- valo (?)
5. Ni ngis^riņķis? der Ring?
6. Palsspis — pa jeb zem lospain dzīvotājs.

7. Zvāgarsm ?Schwnger? zvigurs - Sperling Smiltene no-

pazīstams.
8. Sūcis = sūce (Ulm. sūce)? Lucke im Boot vaj no suiķis -

sivēns Bm. nepazīstams.
9. vaj ormainis (Possenrei§er).

10. Krljup is = krija -s- upe.

11. Ludzonssks —no Lūdzos apgabala.
12. Jeberis=r@cbcr? zobsrs, žuburs-Pfnhl Ulit Aesten.

13. Zomlīts—zsmlikts —Opferstatte salidzin. ar Ulm. zsmlika.

14. asa
— statja? salidzin. ar Ulm. statīs varbūt tik daudz

ka apstāšanas vosta.

?oozim.: Osomats stāv pso pašas baznioas.

ļītU^.S

| lsokas but palamas.
16. Ņuņis )

F

17. Zolgāvskano Selgo"wskij skat. Hagomoistsr I 275 p.

18. Naladskano Kaspar Nladaskij, kas 1599 bij Smiltene

par pilskungu. Hagomoistsr I 275 p.

19. Antuza jeb Antuzis no Antons.

20. es te no Jan Grsstsn, kam 1600 gadu pssdsrsja vsona

daļa no Osrtsnss skat. Hagsmsistsr.

21. Ģurgsnsno SftrgeiiS, Georg.

22. Maculis (Ģenerālštāba kārta MaiiKjuiL); ja lasām Mackul,

tad tas igauniski butu Naoa (Natisa) oosms — Mathias-

dorf.

23. Vīķsls-lllm. vīcale, vīcole ein mollenes Tuch igaun. wīke-

lins ein gestmftes Tuchmuster.

1*
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24. Doss —igaun. luassp BesenmaclM.

25. Voolis-igaun. v/ioall (weeall) uuter bem Wnsser, air. Masser.
26. Troido

—
? Turaida—Tkoroidamig. Taara" aida t. i. Taara

doova dars.

27. Venezis = v/6U6sis6 =laiva? jeb no vsiis-kroovu; wana,

vecs, vecis?

28. Zāuska —ig. san = māls, sauega —

mālains.

29. Ragzis = ig. ragastik = l)66zs ui6zs.

30. Lepeķis = ig. lepik-elksuu krūmi.

31. Zads )
. .

c,
t I =ig- saad—S66uaguda.

32. Zadius j & 6

33. Aouliņs, no Ķula upe; bet Abuls-ig. aolas, а!)1б-rijīgs,
atris varbūt ari strauja (upe).

34. Dāmisnig. tanim- ozols.

35. Poris (pee Limbazeern ?orits)-liv. un ig. poriduoļi.

No seem 35 nosaukumeem esmu mēģinājis izskaidrot 14 caur

Latveesu valodu, 2 nosaucu par palamām, 5 vardi ir izoolusees no

Vācu un Poļu personu vardeem un 14 Iббказ outLibeesu — Igauņu
vardi.

Ta tad no visosm 123 maju nosaukumoom, ja man kutu iz-

dsvoss pareizi tulkot, iznāktu: 84 Datvsosu vardi, to starpa 2 pa-

lamas (Dulis un Ņuņis); 5 personu īpašvārdi (nomina propria);
14 vardi, kas leekas lukossu — Igauņu.

Atleekas neizskaidrotu 20 vardu:

Drauds, ldrutulis, Ltsgis, Nauzsus, Vilons, Talons,

donosris, Kankars, Nīks, Vooļons, Gnzis, ?ipulis, Eķite,

Lrnksis, Ķaka, Kainaizis, Kagis, Mauzeris, Vellde,

Svronīts.

No atlikusesm 20 vardosm vel gan varētu kādus izskaidrot,

pat caur Datvessu valodu, ja nekutu parlsooinajses, ka, kamēr vel

kada apgakala pazistams sugas vārds (n. s. appellativum) un viņam

klakns tas pats vārds par ipasvardu (n. s. proprium) ka Smiltene

Udris, Znks, Kurmis, Emnrs, Migla — sugas vardi un ceematu

nosaukumi, — tamer tauta ivasvardn tāpat izruna, ka sugas vardu,

da viņa īpašvārdam vairs nozimos jok vārda etimoloģijas nsvazist,

tad viņa gan vārda izrunu voogli pārgroza un kādam pazīstamam

vārdam poolidzina.

Ta, kamēr tautai „Kūri," ka sovisķis tautas nosaukums, kij

pazistams, viņu zemi alaz sauca par KŪruzoms, Kurzeme un tik

vslaki, kad „Kūri" ka tautas vārds nozuda, ari so zemi saka saukt
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par Kurzemi. Tāpat laikam no „Vsndu zeme" kus ooloss „Vidu-

zems,"
„
Vidzeme" un tik velaki, kad atnākušos „Vondns," „

Vidus"

vairs nešķira no k/atveesssm. 80 ssverodams noņēmos izskaidrot:

Viļous no vīlis, jo no si tīk varētu izooltoos vilens, vīlits.

Talsus uau celees no tais, taisns

Gruzis
„ „ „ gūža

?īpulīs
„ „ „

pīpe, pīpulīs.

Sai ziņa mani ari pastuts vēsture.

Ap 1553. gadu Smiltenes draudze kads mazs zemes gabals

poodorojis kādam „von dem Felde" un G. vou Sievērs norada, ka

Velldes maja kusot kijusi si „von bem Felde" ipasums. Man ne-

vosu japookrit Siovorsa domam, kst pat jāsaka, ka sīs ooomats

dabūjis savu tagadējo vardu no „uon dem Felde" un nevis no

vslds, veldre das gelagerte Korn, jo ooomata vārds Vollds tāpat

šķiras no velde, veldre, ka spallva no galva, kur pirmsminotos
vārdos ir „1" kurtam steepta skaņa un otros īsa (sk. Stsrst. Andr.

gr. I. 5 p.). Ta tad Vsllds ir pssskaītams teem 5 augša miustsom

personu ipasvardeem un musu pārskats kutu: no 123 vardosm

14 kiīkoosu-Iģauuu, 6 psrsouu īpašvārdi, 84 kiatveesu vardi un 19

neizskaidroti, da atskaitām 6 ossmatu nosaukumus, kas celusees

no personu, so ossmatu īpasnssku vardsem nu 19 neizskaidrotu

vardu, tad atleek, ka no 98 īzskaidrotssm pssdsr 14 Inkssosm-

Iģauņsom un 84 Latvsssssm un stāv samēra, ka 1 : 7 t. i. uz 1 Li-

ksesu-IZauņu nosaukuma nak 7 Latvsssu.

da sss noīzskaīdrojamse, jsk ģrusi izskaidrojamss vardi at-

rastos dikai sai vssna valsti, tad gan noderētu daudz par viņssm

rupetess, kot kad nu izradās, ka so starpa ir daudz tadn, kas at-

ronas ari sitos jo attālos apgabalos, tad gan tos pelna, kad tos

neatstājam novārtā. Ta no sosm kādus esmu atradis ari citos ap-,

ģakalos: IZrutulis, Nauzsns, ?oris, Xalnaizis, Kagis.

Ārpus Smiltenes valsts vairāk vestas atronas maju vardiEnnit,

Kēlpi, Kelpiņi, Llsssmoto, jsk Kleēsmite, Beērnis,
klommkis jeb k/ammkis (2 vsstas Kurzeme), Ondari (Smiltene

un pee Bauskas), ?uja (Smiltene un Kroņa Sods), vrustas,
losns (Trikats un pee Bauskas) un t. j. pr.

So apskatot, esmu parlssoinajoos, ka vissom tadssm vardsem

ir bijusi sava nozimo, vaj nu Latvoosu, Likossu, vaj cita kada va-

loda, sskams tos par ossmatu nosaukumssm tapa un varkut si

nozimo vel tagad kada apgabala pazīstama. Ta Smiltenē ir krogs
Ziģurs, kot nozimos sim vārdam Smiltsnsssi nepazīst, turpretim
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Vidzemes Nalssna zigņrs nozimo zvirbuli, Kmiltonoosn signzi;

ķslpi, ķslpiņi esot kada zemas vestās augoša zaļo jeb stookri;
Lnnits lsskas sslsss iz veca Iganņn-Liksssn krustāma vārda Enn;

Lsmmkis, Lsmmkits, Lammkis laikam Liksssn Igauņu vārds, jo
Latvsssn Indriķis sauc kadu Igauņu vecāko Rotaļa par Lomkiti.

da nu mums kutu no visas Latvijas uzzimoti ar jo siki izrunu

notoikosn ortogrāfiju muižu, pagastu, oosmn, majn, kalnu, sslsjn,

pnrvjn, pļavu, upju, szarn nosaukumi, tad no tosm gandriz varētu

dažu laku vecu veco Latvsssu vardu izglakt no izmiršanas un aiz-

miršanas. Bet vislsskais laknms caur to celtos vēsturei.

1) 3os nosaukumus pētot un poo viņu. nozimos viņus poo-

skaitot gan Latvoosn, ganLiksssn, gan Igauņu, gan vel sitām valo-

dām vsstnrnssks dsszgan siki varētu noteikt, kur, kad un cik

loelā pulka ir dzīvojusi katra no sim tautām. ?ss sas vardu, poti-
šanas saprotams visnotaļ jaoovoro vssturigi fakti, kā to rādiju poo

mājas vārda Vellde un varētu radit poo Nmiltsnsssn pagasta no-

saukuma „Nīgaleesi v, kas ooloos no „Johann Ninagel", kam 1553

gadā sis pagasts peederejis, un „Llom-mniza" no „Johann Blohm".

2) Daža laka vostnriga veeta taptu atrasta, kas senāk kij
daudzkārt minama un kuras vārds tagad tikai kadu kalniņu vaj

oelejn nozimo. Tā man ir sorika, ka atradīsim voetn, kur citkārt

godam valdīja Tālivaldis sava pili Lovoriņa (laikam Lskrsns), kura

atradās Valmssras tuvuma, kst nevis Lnrtnssku draudzē.

3) Daži nosaukumi ir tik nozimigi, ka izglezno veselu vostnri-

gn faktu.

Kam nenāks prata no Vsntss apgakala ara raiditss Vondi

(Vidi), kad tas salidzina dssn Vācu nosaukumu „2Benben" (senāk

Neu-Wenden) un Alt-Weudeil ar Arraizi?

da jau poo majnliosanknmoom salidzinam Vācu un Poļu valodu,

pēdas, proti, ka personas - ipasnooka vārds pārgājis uz ooomatn,
tad to jo leolā morā atronam pee muižu nosanknmoom. Bss podojoo
dažkārt pssdzivojnsi ērmotus likteņus.

Tā nosaukums „Anmostra muiža" pos Hagsmsistsr domām

ooloos no „Aulae magistor" Hofmarschall, Hofmeister, par ko veons

no sis muižas ipasnookoom kijis poo virskiskapa Tkomas un Vācu

vārds „Borkigal" no oirvagals.

Kos pktijnmi daudz vel neizšķirtu jautājumu izskaidrotu p.

peem. ka „urga" ir Liksssn vārds un nozimo „sslsja", tā tad ar

Lēdurga, Umurga, ?sourga-Likoosu vardi; ka nosaukumi ar galotni

„kul, kūli, kul" ir Liksssn vaj Igauņu vardi; ka essmata vārds
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„lukoots" jeb „Likeesi" tikai tur varēja noziniet ossruatu, kur

ssdzivrrssku vairākums kij Latvsssi un t. j. pr.

Ja vel kādu vardu ss saspraužu, tad tas noteek ar nolūku,

ceen. sapulci lūgt, par to rupstsss, ka driz jo driz saktu krat

vostu nosaukumus Latvija. Uz tadu steigšanu skubina poodzivo-

jumi, ka vootu vardi koozi voou mainas. Ta 1) loslaka daļa muižu,
kas peeder pos Smiltenes draudzes, ir dabūjušas savus Vācu vaj
Latvossu nosaukumus no viņu ipasusskssiu; 2) dažas muižas ar

laiku palikušas par lopu-ruuizaru un pat par zsruusoku mājam;
3) dažu izuikusu, mora un kara laikos izmirušu ceematu vesta ir

izcēlušas lepnas muižas vaj saaugusi koozu koozos ruszi. Zem-

uooku ceemati, ja voou viņi usizuika, ka Lloru-ruuiza, kur tagad

aug ruszs, un netika iznicināti, ka Raudas muiža, lidz siru gan

gadu sirutoussru paturēja savus vecos vārdus, — kst tagad daudz

ceemati jau parkristiti pec viņu ipasusskssru un, ja usķorsiruoos

tūdaļ pos si dārka, tad, kadssru gadu dssruitssru aiztekot, kus

tada krāšana daudzgrutaki izdarāma un daža Latvsssu vosturiga

veeta, dažs ossuigs vecs Latvsssu vārds kus un paliks nezināmi,
usatrouauii.

Par poorusru, ka tads materiāls krājams, derētu pa daļai pee-

likums pee H. AlluuauaKurzemes ļaudis un vidi. Es teicu tikai

pa daļai, jo

1) Sooru krajuuiooru vajadzētu ortogrāfijas, kura piluigi iz-

šķir steepto, grūsto, lausto un iso kalsskauu smagumu un plūstošo
lidzskauu steepto un iso smagumu.

2) Katram veetas nosaukumam kutu lidzas jauzziruo sugas

nosaukums, kas tik caur siku izruuas smalkumu atšķiras no voo-

tas nosaukuma, ja tads (t. i. sugas nosaukums) tai apgakala pazī-
starus. P. p. Trikatos draudzē ir Voo-Vals unJaun-Vale ar

steepto „a," kst tuvu stāvoši sugu nosaukumi ir „vāle" un valis

ar grūsto „a". Esmu parloooiuats, ka „Vale" so neizceļas no

„vals" vaj
„
valis", kst no kada cita vārda.

3) Vajadzētu so vel psslikt ruszu, upju, kalnu, szaru, kap-

sētu, purvju nosaukumus ar pooziruojuruu, kura ceemata, muižas,

loslosļa tuvuma.

4) da zināms, kad kur mājas vaj muiža iznicināta, tad vaja-
dzētu rusgiuat viņu nosaukumus izdakut vaj no voossru laudiru,

vaj iz muižas un macitaja grāmatām.

So krājumu apstrādāt un izdot — par to kutu ja-gada Ziuiku

Loruruisijai.



8

Mans mērķis kutu aizsussgts, ja kutu pamudinājis pee sa

darva ķsrtsss, pss darba, kas ir tik pat svarīgs, ja nesvarīgāks,

neka tautas dzsesmu, tautas teiku un situ tautas gara mautu

krāšana. Tadsļ, essu. kungi, pss dārka, pee dārka, lai jaunu
laiku straume ueaizpludiua, usizuieiua to, kas vēss, eeeuigs un

dsrigs valodai un vēsturei, mušu tevu -valodai, milas dzimtenes

vēsturei.

Par Latveešu participeem*)

no J. Welmes.

Pārskatīdami tagadējas gramatikas, usvssu Uatvsssu valo-

das ket ari dažu citu valodu, mes visur atrodam visus vārdus

oedalitus zināmas šķiras, kuras nosauc par vardu šķiram. Nes

esam ar viņam tā apradusi, ka mss nemaz nevaram sedomatses,

ka tas ari varētu kut citādi. Bet ja mss apskatamses svešākas

tālākas valodas, tad mss drīz uomauisim, ka dažas valodas tadu

šķiru nemaz nav un ka tādas vecus un tas pats vārds, jek vesua

un ta pati forma, pss musu valodas ipasikam runājot, var kut

nomens vaj verbs, kas no tam atkaras, kadu vsstu viņš ssusm

teikuma. Tā p. p. Ldusssu valodā trūkst tadu vardu šķiru. Pee

viussm vārds lv var noziniet art, arklis, vērsis t. i. aramais un

tad lssls kut, lssls, lsslums. Tāpat ari pee Egiptsssssm au'k var

uozimst, dzivika, dzivot, dzivs, atkarotsss no tam, kadu vsstu

viņš ssusm teikuma. Tadel siuis valodas ossti un negrozāmi sin-

takses likumi. Pss Ķiusssssm uozims tada viza „tu ta" virs ir lssls

un „ta fu" lssls virs, (sk. Max Muller Vorlesungen it. I. p. 101 un

11. p. 77 f. un 78). Uzgājusi, ka siui ziņā ari vārstu citādi kut,
kā pee mums, paleekam jau saukigi un jautajam, vaj tad mums

ir isti tādas sssti vesua no otras atšķirtas vardu šķiras. Kad

nu mss ar tadu nodomu apskatam musu valodu un viņas vardu

ipasikas, tad mss tūliņ nomanām, ka nav vis tik ceeti noliktu

un nepārkāptu rokszu. Pss tagadējas ssdalisauas dažs vārds pee-

der pss vairāk kā vssuas šķiras. Tā p. p. vardu „kad" mss nosau-

cam par advsrku teikumā: kad tu nāksi? kst par koujuuoiju tsi-

*) Preeksa lasits Zinibu Kommisijas sapulcē jūnija 1884.
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kūmā: kad tu nāksi, tad es tevi vsdisu laukus apraudzit. To

mans uzdevums nav, tuvāki runāt par so lsstn, kst pssminsjn viņu,

lai kutu lakaki saprotams, kad redzēsim, ka dažas formas, kuras

tagadējas gramatikas pssskaititas vsrkosm, nemaz nav verķu formas.

Par sim griķu tuvāki pārrunāt.

Indosnropas valodas mes nosaucam tos vārdus par vsrkoom,

kuri teikumos ssņsm predikāta jsk teicēja veetu un formulā ziņa
vazistami pss galotnēm, kuras nozimo personu, no ka took izteikts

tas, kas atrodas vardu celmā. Kur citi vardi atrodas ka predikāti;
tur vorks izlaists, un kur vorkam trūkst galotnes, tur viņa pazu-

dusi poo fonētikas jsk skaņu maiņas likumoom, kā raud, kkrssn,

klūp n. t. j. pr. Kad nu. pec sis dstlnioijas pārskatam tagadējo
vorkalo zistsmn, mss atrodam tani formas, kurām nav nsvssnas

no minētajām ipasikam, kst gan uzrada ipasikas, kuras pssdsr no-

monssm. Viņssm trūkst personu apzimstajas galotnes, kot tai vosta

redzami elementi, kuri apzims kazu. Teikumos viņi nsooņom tei-

cēja vestas, kst apzimstaja un tuvāk izskaidrotajā. Tā p. p. tei-

kumā, zssdosas ābeles ssprsssina darznsskn, vārds „zssdoBas"

soņom attriknta vsstn, it ka viņš kutu adjektivs, un teikumā „gan

tu mani pssminssi ar kalponi radamsss" (L. V. X? 3191) vārds

„radamsss" stāv advorkiala sajēgā. Lādas verbu formas, kurām

nomena daka, nosauc mnsn gramatikas par partioipsom, gsrnndi-

jssm, innnitivssm un snpinssm. Ar vssnn vardu, mss vārstu saukt

viņas par nominālam verķu formām, ja mss grikstn viņas pss-

skaitit pss vsrkssm. Bis nominālas verķu formas tad sakrit divas

apakssķiras tāpat, kā nomeni pasi, kurus mss eedalam snkstantivos

un adjektivos. Tās formas ar adjsktiva dakn mss varētu apzimst
ar to vardu „particips" un tās ar sukstantiva dabu ar vardu „in-

knitivs"; ko vispari musn gramatikas par „gsrnndijssm" nosauc, pos-

der ari pss pirmās šķiras un snpiui pss otrās.

Bet pirms mss ķsramsss pss speciālās izmeklēšanas, mums

jaaprokszo musu dārka lauks un jaatkild uz jautājumu: kurus

no sukstantivssm un adjsktivssm mss tad isti pssskaitam pss

nominālam verķu formām? Uz so jautājumu mss varētu atkildst

isi tā: viņas ir no dazadssm temperu (laika) sslmssm atvasināti

nomeni, da mss nu ar tadn dsknisijn apmssrinatos, tad mos

driz manitn, ka mums vel daudz
nomenu kutu japssņsm, kurus

mss tagad pssminstajam formām nspssskaitam p. p. daritajs,
atvasināts no tā sauktā inknitivn celma, atgadijnms no prsts-
rita celma n. t. t. Tā tad musu pssnaknms uzmeklēt vel kādas

2
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sevišķas ipasikas, kuras sis formas atšķir nost. Par tādam ipasikam
mss nu vārstu to atgist, ka no viņssm atkaras tas pats kazas,
kads no toom vsrkssm, no kuroom viņas atvasinātas. Bez tam

vel japoomin, ka innnitivi teek tuvāki apzimoti caur advsrkssm

un nevis caur adjsktivssm. No partioipssm tas saprotams pats
no sevis, tadsļ ka ari adjsktivi tssk tuvāki apzimoti tāda pasa

vizē. Si ipasika agrāk laikam kijnsi visssm vsrkalssm snkstanti-

voom, kuri tik vēlākos laikos viņu atstājusi, tadsļ ka viņu sakarika

ar pamata- verķu nekija vairs tik dziva. Tā tad si ipasika tik pa-

likusi pss tssm vsrkssm, kuri ssvilkti verķu sistēma un tada vizē

zaudējusi savu isto nomena dakn. ?ss dažam no sim formām pat
ari ārīgi atkrita zime, kura viņus isti šķira no vsrkssm, kadeļ
tad ari velaki tauta viņus nesajēdza kā nomenus, kst kā kadn

locekli no verbu sistēmas. Caur tadu pilnign ssvesann verķu

sistēmā sim formām ari jasekapjas vssna no vsrkala sistēma

kārtam jek generssm. Ka tām formām, par kurām mums tagad

pārruna, trūka tadu gsnsrn ipasikn, redzam vel tagad iz tām at-

lsskam, kuras bez tādam ipasikam uzglabājušās kā valodas pstrs-
fakti lidz musu dssnam, gandriz visas Indosnropas valodas.

Tadsļ ka mums jāatsaucas uz so ssvsrojumu, tad lūkosim viņu

isos vārdos drusku tuvāki apskatit. Kā nominālam formām viņam
nsntrals karakters, kurs pss runas sakara varēja kut gan aktivs,

gan pasivs, gan msdials. Tā mss atrodam vel tagad Slavu va-

lodās sis formas ar augšām minēto dakn. Visvairāk viņas uz-

glabājušus tautas valoda, kā p. p. eo6lnca i'onļiri. 110 spain;eMy suns

dzen pss redzama, kur spļļniMV nav izlsstots aktiva ziņa, kā tas

noteek rakstu valoda, bet gandriz pasiva. Tāpat Xrssvn tauta

izlssto, sava ikdssniska sarunā, formas kā „ymijbiuh" mazgājošs,
kur rakstu valodā atlants tik teikt „ymll!Nln?ci,". Li rakstu valo-

das forma tik tad psoņomnsi sevišķu medija nozimojnmn, kad viņa

kija zaudējusi savu pirmo dabu, kurai tadu nozimojnmn nskij

vajadzigs. Daudz no tādam formām tagad uzskata par adjsktivssm
un teic, ka viņi zaudējusi savu verķa dakn. Tā sprssst, nekutu

isti pareizi; jo viņas nav zaudējušas savu pirmo dakn, kot viņas

ar vel tad paturējušas viņu, kad viņu radinsski pārgājusi verbu

kalpika. To pasu redzam ari vel Vācu valoda. Gribu tik pss-

minst izteikumu ka ~fallende Sucht" krītama kaite, kur „fallend"

ari nav izleetots tā, kā tas tagad visparigi notssk. Tādus pss-

morns mes varam atrast ari vel daudz citās valodas. Bet lai pos-

tssk ar to uzradisa.nn, jo iz si mazuma mos jau varam noskārst, ka

mums sis formas jāuzskata nevis ka kads anormals anglis, bet ka
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atlsskas iz agrākajam valodas periodam. No sim formām mēs

lūkojam tāpat saprast agrāko valodas stāvokli, ka ģeologi no ps-

trefakteem un atlookam, kuri atrodas dažādas zemes šķiras. Boz

tam vel kutu japssmiu, ka participi uozims tadu ipasiku, kura tik

zināmā kridi un zināmos apstākļos pookrit kādam sukstautivam,

kamēr adjsktivi apzims pastāvīgu ipasiku, kura sukstautivu atšķir
no citeem lidzigssm. Tadsl participi uzrada arvsouu uz laiku, kura

kas uotook jsk noticis, ket adjsktivi atstāj laiku uoosvsrotu, p. p.

tira maja un tirita maja, kur pirmajā peemerā adjsktivs uzrada

tik uz ipasiku, usgrsszdams nekādas vorikas uz laika uozimssauu,

kamēr otrajā peemerā particips lsok mauit, ka viņa ir bijusi ne-

tira, un tik tagad tapusi tira.

Lai rsiza griķu pārrunāt tik Batvsssu participus. Vislakaki

mes varotum viņus oodalit pec teem verbu celmeem, no kurssm

viņi atvasināti. Tādi verķu celmi Batvoosu valoda ir tris: tagad-
nes celms, pagātnes celms un iutiuitiva celms, ko ari vārstu no-

saukt par nākotnes celmu, tadeļ ka so celmu atrodam tutura jok
nākotnes losijuma.

Beidzot mums kutu vel jaaprokszo kadi nosaukumi, kuri volak

kus jaizlssto. To mums jaosvsro, kada viz© valoda izlosto adjok-
tivus. Biui ziņā mss atrodam gramatikas tris terminus jeb nosau-

kūmus: attrikutivs, prodikativs un apozitivs. Attrikutiviski mos

izlootojam adjoktivu, kad mss kādam sukstaruivam gribam dot pa-

stavigu, karaktsristigu ipasiku, kura viņu atšķir no oitssm lidzi-

gssm p. p. leels virs. Kā predikātu mss izlsstojam turpretim ad-

jsktivu, kad mss kādam sukstautivam psslsskam ipasiku, kura

viņam pssuakas tik kada zināmā laika jsk sakara p. p. virs ir lssls.

Trešo izlsstosauu vārstu esskatit ari tik kā kadu sevišķu daļu no

otras. Apozisija nav vairāk ka paisiuats teikums p. p. Pēteris,

lsslais Xrssvu valdiussks, dibināja Pēterburgu, — kur lsslais Xrssvu

valdiussks paisiuats no teikuma kurs kija lssls Xrssvu valdiussks,

jeb es pirmais aizgāju, kur varētu ari teikt, es kiju pirmais, kas

aizgāja, jeb viņš dzssdadams aizgāja iz teikuma viņš aizgāja un

dzesdaja.

Iz beidzama teikuma vislabāk redzams, ka apozicija ceļas

iz predikāta. Bet tadeļ, ka apszisija pssslssuas kādam sitam var-

dam un nav patstaviģa, viņa salidziuama ar teikumu, kas ari

nav patstaviģs. Tādus teikumus mss nosaucam par savu jeb bla-

kus tsikumsem. Kadnu sss teikumi sedalas dažas šķiras, tad ari

apozioijas bus dažādas. Nes šķiram saņu jeb blakus teikumus, kas

esņem substautiva vestu, no tadsem, kas ssņsm adjektiva vaj ad-

2*
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verba vestu, un oodalam tadoļ teikumus trijās šķirās: 1. snk-

stantiva, 2. adjoktiva un 3. advsrka teikumos p. p. redzēju, ka

saimnssks atkranea; redzēju saimussku, kurs atkrauea un redzēju
saimusskn, kad atkrauea. da nu snkstantiva teikumi

ssņsm tik

snkstantiva vestu, tad ari tai apozisijai, kura atkild sssm teiku-

meem, vajaga kut snkstantivam. Bet kad mums runa no partioi-

poom, kuri nspssdsr pss snkstantivssm, tad mums uz so apozioijn
uskus jāatsaucas, un mums atissk tik tās divas sitas šķiras. Ta-

dsļ mss ssdalisim apozioijas tik divējās: adjsktivu un advsrku

apozioijās, jsk rslativās un advsrkialās.

I. Tagadnes celma participi:

1. ot — particips.

Latvsssu valodā mss atronam participu, atvasinātu no ta-

gadnes seima caur sufiksu ot, kurs nevar tāds pastāvēt; jo Latvoo-

sn valodā celmi, kas ksidzas ar konsonantn, zudusi jsk poosloju-
ssss vokālu sslmssm. Tadoļ ari ot pssslsjsss tadesm un glito

savus kazns, kā vokālu celmi. Tādi agrakse konsonanta celmi visu

vairāk pssslssnas ja-eslmssm. Tas nu ari noticis ar so participu,
kurs ari pārgājis ja-sslmos, pec knrssm tad viņa sntiks skanētu

otja —,
kuram tad kutu pec Latv. valodas liknmssm japalook par

oti, kā iz sapnja — sapni —, jsk par osa —, jo tj = s p. svss

iz avstjas — klissvstis. da nu pss si pagarinātā celma pssslssnas
nominatīva galotne s, tad mss dakntnm formu osa — s, kur prssks
nom. galotnes s — a — vokālam jaizkrit un kur nom. galotnei s

jāasimilējas savam prssksgajim un jāpārvēršas par s, kurs tad at-

kristu nost. Tadā vizē tad mss panaktnm formu os, kuru mss ari

tsssam atronam valodā p. p. teķos no teku; zssdos no zssdn;

vsrdos no verdu n. c. Bis particips ari sitos kazos patur tad so

sufiksu un glito savas formas, kā p. p. adjsktivs svss:

singulari:

inask. Lem.

li. 08 083

g. osa osas

d. osām osai

30. 0811 osu

VOO. 083 osa

plurali:

mask. fem.

081 osas

0811 0811

0860111 083111

08118 osas

0808 0833.
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Ka pssroiusts, tad iz otja vārstu ooltsss ari sti
—,

ka sapni —

iz sapuja — No sis formas kutu uoru. mask. otis tsiu. sti. Ari

siui forma iuask. uoruiuativa var i izkrist, ka/uios to ari redzam

7.zs vārda pats tsru. pati. Tāda vizē mes tad da-kutuiu formas

mask. ots fem. sti, kuras ari vel uzejamas valoda, ka: es m akots

tautas gāju (E. I. 809;Biel. 146)un s sksu ak o ti ligaviua (Visi. 1316).

8i sufiksa forma uzturojussss tik usruiuativa.

Apskatisirusss tagad sitas ludosuropas valodas un lūkosim

uzmeklēt, kas tur saderētu ar so mušu participu. Vispirms tad

apklausiskusss pss ruusu tuvakssru radiusskssnr Lsisssru. Viņu

valodā mes nu atrouaru tagadnes participu uoroiuativa uz as fem.

auti, kur ziors apaks a aizrāda uz iaru, ka tur izkritis v. da mes nu

atņemtu sai formai uoiuiuativa galotni, tad mes dakutuui sufiksu

aut — ; jo iz aut-j- s ceļas aus un volaki as, tadeļ ka t prooks s

parvesas par s un savssuojas tad ar galotni s. Bet ja apska-
tam citus kazus, tad russ redzam, ka ari te aut parvsrtsss par autja,
iz kura tad oslussss forma auoza; jo tj Leišu valodā pārvēršas par

oz =c. Pirruatuigo galotni paturējusi tik ruask. uoiu. siugulari un

plurali.

Latvsosu valodā au preeks kousouauta pārvēršas par o p. p.

Antras = otrs, kalaudis — kalodis, laugas = logs, ranka — roka v. c.

Aplūkojusi sufiksu un viņa celšanos, pārmeklēsim, vaj viņš
no visssiu vsrkssru atvasināms, da russ ar so nolūku apskatauisss
tautas dzsssiuas un lauzu valodā, tad mes so participu sastopam
tikai reti. Man laiuisjsss atrast un uoklausit tik sadus: teķos,

stāvos, zssdos, augos, uakos, verdos, osos, gulos, niķos, vistos.

Apskatījusi sis formas mums jāteic, ka sis particips arvosu atvasi-

nāts no iutrauzitivsoīu vsrkssru, un mes viņu usdrikstaru glitot
no trauzitivssru. Kadari atrodas forma makots (I. d. I. 809L. 446),
tad viņa kā vosuiga nav ssskatauia par likuurigu, kst par izņē-

mumu un anomāliju, un viņa neder par prsskszirui.

Bez tam vel kutu japssuiiu, ka sss participi uspsssķir suk-

stautivaru, kuram viņi pssdoti, tadu ipasiku, kas teem pssuaktos
tik zināmā laikā, bet tadu, kura to atšķir no lidzigooru nu stāda

to pretim oitssui iz tas pašas sugas. Ta p. p. teķos ūdens nav

vis tads, kas siui bridi tek un kada sita atkal stāv, kst tads, kam

ta ipasika tecēt pastāvīgi, un kas caur to atšķiras no citeem uds-

Kad mes ejam taļaki un aplūkojam vel citas ludoouropas va-

lodās, tad uios ari tur atronam so participa sufiksu, kura vecākā

forma ut. Bet ka tad ruusu sutiks ot sakrit ar Leišu aut? To loti

atkildet.
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ņeem un sevišķi no ta, kas stāv. Tadā vīze tad sim participam,

īsti ņemot, adjoktiva daka, un mums viņu vajadzētu ari tadeem

peesķirt. Bet viņa atvasināšana no verķu laika celma vel tik

dzīva, ka tauta ari so sakarīku sajūt. Tadoļ mos viņu vel pee-

skaitam poo partioipoom.
To

pasu mos atronam ari vel citās valodās p. p. Grooķu un

Kroovu, kur tādus participus nosauc par vorkaloom adjoktivoom

(adjoctiva vorkalia). Vocoo Grooķi tādus participus atvasināja ar

galotnēm xoq un īsoz un Kroovī ar galotni ii§, kamēr viņu tagad-
nes participam galotne urju, p. p. r?ny?a)i Bo;i;a tekošs ūdens nu

i'ORVŅļI BOfla ūdens, kas (tanī kridi, kad no viņa runa) tek.

Lai ari mos nosanktnm musu ot participu vel par participu,
bet viņš mums tomēr tik jaizlooto kā adjcktīvs un tadā pasā ziņā,
kā poominotais Kroovu verbālais adjoktivs, kot mos viņu novaram

visur tur lootot, kur Vāci savu tagadnes participu, ar kuru viņš

gan dažreiz sakrit, tadoļ ka sim Vācu participam tiklak participa,
kā adjoktiva daba.

Bez tam vel so participu, uz ot mos izlootojam kā nelokāmu

vardu koz kazns galotnēm kā p. p. sanlitoi uzlecot puisi aizkrauca

uz pļavu, kur participam uzlocot nav galotnes, kura nozimotn

kantkadn kaza.

So formu gramatiķi nosauca par gsrundiju (gsrundium), kon-

junktīvu, rslativu un vel citādi, bet caur to viņa dabu nava

izskaidrojusi. Ka si forma pssdsr pse pārrunāta participa, to visi

gramatiķi atzinusi, bet kada sakara viņas vesna ar otru stāv, tas

vel neizskaidrots. Gramatiks prseks Lielsnstsina to ari nespēja

darit; jo viņi nevarēja stutetses uz valodnssoibu, kurai tik 1816

Lopps lika pamatu. Bet Lislsnstsins, ssvsrodams valodnseeibu,

mēģināja to izdarit. Viņš teic, ka si forma esot nominatīvs, kur

galotne esot atkritusi. Tam pašam domam peskrit ari G. Freibergs

sava raksta par partieipssm uz ot un dams (N. L. B. Z. X. Kakst.

krāj. 11. 1884 p. 90). Bet sim spresdumam runa ta lēsta pretim,
ka Latvsesu un Leišu valodas nom. galotne s nekad neatkrīt un

Leišu valoda mss atronam to pasu formu un ari bez s p. p. jojant=

jājot. Tadsl ari Lcnleicnsrs (Lit. Gram. § 33) neteic, ka te at-

kritusi nominatīva galotne s, bet tik, ka atkritusi kada kazus ga-

lotne (dem eiue Casilsenduilg abgefalleu ist). Ka te agrāki ari bijusi
kada kazus galotne, mss varam sprssst no tam, ka visas formas

Indosuropas valodas, kuras nav isti verbālas, cēlušas no nomenu

kazus formām, ka tas pss daudz advsrbesm redzams, kad ari mes

vel nevaram izskaidrot visas. Bet kada kazus galotne tad te at-
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kritusi? Grikedami uz so jautājumu atkildot, mums jalnko izzināt,

ka sis particips tika doklinots, pirms viņš kija pārgājis vokāļu

celmos.

To mums nu vispirms jāapskata, kādas kija kazus galotnes.
Kadmos ar so nodomu salidzinam visas Indoonropas valodas voonn

ar otru, tad mos vispirms atronam, ka agrāki nepastāvēja nekāda

starpika starp snkstantivu un adjoktivu deklināciju, ka tas re-

dzams p. p. Wecindeesu, Grooķn un latiņu valodas. Kur tada star-

pika manāma, tur ta oolnsoos no tam, ka adjoktivi pooņomnsi vaj
visos vaj tik dažos kazos pronomenu deklināciju. Ta tas ari no-

ticis katvoosn valoda.

Tadeļ mums te, kur mums dārks ar prooksvosturigam formām,

jaoovoro tik snkstantivu. deklinācija, un sevišķi to snkstantivu,

kuroom konsonantn celmi. Kad nu mu.su. pasu valodā tada dekli-

nācija vairs nav atronama, tad mums jagroozas poo citām radu

valodām. Ari Leišu valodā mos viņu atronam gandrīz ' zudušu.

Atleekas tik vel manāmas no kadoom n. s. un r. oolmoom, kuras

mums neder, tadeļ ka mums dārks ar t celmu. Bet p. p. Vooin-

doosn valoda mos tādus atronam, kur viņoom sadas galotnes: sing.

nom. un voc. — Zsn. as, dat. ai, ak. am, inst. ā akl. as loc. i.

Nominatīvs to tadol koz galotnes, ka viņa novoons vārds nokoi-

dzas ar divoom konsonantoom. Dnaļa un plnrala galotnes es no-

poovodn tadeļ, ka tas mums nevajadzēs un ka viņas pee valodas

skaņu liknmoom novar atkrist. Kad mos sis galotnes tuvāki ap-

skatam un oovorojam Latvoosn valodas fonētikas likumus, tad mos

redzam, ka nom., gon. un akl. galotnes nevarētu atkrist, tadeļ ka

s neatkrīt. Tāpat ari inst. novar kut; jo ari ā novar zust. At-

lookas tik dat., lok. un ak. Aknzativa galotne am katvoosu valoda

pārgājusi ooks v., p. p. lauku iz laukam. Bis v varētu gan vel

atkrist, kā tas noticis ooks snpina uz tu p. p. oosim ostn, kur ta-

gad vairāk looto tik ost. Bet ka si forma nav intīnitivs, redzam

iz toom dialoktoom, kur starpika starp plato un šauro o uzturoju-
soos. Tā p. p. Nujonos apgakala looto vairāk oosim ost ar plato
onu es gribu ost ar šauro. Tā tad mos redzam, ka forma uz ot

varētu kut oolusoos iz trim kazoom, iz dat. otai, lok. oti un ak.

otam. Bet no kada viņa isti oolnsoos, to mos varēsim izdabūt

tik iz viņas lootosanas teikumos.

Kad mos nu atronam 80 formu ari Leišu valodā, tad apran-

dzisim, kur un kad viņu tur leeto. Par viņu teic Nokloiokors

(k.it. Gram. § 144) tā: es tritt als uahere Bestimmung zum Subject

des Satzes nur dann, wenn dieses ein anderes ist, al§ das be§ Gerun-
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diums. Es wird gebraucht 1) ohne das ausgedruckte Subject; 2) wird

das Subject des Gerundiums ausgedruckt, jo steht es im Dativ. To

vasu masa arī Kursskats (Gram. d. lit. Spr. § 16iO). Salīdzinām

mss nu ar sssm spreedumeem musu participa īzlsstssanu, tadmss

redzam, ka pee mums pastāv tas pats tikums. Ka Leišu valoda,

tā ari pss mums sis particips izpilda adverkiala teikuma vestu.

Viņa vesta mss arvssu varam leetot teikumu ar konjunkcijām kad

jsk kamēr, p. p. saulitsi uzlecot, kalpi aizkrauoa pļavā —
kad sau-

lits uzlēca, v. t. t. = Leišu saulslsi uztskaut etc. Bet tadu adver-

kialu teikumu vssta tik tad var izlsstst so participu, kad akas

predikātu darkikas uotsskas vssna laikā. Tadeļ viņš var ssusmt

tiklak tagadnes, kā pagātnes un kā ai i nākotnes laika vestu, ska-

totees uz tam, kads laiks patstāvīgam teikumam, p. p. saulitsi le-

cot, kalpi kraus pļavā, jeb kalpi krausa pļavā, jsk kalpi krauks

pļavā. Lkatotsss uz sukjsktu mss atrouam, ka siui teikumā tāpat,
ka Leišu valoda, participa subjekts nesakrīt ar patstāvīga teikuma

subjektu.

Li konstrukcija pilnīgi sakrit ar Gotu valodas aksoluta dativa

konstrukciju p. p. sitaudiu pau imma aua stauastola iustaudida da

immo gsns Mt. 27, 19.

Ari Grssķu un Latīņu valodas mss atrouam analoģijas, kur

pirmajā gsn. un otrajā akl. tā top leetoti (gsn. un akk aksolutus).

Pssvsdisim vel kādus pssmsrus iz tautas dzsssmam:

kirst ksrzam zelta rasa Strazdiņam uzlecot;
kirst māsiņai asariņas tautiņām kildinot (Trl. I 433);
liktin lika varastilts man ejot tautiņas (Trl. I 519);
drīksti masa to darit kaliņam nezinot (Trk I 748)

sf. Lisl. 539.

Kad participa sukjskts vispārīgs un nenoteikts, jsk arī iz sa-

kara leti noprotams, tad viņš atkrīt nost p. p.:

skrakss purīņs caur silu vedot (Trl. I 633)

rīksj zeme atjāj skansj psssī nolecot (Trl. I 127

of. Trk I 422; 950 sts.

da nu si lsstosana, ka mes to v/aram sprssst no v/ssnadīkas

Leišu un Latv/sssu valodās, veca un pirmatnīga, tad mss arī droši

varam teikt, ka musu forma ir vecs datīvs, no kam ari izskaidrojas
rsusxiva forma uz otsss, kur ss prssks msdīala sufiksa s oslsss

iz ai, kā tas noticis intinitiva, kas ari vecs datīvs. Ka vecs ai
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var atkrist un prssks msdiala sufiksa parsst ssks ss, to īriss red-

zam dažas sitas formas, ka p. imperatīva „nes" iz „nesi" iz „nssai"
un msd. nsssss, kura forma eslnssss iz veca optativa uz ai.

Pssvsstss teikumos mos redzējām, ka participa subjekts ne

tikvssn nskija citāds, ka patstāvīgajā teikuma, ket neatradās

psdeja ari nekāda cita kaza. Bet tas visur tā nav. Nss at-

ronam teikumus, kur participa subjekts patstāvi gāja teikuma nak

prssksa, ka indirsktais objekts dativā. Tādos teikumos tad viņš

atkrit pss participa, p. p.

nakti mssģs man nenāca uz drnviņn domājot (Trk I 192),
kur piluiģi kutu jāteic: nakti mssģs man nenāca man uz

drnviņn domājot.
Skan man neesi, skan zakaki no kumeļa nolecot

(Trk I 510).

Ossviņam patikas pa starpinu staigājot (Trl. I 58).

Vilkam kājas nosalušas pa ceemeem staigaj (Trk I 326),
cf. Trl. I 495. Liek 118 etc.

Vaj Leišu valoda tas pats, nezinu teikt; jo Nckleickers un

Xnrsskats to nepsemin, un man pašam nav ģadijsss tādus pse-

merns nzest.

Kad nu patstāvīgajā teikuma par predikātu stāv kads imper-
sonals verbs ar dativn jeb ari knt, tad te dativs ir loģiskais snk-

jskts, ka p. p- man zel viņa jsk man ir nauda, kur man loģiskais

snkjskts: Peeleekam mes pse tadssm tsiknmesm participu, ar

to pasu. dativu, tad ari te viņam jaatkrit p. p.

zel man veena, zel manotra no māmiņas atstāj ot (Trk I 495);
kus man laime dzi voj ot velšu, dzessmas kalniņa (Trl. I 36).

Ta tad mss redzam, ka tādos teikumos mazākais loģiskais

snkjskts akos vssns un tas pats. Kad nu reiz kija nokļuvusi tik

tal, tad nemaz nav jakrinas, ka ari saka so participu savssnot ar

gramatisko snkjsktn. Tada vizē tad viņš sslanzas „dams" participa

lauka, kur viņš tagad tssk lsststs lidzas ar „dams" participu, kas,

ka dzirdējām, Leišu valoda nav atļaujams.

Peemereem peevedisu tik sadus:
noeet saule vakarā zeltakolu mētājot;
no ritina uzssdaina sija tira sudrabina (Trl. I 85);

saglaudīju gludu galvu sēdot brāļu vidina;
saka tautas pajādamas: irbs ssd vanagos (Trl. I 275);

osi klusa tautu meita purvju mala staigadain/;

vel tu manu sirdi cd' ir klusam staigājot (Trl. I 371),

cf. Trl. I 822; Ģb 332, 370 v. c.

3
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G. Froikorģs sava minēta rakstā ģidk atrast starpikn starp
akeem participeem. Viņš teic, ka darkika, kura izteikta „dams"

participā, teekot lidzstastita pamata jek patstaviģa teikuma ver-

kam un nsaprokszojot so psdejo, kamēr „ot" particips sim stajotses

ceļā un aprobežojot viņu. Ņemsim viņa peemeru: Ar tauteeti sa-

derēju vidu brāļu stāvēdama, kuru viņš izskaidro tā: „Te nav jā-
tulko: kad es kraļn vidn stāvēju, es saderēju, kst: es krain vidu

stāvēju un ar tantssti saderēju; te divi pamata teiceeni savilkti

kopām. Caur participu stāvēdama izsaoits, ka persona, kas no

sevis izsaka, ka viņa ir saderējusi, ari ģrik stastit, ka viņa tam

pasā laika kraļn vidu stāvējusi, un nevis izsacit, ka viņa pa to

laiku saderējusi, kur viņa kraļn vidu stāvēja." ?ss si teikuma

mss lakaki nekā pss viņa sitsem varam manit starpikn, uz kuru

viņš ģrik nzradit. Bet vaj caur so jau peeradits, ka „ot" particips

aprobežo pamata teikuma darkikn? dck ja tas tā butu, tad „ot" par-

ticips tik liktu vairāk svara uz laika nozirmsanu. neka uz darkikn,
kas izteikta sini participa. Tad ari se sis particips vel kutu pa-

turējis savu agrāko dakn, kuru mss pazinām viņa pirmatniģa lee-

tosana. Tā tad pec manam domam starpika tik kutu ta, ka „dams"

particips vairāk modāls un „ot" particips vairāk temporals. Bet ari

so starpikn mes nevaram atrast visur. Daudzreiz abi participi
tadā ziņā lsskas savu daku mainījusi. Mes atronam „dams"

participu tur, kur pss sa sprssdnma ģaiditnm ot participu un

otrādi. Aplūkosim so pssmsrn:

nooet saule vakarā zeltabolu mētājot;

no ritina uzēdama sija tira sudrakina (Trl. I 85).

?ss augšā pssvssta likuma vajadzētu, tulkot tā: saule nosēt

vakara, kad meta zsltakoln, no rita viņa nzeet un sija tira sndra-

kina, bet pec loģikas mss drizak ģaiditnm sadn tulkojumu: saule

nosst vakarā un meta zsltakoln; kad no rita nzsst, tad sija tira

sndrakina.

Man lsskas, ka si starpika vairs nav tik dziva un ka sos

participus tauta izlssto tagad vosnada nojēgumā. Kur viņi aki

nak preeksā, tur tik tas noticis mainas dsļ, ka p. p.

esi klusa tautu meita pnrvjn mala adāma;

vel tu maini sirdi sci. ir klusam staigājot (Trl. I 371 =

Disl. 332).

Bez tam vel „ot" particips Latveesu valoda psesleenas pat-

staviģa teikumā subjektam bet ne ka apozicija, bet ka predikatīvs

apzimetajs p. p.
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uzlec saule no ritina, palssk laiva ligojot (Trl. I 67); jeb:

mamiņ dēlu audzināja, skostas pili rijot (Trl. I 785)-
Kad īriss psdsjo teikumu tuvāki aplūkojam, tad mss tsskam

atkal soli taļak. Teikumā: sķeetas pili mnrijot ir patstaviģajam
verbam un participam vssus un tas pats subjekts. īdot forma sķee-
tas atrodas ari vel okjekts, kurs izteikts caur msdiala jsk reflek-

sīva galotni. Viņa vssta mss varstnm teikt: viņa sķeet sevi pili
mnrijot. da mss nu participu te savssnojam ar akuzatīvu ok-

jektu, tad mes redzam, ka viņš ari stāv ka okjskta predikativs

apzimotajs. Tādazina mss viņu atronam leetotu plašākajā mora p. p.

sķeetu rita uzlecot vakara ausskliņu (Trl. I 1025);

lakak redzu zelta naudu uguni sadegot, nekā savus ra-

dus brāļus negodā palsskot (Trl. I 760) ok Trl. 149;

59; 90; 92; 443; 871; 1018 n. c.

Tas pats atronams ari Leišu valodā (Sckleicker L. G.

§ 144, 3 n 4) p. p. jis mats vilka ksklnp ant
— viņš redzēja vilku,

tupst. Tada ziņa tik kutu, ka vslak redzēsim, „am" particips lss-

tojams. Bet „ot" particips tada rnsra sslanzsss „am" participa laukā,

ka viņš visur tur tssk leetats, kur „am" particips, ksz ka kutu ma-

nāma kautkada starpika.
Tad vel kutu japssmin, ka tur, kur pee negācijas akuzatīvs

pārvēršas par ģsnitivn, „ot" particips ka ari „am" particips poovssno-

jas ģsnitivam p. p.

vitolami garas lapas, neredz saules uzlecot (Trl. I 241):
Bet sss participi neatteicas tik vssn uz ģsnitivn pss nokasi-

jas, kst ari uz tadn, kas atkaras no vsrkssm, kuri pssņsm okjoktn

ģonitiva p. p.

gaida savas mamnļitss ar stranmitss attekam (Biel. 3922)

un: peeci sssi teva deli gaida manis uzaugot (Bisi. 1926).

Beidzot vel japssmin, ka „ot" particips osņsm pilniģi predi-
kāta vsstn, un ksz palīga verba. Tādos teikumos viņš loskas kut

ista verķa tinita forma, kst tik vssn ar to starpiku, ka viņa no-

mainas pos personām un skaitļa p. p. es runājot, tu rnnjot n. t. t.

Tā mss izlsstojam so participu tur, kur mss sita vārdus atstāstām

no sava stāvokļa, ket ne no ia, kurs viņu ■ runājis. Tadn izloo-

tosann mss varstnm nosaukt par atkariģn runu (oratio okli^ua).

Xi oratio oklioua arvosn atkaras no kada verķa, kam tas no-

jēgums zināmu darit (verķa dsolarandi), lai gan sis vorks nav ik-

reizes izteikts, ket tik domāts, ar ko participa teikumu var sa-

vssnst caur konjunkciju ka. Bet si savosnosana var tik notikt

tad, kad vsrks, no kura particips atkaras, izteikts. Tā tad tanis

3*
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vestas, kur vorks izteikts, īriss varam participa teikumu isstst ar

jeb bez „ka", kamēr tur, kur verbs tik domājams, mums jāteic

tik vssu koz „k"a" p. p. dols teica, ka tevs aizkraušot uz pil-

sētu, jok ctois teica, tsvs aizkraušot uz pilsētu, bet ksz verķa

tik vssn: tsvs aizkraušot uz pilsētu. ?ssmsrns te pssvsst ne-

kutu vajadzīgs, jo si lsstosana it vispārīga un vissem zināma.

Bet izskaidrot, ka si konstrukcija celusees, grūti, Kad apceram,

ka viņas vssta mes gaudriz visur varam likt akuzativu ar parti-

cipu, ka: dsls teica tevu aizkraujam uz pilsētu, tad varētu domāt,
ka viņa no sas oslusees, sevišķi kad aplūkojam koz tam, kur par-

ticips izleetots ka uomirrativu prsdikativs apzimstajs, p. p. augša

minēta teikuma sķsstos pili murijot, un palssk laiva ligojot. Bet

mums japalssk saukigssm, kad apskatamsss, kas Leišu valoda

tādos apstākļos darāms. Xnrsekats teic (G. d. 1. Sp. § 1578), ka

ssssjada konstrukcija peelaizama; kst starp viņam usatrouam ne-

vssuas, kas sakristu ar musu „ot" participa konstrukciju ar nom.,

jo viņš neteic, ka vārstu tada ziņā izlsstot aut participu, kuru

viņš nosauc par gsrnndijn, ar uomiuativu. Turpretim viņš saka,
ka varot izlootot uomiuativu ar isto participu bez un ar „kad" —

ka. To pasu masa ari Sckleickers (Lit. Gr. § 15i).
lViolonsteins raksta (bte lettisd)e Sprache I p. 177), ka si kon-

strukcija ari atrouama katvsssn valodā. Bet es nekad neesmu

dzirdējis, ka „ot" particips ar piluigo nom. galotni tā tiktu lee-

tots. Mazākais tauis apgakalos, kurus es pazistu, neteiktu nekad:

NN. saimnesss katru dssnn ar ogām kransoti Lespaja, kst tik

vesn raucot k-sspaja. da ari si lsstosana kutu vecāka, tad ari

te nekutu nom. galotne atkritusi, kst tik nom. forma ot padzita

no „ot" participa. Ka te agrāki nominatīvs bijis, posraditn ari

vel ta lssta, ka tur, kur atkarīgajā runa vajadzētu uzradit

uz pagātni, looto nominativn no pagātnes participa p p.

tevs aizkraueis pilsēta. Bet te lakakas saprašanas dsļ pesleek
ari vel esot; tsvs esot aizkransis pilsētā. Leišu valoda, saprotams,
tik atronas pagātnes particips. Bet vaj k-atvessn valodākez esot

konstrukcija vecāka kā ar esot, novaram isti teikt; jo te varētu

kut esot atkritis, ka mēdz knitas pailga verķa tagadnes formas

atkrist p. p. tevs ir aizbraucis uz pilsētu un tsvs aizbraucis uz

pilsētu. Tadsļ man sim kridim jāatstāj sis jautājums neizšķirts.

IZntn tik vel jāapskata, ko dara, ja atkarīga runā vajadzīga
nākotne. Tadakridi tad Latveesi lēsta formu, kura atvasināta ar to

pasu sufiksu ot, kot no no tagadnes laika formas kot no nākotnes,

p. p. tevs krauksot uz pilsētu. Ari no sis teic Lislsnstsins
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(p. 182), ka viņa izlootojaina ar noininativa galotni, kad ari reti,

ka» man nspazistauis. Mazākais ka participu viņu nsizlssto, ne

attrikntiva ne apozitiva zina, ka tas vel atronams Leišu valoda

un citas, kur ari si forma vel pastāvējusi. Par atvasināšanu kutu

tas pats teicams, kas no tagadnes ot participa, tik ka viņš atvasi-

nāts no nākotnes laika formas.

Beigas vel kutu apskatāmas tas formas, kuras gramatiķi vel

posskaita pes si participa. Tādas nu ir:

1) uz „it" ; si forma oolnsses iz ~int", kur int caur vokāla pavājina-
sanu. ooiess iz a-d. Ka — a - dažreiz pārvēršas ssks — i - ,
tas redzams ari vel sitas formas, ka p. p. ziniin, rodzkn n. t. t.

Bet si forma tik dialoktiga un no vispariga vidus dialekta,
kurs peeņemts par rakstu valodu. Tadeļ ari si forma nekutu

lsotojania rakstu valodā.

2) uz „us", kuru formu G. Froiksrgs lidz ar Lielenstsinn atvasina

ari no nonrinativa ots jsk agrāka ants, kur t presks s atkritis

un tad aus pārgājis eeks ns, kā tas noticis plurala akuzatīvā,

da sssrn knngssin kutu taisnika, tad tai formai vajaga kut

celusees agrāki, nekā forma uz ot jek ots, un sevvisķi tanis

laikos, kur konsonanta celms vel nekij parvertees par vokāla

celmu. Tā tad si forma sakristu kopa a? Leišu nominatīvu

uz as. da tas tā kutu, tad ss kutu ari ta konstrukcija, kuru

inos atronam Leišu atkarīgajā runa t. i. nominatīvs ar participa
nominatīvu; jo ari forma uz ns teek leetota, kur v/ina atronas,

atkarīga runā klakns ot formai. Volak, kad nesajuta viņas

vairs kā nominatīvu, viņa uzņēma visas tās funkcijas, kuras

psokrit ot formai p. p. ssns un esot neizšķiras vairs sava iz-

lestosana. Tadsļ viņš vairs netssk izleetots tada zina, kā

ots forma. Bet vaj mes te varam atsauktees uz analoģiju

ar plurala akuzatīvu. Ari Leišu valodā plurala akuzatīva

galotne ns, kamēr participā tik as. Kā tad kutu si starpika

izskaidrojama? Bet kamēr vel nevaru labāku izskaidrošanu

dot, jaaprnserinajas ar to, ko prseksgajsji atradusi.

3) uz ,ds". 8i forma stāv tada paša sakara ar ns formu, ka it ar

ot formu.

1) uz „v". Ari 80 formu Idislsnstsins NN lidz ar viņu G. Freikergs

atvasina no ta paša ot jsk ant participa. Viņā esot atkritusi

nonrinativa galotne s un sufiksa t. Bet ka mes angsain redze-

jām, tad k-atvessn valoda s nekad neatkrīt. Tadeļ mes ari ss

tadu atkrišanu nevaram peeņemt. Bet vaj tad si forma tee-

sani particips? Tadu formu valoda nav daudz, un viņas at-
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vasinasana vairs nav dzīva. Man pazīstamas tik sadas: gulu,

peldu, rapu, sedu, stāvu un tupu. Bez tam Liolsnstsins pss-

ved vel formas ka: atsīttn lseitmarts), gubu (ģelutcft), pssplakn

iglatt auf dem Boden), sloku sgleiteud) un driskn draskn (L. Sp.
11. p. 278). Visas sis formas tssk leetotas tik advsrkialā ziņā,

un nekur nava manāma participa daka. Tadsl. ari jāšaubās,

vaj viņas isti ir participi. Apskatisim wiņas tuvāk.

No gulēt p. p. pilnīgais particips kutu gnlots, kot formā ar

n mos neteicam vis guļu kot tik gulu. Xadsļ tad ss i nstssk

jotots jsk mīkstināts? Eeverojot so faktu un viņu adverbialo dabu,

man jadoma, ka viņas nemaz nav participi kot tik advsrkī, kuri

sslnssss no nomsnoom un sevišķi no adjektiveem. Tāduadverbu

mums vel vairāk, kā: tuvu, talu, klātu, augšpēdu, tisn, sķersu,

krustu. Xadoļ tad sos nesauc par participeem? Tik tadsl vssn,

ka ar viņu celmu nssakrit nekāds verķu celms. Nebūtu tas ari

pss angsām minētam formām, nevssns viņas neturētu par partīoi-

pssm. No formas — stāvu — mums ari vel nzglakajsss adjsktivs stāvs

Agrāki laikam vel no visssm leetoja ari adjsktivns, kuri tagad

zudusi iz valodas. Ari no — klātu— mums klāts vairs nav nzglakajsos.

?ss manām domām sis formas visas tik veci instrumentāli un ne

vis aknzativi, kā to no dažām teic Lislsnstsins (Lett. Sp. II p. 273).
do „a'; celmi tiklak Leišu kā k.atvsssn valodā pssņsm instru-

mentāli galotni n kā p. p. kadn mirt = kadn mirti. Tadeļ kat-

vsssn valodā ari sīngnlari īnstrnmsntalis sakritis ar akuzatīvu.

Bez tam vel aizrāda uz instrumentāli tas fakts, ka Leišu valodā

daži instrumentāli palikusi par advorkssm, kuri apzims, ka kas

notssk p. p. pnlkais -— pnlkssm, kur pnlkssm ari k-atvsssn valodā

nav vis dativs bet instrnmsntalis. Ari Latvsssn valodā instrn-

msntalis tadā ziņā leetots, lai gan mss to vairs nemanam, tadsl

ka ss instrnmsntalis sīngnlari savssnojsss ar aknzativn un plnrali

ar dativn
p. p. akimis matvti = aoim redzēt, szimtais = simtssm.

Tā ari Lsklsīsksrs (Lett. gr. § 140, 4) teic, ka Leišu inknitiva

forma uz „te", kura tā tssk izlsstota, kā mnsn formas uz n, esot

agrākais instrnmsntalis. Tani ziņā mss ari īzlsstojam inknitivn

kā: Leišu — plaukte planks =peldēt peldēja jsk peldu peldēja. Bini

pārskatā par tagadnes ot participu esam ari ssņsmnsi fntnra par-

ticipu uz sot. Tadsl mums ari vel ss jaapranga tās formas, kur

teic cēlušās iz si participa. Par so participu runādams, lZislsnstsins

teic, ka tsskot ari lsstotas formas ar nominativa galotni tiklab

singnlara kā plnrala un abos dzimumos. Man viņas pavisam no-

pazīstamas. Mazākais kā attrikntn un apozīorjn viņas vairs no-
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leeto, kamēr tas gan uotssk Leišu valoda, kur tiklak forma uz

868, souti, ka reflektēta uz Bout, tssk isstota. No sas formas

lZislsustoius atvasina vel sadas:

1) uz „sus." Viņš teic (kstt. Sp. II p. 182), ka 81 forma tāpat oslu-

sees no sot, ka forma U3 no ot. Ari sis formas uzģlakajusas

tik maza mora un viņu atvasināšana nav vairs tik dziva, ka

pee formām uz us. Viņas tagad tik took lostotas kā adverbi.

Man pazīstamas tik sadas formas: ksģsus, krauksus, jāsus,

kupsus, lsksus, luģsus, pamisus, steigšus, zagšus. Bez tam

Vislsustsius vel pssmiu stumšus sUstt. Bp. II p. 278). Bet vaj

viņas participi? Kadsl tad lZislsustsius ari rikšus nesauc par

participu, bet v/iuu dsvs par plurala akuzatīvu, (kstt. Sp.'

II p. 275). Laikam tik tadsļ, ka no si mums uzģlakajsss vel

uoiuiuativs riksi un ar viņu uosakrit verķa celms. Tadu

akuzatīvu mums vel: aulekšus, parvirsus un paviršus. Tad

ari vel teciņus, teciņus un lsoiuus kutu tadi pasi akuzativi,

kad ari no citādi glitoteem sukstautivssm. da nu ruos tādas

formas soskatam par akuzativosm, kadeļ tad ne pirruak poo-

vestās? Ari viņas nav cits nekas kā akuzativi no zukstauti-

vssm, kuri top lsstoti kā advsrki, un kurssm citi kazi zudusi.

Kad ari si forma, kā lZislsustsius (Lstt. Sp. II p. 182) teic,

topot leetota doouvidus- vakara Kurzemē, tad tas vel uspoo-

rada, ka si forma oolussos no tutura participa. To tik kutu

analoģija ar tagadnes formu uz „us" viņu posvilkusi. Cik

man apģakali pazistarui, tur tā viņu usloota. Ari tautas

dzossmas us-osuru to atradis.

2) uz „BU." Ari 80 formu lZislsustsius atvasina no tutura participa,

tāpat kā „v" no tagadnes participa. Ari te tas pats teicams,

kas no v formas, ka viņa nekādi nevar kut oolussos no šauts.

Bet kas tad viņa isti ir? Uz to varetum teikt, ka viņi tadi

pasi atvasinājumi, ka v formas, tik no citādi glitoteem no-

msussm. ?ss tada sprssduiua ruus vestu formas, kā sķorsu

blakus šķērsus, rikšu blakus rikšus, pamisu klakus pamisus

un krāpsu klakus krapsus. Bet vārstu ari kut, ka viņas

pavisam citādi cēlušās. Uz tam domām mus vada tas takts,

ka ar su atrodas vel daudz adverbi atvasināti ka: tadsu, taksa

kautsu, jsksu v. c. (lZisl. kstt. Sp. II p. 371). Ari su vssus pats
uak prssksa tautas dzsssmas: es teciņus vosu tecēju tsva

namu ģriksdam'; Narsiuai tsva namu su pat aprotajam llZisk

2388). Skat. kZisl. Lett. Sp. II p. 371, i. Bet lai tas kutu kā
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būdams, tad tak mazākais varam teikt, ka 8i forma uz su nav

particips, bet eslussss iz nomsnssm, kad ari mss vel īsti ne-

varam neteikt, ka tas noticis.

11. ma -particips.

Ne verķa tagadnes celma atvasināms Latveesu valodā vel

otrs particips, kuram sntiks „ma." Kad pss sa sufiksa pssslssnas no-

minatīva galotne s, tad mss dabūjam formu uz ms; jo prssks no-

minatīva s Latvsssn valoda izzūd vokāls a, kā Leišu kādas mes

to jau redzējām —
Latv. kads, Oisvas

— Dsevs; drangas =: draugs

n. c. Vīna deklinācija pilnīgi saskan ar a celma adjsktīvn dekli-

nāciju kā: laks fem. laka. Kad mss apskatamsss radu valodās,

tad tik Leišu valodā vel atronam so sufiksu, kur nominatīvs skan

mas. amas, fsm. ama un Slavu valodas, kur nominatīvs mi>, ма.

Citas Indosnropas valodas viņa nav, ja viņu nemeklē Vssin-

dsssn mana, Grssķn pevs, Vsskaktrsssn mna, Latiņu mīno un mno

(Loklsīsksr Comp. § 219). da vīns te vel kutu atrodams, tad vīns

caur savssnosann ar pasīva sufiksu na zaudējis savu dakn. Ka

Latvsssn sutiks ma kutu sslsss no mana, kā to Bopps grik iz-

skaidrot, tas nav ticams; jo tada sufiksa paisinasana kutu nesa-

protama, tadsļ ka vīns zaudētu caur to savu pirmo dakn. Kur

mss so sufiksu redzam paīsīnatn, tur tīk tas noticis caur to, ka

izkritīs pirmais a, ka ssks Vsskaktrsssn mna un Latiņu mno. Lai

psstssk ar so aizrādījumu; jo mums prssks sī participa izskaidro-

šanas peeteek Leišu un Slavu valodas. Kis sutiks, kā minēts, pss-

vssnojas tagadnes celmam, kurs Latveesu valodā vssnnmsr ksidzas

ar vokāli a. Tadsl izradās, ka musu particips kutu glitots ar

sufiksu ams f. ama p. p. nesams.

Leišu un Slavu valodās, kur tagadnes celmeem arī cits ksi-

gas vokāls, mss tadsļ atronam ari citādas sufiksa formas, kā: Leišu

sukamas, matomas un mvlimas un Slavu: dadomu, pissmu un

skvalimn.

Apskatījusī vīna arigo formu, mums jalnko izzināt, kada

vīnam daka un ko vīns nozīme. Agrakee gramatiķi vīna dakn

apzīmēja dazadi, kas no sa participa nosanknmssm, kādus viņi

viņam peelika, redzams. Vssnss viņu dsvs par partisipinm prae-

ssntis passivi jsk tntnri un siti atkal par partisipinm nsssssītatis.

Visi sss nosaukumi aizrāda tīk uz kadn no vīna ipasikarn, ket ne-

vssns uz viņa pirmatnīgo, no kuras cēlušās sitas, da nu liktu

uz nosaukumu tik lssln svaru, tad es viņu dsvstn par partisipinm
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facultatis t. i. particips, kas uzrada uz tam, ka darkika, kas iz-

teikta verķa, var notikt, ksz ka viņa ari vel kutu kada ģsnsra jsk
kārtas nozimssana. lLsvodsona mss jau aizrādījām uz to, ka visosm

partioipoom oosaknma kija nsntrals karaktsrs un ka viņi nopoo-

dereja no pee vssna no verķa kārtām jsk ģsnsrssm. Tā tas ari

kijis ar so participu. Tā tad ari saprotams, ka viņu var atvasināt

no visosm verkeem, tiklak tranzitivssm kā intranzitivssm. da

viņš kutu ists pasivs kijis, kā to doma G. Freikergs, tad nesa-

protami, kā viņu varētu atvasināt no intranzitivssm vsrkssm, un

kā viņš varējis pssņsmt tirn aktiva dakn. Tadsl ari Lislsnstsins

saukās viņu peeskaitit pss vssnssm ka pss otreem. Ari aktivs

viņš nevarēja kut; jo tad viņa pasiva izlsstosana nekutu sapro-

tama. īdot ja mos viņu uzskatam ka nsntrain, tad loti saprotams,
kā viņš varēja velaki izpiidit tiklak aktiva kā pasiva vostn. Ta-

doļ es ari par viņa. pirmatniģo dakn nosaucu tik to, ka vorka

apzimota darkika var notikt. Pec soom apcerejumeem tad ari

saprotams, ka vsona un ta pati forma var kut aktiva un pasiva,
t. i. apzims, ka tas, pos ka sis particips poolikts, var tikt darits

un ka tas var darit jsk ar to var darit p. p. arama zeme t. i.

zeme, kuru var art, un arams zirgs t. i. zirgs, ar kuru var art.

Tāpat pļaujama pļava un pļaujams laiks, dzerams ūdens un dzerama

nauda. No intranzitivsom verkeem zināms sis particips tik var

kut aktivs. Wiņs tik apzims, ka kas var notikt kā: mirstams

cilvēks, novistams muzs. Tad viņš pārvēršas daudzkārtpar adjoktivn,
ka nākams, patikams, un teek tad ari kā adjsktivs komparots, ka

patīkamāks (Trk II 15,610). Tadoļ mums nekutu, kā Lislonstoins

to dara (L. Bp. II p. 190), viņa dabas izskaidrošana jasak ar viņa
tiro pasivn izlsstosann, ja tada ari kutu uzejama valoda, kst ar

to, ka viņš nozims tikai to, kā var notikt. Boz tam so sakumu ari

ssvslstn tas fakts, ka viņš tada ziņa. vel tagad izleetots loslakaja

mora, kas redzams tautas dzossmas. Pssvsdisn tik kādus poo-

msrns, kurus varētu pavairot simtoom.

1) Aktivs intranzitivs t. i. kas var notikt jok darit:

mnzn manu novistamn ar neveiklu teva dsln! (Trl. 1961)-

2) ar ko var darit:

vsjiņs loka kļaviņa dāmas kamaniņas (Trk I 790).

ir gan kuplis ozoliņis, voona zilo galiņā;

gan razanis tsva dēlis, vssna pats oopnrits;

ta arama, ecējama, ta kij sssvas lūkojama. (Trl. 1613).

4
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3) ko var darit:

vaj es kiju putnu kornis no zariņu norauj (Trl.l 478).

zelta kalni no ara mi, zidn pļavas nepļaujamas

(Iri. I 81, of. Biel. 1552, 2516).

Ka si izlootosana Bim participam veca, redzams vel iz tam,

ka viņa atronama ari vel Leišu un Slavu valodās, kur viņš nav

visur tirs vasivs, kot vel paturējis ari auģsam minēto ivasika.

Tā v. v. Leišu valodā jojamas arkivs voo Lmrsokata (G. d. L. Lv.

§ 1075) nozimo to pasu, ko Latvoosn jājams zirgs t. i. zirgs, kuru

var jat un nevis kuru jaj. Xnrsokats tulko so teikumu Vāciski

nevis ein Pferd baš geiitteu wild, kot ein rittiges Pferd. Tāpat ari

Kroovn valodā /i.oeTHraeMan īrijit nonozimo tik voon mērķis, kurs

took sasnooģts, kot ari kuru var sasnooģt, t. i. sasnoodzams mērķis;

OUOMI.M r.o.?l?, —
arams vērsis n. c.

Kur viņš lookas knt tik vasivs, tur si ivasika viņam oolnsoos

volaki; jo nozīmēšanas, kas var notikt jok tikt darītas, var leti varoot

tani, kas notosk jok kas took darīts kā:

zilo loola varaģana savu navi neparedz;

spalvas voon noputēja, vanagam nosperama (Trl. I 280j.

zaļa zaļo gauži raud, kājiņām nominama (Trk I. 20).

ej, māsiņa, nododama, dzivo mana noranģama

(Trl. I 764, ok Biel. 1261, 2214 n. c).

Bet ari so viņš nav tirs pasivs; jo ari te vel svid cauri

agrākā daba. Mazākais tās formas, kuras Liolonstoins (k,ott. Gr.

§ 762,1.) nosauc par vasivoom, nav vasivas, Tā zināma loota

nav loota, kuru zin jok kura teek zināta, ket kuru var zināt un

arama zeme nav zeme, kuru ar, kot kuru var art; jo ari to zemi

nosauc par aramu, kur vel near, kot kurai tada ivasika, ka viņu

der art.

Bez tam sis particips vooņomis ari to funkciju, kuru izpilda
Leišu valodā particips uz tinas", kurs pee Latvoosoom nav vairs

dzivs, kad ari, kā volaki redzēsim, atlookas vel manāmas. Kad

Leišu valodā „tina" particips vel vilniģi spēkā, tad te „ma" particips
nav voosavinajoos viņa dakn. Lis Leišu „tina" particips un lidz ar

viņu tad ari k-atvoosn „ma" particips avzims to, kas jādara jok ko

vajaģa un kns darit v- v. pļaujami moozi avzimo no tik voon

moozns, kurus var pļaut kot ari kuri jāpļauj un knrns'kns pļaut.

Tāpat: pērkamas lootas, mazgājamas drokos, adāma zeķe n. c.
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Kad 80 participu tadā ziņā izlssto kā predikātu, tad tads teikums

tuvojas tā nosauktam dskitivam: kā jāmazgā, jāada v. t. j.pr. p.p.

kalta ķeve mazgājama, Zrazua sssva Zlakajama

(Tri. I 425).

Bet ka starpika starp mazgājama un jāmazgā jsk vajag maz-

gāt, to katrs Latveetis nojēgs. Nes manam, ka particips vis-

lēnākā forma no visām. 8o starpiku visiakaki, kā man ieekas,

apzīmējis Nozerrksrģers (Lett. Bvut. Mag. d. i. 1. G. X. 1 p. 9).

Kis „ma" particips pssņem ari kā ists adjcktivs pilno jck dctiirito

galotni, kā: pusamss vardi, kraucarucc zirgi, aramee vērsi v. c.

Kā adjcktivs ar so galotni izieeto sukstautivu vcctā, kā: vecais,

icciais v. c, tā tas uotcck ari ar so participu, kā: jājamais, suta-

mais, p. p.

es tev lūdzu uakurdziņ, aptec manu saimirrssoi;

man pašam nav vaļas, kungi dzen dzenamo (Tri. I 921).

suņi rsja rej aruo, es ridiju ridamo (Liek 1567).

zirga sudi pesdarkā par ēdamu par dzērumu (Trk I 552).

?6LZ. Dažos apgabalos paisina dstruitivo formu, kur tad viņa sakrit ar iru

definito, ka pedeja peemera ēdamu, kur vajadzēja teikt ēdamo.

Eeks dzērumu „a" pārgājis eeks „v", kas retum atrouas.

Beigās mums vel kutu jassvero, kadu vsetu viņš ssņsm tei-

kumā. Tas mums leti izdakujarus, jo viņš tosk piluigi tāpat icctots

kā adjcktivs t. i. kā attrikuts, predikāts un apozicija. da mes

viņu izleetojam kā sukstautivu, tad atronas ari visās tauis funk-

cijās, kuras sukstautivu teikumā. l?ssvsdisim kādus pccrucrus.

1) Kā attrikuts: pļaujama pļava, ēdama istaka, dzerama nauda v. c.

vejiņs loka kļaviņā vedamas kamaniņas (Trk I. 790).

2) Kā predikāts:

tā bij seevas lūkojama (Trk I. 613).
kalta ķeve mazgājama, Zrazua sssva ģlakajama

(Trk I. 425).

3) Kā apozicija :
zaļa zaic gauži raud kājiņām nominama (Trk I. 207).

ej, māsiņa, nedodama, dzivo mana neraugama

(Trk I. 764).

gan tu kija apnikusi kagatam vārdzināma (Trk I. 707.

Kā apozicija viņš eeņem arvseuu advcrkiaia teikuma veetu,
lai ari dažreiz izliktos, ka viņš kutu relatīva teikuma vestā.

Kā no „nt" participa lssto formu uz „ot" ksz kazus galotnes, tā

ari no „ma participa mums tada forma ksz kazus galotnes. Viņa

4*
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beidzas uz „m", kas ar tagadnes celma ksiģas „a" savssuojas un tad

mums parādās ka sutiks „am": kalpi neredzēja vagara nākam. 8i

forma uz „am" osusm objekta teikuma vestu un var parvsrstsss
teikuma ar „ka": kalpi neredzēja, ka vagaris atnāca. Bet tik tadu

teikumu vsstā mes varam izleetot 80 formu, kur „ka" teikuma

predikāts veenlaicigs ar pamatu jsk patstaviga teikuma predikātu.
Tadsl ari 8i forma uz „am" var izpildīt tiklak tagadnes, kā pagātnes

un nākotnes formu vsotas, skatotsos uz tam, kada laiku forma

pamata teikuma p. p. redzu pili nodegam - redzu, ka pils no-

deg; redzēju pili nodegam = redzēju, ka pils nodedza, un redzēšu

pili nodegam = redzēšu, ka pils nodegs. 8i konstrukcija saskan

pilnīgi ar Greeķu un Latiņu valodu „aoousativus oum iutiuitivo"

konstrukciju jsk ar Greeķu „assusativus sum partisipio." Ari

Slavu valodās mos atrouam participu izloototu ar akuzatīvu jsk
tai vsstā ar uslooamu galotni p. p. vim'lk./i'b oui, Marvmiiv cn/ui-

niyio »0/1.1. (ĶiiiS'ZļcoU'i. cjtpbho njtanjin, viņš redzēja māmiņu sszam

apaks lodziņa asaras raudam. (Niklosiok, vergi. Gram. d. slav.

Spraok. IZaud IV p. 824). Leiši siui ziņa leeto formu uz ~nt," ka

ari mss „ot" tā izlostojam, uz kam es auģsam aizradiju (pag.). No

„ma" participa Loisosm tādas formas nav, kā musu „am" particips.
Bet kā lai so formu izskaidrojam? G. Frviksrģs teic: „Formas

„am" funkcija siui izlsetojamā predikātā vel pavisam tumsa."

(a. m. r. p. 95.) ldislsusteius (L. 3. II p. 192) doma, ka te tik

atkritis koiģas vokāls ~a
" Tā tad te kutu izlostota forma ksz kādas

kazus galotnes un tik tirais celms, kas, kā jau pssmiusjam, nekur

citur ludosuropas valodās usuotosk, kst ka visas novorkalas formas

essakuruā kijusas kazus formas, da tas tā ir, tad ari mums jadoma,
ka to atkritusi kada kazus galotne. Bet kads kazus tad te meklē-

jams? Nss redzējām, ka si participa sukjokts stāv akuzatīvā. Sis

osvorojums mus vestu uz akuzatīvu, da viņš akuzatīvs, tad te

kutu atkritusi Zaļotus ~v," kura, kā augšām uzradījām, vārstu at-

krist. Tā tad formulā ziņā mums nekas nestāvētu pretim so formu

osskatit par akuzatīvu, Bet ka viņš teesam akuzatīvs, posrada
vel siti fakti, da si forma agrāki ksiģussss uz „v," tad prssks
refleksīvas galotnes „s" vajadzētu „v" vsstā paraditsss „o," kā

mos to redzam pss rstlsksivesm sukstautivssm uz savās: kaušanās,
kur akuzatīva galotne „os:" kaušanos. Tadeļ tad ari mes sāgaidi-

tum no refleksīvas formas kaujam refleksīvo kaujamos, kur mes

tagad izleetojam formu kaujamo es. Bet mazākais no „kartees"

esmu vel uzgājis formu uz „mos:"

es izdzirdu ganu pulsi ar bērziņu karamos (Trl. I 233).
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Ka si forma uz „mos" tagad gaudriz izzudusi, izskaidro-

jams caur tam, ka pso „v zušanas aktiva forma zuda ari apziņa,
ka si forma isti akuzativs. Boz tam citas refleksīvas formas starp

„m" un „s" parādās arveen „se" ka: mss saskaitamsss. Ko

formu analoģija peevilka tad ari minēto formu, un jo letāki tadoļ,

ka si forma arigi piiuigi saskan ar pirmo pturaia personu ka: russ

nākam un es redzu viņu nākam. Tadsi ari mos saskaitamsss

un es redzēju viņu saskaitarusss.

Bez tam russ vel atronam kadā veca gramatika ss formu ar

usatkritusu galotni. 3i gramatika tagad maz possjama. Uz viņu

es aizradiju Baisa 1 883 gada, kur es izteicu, ka viņa uzgiakajussss
tik vssua eksemplāri. Bet ka vsiaki citās puses dakuju zināt, tad

bez tam vel esot daži eksemplāri. 3i gramatika izdota Viļņa no

dszuitssiu 1737 gadā zem virsraksta: Lottavica grammatica, iv gra-

tiam ilioruui qui Luīusu dootriuas Ckristiauas ssdsutikus iv tsus-

kris st urukra ruortis atforro student; sdita auuo ak ortu Solis

dustitiao iv Carus kuiuaua 1737. Viluas Tvpis Aoadsiuisis 3ooio-

tatis desa. Te runājot par participeem, viņš teic, ka nevarot teikt

jok neesot laki teikts (uou kouo dices) redzēju mati ruirdaruu,

kst vajagot teikt (sed dskss dissrs) mirstamu, jsk: redzēju krati

nesamu dārgas Isstas. ?ss viņa vardeem vārstu ari isstot plu-

raia akuzatīvu ka: dzirdēju kaimiņus runājamus.

?sdsja forma mums vairs nemaz nav pazistaiua. Ka viņš

pats to kutu glitojis, nav ticams, tadsi ka pss viņa visur redzama

griķa, tik to dot, ko viņš dzirdējis tauta. Nevaru salidziuat siui

ziņa citus graiuatiķus, tadeļ ka nav viņi man pee rokas. Uz aku-

zativu aizrādītu vel tas, ka ari pagātnes particips, aktīvais un

pasīvais, kā mes to velak redzēsim, tā leetojams. Tā tad mes

varam teikt, ka forma uz „am" tik vecs akuzatīvs no participa uz

„ams.
"

Kur tautas dzsosmas atrouas forma uz „arni", kā mani gaida

uzaugami (But. 936), tur tas „i" nav vis oslsss no „a" nedz ari no

„v," ket eeveesees caur analoģiju ar tām formām, kur sis „i"

organisks.

Apskatijusssm viņa arigo formu, mums jaoovoro, zem kadooru

apstakļssui viņš leetojams teikumā. Augsaiu jau minēts, ka viņš

isstsjarus tik tur, kur okjskta teikuma predikāts vssuiaioigs ar

pamata teikuma predikātu. Bez tam viņš tik Isetojams, kad pa-

mata teikumā par predikātu zināmi verķi.

3adi verķi ir:
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1) tso, kuri apzimo, ka mss ko manam jeb sajūtam (verķa sentiendi)

ka: redzot, matit, dzirdot, manit, oorandzit, klausitsos, šķist,

atrast, pamest, atstāt, satikt, sastapt, gribēt, cerēt, gaidīt, vo-

īsts es un lidziģi:

rodzej pili nodegam, rodzsj citu uztaisām (Trk 1288);
dzirdu tevi runājam lTrk I 1-7);

es atradu ruiļu Naru pirtes taku ravējam (Trk I 7 i 6);

es skostu lostinn lauka ii tam (Trk I 986);

delu mātei daili deli, cere mani kistamoos (Trk 1 466);

gaida mani augam (Trk I 360).

2) t66, kuri apzimo ko zināmu darit (verķa doolarandi): saoit, teikt?

daudzināt, radit:

lai saka māmiņa meitiņu pusam (Trl. I 338)

koo 8661U psdsjssm vorkoom viņu tagad reti izlsoto. Tur

lakaki ņem pilnu teikumu ar „ka."

Dažu reizi izradās, it ka participa sukjekts stāvētu nomina-

tīva un sakristu ar pamata teikuma snkjsktn, ka p. p.

es makots tautas gāju, likos uosku nemakam (Trk I 809).
īdot 86 particips nepeesleenas subjektam, kot okjoktam, kurs

izteikts caur refleksīva galotni.

Bet atrodas ari sis particips, kad ari roti, tur, kur pamata
tnkuma aktivs vorks iru particips possloonas si verba subjektam

un tāda vizē oonsm innnitiva vostu, p. p.

grib tauteetis driz ostam, grib razani staigājam

(Liek 175).

Ka „ot" particips solauzoos sa participa lauka, tā ari sis parti-

cips uzņēmis viņa funkcijas. Tadsļ mes ari so participu atrouaiu

dažos gakalos izleetotn atkarīgajā ruua, kā: rita esam tirgus, kur

vispārini leeto „esot". da, so aku participu sajaukšana gājusi tik

tai, ka viņu atvasina ari no tutura, ka: tsvs kranksam pilsētā.
Ari dativa konstrukcijā viņš atronams, lai gan Vislsnstoins to leedz

(L. (4r. § 767 Auru. 4), p. p.)

irkoi spārni nodilusi egļu možus lodājam;

ļaudim meles nsnodila par rnaniins runājam (Trl. I 277).

Bet kad nu tada zina sis particips tik rotos apgakalos un

ka izņēmums leetots, tad mums rakstu valoda tas nekutu jāņem

par. prsokszimi, ja ari ruos lsototuin „ot" participu ar aknzativn.

Varbūt ka sini izlootosaua „ot" ari kijis akuzatīvs un tik pec galot-

nes zušanas sakritis ar dativn. Uz tam aizrādītu tas takts, ka

Leiši un ari Slāvi tā savu nefiekteto „nt" participu izleeto.



31

Ka „ma" participu ar pilnīgu galotni var atvasināt no katra

verba, tā ari so nsuektejamo formu. Tadeļ viņa atronas tiklab

no trauzitivseru, ka ari no iutranzitivesm. Ari ar reusksivu ga-

lotni viņa leetojama, kamēr ~ams" „ama" tā nenāk preeksa. Ka viņa

atvasināma ari no rsneksivssm vsrbssm, tas fakts pssrada, ka si

forma ir aktiva un netik dažas vestas, bet visur, un nav nekur

pasīva, kā to G. Frsībergs teic. Ari Lielsusteius (L. Gr. § 76«,

un 767 Anm. 2), tur viņu var pasīvu un teic, ka aktīvi viņa tik

volaki tikusi lostota.

Ka tas tā vis nav, to mes vislabaki redzēsim, kad Bielen-

stsina pssmsrns aplūkosim, kuros viņš atron vasivn nojēgumu.
Ņemsim virmo pssmsru: dzirdēju savu augumiņu usssiuam.

Ko augumiņu ir objekta akuzatīvs no uoooīuam un nevis viņa

subjekts. Subjekts tur ueatrouas tadsļ, ka viņš vispārīgs un ne-

noteikts un ka vresks tam mums nav pronomena, kads p. p. Va-

oesm „man" un Francssm „on."

Tāpat jāizskaidro ari tee citi peemeri, kuras Lielsnsteins pse-

vedis, kā viņš to dara ari ar pesmsrn: es redzēju bajāram krogu

svārkus novelkam. Pēdējais pssmsrs tak nekāda vizs neizšķiras

no sitssm; jo dativs „bajāram" nekādi negroza konstrukciju.

11. Pagātnes celma particips.

No pagātnes celma mums atvasināms tik VSSUB particips,
kuram siugulara nominatīva galotnes mask. „is" un fem. „nsi". 8o

participu mes atronam gaudriz visas ludosuropas valodās, kad ari

tik atleskas, kā Itāļu, Ķeltu un Ģermāņu valodās. Leišu valoda

sis particips siugulara nominatīvs beidzas ar galotni mask. „es" Lem.

„nsi", Slavu valodākonsonautu celmeem galotne mask. „o" ļ'em. „osi"

un vokāļu celmsem mask. „vo" fem. „vosi", Greeķu valodā m.

f. ota iz Ķuiļ fsn. un Vscindsssu valodā m. „vau" f. „usi".
Iz sesm pesvsdumesm mes redzam, ka sīs suuks visas valodas

nav īsti veenads. Citur viņš sssakas ar „v" un citur bez „v",

citur viņa atronas „nazals" un citur atkal ne.

8o apcerot, Sonlsicnsrs (Comp. 4 pag. 389) naca r,ee ta spree-

dnma, ka vecākā forma esot bijusi „vant". Bet ka tas nevar but,

lūkoja peeradit X. Vrugruauus (utr Geschichte der Noinl!lalsuffixe

—as —,
— jas — nnd — vas. — Zeitschrift fi'lr vevgl. Sprach-

forschung voi: Kuhn XXIV p. l— 9). Viņš nak pes ta spresduma,
ka pirmatuiga forma tik bijusi „vas", un ka tur, kur sīvi sufiksā

nazāls, tas eeveesees caur analoģiju ar līdzīgam formām. Vecin-
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dsssu valoda 80 participu pssvilkusi nomeni ar sufiksu „vant" un

Leišu valodā tagadnes particips, kas ari noticis Vscprusu valodā,

kur mesbeztam ari vel atrouaru pss vokāļu cslrnssin sufiksu ar „v" kā:

klauti-vuus lādējis. Citur nazāls nemaz nsatronotsss, kā Grssķu

valodā un citur nemaz neesot pssspsssts meklēt nazāli, kā Slavu

valodā. Sis domas ari man lsskas but pamatigakas; jo ari Lat-

vsssu valodā mes so sufiksu ar nazāli neatronam. Tas „i" ssks „is"
cslsss laikam caur to, ka pos vsrossrn, kur pagātnes celmā mes

atronam „j", sis „j" asimilējis sev nakoso vokālu. No seem verbeem

viņš tad pārgājis uz sitssrn. Jeb varbūt mes alosirnoos mazāk,

kad peeņemsim, ka viņš attistijsss paprssks pss teem verbeem,
kursoru pagātne bijis „i" pec konsonanta un kur sis „i" savssnojsss

ar nakosu „a" vokālu ssks „i", kā mes to redzējām vss „nt" participa
fsininina noininativa. Tads verbs par pssrnsru outu nakt: pa-

gātne nasu iz nakiu un particips nācis iz nakias.

Citos kazos sis sufiks paplašināts ar „ia", kas vssslssnas tai sa

sufiksa formai, kuru russ atronam Vscindsssu valodā tanis kazos,
kuru sufiksi sssakas ar vokāli ka nom. sing. fem. — usi v. v.

zudusi raudājos i. Ka sufiks dažādos kazos dazads, atkaras no

tam, vaj sssakurna akcents atrodas uz galotnes jeb uz celma.

Tā tad mes atronam pee mums so participu citos kazos ar

sufiksu „usia", kuram jāpārvēršas par „usa". — Vārstu ari domāt,

ka si forma oslussss iz tsininina singulara norninativa, kurs bei-

dzas ar „usia", kam cslsssVssindsssu„usi" unLsisu-Latvsssu „usi".
No sis formas citssin kazeem vajaga but: gen. ūsas, dat. usai, ak.

usu v. t. pr. Sis ļsrninina sufiks tad vslaki outu sslauzsss masku-

lina formās. Tagad viņa deklinācija visāda:

8 i111113 i :

mask. Lem.

HOIII. 18 1181

ģsn. 1183 ūsas

dat. usam 11331

ak. 11311 11811

1015. 1183 1183

p liirali:

mask. fem.

1181 1183.8

11811 11811

1186SIH usam

118118 ūsas

11808 11838.

Dažos apgabalos fem. sing. nom. skan „uss". Te „c" pavājināts
iz „i", un si forma tik dialsktiga bet ne vispariga. Tadu pasu su-

fiksa pagarināšanu sitos kazos nekā norn. sing. nrss ari atronam

Leišu, Vscprusu un Slavu valodās. Ari Gotu valoda si participa
atlsskas uzrada uz pagarināto sufiksu kā „berusjos" vecāki no verba

celma „ber" dzemdēt. No ta mes varam sprssst, ka si pagarināta
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sufiksa vecums jau lools, un ka viņš ooloos tais laikos, kur visas

818 valodas vel nebija šķirtas.

Ko participu ruos varam glitot no visooru verbeem tiklab

trauzitivooru un iutrauzitivooru kā ari rotioksivooru. Kotloksivu

galotne ir m. ~oos" f. ~usoos." Ari siui oos mes nevaram meklēt na-

zaļi, bet vokāla spēcināšanu, ka tas redzams ari voo citam formām

v. v. mazgajotees. Notloksiva galotnes deklinācija sada:

siuģulari: vlurali:

mask. fem. mask. fem.

uour. 008 UBOOB usees ūsās

ak. usos USOB USOB ūsās.

Ari citus kazus leeto tauta, kad ari nevisai boozi. (Baar,

Mag. d. 1. 1. Z. IX, 2 pag. 59).

Bez tam 30 participu leeto ari ar doiiuito jeb pilno galotni,

ka v. v. pagājušais gads, aizģajusoo kalpi v. t. pr.

8o participu mes dabūjam, kad voolookaru voo pagātnes
celma galotni „is" ka: mazgāju — mazgājis, nesu — nesis. Kur

pagātnes celms beidzas ar ģuturali „k" vaj „g," tur sooru kouso-

nanteem pec Latvoosu valodas likuruooru vrooks galotnes „is" ja-

pārvēršas par c vaj dz ; jo vrooks —i — pareet — k — ooks — c —

un — g — eeks — dz. —v. v. saku — sācis, augu — audzis. Li pār-

vēršanas saprotams atrouas tik ruaskuliua siuAulara uouriuativā.

lūkojusi participa formu, mēģināsim izzināt, ka un kad

viņu leeto teikumos. Ja mes ar so nodomu avskataruoos valodā,

tad mes tūliņ varam noprast, ka viņš izlootojarus viluiģi tāpat ka

adjoktivs. Mes viņu atronam izleetotu.

1. ka attributu:

sen augušo tautu meita Aaidij' manu bāleliņu (Trl. I 651);

vooodusai cūkai milti rūkti (Trl. II 1, 214) ;

izlijusu ūdeni uosasurolsi (Trl. II 1, 1285).

Ari boz substautiva sis particips atronas un eeņem tada ziņa
substautiva veetu:

paēdušam gula grūta: tarujalarua izsalkušu (Trl. II 1,4£3).

Bis particips attributivā ziņa, ka redzams, izlootojarus netik

voou uoruiuativā, bet visos kazos. Bez tam vel butu vooruiuarus,
ka sis particips lidziuajas tai ziņa „ut" participam, ka so participu
var attributivi izlootot tik no iutrauzitivooru un rotioksivooru ver-

booru, bet nekādi ne no trauzitivooru.

Tadeļ ruos varam teikt: pagājis laiks, miris cilvēks, saskai-

toos virs, bet nekad nesusi meita jeb nošāvis ruodiuooks. Ari tu-

5



34

vākus apzīmētājus var psssķirt sim attrioutivam participam, ka:

sen auguss tautu meita v. c.

2. ka apoziciju:
tris kuudziui pssdzsrusi roka nesa sspuritss (Trl. I 290);

vssuu sssku samaluss staigā rokas salīkušo (Til. I 818);

guli mana mamulits osstu mssgu aizmigusi (Iri. I 898).

3is apozisijas pa leelakai daļai temporalas un sakrit izlss-

tosana ar Xrssvu pagātnes gsruudiju iipomsLiliaio

RpeMeHn) uz „bt>" jeb „bihh." Bet dažu reizi sis apozitivais particips
izlsstots ari tur, kur Xrssvi lēsto savu pagātnes participu (npii-

iipomejuuaro Lpszlsnņ) t. i. relatīva teikuma vssta ka:

mes bijām div oraliui neņēmusi ligaviuas (Trl. I 348);
kur jus mani ssrakssst bediņas mirušu (Trl. I 381).

Bai apozioija particips neaizrāda sevišķi uz pagātni, ka

tadu, bet tik izsaka, ka darbiba, kura izteikta participa, pabeigta
un tā tad ari pagājusi, pirms essakas darbiba, kura izteikta tei-

kuma predikāta. Tā tad ari sis particips var aizrādīt uz nākotni,
bet tik uz tadu nākotni, kura ous jau pabeigta, pirms sssaksses

kada cita, v. p. saimussks pilsētā nobraucis nopirks dzelzi t. i.

saimussks brauks
uz pilsētu, un kad viņš bus nobraucis, tad viņš

nopirks dzelzi.

Apozitivais particips var stavst tikla preeks suostautiva,
kā ari pec: pilsētā nobraucis saimussks pirks dzelzi un saimussks

pilsētā nobraucis pirks dzelzi.

3. kā predikātu:

kaut es outu zinājusi, ka uslsstis lūkojas, es but' savus

garus matus pa vaiņagu pārvērtusi (Trl. I 471)
Kā predikātu so participu var saveenot ar visam pailga verba

formām, kā: es esmu nācis, es viju nācis, bušu nācis, es outu nā-

cis v. t. pr. Tā tad caur sa participa pailgu mss giitojam visas

tā saucamas saliktas verbu formas, kuras saskan ar Grssku, La-

tiņu un Vasu pabeigtu laiku formām, kā perfektu, pluskvampsr-
fsktu un futuru eksaktu. Biui ziņā tik vel psemiuams, ka pailga
verba tagadnes formas un sevišķi trešās personās gaudriz arvssu

teek izlaistas:

visi zari nolikusi dzipariuus zaudējot (Trl. 'l 226);
es jau odis, es jau dzēris sav arāja klētiņā (Trl. I 792);
sveša mats osldamsss sak: Naulits uzlēkusi (Trl. I 459).

4. kā prsdikativu apzimstaju: 8i konstrukcija pilnīgi saskan ar

„am" participa konstrukciju. Starpiba pastāv tik ssks tam, ka

„am" particips aizrāda uz lidzlaicibu, bet sis uz to, kas paga-
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jis un pabeigts, pirms sssakas pamata teikuma darbiba: es

redzēju sauli uzlecam uu es redzēju sauli uzlēkušu.

Si konstrukcija atrouama ari vss visssm tssm vasssm ver-

bssm, ka „am" particips.
Kur siui konstrukcija participa subjekts tas pats, kas pamata

teikuma, tur participa subjekts atkrīt un particips vssvssuojas pa-

mata teikuma subjektam un stāv uoruiuativa. To mss sevišķi

atrouaru vss rstlsksivsem vsrbesm: es neatminos viņu redzējis,

es atceros to lasijis. Ari pec verba
„
aizmirst" atrouas si konstruk-

cija, kur vel sevišķi tas peeminams, ka tad particips leetojams
ar negāciju: es aizmirsu ussaoijis. Tagad gan vairāk jau leeto

veo ..aizmirst" iuuuitivu bez negācijas: es aizmirsu saoit.

111. Inflnitiva jeb nākotnes celma participi

1. d ama -p articip s.

Kad mss apskatamees radu valodas, tad mss so participu
atronam tik vel Leišu valoda. No tam mes varam svrssst, ka

viņš celees tik tais laikos, kur Leišu un Latvessu valoda vel ne-

bija sķirusas sava starpā, bet gan no citām ludosurovas valodām.

Bet kā si forma izskaidrojama? Laikam sis suuks salikts iz divsom

kā to jau maui.vrssksgajsji, sakot ar Boppu, uzlūkojusi. Tā tad

viņš butu šķirams seks „da" un „ma". Sufiksu „ma" jau mes

reiz pārrunājām, kur viņš vēsus pats izlsstots kā participu suuks.

Tur mss redzējām, ka viņam sssakuma bija usutrals karaktsrs.

Tā tad viņš varēja vslaki peeņemt ari aktivu dabu, kā mss

to te redzam, un ari pee nolocāmas formas uz „am" redzējām.
Otru sufiksu „da" mss atronam vel dazada ziņā izlsstotu. Sevišķi

viņš atrouams Leišu valodas imperfektā uz „da — vau": saukda-

vau — sausu, un Vasu valodas imperfektā: suchten got. — sokidsduu

un laikam ari Grssķu Arj-aoristā: Bez tam sis ele-

ments laikam atronams ari vel citur, kā verbu atvasināšanā, ka:

bistsss un baidit, skrsst un skraidit v. t. pr. Laikam viņš ss-

sakuma oslsss no verbu saknes „dha," kuru mes tagad vel atronam

visas ludosurovas valodās, ka: Vsoiudsssu dlia, Grssķu ihjļju vi,

Vasu thun, Krssvu Leišu deti un Latvsssu det un darit.

Caur so sufiksu „dama" mss atvasinām participus no iuuuitiva

jeb nākotnes celma un no visssm vsrbssm. Viņu dskliua, kā „a"

celmus mask. dams fsm. dama vlur. dami un dāmas. Ari ar re-

fleksīvu galotni viņš atrouams: damsss, dāmas siug. un vlurals te

5*
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vakrit kopa. Viņš uozims, ka darbiba, kas viņā izteikta, uotsskas

tai vasā laika, ka pamata teikuma darbiba. Tadsl viņš var eeusmt

tiklab tagadnes, ka ari pagātnes un nākotnes laika vestn p. v-

tsvs pilsēta braukdams viņu arvssu apmeklē t. i. kad tevs

pilsētā brauc, tad [tas arvssu viņu apmeklē, jeb tevs pilsētā
braukdams viņu arvssu apmeklēja t. i. kad — brauca, tad

— apmeklēja, jeb tsvs — braukdams — apmeklēs t. i. kad —

brauks, tad — apmeklēs.

Kad mss viņa lsstosauu teikumos apskatam, tad nāss redzam,
ka viņš eeņem tik advorbialu teikumu veetas, kuru subjekts tas

pats, kads, pamata teikumā. Kur subjekts cits, tur, kā peemius-

jām, izlseto „ot" formu. Ta6oļ ari saprotams, kadsļ nrss viņu at-

ronam tik nominatīvā bet ne sitos kazos; jo attssootsss uz sub-

jektu viņam jastav tai vasā kazu, kā subjektam t. i. nominatīvā.

No tam ari izskaidrojams, kadsļ viņš stāv kā apozioija.

Lai gan mss so participu visvairāk atronam laika advsr-

bīaln teikumu vestā, tad mss tomēr nevaram teikt, ka vīns iz-

pilda tik so advsrbialn teikumu vsstas, bet ka vīns atronas ari

visu citu advsrbialn teikumu vsstā v. p.

a. Tsmporalu teikumu veetā:

jauns būdams ganos gāju (Trl. I 29).

eej adāms pee varteem nosper zelta ozoliņ (Trl. I 41).
b. modālu:

nak gaismiņa līgodama (Trl. I 303).

c. kanzaln:

Mēnestiņš agri leca, Saules meitu gribēdams (Trl. I 91).

es apņemuvecu sssvn, naudu mantu gribēdams (Trl.l 799).
d. koncesivu:

valssk melna tantiņās, pa laipiņu laipodama (Trl. I 843)-

-s. kondioialn:

kas var meitu nolūkot, kumeļā sēdēdams (Visi. 823).

Iz pedeja teikuma redzams, ka te vel spīd cauri tsmporalā

daba, kura ari atronama visos citos pesmeros, izņemot medains

teikumus. No tam varam sprssst, ka sis particips sssaknmā lai-

kam ssnsma tik temporalu un modālu teikuma vestu. Sis sssa-

kums ari tur vel manāms, kur sis particips izteic nodomu un tadā

vizē lsskas but fināls p. p.

es nedzeed' lustes deļ, es dzeed' laiku kavēdams (Trl.l 10).

Si fināla daba it seevisķi manāma, kad pamata teikumā at-

ronas nākotne. Caur tam ari participa darbiba vel nākotnē un
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avzimstu, ka viņa vel notiks. Bet ko avzims, ka tsssam notiks

nākotnē, to leti uzskata par nodomu un mērķi v. v.

ko dzeedasu tautiņas, vakariņus kavēdama (Trl. I 5).

Iz tsmvoralas jeb varbūt labāki modālas dabas attīstās tad

vel ari ta konstrukcija, kur particips tik Isek leelaku svaru uz pa-

mata teikuma verbu un atvasināts no ta vasa pamatu teikuma

verba. Daudzreiz sis particips peeņem vel adverbu, ka:

dzssdi, dzosdi man māsiņa, dzsod razani dzssdadama

(Trl. I 18).

Bet viņš atronams tik pat ari boz adverba:

tec oanniti tecēdams, suņi tevi nepanāks (Trl. I 855).

nao nākdama vasariņa, visi bērni tevi gaida (Trl. I 1095).

Tadu sa participa lsstosauu mss atronam sevišķi tad, kad

pamata teikuma verbs stāv imperativā jeb saveenots ar „lai".

Advsrbiala apzimetaja vesta atrouas ari pronomeni un adverbi,

kuri ssvada atkaras jautājamos teikumus. Bet tad viņi vairs nav

iutsrrogativi bet iudsnniti v. v.

sij māmiņa kur ēdama (Trl. I 112)

lec Janiti kur lekdams (Trl. I 136).

grssz meitiņa ko grsszdama (Trl. I 235)

lai es ssmn kur ssdamis (Trl. I 940).

Dažreiz izradās, ka particips bntn tadā ziņa ssņsmis pat-

stāvīga teikuma vsstn un atronas tur, kur pamata teikuma verbs

atrouas sita forma neka imverativa un nav savssuots ar "lai",

kā: Deevs labi dar, ko darīdams. Bet tādas vsstas mums jaeeskata

par savilkumssm jeb elipsēm. Tā ari vssvsstais teikums oslsss

iz vilniga teikuma: Deevs labi dar, lai dar, ko darīdams.

Kā mes redzējām, tad ari „ot" forma dažreiz atteecas uz

pamata teikuma subjektu un tadā vizē tad izleetota kā „dama"

particips. Kad ari se un tur vel manāma kada starpiba starp abām

formām, kā to grib peeradit G. Freibergs, tad tomēr visparigi

ņemot jāsaka, ka viņas tagad lidzigi leetotas, bez nekādas starpi-
bas sajēgumā.

Ari Leišu valodā sis particips uz
„

darus" izlsstojams tik ka apo-

zioija advsrbiala un ne kā attributs, jeb predikāts, kadsļ Xnrssliats

viņu nosauc par adverbialu participu. Ari Latvessu valodā viņu
nevar izlsstot citā neka avozioijas ziņa, kad ari daudz rakstnsskn

tagad viņu izlssto kā attribntn un tada pat ziņa kā Vācu participu
uz „sud" v. v. skrssdams zirgs laufendes Pferd, milsdams tevs

liebender Vater Tadā ziņa es viņu neesmu nekur atradis ista
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tautas valoda, ka p. p. tautas dzeesmas. Si konstrukcija ir tirs

ģermānisms. Nebūtu Vācu valoda particips, tad neveenam

nenaktu prata darit „dama" participam varu. Bet vaj mes ne-

varam iztikt bez varas darbeem? Kadeļ ne? Nusu valodai jau
daži citi eerooi to pasu paspēj, ko Vācu „oud" particips. Dažu

reiz mes varam leetot „ot" participu, ka das fliehende Masser teķos

ūdens, citur atkal substautivus un sevišķi uz „ajs" kā: dzērājs puika,

jeb ari rolativu teikumu. Ari ~dama" particips lestojams, bet tik

kā apozioija p. p. er geht herum toie ein brullender Lowe viņš eet

apkārt rūkdams kā lauva un nevis kā rūkdams lauva. Iz

tam ari saprotams, ka viņam no kazeem tik uomiuativs. Kur tau-

tas dzsesmas atrouam citus kazus, tur pa daļai vaiuigī uzrakstītāji,

pa daļai tādas dzsesmas cēlušās pēdējos laikos un tais apgabalos,
kur daudz ģermānismu.

Kur viņš izleetots predikatīvi pec verbesm ssutieudi et

dsolaraudi, tur viņš osjauoses bszlikumigi „am" formas lauka, ka:

es redzēju velna mati ābele koklsdamu (Trl. I 157);

kur vajadzēja teikt koklojamu, un es atradu velna mati

Ossva mati kaudamos (Trl. I 158);

kur butu jāteic: kaujamos jeb kaujamsss

2. ta-particips

Ar „ta" sufiksu Latvsssu valodā atvasina participus no iuti-

uitiva jeb nākotnes celma. Kad uomiuativa ~s" peesleenas, tad

„a" izzūd, kā visur citur p. p. redzēts iz redzētas, rakstīts iz rak-

stitas. Leišu valoda „a" vel uzglabājošs: sūktas, matvtas, jsskotas,
kamēr Vsoprusu valoda viņš ari izzudis p. p. dats, orixtitB. Ari

visas citās ludoeuropas valodas sis sutiks tada pasa ziņā leetots

t. i. prssks pasīvu participu atvasināšanas. Viņš visur teek dskli-

uats, ka ~a" celmi, ko ari redzam musu valodā. ?so mums viņu

leeto ari ar pilno jeb dstiuito galotni „tais," kā: pārdotais zirgs,

nopirktā maja.

Lavas dabas deļ viņš top atvasināts tik no trauzītivsem ver-

beem; jo oiteem trūkst pasīva. Tadeļ mss viņu usatrouam ar

rstlsksivo galotni. Kur sis particips atvasināts no iutrauzītīvoem

vsrbsom, tur viņš palicis par tīru adjektivu, ka: dzimts kungs,

dzimti ļaudis, silts, salts v. t. pr.

Aplūkojot viņa funkcijas teikumos, mums jāteic, ka viņu iz-

leeto pilni tāpat, kā īstos adjoktivus. Tadeļ mss viņu atrouam

izlsstatu :
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1) ka attrioutu:

kam paņeme ausskļaru saderētu matēs msit' (Trl. I -||).

bareniti tautas vsds nepušķotu vilainiti (Trl. I 119).

2) ka apozioiju:
lssli vilki uzaugusi nešūpoti, neloloti (Trl. I 327).

tu māsiņa talu vesta, ka aizgāji tautiņas (Trl. I 357).

3) ka predikātu ar verbu „but", kura tagadnes formas pa loslakai

daļai izlaiž. Tā mss viņu atronam izleetotu, lai glitotum pa-

sivas formas:

uau vel vosua izdzoodata, jau deviņas sacerētas (Trl. I 23).
visi trauki apmazgāti, pavarnice nemazgāta:
visas tautas apveltītas, tev māsiņa usveltita (Trl. I 573).

4) kā predikatīvu apzīmētāju:
a. pse vsrossm seutieudi et deolaraudi:

dzird ssrdssui saderētu (Butt. 1091).

i), ari pes citeem trauzitiveem:

sauja ņem salooitu (Trl. 1 524).

c. pee iutrauzitivsom un refleksi uomiuativa

paliks dzoesma usdzesdata (Trl. I 32).

3. tiua-partioips.

Lislsustsius (L. Bpr. II p. 194) pssmiu, ka Adolpui (1685)
sava gramatika peemiuot partioipium passivi oum notione ueoessi-

tatis ar galotni „tius" fsu. „tina", kā „sargatius" kur mes toiktum

sargājams. Ari tais laikos viņš neesot visparigi leetots, bet tik ss

un tur. Bet ari tagad viņš vel uau pavisam zudis. Esmu viņu

atradis vel vosua tautas dzsssma, kur viņa galotne parvortusoss

par tous, toua, kur „i" pārgājis ssks „s" tadeļ, ka uakosa zilos

„a" bijis. 8o pssmsru atronam Biel. 2279:

dzsrtsus outu alutiņš, kam varējis uopsluit!
ņemteu' kutu matēs meita, kam varējis sataujāt!

Ka si dzsssma iz Luoauss, tas pssrada, ka sis particips nav

ņemts iz Leišu valodas, bet atlika iz agrakajoom laikosm. Leišu

valodā sis particips piluigi vel dzivs. Viņa galotne ir: tinas. 8o

sufiksu mss atronam tik vel Vsopsrzsssu valodā, kad ari viņš tur

izlsstots ka iuuuitiva sutiks taiuav (Handbuch der altbakrnscheil Dialekte

voil Bartholomae § 350).



Krustpils (Krizburga)
(Vitebskas guberņā)

Draudzes apgabalā apdzivotu veetu nosaukumi

no Dreimaņu Petera.

Ir*eez:iiTiej nmi.

Saisinajumi: oms. nozime: ceemu (0,a,H0-cejii>e, xyiopi>)

vn. c.
„

veenatnu ceemu (3acrßHoKT.j

sdz.
„

sadzu (,a,epeßHaj
ud. s.

„
ūdens sudmalas

kr.
„ krogu

pmz. „ pusmuižu (^OJUsßapoKt)

vta,.
„ vestu, viduci (m-Kcthoctlj.

Garās skaņas, bez lausto un stsevto izšķiršanas, anzimstas celmos ar

ā, s, I un v (veca ortogrāfija: ak, sk, ik un uk).

Nosaukumeem lidzās ssslsģti vardi izteic to pasu nosaukumu Xrust-

pileesu (Xrizkurdzeosu) izloksne. Se klat isuma kutu peeminams, ka viņu
izloksnē ģandriz arvsenu tssk izrunāts :

garais a un v (ak, uk) ar preeksa tik-ko sadzirdamu „o" skaņu, kadsl visi

tadi a un v skaņas ir sszimstas ar °a un "v

„
i (ik) ar nrssksā tik-ko sadzirdamu c, tadeļ avzimesim ar "i

„
o (sk) teek izrunāts kā a (ak) jeb ģandriz (> a.

Vardu celmos un vadāmai ari citur isā „a" skaņa tssk izrunāta kā o kā

Vasu o — Sonne, oder.
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Xrustpils (Krizburgas) valsti.

Asote (Osote—Xrustp. iz"

loksne), pmz.

vn. c. Nīkuru Aros (N°ikuru-

°Aros)

s6z. Auzani

„
Alvmani (Olrmani)

„
Andrani

„
Rudzisi-Anoani

„ Ancis,i„

Aizkalnes

Anksta-sala (— = sola).

Rrnkloja

Bebri (Laori)

Lalgaļvi

Lrodiķi

Druku = Būsi

Ragali-Lorzomuooki (R°a-

g°ali)

Biseneeki

Bagdani (Bogdani)

Doiuau = Lucliukas

Laumaui

c

Bclz. Catlaksi (Oatlaksi)

„ Cīruļi

86.21. Vūoaui (D"uoaui)

~
Dzeņi

~ Drojmaui

~
Dzirkali

Ilngura valsti.

Sdz. Ariui (°Ariui)

„
Autuzi (Ontuzi)

„
IVloza = Āres (— = "Aros)

oms. Aparuooki

Iļuksas, pmz.

Sdz. Lauri

„
Bites

„
Loksti

„ Iļ-uļu —
Lauoaui

Darvas = Brenču kr.

Berzu kr. (Bāršu)

oms. Kuļu — Valģaļvi

~
Darvas = Brenci

vn. c. Likšos.

Sdz. un cms. Ciruļi (Oiruļi)

oms. Apšu ■==. Oiruļi

Sdz. Dēles

„
Daukstes

oms. Druvasuooki

Dauksra kr.

6
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862. ?3iip6i- = Oriilsi

„
Daukstes

vn. c. Punu =: Oriiķi

vta. Draudava

„ Dūķerneeki (D°uķ —)

„
Do-bmezs

„ Dēļudruvas

Dravokas kr.

Druku kr.

Sdz. Eerniņi

„
Mkiir = Ēi-iiii

Jurguc = Eriņi.

Sdz. Gravani

„
Garbārzi (Gerb°arzi)

„
Grabazi

„

Glāzn66ki

Ganu ki-. (Gonu —)

Sdz. Indriķani

„ 11-ģsni

~
Ilclz6ii66ki

„
Ir 6116615 i

vn. c. ?iii-iii3lii66liii — Igauni

sdz. Igauņi

Iļi-izl)iirg3 (Xi-iiLtvilB)
,

meests, muiža, dzelsceļa

stacija

8621. Kreevujāņi

„
Kroici (Rp^Sn^)

Sdz. E23111

01113. E^-eļi

Sdz. Galvani

Gūzani (G°112l)

„
G6i-v3iii

~
Gei-ini

„
Gravani

~
un kr. Gr-oni3lti

Bdz. Josti

„
Jakstiņi

„

6M.8. Inķani

IviiBis3B kr.

Inķan kr.

Sdz. Katleri

~ Ķīves

„
K31111186t38 (X611183r,38)

„
Vec-Kaķalīci

„
Jaun-Kaķalici

„
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Sdz. Xnavi (Xri°avi)

„
Kūkas (X°uk —)

„
Koderes

Kaupreneeki

„ Vēja = Kaķi

„ Stipru — Xon6rati

„ Spēles — Kazaki

„
Xrmoi

„
Хт-ssssi -Xikurl

„
Kalvi

„ Klaugi

„
Kaķisi

„
Xalmisstas

„
Līvu = Xrssvi

vn. c. Kazu = Brenci (Xozu = —)

„
Tauvrsnsski

Kūkas kr.

Sdz.

Lamlzam

„ ?akalnss-Lamam

„
Prosclss-Lamam

~
Aizupss-Lamam

„
Sila-Lamam

Lāci

„
Laides

„ Laimani

„ Luļakas

Kūgu —
Lanclzam

„
Lazclsiisski

„
Lauki

Sdz. Krūmam'

„
Kurseesi

„ Nsza-Tsksļi

„ līi-um-Xsķsļi, oms.

„
Kikuri, oms.

„ Ezai--Xiķaukas (Azar-X-)

„ DauAav-Xiķaukas

„
Xūrani

„ Kropiņi .

» Ķūgi

„ Ku9eneeki

„
Xlauoavas kr.

oms. Xauprsnoski

u6. s. Xrssoums

oms. Grimšu -Kaķelici

Sdz. Ivuskas-I^aoisi

„
Lsitam

„ Lukapickas (Lukap'iokas)

„
Lamam

„
Lamdzani

oms. Laoisi

„
Loorakti

„
Lamlzam

„
Lāci

„
Lukstu kr.

6*
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sdz. Dopuoarzi

vta. Dsisupuooki

„
Smanu = Dioits

Sdz. Medilas

„
Kūku =: Medilas

„ Midzeņi

„
drānu = Naksiui

Oglsussku = Maksini

„ Slīpo-Melderi (Slipo —

„ Niglaui

vu. c. Mizuki

„ Nosaki

s6z. Xikuri (N'ikuri)

„ Namiķi

vu. c. Nesauli (Nasauļi)

sdz. Stradu:= Qglouoski

„ Daugavas = Ogleneeki

s6z. Dzeņu —Pavuļi

„ Lakar-Palojusoka

„ Pooguti

„
Plauži

„
Dosviui-Poclusoki

„
Piuui

„ Puriualusski

„ Daukstss-Potrouooki

„ Daukstos-Pauper-i

Dēles =Piekās (— = P°ic

kas)

„
Pitolusoki

Sciz. Mālukalni (N°alukolui)

„
Meza = Ratites

„
Melder = Katitss

„
Medilas

„ MezanPāpuli (— -P°ax-)

cms. Nuizusski

Meza-Dibens

sdz. Nozares

cms. Dēles —Ozoliņi

Dglouooki

„
Ozoliņi

sdz. Preecumi

„ Papuļi

„ Perveļi

Psetsraui

„ Puķes

„ Puķi

„ Poļakas

„
Plosi

„
Pauri

„
un cms. Paķi

ours. Pookouooki

piuz. Poclzviuka
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sdz. ?rizi

„ Purniņi

„ ?omģas

vmo. Puteļi

„
Preedneeki

„ ?apoļi vta. ?losnloja

pm. ?mm-mniza
„

Pasilneeki

sdz. Rozģi

„ Eizgi

„
Rivaki

„ Rusnļi

~
Rubeni

Rankas (Ronkas)

„ Spēles Eoķi

s6z. Stirini

„
Smani

„
Alkar = Smani

„
Skramani

Spnngani

„
Stanslavas

„
Svilsi

„
Snņi

„
Sīkstuli (S eikst —)

„ Sprukti

„
Sarķi

„ Stulpiņi

„ Spolani

„
Silavas

„
Stnknli

sdz. Rimsas

Rubeni

„
Rnļi

„
Knģatnooki

„
?mmal = Rosās (- = Rosās)

~
Meza-Rasas

oms. Koki

sdz. Spilvi

„
Sila =Bebri (— - Babri)

„ Stoķi

„ Spaģi (Sp°agi)

„ ?nrmal-Spaģi

„ Spriclzani

„
Stranmnooki

„
Snsoclzonooki

Štikāni

„

Zirmansi

„
Sknjani

oms. Stintos

„ Spigas

„ Spilvi

„
Slipoo
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sciz. Speldziņi

~
Ssstuoe-ki

„ Smiķi

~ VsB6ļa-Saukaļi

oms. Skudres
.

vta. dauu-Salsssi

„ Auģsta-Sala

„
Produ =. Sala

„ Spēles kr.

Spuuģau kr.

Smilksu kr.

sdz. Rumāni

~
Skiltsri

~
Sauritss

~
Medilas-Saurites

pmz. Vrspu-iuuiBa

„ Tsiļi

liltsusski

U

oms. Muizneek-Stepi

„
Susi

„
Saukas

~ Autuzu-Siliņa kr.

„ Sausajs kr.

vta. Nsķu-Sala

~
Vadzes-Sala

„ Ļautiņi

sdz. Vraksas

~
Tuntuļi

Stican-Turki

pmz. Ti-sntslosi-ģs (Gostins)

Ungur muiža (Lsmsu, —

vaoitai)

362. Usani

„
Ūdri

„ Upsargi

Uģarusski, Ilģarss

oms. Ūdri

Ungurs, valstsmiga, krogs,

baznica.
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Veseļ-muiza

sclz. Vaglani

„
Varsssi

„
Tķuzu-Vsssli

„
Vsrskakļi

Vilciņi

Vimbu kr.

vii. c. Alimann-Vaskarnscki ( -

VvBk°a)

„
Vareesi

„ Vsvsļn-Dsgsnis

Zeļķu-muiza

sdz. Zilani

„
Gravan-Zilani

Zvidzani

„
Zavsnsoki

„
Zidi

vta. Zalisi

Zvicizanu kr.

sdz. Vaglani

„
Virsnļi

„
Vezi

„ Vagali

Vszn-Ssstņsski

~
Vers-Ares (— = °Ares)

„ Vanagi

~
Vssstnsski

cms. Knkn-Vsvsrss

„ Vaguļi

Vesetes kr.

„
Vilku kr.

sdz. Ziginavi

,) Zaļaoi

Lnsn-Zagari

cms. Znndani

Zidares (Zeid°ares)



Kadās galotnēs, jaunorakstibu rakstot, butu

jaleek garuma zimes.

No Weberu Sandera.

R. L. B. Zinībukommisij 3,savs. ārkārtīga sapulce 2 1.jūnija 1884g.

nosprsoda, jauna rakstība (ortogrāfija) atmest garuma zimss visos

vardu celmos un tas tik paturēt vardu galotnes. Bet kadi sufiksi

butu apzīmējami ar garuma zirni, par to valdīja leela domu star-

pība. Beidzam sapulce vssnojas, peeņemdama lektora 'VVolmes kga

prsskslikumu, ka garuma zimo loskama visur tur, kur vardu sn-

tiks poe deklinācijas un konjugācijas caur burtu savilksauu (kou-

trakoiju) kļuvis gars un atvēlēja Ziuibu kommisijai sīkāki izstrādāt

nosacījumus par sufiksu garuma apzīmēšanu.

Zinibn kommisija atzina so jautājumu par tik svarīgu, ka

likusi to otrreiz uz deenas kartības prssks sini vasara pr. 1885.

gada sasaucamam ārkārtīgam sapulcēm.
Atzīdams jautājuma svaru un osverodams leoln nesaprašanu,

kuru daži rakstuoski rada, reizi pos ta, reizi pos cita sufiksa garu-

ma zīmes atmezdami, gribu te savus padomus nodot klajai ap-

spreesanai.
Zinību, kommisija nosprssdnsi, tas galotnes apzīmēt ar garu-

ma zīmi, kuras pes deklinācijas un konjugācijas caur burtu savilk-

sanu kļuvušas garas.

Te nu vispirms jāvaicā, kadi ir minētas galotnes.
Vardu galotne tssk gara caur skaņu jeb burtu savilksann pos

deklinācijas un konjugācijas tik trijos gadījumos:

1) Vsonskaitļa lokatīva, kur vakara (makara), zaļo (sahle),
sirdi (firbi) un krogu (krogu) oolussss no vakar-a-i, zal-o-i, sird-i-i,

krog-n-i (skat. Bielensteiu, Lettische Grammatik § 104— 107 Lettische

Sprache § 149). Jo Sanskrita, ka ari senajās Latvsssu un Leišu

valodas vssuskaitļa lokatīva galotne ir — i —.
Bis „i" pssslssnas

pos vardu celma beigu skaņām a, s, i, n u. t. j. pr. un savssno-

jas ar tam par galotnēm ai, ci, ii, vi v. t. j. pr. Tautas dzsssmas
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un dažas Batvoosu valodas izloksnes ka ari voo vrouoruouooru

„sis" un „tas" un dazooru advorbooru soo sufiksi vel viluigi usturoju-
-8008. Bar vooruoru: voo vrouoiuouoour sis un tas — sai zeme

sschai seme), tai vakara (tai ara); pee advorbooiu: tādai, sadai,

nekādai, tikai, visai; tautas dzoosuias:

Balta puķe, uoodro zaļa, ozarai Ilgojas.

Nae Janiti lejiņaje.

Zaļu nasta mugura c,

Saulit veļu vakarai

Nozas zelta laiviņa.

Tāpat ari Vakar-Xurzoruo vel boozi dzird lokativa galotnes

ai, ci, ii un vi, dažas vootas „ai" savilktu par „o".

Ta tad garuma zime butu vispirms lookaiua deklinācija uz

voouskaitļa lokativa savilkto galotni a, c, i, v un outu jāraksta

vakara, zaļo, sirdi, un krogu.

Leišu valoda pārvēršas voo ruaskuliuooru ai par o (v. v. lauko

— laukai voota), turpretim voo foruiuiuooru un pee „i" un „v" cel-

meem took eelikts starp o un celma beigu skaņas durts j (v. v. rau-

kojo, latv. roka, sirdvjo, latv. sirdi). Tādas formas atrouaruaB vel

Batvoosu valodas tautas dzoosruas.

2) Adjoktiva defouitas galotnes. Ka zināms, Batvoo-

su, ka ari Leišu valoda ir divējādas adjoktiva formas, dotluita un

iudouuita. Par vooruoru: labais tovs un labs tovs, laba jeb labajā

mate un laba mate. Sis abas formas ļoti šķiramas veena no otras

un šķisti uzturamas ka Batvoosu valodas bagatibas un kupluma
loooibas.

Adjoktiva douuita forma oolusoos caur to, ka voo adjektiva
voovoouojoos pronomens „jis", kas tagad Batvoosu valoda tik ka-

das izloksnes usturojoos par pastavigu pronomenu, bet Leišu va-

lodā vel pilnigi took lootots var tadu (jis, ji). Caur jis voosloo-

sanu pee adjoktiva dabunamBatvoosu valoda sadas vardu formas:

Ns savilkta

Sing. Nom. laba—jis
G-en. labaja
Dat. labajāir
Acc. laba—ja
Loc. laba -ja

savilkts, forma

labais

laba

labam

labo

* > laba

7
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Plur. Nom. laba—

Gen. laba—ju

Vat. labajssin
Aco. laba—jus

Loc. lavajvs

3ing. Nom. laba ja

Gen. laba—jas

Dat. laba—jai

Acc. lava—

*
Loc. lavaja

lav6S

labo

labeem

labos

labos

lava

lavas

labai

labo

laba

?lur. Noru. labajas labas

Gou. laba—ju labo

Dat. laba—jaru labam

Acc. laba —jas labas

Loc. labajas labas

Kad nu garas skavas, ka diftongi un pusdittougi oo un o,

uodabuu garuma zimes, tad ar to butu apzīmējamas caur koutrak-

oiju garas kļuvušas galotnes: Gou. Biug. Naso. Gou. laba (labajā

voota), Noru. Gon. Bing. un Noru. Aoo. Plur. Four. Gou. laba

(labajā), labas (labajās). Par peem. no laba tova, laba mate, no

labas matēs, labas sairunoooos. Saprotama loota, ka ari poo supor-

lativa, kam ir adjsktiva doriuita galotne, jalook garuma ziruo; p. p.

labāka sairuuoooo, loolakas mājas.

3) Voouskaitla otras un trosas personas prozouta poo

VI—IX šķiras vorbooru. To pārvēršas '
2 pors. dav—aj—i par dava

3 pors. dav— aj—a . „
dava

2 pors. bar—oj—i
„

baro

3 pors. bar—oj —a
„

baro

2 pors. med—ij—i
„

ruodi

3 pors. mcd —ij-a
„

ruodi

2 pors. doodol ej—i
„

doodolo

3 pors. doodol—ej—a
„

doodolo.

Kad pee VII. šķiras verba barot skaņa o jau vati par sevi

gara, tad garuma ziruo butu lookarua poo 2. un 3. pors. siug. praos.

VI., VIII. un IX. šķiru verbu galotnēm, ja tas kļuvušas garas caur

koutrakoiju, jo nokontrauotas formas took loototas blakām kou-

trahetam.
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Tss nu butu visi tss gadījumi, kur varotum likt garuma zīmi,

ja to pssusmtum par likumu, ka tikai tur garuma zims lsstojama,

kur suiiks vaj galotne caur koutrakoiju tikusi gari. Bet gaisi

redzams, ka ssvsstum Batvsssu rakstība lsslakas jukas, ja lsstotum

garuma zīmi tik šauras robežas. Jo ir vel daudz garu sufiksu

Batvsssu valoda, kas ne caur koutrakoiju, bet citu cēloņu pec

kļuvusi gari. Ja tur nu uoapzimstum vokāļu garumu ar garuma

zirni, tad vārstu celtees tas lsslakas nesaprašanas un pārprašanas,

kad īpaši vel ssvsro to, ka caur garuma zimss atmešanu vardu

celmos Latveesu valoda stipri vairojošs to vardu skaits, kas vse-

uadi teek rakstīti bet ir dazadu jodzssuu nesēji.
Tā par pssmoru garuma zirni gannevarētu atmestpos daudz-

skaitļa lokatīva, kur garums nemaz uava oelees caur divu

vokālu savilksauu, kā veeuskaitļa lokatīva. Daudzskaitļa lokatīva

galotne bija Sanskrita, Leišu un Batvossu valodas — »su", kura

Leišu valoda pamikstiuajas par „se" un Batvsssu valoda par „si", pss

ka ssprsokssjais celma beigu vokāls tika pagarināts, a un v par

o vaj a, i par i. Beidzam Batvsssu valoda atkrita burts „i" pos

galotnes „si", ta ka „s" tikai palika. Bar psemsru :

no dārza—su oelees darzo—si — dārzos

„

deevera—su
„

„
tauta—su

„

doovero—sī — doeveros

tauta—si — tautas

krogo—si — krogos
sirdi—si — sirdis.

„
krogu-su

„

sirdī—su
„

Tautas dzsssmas atronam vel galotnes „si" un pat „su", ka

par peemeru:

Saspārdīja ledus kalnu

Deviņosi gabalosi

Deviņosi gabalos.

Skaņa o ir jau aizvssu gara, tadsļ tai nevajadzētu vairs

garuma zimss, bet pss ļsmiuiussm ta nekāda vizs nebūtu at-

metama, jo citādi nemaz nevarētu izšķirt daudzskaitļa lokatīvu no

daudzskaitļa uoiuiuativa, akuzatīva un vokatīva. Tapec butu ja-
raksta: paliku mājas, bruuouoski dzīvoja pilis v. t. j. pr., lai gan

vārdos
„mājas" un

„pilis" skaņas a un i nemaz nokļuvušas garas

caur koutrakoiju.

Daudzskaitļa datīva galotne bija Batvsssu valoda vis-

pirms „mis," kura paisiuajas par „ms," „mi" un beidzam par „m."
Pilno galotni „mis" atrouam vel dažas Vakar-Xurzomss izloksnes,

p. p. vauagamis (vauagssm), ssskstamis (ssskstssm), ar „tamis" ma-

7*
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miņamis; tāpat ari dažas adverbu formas: vsstamis, brizamis.

(balotus „ms" atronama dativos: mu-ms, ju-ms, ka ari daža iz-

loksnes. Bet jo beezaki sastopa*m ar galotni „mi",'it ipasi tautas

dzossmas :

Nao, Jauiti, lsjiņai, ligo, ligo

Dod manāmi telitemi, ligo, ligo

Tagadēja rakstu valoda no agrākas galotnes „mis" palicis
tik „m". Li burtu atkrišana nepalika bez ssspaida pee vārda

celma beigu skaņas. Viņa to pagarināja un proti padarija pee

viressu kārtas vardssm iso „a" par „ss" un pos sesvsssu kārtas

vardssm iso „a, c, i" par garo „a, s, i". Tā cēlās no vanagamis

— vauagss-m, no osļa-mis — osļss-m, no vssta-mis — vssta-m,

no judzs-mis — judzs-m, no del)ssi-mis — dsbssi-m.

Jaunā raksiba nevārstu iztikt, daudzskaitļa dativa galotni

pee sssvsssu kārtas vardssm nsapzimsjot ar garuma zirni. To va-

jadzētu tadsl darit:

a) ka skaņa a, c, i formās veetām, judzem, debesim ir gara,

b) lai vārstu izšķirt daudzskaitļa dativa formu am pss sss-

vesšu v formas am pos virsssu kārtas vardssm. It ipasi pss pro-

uomsussm varētu ooltses lselakas jukas un nesaprašanas, ja no-

šķirtu caur zimsm vssuskaitļa un daudzskaitļa dativa formas.

Datvsssu valoda ir vel savada forma prssks sudstautivssm,

kas tssk atvasināti no rstlsksivssm vsrossm, kā par pssmsru:

kaušanās no kautees

mazgāšanas „
mazgatsss

atzisauas
„

atzitsss.

Bssm vardssm blakām lssto kaušana no kaut, mazgāšana no

mazgāt un atzisana no atzit. liedzams, ka pss sssm rstlsksivssm

būtu lsskama garuma zims galotņu formas, un proti tadsļ,

a) ka tas ir garas, bj ka citādi nevarētu izšķirt rstlsksivas

no aktīvam formām.

1"a tad dutu jāraksta:

SinZ. Nora. kaušanas

„
Gsn. kaušanas

„
Dat. kaušanas

„
Acc. kaušanos

„
Loc. kaušanas.

Beidzam pos deklinācijas būtu jassvsro Datvsosu valodā ļoti
beezi lsstotss pronomeni — sis, si; tas, ta. Lai sos pronomenus

leetojot neceltos pārprašana, vajadzētu sssvsssu kārtā pss voou-
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skaitļa gonotiva un daudzskaitļa nominatīva un akusativa likt ga

ruma zirni un rakstīt sis un tas, izšķirot no virossu kārtas veen

skaitļa nominatīva sis un tas.*)

To nu būtu uzskaitīti visi tee gaclijumi, kur galotnes pee

deklinācijas outn lootojama garuma zimo.

*) ?sszims. Lis un si sslusess no sjas un «ja. Deklinācija viņsem
ir divas formas, vssna nskontraksva, otra par i kontraksta, ka redzams no sas

tabulas.

Virsssu kārta.

Sing. NOlll. 8^3 — s nekviitr. — konti', sis

„
GSII. sja— 3

„
83

„

si

„

Dat. 8)3—m
~

sam
„

sbii

„

Aco. sja— 11
„

80

„
Loc. sja—i

„
sai

„
81П1

Plur. Noru. sja — 1
~

860
„

„

ОбП. 8)3—11 „
80 „

—

„

Dat. Bi'3—11118
„

866111
„

— '

Aco. sja—ns „
808

„
Loc. sja—Bll

„ 808, 8318
„ 811118, 818

866V66811 kārta.

Sing. NOlll. sja nckvnti'. 83. kontr. 8i

„
Gen. sja -38

„
838

„
818

Dat. sja-i
„

831
„

Blj

Acc. sja- n
„

80
„

—

„
Loc. sja —i

„
831

„
81П1

Plur. Nom. sja— B
~

838
„

818

Gen. sja—11
„

80
„

—

„
Dat. sja—mis

„
sam

„
sim

„

Acc. sja — 118
„

838
„

818

„
Loc. 8)3—811 „

838
„ 818,811118.

Visvairaki tssk leetotas var i kontrakstas formas un no nskontrakstam

formām tas ņemtas, kas nes kontrakstam trūkst. Bet kad nu blakām kontrake-

tam ari nskontrakstas formas teek leetotas un kad, ja tik kontraketas formas

vsen leetotn, virsssu kārtas vssnskaitļa ģsnstivs —si — lidziģi skanētu ar sesvee-

sukārtas vssnskaitļa nominativn— .si —un ssevsssn kārtas vssnskaitļa Asnstivs
—sis — ar daudzskaitļa nominativn un aknsativn —sis, —

tad rakstu valodaiz-

šķiršanas deļ derētu leetot vsenskaitli nskontrakstas formas — sa un sas — si

un sis — vssta. Tāpat nrssks ssevsssn kārtas vssnskaitļa dativa kutu izvelē-

jama nekontraketa forma sai — sij vssta un lokatīva ņemamas formas sini-

un sinis. fa tad rakstu valoda vajadzētu locit sis un si tada vizs:
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?ss konjugācijas eeverojam jau vesnu gadijumu, kur koutrak-

vijas dsļ bija jalssk garuma zime. Bet ar 80 vesnu gadījumu

nspestiks, ka tulit dus redzams. Ņemsim par pssmsru sos verbus:

augt, sist, pit, mest, mazgāt, lūkot, tirit, milst. Ja nu neizšķiram

garumu un isumu pee prezenta un pretsrita 1 un 2 personām

daudzskaitli, tad prszsuts un prstsrits pavisam vssuadi tiktu rak-

stiti, tā ka lasot nemaz nevarētu zināt, vaj rakstnssks domājis uz

tagadējo vaj uz pagājušo laiku. Bet daudzskaitļa lun 2 personas

prezsnts gluži izšķiras no pretsrita caur to, ka prszsuta sufiksi

„am" un „at" ir isi, turpretim pretsrita gari. Tas no daudz rakstues-

keem lidz sim dssmzsl netika ssverots, ka ari nesen rakstos vel

netika smalki izšķirtas un sszimstas adjektiva dstinitas un inde-

tinitas formas. Bet tagad gan butu reizi nācis laiks, kur mums

butu jasevsro valodas smalkas izšķirības un jalssk robežas valodas

kupluma rupjai izpostīšanai. It ipasi jauno rakstību ssvedot, kura

vairāki peeslseuas Datvsssu valodas dabai, ne ka vecaja, mums

butu jalssk vsriba uz valodas smalkumssm. Tadsļ ari butu ja-

apzims. garums prstsrita sufiksos „āmv
un "at" un jāraksta:

tagadsis pagājušais laiks

augam, augat (audzsst) augam, augat

sitam, sitat (sitsst) sitām, sitāt

pinam, pinat spinsst) pinam, pinat
nīstam, metat (mstsst) metām, metāt

mazgajam,mazgajat(mazgajsst)mazgajam, mazgājat

lūkojam, lūkojat (lukojsst) lūkojam, lūkojat

tirijam, tirijat (tirijsst) tirijam, tirijat

milsjam, milsjat smilsjsst) milsjam, mīlējāt.

Tāpat butu jāizšķir pee msdialssm un rsflsksiveem

verbesm prezsnts no preterita vssnskaitļa un daudz-

Vir. kārtas. Lssvsssu kārtas.

Killg. Noill. 818 si

„
Gsn. sa 83,8

„
Dat. šim 83,1

„
A.VO 80 80

„
Loc. Bini 81111

Pini. NOlll. see 818

~
Gen. 80 80

„
Dat. 8SS!!) sim

„
Acc. 808 818

Loc sinis 811118
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skaitīs, 3 persona. Brstsrīta 3 personai ka vssnsķaitli, tā

ari daudzskaitļi ir aizvssn gars snnks as, turpretim prszsnta dažas

izloksnes lssto garu ~a", dažas isn. Kad nu rakstu valodai ir

tsssiba, no izloksnēm to ņemt, kas padara valodu kuplāku un

zimigakn, tad tas nebūtu nepareizi, ja prssks tas izveletnm to

izloksni, kura izšķir preterita no prezenta formām, proti ja raksti-

tnm prezenta 3 personas galotni „as" isn, turpretim prstsrita leeto-

tnm garuma zirni. Barpsemsrn: mazgājas er Mcischt sich un mazgā-

jas er mufei) sich; sitas er schlagt sich, sitas er schlug sich; badojas er

leidet Hunger, badsjas er litt Huuger; bssdrojas er gesellt sich, boo-

drojas er elite sich. Tagad daži rakstnoski jau izšķir prszentn

no preterita galotni „as", prezenta isi boz „h", bet preterita gari

ar „li" rakstīdami, bet visi nava vel ssganmsjnsi so starpibn.

Tadeļ daretn, ka pse jaunas rakstības nodibināšanas starpība starp

tagadējo un pajājušo laiku tiktu darīta aoim redzama caur garuma

zīmes pssņsmsann preeks preterita.

Tad vel pse verbssm bntn jāapzīmē fntnra treša persona

ar garuma zīmi, ka to tagad apzims ar „h", jo citādi dažreiz ne-

varētu nemaz izšķirt so formu no pagājuša laika participa un no

perfekta; par peemsrn:

viņš sitis er unrb schlagen, viņš sitis, er Hat geschlageu,

viņš kritis er wird fallen, viņš kritis, er ist a/fallen,

viņš metis er wird werfen, viņš metis, er Hat gewovfeu,

viņš vedis er wird fnhren, viņš vedis, er Hat gefuhrt.

Beidzam tagadēja rakstība izšķir „ta" — ,fo" un ka — „it)ie"

no „ta", die, detzen, „ka" weheu, dah, damit. So izskiribn derētu

ari paturēt jaunā rakstība un pse „ka" — „wie", „tā" Jo" vaj

nu paturēt aoosntns grāvis, vaj ta vesta likt aooentns aontns.

Pec mana prata derētu labāki ss paturot aoosntns grāvis, ka to

raksta beigas apradi^n.

Tagad ceru uzskaitījis visus gadījumus, kur bntn lsstojama

pss vardu galotnēm vaj sntiksssm garuma zims.

Apradot viņas vajadzību, esmu daudz runājis no izšķiršanas

un prasījis izšķiršanas deļ minētas zimss lsstosanas. Es, tā sakot,

tnrsjsss pss ntititstss principa, kurs gan īsti nava nekāds princips.
Bet vaj nu, mēģinot visus uzskaitītos gadījumus likt zem vssna

vispārīga likuma, drikststn uzstādīt tadn likumu, ka garuma zims

tur bntn lsstojama, kur jāizšķir divas formas savu starpa?
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Man sķsotas, ka dutu aplami uzstadit tādu likumu, jo tas

nemaz uava likums. Rakstot katru reizi outu jadoma, vaj atmetot

garuma zirni zināma vārda forma nedabūtu citu uozimi.

Bet gan varētu atrast iten dsrigu un visus uzskaitītos gadi-

jumus apkampjošu likumu, kurs skanētu sadi:

Garuma zimo (accentus aoutus) jaleeto:

1) tikai vardu galotnes, bet ne vardu celmos;

2) tikai pos is tsu som ars sm vokālo om, ost uspss

diftongeemunpusdiftongeem„o"un „cc", kuri jau
aizvssu ir gari un tadsļ neprasa ipasas zimss

prssks skaņu garuma;

3) tikai deklinācijas galotnes un konjugācijas per-

sonālas galotnes, kas ir slēgtas vaj kas neslēgtas

dāmas caur vokāļu savilksauu (koutrakoiju) kļuvu-

šas garas.

Kad nu aplūko visus gadījumus, kur pso sa likuma turotsss

lzutu jalssk garuma zimo, tad izradās, ka jauna rakstiva ta gan-

drīz visur tur lsstojama, kur tagad vecaja rakstiba lssto jumtiņu
"

vaj „li" burtu vaj aoosutus grāvis (').
Prssks „ka" „nrie" un „tā" „jo" butu paturams accentus grā-

vis ('), jo sss abi vardi uskrit zem augšēja vispariga likuma.

Rigas Latveešu Beedribas Zinibu Kommisi-

jas arkartigas sapulces 26. un 27. junija

deenās 1885.

Jūnija 26. dssua prāvs Ziuidu kommisījas locekļu un no

vīussm ssvssto beedru skaits bija sapuloojsss Rīgas Latvsssu

IZssdrīdas lsslaja zāle. Lija kādi 100 dalidusskī.

Ap V212 Kommisijas prssksussks atklāja sapulci un uzaici-

nāja rakstu vedēju, kura amatu izpildīja stud. pol. K. Pūriņa kgs.,
uolasit sapulču protokollu no 20. un 21. jūnija 1884. Sapulce at-

zina un apstiprināja protokollus par parsizssm. Tad ziņojis par

Ziuidu Kommisijai sssutitssm rakstssm un dāvātam grāmatām,

Kommisījas prooksussks, advokāts A. Webers, izskaidroja garāka

runā., ka Latvsssu tautai un it sevišķi Ziuidu kommisijai pssuakas
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kopt Batvsssu valodu, un turklāt aizrādīja uz uoosļssru, pa kurssiu

noklīdusi daži, kas veļas valodu tirit un kuplāku darit. Runa

bija sada:

„Brsoks kādam nedēlam tika izsludināts eeverojams valdoša

senāta ukazs mušu zemes valodu leetā. Ukazs tika dots par iz-

skaidrošanu 1883. gada dotam likumam par sojssuss toosas un

valdīšanas ssstazu pssuakuruu, pretim ņemt Krssvu, Batvsssu un

Igauņu valodas rakstītos lūgumu un citus rakstus. Bez sava prak-
tiska svara sis senāta ukazs ir vel tadeļ ļoti csvsrojarus, ka tas

gaisi, skaidri un ussaudigi izteica, ka valdida nolikusi un atzinusi,

ka usvoou vispari Xrssvu valsts valodai, bet ari Baltijas pirruss-
dzīvotāju veetigām valodām ir veenadas tossidas ar Vācu valodu

un ka maksas ņemšana par rakstu tulkojuruooru Vācu valoda jau

tadoļ vosu uava poslaizarua, ka ta nodibinātu valdidas ruorksoui

uopookritosli Vācu valodas prooksrooidu novoon prssks sini zeme

leetotām veetigām valodām, bet ari prssks vispārīgas valsts va-

lodās.

Tā musu augsta un gaismota valdiba soradijusi Batvsssu

valodai viņai posuaoigu veetu ruusu zemes lauzu dzivs, viņu pa-

celdama tsssidas tada pasa augstumā, kada atrouas Vācu valoda.

Batvsssu valoda nava vairs pastarito starp urusu tēvijas lauzu

valodām, bet ir ar to pasu puru apbalvota zemes meita, kadu

dabūjusi un gadu simteņus valkājusi Vaceete. Caur to ari Lat-

V66SU tautiba ruusu zeme ir lidzinata Vācu tautidai, jo poo likuma,

valdidas prssksa, uovssua uava augstāka nedz zemāka par otru.

Es esmu parlsooiuats, ka tada valodu un tautibu tsssidu nolīdzinā-

šana daudz palidzss pos rusorigas dzivos nodibināšanas, vairodama

atzisanu poo viseem zemes osruituoskssiu, pee Vaceeseem, Bat-

veeseem un Igauussru, ka visi tos ir voouas un tās pašas zemes

bērni, kureem ne lepnibā, augstpratida un valdīšanas karibā ne-

dus paceltees voouaru par otru.

Bsslakas toosidas rada loolakus posuakuruus. Tsssidas un

psouakuuri stāv, tā sakot, uz svarsoru. Ja uz vsouu svara kausu

uzlssk loslakas toosidas, tad otra kausa jauak leelakeem poouaku-

meem, citādi svaru lidzida teek traucēta. Un tada traucēšana

aizvosu izradijusoos par skadigu prooks tsosidaru. Jo kur lsslaki

poouakurui uava atsvērusi loslakas toosidas, tur aizvosu beidzam

tsssidas tika pamazinātas, vaj ari pavisam pazuda.
To eeverojot, mums dus jaatzist, ka lsolaku tossidu dāvāšana

B?.tvsss.u valodai mums uzlssk lsslakus pssuakuruus, vairāki kopt

un glitot savu dārgo matēs un teva valodu. Mums dus usvssu

8
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gaisma celt visu savas valodas dagatidn, kuplumu un skaistumu,

bet ari to tīrīt no dažam svešām grumslam un kuplāku padarīt,

jauussm jsdzssussm dodot pssuaoigu vardu formu jeb veidu, lai

mušu valoda butu sssuīga un tiktu atzīta par ossuigu, ssņsmt

dzīvs ari patsssi to Zoda vsstu, kura viņu .nostādījusī mušu

gaismotas vaid das grīda, Jo citādi tik uz papīra, bet ne pasa

dzīvs musu valodai dus vssuadas tsssidas ar sitam musu dzimtene

runātam valodām.

■valodu tīrīt un kuplināt, ne katru reizi pssvod

pss veleteem pauakumssm. Ka zināms, agrākos laikos un ari

tagad vel Eatvsssī, sspazidamsss ar jannssm jsdzsnssm, ņsma un

ņem no Vasu valodas vardu prssks jauna jsdzssna apzīmēšanas
Tad ari musu valodas pirmse rakstusski, usssgaudamī viņas garu,'

daudzreiz nepareizi lsstoja Latvsssu vardu formas, vaj ari ssvsda

k-atvsssu valodas nepareizas galotnes. Tā solās tadi vardi, ka

Euglsndsris, Estrsīksris, tā prouomsu demoustrativum ..tas,

ta„ tika lsstots it ka Vasu valodas artikuls „ber, bte, buš", tā ga-

lotne „sava" naca tada goda, ka gaudrizi katra teikuma viņa bija

atrouama div- un trisreizī, gan vesta gan nevesta, ka viņa likās

izdzinusi iz kiatvsssu valodas daudz sitas galotnes. Pret tādu

valodas maitāšanu un sabojāšanu sacēlās daži nopsstni valodas

pratēji, it īpaši Alluuauu dūris un Kronvalda Atis. Adssm pes-

der tas gods, ka viņi tīrīja un skaidroja Latvessu valodu no sve-

šām grumsiam un pssradija, ka k-atvessu valoda pati tik bagāta

un kupla, ka viņa gaudriz pavisam var iztikt bez svssueekssm.

Vajagot tik pazīt valodas bagāti plūstošus avotus.

Allunanu Jura un Krouvalda At! loslss nopelni Latveesu

valodas skaidrības un kupluma deļ skubināja dažus citus, ksrtsss

pss ta pasa dārda. Tā saoas Eatvsssn valoda īsts juku un vardu

kalšanas laikmets. Es saku juku un vardu kalšanas laikmets,

tapss ka daži un daudzi, kas tikai spēja cik necik spalvu silāt,

domāja sevi par izrsdzstssm k-atvsssu valodas rsformatorssm.

Citas autorites, ne ka tik savas pašas, nepazīdami, tos rādija ikkatrs

savu tsrmiualogiju, kuru otrs nesaprata vaj nevīžoja un nevarēja
pooņsmt. Lai tik ņemam grāmatu rokā, kas sarakstīta par kādu

zinību, it sevišķi Eatvsssu, Krssvu un Vasu valodu, rēķināšanas
un ģeometrijas mācības grāmatas, tūlīt no tam parlssoiuasimsss.

Citādi ari nevarēja notikt. Kadi darītāji, tadi dārda augļi.
Alluuauu dūris un Kronvalda Atis bija apkampusi sava zināšana

visu Latvsssu valodas !)agatil)u un smalki nopratusi valodas dabu

un garu. Viņi pazina valodu usvsen praktiski, bet ari teorētiski,
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valodu izpētījusi pss tolaik psssjaruāru valodas ruasidas grāmatām.

Viņu dārdus vel padalstija daudz citu valodu prašana un vispārīga
filoloģiska izglitida. Un tik jaziu, ar kadu uopsstuidu un rūpību
viņi ķeras pos darba. Ja viņssru likās prssks kada jauna jsdzssua
vārds trūkstot, tad viņi meklēja un rakņāja pa Uatvsssu valodas

bagātam druvām, vaj tur neatradis vardu prssks vajadzīga jsdzssua

apzīmēšanas. Jo caur psedzivojuruesru viņi dažreiz ssgaurueja, ka

Latvessu valodai nemaz netrūkst vārda prseks vajadzigā jsdzssua,
ka pirms domājusi, bet ka tikai so vardu agrāk uava pazinusi,

vaj ari uava ssvsrojusi. Un kad pss rupigas meklēšanas nebija
atradusi vasa Uatvsssu valoda vajadzigo vardu, tad ruusu valodas

meistari vaicāja, ka dažas sitas tautas apzirus to vasu jsdzssuu,

pa kadu ceļu tas staigājušas, prssks ta vajadzigo vardu meklēda-

mas un atrazdamās, tad viņi grsszās atpakaļ uz Uatvsssu valodu,

ņēma palīga sās vecāko masu, Leišu valodu, tur pētīdami -pos

vajadzīga vārda saknes, kuras Uatvsssu valoda varbūt vairs uava

vaj kura slēpjas kada apgabala dialektā, pat grsszās pss visu

Arsssu valodu pirmās lsesiussoss, pss Sanskrita valodas un tad

pec uzsitiga kreetna darba, pss lsslas meklēšanas un uopsstuas

domāšanas, smeldami voslu prssks jauna vārda iz visdziļakssur
valodas avotssur, rādija jaunam jsdzssuaru pssuaoigu formu un

voidu Uatvsssu valoda. Un tomēr tas viņeem ikrsizss neizdevās.

Daži jauni vardi nebija isti radīti pss Uatvsssu valodas gara un

dabas un tadsļ nejaudāja dzīve sssakņotsss.
Nusu laiku vardu radītāji vaj ari kaldinātāji pa lsslakai daļai

uava ņēmusi ssviru par prsskszirui nedz Alluuauu Jura un Xrou-

valda Ata plašas un dziļas valodu zināšanas, nedz to uzcītību,

rupidu un uopsstuidu. Pa leelakai daļai bez Uatvsesu valodas

tikai Vasu valodu un, ja daudz, ari vel Xresvu valodu cik ne cik

prazdaiui, pamatīgāku Uatvsssu valodas ruaoidas grāmatu, ka

Lislsustsiua „Dte Lettische Spracku'" un „Lettische Grammatik" nekad

rokās neņēmusi, vel retāki ar tam uopsstuaki sspaziuussss, Leišu

valodas nemaz uspazidaiui, no vispārīgas valodu teorijas neka ne-

jēgdami, caur Vasu skolām eeradusi vāciski domāt, tss ir tūlīt

klāt pss tam un gatavi, jaunu vardu ne radit, bet cept, kā raušus

izcep krāsni, ja teem grūti nākas, savas vāciski domātas domas

tērpt Uatvsssu auduma. Tad nu ņemas Vasu vardu no tulkot

latviski, bet verdziski pārosit Uatvsssu valodā. Darbs itin vosgls

un sskruigs un neprasa nedz zināšanas, nedz svssdru un galvas
laušanas. Ņsrui tikai Vasu vardu un pārcēli to durtu pss durta

Uatvsssu valoda un tulit si aplaimota ar jaunu vardu.

8*
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Cik nelaimīgi musu valodas reformatori deezi vecu radījusi

jaunus vardu», tik nelaimīgi viueem dažreiz izdevees valodas skai-

drošanas daros. Nusu Vācu dzimuma rakstuooki roti bija oovoro-

jusi Uatveesu valodas dabu, ka ta mīļo dažreiz lootot verbu, kur

Vaoootis looto sudstautivu un atkal suvstautivu, kur Vaoootis looto

verbu. Ta pee viueem oovoosusoos galotnes „sava" parakt oeeza

leetosaua. Ja kadu no ruiuotooru rakstuookooru rakstitu rakstu

skali lasa, tad „sava" un „sava" tik ausis dimd. Ja nemaldos,

Xroavalda Atis atgādināja, ka minēta galotne lieezi voou ueveeta

teek leetota, un ka daudzreiz viņas veeta galotne „ums" butu

ņemama. Tads atradums bija dažam valodas nesauktam skaidro-

tajam gards kumoss, Ja agrakeem rakstueekeem varēja pārmest,
ka pa daudz eemilejusi „sava", tad dažam tagadējam rakstneekam

leekas „ums" tā pee sirds un dvēseles peeaudzis, ka to leek veeta

un ueveeta, ne retāki, ka agrāko „sava". Daži rakstuooki, kā lee-

kas, pavisam vairs uepazist galotnes „sava", vaj ari to eeskata

par kadu svešu putnu, kas pavisam izdzenams iz Datveesu valo-

das dārza. Tā par peemeru tee raksta: „par peeuakumu pildi-
jumu", „see darbi pelna eevērojumu, pat apbrīnojumu", „sis laiks

no mums prasa laika pareizu izleetojuruu", „peo ceļa mērķa sa-

sueeguma viņš atpūtas" v. t. j. pr., kur bija jāteic: „par peeua-

kurnu pildīšanu", „see darbi pelna eeverosauu, pat apbrīnošanu",
„sis laiks no mums prasa laika pareizas izleetosauas", „peo ceļa

mērķa sasueegsauas" jeb labāki „ceļa mērķi sasueedzis, viņš at-

putas. — Un tomēr galotnēm „sava" un „ums" ir tādas ueveeua-

das uozimes, ka nemaz nevar saprast, ka daži tas kopa sajauc,

neizšķirdami veeuu no otras. Galotnei ~sava" ir tranzītiva un

„ums" pasiva uozime. Galotne „sava" apzime pasu darisauu,

„ums" darīšanas panākumu, p. p. aršana un arums, rakšana — ra-

kums, likšana — likums, pārmešana — pārmetums.

Tā daži lūko uz valodu, kā uz kadu modes leetu. Vakar

bij galotne „sava" mode un oeeua, sodeeu ir „ums" un rita var-

būt ous „eeus" v. t. j pr.

Bet tā uedrikst darīt un saimueekot ar tautas augstāko un

svētāko mautu, Ja tas taisnība, ko slavenais W. f. Lumooldts

saka, ka valoda ir tautas gara arigs veids, ka tautas valoda ir

viņas gars un tautas gars ir viņas valoda, ja tas ir taisniba, ka

cilvēka gariga dzive, viņa domas un jutas ir tā oeeti saaugušas ar

valodu, ka valoda ir ta stiprāka saite, kas saista un satur kopa

veeuas tautas bērnus, tad tada patvaļīga un varmaoiga valodas



61

grozisaua ir oosķatarua var tautas svētuma uopostisauu, par tautas

gara un dvēseles dāvanu noplicināšanu, par tautas locekļus kopa
turošu saišu izardisauu.

Un ta ir taisnība, ko Humboldts saka un ko pec viņa visi

valodas pratēji ir aplssoiuajusi par taisuidu.

No teva un matēs bērns dabun savas msssigas un garigas
dzivss digli. Tova un matēs valoda ir ta pirmā gariga saite, kas

savoouo bērnu un vecākus kopa. Atbalsi dodot uz teva un matēs

valodas skaņām, bērns leecina no savas prata un dvēseles dzivos

mošanās. Un ģimenes klēpi uzaugdams un ar teem sajuzdams,
kas runa tas vasas skaņas, kurās pirmos milestibas vārdus dzirdēja,

bērns caur teva un matēs valodu teek uzņemts tautas dzivs, teek

un palssķ par tautas dzivu locekli. Un caur teva un matēs valodu

bērns tssķ dalloussķs pee tautas gara un dvēseles mantām, pee

tautas tagadējām un bijušām baltām un nebaltām dssuaru. Tā

valoda viņu pavada dzivos gaitā kā skaidrāka un gaišāka tautiņas

leecineece, kā spogulis, kurā viņš pazist un atzist savu un savas

tautas garu, kā saite, kas viņu saveeno un saista ar tās vasas

tautibas berneem vssua sabeedribā un vssua kopibā.

Tadsļ tas, kas noplicina valodas bagatibu un kuplumu, kas

groza un vanda valodu kā ķadu modos lsstu, kas to izpušķo sve-

šām spalvām, padara vasu maju par svešu, ka tur nepatikas dzivot.

To aizsargāt, turpretim vasu maju padarīt jo peemiligu, pa-

tiķamu un bagātu, lai tas butu un paliktu par virmo Ziuiou

Komruisijas uzdevumu un poeuaķumu".

Pārejot taduz deeuas ķartidu, presķsuseķs izskaidroja, ka Zini-

bu Kommisija sava arķartiga sapulce 21. jūnijā 1884. g. uosproodusi,

jaunā rakstiba atmest garuma zimes visos celmos un tās tikai pa-

turēt vardu galotnes. Bet kādas galotnes butu apzīmējamas ar

garuma zirni, par to valdījusi lsela domu starpība. — So jautājumu

atzidama par ļoti svarigu, Ziuiliu Kommisija beidzot voouojusoes,

jautājumu likt uz deeuas kartibu preeks tagadējas sapuoss.

Tā kā „Balss" s. g. 24. un 25. numuros par minēto jauta

jumu plašāki raķstits, tad sapūlos uosprosda, iz sa raksta uolasit

svarīgākas vsstas un par tam uosproost. — A. Webers aizrāda, ka

tikai tris gadījumi esot, kur caur ķoutraķoiju galotne palikusi

gara; tadeļ nevarot Velmēs kga prssķsliķumu peeņemt, ka tikai

tur lsstojama garuma zimo, kur galotnes garums oslsss caur ķou-

traķoiju. Jo lsslaķai daļai minētā zims dus lssķama tādās galot-

nes, kur nekādas ķoutraķoijas nebija.
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Apsprsszot tos gadījumus, kur galotne kļuvusi gara caur

koiitraksiju, sapūlos uosprssda:

I. garuma zīmi paturēt vssuskaitļa lokatīvā, izņemot skaņu „o",

kura aizvssu gara; tadsl tur garums uava sevišķi apzi-
niejams.

11. tāpat adjektiva definitas galotnes ari leetojama garuma zime,

kur garums celees caur kontrakciju.

Bet vaj vssuskaitļa otrā un trešā personā pos VI—IX. šķiras

vsrossru ari lsstojama garuma zims, sapulcēto domas ļoti daļas.

Lektors d. Velmē caur īpašu rakstu, ko prssksussks nolasīja,

izskaidroja, ka A. Bislsustslus maldas, atzīdams, ka minētā galotne

kļuvusi gara caur koutrakoiju. Jo nekādas koutraksijas tur neesot.

Tā p. p. „vius mazgā" neesot caur to sološs, ka pīrmatuss formā

~mazgaja" durts „j" izkritis, un tad adi „a" tikusi koutraksti, bet

vispirms beidzamais „a" atkritis, tad tas pats noticis ar „j," kas

usmilot vardu beigās palikt un tad palikušais „a" kļuvis gars at-

mesta „j" dsļ.

Macitajs Zanei skolotājs X. Nullors un ārsts Brsibsrgs
ir sais domās, ka ss nevajagot garuma zīmes. To pasu izsaka ari

Vaidorusra kgs, aizrādīdams uz to, ka Vāci un siti ari atmetusi

garuma zīmes.

l?so garākas parsprossauas uosprssda, garuma ziruss uslsstot

vssuskaitļa 2. un 3. personās, ka ari daudzskaitļa 3. personā pos

VI - IX. šķiras vsrbssm.

Barojot uz taru galotnēm, kuru garums uava sslsss caur kou-

traksiju, sapūlos vispirms vssubalsigi uosprseda, ka daudzskaitļa
lokatīvā lsstojama garuma zīme, izņemot tikai skaņu „o".

?es apspreesauas, vaj daudzskaitļa dativs pso sesvessu kailas

vardssm ari apzīmējams ar garuma zirni, D. Dīriķis izsaka domas,
ka tas us-esot vajadzīgs, jo tur bez viņas varot iztikt. To pee-

radījusi „Rota" un „Austrums", kuri ss garuma zirni atmetusi. ---

Tikai
pss pronomeneem garuma zims esot vajadziga. Bidzigas

domas izsaka ari Frsidsrgs v. d. c. — M. Kaudzītes kungs aizrāda

uz to, ka nevajagot pārak radikāli pārgrozīt ortogrāfiju, jo caur

to oeļotess dazadi grūtumi skolās. A. Webers lssk prssksā, ari

siņi gadījuma garuma zirni pssņsmt. — Sapūlos psskrit sim

pre skslikumam. Tā tad garuma, zimo visur leskama pos see-

veesu kārtas vardu daudzskaitļa dativssm

Beigas pulksten '2.
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Sēdēšanas turpinājums pulksten SUS pec pusei.

Rakstības jautājuma apsprsssauu turpiuajot, sapulce nospreez,

leetot garuma zirni galotnes pes sudstautivesm, kas atvasināti no

retleksivesm vsrdsem, ka peemeram: kaušanas — kautses v. t. t.

Lai vārstu izsargatsss no parpratumesm — pronomenus: 8i 8,

si; tas, ta, leetojot, — sapūlos uosprsez, sssvsssu kārta pss

vee skaitļa gsuitiva un daudzskaitļa uomiuativa un

akusativa paturēt garuma zirni.

Bss apsprsssanas, vaj preterita pirmā un otra per-

sonas daudzskaitli ari leekama garuma zinis, lai vārstu

izšķirt no prszsuta, kā sitam no sitam v. t. t., macitajs Zaudsrs

un adv. Kalniņš aizrāda uz to, ka dažos vidos prstsrita un pre-

zenta formas nemaz neizšķirot un tapso garuma zinies ari neesot

vajadzīgas. — A. VVsdsrs atsaucas uz Bislsustsiua grammatiku,

kurā ari sstoikta garuma zinies lsstosaua rakstu valodā un aizrāda

uz to, ka sis formas nekad nevarot dut vijušas vsouadas, un ja

tagad dažos vidos tās neizšķirot, tad tas nācis caur galotņu no-

doldosauu, caur valodas maitāšanu; tadsļ viņš leekot preeksa ss

lostot garuma zirni. —■ A. \Vebera prsskslikums t6ok psmsmts ar

balsu vairumu.

Boz tam sapulce vel uosprssz garuma zimoB leetot sados

gadījumos :

Bss msdialoom un rsfloksivoom verbeem proto-
rita voou- un daudzskaitļa 3. personā, turpretim prs-

zenta nelikt garuma zirni. Tā butu mazgājas ci nīdjujt un

mazgājās — er wusch.
Butura trešā personā, p. p. redzes, sitis

Unbeidzam lai varētu izšķirt tā — jo no ta — btc, Deffeit, un kā

wie no ka, — wesseu, bujj, — tad abi virmos jaapzims ar garuma zirni

Beidzot B. Biriķis lssk no d. Ltotl'eukagoua psssutitās proves

preeksā, kadi drukas durti jaunajā ortogrāfijā dutu derigaki. Lee-

lakā dala peekrit Xr. 6, kur burti, apzimoti sā: c, g, l.

Sēdējuma beigas pulksten 7

27. jūnija sēdējums
sakās pulksten V2i2 no rita.

A. Wobers, atgādinādams vepreoksejas desuas dārdus, deva

pārskatu, kur peo Ivommisijas sprssdumeem galotnes dutu leeka-

mas garuma, zimss, proti:

1) vssu- un daudzskaitļa lokatīva, izņemot gadijumu,
kad galolue atrouas ~0" skaņa;
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2) daudzskaitļa dativa pos soevessu kārtas vardesm

3) substantivu galotnes, kas atvasināti no rsļlsk-

siveem un medialssm vsrbsem;

4) adjsktivu definitas galotnes, kur tas caur koutrakoiju
tikušas garas;

5) pronomenu „sis, si" „tas, ta", soovoosu kārtas

voenskaitļa genstiva un daudzskaitļa nominatīva, akusa-

tiva un vokativa;

(i) prstsrita daudzskaitļa pirmā un otra personas;

7) pos msdialeem un rsidsksivesru vsrbsem prs-

terita vsen- un daudzskaitļa 3. persona, lai izšķirtu no

prozenta, kur garuma zims nava lestojama;

8) tutura treša personā;

9) pos konjunkcijām „tā so, „ka" wle

Pa tam pārgāja uz doonas kartības otro punktu: „kā sveši

vardi butu rakstāmi Latvoosu valodā?

X. Frsibsrgs, aizradidam?, ka ?arstrautn dānis sava grā-

matiņa par tautiskas dzejas nodibināšanu izteicošs pret galotnes

„eeret" leetosanu, cel sadas 4 tēzes prooksa:

1) Vaj svešvārdu inrinitiva galotne „eeret" atmetama ari

visos tanis svešvārdos, kuri ar galotni „et" vssn varētu tapt par-

mainiti ar citeem tāpat skanoseem laikvardecm (un so derivatseru

— substantivosm) jeb vaj „eeret" vesta „et" vesu paturēt? Vaj

p. p. rakstit „appellet" un „appellesana," jeb „appelleeret,"
„appelleeresana", izšķirot no „appslet" sbeschimmelu) un „appele-

saua"; vaj „kavet" (cavireil) un „kavesaua", jeb "kavesret" un

„kaveeresaua", izšķirot no „kavet", (aufhalten) un „kavssaua".

2) Vaj no svešam valodām atvasiuatee laikavardi, kuresm

celms beidzas ar „k" skaņu iutiuitiva leetojami ar galotni „ot"

jeb „et" (sk. Brivkalua „kads vārds par jaunoovedamo rakstibu

23. 1. p. un Notas' 1885. g. 11. num.), vaj par poomeru teikt:

„muzikot", vaj „muzioet", vaj „muziķet"?

3) Vaj Latiņu substantiv-galotns „as" gon. „Atis" Latveesu

valoda pārvēršama par „ate", jeb vaj paturama veca un eerastā

galotne „ete", p. p. vaj rakstit „uuivsrzitats",
„
majestāte", jeb

„univsrzitets", „majestete" (sk. Lrivkalna gram. 28. un 32. lapu

puses) ?

4) Vaj Vācu „cli", retam ari Francūžu ~cli" ( = k), tāpat

Grssķu „x" (clii) un Xroevu „x" no svešam valodām atvasinātos
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vārdos vsouadi pārvēršami par „k" jeb par „ķ", p. p. Aolrillos =

latv. Aķillis, Orchester = latv. orķestris, Chor, kroov.
xopT. = latv.

koris, Ulrich = latv. Ulriķis, Richard = latv. Rikards, @pord)te
/

kroov. sliapxw = latv. oparķija, jeb vaj ir psslaizami daži izņē-

mumi, kuri jaukas skaņas jeb usparprasarras deļ butu ar „li" vaj

„olr" rakstāmi, kā p. p. Harkow, kroov. Xaps,ļcoi;i. = latv. Harkova,

Psyche -
latv. Psiolrs?

Visi.soo jautājumi tika dzīvi parsprssstī, bet vssuosauās ne-

tika panākta. Sapulce atzina, ka sos jautājumus nevarot izšķirt,
kamēr uava atzīti kadi vispārīgi pamata likumi prooks svešvārdu

rakstīšanas. Tadsļ uosprooda svešvārdu rakstioas apsprsosauu at-

stāt nākamam ārkārtīgām sapulcēm.
Xaudzīts aizradija, ka daži Latvsssu laikraksti rakstot ne-

skaidru Latvsssu valodu.

Macitajs Zaudors psomiuoja, ka rrsvssu laikrakstos, bet ari

grāmatas outu jatira un jasija Latvsssu valoda. Tad atgādinot,
ka uakosā gadā dus pagājusi tris simts gadi, kamēr pirmā Lat-

vsosu grāmata tikusi drukāta, lika prosksā, ka tam par pssmīuu
uakosa gada arkartigās sapulces dutu jo spožāki izrīkojamas.

Sapulce preekslikumam peekrita.
Brivz smus oks atgādināja, ka pso divosm gadssm (proti

1887. gadā) 25 gadi ous pagājusi, kamēr Latveesu „?stsrl)urgas

avizss" saka iznākt, un ka so prssks Latvsssu dzivss ssvsrojamu

notikumu vajadzētu pssuakosi svinēt.

Nospreeda atlikt prsokslikuma apsprsssauu uz uakoso ar-

kartigo sapulci.
M. Xaud.zi.ts uzņemas nākošai ārkārtīgai sapulcei dot pār-

skatu par 1885. gada izdotām skolas un ziuīou grāmatām un

E. Nkujousoks tadu pasu pārskatu par Latvsssu dsllstristiku.

V. Altbergs uzaicināja osou. koru diriģentus, skolotājus
un dssdriou prssksusskus, izrīkot Ziuīou Kommisijas kasei prosks

dsrigu grāmatu apgādāšanas dažādus izrīkojumus.
A. 'VVsosrs, aizrādīdams uz ārkārtīgo sapulču darbeem un

pauakumssm, slēdza sēdējumu.



Godalga

preekš original-lugas iz Latveešu dzives.

Kiģas Latvsesu Veedrioas Ziuiou Komruisija 1885. gada
7. februāri uosprooda izsolit goda algu uo 100 rubļeem par viņai
eesueedzamu labāko Latveesu original-lugu.

Kas velētos censtees pec sis goda algas, tam jaeevero sadi

nosacījumi:

1) Notikumi jāņem lugai iz Latv66su tautas 6zivs3. Velējams,
ka lugas notikumi butu no sa gadusimteņa.

2) Luga pec satura var but vaj bedu, vaj skatu, vaj joku luga.

3) Luga vajaģa but 3 lidz 5 celeeneem. ta ka viņas izradi-

šana pilda veselu teātra vakaru.

4) Lidz ar kreetuu un kodoliģu saturu, ka ari skaidru Lat-

veesu valodu, lugai ari tekuiska ziņa jaeevero un jāizpilda tee

dramaturģijas likumi, kas prseks teātra un teātra izrādīšanām

ir speķa.

5) daluko uz to, ka lugai nebūtu pa daudz personu vaj ari

tādas sosuorijas, kas apgrutiņa viņas izradisauu uz mazam skatuvēm.

Ja luga uak preeksa dzsodasauas gabali, tad meldijas poolsskamas.
6) Luga jasssuta lidz 1. februārim 1886 gada uz Ziuiou

Xommisijas prsoksusska vardu.

7) Sacerētajā vārds jasssuta aizzēģelēta kuvēra, uz kura īss-

kams kads teikums, kas ari uzrakstāms uz lugas burtnicas vaka.

8) Ziuiou Kommisijai ir ta teesiba, usvosu pārlabot lugas

valodu, bet ari striķet skatus un teikumus, kas tai izradās leeki.

9) Puse no godalgas (50 rubļi) sacerētajam teek tulit izmak-

sāta, kad godalga tikusi possprsosta, un otra puse (50 rubļi) tad,

kad sacerētājs Zinibu Ivommisijai preeksa stadis drukātu lugas

eksemplāru, kas drukāts pec jaunās no Zinibu Kommisijas par

labu atrastas rakstibas (ortogrāfijas) un ar augsam poomiuotssm

parladojumssm, vaj ari lugu nodod Zinibu Kommisijai par Īpa-
šumu. Minētai prssksa stadisauai jauotosk vis velaki 2 gadu

laika no 1. februāra 1886 rēķinot. Citādi sacerētājs zaudē teesiou

uz godalgas otro pusi.

10) Tiklīdz godalga lugai possprsosta, Ziuidu Komruisija ss-

guv tsssidu, to likt cenzēt un izradīt.

11) Citādi luga paleek par sacerētajā ipasumu.



Godalga

preekš original-stasta iz Latveešu dzives.

Rīgas Latvessu Vesdrioas Zinību Xommisrja 1885. gada

7. februāri uosprosda izdalit goda algu no 100 rudļssm par viņai

oosusodzamu labāko origiual-stastu Latvoosu valodā.

Kas velētos censtees pec sis goda algas, tam jasovoro sadi

uosaorjumi:

1) Stāstam jāņem notikumi iz Latveesu tautas dzives. Ja

stāsta veela ņemta iz pagajuseem laikeem, tad viņam vajaga but

vesturigi pateesam.

2) Valodai vajaga but skaidrai, tekošai un isti tautiskai, sa-

turam kreetnam un tikumigam, kas pratu pacilā un sirdi izglīto.

3) Stāsts jaeesuta lidz 1. februārim 1886. gada uz Zinibu

Kommisijas preeksneeka vardu.

4) Sacerētajā vārds jalook aizzēģelētā kuvēra, uz kura uz-

rakstāms kaos teikums, kas atrouas uz stāsta burtnicas vaka.

5) Zīuiou Xommisijai ir ta teesiba, usvoou pārlabot stāsta

valodu, bet ari striķet teikumus, kas tai izradās loski.

6) Puse no godalgas (50 rubļi) sacerētajam tsok tūlīt izmak-

sāta, kad godalga tikusi peespreesta, un otra puse (50 rubļi) tad

kad sacerētājs prooksa stadis Ziuiou Xommisijai 2 drukātus stāsta

eksemplārus, kas ssspessti pec jaunās no Ziuiou Kommisijas par

labu atrastās rakstibas (ortogrāfijas) un ar augsam pesmiuetsem

parlaoojumosm, vaj kad viņš stāstu nodod Ziuivu Xommisījai par

ipasumu. Minētai prssksa stadisauai jauotssk visvelaki 2 gadu

laika, no 1. februāra 1886 rēķinot. Citādi sacerētājs zaudē teesibu

uz godalgas otro daļu.

7) Citādi stāsts paleek par piluigu sacerētajā ipasumu, kuram

ir tessioa to uovoeu grāmatā, bet ari laikrakstos likt nodrukāt.

9-"



Latveešu botaniski nosaukumi,

sastaditi no J. Ilstera.

Otrais salasijums.

Uz manu uzaicinājumu laikrakstos vairāk oseniti kungi man

laipni psssutijusi stādu nosaukumus, par ko so viņssm saku labāko

paldsss. 8s pssmiussu sutitaju kungu vārdus un tos apgabalus,
iz kurosm viņi nosaukumus smēlusi. Tss paisinajumi pss apga-

balssm tiks apakša lsstoti pilniga vārda vssta,

Psssutija :

M. Aroua kungs no Dsszsrss apgabala (Dssz.);
d. Lraohmana k. no Dobeles apg. (Dob.);

Fr. IZrivzsmnsska k. kadu vecāku sastādījumu, kura

atronas alfabētiski sakārtoti nosaukumi, krati: X. Valdsn-

burga k. no Aizputes (Aizp.), P. Nsstiņsoua k. no Val-

mssras (Valm.) apgabala un vel oitssm;

Gruufslda k. no Ossu apg. (Ossu.);
E. luzslbsrga k. no Trikatss apg. (Trik.);

X. Kasparsona k. no Siguldas apg. sBig.);
dz Rozsutala k. herbārija daži nosaukumi, krati it

ipasi ap Kuldigu (R. lisrb.).
Mani pasa krati nosaukumi ir visvairāk no sadssm apgaba-

lssm: no Ltukmaņssm (Ltkm.), Kokneses (Kokn.), Vsstssnas (Vest.),

Dundagas (Duud.). Bez tam vel kadi nosaukumi ir citur mantoti,

pss kurssm tas sevišķi bus psszimsts.
?ss tssm stadssm, kas pirmā salasijuma (Rakstu krājums

II.) nav atronami, stavss sada zvaigznits *; oitssm atradis vssnu

vaj vairāk saukumu jau ari pirmajā salasijuma.
Ackūlea miUefolium L., szupuķs (Dob.).

„
ptarmica L., baltss bisukrssliņi (Xsmsros). *)

Acotus caīamus L., kalve (Dob.).
Āctaea spicata L., ļauuumazals (Vest.).

Agaricus muscarius L., musmsrs (Trik.)

*j ?S6ziru6. Lai stādu vardu, izruna būtu visssiu saprotama, pss
stādu vardu eolmssm likta garuma zims.
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Alchemilla vulgaris L., rassus, rasupodiņs lLssz.), rasukrosliņs (Dob.,

Trik.).

Alcctrolophus major lUhb., pļavu uaudulits (L,. usrv., Kujsus)
*Ālisma Biv., oirvsus (R. herb.)

Attium scJtoenoprasum L., lociņi (Aizp., Valm.), maurlooi (Cesu.).

„
ursinum L., laksu lapas, laksi (Dund., kur viņi vairuma aug.).

Āīfhaea L., karsurozes (Ltkm.).

*Anagallis arvensis L., pavirši (Dob.).

Anchusa officinrdis L., sautsus (Trik.), ta — pss stāda smalki

mikstajssm zesdssm.

Anemone hepatica L., sstsrazals (ķaldsm. vardu.).

„
nemorosa L., vistupuķs (Trik.).

~ pulsatilla L., sila pureni (Vest.).
*

„
silvestris L., Daugavas pureni (Ktkm.)

*Anthyttis vulneraria L., psrkoņaoolius (Stkm.).

Aqutlegia vulgaris L., puķu-ozoliņs sKoku.), srglsus (K. usrl.».), ka-

sits (Trik.), aklenite (Dob.\

Asarum europaeum L., mszapipars (Dob.).

Asperula odorata L., msssķiB, pl. — ķi, Dund., kur sis parets stāds

pa ..Zilajssm kalussm" vairuma uzsstams; pipetaji tur viņu

ņem pss tabaka.

*Aster salicifolius Schaīler, prssussku puķes, prsoouss (Koku.) —

rudeni prsousskus gaidot ar viņam apvij logus un durvis;
rudens puķes (Dob.), mikssluioas (Vest.) — zssd rudeni

uz Niķeslssm; karklsuss (Stkm.) — lapas ka pss karklssm.

Bellis percnnis L., amoltiņs (Duud., Dob.).
JJoletus eclūUs Buli., osstsus (Trik.).
Briza meāia L., drudzsus (Dssz., Trik.) — tris kā ar drudzi; vizulis

(Big.), vērsu smilga (Dob.).
Colla palustris L., cūkausis (Duud.).
Calluna vulgaris Salisb., sils (Aizp.) msllotņi (Wied. & Web. Flora).
Camelina sativa Crantz, linu plivksķi (Dob.).

Campanula glomerata L., Pētera puķe, pstsrajs sDssz.).

Oapsella bursapastoris Moneh, uaudulits (R. usrb.) kazusssriņs (Dob.).
*Gadiņa vulgaris L., msza dadzis (Dssz.).

*Chrysanthemum leucanthemum L., zssmsls (Dob.).

„
inoāorum L., ilzits (Dob.), pss Dirn. vardu. Anthc-

mis tinctoria.

Chrgsosplenium alternifolium L., pakrsslits (Stkm.) — aug parkssli,
kasķsus (Dssz.) — kad so puķi roka ņemot, tad kašķis ms-

totsss.
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Cichormm intibus L., zilā pssusus (Ltkru.), ceļmala (Dliu. vardu.).

Cicuda virosa L., jodurutks (Duud.).

Comarum palustre L., varzukajas (Dosz.), varuukajas (Trik.).
Convaūaria majalis L., zidalapas (Duud.).

Convolviāus arvensis L., kazuvrja (Dssz.).

*Corydaīis soĻa Sm., ausis cits (Stkm.).
Cuscuta europaea L., pliķis (Leišu robežas).
Datura stramonium L., vella roze (Vairu.), baltas driģenes (Dbu.

vardu.).

Ddphinutm consolida L., varudsguus (Dob.).
Draba vēma L., drojsus (R. usrb.).

Echium vulgare L., dzolzzals (Dob.).

Eriophorum L., osrpa (Trik.).

Erophila D. 0., 1. Draba

Enjthraea centaurium Pers., sirdzzalo (Dob.), saposzalito (Vest.).
*

„
Unariae folia Pers., russdzsuios (Vilsoua bsrb.).

Euplirasia officinalis L., lauka osbs (Dob.).
' ?

„
odovtites L., rudzu sausuitss (Ltkiu.).

* Filago arvensis L., putsls (Dob.).
* Gagea lutea Schaīt, lusza ķiploki (R. bsrb.).

Galium mollugo L., balta Jāņa zāle (Dob.).

„
verum L., dzsltaua Jāņa z. (Dob.), rusduspuķs (Duud.).

Gcramum L., starkukuabis (Stkm.) urszarozits (Biģ.).
Gcum rivale L„ duudurupuķo, duuduruaji (Sig.\ ķovpupi (Dssz.).

Githago segetum Besf., kvsssupuķs (Sig.), auzup. (Trik.), viķup. (Vest.)

meezup., koklite (R. ksrb.).
Gladioīus imbricatus L. zagšus, saulssraoouis (Stkm.); — zssdu-ķskars

kā zāģis, sakne ka racenits.

Glcckoma hederacea L., kudrajas (Dssz.).

Helichrgsum arenarium D. 0., dzsltauas kaķupsdivas (Stkm., Dssz.).

Helveīla L., krukuis (Trik.)
Heraclcum L., laouaģi (Dob.),
Hydnum imbricatum L., Aovruslss purslas (Vest.).

Hgosciamus nigcr L., jodsus (R. lrsrb.).
*Hypnum triquetrum L., rozusuua (ap Rigu); Rigas zaļumu ssoviuas

ņem kapu vaiuaģssru.
īris sibirica L., zobiuajs (Ossu., Irik.) zila skalbe (Dssz.) sķslpa

(Dubija).
Lamium album L., tsupstsus (K. bsrb.).

Lappa Tourne f., slepenais dadzis (R. bsrb.).
Lathraea sguamaria L., pssuazals (Koku.).
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Lathyrus pratensis L., virklites (Leez.).

„

silvester L., vanaga nagi (Dun 6..).

*Lepidium rudercde L., nelaba krese (Aizp.).
Linaria vulgaris L., liniņi (Trik.), miroņupuķe, drudzazale (Stkm.),

zultszale (Dob.), edsja zāle (Vest.), — ņem pret edeja vainu.

Lobaria pulmonaria Hoffm., lapaugsi (Vest.).

Lolium arvense Schrad. (linos), velis, pl. — li (Dund.), glaumss

(Ulm. vardn.).
Lonicera seylosteum L., sanskanls (Dund.).

Lijchnis diurna i., kaķaetiua (Koku. pec Arona), lapsene (Trik.).

„
flos cucidi L

,
zidsue (Lssz.).

„
viscaria L., lipsne (3ig.), darvaspuķs (Trik.), uguusp.

(R. ksrv ).

*Lycopodium annotinum L., zaķa-staipekņi (Dund., Riga).

„
clavatum L., sza visas (pec J. Kalniņa).

*
„

compīanatum L., dzeltas (Vest.), dzeltrss (Ulm. vardn.).
*

„
seīago L., zavstzals, mszazale (Dund.) (zavst = burt,

zavetussks
—

burvis Dund.).

'I:Lysimachia nummularia L., deguma zals (pse Kronvalda).

Līļthrum salicaria L., vsjamsstiņs (Oesz.).

Majanthemum bifolium D. 0., zagatiņa (Cesu.).

*Malua silvestris L., elksusus (Btkm., Vest.); tāpat ari Lavatcra

trimesfris ■— lapu veida dsļ.

Mentha L., mentra (Trik.).

Menyanthes trifoliata L., pupulaji (Trik., Big.)

Mgrica gale L., milestivas krūms, lsslss vaveraji (Verneros).

Nordus strīda L., vukudarzda (Aizp.).
Odontites Riv. 1. Euplirasia.

Orchis maculata L., dzegužu ērkulis (Ouud.), vella ķepa, Oesva

ķepa, huskupuķs, gravene (R. ksrv.), cūskenaji (Big., Trik.);
— sss nosaukumi zimsssss gan ari uz citam Orchis sugām,

kas te minētai visvairāk lidzigas.

Osealis acetosdla. L., zaķu skābenes (Aizp., R. kerv.)

Paris guadrifolia L., iveluzals, vseuodzs (Ossu), grsmsue (pec Krou-

valda) ivslss - viveles (Feifel); greinsns
—

remsns
— gslss (Sod^

brennen).
Pedicidaris palustris Z., Jāņa 6glit6 (Ossz.).

Petasites officinalis Monch (= Tussūago M/asi/es) rozlapas (3tkm., Vest.).

Phragmites commimis ZV., nasli (Valm.).
*Petasites tomentosus D. C, saltās lapas (Btkm.), — leek uz tūska,

lai karstumu novelk.
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Pinguicula valgans L., dzeguzes seetavas (Trik.), krejmuls (nso

Krouvalda), vejlodes zāle (Cesu).

Pohjgala amara L., ZS6MI puķe (Cssu, Trik.); zeovju puķe nes-

vssvuķite (Big.),
'

— meitas un bērni mazgā ar to muti; 26 6-

pene, aksu suits (K. lisrb.), — kad rokas grib dabūt

baltas, tad ar to mazgā; putsus (Stkm., Xoku.)z meegazalite

(Vest.), — ņem to pss bērnu mazgāšanas, ja tee mssrigi ne-

guļ; zilitss, oukaiuis (Desz.).

Polggonum cmvolvulus L., kazu appiui (Dsez.), vēja griķi (R. herb.).

*Potamogeton longifdius Gag? samazalss (Btkm.), — aug Daugava,
kur sami dzivo.

Potentilla anserina L., trspits (R. lisrb.), osļastaipskuiši (Dssz.).

Prīmula farinosa L., asariņas (Btkm.), gaigaliui (Trik.).

„
officinalis Jacq., gaiļunsssi (Duud., Aizp.).

PruneUa, vulgaris L., šaura puķe (Duud.).

*Pyrola rotunclifolia L., dāņa Z66di (Trik.).

„
umbellata L paliks? (Ziedēm. &Web. Flora): matos zāles

(Riga).
Ranunculus ficaria L., vsjavurus (Duud.), svssstazals (Dssz.).

Ribes alpinum L., sarkana vilkuu6 (Ausukov).

„
nigrum L., bubur6U6s (Aizp. Leepajā, Valm.) zustrsuaji (3ig.)-

-„
rabrum L., vsrsuajs (Trik., Valm., Lig.).

Rosa canina L., vilku buka (R. usrb.) (leit. vilkbukis).-

Rulms fruticosus L., zirgoga (Vest.), zirdzsuajs (R. usrb.).

*Salise acutifolia Wiūd., ka ari S. āaphnoides ViĶ dzivarukai'kls (Vest.),
— ar mizām kraso dzīparus dzoltauus.

*
„ repens L., kā ari citas šikas zagaraiuas sugas: vilkukārkli

(Vest.)

Scobiosa arvensis L., ziloodzous (Dssz.), groozuma zaļo (Cssu) vērsa

āboliņš (R. nsrb.).

„
succissa L., bukulavas (Duud.).

Sedumacre L., miroņu puķe (Cssu).

Sempervivum soboliferum Sims., uoraki (Sig.), skrituliiis (pec Ivrou-

valda), smbotiņi (Lone).

Sieglingia Bernh. 1. Triodia.

Silene inflata Sem., kulbsuss (Dssz.) tsikstonos, tulzususs (Dubija).
Solanum nigrum L. naktenes, uaktsuieas (3tkm.), — ņem pee no-

msorigu bērnu mazgāšanas, lai tee nakti labāk guļ (kadoļ ne-

gulēs, stādam doszgau gitts apreibināšanai!) ari kaķenes (Ltkiu.).

Spergula arvensis L., kazuļi (Valm.).
Stellaria graminea L., spulgaisi (Dssz.).
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Stratiotes aloidcs L. slsuzals (Dob.), — dod govīm pret elšanas kaiti.

Tagetes patula L., ooouliui, rutouss (Ullm. vardu.).

Taxus baccata L., ivs, ivsskoks, (Dand.), —kur 30 reto skujukoku vso-

tam mežos atron; platpaeglis (Valgais).
*Ihalictrum angustifolium Jacq., sssrsus (Stkm.).

Thlaspi arvehse L., tiruma uaudulis (R. ksro.)

Thgmus serpyUum L., vsoisi (Trik.)
TormenMUo erecta L., rstsuaji (Sig.).
*Tropa natanis L., udsusrssksti (Wiedem. & "Web. Flora).

Trientalis europaeaL., zwaigznite (Vest., Irik., R.ksro.), mslitss (Lssz.).

Triļolium arvense L., laimsspuķs, kuosuius (Lssz.).

*Triodia decumbens P. A., misiņa smilga, (Dund.) pļavas vairuma

grūti pļaut, dzeltena un ossta.

Triticum repens L., osssa (Aizp. Valiu.)
Troūius europaeus L., dullus (pss Kronwalda, R. kerb.), saules

pursus, auna kumoss (R. herb.), cāļa galviņa (Sig.),

Tussilago f'arfora L., varlapas (Ulm. vaidu.), valaudu jel) vālodžu

lapas (Lssz.), pamasu lapas (Lubija), — miksta. apakšpuse

slepussss pss zemes un neredzama, ka (mirusi) ista mats;

kaila, ossta virspuse, kas vesu redzama, ir ka pamats.

Tijpha L., doņi (Aizp., Lsspajā).
Urticum nesens L., svētas nātres (Sig.), — svēti sap, kad ssdzsļ.

Vaccimum uīiginosum L., rsivsuss (Ulm. vardu.).
Veronica beccabunga L., pārceļama zals (R. lrsro.), kad parcelees

(par-staipijsss), tad viņas sula lava.

*
„

longifolia L.. zila vsjakausps (R. ksrb.).

„
officinalis L., bsorsuaji (Trik).

*Vincetoxicum album Aschs., vejakaņepe (Koku.).

Viola L., zilaotiuas (Loez.).

„
tricolor L., oarsuits (Jumurda), sautapuķits (R. herb.), laikam

gan it sevišķi dārza zortos.

Caur so salasijumu nosaukumi peenak klat 28 jauusem,

pirmā salasijuma vel usmiustssm stadeem, jau tur uzeetamesm

daudz jaunu un vestam ļoti teicamu nosaukumu, kā ari lava

teesa varijautu. — Starp psssutitssm uosaukumssm atronas labs

pulciņš ari tadu, kas jau uzsstami pirmā salasijuma; negribēdams

dubultot, tos gan us-ssmu vairs sai otrajā uzņēmis, bet tss der

daudz vesta par vairākkārtīgu apstiprinājumu jau senāk uzzims-

teem uosaukumssm.

Te klat man japssmiu vseus ssverojams sūtījums no P.

Fvers'a kunga Riga, kur ceen. sssutitajs visus musu lidz sim

10
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literatūra uzsstaruus stādu, nosaukumus sakārtojis krājuma, ari al-

rakstiski, bet ar Latvsssu nosaukumu prssksa, t. i. Latviski —

Latiuiski — Vāciski, pss tam pssvssuodarus dažus vasa krātus

nosaukumus. Sis it ipasi praktiskai lsstosauai ļoti dsrigs sastādi-

jums, psssutits dsļ salidziuasauas ar maneem krajumeem, ka ce-

rams, atradis vestu Ziu. Kom. ceturta „Rakstu krājuma".

Uzaicinajums un lugums R. L. B. muzejas

leetā,
no Dr. A. Diriķa.

Bez tautas dzeesmām, teikām, pasakām, parunām, miklām un

citām kādas tautas garigām mantām preeks katras tautas, ipasi
viņas senatnes izpētīšanas ir no lssla' svara ari viņas laioiģas man-

tas: ssuakss apģērbi un greznojumi (saktss, krosss, gredzeni, ap-

roces sts.) kā ari visādi ruaju- un amatu-riki. Visas kultūras tau-

tas, to eeverodamas, sava starpā dibinājušas vssuu vaj vairāk kra-

tuvu, kuras tādas veclaiku atlsskas top kratās un uzglabā-
tas nākošām audzēm un tadā vizē pasargātas no galigas izzušanas.

Tādas krātuves sauc par muzejām. Ar tadu pasu nolūku ari Ri-

Zas Latvsssu lZssdrikas Ziuiku Kommisija 1876. gadā uospresda
dibināt tadu muzeju, kura ruusu pecnacejeem vārstu ziņot un īss-

cinat par ruusu senču kultūru, dzivi un -ssrasaru un tā ari sava

ziņā derēt ruusu vēstures, ipasi kultūras vēstures izpstisauai. Lss-

varu zel lidz sim pati tauta vel parlssku maz ir ssvsrojusi un

pabalstījusi so ruusu muzeju un tadeļ ta ari tagad, pec astoussru

gadeem, vel ir ļoti ussoiģa: viņā atrouas tikai paris veco apģērbu

daļu, nedaudz greznojumu un tikai vssus aruata-riks. Turpretim
Vasu ruuzsjas Rigā, dslģava un Tsrkata, kuras dakuu psssutitas
ģaudrizi visas ruusu dzimtenē atrastas lsstas, it krsstui aug un

proti pa lsslai daļai caur Latvsssu dāvanām, kuras taru vaj nu

taisni no atradsjssru un devejeem top pssusstas, vaj sssru no

citeem atņemtas un minētām muzejām psssutitas. Tas laikam pa
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lsslakai daļai caur to izskaidrojams, ka lidz sim tautai vel par-

iosku maz vija pazīstams, ka mums ari ir sava muzeja, ka ari ne

mazāki caur to, ka nekur nebija atronamas nekādas ziņas par to,

kas musu muzeja top krāts un ka viņa kutu jakraj. Tadsļ kutu

dsrigi, ss dot kādus pamācījumus siui ziņā.

Uz virmo jautājumu: kas musu muzeja top krāts, it isi var

atbildēt. Pirmajā kārta viss top uzņemts, kas kaut kada ziņa zi-

msjas uz Latvijas un Latvsssu senatni. Ss ipasi japssmiu visādi

tautiskse apģērbi un apģērbu daļas (cepures, jostas etc.) un ap-

ģērbu pušķojumi, greznojumi un krāšņumi; tad, kā jau psomiuots,
visi maju- un amatu-riki, kuri senāk, eekam dabūja sspazitsss ar

jaunlaiku riksom un māsiņām, tika tā mājas rokdarbus strādājot,
kā saimussoiba un amatos Isotati; tāpat ari dazadi veclaiku iz-

strādājumi; taļak visādas leetas, ipasi naudas, msdaļi, rotas, eeroci,

sevišķi apzimoti vaj caururbti akmiui oto., kuras kaut kur zeme,

upē vaj citā kadā paslēptā vesta top atrastas. Tad ari viss top

krāts, kas zimsjas uz senāko un tagadējo Latvijas dabu, t. i. visa-

das dabas leetas. Otra kārtā P-igas Latvsssu Vssdribas muzejā

top uzņemti ari citu zemju un tautu, ivasi kaimiņu tautu, kā

Xrssvu, Poļu, Leišu, Igauņu un Vācu apģērbi, greznumi, riki, iz-

strādājumi, naudas, msdaļi, dabas leetas sto., ivasi iz vsossm lai-

kssm. Viņi der salidziuajosssm votijumosm un tadeļ uovooua

ziuiska muzejā usdrikst trūkt.

No lssla svara ir, zināt, kā visas pssmiustas Isstas jakraj,
kur pec viņām jāmeklē. Veci tautiski apģērbi, greznumi, riki un

citas sim lidzigas leetas sim brīžam laikam vel katrā apgabala

vecu lauzu rokās bus pa kādām uzejamas, kaut gan reti vel top
lestātas: sis nu butu visupirms pss laika japsssuta musu muzsjai,

jo droši paredzams, ka pos 10—15 gadeem viņas vairs nebūs dabu-

jamas. — No jo lesla svara ir visas tās leetas, kuras top atrastas

zemē: tās privatļauzu rokas ir no it maza svara, bet publiska, tau-

tiskā muzeja,, kur viņas top sakārtotas vajadzīga vizē, ir no losla

svara prssks tautas senatnes īzpstisauas. Tādas leetas — naudas,

msdaļi, rotas, galvas kausi vaj citi kauli, sevišķa vizē apzimsti

vaj caururbti akmiui etc. — top gan nevilšus atrastas, gan tad, kad

vajadzīgas veetās pec viņām meklē. Tādas vootas ir ipasi pils-
kalni, veci kapi, ipasi tā sauktos kuģu kapi, vecas pils atloskas,

sīku kalni, upuru vsstas, vsstas, uz kuram senākos laikos kautiņi
ir notikusi un sim

:

gas. Sadas vsstas ir viscaur Latvija ja-
uzmeklē un tad jārok. Baltijas Vēstnesi 1876. g. M 16. v. 17. grafs

10*
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0. Liovors deva pamācījumu, kas pilnskalnns, kapus un līdzīgas
vostas oanrroko^-bntn jassvsro. Lievors rakstīja tā:

„Kas ar šķipeli vssn doma strādāt, tas daudz samaitās un

maz laba padarīs; jo atrasta mauta vssn vel skaidribas nedod, bet

ir vajadzīgs ssvsrot ari visus citus apstākļus. Dažas vsstas miroņi

ir dedzināti un atlikušos kauliņi salikti strēķi, no zssmsla uz pus-

dssuas pusi; zssmoļa puse atrouas pods un tam lidzas kads ssroois.

Vairāk uz pusdssuas pusi uzsst kadu zobiņu jeb kara virvi un

kādas mazākas lsstiņas, kas drebēs, krijas jeb tasu gabalos eetitas;
tad ari vel kādus drēbju gabalus, misiņa -sprādzes, kreiss, lavu-

zodus, putuu-ķspas un naudas gabalus. Naudas gabali caur to ir

no lssla svara, ka no teem var dabūt zināt vecumu, kad un kura

vssta tee taisiti; caur viņssm tad ari var noskārst, cik vecs tas

kaps ir. — Citos kapos atron miroņus nededzinātus ar drēbēm

un mantām paglabātus sitssm ir galva uz zssmsļssm, oitssm uz

rita-pusi, oitssm atkal starp zssmsla un rita-pusi; bet pa lsolakai

daļai ka vssns, tā visi tani apgabala. ?ss oitssm ir skaidras zi-

mss uzejamas, ka lidz ar mironi aprakti ari kādas nokautas kalpo-

nes, sssva vaj bērni. Dažos kapos uzost lēstas, no kuram droši

var sasit, ka viņas šepat taisitas, sitos atkal tādas, kādas visa citā

Europa kapos uzejamas. Dazursiz izdodas, kadu drebēs gabalu

vaj smalki izstrādātu siksnu veselu izrakt, no ka dabunam dažas

skaidras ziņas par ssjsenes senseni amata-darbeem un par ciltim,
kuram tee kapi pssdsrsjusi. Preeks cilšu izšķiršanas ir jo dsrigs,
kad var uzsst kādus galvas kausa un guzu kaulus lidz ar turklāt

pssdsrigssm muguras-kaula gabaliņssm: no tssm caur smalku

msrisanu daudz ko var izzināt. — — Kuģu kapi ir tadāvizē celu-

-8668. Prssks vairāk kā 1000 gadssm Normaņi naca no Zveedrijas
un Dānijas uz Xrssviju; tssm bija ssradums, savus kara nokautos

vaj ari citādi nomirušos virsnsskus un kareivjus kuģi salikt, tad

kuģi aizdedzināt un jura eedzit. Bet kur nu karš atgadijas tāļu

no juras, tur tee salika akmiņus kuģa vizē uz zemes, psskrava
vidu ar malku, tad uz malkas uzlika miroņus un malku aizdedzi-

nāja. Kad nu malka un mironi bija sadegusi, tad uzmeta uz tas

vestas kādus greznumus jeb rotu un tad pedigi nokravā to vestu

ar akmiņssm un akmiņu kaudzei gala uzvēla vssnu lsslu akmini;
viss tas kopā tad izskatījās kā kuģis 'un tadeļ tssk nosaukts par

kuģu -kapu. Tādi kuģu -kapi ir dazursiz vairāk par 100 pēdām

gari. — — Dažas vestas var uzsst daudz bebru kaulu un dažus

kaulus no tadssm kustoņssm, kas tagad vairs nemaz nedzīvo. —
-

Bos grafa C. Lisversa vārdus derētu it labi ssvsrot.
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Par visam atrastām testam, it ipasi sīki par naudas gabalsem

rotas leetām un eerooosm butu peo oespejas vel jāziņo: kurā ap-

gabala viņas atrastas, kada vesta, cik dziļi un kadā zemē (vaj

mala, grants, purvi, kaļķos vaj citā zemē) taļak japsszims, vaj

tavi vssta senāk ari jau kādas iootas atrastas, kādas ipasi un kur

tās ir palikušas; laki ari, kad vārstu peszimst, vaj par atrašanas

vsstu kādas teikas lauzu mutē ir pazīstamas. — No voooom tau-

tiskoom apgsrbssm, grsznojumssm, rikoom etc. japsszims: kura

apgabala tika vaj vel top valkāti jeb lootati, kā viņus un kā katru

viņu daļu nosauc, no kura laika too sava apgabala pazīstami, kā

tika lootati un vaj tagad ari vel top lootati. No loolakoom ri-

koom, ja pašus rikus negrib vaj nevar muzsjai davat, var ari oo-

sutit tik patoosigi un labi izgatavotu muduli. — No dabas lootam

lkustoņosm, stadeem, akmiņoom) beidzot vel japsszims, kur, kura

gada laika un zem kadesm apstakļeem uzsētas, vaj bsszi, vaj
reti atrouamas, kā top nosauktas, vaj varbūt top izisstatas kada

vizē (p. pssm. dzssdssana); no petrefakteem (parakmsņojumosm)
it ipasi vel jāziņo, vaj upē, vaj zemē atrasti, cik dziļi un kada

zeme atrasti.

Par dziparu madarašanu un seeveešu ap-

gerbu agrakos laikos.

(Iz Ergļu un Leepkalnes draudzes apgabala.)

No Zilā.

Latveosu dzsltauitss valkāja raibas, visadsom dziparosm iz-

rakstītas un zilsm izšūtas drebēs. Jo turiģaka un dizaka kada

matos meita, jo bagatak tai bij izrakstīti krekli, viluauss v. t. t.,

kamēr barouitsm, kuram uobij māmiņas, kas dzivarus madara, bij

jaiztook ir ar nerakstītam viluauitsm. Ivasi kad meitas naca jav

„ļauzu valodas" t. i. bij jav precejamas, bij:
Dzivarot, madarat,

Nogulst tev mamiņ,
kamēr posdariji vuru „dizoom ģabaliņssm".
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Dzīparu madarasanu māmiņa izdarīja caur savu no matēs

mātēm mantotu mākslu gluži vssukarsi.

Zaļo dzīparu madaraja „
vilku melēs". Pavasara, kad vel

sis lapiņas ir jaunas un mīkstas, viņas saplūca un tūdaļ zaļas

smalki sakapāja, aplēja tad ar siltu ūdeni un pssksra kadu sauju

putraimu. Sai maisījuma ssmsroa dziju (vilnanu) un raudzēja doonas

tris jeb vairāk, tad dziju izņēma un krasus prssksa jeb pss

citas uguns, kur laka siltuma, sildot apkaisija smalkeem pslnsem,
kamēr apsitas zaļs. Pss tam pelnus izmazgāja un dzipars kij

gatavs.
Sarkano dziparu madaraja

„

sarkanos" (puķitss ar tumsakssm

un gaisakeem sarkanssm zssdssm) un ābeļu lapas. Nsza-aksļu

lapas — tas ar sarkanssm katssm — un vel nsuzzssdsjusas sar-

kauss isti smalki kopā sakapāja, apslacināja ar remdenu ūdeni,

tad laki ossti nozņaudzija un izlika psssauls, kamēr apsarka. Nu

ssksra apsarkušus kapajumus podā, uzlēja siltu ūdeni, psslika

raugu un raudzēja dssuas tris; pec tam raudzsjumu lidz ar dziju

leja katla un varija. Laku bridi pavaritu dziju no katla izņēma,

izpurināja zāles un izkaltēja.
Otrādu sarkano madaraja „siko madaru" kuras smalki

sakapāja, tāpat raudzēja un varija, kā jau aprakstīto sarkano dzi-

paru madarajot.

Dzsltano dziparu madaraja berzu lapas. Pavasara psskrau-

cija jaunas, lidz ko izplaukušas berza lapas, apvitsja sauļo, sabēra

tad katlā ūdeni, psslika kadu raudzējošu vsolu un kadu bridi pa-

vārīja, tad ssmsroa dziju un varija vel laku bridi; pec tam salēja
so virumu ar visu dziju citā trauka, kur to dosnas tris raudzēja.

Lzsltano dziparu ari
„
dzīparu kārklos madaraja". Dziju pa-

prssksu izraudzēja, tad sslika savārītu dziparu kārklu .sula, kur

tikām varija, kamēr kij nokodusoos deezgan dzsltana. Bos kārkli-

ņus glabāja ari zssmai slotiņās sasēstus.

Apģērbs seeve.tēm kij, lai gan daili izraibots un izrakstīts

(zināms tik caur izšūšanu, jo audekli tika austi tik vssnadi), to-

mēr ļoti vssnkarss, veegli lsstojams un tirs. Tīram viņam vajadzēja
kut, to tā laime gribēja. Pat ja prssksauts vssu nskij velēts, jav
si raudāja.

Ikdssnisķis apģērbs kij sssvam: cepure. 8i kij garens no

posrss uz pakausi aplsskams audekla gabaliņš, ar abos galos pso-

taisītam pinitsm, ar kuram savilka galus pakausi kopa. Virsas

mala kij plata vils, un pss apakšas malas kij pret peeri psssutas

paštaisītas knipslss. Parpssri, kadu x/s 01. plati un līdz 2 01. gari
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drebēs gabali no nātnas kaltas drebēs, tika no pssrss uz pakausi

ap galvu apņemti un pakausi sasēsti, tā ka vaļsjss gali uz mugu-

ras karājas.

Meitas gāja vasarā pliku galvu, vssua bizē sapiteem mateem

un zilu vainadziņu galvā. 80 vainagu nesāja ari zssrua. Viņš

kij no zilas vadmalas ar 5—9 kārtam rupjo zilu uosuts, tā ka

pirmā kārta katrā mala kij no dzeltanām un zaļam zilsru jaukta
(mistru kārta), otrā kalta vaj zaļa, trešā dzsltaua, cetortā zaļa un

vidu atkal mistru kārta no zaļam, kaltām un dzoltanam zilsru.

Tik pat sssvam, ka meitām kij svitss, apaļi lamzi (jakas) bez

peedorknēm un pelēkas vadmalas muduraiņi svārki. Sss kij lidz

ceļeem, ar mazu, stāvu apkakli, plaši izgrssstu prssksu, lai var

izrakstīto kreklu redzēt un rokaiņssru klapeem uz ķešām. Luatnos,

kija gareni nātni uz pleceem redzami apsegi vidēja audekla platumā,
no kalta kreklu audekla. Nautavss jeb pamaves kij brunči no

nātnas baltas drebēs, no vssua gabala ar virsas malā ssvsrtu

aukliņu, ar kuru tos
ap viduci apsēja. 3sstav/as taisīja no viluauas

nomelnotas drskss */a 01. platumā. Viņas tika tītas ap kaju stil-

kosm, no skrosrusļa sssakot līdz ooļssiu, kur tas ar lsslaisķssm

apsēja, kuri tika austi ar 4., ii. un 8. dziparssru oukaotiņaru, pak-
stiņām, aviuradzīsssru, īsam un garajam kājām skasisssru v. t. t.

Goda apģērbi jeb goda-dreb es bij seevām: cepure, bagātā-
kām melna samta, nebagātām sarkanas vadmalas ar jēriņu gar ma-

lām. Mice no peeres uz pakausi apņemams baltas drebēs gabals,
kuru pakausi ar aukliņu sarāva. Preeksā bij gar apakšas malu

paštaisītām knipelēm nosūta. Mici veen valkāja tik vasarā,
lika tai vel cepuri virsū. Meitām bij godavainags no smalkām

zilēm, ko ta — pat, kā augšā minēto izsuwa un uz plikas, neap-

segtas galvas valkāja.

Tikpat sssvam, kā meitām godasuatuos kij gar visam četrām

malām nošūtas ar knipelēm un tik garas, ka gali pa zemi vilkās.

Viluauss — si Latvsssu meitu mīļāka un dārgāka drēbe — bagā-

taru lsslurakstu ar sslokssru un apaudssur, nebagātām vaj nu tik

kaltas voou, vaj ari ruazurakstu. Zem viluausm un snat iēm kij
bagātām ziluma, sitam pelēkas madmalas svarsiņi līdz oslssru, ar

dzeltanu un zaļu dzīparu izrakstītam, jeb ar sarkanu vadmalu

(drskitem) nosūtām krutim un ķešām. Piosuvos kij divi kalta

audekla gakali, vssus no pakaļas uz prssksu, otris no preeksas uz

pakaļu apņemami un jostas vesta ar jostu sajožami. Vasarai viņas

kij nātnas un tika gar apakšas un sanu malām izrakstītas visadosru

dziparssru, turpretim viluauam — zssruai — uosuva apakšas un
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sanu malas smalkam zilsm. Viņas nesāja brunču vssta. Prssksa

sedza visādi izroboti sudraba sākti, kas kij gaudriz zirga pakava
losluma. Kājas ava zeķes ar izrakstitssm stuļpssm un ziluma

ssetavas. Cimdi, tikpat duraiņi, kā pirkstausski kij ar seļokssm.

Sa gerkas ssevstes presks vairāk kā 90. gadssm Ērgļu un Deep-
kaļnes draudžu apgakaļa.

Teikas un pasakas.

Peenavas teikas.

No Puškaiša,.

Par Pesnavas apgakalu ļaudis stāsta dažas teikas, kuras te

esmu uzzimejis.

Reiz velns, svešas zemes apceļodams, nācis ne Zvssdrijas
lidz Dundagai pa juras apakšu. Vsssuls, viņa sulainis, to pavadi-

dams, sadragājis dažu laku kuģi, par ko veļus udsus-apaksa gardi

pasmsjess. Dundagā velnam uzkruois Pērkons, kurs satauagakalu
aizdzinis lidz dauujslgavai. Netālu no dauujslgavas tam kadā

kalnā nokritusi tupele, caur ko kalns pārvērtē es par purvi. Ss

msera nsdakujis, velns laidsss talak lidz Lestenei un lasijis sava

milzigi lssla maisa akmeņus, ar kursem domājis Pērkoni nosvosst.

Lestenē nsgantnssks izzadzis kādās mājas liki iz klēts un 4 msl-

nssm zirgssm aizvedis. Perkonis nedevis ari Lestenē tam ilgi

mesru, bet trsueis taisni uz Psenavu. Veļus gan skraididams rau-

dzijis ar savssm akmsņssm pretim turstsss; kst milzu-maiss paticis
vaļa un akmeņi izkarstijussss pa visu Pssuavas apgabalu. Pretim

turotoss, nokritusi ari vel otra tupele, no kam izcelees Psenavas

tiruls jsk purvs. Pašam kājām talaku skreet negribēdams un

Pērkoni ari vairs nsmanidams, tas mssrigi apgulsss pss Pssuavas-

Stagaru ceema. Bet kur ļaunais atradis mssru — kur saldu dusu?

Pat Stagaru-oosma gailis tam oonaiduosks, jo viņa nsvainiga rita-

dzsssmiņa to aizdzina uz Dsisssm. Tur, kur velns gulējis un

savu galvu nolicis, kszdiksus izoslsss, kuru vel so kaltu dssuu

par „Velna—aci" sauc. Senākais Stagaru-Krauou saimuooks savēr-

pis 3 mārciņas dzijas un mērojis kozdikiui, bet dibens nav un

nav bijis sasnssdzams.
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Reiz kāds Ltaģaru-ooorua saimussks, paveļu maja kraukdams,

redzējis izjājam iz Velua-aes purwiņa 20 spožus jatueskus. Uz

ceļa stāvējis vecs virius ar uģuus-lapiuu rokā. Lai gan saimuee-

kam osis un visa apkārtne vijusi tik pazīstama, ka pat avis aiz-

meegot kutu varējis loelitess mājas atrast, tad tomēr, jatueskus

un virinu ar uguns-lapu ssraudzidams, tā apmulsis, ka nezinājis,
kur atrouas kur ne. Viņš prasijis viriuam poo ceļa; bet sis, ne

vārdiņa neatbildēdams, nozudis pee kada ozola ar viseem jatuoo-
kesm. No ta laika virius keezi vsou redzēts naktis poo ozola ar

lapiņu stāvam.

?esuavas teiku istais viducis ir Ragaņu-kalns — volua-tupolos

purvja galā. Ap viņu vecee Pesuavusski mak garas toiku-virk-

nes pit. '
Peenavas senākais muižkungs koozi vsou gājis uz Ragaņu-

kalnu, par Vilkaci parvorstoos. Tā kadā vakara, laki paveļu, tas

sutijis kadu darkiusoku uz Džūksti. Gar minēto kalnu ejot, viru

aplenkuši tik daudz vilku, ka sliu acis akzikusas. Virām, tevs

mus' skaitot, izlēcis no kara paraki losls vilku teviņs un ar savu

slotas-asti aizdzinis citus vilkus. Gaiļos darkiuooks atkal ooradoss

Peeuava sveiks un vesels. No rita muižkungs prasijis: „Nu ka tad

vakar klajas, vaj vilkus nesatiki?"

„Kā tad nu ksz satikšanas," darkiueeks atbildējis.

„Nac nu pateicees, jo es kiju leelais vilku tevs, kas tevi iz-

glaka. Bet nekas, eesim uz klēti, došu uz izbailēm laki gaļas

saestess."

Muižkungs klēti skubinājis viriuu gaļas-cisku zobos uz riju

nest, tad kusot viņam eemacit par Vilkaci parvorstess; bet dārki-

uesks nav poouomis tadu pesteļu mākslu.

Bez tam Ragaņu-kalna redzēti naktis kaltas kazas, melni suņi,

melnas cūkas apkārt klaudamees. Citi saka, ka tās nelaikā miru-

šas dvēseles, jo mera laikos Ragaņu-kalnā esot sarakti pa tuksto-

seem liku, kuru kaulus vel sodeen atron. Daži atkal stāsta, ka

tas nozumetu bērniņu dvēseles. Bam dvessļitsm tik ilgi jastaigajot

apkārt, kamēr tas laiks pārgājis, kur Dsevs, bērniņam dzimstot,

bij nolicis dabigā uavs mirt.

Xada rudens-nakti daži saimuoeki, no Džūkstes braucot,

redzējusi kariti 4 mslueem zirģesm braucam un Ragaņu-kalnā

acumirkli nozūdam.

Cita reizē atkal kādam kurpusekam, dssuas-vidu pa lesloeļu

ejot, psssitussss divi melni suņi un pavadījusi to, peemiligi astes

luuoiuajot, lidz Ragaņu-kalnam. Xurpussks prsseajees par savsem

11
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ceļa kssdrssm un gribējis viņus paglaudīt; bet tss acumirkli no

zudusi ka ūdeni.

Citam atkal molus muskuls pa ceļa virsu ritiuajsss, kurs, ai

kaju pasperot, palicis par pelnu čupu.

Pat atrastas lestās tur nodrikstot pacelt, ari tas esot apburtas.
Tā. kads saimuooks reiz pacēlis sudraba rubli un izdevis viņu vel

tai paša desuā Džūkstes krogu. Mājās pārejot, rukulis atkal atra-

dees kakatā. Nu raudzijis viņu izdot -Ragā, Jelgavā, bet kā at-

pakaļ, tā atpakaļ. Sairuuseks eesakuiuā proseajsss ar tadu ruduli

laiiuigs un kagats tikt, bet drizi jo drizi uomauijis, ka no ta laika

mājas svetika katrā kaktā un stūri sākusi aoiru redzot uz leju eet.

Bet kā no rukuļa vaļa tikt? Lveedi viņu akā vaj uguni, kā atpakaļ,
tā atpakaļ. Atradējs tik tad beigās ticis no rukuļa vaļā, kad

apracis tur, kur pacēlis.

Xadā jaukā rudsus-novakarā ari kads muizussks Ragauu-

kaluā. peedzivojis divaiņu atgadījumu. Viņš, dziļās domās nogrimis,

atļāvis savam kumeliņam rami jo rami uz presksu kapt. Te pee

min. kakliņa zirgs nejausi saravses un jatueeku pārsteigušas jaukas,

sēras ergelu skaņas, datuesks, laiciņu paklausijses, psssavis brū-

najam un laidis līdz Džūkstes kaznioai parlosoiuatoes, vaj te kads

kazuioā neskandinātu; ket darkiusski, kuri kazuioas tuvumā vel

strādājusi, oessi apgalvojusi, ka nedz kads tai desuā kazuioā bijis,
nedz ari ērģeles skandinājis.

Tāpat reiz ksrsusski Ragauu-kaluā pssdzivojusi loslus brīnu-

mus, jo redzējusi gaisā, taisni uz zārka vareni spožu uguus-staku.
Stabs pavadījis liki lidz kapsētai. Liķis, stabam nozūdot, palicis
uz reizi tik smags, ka vssns zirgs tikko varējis pavilkt. Vecs

viriņs izskaidrojis ksrsusskssm, ka stabs esot cels, pa kuru gari

aizgājējam nākot pretim. Tadi stabi esot ari gaisā redzami pos

uguns greksem, kuros dažreiz cilvēki sadegot. Zirgam tadoļ stipri
esot jāvelk, ka gari uosszotess uz zārku. Virius klusītiņām pa-

mācījis savu dēlu, kurs kijis lika nesējs, lai pee kapeem mazleet

paceļot vssuspats zārku un turot tik ilgi, kamēr siti nesēji saksot

savās pusēs celt. Ja to darīšot, tad viņam kusot ļoti vosgla ne-

šana; turpretim citeem smaga, jo gari palīdzot pirmajam zārka

pacēlējam liki nest.

Netālu no Ragauu-kalua guļ I'oouavuooku-Aluuu ossms. Xads

sa ceemata saimuoeks reiz jaukā zssmas vakarā gaidījis savā lauk-

malā zaķus. Viņa kaimiņš pa to starpu gājis gar zaķn-gaidit.) 'a

laukmalu un sastapis lsslu, melnu suni. Suns gribējis no parleek a

piktuma pat apost saimuseku. Laki izrejses, tas par.sois par
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grāvi un nozudis uz podam. Saimnooks, domādams, ka kaimiņa

suns, rājis pa jokam zaķu gaidītāju, lai otra reizē suni vairs no-

laizot pa uaktim cilvēkus plest. Zaķu-gaidītājs uodoovojoos, ka

dzirdējis gan sasaluma suooga čīkstēšanu no viņa oosauas, kot ne-

kut ne pikta suņa roosauu. Bez tam viņa suns ari atrouotoos

īstāka. Lakakas parloooiuasauas deļ aki paņēmusi uguni un gāju-
si suņa pēdas meklēt, ket ari tas neatradusi.

Blakus kagauu-kaluam, pasa Volua-tupolos purvja gala atronas

l?oouavas mazmuiza — ILouoi. Bas mazmuizas rijas senāk kijusas

no spokeem ka apmāktas. It īpaši vooua veetā, netālu no krasus-

mutes, darkinooki nekad nevarējusi gulēt, jo nakti nākusi kaila

roka, gan gulētāju glaudit — gan poo kājām ačgārnus vazāt.

Reiz darkiuooks, voouspats rijas krāsni kurinādams, oollois

rāceņus cept un izgājis peedarka, so to saridot. ?oo kritiua tas

nācis savus rāceņus apskatīt un ooraudzijis krasus-kodro melnu

viru tupam un garu oosruu rāceņus kakstaur. Melnais koigas sa-

dūris rāceņus uz eesmu un saoijis: „oos dokopam, oos man!" —

Darkineeks uokaidijoos aizskrējis uz istaku, poodzivojumu oitoom

pavēstīt. Viri, soovas, korui tūdaļ aizstoigusoos uz riju un atradusi

vel melno spoku uz ardeem tupam. Spoks oosaukdsmoos: „esmu

augstāks par jums visoom!" nozudis.

Dazrois atkal molus tokulis un kalta kaza lēkājusi gar rijas

lodziuoom, kadijusi sooumalas un kārpījusi zemi.

Reiz ?<ouoos dzivojis drošs kalps, kurs loolijoos garus un

spokus voouspats no rijas aizdzit. Sis paņēmis pīlādža rungu un

ks>da zoomas-svotku nakti sācis rijas soouas velēt, ka putojis voon.

Gari un spoki kogusi ka spaļi pa lodziņoom lauka, oosaukdamoos:

~aoosa, aoosa, tetiņs mus izkāva!" No ta laika spoki rija vairs no-

radijusoos; ket nu vel jo trakāki pasa Ragauu-kalua. — Visi pus-

naktis kaidijusoos gar spoku kalnu oot; tik drošais virs Ķoneos
tādas kailos nopazinis.

Tā kāda jaungada vakara psstrueoss Ķencu kalposm sīva,

Labprāt butu katrs līdz Džūkstes-krogum citam aizgājis pakaļ,

jo suadīs toreiz maksājis tik 9 kap stopa, — ja tikai sasodītais

Ragauu-kalus nebūtu bijis ceļā. Kad drošais redzējis, ka uevesua

negadās, kam dusas, peo sīva ost, tad dusmīgi eesauoees: „senalu-

zaķi, dodset naudu! es neveen sivo parnesisu, bet izdzisu ari

vel Ragaņu-kalua spokus." Tā lepni un droši tas aizgājis.

Citi, drīuidamees par vira drošību, uosedusess gar galdiņu, stāsti-

jusi teikas, pasakas un gaidījusi aizgājēju pārnākam. Gaidījusi

un gaidījusī, ost ka nenāk, tā nenāk un kad vel gaiļos nesagaidi-

11*
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jusi, tad visi sataisijussss viņu sst meklēt. Meklētāji beigas ari

atradusi nabadziņu Ragauu-kalua pusuogibusu, boz sajēgas. Kad

pec laba laika atkal atžilbis, tad izstastijis, ka no Džūkstes krogus

atpakaļ nākot ssraudzijis Ragaņu-kalua jauku pili ar daudz logsom,
katru logu 2 svecēm apgaismotu. No ziukarikas viņš poolidis pee

vooua loga lukotsss, kas istsui ssksa atrouas. Ak briuurui! acis

no spožuma un grozuuurooru apzibējušas. Viss laistijsos zeltā,

sudraba. Plašajā istabas vidu atradošs gars galds dazadoeru

ussm, dzsrssusem, divām slaucenēm nu divssru koku kausooiu ar

zelta vakeem. Ap galdu sēdējušas 12 leslas, garas ssevas, mel-

nām micēm galva, sarkauosru lakateem, iseem lindrakeem, kaltam

zeķēm, ap kuram bijusi sarkani preeveeti, sassoti un leelām koku

tupelēm. Tupeles kijusas apsistas ar dzslzos nagliņām. Visas

sēdējušas uopostui un klusi. Tik vooua, pasa galda galā, pacelu-
soos un dāvinājusi iz loslas sudraka dozes citam kautkadas dāva-

nas. Ari kriuiskigi jauka muziķa atskanējusi. Bet kad uz reizi

veena pamanījusi, ka kads to visu noskatās, tad jauka pils ar per-

koudimdosu troksni, ugunim un zemes triosjumssru nogrimusi,
no kam virs tad ari tā uokaidijoss, ka palicis uz vsstas.

Senāk siui kalnā raganas esot sadedzinātas, no kam tad ari

kalns minēto vardu dakujis. Citi atkal saka, ka tur senču laikos

deeveem upurēts.
Kamēr Vilkača -muižkungs Posuava dzīvojis, tamer spoki

bsszi vssu tur radijusses gan Vilkača dzivojama ska, gan rijas,

gan klētis. Ja muižkungs kādreiz uskijis māja, tad dssuu prssks

viņa pārbraukšanas dancojusi melni un sarkani Vaoossi pa viņa

istabām. Ļaudis tūdaļ zinājusi, ka nu ritu Vilkacis pārbrauks.
Dažreiz pat mslnss un sarkauos spoku Vaoossi kraukājusi spožas

karitss 6 zirgssm pa muižas vidu.

Reiz muižkungam izkrauoot, Zidiņs Posuava uzkulsss un iz-

ludzoos no kalpoom naktsmājas. Kalpi, citur rūmes neatrazdami,

sekortslojusi viņu muižkunga dzīvojama ekā. Zidiņs drizi esmidzis

un saldi sapņojis Meega- māmuliņas mikstaja klēpi. Bet ap pus-

nakti iztraucējusi uakadziuu vispirms rupja, satricinoša krākšana.

Zidiņs laki izburzijis acis un tad osraudzijis gaisa mouesuioa kautko

melnu krasus virsu kustamees: Melnais uovsloos krizdams, klup-
dams, ķēdēm sļirkstot un leelu rungu rokā, no krasus un nācis

/idiņam rūkdams, šņākdams virsū. Zidiņs, kadā pagaida paslep-

damsss, parlssoiuajsss, ka melnais usgantnssks — lacis. Lacis,

Zida tagad nemaz neseverodams, sācis tikai velēt un dauzit ar

savu rungu logu rūtis, ka šķindējis vssu. Vssus logs kijis jav
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visooiu sviuoom izgasts un kamēr gar otru logu darkojees, Zids

izlēcis pa izgasto logu un aizsmauois. Bet loslakoo kriuumi liv

rita vijusi, kad neatradusi nedz izgasta loga, nedz laoa.

Lai gan no rita kalpi Zidu visādi izzokoja, tad tomēr tee

nemaz nesmejas, kad kādas deenas velak muižas rijas voouam no

viņu koodrsom neizgāja daudz lakaki. Lini voouam pašam rijas

guļot uoparadijas nu vis lacis, kot savāds neredzams spoks, kurs

vairāk reižu vazājis rijkuri pee kājām. ?so tam vel virs izdzir-

dojs ormigu bērna brēkšanu. Rijkuris, uouiauidarus, ka nu vairs

nav laki, laidoos caur psodarku lauka. ?os peedarka durviui

molus tols odis un māvis. Virs paķēris teļu, uzsvsodis uz pīs-
ceem un nesis uz kuti. Nesot teļš sācis ļoti atri augt un pee-

kroost. Avis tapušas tik leelas, kā sķivji. Nu virs uoruauijis, ka

ari -teļš uopoodor pee lakoom radijumoom, tadeļ sosvoodis knaši

•to diķi un eemucis istaka.

Senāk ?souavuookos klaidijussos ligu laiku kada no Ap-

supos muižkunga uokurta meita apkārt. Bis muižkungs lidziuajoos

pesteļu māksla piluigi Roouavas Vilkaču - muižkungam. Viņam

voouuior kijusi melna grāmata, kaltosm kurteem kakatā. Reiz

izbraucot, viņš aizmirsis savu melno grāmatu uz galda. īstākas

meita, grāmatu ooraudzidama, mazloot pašķirstījusi un nolikusi

atkal tāpat atpakaļ, kā kijusi, lai pestelis ne ka nomanītu. Bet

muižkungs tomēr mauijis ir tad, kad kijis jav lidz tagadējās Snores

pastastaoijai nobraucis, ka meita viņa grāmatā šķirsta. Viņš tūdaļ

groozoos uz mājam un oositis meitai pliķi, no kam uakadzito pa-

likusi kā apburta. Viņa murgojusi, pasludinājusi nākamas leetas

un staigājusi pa istaku, kājām poo zemes uoatdurotsos.

Apsups ari tolaik dzivojis kads modiuosks, kurs, pee deev-

galda ejot, nekad neesot kazuioa sv. doovmaiziti apodis, ket kat-

reiz mājas pārnesis un sašāvis, lai medijot lakaki laimētos. Reiz

kozdoovim šaušana tā laimojoss, ka Kapos -kalnā, netālu no Kaz-

upes moza, pats uosavoos. No ta laika Kapos - kalnā veenmer

redzēts spokojamoos. Drizi paradijoos virs ar kisi, drizi looijusas

dažādas ēnas, drizi atkal molus kaidoklis, kaļķa izskata, vilooos

pa kalnu uz moza pusi.

Ari ēkas Apsupē kijusas toreiz apburtas. Tā kads kalējs

izgājis poo lauksķuua, zaķus gaidit. Dauksķuua durvis bijušas
lidz augšai ar suosgu apputinātas. Zaķu - gaiditajs uostajoos poo

durvja stoudora un skatijoos uz muižas pusi. To durvis sākušas

oikstot, lidz galam atvertees un poo kritiua — leelam zaķim no

sķuua izlecot
— atkal aizvortoss.
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No Pstsrmuizas atkal stāsta, ka tur citreiz dzivojis kads

kungs, kam kara galva tikusi pāršķelta un zelta stipiņām sastīpota.

Viņš usturejsss vairāk pilsēta, ne ka Pstsrmuizā. Ja kādreiz par-

ceļojis, tad kalpeem un saimueekssm vajadzējis viņu lsslām godi-
kam sagaidīt. Vesursiz tas pārbraucis un nelicees gar savesm

saņsmsjssm ne zinot, bet laidis li zirgssm taisni muižas diķi.
Laka laiku pa diķi krustam un šķērsam kraukādams, tas izlēcis,

uomursjsss ka velns, iz ratccur un sklakiuus sslaidsss istakā. Ko

ta laika redzēts arvccuu, vecu kads pa diķi. kraukājam un istakā

ssskrsjam.

Džūkstes teikas.

.

No Puškaiša.

Džūkstes kazuica guļ zemā vesta. Essakuma ļaudis nodomā-

jusi to celt uz pakalna, tuvu pee tagadējās Džūkstes muižas.

Pirmais pamata akmens pesspssdis viņus sadu nodomu atmest;

jo akmens, kurs desuu novests kalnā, pa uaktim arvseuu uovelees

tai vesta, kur tagad kazuica stav. Ļaudis beigās vseuojusess
kazuicu tai veetā celt, kur pamata akmens katrreiz uovslsss.

Staigu akmeni tee ssmursjusi pee altāra, vslak zem kanceles.

Tagad tas atrouas grida pee 00-sjamām durvim.

Psc kazuicas uzcelšanas spoki nu tikai isti sākusi Džūkstes

kalnā trakot un paraditsss. Naktis redzētas drizi zilganas, drizi

gaisi-sarkauas ugunis staigājam.

Ap ugunim lēkājusi gan sarkani, gan melni Vaososi. Viroo-

seem bijusi sarkani Vācu svārki mugura, sssvsstsm melnas zizu

kleites.

Reiz vecs virius pusnakti gājis gar minēto kalnu. Gar grāv-

malu vilcoos gliti gorkoes jaunskungs un skaitījis pa vāciski vi-

rina, soļus. Viņš apstajees un griksjis jauukuugam padot godu,
bet sis nozudis kā ūdeni.

Cita reize atkal Zids turpat ssraudzijis melnu auusli guļam.

Zidiņs prsscigs esesiis auusli ratos. Bet pee Džūkstes kazuioas

jau auuolis sācis uz atru roku augt, tā garumā, kā platumā pss-

usmdamsss. Pss isa laiciņa Zida ra'i kijusi no auusļa tik pilni,
ka kraksķsjusi vssu. Nu nabadziņš, redzēdams, ka nav vairs joki,
nomaucis riteņus, skaitījis pātarus, velis milzu aunu iz rateem,

Bet auns sācis par Zida pūlēm un kailēm gardi smsstess. To

dzirdot, Zids atstājis ratus un dsvsss triosdams, drebēdams uz
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tuvējam mājam poo pailga. Ziukarigoo ļaudis karoom sanākusi

Zidu postit, kot auna vairs neatradusi. No tam izooloos sads sa-

kāms vārds:
„
smejas ka Smuļa auuelis!"

Spoki velak semitinajusees ari Džūkstes upīte, kura burbuļo

gar teiku kalna malu. Kāda vasaras nakti daži jaunekļi gājusi
aiz teiku kalna upitē vszot. Viņi, tautas dzessmas skandinādami

un ap ugunskuru sasezdami, parspresdusi itin ouruļigi so un to.

Vēžošana uogrikejusi nemaz lāgā vsiktees. Drizi kijusi pusnakts

un vel ne vseua veza. Te ap pusnakti izeelses udsua apakšā
locis troksnis un grakesaua. Izliooes, it kā kads sistu ar daudz

veserssm pa dēli. dauuokļi dzsedajusi un čalojusi, trokšņa daudz

uooovorodaiui. Grakosaua drizi uokoigusoos un nu vozi kāpusi

tik leeleem kareem, ka nespējusi saņemt. ?so laka kriza izooioos

atkal troksnis, las lidzinajess msdnssk.a zaķu tramdisanai ar klik-

sķsem un klakurooiu. Vozi atkal kāpusi ueapziuamsem pulksem
Bet nu nācis vel trešais troksnis, kas pārspējis akus pirmajos.

Drumiga uksķiuasaua, zvoegsaua jaukussss ar kroosmigu rūkšanu,

grabēšanu un klakiuasauu. Troksnim koidzotoos, stārķi paradīju-
ssss uoparrodzamoom pulkoom upmals. Too locījumi kaklus, kark-

.sķiuajusi un nākusi arvoouu vozotajesm tuvāk. To redzēdami,

puisi paķērusi kritiņus un steigusees uz mājām. Stārķi, viņe.uu

aizejot, atkal nozudusi.

Vel vairāk Dzukstes-kauesueeku sudmalu ozarā senāk spoko-

jees. Tā kads virs novakarā gājis ar savu soovu zvejot. Zvejojot

tee ooraudzijusi ozara vidu loolu akmeni izoelamses, uz kura melns

sunis tupējis. Akmeuis ar suni atkal nozudusi, kot nu tani vootā

atspidojis gaisā apkriuojami gaiss uguns ttaks. Ezara malā kijusi

pat adata ooraugama. Uguns stabam spidot, sudmalu dambis

sācis ermigi brikšķēt un kraksķst. Soova izlekusi iz ūdens un

lūgusi ari viru izkāpt; bet virs bijis tā nokaidijoos, ka nejaudājis
nedz kustot, nedz runāt. Pee kriksķssauas dzirdēja ūdeni stipra

pluuoosauās, uguusstaks dedzis vel gaišāki un tad paoolusoos
ūdens virsū gara, kalta soovooto, garoem, gaisesm mateem un

uguuigām aoim. Ssevests uzsaukusi virām draudošā kalsi: „at-

stāj manu mājokli, citādi tev klasoos nelakl." Virs ar soovu aiz-

mukuši.

Citā reize soovooto paradijusoos kādam Danoeussku saimuoo-

kam, no Rigas krauoosam. Ap pasu pusnakti par sudmalu dambi

braucot, zirgs nejausi saravoos un apstājos-. Saimnesks, acis pa-

ceļot, ooraudzijis zirgam preeksā kaltu, slaiku sesvesti. Viņa lv-
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gusl raudoša balsi braucēju, laj aiztookot to, ja vairāk no, ar pa-

tagas katu vaj ass galu; bet sairnneeks kaidijees to darīt. Beidzot

ta sacījusi : Ja- kutu mani aizticis, tad kutu parvortusoes par nau-

das čupu; kot nu simts gadus jau gulējusi, simts vel jāguļ."
?sc seem vardeem jaunava ssgazusees szara, ka uoblikskejis voou.

Ik pec desmit gadeem kādai dzīvikai jaslikstot sini ozara.

Lones melderi novērsusi cilvēku slīksauu caur to, ka noslīcinājusi
ik pec desmit gadooua kadu kaķi, suni vaj citu kadu dzivuooku.

Sa laika melderi to vairs nedarot, tadeļ tagadējos laikos aizootot

daudz dzivīku koja. Voooo saka: „ko lai darām, jauuoo arvoouu

gudrāki; kot aro! kas nu ir vīnu gudrika? Voona dziviba aizgāja

aizpern, šogad jau atkal otra un tas vis tikai viņu ģudrīkas
labad." —

Simts gadus volak si pate soovooto paradijusoos atkal kādai

kalponei, kas dzīvojusi Grauzdouooku k'azulu mājas. Kalpone, pus-

nakti no soona grābšanas rnaja nākot, eerandzījusi netālu no ozara,

Grauzdēs Kazuļu ceļa gala, baltu, slaiku soovooti. Ta lūgusi kal-

poni, lai jolo vīnu inazloot ar grakoklī aiztookot; kot si to nodari-

jusi. Tad jaunava, uz ozara pusi soļodama, teikusi: „kutu mani

aiztikusi, tad kutu palikusi par naudas čupu; ket tagad divsimts

gadus esmu jau gulējusi un nu man jāguļ nruzigi." To izteicot,

ta joņeem aizskrējusi uz ozaru un oogazusoos ūdeni.

Ceļmalā starp Dzukstss-Uaucouooku-Anītes ooornu un niez-

junkura mājām atrodas kadā strautiņu malā jauks ineza-kogs. Kur

tagad meza-kogs Ilgojas, tur senāki l!dosku mājas kijusas. Nosku

sairnnooks bijis varens burvis; it ipasi Zīdus nevarējis oorodzot.

Saimneeks, dažas leetas nopircis, paņēmis savu cauna cepuri, maz-

loot to paberzējis, un tad izkratījis daudz dukātu. Zīdi, to redzē-

dami, kaulejusess tik ilgi pec kriuurna cepures, kamēr saimneeks

ari pārdevis. Bet nu Zīdi kijusi poospoosti ari kurvju vārdus

ruacitoos, jo koz teem nauda uegadijnsess un nogadijusoos. Viņš

oovodis Zīdus pagraka un inacijis tos tik ilgi kurt, kamēr naba-

dziņi palikusi pavisam mēmi. Lainineeco apzolojnsees par Zīdu

nelaimi un lūgusi viru, apkurtajeem valodu atdot. Bis paklausījis
soovas kalsi, paņēmis mazu needrinu un atkuļajls Zideem meles.

Valodu atdakujusi un kurvja mokas aisinirsnsi, tee ziņkārīgi sākusi

apbriuot noodros speķu. Un kad vel kurvis pee tam oostastijis,

ka ar viņa noodri varot pat miroņus atdzīvināt, tad Zīdi plijusees
kā rūkta uavo, lai saimneeks mijot cepuri ar noodri. Meska bijis

pilna meerā. Zīdi aizbraukusi un mēģinājusi kadā mezā mirušu

kungu uzmodināt; bet burvja needre neizpildījusi viņu velēšanos.
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Lai gan lVlssku mājas sen jav bijušas iznicinātas, tad tomēr viņas

sairuuooks jeb burvis tur arvoouu poo nāves vel redzēts spokoja-
russs. Reiz senākais ruszjuukurs, paveļu gar Mesku mezu no

rusdikāru nākot, ooraudzijis varenu kariti cetreem zirgosru. Nsz-

junkurs ruiligssru vardeem ticis ooaioiuats karito un atradis tavi

vecu sirmgalvi sozaur, kurs tsissss senākais Mesku sairuussks esam.

Tlkkdz ko ruszjuukurs ari kijis laki ssssdsss, te kuossris zikiua

ātruma laidis pa visssur cereem un apturējis pec ilgas krauksauas

pso jaukas pils durviru. Pili viss laistijsss un mirdzējis zelta,

sudrakā un dažādās ugunis. Zāle kijusi pilna veesu; ket uroz-

junkuram ossjot, vsesi pazudusi un ugunis apdzisušas. Durvis

tumsa atrast nevarēdams, tas uvliosss kadā kakta garšļaukus un

eesuaudess. Atmostotees musu ruszjunkurs usatradsss vis vairs

pils zaļo, kst Mesku meza, slapjā grāvi. —

Bez tam tur ksszi vssu dzirdēti dazadi trokšņi, ka: vaids-

šana, ksruu kroksaua, prstdakiska vistu trsdssaua un

šaušana.

Xadā vasaras svētku nakti izkaidsti ari turpat kads Dau-

ssussku sairuussks ar puisi, kuri izgājusi pļavu apsargāt no no-

ģauisauas. Viņi, tā stāsta, uolikussss strautiņa malā netālu no

kada tiltiņa un gaidījusi Sauļos māmuliņu uzlecam, kur ganiņi, n~

spozeem starssru modināti, medz savus lopiņus laukā dzit un ne

reti paganit, tā sakot, lopiņeem iztapdarui, ruusu sauuuooka zalaiu

pļaviņā. Bet ap pusnakti pļavas sargus iztraucējis sausaļigs troksn: s

iz tiltiņa apakšas. Viņš oosakuruā lidziuajsss ratu grakssaua

vslaku uz rusza pusi aizvilkdarusss izlisoos it kā daudz ratu velt(

pa celmu celmeem — ceru oorooru. Troksnim no ruoza-rualas a

pakaļ nākot, ratu rlkosaua izklausijusoss it kā slaksaua, pluuo<

savās, caur ūdeņu peļķeem skroouot. Pātagas plluksķiuot, ti

ssgazsss, ka uovarijoos vssu, lsslā, vecā ozolā.

„Vaj dzirdi?'1 saimneeks jautājis.

„Dzirdu gan," puisis atteicis un taisijoos ozolā saut, bet sairu-

uooks atturējis viņu, sacidams: „ussauj! savssus var atpakaļ nakt

un tevi pasu ķert. Ar spoksour usjokosiruoos." — Abi aizstsigu-

ssss uz mājām, norunādami citā reizē pa trijosru pļavu sargāt, jo

trijosru vaj vel vairakeem spoki uoradotsss.

8a gadu-simteņa oosakuiuā zaldāti pakārusi Dzukstos-k-auo.-

Cousu laukmalā — Deksņas rusziuā — pss kādas egles vecu Zidiņu.

1869. gadā ogli un Dsksuu nocērtot, atrasti vel min. eglē sszi-

rustss 1800.

12
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?so Zida pakāršanas sākusi orruiga un spooiga uguns staigāt.

Viņa izoslusoss katrreiz Deksņā un vilkussss lsulteur vaj nu uz

sudmalu ezaru, vaj Xuudura kapsētas pusi. No kailiga cilvēka

uguns nekad usksgusi, ost stāvējusi tikmēr ruseriga uz vestas,

kamēr kailigais atkapees; turpretim drošam ta gājusi vssuada at-

tāluma pa prssksu. Dažreiz ta no vira nesta ar melnu apgerku;
dažreiz atkal sirojusi puķu izskata pa gaisu. Pat uguņota karites

veida viņa redzēta aizlaizaruoss. —

vssva laists szars.

(Teika no Dobeles apgabala).

No d. Br .
. . .

uu.

Dokeles tuvumā atrouas tā saukti dodouu kalni. Vārds lai-

kam no tām mājām, kuras tuvu klāt atrodas. Tsssaru soe kalni,

kad tos ari uesaukturu par tadeem, izrada kijusa szara dibinu,

tadsļ ari ruusu teika to stāsta. Senlaikos, kad tur kraugs ozars

stāvējis, neapdomiga sssva tam mazgājusi ustiras korua drauiuas;

ozars par to ļoti apskaitošs, ar kressruigu kaukšanu no savas voo-

tas izosloss un pa gaisu projām aizskrējis. Leevai akas acis iz-

Zvēlušas, tadsļ ka svēto szaru apgānījusi. Ezars pec tam vestu

izrsdzsjsss Olaines apgakalā un tadā pat veetā ka agrāk, akjpus

lsslosļam. Velti mēģinājusi abi savseuotsos, lidz kamēr kads

svētais virs viussm to aizlssdzis.

Teika par Gaujas krāci.

No E.

Kādas 14 verstis augšpus Vakuseras Gauja atrodas stiprs
kritums, kuru tur par kraceem *) sauc. Bis katarakts apzimigs
caur to, ka tikpat augšup, kā lejup Gauja gluži normāla un lsui

tek un lejup usvssua tada krāce lidz pat viņas eetekai jura ne-

atrodas. Tāpat ari augšup tik stipra krituma nekur vairs neatrod,
Ja neskaitam pasā sakuma. 3is krācēs, jeb kritums stsspjas tik

ap 200 soļu garuma un kus gan kādas 10 pēdas sava krituma.

*) Uz sini pašam krācēm tagad uzbūvētas dzirnavas, kuram kanāls ūdeni

peeved. Lejpus krācēm atrodas maza saliņa, kura ar avkartojemn krasi cena

un kadn sauuvi dod ļoti jauku izskatu.
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Visa upe sai vesta ka pārķerta ar akmiņeem, no kurosiu daži

laki prāvi un neatļauj plostot no augšpuses kokus, 'ka tik pavasara

pludos, pss kam vssnrusr vel daži ap akmiņeem atsizclainsss koja
ost. Par sim krācēm nu ļaudis stāsta, ka velns esot saderējis

(oiti, ka esot kādam apkārtnes lsslkuugaru caur to tik saspitot

griksjis) Gauju pavisam aizķert, t. i. aiztaisīt, lai vairs netecētu,

un taclsl kadā nakti sācis prssks tam akruīuus nest. Pirmo klēpi
tad ari laīinigi nonesis un tagadējā krācu vosta ssksrīs, kst ar

otru klēpi vairs nav galā noticis, tadeļ ka gaiļa clzsoclasaua to

ceļā pārsteigusi. 80 otru klēpi tas nu uosvooclis tik kaclu para

verstu tālumā no krācēm. Un tsssaru kada kirstina starp Ķeižu
muižu un Nuizussku māju rodas vel sodeen lssla akruīuu kaudze,

par kuru teika apgalvo, ka tas esot tas otrais akininu klēpis, kuru

veļus nesis preeks Gaujas aizķeršanas, bet, no gaiļa dzeedasanas

pa/steigts, ss nometis. Vslak velnam vairs uekijīs kriv savas

(lerikas izpildit.

Velējams kutu, ja kads cits, ko vairāk par so teiku zinādams,

to paziņotu sai veetā.

Bikseres teikas.

No Dāvida.

lZiksoros muiža atrodas uz pašas kalna malas; no Likssrss uz

Uukann eedams, tu neredzi vairs ne vssua kalna; viss ir liclzc

Kādas 4 verstis no Likser-ruuizas, uz rita pusi, ir maja, ko

?agraksssssru sauc, un, kā man kads vecitis stastija, tur (

senlaikos kijusi muiža un kaznioa, un tai kazuioai bijusi api
seta. lZazuioai nebijis zvana, bet tai sētai bijusi vara vārti,

pos atvēršanas tik dikti skanējusi, ka varējusi divi jūdzes talu

dzirdēt. Dazuioa kijusi lssla muca, kur kazuieas naudu esot

kajusi. Bet kad vssursiz ssuaiclusski nākusi virsu, visas vs

postidami un laupidami, tad nezinājusi, kur slēpt no oouaicl?

keem tos vara vārtus un to loslo naudas mucu, kamēr bei<j

uospreeclusi szara sssvssst, tai szara, ko par Voo-ozaru sauc un

kas uetaļ no muižas atrodas kadā kalna starpā. Tad vel ta otra

ozara Bikserē nebijis. ?so ilga laika, kad atkal kijis meers un

tagadēja muiža jau kijusi uztaisīta, — jo ta vecā muiža ar kazuiou

tikusi pa galam nopostīta, — kadi spooigi viri gribējusi to leelo

naudas mucu un tos vara vārtus no szara izvilkt; un to tik varē-

jusi darit paša puzclssuas laika. Tss viri jav bijusi naudās mucai

12*
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virves apsējusi un sssakusi vilkt; ost tai pasa kridi, kad naudas

muca jav iz ūdens kijusi redzama, esot garam jājis Likssrss mui-

žas kungs un teicis: „I)6svs palīdz, bērni, ka klajas." Tikko

muižas kungs sos vārdus īstoiois, vilcejeem virves pārtrūkušas un

naudas muca eeveluses szara atpakaļ. Tāpat tos vara vārti ag-

rāk kijusi vel redzami, kst tagad esot dzīli nogrimusi.
Tas otrs szars, kas ir lejpus dzirnavām, esot tā osloss. Tur,

)Lur tas szars, vecos laikos kijusi maja. Xada jauka vasaras dssua,

kad siti visi ap soouu esot strādājusi un tik mats ar meitu vssu

kijusas majā un drskss velējušas, — uz reizi viņas ssraudzijusas

tumsu mākoni nākam. Mate un meita stipri sakijusas, redzēda-

mas to mākoni taisni uz viņām nākam: te meita sssaukussss:

„mat, Izis uak, Izis uak!" kad trešo reizi izsaukusi „Izis uak",

tūdaļ mākonis laidees zemē un palicis par szaru; un tā viņš to

vardu ~Izu szars" dakujis, un tssk vel sodošu tā saukts. Senāki

vel varējusi to maju szara redzēt; uz tās mājas augša kijis arklis

un pos sssuas kijusi kiss pakārta; kst tagad vairs nevarot redzēt

tās mājas, jo esot dziļi nogrimusi.

Teika iz Ramkas novada.

?oo Ziladzu mājas, uz Gaujas krasta, no k.ura avots izverd,

esot serakta vssua muca naudas. Kas grīkojis to dakut, tam

vajadzējis dot mucai vistu ar viseem oaļssru. Vssursiz Ziladzu

sairuusski saruuajussss raudzit, vaj nevar dakut to mucu no zemes

ara. Nogājusi pss uzradītas vsstas, solījusi uosaoitu upurī. Tuliu

naudas muca skanēdama no zemes iznākusi. Sairuusski, preeca-

darusss par to laimi, uzvēlusi mucu uz dīvosru malkas gabaleem
un steigusses uz ruaju pec upura. Majā atnākusi, viņi atradusi

pagalmā melnus zirgus melnā karssts ssjugtus; dzivojaruais kam-

kāris bijis pilus duruu un melni kungi staigājusi un prasījusi vistas

ar caļeem; sairuussku sssvas gulējušas ar visssru keruesru slimas

uz miršanu. Nu sairuusski sapratusi, kas ta pa vistu ar eaļssru,

kas mucai jādod; sss atsaoijussss dod to paģērēto maksu, un kungi

tūliņ aizkraukusi, durui izgaisusi, un sssvas ar koruooru atkal at-

spirgušas no sliruikas. Sairuusski nu gājusi skatītsss, ko muca

dara; ta gulējusi tāpat uz kokosru uzvelta. Sairuusski nu ķeru.

ssss pee mucas, katris sava galā, griksdarui to projām nest, kot

muca izsprukuši no rokām, skanēdama oogajusi atpakaļ zemē un

nenākot vairs nekad ara.
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Par velneem.

No dauu-Lskrssm.

Kādas muižas rijas nedrīkst usvssus vairs seksā sst, ka

spokojsss. Kuugs izsolījis tris ssskus naudas, kas velnus no ri-

jam izdzenot. Atgadijussss ari divi, kuri apusmussss rijas iztirit.

Viņi likusi izsūt no vecam kažoku adām iesin garu maisu ar cau-

rsein galeem. Kad tas pasuts bijis, ssnesnsi rijās, nolikusi pašā vidu

zemē un eelidusi seksā, tā ka galva katram uz savu pusi, ket

kājas kopā, un tā apgulussss, katris ssrmuksu rungu lldzās sev

nolikdams.

Tā guļot padzird, ka velni jav uak, ka klaudz vssu. Es-

eet rijās un atrod maissusskus guļam; kst nu nevar saprast, kas

tee tadi, sak kriustsss un srmotsss, runādami: esot gan visādus

cilvēkus redzējusi, kijusi ari Rigā, kur griķus kūlusi, tur deszgau
visādu cilvēku bijis, bet tada tak ne, ar divi galvām un kaju ne-

maz; ja-atved esot vecais Ramans, dzirdēšot, ko tas sakot. Uz

reiz esnssusi rijā zelta krēslu un pakaļ ta varenu veci Ramanu,

ar deviņām galvām. Lriusjsss Kamans ar tāpat, nevarot un ne-

varot izprast, lias par radījumu, esot dažādus cilvēkus redzējis un

kijis ari Ragā, kur griķus kūlusi, tur kijusi visādi, ket sitadu

gan ne.

Gulētāji, prazdami, ka nu ir laiks esltsss, lēkusi augšā, pa-

ķērusi savas ssrmuksa rungas un sākusi vseu tik velnus dauzit.

Velni nezinājusi vairs kā ksgt, ket ar visu steigšanos tomēr veco

Kamauu lidzravusi, tik zelta krsslis palicis rijā. Nu sākusi velni

neganti lugtees, lai tak krēslu atdodot, kusot par to pulka naudas

dot. Zem rijas sleegsņa esot so deviņu gadu krāja aprakta, lai

ņemot un kruķsjot to veseli. Krēslu atdevusi ari, un velni visi

aizbēgusi. Nu bijušas rijas tiras, bet tee velnu izdzinēji negājusi
vis tuliu prom, teikusi kungam, ka nevarot vis vel rijās est, lai

varētu netraucēti velnu deviņu gadu krāju izrakt. Atvedusi pulka

pulka naudas un vel dabūjusi no kunga tos tris ssekas un tā, pa-

likusi varsu kaģati.

Kada saimusska rijās ari velni dauzijussss: usgriksjis ne-

vssus vairs ssksā eet. Vssursiz ssuaois lasu vadātājs un ludzsss

nakts -mājas. Laimussks uakts-maju nslssdzis, kst citur ns-ssot

rūmes, kā rijā. Krssvs ar savu zvēru ari aizsst. Rijā ss-ssdams,

ssrauga velnu krasus ksdrs kartupus cepot un ēdot. Uiditajs no-

stājas ar lasi velnam aiz muguras uz ksdrss malas. Velns cep-

dams met ari lacam pa tupeņam, teikdams: „ss luoit tev ar kas
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oostakais." Tā velns ar laoi driz vsou kartupus ai odusi un kad

atlabām vijusi beigti, uzkloodzis Krsovs laoaur: „ksri Niska!"

Tuliu klupis lacis velnam virsu un sācis to neganti plukat. Gan

velns ludzsos: „neplēs Micit, neplēs Mīcīt," bet tas nelīdzējis ne-

ka, Nioits tikko vel to dzivu atstājis. Nu aizgājis vēlus pos oitssru

vslusour un stastijis, ka tai rijā nevarot vairs sst, tur esot dikti

sirdīgs kaķis, tas neganti plssot.

No ta laika bijusi rija tira.

Par vukeoiii.

No dauu-Lokrseru.

Kādam saiurusskaiu bijusi divi puķi, kuri uz kuts dzīvojusi.
Laiurusoks katru vakaru bļodiņu ksozas putras, ar svosstu vidū,

toem ussis. Kalps, to uolukojoos, grib zināt, kas tad īsti tur ir,

tapoo, kad putra atkal aiznesta, aizsst, izod putru un posķozi

bļodiņu un apslēpās pats saturos. Pa kritiuu atnāk puķi un sak

ost. Ēzdami sak raikotees; veens saka: ..nav putra, ir tudi,"

otris atkal „ne, ir putra", bet beigās atzist abi, ka nav gan putra.
Ko nu darit? Tūliņ kuts ja - aizdedzina. „Bet kur tad mes

pasi paliksam?" Vosus: ~sslidisiru slotas stups," otris „vagu rumba."

liiktigi, kuts sak degt. Kalps sameklē vecas rumbas un slotas

stupes un met voou uguni, kamēr atgadās ari ta, kurā puķi sa-

lidosi un uguns tūliņ nodzeest.

Otram saiurusskaur ari bijis pūķis, tam cita dārka nedevis,

lai cimenot tīrumus, tirijot pļavas un sūdus vedot. Saiurussks

tapis dikti kagats. Bet nu postruois dārka, tadsl redzēdams, ka

vairs laki nebūs, grib no puķa vaļā tikt. Bet kā? Viņš aizsūta

puķi uz tīrumu, kadu akmeni izlaust. Pūķis akmeni aprok, bet

nevar izcelt, lai sairuuoks nākot palidzot. Aaiiususks ari oot,
bet leek, lai pūķis ņem akmeņam no apakšas, sis kusot no virsas

vilkt. Pūķis klausa ari. Bet tikko akmens pacelts, sairuuooks

laiž to vaļā, tas krīt puķam virsu un to nosit. Tā tiek; saim-

uosks no puķa vaļā.
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Par pelīti.

No dauu- Bsk r e m.

Vssus saimussks, uz Rigu braukdams, serauga psliti, ar

rubli naudas mutē, pa ceļu tekot. Zsmussks gudrsussks usnēm

vis pelitei naudas nost, bet sst tai nemanot no pakaļas, redzēt

grikedams, kur pelits ar to rukii paleek. Driz vssu ari pamana,

ka ta kada cini sslssu; bet tulin atkal pa otru pusi izlssu un aiz-

tek. Nu ost saimussks pee ciņa un atrod tani pulka pulka rubļu.
Viņš paņem, cik pse vajadzības nodoma, aizbrauc Riga, oopirkas

pilnu vezumu un krauc maja un ta dara ilgu laiku Kaimiņi no-

var no izkrinotses, ne nosrmotses, kur tas to naudu ņem; tukša

uz Rigu aizkrauo, bet ar pilnu vezumu atbrauc; sak viņu uzvak-

tst, un riktigi, izdaku ari, ka pslits kaimiņam ņaudu velk. Tss

eet ar pee ciņa un izņem visu naudu.

No tas reizes pelite naudas vairs nevilkusi.

Kas vidu gulēs, to vilks odis.

No dauu-Dskrssm,

Par dann-IZskru Brenču krogu pssstasta sadu teiku. Ag-

rākos laikos tai veeta, kur tagad krogs, kijusas rijas. Kulsji,
naktis strādādami, dzirdējusi vssņmsr tuvuma vilkus gaudojot.
Vssus no teem, Brencis, izliesēs par lsslu drossnesku, sssot lū-

kot, ko tee vilki tur darot. Aizgājis un uzkāpis eglē. Pa kritinu

pssuaois vssus vsolts un apssdsss. Te uz reiz sakot ari vilki pa

vssuam lasitsss, kurs pssuakot, tas apgulstotsss un ta sanākusi

lssla pulka. Nu vecits uzsitis ar speeķi uz zemes un teicis: „vaj

nezināt, kas jādara? 'un izrīkojis katru uz savu pusi. Vilki pos-

oelusess, sākusi gaudot un aizgājusi, kur katris uorikots, kot vssus,

tas psdigais, kijis gluži klibs, tas zslojs2S uz veciti, ko tad lai sis

darot, esot tik kliks, ka nemaz nevarot pa-sst? Vecits paradījis
uz augšu un teicis: „tev tas, kas tur eglē.". Nu vairs uekijis vilks

ne kliks ne slims, klupis eglei klāt un sācis vssu ar zokoem, ka

jav viņam tadi dikti asi, egli graust un plest, ka skamkas vesu

lēkušas. Brencis eglē nezina no kailsm vairs, ko oosakt, ko darit;
sak klssgt pec pailga. Citi kulaji, dzirdēdami, ka Lrouoam vairs

ns-sst jauki, aizskrseu turp un atpssti to no vilka.

Kult laiku ksigusi, atkrit rijas visi uz atmigu, Brencis ap-

gulstas pasa vidu eitssm kulajssm, bet kas par nokaikmr pārņem
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citus pamostotees, kad no Brenča vairs ne vests, usvssuaiu ne-

manot kijis tas no vidus izņemts un aiznests. Un tā Brencis pa-

galam. Volaku tur uzkuvojusi krogu un nosaukusi par Brencen

krogu.

Tris meitas.

No Puraka.

Kādam ķēniņam kija tris meitas. Viņas katru nakti no-

plēsa paru zakaku. Keniņs, nevarēdams saprast, kā tas uotssk,
lika ikuakts veenam zaldātam novaktet, ko viņas pa nakti dara.

Bija daudz naktis pagājušas, un katris zaldāts savu dziviku pa-

zaudēja, jo ķsuius kij noteicis, kurs usuovakts, tam ritā lai no-

cērt galvu. Vssuu vakar gāja atkal zaldāts, ksdlgi raudādams, uz

vaktssauu. Te ceļā satssk viņu kads vsoits, tas jauta, kadoļ viņš
raudot? Viņš izstāsta savu tagadēju likteni. Vecits saka: „Xski-

stsss, es tev dosu padomu, kā tu varoši uovaktst. Kad tu meitu

kambari ss-sssi, tad viņas dos tev viua biķeri dzert, bet tu to

nedzer, paņem un nemanot aizlej gar kaklu aiz krekla, jo viņam

ir meega-zāles pssjauktas. Ussoees tad gulēt, kot uoaizurosdz.

Te klat es vel tev dodu tadu kriuisķigu ipasiku, ka tevi uovssus

nevarēs redzēt. Kad nu meitu kambari seuāks tris jauukuugi ar

ragaiņam galvām, tad tu uskistsss! Ej droši viusoru lidz, kad

viņi ar meitām no kambara izsst, jo viņi tevi neredzēs. Uz 66las

uzmin arv66u uz pakaļējas meitas kleitss. Kad viņi velnu mājokli

dzers, tad tu paņem tos meitu traukus. Vispirms tās jaunākās,
tad vidējās un psdigi vecākās. Kad nu viņi tur danco, tad osdur

nama vidu vssuu rungu, lai ritā var zināt to vestu."

Kad zaldāts osgaja meitu karukari, tad tās v'ņam deva viuu

dzert, kst zaldāts darija, kā vsoits tam kij uraoijis, un viuu izlēja

aiz drekēm
gar kaklu. Tad nogulās un izrādījās ososi aizmidzis.

Te ssuaoa tris ragaiņi kungi, kuri ar meitām jauki sasveicinājās.
?oo tam visi izgāja uz eelu un devās uz velnu mājokli. Zaldāts

—■ neman — gāja no pakaļas un arvosuu uzmina uz pakaļ

ejošas sitas kleitu; si gan arvssu teica: „dsszziu kas man uz

kleitu min?" — Bet neko nevarēja redzēt. Visi kopā nogāja
kadā ļoti smukā namā. To ragaiņos velni tapa par dzirutkuugssru

un nu ņēmās ar meitām trakiski dancot un uisugotsss. Kad dssz.

gan jau kija iztrakojussss, tad dzēra viuu. Tiklidz ka trauki kija

izdzerti, tss pazuda no galda, tā ka meitas ļoti izkijās un jaunākā
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sacīja, ka laki ue-ssot, jo uz veļa jav sai uz kleitas esot urits;

ket aprueeriuajas, kad parleeoiuajas, ka ueveeua ue-esot siui nama.

Zaldāts, rungu nama vidu eeduris, steidzas uz savu vakts

vestu un gulta apgulees saldi dusēja.
Uz maju ejot, ķēniņa meitas vel kriuidauras runāja: „kas

gan tos dzsraruos-traukus varējis noņemt?"

Naja pārnākušas, atrada zaldātu gulta ceesi aizmigušu, tad

palika drošas un teica: „Guli vseu guli, gan rita galviņa nokritis

no taveem plseesru."
Tik lidz gaisma ausa, ķeniņs sutija vēstnesi, lai zaldāts nākot

presksa, bet zaldāts gulēja un nelikās uz vsstussku ne dzirdus.

Tad sutija ķeniņs otru vsstussku ar ceetu pavēli, ka lai teekot

sa preeksa, kst zaldāts negāja. Trešu reizi uaea pats ķsuius un

domāja zaldātu uz veetas nonāvēt. ?ss zaldāta gultas peegajis
klssdza: „Vaj uovakteji!?" Zaldāts meerigi atteica: „Novakteju!"
Keuius uepaeeetigi prasa: „Nu kur tad viņas kija?" Zaldāts at-

bild: „Kada smuka dimanta namā, tur kija tris kungi, ar teem

viņas dzēra un dancoja visu nakti." Xsuius prasa: „vaj tu man

nevari to namu radit?" Zaldāts ķēniņu aizveda pes vseua lsela

akmiņa, kad akruiui novēla, tad tur kij leela istaba ssks zemes

un zaldāta runga īstākas vidu ssdurta.

Xsuius nu grsszas pee savām meitām un prasīja, kur sas

esot kijusas? Tas teica, ka ne-esot nekur kijusas. Zaldāts izvilka

no kules tos dzsraruos-traukus; uz katra trauka kij uzrakstīts meitas

vārds. Meitas nu vairs nevarēja lssgtsss un izteica savus pa-

gājušus pesdzivojuruus. Tad tapa salūgti 3 reiz 3 svstueeki, un

no ta laika velni netapusi urauiti. Xsuius deva zaldātam savu

jaunāko meitu par sssvu — un vssuu daļu no savas valstikas.

Runātāji putni.

Ļoti daiļš puisēns zvejoja jūrmalā zivis. Te viņam gadījās
izvilkt vesuu skaistu zelta zivtiņu. 8i lūdzas, lai laizot vaļa, tad

si kusot par atmaksu dot tādas zāles no zivju ķēniņa, kā viņš

varēšot visu putnu valodas saprast. Puisēns ari atlaida zivtiņu.

8i viņam atnesa kriuigas zāles; tās kaudijīs, viņš staigāja gar jūr-
malu un tur ssraudzija kuģi, kas uz malu zsgslsja.

Xugusski, daiļo puisi ssraudzijusī, saņēma un noveda uz

kuģi. Tad zsgslsja taļak pa plašo juru.

13
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Tai kuģi bija V66us ķēniņa dēls, kurs ar daudz dārgam
sudraba un zelta leetām uz tālu, tālu zemi devās, no kurosuss

vij dzirdējis, ka tur ta vis-skaistaka meita pasaule dzīvojot, un ta

esot ķēniņa meita.

Daudz desuas braukusi, skaistas princeses pilsētu sasuesdza.

Tad aizgāja daudz skaistam zelta un sudraka leetām uz princeses

pils pagalmu, jo ssksa pee princeses eet uz uavi kij alzleegts.

Princese, pa logu skaistas lēstas ssraudzijusi, no preeka nezināja,
ko darit. Nogāja pagalmā un dažas patikamas lēstas nopirka.
Xsuiua dēlam princese tā patika, ka viņš gaudriz uogika.

Atjedzess viņš saka princesei stastit, ka uz kuģu jūrmala
esot daudz skaistākas lsstas, pret kuram sas tik ka sua esot.

Princese lavas sevi apstulbot tadeļ nogāja uz kuģi. Kuģu
karukaros tapa esvilta un tur ar dažādām spēlēm un lzradisauam

kavēta, (kaptsius pa to laiku zsģslsja kuģi uz plašas juras); bei-

dzot princese, manīdama, ka saule jau taisās jura pazust, sst pss

kuģa loga — un ak tavas izkailss — tikko sava teva pilsētas torņus

mana ; sak vaimanāt un uoģikst. Tomēr ķēniņa dsls pulējas, kamēr

atkal si pes samaņas naca. Nu ķēniņa dsls usmas princesi mcc

riuat, ka pec kada laiciņa atkal kusot pss teva atbraukt ;/priueess
kij japalesk msera.

Otrā dssua, pa plašo juru ligojot, uzmetas uz kuģa masta

lssls putuis un klssdza: „Vai dssviu, vai dssviu! kad princeses

zadzsjs ar princesi parsss maja un pirmo nakti gulēs, tad uaks

ragana ar trim galvām un viņus nomaitās. Kas to dzird un iz-

teic, tas lidz ceļeem par akmi paliks!"
Ta putna valodu prata tikai tas daiļais puika. — Pec neilga

laika uzmetās uz kuģa masta tik lssls putuis, ka viss kuģis no-

triosja, un putuis kleedza: „Vai dssviu, vai dssviu! kad tas par-

-668 maja, kas to princesi nozaga, tad otra ritā skross zaķis pa

dārzu, tas kus prinča jaunākais brālis; tevs viņu nošaus! Bet kas

to tagad dzird un izstāsta, tas lidz pusei par akmiui paliks!"
Ne ilgi pec tam atkal atskrēja ļoti lsols putuis un uz kuģa

masta uzmetās, tā ka kuģis tikko neapgāzās; tas klssdza: „Vai

dssviu, vai dssviu! kad tas parsss maja, kas to princesi nozaga?

tad' treša nakti uaks ragana ar deviņām galvām un princi ar

princesi nomaitās, bet kas to dzird un izteic, tas viss par akmiui

paliks!"

Pec ilgas peldēšanas princis savas tēvijas pilsētas torņus oo-

raudzija. duras soļotāji prsooigi devās uz ķēniņa pili. ?asa laika

zaķis pa dārzu skrssn. Ķsuiņs, uz msdisauu kars, ķer pec plintes
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un grib zaķi nošaut; jautrais puisēns stājas starpa un klsedz lug-

damsss, lai nešaujot, jo tas esot pasa ķēniņa dsls.

Tai pasa bridi viņa kājas palssk par akmiui. Pirmā nakti,

sskam princis ar princesi vel uskij guļama kamkari eegajusi, es-

lida puika pa otram (kurvim tani kamkari un palida zem* gultas.

Kad jaunais paris apguļas un kija ceeti nomidzis, tad naca

uguuiga ļcssma ar 3 uguuigam puķa galvām pa logu ssksa.

Puika kij paņēmis visasāko ķēniņa zobiņu un visas tris galvas

nocirtis, ka uguns vecu uoziksja.

Rita kija lecis kriuums, kad kamkari asiņainu atrada un ne-

varēja zināt, kas noticis.

Otra nakti puika atkal izmeklēja tris lakakos zobiņus un

guļamā kamkari paslēpās.

Uz pasu pusnakti viņš ssraudzija lcclu klasmu un savadu

drumigu rūkšanu, tā ka logu rutes saka tirkcct. Rau ragana ar

9 puķa galvām pcc loga pssstajas, un uguulgu rikli atplctusi,
kaz vccuu galvu ssksa. Jauneklis cert visa speķa ar zobiņu, un

galva nokrit, uguni sķsszdama uz visam pusēm, tā ka ir puika
matus apsvilināja. Pcc trssas galvas ciršanas jau vecus zokius

salūza, tā ka puika domāja, nu ar so esot pagalam. Sagrāba otru

zobiņu un cirta atkal trls galvas. Ar trešo zobiņu kij visas

9 galvas nokritušas.

Ritā kija leela izmeklēšana, kas kambari ir bijis un tur tadu

asiņainu dārku strādājis. Pseuaca, ka puika to darijis, jo uz drē-

bēm asinu pleķus atrada. Puika ari nsleedzas stastit visu notikumu,

kst turklāt psslikdams, ka tad sis palikšot viss par akmiui. To-

mēr, visa ķēniņa saime uzstāvēja, ka viņam viss jāizteic, jeb ci-

tādi to nokaušot, tikai princese vssu klssdza, lai nestāstot, jo

viņš esot so ar princi no nāves izglābis. Tomēr uelidzsja neko,

viņš saka stastit, un lidz ar ļstastisanu par akmiui palikt. Viņš

stastija, ko putni uz kuģa runājusi, un ka sis, savu dziviku ne-

taupīdams, viņus no krsssmam izglābis.

Nu gan visi klssdza, lai vairs taļak nestāstot, jo kija jau lidz

kaklam par akmiui palicis; kst puika izteica visu lidz galam un

krita par akmiņa teļu pss ķēniņa saimes kājām.

Nu kija leela vaimanāšana visa ķēniņa pili. Visi truvsja

daudz dssuas ar dziļāko zēlumu.

Akmiņa tolis tapa nolikts dārza jauka voota pee sudrabaina

avota. Tava avstadits ar visdailakam un krāšņākam puķēm. Divi

stalti ozoli deva paēnu, lai sauļos stari to uograustu.

13*
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?so kāda gada pssdzirua princesei divi dsli. Tss auga un

staltijas savsjssiu par lsslako asu un siržu preeku. Un tā viņi jav

sasussdza peekto gadu. Bet katru gadu, ap nelaimes notikušo

dssuu, tapa lssli svētki svinēti pee akruius teļa.

Siui gadā nodomāja tos vel plasak izrīkot, ari svešus vaid-

usskus uzlūgt uz to dssuu.

Gadijas, ka jaunais ķsulņs prssks svinamās dssuas tris naktis

no vestas redzēja savu glaksju sapni, kurs ar viņu runāja: „da

tu savus divi dēlus nokausi uz mani, tad es tapšu dzīvs!"

3o parādījumu, viņš nu svinejamās dssuas rita izteica visssru

sapulceteem. Pec ilgākas sprsssauas un asarasauas tomēr vssuo-

jās, ka deli, glaksja nopelnus eeverojot, jānokauj, kst — pašam

tēvam!

Oriz visi tapa izdarīts; jo tsvs vaj dszruit reiz zobiņu ceļa

uz augšu un atkal nolaida; tomēr beidzot avis aiztaisījis zobiņu

uzlaida uz — puisēnu galvām! Galvas no rumpa novēlās ka pogas!

lVsdigais tsvs aizgāja pss oitssru sapulceteem un gaidija, kas

nu notiks. Ap trešu bridi pss pusdssuas ssjaja tris stalti kungi
zelta drskss, ar diruautssur rotāti.

Tss kija jauna ķēniņa un ķsuiņseuss dzivikas glābējs un

abi dsli.

Nu tapa lssliski prooka svētki svinēti; jaunais izglābējs man-

toja pus ķēniņa valstības un ķsuisku princesi par dzivss-boodrssuī.

varsu Issla upe, kuras vardu esmu

<

'

——-

(s■>. Jelgava. J)
.

Laimigais zaldāts.

Vecam zaldātam gadījās reizi, ar draugssm satsskotsss, stipri

ssdzsrtsss, kā vairs tanī vakara nespēja uz kazarmu aizēst, bet

palika ceļmalā guļot. Par to nu nekāda leela nelaime nebūtu

vijusi, jo bija silts vasaras laiks, ja rīta agri nebūtu uz smatru

jaeet. Nabaga zaldātiņš, rita agri pamodsss, steidzās uz uraju,

ost atrada, ka citi bssdri pss darva aizgājusi, un nu zināja gan,

kada pirts gaidāma. Nelaimīgais savas vedas staigāja gar jūrmalu

un nezināja ko darīt: vaj jura uavi meklēt, jeb pss palkavusska
sst un savu sodu saņemt. Pēdīgi viņš apņemas labāki pss palkav-
usska sst, lai tur sstu kā ssdams. Pa ceļu sījot, tas satika kadu

zsmussku, kas govī uz tirgu veda. „Cik maksa ta govs?" zaldāts

vaicāja. „Desmit rubļu," zomueeks atbildēja. Zaldāts, turīgs virs
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būdams, nopirka so govi, ar to nodomu, to savosm kssdrssru at-

dot, lai tos no tas sev laku maZriou sataisa un par savu uslaimiZu

kssdri Ossvn ludz. Tā nu zaldāts, govi pos rokas vezdams, devās

uz kazarmu. Bet netālu no ta ssraudzija vecu virinu ar diveem

suņssm pretim nākam. Tas vecais viriņs sasijā: „?ardod man to

govi!" Zaldāts atbildēja: „Ne par kadu naudu tas govs tev nedodu.

Es viņu pirku, lai mani beedri no tās sev magricu sataisa un par

mani, kas esmu uolaimiģs, Ossvn ludz." Uz to tas vecais viriņs

tam atkildsja: „Par to, ka tu Ussvu no-osi aizmirsis, Ussvs ar

tevis nav aizmirsis. Dod man to govi un es tev dosu sos suņus.

See suņi ir loti gudri un paklausiģi, viņi tevi daris laimiģu, ja
tik tu viņus nztioiģi milosi un kopsi. Sos suņus sauc, vssnn par

„Turi" un otru
par „

Velci." Tev jāguļ ar Turi un Velci vssua gultā,

kopā ar teem no vona trauka jasd un jādzer un usvssua acu

mirkļa no teem nav jāšķiras un ja tev dažreiz vairāk pee rokas

nav, ka tikai vosns vssniģs zirņu graudiņš, tad ari tas tev kns ar

viņssm kopā jādala. Ja tu tā darlsi, tad tu kusi vislaimīgākais

pasaule." Zaldāts, ne ka daudz nodomādams, salika ar vsoiti un

tā vsoits saņēma govi un zaldāts suņus. Pec sallgsauauas vssits

uz zaldātu sasijā: ~Eij gar jūrmalu vosn, arvosnn uz prosksu,

kamēr ssraudzisi pilsētu ar augstssm torņeem, no kuras netālu

Jūrmalā, kur tev garam jasst, ir trakteeris. Sini trakteerl sij ssksa

un klanssss, ko ļaudis tur runa. Tris laimes tev kns preeksā, no

sam nsvssnas nspssņsm, kst ceturtās nepalaid! Ar Uosvu, staigā

laimiģtz!" Zaldāts no voolsa šķiras un ar savoom snņssm Turi un

Velci gāja, kā vssits kij pavēlējis, arvssnn gar jūrmalu uz prssksn,
kamēr sasnssdza to traktssri, kura vsoits kij pavēlējis ssksa sst.

Se ssgajis, pastellēja maltiti par rnkli, prssks sevis, Tnra un Veica

kopā. Kamēr maltite tika sataisīta, zaldāts apskatīja
Bet kads krinums tam kij, ssraugot visus ļaudis tik lak tos,
kas trakteeri, kā ari tos, kas pa lsslssļn garam gāja, trnvn drebēs

un ļoti kodiens. Zaldāts, kādam traktssra sulainam peegajis, vai-

cāja: „Kas tad jums sodssu par kodam, ka visi truve un bēdājas?"
Traktssra sulainis atbildēja: „Nusu zemes galvas pilsētai katra

gadā vssna meita ļaunajam garam jādod; citādi viņš visu pilsētu
ssvilktn zemes dikiua. 8i dāvana, ka ļaunais gars to pagsr, jāiz-
meklē caur lozēšanu un pee izmeklēšanas nedrīkst usvssuas, tik-

lab ķēniņa, kā ari pirtuseka meitas trūkt; šogad tas uslaimigais
numurs gadijas mnsn ķēniņa meitai, kura sa vssnigs bērns ir.

Tadsļ visi ta bēdājas; jo mnsn kroņa ruantinesoo ir gauži doov-

kijiga, godiga un zslsirdiga, kas savus pavalstusskus sirsuigi milo.
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Sodssu viņu vedis ar kariti, kurai astoņi zirgi kus prssksa, uz

ļauna mājokli un tam nodos."

Zaldāts tā noskuma par tadu uslaiurigas princeses likteni, ka

sesakuura ne no vestas nevarēja kuststses; kst driz naca traktssra

sulainis un to sausa pee rualtitss. Zaldāts maltiti kopā ar suussru

tā, kā vssits to kij pavēlējis, apēda un nu apņēmās princesi glābt

jel) iidz ar viņu mirt; tā domādams, viņš steidzās ar saveem suņeem

uz galvas pilsētu. kādas tris verstis no galvas pilsētas atrada

zaldāts lsslosļu ar sudraba rubļeem nobruģētu. „Ak, kas par

laimi!" izšaus zaldāts un saka rukļus no zemes grābt, bet suņi

pss tam sssaka uz viņu skatitsss un smilkstēt, kā griksdarui sasit,

lai neņem. Zaldāts ssdourajas par tam trim laimēm, ko vecits

tam kij pasludinājis un aizlssdzis saņemt, izmeta visu naudu, ko

sagrābis zemē, un gāja uz prssksu, Versti nogājis, viņš atrada

leelceļu ar dukateem bruģētu, un ari sssru gāja tāpat, kā rukļssui

pari. Trešā versti, kas ta tuvāka pee galvas pilsētas, kij ar di-

manteembruģēta; pec sesur gan zaldāta sirds gauži pukstēja, bet,

«nļdiisdaurs veoisa vārdus, viņš usvseua graudiņa nesaņēma un

tā nu viņš ar saveem abeem suussiu ssgaja pilsētā.
Pasu laiku krausa ksuiua meita, no ķēniņa un visssur pil-

sētas ssdzivotajssru pavadita, uz savu nāves vsstu. Brauca lsui,

soļos vssu, un visi raudāja un vaimanāja. Seem pavadoņeem ari

mušu zaldāts ar savssiu suussru ksskssdrojas, gribēdams

princeses nekad neatstāt, lai pašam sstu, ka ©ēdams. Nstaļ no

ļaunā gara mājas apstājas karlts un lauzu pulks. Ķēniņa meitu

uov/sda ar apssstaru acim divi augstmaņi uz ļaunā majn: bet

urusu zaldāts steidzās pa prssksu, ssgaja ar savssru suussur

ļaunā gara mājā un paslēpās aizkrāsnē. Pavadoņi ssgruda prin-
cesi pa durviur un, pavadoņeem aizejot, durvis ar leelu troksni

aizkrita eeet.

Nelaimīgai, kurai aizseetas acis kij, lai ar meesigām acim

nebūtu ļaunā gara krsesruigs giuris jāuzskata, izdevās uzēst kadu

krēslu, kas istakas vidu kij, uz ka nosēdās, gaididama savu ne-

lainrigu nāvi. Zaldāts, no aizkrāsnes iznācis, tai pssgaja klāt* un

to sveicināja. Zābaku klaudzēšanu un zaldātu sveicināšanu dzir-

dēdama, uakadzits domāja, ka pats ļaunais gars jau klātu un tā-

dēļ sasijā: „Rij jau nu vssu driz nost, ko tik ilgi vel laizsss!"

Zaldāts tai atkildsja: ~Es neesmu vis ļaunais gars, bet tads pats
kristits cilvēks, kā tu; es esmu nācis tevim palidzet un tevis

glakt. Tadsļ ļauj man tavas asis atraisīt un uzskati mani ksz

bailēm,
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Tikko zaldāts 808 vārdus kij izrunājis ,
atveras grssstos

lūka un ļaunais nolaidās istaba. Ļaunais, zaldātu ssrauclzijis,

teica: „Es domāju, ka man tikai vssna maltite vssn tiks dota,

bet vssns vecs krupis ari vel zakuskai klat peevests." Uz to zal-

dāts atbildēja : „Pssluko, ka tu man par zaknskn nepaleec, ne es

tev!" Ļaunais, to dzirdēdams, at\vera žaunas un gribēja zaldātu

tnlin norit, bet zaldāts nzsauza saveem sunssrn: „Turi, Velc,

nākat pailgā!"
Acumirkli kij Turis un Veicis no aizkrāsnes lauka un ļau-

najam kiksss. Turis turēja un Veicis vilka, tā ka ļaunajam nu

pat plāni gāja. Ļaunais, nevarēdams vairs izturēt, saka lugtsss

un apsolījās, ka nekad vairs ne ka no tās pilsētas, kurā princese

dziv/o, neprasīšot. Zaldāts paģērēja, lai princesei ļauj izsst pa-

prssksu, tad pats izgāja un tad pavēlēja ļaunajam, lai ar sanesnr,

kas to arvssnu plēsa, iznāk ara! Kad tas kij noticis, tad zaldāts

to palaida un ar izglakto princesi devas uz galvas pilsētu. Bet

ris tāļu no pilsētas vartssin ļaunais gars uz staka kij uzrakstījis:

„Tiklidz, ka princese ar savu glaksju pilsētā ss-sss, es visu

pilsētu zemes dikinā ssransu." Nu kij gan ko domātun clarkltsss,

ka caur zaldāta vainu visa pilsēta un ari ķsnins un princese ne-

sskrit samaitāšanā.

Pscligi zaldāts apņēmās sst ļauno garu meklēt un pavēlēja

princesei vssnai pašai uz pilsētu sst; bet prssks šķiršanās zaldāts

psskodinaja princesei ne vssna vārda nerunāt, pirms viņš nebūs

pārnācis. Tā nu viņi šķirās.

Prsssiga, Deevam pateikdama par izglaksanu, un bediga,
Ussvu lūgdama, princese gāja uz pilsētu. Pss pilsētas varteem

to satika kads ūdens vedējs; sis princesi pazina un zinādams, ka

ta ksz glaksja no ļauna gara nagssrn nebūtu sprukuši, paģērēja

no tās, lai so par savu glaksju uzdod, un kad princese uz viņa

paģērēšanu neka nsatkildeja, tad sis ksndss maiss eemeta princesi

ūdeni, draudēdams to noslisinat, un kad princese uz malu peldēja,

tad sis to atkal ar korni -ūdeni atpakaļ grūda, kamēr princesei

vajadzēja apsolit, ko ūdens vedējs paģērēja Ūdens vedējs, prin-
cesi pss rokas ņēmis, ssgaja pilsēta, devās taisni pee ķēniņa, uz-

devās par princeses glaksju un no ķēniņa ar leelu csenisanu tika

uzņemts. Nu ķsnins tam apsolīja princesi par sssvu. Bet kad

ķsnins tam prasīja, kā to glābšanu izdarījis, tad sis neka lagā ne-

zināja stastit. Princese ari par savu izglābšanos ne ka nestāstīja,

kadā vizē ta tikusi izglakta no ļaunā gara. Pec tam keuius pa-

lika doinigs un nezināja, ko sssakt. Psdigi ķēniņam laks pa-
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doms ssuasa prata, un tas uosprosda savas meitas uovoouam tik-

mokr neapprecinat, kamēr ta kus izstāstījusi, ka tai izdovsss no

ļauna gara tikt vaļa.

Zaldāts, no princeses skiroos, gāja pa pasauli apkārt no

vosuas vestas uz otru, ļauna gara meklēdams, un tā pagāja sssī

gadi, ļauna pēdas usuzģajis. Septitā gada pss princeses izglāb-
šanas zaldāts gāja gar uakaģa kudluu, no kuras nabaga meitiņa

iznāca un zaldātu gauži lūdza, lai pss viņas ss-sijot, saoidama:

„Miļais kara - virs! Es esmu ļoti uakaģa karsuits, kurai vssuai

pašai sai majā jadzivo, nac jel manis aplūkot!" Zaldāts, zslsirdiģs

cilvēks būdams, eegaja pss meitiņas. Bet tikko kij ssģajis, te

pazuda meitiņa, nabaga būdiņa pārvērtas par lsslu, stipru ruura

sku ar trīskārtīgam dsslzu durviru un greestos luka atveras, pa

kuru ļaunais gars oslaldās un zaldātam preeksa nostāj un

savus dzelzs zokus radidarus, zaldātam uzkļava : „Es tevi tulit risu

nost." Zaldāts parkijoos skatījās atpakaļ; kst ooraudzija, ka suņi

ara palikusi. Nu uakaģa zaldātiņam pārgāja drebuļi par visssru

kaulssur; jo viņš domāja ka pediga stundiņa kus klat.. Te no

nejausi nelaimigais uzmeta asis uz savam rokam un ssraudzija, ka

tas ir ļoti melnas, no ka viņam gudrs padoms prata naca. Ļau-
nais gars jav kij atplētis savu rikli un ģriksja zaldātu pašā laikā

rit; te zaldāts tam uzbļauj: „To ko, negala! vaj tik ustiru risi?

laid tak drusku uomazģatsss, tad pazisi lakak garšu." Ļaunajam
sis padoms patika, viņš lika zaldātam ūdeni sildit, deva zsspss

krsstui nomazgatees. Pa tam ļauuais gars aizgāja projām un zal-

dāts pulējas ar ūdens sildisauu. Pa to laiku suņi, Turis ar Velci,

plosīja durvis ka traki. Zaldāts, mauidarus, ka durvis nevarēs

suņu zokssm pretim turstsss, kura nu atkal dzēsa uguni, lai laiks

vilcinātos, kamēr suņi durvis atplestu, jo durvis kij ļoti stipras,
Jau ļaunais gars no augšas klssdza: „Vaj kusi gatavs?" un zal-

dātam saka ssrika zust, te mazs putniņš, pee loga pssuasis, dzss-

daja: „Zaldatiņ, zaldatiņ! kurlu un dzsss, kuriu un dzsss, lidz

glābšana uak, lidz ģlaksaua uak."

Zaldāts so putniņu turēja par Ossva vēstnesi, kas sutits

viņam par padoma devēju, un tadeļ kura un dzēsa uguni, nebēdā-

dams par ļauua-ģara dusmām. Suņi jav kij saplēsusi divējas dzelžu

durvis, to ļaunais gars uzsauca: „Mazgajees driz, lai ir ūdens,
kads kudams!" No ka ko darit; zaldātam kij jakap vauā un ja-

mazgājas. Te nu uakaģa zaldātiņš mazgājās un kavējās, nezinā-

dams, vaj vel savu miļako princesi dabūs redzēt, jeb ne. Bet pasā
laikā suņi ari trešās durvis atplēsa un seuakusi sslida aizkrāsnē.
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Nu zaldāts kapa drīz vēsu no vairas ara, slaucījās un gsrkas, lai

drīzāk ar ļauno garu ragos tiktu.

?rseka pilna gara zaldātiņš kij drīz vssu apgsrksss kad ļau-

nais gars trešo reizi uzklava: „Vaj esi gatavs?" zaldāts atbildēja:

„Es jav sen tevis gaidu."

Nu ļaunais nolaidās zemē, atpleta savu leelo rīkli, ka sies

vārtus un izlaida dzelz zobus, ka daksu-zarus, gribēdams savu

upuri aprit. Te zaldāts tam uzsauca: „Dod jel sauju adatu prooks

aiz-uagu iztirisauas." Ļaunais tam tas pasuesdza. „Tak vel pe-

dīgi vesuu pīpi ar dosi?" zaldāts teica. Te ļaunais tam pasuesdza
savu dimanta takakas dozi, sacidams: „Ņem veco krupi un sapi-

pārojošs kreetni, lai man gardāka ruagrioa tssk!" „Es tava ma-

grioa?" zaldāts atkļava.
„
Tagad tu esi mana roka, un esi mana

magrica. Turi, Velsi!" Nu saleca Turis ar Velci ļaunajam biksēs

un to saka plukat, ka lupatas vssu lskaja. Ļaunais gan lūdzas,
bet jo viņš lūdzas, jo suņi niknāki plosa. Ļaunais zvērēja, ka

ruuzaru vairs nebūšot tai zemei ne ari pilsētai ko ļauna darit, bet

tas neka* uspalidzsja; suņi plēsa jo niknāki, jo suņi redzēja ļauna

domas, ka tas tikai pssruauit gribēja, lai to tik laizot. — ?sdigi

ļaunais gars nokrita bez speķa zemē un ļoti gaudosa kalsi lūdza:

„Ludzams atlaid mani šoreiz! Prasi, ko gribēdams, bet tikai taupi
manu dziviku." Zaldāts atbildēja: „Dod ar savam asluiru paraksti-
tees kontraktu, ka tu uruzaur vairs pasaulei nekāda ļauna usdarisi,

ne ar atļausi kādam no savssru kssdrssru, lai tos pasaulē kādam

radijumam ļaunu dara." Ļaunais, nevarēdams ne-ka glaktsos,

paņēma spalvu no ķešas, ssdura ar to roka, lai asinis tek; un nu

sarakstīja zirni ar sssru vardeem: „Es velnu virsusoks, Lucifers
?

caur so ar savam asinīm sarakstītu zirni aplesoluaju, ka nedz es,

nedz mani pavalstueski, ruuzaru nedarisim ne kada ļauna virszemes

neveenam radijumam. Lucifers."

Nu zaldāts so zirni paradīja suņsoru. Suņi, redzēdami, ka

ļaunā vardi patsssigi no sirds uak un ka viņš teesam pos savas

apņemšanas paliks, to palaida vaļa. Ļaunais acumirkli pazuda un

zaldāts ar suņssru palika vssus pats.
Zaldātam krj drīz vesela gada gajssus līdz galvas pilsētai;

tadsļ viņš steidzās acumirkli projām. Par ļaunā gara dimanta

takakas dozi viņš dabūja ļoti daudz naudas un tā tad viņš varēja

zirgus un kareeti segadat un ka lsslskuugs atri vssu uz prssk-
su tikt.

Akurāt septiņi gadi kij pagājusi no ta laika, kamēr ķēniņa
meita kij izglābta no ļaunā riklss, kad zaldāts tikai tai pa§ā trak-

14
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tssri pss galvas pilsētas, kurā prssks ssptiņssm ģadssm ar savssm

snņssm kij maltīti turējis. Ls daudz kungi vij sapulosjussos, kas

kali eja un IlZsmojas; jo sodošu kij princeses izglābšanas dssua.

To kads kungs velējās: „Kas man dotu no ta meelasta, ko ķsuīns
sodson pnsdssna odis." Zaldāts uz to saoija: „Es to jums varu

sagādāt." Kungs to netic un solās ar zaldātu derēt, ka zaldāts to

novarot dakut. Zaldāts gatavs uz preti -derēšanu un nu noder

uz četrsimts sudraka ruklooiu.

l?oo derēšanas zaldāts sarakstīja zīmi princesei, kura lūdza,

lai viņam divus poroiouus no ķēniņa pusdoouas dodot un eodova

so zirni Turam, pavēlēdams, lai Veicis ari Turam līdzi sijot.

Tikko princese Turi ar Velci osraudzija, viņa kutu tūlīt

ookļavusoos no preeka, skrēja pos tova un lūdza divus porsiouus no

odooua, ko ķouiņs pusdooua odis. Ksuiņs paklausīja savas meitas

lūgšanu un nu princese ātrumā sataisīja un osdova tos poroiouus
odooua suņeem, un tee tos aiznesa zaldātam.

Xsuius īsti domāja, ka cits uovosus ne-esot viņa meitas

glābējs bijis, kā tik vssu tas ūdens vedējs. Tadsļ ķeniņs ap-

ņēmās drīzumā savu meitu ar ūdens vedēju salaulāt. Acumirkli

tika kazu voosi saaicināti, pec macitaja l utits un nu turēja visi

kopā pusdoouas maltiti, kā varētu pec pusdeenas krutss pari sa-

laulāt un vakara preecigas kazas svinēt.

Patam zaldāts kij paēdis savu pusdssuu un nu, vinetu naudu

saņēmis, gāja uz ķēniņa pili. Tur dakuja dzirdot, ka princese
sodošu tikšot ar savu glābēju salaulāta. Zaldāts domāja sevi par

to laimīgo nu tadeļ steidzās pili, bet netika sslaists, jo vakts zal-

dāts ar ladstu plinti stāvēja ka staks prssksa un draudēja nošaut,

ja ar varu provssot os-sst.

Te nu zaldāts nevarēja vairs dusmas valdīt. Viņš kļava

pilna kakla: Sasodīts kaķis! vaj tu pasa ķēniņa znotam griķi aiz-

leegt pili os-sot?" To sacījis, viņš sagraka vakts zaldātu un ar

vsouu roku uosvssda to kā spalvu zemē. Tad devās pīli taisni

pasa ķēniņa ēdamā īstāka. Bet tavu kriuuruu! — Princese ssd

pss galda un tai līdzas smalki apģsrksss kuudzius, kas ar to

mikuajas. Ar ziksņa ātrumu zaldāts savas tam klāt, cirta tam

tadu pliķi pa ausi, ka tas kā polavuuraīss gar zemi novazās. Nu

zaldāts sodas savai mīļākajai līdzas pee galda un si to apkampusi
sssaka no preeka raudat. Tas kij dārgs bridis prssks sssm akssm!

Bet ķsnins, to redzēdams, ļoti iztrūkās; jo viņš novarēja saprast,
kas ss notosk. Drīz ķēniņu pārņēma dusmas un viņš pavēlēja
zaldātu ģrakt un oootuma mest, kot princese krita ķēniņam pee
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kājām, to lūgdama, lai dusmas valda, jo sis esot tas istouais viņas

glaksjs. Xsuius nu pārklausīja visu, ko princese un zaldāts tam

stāstīja; tad pavēlēja tai vasa acumirkli zaldātu ar princesi sa-

laulāt. Zaldāts tika par pirmo miuistsri eecelts un ūdens vedējs
ookasts kadā mucā, kura no ārpuses uz ssksu possista ar asam

naglām, kā linu suseklis un no augsta kalna ar to mucu palaists,
lai veldamees vispār tiktu sakakstits. Tā beidzās sis bendes maiss;

bet zaldāts pec ķēniņa nāves palika par ķēniņu.

Latvju Zimsans.

Vecos laikos kij kads nabags virs un seeva, kureem citas

mautas uokij, ka tikai vsous vssuigs deliņs. Ko savu visdārgāko
mantu viņi tā mileja, ka mate to septiņus gadus pos krūts zidija.
Nu kij dsls jav tik spssigs, ka jav varēja tikpat daudz malkas

cirst, kā tsvs. Nats, to redzēdama, ka caur zidisauu dols loti

spsoigs kij palicis, to zidija vel septiņus gadus. Nu dols laida

nokalt tris kirkavus smagu cirvi un ar to cirta ozola, kurs kij
kādas tris pēdas caurmērā resns, kot nevarēja vis gluži nocirst;

jo vel treša daļa palika vesela. Nu mats to zidiuaja vel septiņus

gadus pss savas krūts, un nu dsls tadu pasu ozolu nocirta ar

vesuu pasu sirtssuu. Nu dsls uz mati sasijā: „Tagad gan es tev,

miļa mamiņ, varssu par tavu zidisauu atlidziuat."

Dsls nu saderējās muiža pee lsslkuuga par puisi, ar tadu

norunu, ka rusza-zsrus tik, cik pats spej, var sev bandas taisit.

Bet tadeļ, ka lsslskuugs preeks kaudu-zsmss lsslu ruszu klj ee-

radijis, jauusklam izdevās ar lsslkuugu saderēt vssuu mēnesi laika

prssks kaudu ķuteļu taisīšanas. Pa so laiku nu jauneklis strādāja,
kā pats varenais. Koku nemaz uooirta ar cirvi, bet rava ar visam

saknēm lauka, tā ka par to mēnesi vairāk ka kvadrat versts ksrzu

kirzss kij pataisīta par aramu zemi. Lsslskuugs nu gan kriuijas

par to, kst viņš domāja: „Gan es rudeni tev atņemšu to, kas

pārak." Bis kaudas tā auga, ka nekur leelkunga tirurua, un jau-
neklis prsssajas par to, ka nu varēs atlidziuat savai mātei driz

vosu viņas lakdarisauu, ket lsslskuugs rudeni lika citeem straduoo-

keem visas viņa kaudas nopļaut un sava sķuui salikt, stiprajam
neka nedodams. Stiprais nu gāja pee lsslkuuga un lūdza, lai tak

siur vssuu nastu dodot par viņa dārku, un loslskuugs viņam to

ari atvēlēja. Stiprais nopirka tris kirkavas smagu vindu, gāja uz

14--
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šķūni, ssssja visu lakiku nasta un nastu mugura ceļot apgāza

lsslkuuga sķuui. Dsskkuugs, redzēdams, ka stiprais visu lakiku

aiznes, nezināja, ko darīt. Uz reiz tam laks padoms prata naca.

Usslkuugam kij lssls Ukraiuss vērsis, kas cilvēkus kadija un tadeļ

arvssu stāvēja psssssts; so nu lsslskuugs pavēlēja stiprajam virsu

laist. Vērsis devas baurodams stiprajam virsū. Dsslskuugs, to

redzēdams, prsssajas un sasijā: „Tas viņu āzēs!" Bet tikko tas

pss stipra tika, stiprais to sagraka pss pakaļkājām, pārplēsa vidū

pušu, noplēsa adu no vssuas un no otras puses ar vssuu ravssuu

nost un uzmeta gaļu un adu uz nastas, sacidams: „Nu ir gaļa ari

pos maizes!" To saoijis, tas aizgāja ar visu nastu un vērsi uz maju,

un lsslsknngs palika, ka apstnlkis, pakaļ skatotoos.

Stiprais maja aizgājis, saoija uz matēs: „Mamiņ, nu es gan

tev varu par tavu divdesmit vssnn gadu zidisauu atlīdzināt."

Stiprais, to nastu laklkas izkūlis, no tās dabūja tik daudz laklkas,

ka tam ar savu mati visam mnzam dsszgan kija.

Kapec breezam balta pavēdere.

Vecos laikos kij slinks viriņs, kas maz par savu pārtiku

gadaja, bet arvssnn kurnēja, ka tam neka ne-esot. Xadu reiz,

kad viņš atkal par savu trūkumu kurnēja, posslsjas pee viņa

vecs virius un uz so saoija: „Pulejees pats, tad Dssvius ar pa-

līdzēs un tev dos, kas vajadzīgs!" — Slinkais virius nu gāja msza,

tur uztaisīja spostu un gaidīja uz medījumu. Otrā dssua viņš

gāja savu dārku aplūkot un, redzi, leels krsodis kij sposta sogajis.
Virs bez kavēšanas kresdi nosita un to saka dirat. Kad viņš sa-

vam medījumam jav pavēderi kij uodirajis, peenaca viņam tas

pats vecais virius, kas vakar kij padomu devis, lai pulējas, un

sasijā : „Vaj es ussasiju, ka, ja tu pats pulsssss, Dssvius tev dos?"

Uz to msdussks atbildēja : „Vaj Dsovs man deva? es pats da-

kūju!" Tai paša bridi vecits grūda ar savu speeķi krsszam rikas

— un redzi ! krssdis uz reizi uzlēca stāvu un uz visam četrām

kājām un devas taisni uz niezu. lVtsdiussks, to redzēdams, vareu

izbijās un atzīdams savu vainu sauca : „Deeviņs deva ! Deevius

deva !" Bet tas neka nelīdzēja, kresdis vairs nenāca atpakaļ. No

ta laika ir krsezam balta pavēdere, par zīmi, cik daudz vecos

laikos msdiussks viņu uodirajis .
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Bezdeliga.

Noas, preeks grēku pludssur savu kuģi kuvsjot, kij aiz-

mirsis vssua cauruma pulki sssist un caur to tai vssta kuģis kij

šaurs paliels. Kad nu visi zemes dzlvussku sugas kuģi salasījās
un plūdi naca, tad skrēja ūdens pa to caurumu kuģi un ja drī-

zumā ģlaksjs ueģadltos, kuģis nogrimtu. Bet ģlaksjs driz ģadijas,
un ta kija — cuska. Ouska ar savu asti to caurumu aizkaza un

sada vizē ūdeni aizturēja, kamēr Noas naca un to caurumu aizsita.

Par so lakdarisauu Lssvs ouskai velēja, lai izveļas kaut kuru

dzlvussku par uzturu. Kad nu cuska pats nezināja, kuram vis-

gardākā gaļa, tad Dssvs pavēlēja odam, lai tas to izprovs. Ods

nu provsja katra dzivusska gaļu un atrada, ka cilvēkam Ņsģar-

daka gaļa. Visi clzivusski tika Deeva prssksa sapulcināti, lai

katris pats ar savam ausim dzirdētu, kadu lsssiku ods par katra

gaļu dos. Visi drskoja, ka apsu lapas, tikai ouska vssu laizijas

pec garda cepeša un' kszdsliģa turējās odam tuvuma, lai, ja ods

preeks viņas jsk viņas draugeem nelaimi sludinātu, kaut kadā

vizē oda valodu vārstu sajaukt un tada vizē sevi un savus uiilus

no nelaimes izģlakt. Kad nu visi kij sanākusi un visapkārt klu-

sūrus valdīja, odam tika pavēlēts, lai runa. Ods tūliņ sausa :

„Cilvēkam visgardākā gaļa !" Par laimi odam mele paslupstsja,
tā ka usvssus cits, kā tikai kszdskģa un cilvēks, laki valodusski

būdami, to kij sapratusi. Ouska sausa: „Kam? kam? —

" Ods

atpleta muti, ģriksdarus otru reiz sasit, bet tai pasa acumirkli

kszdsliģa, odam mutē skatīdamas, sasijā: „Bralit, tev ir lssla

skabarga melē ssdurussss; pagaidi, es to izvilkšu, tad varēsi

skaidrāk izrunāt !" Ods izlaida meli, un kszdsliģa taisijas skakarģu
izvilkt. Odam uskij vis melē skakarģa, kst kszdsliģa kij melojusi,
lai vārstu odam meli izraut un tada vizē odu memu pataisīt. Lai

so nodomujo piluiģaki vārstu izdarīt, viņa odam uzsauca:
„

Ska-

karģa ir pasa meles vidu, izstssp laki savu meli, lai varu laki

klātu tikt." Ods izstsspa cik vssu varēdams meli, un nu kszds-

liga sagrāba oda meli un to izrāva ar visu sakni. Ods nu kija
mems palicis un nevarēja ne vairs runāt, bet tikai vaidēja: „Vai,

vai, vai," un tāpat arvssu talak. Ouska gan vel prasīja: „Kam,

kam ?" Bet kad no oda vairs nekāda atkilds uskij dakunama, tad

kszdsliģa suskai atkildsja: „Vardei, vardei, vardei visgardākā
gaļa!" Vārds nu tika uosprsssta ouskai par kariku, un cilvēks

caur kszdsliģas ģudriku no ouskas izģlakts.
Pec grēku pludssru trūcis oilvskssru uguns, tadsļ ka tas

caur pludeem visas veetās kijis izdzisis ; ari so kszdsliģa esot no
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velns, ķēķa zagusi un cilvēkam nesusi. Pes sa dārka velns bez-

dsligu esraudzijis un gribējis uoķeit; bet kad tas nav izdsvses,

tad saucis vītus velnus palīgs, un pats uostajess ar degošu pagali

ķēķa durvīs. Pszdsļīga tak ns-ssot uguns pagales palaidusi, bet

ar visu pagali savusses taisni velnam pari par galvu, pa durvīm

laukā. Bet veļus tai turējis degošu pagali prssksā un caur to no-

svilinājis bezdelīgai pakakli, un tā tad kszdslīgaī vel tagad kruua

pakakle, par zirni, cik daudz veļus viņai nesvilinājis.

Par visu so lakdarisauu bezdelīga no cilvēka vairāk neprasa,

ka tikai paspārni, un ari so viņa par velti neprasa, ket kagatigi

aizmaksa, cilvēku ar jauku dzssdasanu sepreseīuadama un mušas

uorīdama.

Par lac i.

Veci ļaudis saka, ka laeam esot deviņu viru spēks ket maz

gudrības, un tomēr stāsta, ka lacis no cilvēka esot eelsss. Tas

noticis sadā vizē.

Kādam bagātam saimueskam kijis leti lssls kisu dārzs; bet

medus laikā zaglis gaudriz katrā nakti pa stropam uzlauzis un

medu izkrāmējis. Lai nu gan saimussks katru nakti stipri vakteja,
tak tas neka uepaļidzsja; jo saimueskam katru reiz ap to laiku,

kad zaglis naca, mssgs uznāca. Saimussks, nespēdams pats savu

bisu dārzu nosargāt, gāja pss burvja, palldzlbas meklēt. Durvis

apņēmās sairuusska vestā zagtam atrsskt.

Otrā ritā bīsu saimnesks gāja kisu aplūkot un atrada pss

stropsem savādas zvēra pēdas, kuras gandriz kā cilvēka pēdas

izskatījās. Tās kij lasa pēdas. l?se kādām deenām dakuja dzirdēt,

ka uakurgos saīmusses pazudusī un no ta laika savada zvēru

matite pa to maju klaudotess, no kuras saīmusses pazudusī, kst

suņi. to katru reiz, kad ta paradotees, dzenot mszā ssksā.

Pazudusī saīmusses kij katru nakti pa uaknrgn mājām ap-

kārt gājusi ar kreisā pusē apgresstu kažoku mugurā kītes, lauzdama

un govīs slaukdama tik ilgi, kamēr kurvis to par laca matītī pa-

taisījis. No sās lasa matites visi laci eslussss.

Oudrikas esot laeam maz, tadsļ ka tas no seevsstss eslees;
ket kadsļ viņam deviņu viru spēks, ta nezinu; varkut kads cits

to zinās.
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Par vilku.

Stāsta, ka velns esot vilku, raclijis un taru sētas kati par

muguras kaulu licis; kad viss gatavs bijis, provojis clziviku ss-

pūst, bet nav izclsvsss. Velns nu gājis pss Deeva prssks sa sava

radījuma clzivikas lūgt. Dssvs pirms us-ssot devis clzivikas, ka-

mēr velns izstāstījis, kurs amats širu radījumam kus. Velns at-

bildējis, ka viņš sim radījumam nospreedis aitu-gaua amatu. Dssvs

nu devis velnam preeks sa radījuma clziviku un uosprssclis, ka

katrai sairuussssi, pss kuras sis radijums aitu gauss sss, akras-

kasa kukulītis katru reiz, kad maizi cep, par gana algu jādod.

Velns, savu radījumu clzivu padarījis, nodevis tūliņ pos kādas

niknas sairuusssss par aitu-gauu. dauuals gans bijis sava amata

ļoti uzticams. Bet sairuussos us-ssot vis sīru jaunajam ganam

katru reiz, kad maizi cepusi, abras kasisa devusi, kadeļ nabadziņam

gauclriz bada bijis jāmirst. Aitu gans gājis pss Dssva par saku-

usssi sudzet. Dssvs tam teicis, lai katru reiz, kad sairuussoe

akras kasisa nedodot, ņemot vssuu aitu, lai to sitot tris reizes

pret zemi un sakot: „puscepts, pusvārīts" un tad to atrauta akras

kasisa vssta apēdot. Gans ar so spreedumu kijis pilna meera.

Kad nu atkal salurussss maizi cepusi un ganam viņa tsssu atrā-

vusi, tad sis katru reiz to vislabāko aitu paņēmis. Sairuussss,

redzēdama, ka aitu pulks arvssuu mazāks palssk, sākusi ganam

laki uzlūkot un nu uzgājusi., kādus darbus gans strada. Bet kad

wiņa prasījusi, kadeļ sis to darot, tad sis atbildējis : „taclsļ ka

sakuussss siur algu atraujot." Sairuussos nu apsolijussss uz prssksu
vairs ta nedarit, lai tik gans vairs aitu uo-aiztsskot un gans ap-

solijsss usvssuas aitas us-aiztikt, ja saiurussos savu solīšanu turē-

šot. Bet sairuussss bijusi bledneece. Kad nu viņai bijusi maize

jācep, tad si prssks gana ne vis akras kasisa cepusi, kst akras

kasisa lssluiua akruiuu gluži kaltu nodedzinājusi. Kad nu gans

maja nācis, tad saimneece to tūliņ saukusi pss loga, lai nākot

algas saņemt. Gans izsalcis būdams, stsiclzsss pee loga un gai-

dījis ar karigaru acīm. Sairuusses karsto akruiuu uz lizes paņe-

musi un ganam uzsaukusi : „Plet muti vaļa!- es metisu kukuli

ssksā." Gans tūliņ muti atplētis liclz ausi un nu saiuiuseos taru

osrustusi karsto akminu taisni pasa
rikls. Gans no lsslaiu sapem

paksis ka traks, aizskrējis uz ruszu un us-ssot nekad vairs at-

pakaļ nācis. Bet tadeļ, ka sairuussos viņu ta nerrojusi, viņš ap-

ņemas, vairs nekad par ganu nepalikt, kst lakak pa mezu mal-

clitsss un no aitu zagšanas clzivot. Akruius, ko sakuussss viņam
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rīkle metusi, bijis karst, ka tam muļas nosvilinājis, muti izdedzi-

nājis un rikļi izgranzdsjis, tadsļ tam vel tagad esot melnas mn-

ļas, sarkana mute un leela riklo. Akmins esot rikļs par ilgu bi-

jis, kadeļ karstums, no ooksas uz aru spsesdamees, pakaklē dzimto,

pelēko spalvu nosvilinājis ; tai veeta esot kalta spalva uzaugusi
nu tadsļ sim citkartejam ganam esot kalta pakakle.

Kad nu sls velna radītais gans vairs ganaamatu nav turējis,
tad so vairs par ganu negribējusi saukt, bet nezinājusi, ka nu

saukt; tadeļ sis kadu laiku bijis gluži bez vārda. Reiz kozvardis

paņēmis tik loolu aitu, ka nespējis panest, tadeļ to vilcis pa zemi.

Gana puika, to redzējis, maja to saoijis : „Vins vilka aitu msza!

viņš esvilka aitu msza!" — No sa vārda : vilka", devusi sim aitu

zaglam to vardu :
„

vilks".

Par naudas podeem.

Veci ļaudis stāsta, ka ooks zemes atrodotees daudz naudas,

kura noliktos laikos virszemes nākot zavotoss; kst sas naudas ne-

V66ns cits nevarot dakut, ka vosu tas, kam viņa velēta. Vecos

laikos daži gndrsnsski esot ssraknsi savu naudu zems un to ta

mācējusi apvārdot, ka, ja kādam, kam ta nauda nokijnsi velēta,

gaditos tai veeta rakt, kur nauda norakta, tad tas lai ari rok

vaj nezin cik dziļi, dovnssss arvosnu dziļāki zemē osksa un

racējs viņas novarējis roka daknt, lai vaj zemes lodei cauri raktu.

Ost tam, kam ta nauda kijusi velēta, viņa pats proti nākusi, un

dažu reiz gluži virszemes tada nauda uznākusi un gaidījusi uz to,

kam viņa velēta, Ja nu gadijoss kādam, kam si nauda nav ve-

lēta bijusi, to uzēst, tad visa ta nauda skanēdama nogrimusi ze-

mes dikina.

Citi esot nolikusi uz norakto naudu kadu likumu, kurs atra-

dējam japeepilda, bet pasi nsvssnam sa likuma uava stāstījusi,
Ja nu kādam gadijsss naudas racēja likumu noklansitoss un

tada vizē zinadamam, vaj ari no nejausi nozinadamam peepildit,
tad tam ta nauda tiknss.

Oāzi savai naudai nosproodnsi laiku, cik ilgi tai zems jā-

guļ. Kad nospreestais laiks kijis pagalam, tad nauda nākusi

virszemes nu to varējis ņemt, kurs pirmais uzgājis.
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Daži savu naudu uorakdarui atdevusi Dssva-, daži velna-

glakasaua. Ja nu atradējs, Dssvaur uzstissto naudu atrodot, vsluui

posruiusjis, tad nauda tūliņ nogrimusi zemes dioiua. Tāpat ar

noticis, ja kads, velnam uzticēto naudu atrodot, Dssvu psouriusjis.

Ka Wircjervis savu senāko vsstu atstājis un uz tagadējo

vsstu aizgājis.

Lugazu-pils Lsslasuruizas (Luhde Grotzhof) daļa atrodas leels

purvs, ko par Ķsizara-purvu sauc. Ķsizara-purva veetā vecos lai-

kos szars esot bijis, kura daudz zivis atradušas un apkārt sa ozara

malu dzivojusi daudz zvojuoski, kas visi no ezara laku pārtiku
dakujusi. 8o szaru ari saukusi par Ķeizara- aru. Par sa ozara

aizessauu ta stāsta:

Kada ooturtdsouas vakara, pec sauļos uoossauas, kada ssova

mazgāja Ķeizara ozara korua lakatiņus. Tas ezaram nepatika, ka

viņa tadā svēta vakarā ustiruurus mazgā, tadeļ tas saka uz augšu

celtees un projām dotees. Ezars, no zemes uz augšu ooļotoss, gau-

doja ar krsssruigu troksni, it kā vaj visas pasaules vilki se kutu

sapuloojussss un savas rikles palaidusi.

Eedzivotaji, visi sakijussos, nokrita uz ceļa kaulosru un lūdza

Desvu. Naju kustoņi sakoga ēkās un uroza-kustoņi meza ksszu-

uros. Ātruma viss tas apgakals palika tumšs, kā kaps un nekāds

cits troksnis uokij dzirdams, kā tikai ezara gaudošana.
Ezars pacēlās padokosu augstumā un kad augša tika, tad

vairs negaudoja, kot tikai stipri sņaca, un devās uz zeemeļa pusi.
Nazas-Netras malā kadi sesua pļāvēji pasu laik eda vakariņas, kad

sis ezars teem pari gāja.

Seem pļavejeem saiuruooks pavēlēja, lai uevssua vārda ne-

runa, kot lai visi klusam Dosvu lūdz, bet vssus puika izsaoija

sos vārdus: „Ezars eot!" — Tai pasā acumirkli no ozara nokrita

lssla, veca, nosūnojusi lidaka, kā sosksta zemē. Par laimi si

iidaka usvssuaur cilvēkam neuzkrita, jo viņa to kutu zemē so-

situsi.

Xsizara-szars gāja pa gaisu, kamēr tika tai vssta, kur tagad
Wircjervis atrodas, un tur nolaidās zemē.

Xsizara-szara malas apdzīvotāji, otrā dssua pec ozara aizss-

sauas, gāja szara-vsotas aplūkot un atrada, ka szars ar visssur sa-

veem ssdzivotajssiu aizgājis. Aizgājuša ozara vssta saka sūnas

augt un ta veeta palika par purvu.

15
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Kur Lurtussku szars agrāki bijis.

Pee Lugažu urasitaja muižas atrodas kādas astoņas verstis

gars un četras verstis plats purvs. 8a purva
veeta esot vecos

laikos szars kijis. Bet kada kszkauua suretusl slui szarā nekristītu

keruu; tas szararu nepaticis, un tadsļ tas pacelees gaisā un aiz-

gājis uz Lurtusskssur.

Kādas četras verstis no Gulkja-krogus, kurs atrodas desmit

verstis no Valkas, lsslosļa mala, kur no Valkas eet uz Valrussru,

pa laku roku meza, ir mazs ezariņs, ko par Lauka szaru sauc.

Sis Lauka szars dodot Lurtussku ezaram nodošanas. Reiz no

Lauka szara lidaka esot izzvsījota, tai apsēsta sarkana zida kauts

ap kaklu, kurā essuts Dauka szara vārds, un tad ta lidaka sslaista

atkal ķauķa szarā. Otra gada si lidaka no Lurtussku szara iz-

zvsijota.

Stāsta, ka 110 Lauka szara uz lZurtussku szaru sijot pa zemes

apakšu ūdens cels. Laņķa szarā atrasts kuģa masts, kas Burt-

ussku szarā nogrimis. *)

Kaglis Kurmis.

Agrāk kada Vidzemes apgakalā dzivoja ermigs un kriuisķigs

virs, ko par Kurmi sausa. Bis Kurmis kij lssls kagatu un var-

maku ssuaidussks, ket uakagu un uospssstu lauzu draugs. Tā

tad Kurmam kij daudz ssuaidussku, kst ari daudz draugu. Lai

nu gan Kurmja ssuaidusski daudz varenāki kij, ne ka viņa draugi,
tomēr viņa ssuaidusski tam maz ko varēja izdarit. Kurmis pa-

visam ksz draugu palidzikas uzvarēja savus prstiusskus un tos

daudzreiz izvaroja, Kurmja lsslakais mērķis, pec ka viņš dzinās,

kij kagatssru varmākam naudu nozagt un to uakagssur izdalīt.

Viņš tadsl daudrsiz tika gūstīts, saistīts un sssturuā mests. Bet

Kurmis tad vssu kij saistāms, kad viņš pats ar laku lavās, gribē-

dams savus prstiusskus panarot; jo nekādi striķī nedz ķēdes viņa

nevarēja turēt. Kurmis visas saites no sevis ka usskus nokratīja.

Bet vai tssru, kas, Kurmi kā vauglussku vezdami, pret viņu kargi

izturējās! Tadi karguļī nekad nevarēja aizvest Kurmja uz nodo-

mātu veetu; Kurmis katru reiz 110 viņu uagssur izspruka, un nu

vsdajī tika, ka vaugiussku palaidusi, ksz zslastīkas kulti. Tadeļ

*) Skati Skolas maizes otra daļa (Lekatza lasis. gr. 12 lapu p.^i



115

Kurmja vsdajssru vajadzēja pret uzticēto vaugiuooku, Kurmi, mili-

gssm un pazsmīgssru kut; tad vssu tssm izdevās viņu tur, kur

tas vedams kij, aizvest. Tadssm miligeem vsdajssm Kurmis lab-

prāt iidzi gāja.
Daudz reiz Kurmis, vaugīussks būdams, nokratīja sev kodes

un tadeem milīgssm vsdajssm gluži krivs, ka draugs, lidz gāja,
tā ka to ksz kodam varēja ssstuma novest. Kadsļ gan Kurmis

tā labprāt lavas aposstīuatsss? Tadsl ka osstums nevarēja aizturot

Kurmja; jo viņš katru reiz no oootuma laukā tika, sargoom ne-

manot un nezinot, kadā vizē viņš to izdara. Daudzreiz Kurmis

tika solikts ar saslēgtām rokām un kājām ceetumā, bet kad toosas

sulaiņi tam tika pakaļ sutiti, tso to vairs ceetumā neatrada lai

gan ceetuma durvis kij aizslēgtas un sargi prssks durvim. Ļau-

dis runāja, ka Kurmam esot molla - grāmata," kura tadi vardi

esot, ar kurssm viņš sadus kriuumus darot.

Ka Kurmis varmaeijis kādu muizneeku par zsmueskam

varidarisauu un paridaritam zemneekam palidzejis.

Kads muizusoks kij uakagu zsmussku no mājas izdzinis un

viņa mantu paņēmis. Tai laika zināms zsmuookam prot muizuss-

koom nekādas taisuikas uokij, tadeļ ari sis zsmussoīus negāja ne

pss kādas teesas par savu pāridarītāju sūdzot, kot gāja pee Kurmja,
no kura kij dzirdējis, ka tas labprāt nabagus zsmusskus aizstāvot.

Kurmja uzturēšanās veeta kij no zsmuooka kādas sešdesmit verstis

tāļu, tadeļ uakaga vīriņam kij dsszgau kodās, kamēr pos nodo-

māta vira tika; jo pašam uokij zirga un turklāt vel isti nezināja

tas mājas vārda, kura Kurmis dzīvoja. Tomēr vīriņš nepalika

mssra. Viņš dakuja no uakurga zirgu un brauca pos Kurmja.
Pāvelā vakarā kraušot, gadījās minētam zomuosoiuam svešu

prastu viru satikt. Sīm nu viņš lūdza: „Draugs, vaj nevari pa-

stāstīt, kur Kurmis dzīvo?" Svešais atkīldsja: „Varkut! Bet saki

man, ka tev no Kurmja vajaga, tad es tev stāstīšu, kur viņš atro-

dams." Palldzikas meklētājs nu stāstīja svešajam savas bēdas.

Kad stāstītājs kij beidzis runāt, svešais tam atbildēja:
„
Kurmis ir

lauka izgājis, un nebūs agrāk maja, kamēr ritu vakarā. Tadeļ dod

man tavu zirgu, ko līdz tam laikam kraukt, tad es ritu vakarā,
kad atpakaļ braukšu, tevi pee Kurmja aizvedīšu. Kurmis ir maus

draugs; ticu kad es prssks tevis lugsu, viņš tev palidzss, un

15*
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tava, zirga braukšanu es tev laki aizmaksāšu. Bet ja tūliņ man

zirga nedosi, tad tev tūliņ slikti klassss. Lai nu gan nakaga

zsmnssoiņs lakprat zirga negribēja dot, tadeļ ka nskija pasa zirgs,
un kas varēja zināt, vaj svešais ar zirgu ne-aizkrano pasaulē, ka

ia sava mnza vairs nevar roka dabūt; tomēr no sadssm svesineska

kargeem vardeem sakijses, viņš nedrīkstēja preti tnretess. Viņš

tnļiņ ksz kavēšanas kapa no vagesrn lauka, un atdeva svešajam

zirgu. Bet pirms svešais kij aizbraucis, viņš tam vel prasīja:

„Kur man tevi kns gaidit?" Svešais atbildēja: „tani kroga, kuram

nupat garambrauci; turpu aizvsdisn!" Abi nu sēdas vagos un brauca

lidz krogam. ?ee kroga zemnesks izkapā no vagsem un esgaja

kroga un svešais aizbrauca savu ceļu.

Zemnesks gaidija ar kailign sirdi lidz ritdosnas vakaram.

Nosacita laika kij svosinoeks ar zirgu atpakaļ. Viņš atdeva zem-

neekam zirgu, aizmaksāja par kranksann tik daudz, ka tas zirgs

pats vērts nskij un ssdeva zomneekam vel laku tsssn naudas

kez zirga naudas, saoidams: „Tas tev par to, ka no mājas osi is-

dzits. Es tavu kungu krootni pamaoijn. Tagad vari uz mājam

krankt; bet ns-aizmirsti sava lakadaritaja, Kurmja!" Tā tad sis

svssinseks kij Kurmis bijis.

Zemnesks, mājas atbraucis, dabūja dzirdot, ka loslknngam
esot zagļi visu naudu nozagusi, kas tam maja kijnsi. Nu gan

viņš noprata, no knroonos Kurmis to naudu ņēmis, ko viņam par

zirga kranksann un no mājas izdzīšanu maksājis, kot vaj viņam

daļas loslknngam to stastit?

Kadu galu Kurmis ņēmis.

Kurmis, dazadi srmojoos Un dažādus krinnmns izdarījis, pē-

dīgi pats sev kij apnicis.

Dazadi teicami kalēji kij provojnsi viņu ķēdēs ookalt un daži

stipri osstnmi kij provojnsi viņu saturēt, kot no voonssm, ne otreem

nokij izdsvsss. Un nevar zināt, vaj Kurmis, kā krivnssks, nekutu

nomiris, ja viņš pats sev nekutu apnicis. Kā jav laikam savu

dzivikn apnicis, Kurmis podigi lavas šovi saņemt un apesetinat.

Lij gadijsss gudrs kalējs, kurs lsslijas, Kurmi sakalt, ka tas mū-

zām vairs vaļa notikšot; pos sa nu Kurmis tika aizvests. Kalējs
Kurmi sakalis un teicis: „Nu es tevi sakalu, ka tu mnzam vairs

vaļa nosprnksi!" Kurmis atbildējis: „Bet vairāk tu ar vairs ne-
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kalsi!" — Abēju sludināšanas psspildijusās: Kalējs tūliņ uz tās

pašas vestas nomiris un Kurmis neticis vairs no kodēm vaļā; pa-

licis saslēgts, kamēr miris. —

Druskas par Latveešu antropologiju.
Referats no P. Pļaveneeka.

Antropoloģija ir Grosķn vārds un nozims „maciku par cil-

vēku". Tā tad valodas visplasajā nozims zem antropoloģijas sa-

protams viss tas, visas tās zinikas, kas zirusjas uz cilvēka daku

un viņu kušanu: ziņas par cilvēka msssas sastāvu un dzivi, par

viņa ģariģo attistiku, par viņa vēsturi v. t. t. Uz to dikiuada-

msss, antropoloģiju var oodalit 3 loolās šķirās: maoikā par cilvēka

msssas daku, jok somatiskā antropoloģijā, maoikā par
cilvēka

ģariģo jsk dvēseles dzivi, psiskiskā a., nu maoikā par cilvēku

sadzīvi un attistiku, zooialā un politiska a.

Antropoloģijas kā zinidas attistika stāv tuvā sakarā ar visas

kultūras attistiku. Pirmos, kas atzina, ka dvēsele visa cilvēka

pamats, kij Greeķi( viņi ari ir pirmss, kas cilvēku saka petit pec

msssas sastāva un dvēseles kušanas). Viņu ārsti, un sevišķi lsslss

filosofi Sokrāts, Platons un Aristotelis tuvāki uodarkojās ar msssas

un dvēseles sakaru. Grssķu pēdās sestajās Komsssi. Vidus laikos

tirā antropoloģija panika, un pirmais, kas atkal uzsaka istouo ceļu,

kij Arnoldus d© Villanova f 1363. ģ., kas kā pirmais Poloujā

klaji usma saģraizit 2 sssvossu liķus. Bet reformācijas laiki atkal

apturēja antropoloģijas attistiku, un tikai ar 17. ģadusimtoui viņa

uzplauka no jauna it sevišķi caur Auģlssm. Jaunākos Likos ļoti
daudz maoitu viru uodarkojusoos ar jautājumu, kā cilvēkus ssdallt

sugās jsk rasās. Kā zināms, skolās maca, ka sās sugas izšķiramas

pec adas krasas, vaj kalta, melna v. c.; ket atzits, ka tada osdali-

saua ļoti kszpamatiģa, ka loolaks svars lookams uz galvas kausa

formu un attistiku.
,

Daudz materiāla siui ziņā jau krāts un tā tad

cerams, ka ar laiku caur cilvēku messas msrijumsem tiksim tik

tāļu, ka, ssvsrodami visas ariģās zimss, uz droša pamata cilvēkus

spēsim ssdallt lsslakās šķirās jsk sugās.
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?ss 83. nolūka vel pssnak klāt otrs, proti cilvēkus aprakstīt

pec tautām, un sī zīnīka, kas tam kalpo, ir etnogrāfija, kas izpēti,
ka cilvēki dzīvo, ka gsrkas, kur ceļus n. t. t.

Akssm sssm nolnksem pa daļai nu kalpo 1879. gada Torkata

izdota grāmatiņa, ko sarakstījis medicīnas dakteris 0. Waekers iz

Kurzemes: Līs raksts sakrīt 4 nodalās.

I. nodaļa 'VVasksrs nodarkojas ar Latvessn etnogrāfiju un

viņas vēsturi.

Iz lsela pnka rakstnsekn, kurus Waekers izlsstajis pse sava

raksta sacerēšanas, zimejotses uz Latvsesn celšanos, viņu vēsturi,

dabu un ssrasam n. t. t., ss lai pssminam kādus vispārīgus
ēdumus.

Par Latvsssn izcelšanos atrodam visu visādus spree-

dnmns un domas.

0. Hartknook's sava Lnsknrga Prūsijas kronika (1679) saka,

ka katvsssī cclnsccs no Lomssm (Eīņņssm), 100 gadus velak

M. d. Tknnmann's izskaidro, Latvsssi esot sslnssss no Gotsem

un 81 avssm un sssaknma dzivojnsi pcc Wislas grīvas, no tnrccncs

īzplatīdamccs uz ritccm un dccnvidns ritccm.

Ap to
pasu laiku vcstnrnccks A. Ļoklozsr's Latvsssns un

Leišus savelk kopā, aizrādīdams uz to, ka akī peederot pcc vccnas

pašas sevišķas patstāvīgas tautas.

Tam pretim 0. F. "Watson's 1822. g. uz valodu pamata

randzrja pesradīt, ka Lsīsn-Latvsssn tauta esot Slavu tautas zars,

kas apmetess savas tagadējās rokszas, iznīcinādams vaj sevi uz-

ņemdams tur dzīvojošos Ģermāņu un Somu elementus.

Latvsssn-Lsisn radnseeikn velak pssradīja arī A. F. Lott's,

bet viņš dabūja to iznākumu, ka nevis vesni sslnssss no otreem

kst ka akas tautas esot masu tautas.

Velaki zinikn viri starp Zssmsl-Lnropas apdzīvotajssm pee-

min Ģermāņu un Lstto-Llavn tautas, kurā psdsja sedalas

Slāvos un Leišos, un sss atkal Latvsssos un Leišos.

Iz droseem avoteem zināms, ka tur, kur tagad dzlvo Latvsssī,

senāk dzīvoja citas, proti Somu tautas, vsces Līkessī un Kuri.

Par Xnrsem, ssnakeem Kurzemes apdzīvotajsem, kas tagad

pavisam izzudusi, neko droša kst jadoma, ka ari viņi

psedsrejnsi pee Somu tautām.:

Kad Kuri un Inksssi izzudusi, ari nekas droši nav zināms;

laikam tas noticis tāpat, kā vel tagad Liksssi, kas dzīvo gar

Dundagas psskrasti, pamazitiņam pārvēršas par Latvsssssm.
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Tagadējas Datvsssu zemes lsslums sussdzotsss tā uz 1000

kvadrat jūdzēm un izplešas par 4 guberņām: Vidzemes, Vitskskas,

Kaunas (Birze un Zaimi) un Kurzemes guberņām. Viņu dvēseļu

skaits droši ap 1 miij.
Par Datvsssu tautas izskatu un msosas ipasikam pec

vssajssm rakstuoskoom atronam sadas šikākas ziņas:

0. Snslls 1791 raksta, ka Datvsssu un Igauņu starpa at-

rodas daudz staltu un skaistu sssvsssu un ka virsssi jauuikas

gados nemēdzot nesat bārdas.

Tāpat isi 1783 psomiu F. Hempels: „Datv6ssu virsssu re-

tums nes bārdas, sssvsstss pa loolakai daļai izskatās laki."

H. E. Izsutdams 1813 apraksta Datvsssus, tos salīdzinādams

ar Igauussm, un pos tam psomiu, ka Datvsssl esot lsslaki un

staltāki, katvsstim esot slaiks deguns, Igaunim turpretim — strups

un ari ssspsssts.

d. L!. Laris 1850 raksta: ~Datvsssi tagad tā valodas, kā

rakstura ziņa izpilda starpu starp Slavu, Lomu un Ģermāņu

tautām un sejas un galvas kausu izskata stāv starp viņam. Viņu

sejās usatrou ne tiro Slavu galaina apaļuma, ne Somu un Igauņu

platu, ssspssstu formu, nedz ari Ģermāņu slaika kaulainuma, lai

g, v psdsjssm visvairāk pseslssuas; jo ksszi vssu pee viņssm at-

rod slaikas, glitas sojas. Tauis apgakalos, kur 12. gadusimtsui

dzivojusi Diksssi sevišķi Daugavas lakaja krasta, Ikšķiles un Dssl-

vardes muizes, redzamas svešādas sejas; plates, uz prssksu stāvo-

sss vaigu kauli dzivi atgādina Drala rada Igauņus.

A. v. Rioktsr's lBsi g. apraksta Datvsssus kā arigi lidzigus
savssm siltsradssm Dsisssm, vidēja auguma un spirgtas gimja
krasas ar gaisam asim un gaisssm matssm.

F. D. l?aulv 1862 g. sava Krssvljas tautu etnogrāfiska ap-

raksta uzKrosvijas 10J0 gadu jubileju raksta sita: Latveesu, kā

ari visu citu Leišu tautu arigais izskats loti pamatigi izšķiras no

kaimiņu Somu tautām un izrada tuvu sakaru ar Slavssm, it ss-

viņki tas manāms pss ksrussm, kuru gaisss mati, apaļas sejas un

zilas asis usgrikot atgādina zomuosku bērnus daroslavas guberņā.
Didz ar vecumu viņu arigais izskats pārgrozās, attaliuadamsss no

Slavu tipa, un viņu sejas pssņsm sevišķu izskatu, kas it vssgii

izšķirams no Krosvu Uziognomijas. Datveesu augums vidējs, un

reizēm leels; viņu seja garena, sejas krasa pee virsssssm retums

spirgta, peere zema, deguns gars un taisns, mute maza, vaigu kauli

uz prssksu stāvoši, tukluma reti.
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Jo projām viņš raksta, ka Imdzes, Rēzeknes nn Diuakurģas

apriņķos (tā saucama lutlautu zeme) pa leelakai daļai dzīvo Lat-

voosi, tikai deeuvidus vakara daļa" ari Laltkrsevi. Bos Latvsssi

ariga uzskata neko neizšķiras no saveem kraļeem, kas dzivo gar

Kurzemes un Vidzemes rokozam; viussm tada pat zemei lidziģa

pelēka sejas krasa, mazi no auguma un izradās mazāk spseiģ'.
Lo apriņķu sskssjos apgakalos ļaudis leelaki no auguma un laikam

tautas pirmais istais tips, kads ari redzams Vidzemes esksa.

K. H. Lūsis 1867 g. apraksta Latvessus ka lidziģus saveem

ciltsradeem Leisesm; pssmiu, ka k-atvestis vidēja auguma un vese-

ligas sejas krasas, un ka viņam pelēkas vaj zilas acis un gaisi

mati.

Lareks v/itzs Lsrllues „Zeitschrift fur Ethnologie" 1872 Z.

kiatveesus apraksta sita: „Latveeseem miksti, gaisi mati, ģlitapesrs,

leelas, zilas acis, gars deguns, esģarsua seja un slaiks augums.

Lssveetes mums ļoti atgādina uokildsjumus, kadi izģlakajusoos

no ludeesu dosvikam; p/'p. no Faravasti dssvsetss."

Profesors R. Virokovs 1877. g. sava ziņojumā par savu

ceļojumu uz Vidzemi: „Latveesi, cik varēju redzēt, pa leeliskai

daļai ir gais- vaj Zaiskruumstu, zil- vaj polokaou ļaudis ar oeģareuu

galvas kausu un stipri uz preeksu stāvošu slaiku degunu."

VispediZi Waekers savā raksta pssmiu Latvsssu aprakstu,

kadu tas atrouot kada Kresvu grāmatā „Rāpoju koccin", 1878. g.

Latvestis msdz kut augsta auguma, un smuidris; viņam plaka-

nas krūtis un plakana mugura, pleci plati, gars kakls un pelēkas
acis. Garos, pa lsslai daļai ģaisss mati usaizklaj ausu. k-atveesu

ssevestes stipra auguma un dsszģau smuidras. Viņu seja eegarena
?

dsszģau prasta, asis vaļējas, deguns taisns, zoki drusku slipi,
smakrs (zods) plats, kakls gars, galva drusku saspeesta, krūtis pa-

zemas. Latvsssi, Kurzemē un Vidzemē, nenesa ne usu, ne kardas.

Tikai katoļu Latveesi Vitekskas gukerņā lakprat nesa kurdās.

11. Waekers savus morijumus 1878. g. rudeni izdarīja Bar-

tava, Nicē, Lorkuuos un Lrsokuļos, Vskara-Kurzoms, Aizputes ap-

riņķi. Viņš merijis 60 virsssus un 40 sesvsetes, 17 un 60 gadus

vecus, pa lsslakai daļai pusmūža vecumā. Waekera mērošanas

iznākumi, isuma saņemti, kij sadi:

Nsssas adas krasa pss visosm, tā virsssssm kā sssvss-

tsm, kij tiri kalta.

Spalvu attistika uz msssas pat pee virsssssm retums

kij stiprāka. Stāvs, rokas, ciskas un stilki pa loolal daļai maz
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apaugušās spalvām jeb pavisam pliki; pee sssvsstsm turpretim
tee caur caurim kij pliki.

Mati pss lsslakas daļas, 36 v. uu 29 s., kij gaisi; pee 22 v

un 11 s. — brūni; pee 1 v. un 1 s. pelēki un pss 1 v. sssarkaui

Bss 29 v. un 37£s. gludeni, pee 15 v. un 2 s. drusku spro-

gaini un pee 16 v. nu 1 s. stipri sprogaini.
Barda pee virsssssm uskij visai stipra; pa lsslai daļai viņi

to msdz uoskut. Ilsas nesāja vaj nu nemaz, vaj tikai kopa ar

pilnu bardu, bet tādas ļoti retas; visvairāk retas, isas kakaukardas;
tikai 16 virsesi kij bārdaiņu.

Pa msesai 54 v. un 35 s. bij spseigi, 6 v. un 5 s. izkaltusi

un lessl, tikai 1 s. tukla.

Nsssas garums caurmērā virsssssm krj 1704,ei mm.

vislsslakais 1834, vismazākais 1565 mm. Bsslaki par caurmēru

kij 30, mazāki tāpat 30. Sssvsstsm iznāca caurmēra 1563, vis-

lsslakal 1705, vismazakai 1480 mm. Leelakai par caurmēru krj

19, mazākas 21. Tā tad caurmēra pssmsrs starp virossu un sss-

VSSBU dzimumssm ka 1: 0,9169.
Krusu apmērs pos virsssssm caurmērā krj 954,9 i mm.,

vislsslakais 1100 un vismazākais 870 mm. Bari caurmēram kij 29.

Pee sssvsstsm caurmērā 887,37, vislsslakais 1040 un vismazā-

kais 810 mm. Bari caurmēram kija 21. Tā tad caurmēra propor-

cija == 1: 0,92?.
Galvas augstums sszot krj: pee virsssssm caurmērā

654,9i, vislsslakais 721, vismazākais 610 mm.; caurmēram pari 31;

pss sssvsstsm caurmērā 597,i2
,

vislsslakais 640, vismazākais

540 mm. caurmēram pari 24. Ta tad caurmēra pssmsri = 1 9,ii?.
Plecu platums kij: pee virsssssm caurmērā 394,28, vis-

lsslakais 422, vismazākais 362 mm.; caurmēram pari 32; pss sss-

vsstsm caurmērā 354,82, vislsslakais 375, vismazākais 320 mm.;

caurmēram pari 24. Caurmēra proporcija = 1: 0,904.

Guzu platums kij: pss virsssssm caurmērā 294,25, vis-

leelakais 325, vismazākais 255 mm.; caurmēram pari 34; pee sss-

veetēm caurmēra 273,i2, vislsslakais 300, vismazākais 240 mm.;

caurmēram pari 19. Tā tad caurmēra proporcija —
1: 0,928.

Izstoopto roku attālums kij: pos virsssssm caurmērā

1818,7.?, visissiakais 2000, vismazākais 1640 mm.; pss sssvss-

tēm caurmēra 1656,87, vislsslakais 1780, vismazākais 1560 mm.

Ta tad caurmēra proporcija = 1: 0,9109.

Nokas garums kij: pee virsssesm caurmērā 765, vislssla-

kais 845, vismazākais 685 mm caurmēram pari 30; pss sssvss-

16
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tsm 693,62, visleelakais 765, vismazākais 650 mm., caurmēram

pari 17. Caurmēra proporcija = 1: 0,90 6.

Kājas garums kij: pos virsssssm caurmēra 973,25, vis-

Issiakais 1080, vismazākais 870 mm.; caurmēram vari 30; pss

sssvsstsm caurmēra 873,i2, vislssiakais 980, vismazākais 780;

caurmēram pāri 15. Caurmēra proporcija =_ 1 : 0,89?.
Pēdas garums kij: poo virsssssm caurmēra 259,33, vis-

Issiakais 290, vismazākais 230 mm.; pee sssvsstsm caurmērā 236,

vislssiakais 260, vismazākais 220mm. Caurmēra proporcija =1: o,9ii
_

Gimja forma kij 56 personām (32 v. un 24 s.) ssgarsua

(ovāla), pss 20 (14 v. un 6 s.) sspiata, pss 4 (3 v. un 1 s.) stū-

raina, pss 12 (9 v. un 3 s.) gara un šaura un pee 8 (2 v. un 6 s.)

apaļa.
Asu leelums kija vidējs pss 79 (48 v. un 31 s.); 13 (8 v.

5 s.) asis kij Issias, 8 (4 v. un 4 s.) — mazas.

Asu krasa kij: pee 47 (32 v. 15 8.) pslski-ziia, pee 17

(12 v. 5 s.) tīri zila, pss 10 (i v. 9 s.) tiri pelēka, pee 19 (8 v.

11 s.) kruuas un pss 7 maisīta: pelēki-zaļa, pslski-kruaa, zili-

kruaa, zaļgani dzeltena.

Deguns oauroaurim lai taisns un vidēja garuma, tikai ēnai

personai paliks.

Lupas pee 88 (52 v. 36 s.) kij vidējas, pss 3 drusku kssza-

kas, pee 8 (5 v. 3 s.) stipri ksszas un pee 2 plānas.

Zoki 94 personām (54 v. 40 s.) kij taisni un tikai 6 virss-

sssm slipi uz seksu.

Mutes platums kij: pee virsssssm caurmērā 4&,94, vis-

Issiakais 60, vismazākais 42 mm.; pss seeveetēm caurmērā 46.0?,

vislssiakais 53, vismazākais 39 mm.; caurmēra proporcijai 1: 0,942.

Galvas kausa leelakais apmērs kij: virs ese oru caur-

mora 558,4i, vislssiakais 585, vismazākais 535 mm.; caurmēram

pari 31; sssvsstsm caurmērā 539,8?, vislssiakais 585, vismazā-

kais 510; caurmēram pari 26; caurmēra proporcija —

1: 0,966.

Galvas kausa loslakais garums kij: virsssssm caur-

mērā 190,3i, vislssiakais 204, vismazākais 180 mm.; caurmēram

pari 26; sssvsstsm caurmēra 184,55, vislssiakais 196, vismazā-

kais 172 mm; caurmēram pari 21. Caurmēra proporcijai 1:0,969.

Galvas kausu Issiakais platums kij: virsssssm caur-

mērā 153,2i, vislssiakais 165, vismazākais 142 mm,; caurmēram

pari 28; sssvsstsm caurmērā 147, vislssiakais 156, vismazākais

135 mm.; caurmēram pari 21; caurmēra proporcijai 1: 0,959.
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Garuma platuma iudsks jsk cik daļas iztaisa platums,
kad garumu apzimsjam ar 100, vij: virsssssm caurmēra 80,5, vis-

lsslakais 86,84, vismazākais 72, ok. mm. caurmēram pari 28, sss-

vestēm caurmērā 79,6, vislsslakais 86,20, vismazākais 73, 19 mm.;

caurmēram pari 19. Tā tad. caurmēra proporcija — 1: 0,988.

da uu svarīgākos mērus salidziuam pssmsra ar cilvēka mso-

sas garumu, uu pedeju, t. i. mossas garumu, apzimojaru ar 100,
tad ir

vireeseem. sssvstsm.

Rumpis -|~ kakls -ļ- galva 51,94 51,99

Rumpja caurmēra garums 33,42 38,42

Krusu
„ apmērs 56,01 56,

Plecu
„

platums 23, 01 22,7»

GUZU
„ „

17,25 17,47

Roku
„ garums 44,87 44,

Xaju
„ „ 57,09 55,86

Galvas kausa lsslakais
„

11,16 ll,so

„ „ „ platums 8,8 9 9,40

Sss skaitli gaisi peerada, ka galvas kauss sssvsstsm pee-

morigi leelaks, nekā vlressssm; turpretim kaju un roku garums

un plecu platums viņām peemerigi mazāks.

Iz savu potijumu izuakumeom Waekers sastāda sadu skatu

no Latvsssa. Viņš saka:

Latvsstis ir vidēja auguma, ksozi ari loolaks, stingrs un smuidrs.

Tuklums gadās ļoti roti. Adas krasa kalta, spalvu uz msssam

aug ļoti maz; galvas mati gludeni, vaj drusku, retums vairāk

sprogaini; pa leelakai daļai gaisi, kot ari gaiskruui gadās paksszi;
retāki jau tumsi-kruui; melnu nav nemaz, tāpat ari ne pavisam

sarkanu. Acu krasa pa lsslakai daļai polskl-zila, pelēka vaj zila,
retumi kruna. Acis vidēja leeluma, acu plakstiņu šķirba pa leela-

kal koricontala. Barda aug vidēji, jo ksszi redz virsssus ar isam

paplānām kakaukardam, retums pilnām kardam; ūsas vssu nenesa

nemaz. Pa lsslakai daļai k>atvsssi kardu nedzen pavisam. Galva

mēreni gara un paplata. Seja vispari ssgarsua, retums plata vaj

stūraina, tāpat ari retums gara un šaura; vaigu kauli nav uz

presksu stāvoši. Sojas krasa, lai gan ne spirgta, tomēr ari ne

kala. Rosrs augsta, deguns taisns un pagarš, kst redzami ari isi

un plati deguni. Mute vidēja platuma, zoki pa loolakal laki un

taisni; lupas pilulgas, bet ne ksszas. — No sssvsstsm sakāms

16*
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tas pats, kas no vireeseem; tikai sojas krasa un sevišķi jaunā-
kam spirgta; smukas sssvsstss nav rotas.

111. Trešajā, nodaļa Waekers pārruna citu macitu viru pētī-

jumus Latvsssu antropoloģijas lauka. Pirmais, kas merijumus iz-

darījis pos dzivssm k-atvessesm, ir Dr. G. Lokultz's Pēterburgā

1845. g.; bet mēroto personu skaits tikai 8 un msrijnmi pasi iz-

darīti cita ceļā un ziņa; tadsļ'VVasksrs tos nespēj izlsstat salīdzi-

nājumā; tikai moesas, kājas, stilku un pēdas garums merits tāpat,

kā "Waebers to darījis, un salidziuajot, izradās, ka dakntss skaitļi

gandrīz pilnīgi sakrīt kopā; starpika tikai ir I—3 mm., un ja tos

aprēķina 100-daļas no messas garuma, tad iznāk 100- vaj 10-daļas mm.

Latvsssu kausi meriti no vairakeem vireem; ket tee to dari-

jusi pos miroņu kausoom, "Waekers turpretim pss dzivnoskn.

Nu ceļas jautājums, vaj tādus panākumus ari drikst salīdzināt.

da tikai eeverojam kausa garumu un platumu, tad jav var

kut divējādi. Kausi ir apsegti vaj nu visnotaļ vssuada, vaj ne-

vssuada keszuma; bet pirmsjadi jav nevar kut, jo kausam sā-

nos ksszaka sega, tadsl ka tur pssnak daži muskuļi klat, kuru

prssksa un pakausi nav. Tā, tad galvu un kausu indeksi nevar

kut veenadi. da so indeksi ssskatam par istsuu laustu skaitli,
kuras skaitītājs ir kausa lsslakais garums, tad zinām, ka īstena

lausta skaitļa vsrtika top mazāka, ja no skaitītajā un dalītajā at-

ņemam līdzīgas daļas; vsrtika kus vel mazāka, ja pamazinām

skaitītāju vssu. Tas kus tad, ja kausa segas sānos ir ksszakas,
neka prssksa un pakausi, un jo ssgarsuaka ir cilvēka galva, jo
lsslaka kns starpika starp galvas un kausa platuma indeksi.

Pilnīgi droši, cik kutu novelkams vaj peslsekams pss tadeem

salidzinajnmssm, varētu sprssst tik tad, ja kntn izdarīti psstss-
kosi msrijnmi vseua tai pasa

tautā tā pee galvas, ka pes kausa

vesn. A. Weiskack's mērojis 20 dzivns Nadjarus, 26 Rumāņus

un 24 Nssmsļ-Llavus, —■ sos iznākumus salidziuajis ar 40 Nadjaru,
40 Rumāņu un 30 Slavu kausu msrijumssm un par rezultātu da-

kujis, ka kausa leslaka garuma starpiba ir 6—-7 mm., platumā

turpretim 1011 mm. un galvas indeksi 3°/o lssla.

Terbatas profesors L. Ltisda mērojis 6 Latvsssn kausus,
kas atrodas Tsrkatas anatomijas krājuma; kst tā kā 4 sss kausi

ir 3SSVS6BU un 2 virsssu, tad viņš ari dabūjis mazākus skaitļus
nekā "VVaebers.

d. P. Davis's 1867. g. Londonā apraksta kadn Latvsssa

kausu un pss tam aprēķinājis indeksi uz 76,33, lsslako garumu
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uz 182,87 un platumu uz 139, mm., kuri skaitļi ļoti tuvu stāv

"Waebera uzdotssru.

D- kīissausr's 1878. uzdod Psrliuss Etuoloģljas laikrakstā

par 50 Lstvossu kausosui 78,0s mm. Issiu platuma indeksi; sos

rusrijuraus izdarija Karaļauou profesors l<upffsrs turoouos ana-

tomijas muzeja.

Ari Vācu profesors Dl '- P. Virckows, uz Vidzemi darus,

rusrijis dažus kausus, kas izrakti vecos akros. Uz so savu

rusrijuuru pamata Virskovvs saka, ka Latvoosu elements Baltijas

ģukoruās dodas uz gargalviku, ja daudz uz vidģalviku. Bet tā

kā sos rosrijurui izdariti pos ļoti veceem kausssur, tad laikam

taisuika, kad Xupttsrs, Ltisda un Waebers saka, ka Latvsssu

kauss ir vidģalvju kauss.

IV. Ceturtajā nodaļa AVaebers Latveesus salidziua ar citam

tautām, sevišķi ar Alavssru, Piuussru un Vasseru, kuri, kopā dzī-

vodami, cits citā pārgājusi vaj dažus elementus no ta uzņēmusi.

Augšminētais Dr- G. Lekultz's mērojis 16 llrssvus. SalL

dziuadarus savus rusrijuruus ar Sckultza, Waekers atrod, ka Lat-

voosi ir lsslakl. ķsisskaoks rusrijis 24 dzivus Slāvus (Čekus,

Poļus, Slovakus un Rūsiņus) un atradis

msssaL garumu 1671 Waebers turpretim 1704,6 mīli.

krusu apmēru 910
„ „

954,9 1
„

roku garumu 776
„ „

765,
„

Zuzu platumu 291
„ „

294,
„

deguna platumu 35
„ „

34,s
„

mutes platumu 50
„ „

48,9 4
„

pssres augstumu 63
„ „ 64,i8

„

galvas apmēru 554
„ „

558,41 „

leslako kausa garumu 183
„ „

190,31
„

„ platumu 157
„ „

153,2 1
„

daruma-platuma indeksi 85,7 9 „ „
. 90,5 o „

Tā tad iznāk, ka Latvessi pa 33,« mm. lsslakl par Zssrusļ-

Llavssru, platāki plecos, krūtis un ģuzās, kst isakāru rokām, ga-

raku un šaurāku ģirui, augstāku pssri, garāku un šaurāku galvu.

Ka k/atvsssi tsssaru lsslaki, to poorada tas pats "VVeis-

kasks, pssziuiedarus, ka 73 Zssrusļ-Llavus meridams, caurmēra

garumu atradis 1669, un Topiuards 4430 Krssvu zaldātu caurmēra

garumu — 1659 mm., "Waekers pssLatvsssssru turpretim 1704,5imm.

Waekers, salidziuadarus kausu mērus, atrou, ka Zssrusļ-Nlavi
daudz platākām galvām, neka Ļatvsssi.
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Xokilius morijis 1427 Krssvostes un dabūjis caurmēra

1545,8 mm, garuma un 834,9 mm. krusu apmēra, 'VVaokorim tur-

pretim kiatvootss caurmēra ir 1563 mm. garas un 887,37 mm.

krusu apmēra; tā tad kiatvsstos ir loolakas un krūtis platākas par

Hroovsotom.

Salīdzinājuma ar Somu tautām, Waekers pssmiu 0. Grukss

daktera disertāciju par 100 dzivu Igauņu viroosu msrisauu. Pos-

minēsim ss tikai kādus viņu skaitļus, tos kiakus uostadidami.

100 Igauussm 40 Datvossssm

Nsssas garums 1642,8 1704,5 i
Galvas augstums sezot 882,6 885,4,

Plecu platums 375,2 392,28

Krusu apmērs 936,9 954,4,

Guzu platums 385,? 294,2 3

Roku garums 758,4 765,00

Kaju garums 960,9 973,24

Pēdas garums 262,3 259,93

„ platums 156,i104is

Pssrss augstums 61,9 64, 13

Vaigu kaulu atstatums 132,2 122.88

Pazokla garums 100,.; 96,4,

Mutes platums 53,7 48,94

Kausa lsslakais platums 551,3 558,41

„ garums 104,0 (191) 190,zi

„ „
platums 1 52,4 153,2,

Platuma iudsks 79,2 6 80,zo

Iz sssm skaitļeem redzams, ka katvsssi par 61,8 mm. īss-

laki par Igauussm. Stāvi akssm gaudriz vssua garuma, kājas
katvsstim turpretim garākas. Latveetim ir resnākas krūtis, pla-

tāki pleci, platākas guzas, garākas rokas un tadsļ ari lsslaks

roku tālums, daudz šaurāka psda. Pēdas garumu Waekers msrljis
citādi neka Gruks, tadsļ nav salīdzināms.

Latvessu gimis drusku isaks, kst pee tam ari šaurāks, pa-

žoklis isaks.

Par galvu, psomiuams, ka Latveetim ta drusku platāka.
Salīdzinot Grnkos aprakstu par Igauņu arigo izskatu, jāsaka,

ka Igauņu mati pa lsslakai daļai kruui un gludeni, Latveesu

turpretim gaisi un alaz sprogaini. Bārdas akl retums nesa.

Igauņu ssgareua seja stipri izšķiras no Latveesa caur to, ka

Igaunim vaigu kauli plati un uz prssksu stāvoši, mute plata, de-

guns mazāks un platāks uu ksszi vssu strups un acis dziļākas.



127

Trešam kārtam, salīdzinādams T,atvsesus ar Ģermāņu (Vācu)

tautām, ~Waebers pec V/'sisvaoka dod isu pārskatu, iz kura re-

dzams, ka

nrsesas krusu stāva guzu

garums apmērs garums platums

Vaceem 1680 912 652 303

Zveedreein 1700 — — —

Skoteem 1708 915 663 296

Horvsgssin 1727 — 672 309

Angļeem 904 657 —

Tā izradās, ka Latveesi leelaki par Vaceem, ka viņeem

resnākas krūtis, bet šaurākas guzas.

Tas nu outu 0. ķasoera daktera disertācijas saturs; si grā-

matiņa mums pasnesdz dsszgan eeverojamu krājumu, kas turpina-

keein'pstitajsein k-atvessu antropoloģijas lauka dod kreetnu pee-

palidzidu un stipri atvseglinas dārdu.

Vardi,*)
kuri Ulmanna vardnicē neatronas jeb nepareizi tulkoti, salasiti

a) no B. Vītola (Bērto).

ābolains zirgs, ein gea'pfeltes Pserd

(no tikai: Apfelschimmel).

oliņa tinsklis, bie Kleeseide, Ous-

cuta trifolii.

aijās, di-Wi-g° .

ayat, uuciļoii valodii) .

aijatsss, sich miegen )

aizdurve, der Raum, beu die ge-

offnete Thur mii ber Waiid

bildēt.

aizsmakt, heiser Merdeil.

ans, die Gans.

apgalvji, das Kopfstuck der Zau-

ntung.

asiņu suns, der Bluthund (nevis:

asins dzērējs),

atdotees, sich Jeinaildem zu eigea

geben 1).

atpsdas dzit, eine Spur rucklvarts

verfolgeu. ;

atzkorst, offiien, z. B. die Leiche

('nevis: aiiļftnueuj.

augons, die GeschMļllst.

auzu rusis, der Haferrost fbebtihļt

durch dci: Pil;), Pūccinia eor-

ronot i.

dadiklis, das Jnstruuieiit zum Aus-

stechen ber oses bet d. Pasteļu.

*) ?sszims. Lini vardu krājuma garuma zirns likta, vardu celmos, lai

tee, kam daudz nebūtu nazistains, zinātu vardu izrunu.
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bēris, ba§ braunePferd mitschmar-

zer Mahne.

bērniņš, ba§ Kindel (Kindelbildung

als Kartoffelkrankheit).

ksrzola, das Birkengehege.

kizsus die Biesfliege, Oestms hoijis.

kliva, der Vielfratz, vsrk.: pss-

klivat.

kusis, Name fur einen (Schafs)-
Bock.

digllt, die Keimprobe macheu 2

drigzuaius, regelmahig gestreift,

rotē 3. B. das Zebra.

drizulis, dieTritze, (uom.: trisulis).

drizuļi, der Flaschenzug (drizulssm

vilkt).

dukauis, der gelbe Falbe (gelbes

Pferd mit schlvarzer Mahne)

dundurs, die blutsaugende Bremse

(nevis: Hornisse — sirssus).

dzeguzes spļaudakas, der Kukuks-

Speichel, eiue meitze schleimige

Masse auf einigen Pflanzen,
besonders Meiden und Grasern,
dem Aufenthaltsort eines In-

sekts [Cicade] kennzeichnend.

dzsltaua vaina, die Gelbsucht,
Icterus.

dzsltauls, das gelbe Pferd.

dzsrukstis, dzsroksuis, der Back-

zahn, (Ulm. dzeroklis, dzs-

rokslis, un dzeloksnis).

sdukslis, das Miederkausel ber

Miederkauer iiberhaupt (Ulm.

tikai: des Rindes.)

eglaine, das Tannengehege;

ērce, die Zecke, lxodes (nevis

Kuhmilbe).

ērglēns, der junge Adler.

ssdokulis, eine kaum bemerkbare

Vertiesuug.

ssloksuis, die Bone, Kunde der

Schueidezahne der Einhufer.
osuadzis, die Meichtheile im Horn-

schuh des Hufes, mafe. 3

ssuasi, die Druse, AdenUis, be

Pferd c, (galvas ssuasi, nav

vis - Rotz, tadsļ ka ar „Rotz"
ari plaušas nu ada var sa-

slimt). 4

oosmaois, eiu weuig augegangen
(smaka angenommen, vonSpei-

sen gesagt. —nevis: eitgbritfttg.) 5)

ssziigaus, ius Blaue schimmernd.

gals, das Eis (Mm.: dunne Eis-

decke).

gara maga, der Mittelfinger (ksr-

nu valodā).

gsmkurot, Niackeln (gomkuro ka

pssdzsris, sst gsmkuru-gsm-

kurssm).

gļēvs, phlegmatisch.
grauzuis, koka grauzuis, derHolz-

bohrer, Psocus pulsatorius.

gurdulot, krankeln 6).

ilksss, d. Eckzahne d. Thiere (Haken
des Pferdes, Hauer des Schniei-

nes, Fangzahne d. Fleischfresser).

izgulst: sussgs izgul lakiku, das

Getreiderointeitaus. DerSchnee

halt die keimeude Pflanze im

Machsthum auf, setzt dieselbe

durch allmalige Masserabgabe
der „izzaļc>Baua" aus.

izkaruijumi, bte Excremente.

izspilkt, iibermuthig stolz werden7).

jauktsss, sich begatten (von Thieren:

govs jaucās ar kuli).

jaunavas plovs, das Hymen, Jung-

fernhautcheu).
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jszikas, der Rahmen, welcher zur

Vergroheruug derOberflache des

Schlittens dient (nevis: ein

kleiner Schlitteu—ragaviņas).

jn6it, richten (Ulm.: scheiden).

kalķits, die kleine Kalkpfeife.

kamstavi, ber obere Raud be§ §ak

ses beim Pferde (nevis: Wider-

rist).

kāpostu mnsa, die Kohlfliege, An-

thomijia brassicae.

kāpostu tauriņš, ber Kohlschmetter-

liug'; kaltais k. t.
-

der Kohl-

Meitzling, Pieris brassicae; meln-

krnnais k. t. =: Kohleule, Ma-

mestra brassicae.

kāpostu uts, bte

brassicae.

kartupeļu ksszadika, die Pocken-

kraukheit der Kartoffeln (über-

matzig gesteigerte Korkbilduug)-

kartupeļu kraupis, der Schorf der

Kartoffeln (Affektion der Knollen

durch den Pilz Erpsiphe subter-

ranea).

kartupeļu lakstu stssdzssana, das

Ausschiehen des Kartoffelkrauts

au schattigen Orten, bes. tu

Setiem zc.

kartupeļu lapu ssrvslssanas, bte

Krauselkrankhe'it beš Kartoffel-
krauts (hervorgerufeu durch deu

SsUsPleospora pdhjtricha.

kartupeļu pnsana, die Zcllensa'ule
der Kartoffeln (verursacht durch

ungunstige Bodenverhaltuisse,

Mitterungseinflusse it).

kartupeļu rndssana, hie Nnhfaule
der Kartoffelu (braune Flecken

an Blcittern, Stengeln, Knollen.

kartupeļu sakņu stssdzssana, die

Fadenkrankheit der Kartoffeln,
ba§ Ailsschichen der Kartoffel-

mnrzeln m trockenem, uufrucht-

barem Boden, wobei sich lange

Murzelfadeu bilden, an welchen

weihe, im Machsthum zuruck-
bleibeude Knollchen sich ansetzen.

kast, scharren (Ulm. tikai hacken).

kastaris, das Seihetuch (ne tikai:

das Gefa'h zum Durchseihen ber

Milch).

kasi, die Massertrage (bestehend aus

einer Holzplatte uud zwei Strik-

ken darau! befestigteu Hakeu:

kāsis).

kaula mnsa, die Lansfliege des

Pferdes līippobosca equina.

kaziņa, das die paminas mit dem

Schwungrade vereiuigeude Holz

beim Spinnrocken. 10).

ķervas die Trage.

knnsls, die Milbe.

knnsitsss, sich auslausen (besouders

vou Vogelu gesagt, die von

Dermonyssus aviumbelast i gt w er den).

kosa, ber Miderrist^).

klārs, heft (Illm. tikai: duun, klar,

durchsichtig).

kramsnisa, bte plinte (scherzweise

fur schlechte, veraltete Schietz-

gemehre).
krusu plēve, das Brustfell, pleura

costalis.

kūkot, mit dem Kopfe nicken beim

Schlummern, 5. B. m sitzender

Stellung (scherzmeise).

knknlits, die hervorstehende Mus-

kelmasse au der Schulter des

Pferdes. Nokusušam zirgam

knknlisi raustās, tris.

17
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kunde, dießohne, KundederSchuei-

dezahne der Einhufer.

knva, der Haufeu.
kns—knz —knz, Lockruf fiir Pferde

(bērnu valoda. Pee Ulm.:ko?).

knziņa, das Pferd (bērnu valoda.

Ulm.: kosiņs).

lakikas ģlsomozis, die graue Acker-

schnecke, Limax agrestis.
lakikas izsaļosana, das Ausfriereu

des Getreides (durch das ab-

weck)selude Auftauen uud

friereu der mit Masser durch-
trankteu Ackerkrume).

lakikas kolo, Sārtie zmeier das

Koru verhereudeu Jnsekten 1)
melna 1. k. Der schmarze
Kornwurm vou Sitophilus gra-

narius (Kafer), 2) kalta 1. k.

Der roeihe Kornmurm vou Tima

granella (Motte).

lakikas molnesana, der Getreide-

brand (bediugt beim Meizen
[kveesu m.] durch die Pilze
TiUetia caries v. Tiīletia laevis).

iakikas rnsis, der Getreiderost (be-

diugt durch die Pilze Puccinia

graminis uudPuccinia straminis).

laklkas uts, die Getreideblattlaus,

Aphis ccrealis.

lakzale, die Kraheuaugeu, Stnjch-
nos nux vomica. 12

)

laiski, die Seerose, Nijmpliaea

lāsains, getigert.

lankala, eiue Kul), bet Melcher die

ganze Stirn weik ist.

lankas, derRothlauf der Schmeiue.
Adj. lanknmains.

likstiņas, die Stangen, welche pa-

rallel den kārtis laufeu, uuter

sich das Dachstroh haben uud

vermittelst der adatiņas (aus

Meideuruteu) an die kārtis ge-

fesselt roerdeu 13>.

liksņa, eine morige, sich beroegenbe
Stellē (= liksminis; Ulm.:

Mageurad cms einem Stiicke).

linu rnsis, ber Leillrost (bedingt

durch denPilz Melamspora lini).

lnkaza, eilie Stute mit Sd)aufel-

ohren.

lūkot, Bast sammeln 14j.

maraļa, die an eiuem

(Māras dosna) geboreue M).
Nāras asaras, rothe Auflageruugeu

auf deu Blattern der Birken

uud Erleu.

mazais drandzits, der fuufte Finger

(bērnu valoda).

melnis, der Rappe.

blakts, bte Baumwauze,^Ģ6.T.

meekstave, der Pausen, Macera-

tionsmagen der Miederkauer.

miģaza, Schlasmntze (Scheltwort).

miroņa kauls, das Ueberbeiu

(Kuochenwucheruug).

mūsains, Schimmelpferd, bet wel-

chem iv Folge hohen Alters

gelbe Flecken auftreten 13).

mnstis, 1) Name fur eiueu Wolfs-

hund (weil die Lippeu schmarz

siud; 2) Schelttvort fur Kinder

mit sck)mutzigen Lippen. 16)

naga valnis, die Kronē am Hufe,

naritss, das Haarseil (Ulm. narioa,

nariņi).
nāveklis, das Gift 17).

noģist, durck) Erfahruug sich etwas

aueignen 18).
nokarst zirgu, das Pferd dnrd)

übermahige Arbeit auHer Kraften

bringen.
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nokarsusi rudzi, durch au-

haltende Hitze besouders nach

einem Regen verdorrter oder

meuigsteus fruhreif gewordener

Roggen.

nomirdināt, durch irgend eine Ver-

uachlahiguug einen Kranken sier-

ben lassen; (kllur. die Augen

einem Sterbeudeu zudriicken, dem

Dobe beimohueu).

uoudslst, besiegen im Kampfe mīt8

Daseiu. 19J

oļu zeme, Mergelboden (nevis:

kiesigter Boden = zlrģzdaiua
zeme 20 ).

pakrokastis, die Vorkost vor dem

Fruhstuck.

padzsrklis, der Kinnriemen, der

Halfter, der Halsriemen des

Zaumes (Ulru. padzirkls).

pakakle, bie Stellē unter dem Kinn

beim Menschen, unter dem Halse
beim Thiere (nevis Genick

-

pakausis).

pampa, die Anschmellung (Ausamm-

lung von thierischen Saften).

pampt, auschwellen.

pasirds, die Region unter bem Her-
zen (nevis Magen).

patis, ber Jsabelle (gelbes Pferd
mit ebensolcher oder meiher

Mahue).

pavada, der Zugel, (bet nedz

Halfter, = apausi, nedz Zaum
= ssruaukti).

pslskls, das graue Pferd.

peles, pslitss, peliķas, die Perl*
sucht.

pelņu sērga, der Mehltau des Ge-

treides und anderer Pflanzen

(durch verschiedene Pilze bedingt).

Kad pelņu dssuu vara ka-

kāpostus, tad citu gadu ka-

posti ar pelņeem apurstissss.

psudsris, derPansen, Macerations-

mageu der Miederkauer.

pspis, ber Strahl am Hufe. 21)

perkoņi zirgam, das Pferd koppt.

pssklsts, der Vorbau an der Kleete

psssauls, ein souniger Ort vor Ge-

bauden.

pilouis, das Geschmur.

pilot, nassen (von Muuden und

Geschmureu).

pirruala, die zuerst geborene Kuh;
ari: die am Montage geborene

Kuh.

plaušu plēve, das Lungenfell,

pleura pulmonaīis.

plene, die Fitze (usvis Meichsel-

zopf).

plēsās, ari: der Bauchschlag (Astma
bei Thieren) 22

plluka, der Meichselzopf, plisa po-

louioa; matu, krēpu pliuka.

pltikst, viņam valoda plukst =:

viņam vardi plūst = viņam
valoda veicas.

pluta, das, was beim Bruhen der

geschlachteten Schmeiue sich ab-

lost, also die Oberhautgebilde,

Epidermis.

poda laiza, der Zeigefinger (bērnu

valoda).

pogaina suka, das Schweiu mit

gmet marzeuformigen Ausrouch-
sen am Halse.

prssdola, Kieferugehege.

pupa, die Bohne, Kuude der Schnei-

dezahue der Einhufer.

puslits, die Flu^galle.

17*
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rāceņi izkurtējusi, tu der Ruben-

substanz tjaben [iet) Hohluugeu,

Gauge gebilbet (nevis: die Ru-

ben sittd ausgemachsen) 23).

rāceņu rnsis, der Rost ber Ruukel-

rilbeu (hervorgeruseu durch den

Pils Uromgces betae).

ragaini, die mit laugeil Fuhlhornern

verseheneuKafer; scherzweise fur

baš Hornvieh

receklis, ba§ Gerinnsel.

reclznklis, die Pupille 24>

rijas prssksiņa, fig. eiue Haarfrisur

ohne oslits, bei melcher die

Haare auf der Stirn kurz ge-

schoren wurdeu, bamtt sie nicht

auf die Augen falleu "°).

ritala, die am Morgeu geboreue Kul).

roks, bie Schramme.

roza, ein Streifeu Heuschlag zwi-

schen zwei Aeckern oder Maldern.

rudzu melnssana, der Roggen-
brand (bedingt durch den Pilz
TUletia secalis.)

rnkits, Heinzelmanncheu.

rupja gala, grobfaseriges Fleisch
(nevis: finniges Fleisch - pu-

traimaina gaļa).

rnssns, rostbrann.

sagremot, zerkauen 26
j.

sajs, laugeuhaft, alkalisch.

sainis, Braun- ober Rothschimmel,

Pferd mit einem Gemisch von

brannen oder rothen und meitēn

Deckhaaren (nevis: Eisschimmel).
sarkana sērga, die MiUdkrankheit,

d.Blntharnen Enteritis enzootica.

sarkanis, ber Fnchs, Pferd mit

rothen Deckhaaren uud eben-

solcher oder gelber Mahne.

sasķilvot, verdauen^

sāta, genug
27

J.

šo — ss! Lockruf fur tu der Ferue

befindliche Huude.

sēdeklis, ber Sessel, (nevis: ber

Stuhl-krsslls).

sēkt, sskat, pfeifeude Athemge-

rausche haben.

serclzika, das Siechthum.

slrgons, ein Siecher.

sirgt, siechen, (Ulrn. tikai: krank

sein, krankeln).

sirrnala, eine Kuh, die ein Gemisch

vvu schmarzeu und meijzeu Deck-

haaren Hat

sirmis, ber Schmarzschiminel, eiu

Pferd mtt eiuem Gemisch vou

schmarzeu uud meisien Deck-

haaren, ldagegeli - zirgs metas

sirms wird vou eiuem Pferde
von beliebiger Farbe gesagt,

wenn tin hohen Alter meihe

Haare sich zu zeigen anfangen.

sirpisi, bte Althierchen Anguillula:

kveesusirpisi, Anguilhda tritici,

bedingeil bte Gichtkrankheit beš

Meizeiis; rudzu sirpisi, An-

guillula devastatri;x, bedingen die

Stockfaule beš Rvggens; etiķa

sirpisi, die Essigalchen Anguillula

aceti, klīstera sirpisi — An-

guiŪulla gutinis.

skruķis, etue Stallge mit einem

Hakeil-

skutele, ber paritu Triehodectes.

slemstere, die Seuenausbreitung 29).

smiois, eiue Art kleiner Miickeir

snesclzs, die weihe Kul).

snivis, der Ausguh am Masserkrnge.

spars, bie Libelle.

spsnclzslos, die drei Bremsenarteu :

Gastrus equi, pecorum & hae-
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morrhoidailis, welche ihre Eier cm

bte Naseno'ffuuugeu, die Schul-

teru uud ben After ber Pferde
und Rinder tegen.

spsuģt, fummeu lote diespsudzslss.

spiZas, einßlasiustrument, besteheud

aus zroet Holzstuckcheu uud etuem

dazwischeu geklemmteu Gras-

blatte.

spiguļot, schillern (nevis ispekuliren).

spilkaukrausis, eiu geriebeuer Be-

truger, Versiihrer.

spradzis, eiue Geschtv'.llst am Wider-

rifi

staklstsss, euisig bte (Feld-) Arbeit

verrichten (scherzweise).

staurpari, cousisteute Excreuieute ber

Pferde.

strikulis, ber Sauguiuiker. 30 )

stulms, ber Stummel, eiu uti-

entwickeltes ober verstummeltes

Glied.

suk! Lockruf fūr m der Nahe be-

findliche Huude.

suņanagla, der Huudsnagel, Furun-

culus, eutsteht uach dem Volks-

glauben baburct), da§ man eiueu

Hund betrugt, z. 33. ihm Brot

zeigt und ihn veraulatzt, darum

zu bitten, uachher aber es ihm

uicht giebt.

sveķi, das Harz; sveķains harzig. 3 *)

svsķis, l)Harz euthalteude sakārņi

oder harziges Holz überhaupt;

2) eiue kraftige, gesunde Manns-

person.

svsspis suns, ein verlaufener Hund

(no svešas puses. Nevis: eiu

toller Huud-traks suns.
32)

svilpt pfeifeu; svilpot miebērt)

pfeifeu;.s6svilptsss eiumal pfei-

fen; sasvilptsss einander vt5

pfeifen; atsvilptsss mit Pfeifeil
autmorteu, erwideru.

svlpsista pele, die rothgraue Maus

mit etitein schwarzeu Streifeu
über deu Ruckeu 33)

sagaletees, sich alberu betragen.

sķsdrsus, ber Holzhalgeu, aus

lvelchem Pergel (skali) gerisseu
werdeu.

sķilva, der Labmageu, Chymifica-

tiousmagen ber Miederkauer.

sļauuais, eiu Riud, bet velchem ettt

Scheukel weihe Farbe Hat.

sukuit, mitteru, (ldku.: sukit,

sukstit).

suua, die orgauische Zelle. 34)

šūpošanas svētki
— kissldssuas,

Osteru.

zakaku ausis, die ©trippeit der

Stiefelu.

zarnas, die Gebdrme (nevis: die

Cingeweide - ssksas).

zelta riņķis, ber vierte Fiuger

(bērnu valodā).

zemluse, eiue Kul) mtt Schaufel-

ohreu (nevis: eiue Kut) mit nie-

drigeu Beineu = zsruala). 33

zssdaius, gemohulich imu Kuheu

gesagt, deren Grnndfarbe von

kleinen unregelma'tzigen Fleckeļl
wie besaet ist.

zssdi: kaltss z,, ber weihe Flich,

Lcucorrhoea; sarkauss 2, der

Monatsfluh, die Meustruatiou.

zvauars, ein altes Pferd 36).

zvssdris, zvssdraiua vssta, eiue

Stellē im Flnhe oder int See,

100 grober Sand den Gruud

deckt. Dieser Sand, bestehend

ans Kieselverbindnngen, mirb
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zumeileu zvosdros genaunt; so-

bald man aber mit ihm die

Gange im Garteu ?c. ausstrent,

so spricht man oon zvirgzdos

(zvoorgzdos).

zirņu ats, die Erbsenblattlans,

Apliis pisi.

zolrot, uriniren (-zurot), nament-

lich an unerlailbten Orteu, 3. 23.

im Bette.

zsiris, einer, der an unerlaubten

Orteu (tm Bette) uriuirt (-

zirs).

ziklis, ein Pferd, Melches m Folge

einiger Augeuleideu (Meitsich-

tigkeit, Kurzsichtigkeit, ?c.) scheu

ist(zikstflimmern),usvis:Pferd
mit einem Auge — vosuais; ne-

kāda ziņā: Koller = dulika.

zirdzinat, sich damit beschaftigeu,

einen Ohumachtigeu zu sich zu

bringen atzirdzinat eiileuOhn-

niachtigen zu sich bnugeu, wo-

bet das atžirgt be§ Ohumach-

tigeu noch tu $vage steht.
žoklis, zokla kauls, die Kiuulade

(nevis: baē Kinu = zodi).

zulgans, mit Blasen des Hunde-

baudivurms (EcJiinoccccus) be-

setzt (-oulgains?)^).

zurkulsus, bie juuge Ratte.

zuroiua, die kleiue Ratte, das Ratz-
leiu.

zvakstot, schmappen; zirgam uoori

žvakst irrthumlich gesagt, roeil

das Gerausch iv deu manulichen

Geschlechtstheileu eutsteht.

taokas, der Schubkarreu.

tauksot, ohue aufhoren fd)watzen

(verglichen mit dem Geprassel
ber zu schmorendeu Erbsen).

tauksstajs, der mit dem Schmoreu
der Erbseiļ Beschaftigte.

tauksi', der SchMatzer.

tauku plēve, das Netz (des Ma-

gens), omentum.

tecināt, schleifeu, v. peem. izkapti.

terce, saftige Geroa'chse trageude

Niederuug.

tigiua, das Huhn (ksruuvaloda) 83).

tiuatoos, sich zu schaffen macheu;
v. peem. pa kajaur tiuatsss;

meita tiuajas ar puiseem.

tiuksot, tiuksiuat, feiu kliugeu.

tiuksis, eiu klingendes Kiuderspiel-

zeug.

tipuļi, kleine Molkeu ohne scharfen

Umrih.

trakot, trakotees, grassireu (wie

die Kinder); ootrakot, etwas

wild machen; satrakot, gan]

wild machen; ootrakotsos, an-

faugen wild zu merdeu.

trenkāt, langere Zeit jagen, 3. B.

anßlahsuchtleidende Rinder be=

hufs der Heiluug,
trinkt

- trenkt, scheuchen, jagen.

trums, die Eitergeschmulst, Abcessus.

tulgzua, die Fluhgalle.

tulmis, tulmits, ber Stummel, ein

uueutmickeltes od. verstummeltes

Glied.

tupuļot, sich miederholt setzen (be=

souders von jungem Geflugel

gebraucht).

tutu! uicht vorhanden! verloren!

(koruu valoda).

ūdens sērga, die Massersucht.
utu bungā, der Daitmen (bērnu

valodā).

uzdauoot, ein roenig tanzen, ua-

mentlich vor Zuschauern.
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uzspēlēt, ein weiug aufspielen, vor-

spieleu.

nzpnrns, der Naseurierueit der Zau-

mung.2)

vaZniis, etu grofter schwarzer Masser-

kaser.

vakarē, die am Abend aeboreueKut).

vēdera plēve, das Baudjfell, peri-

tonacum.

vozatoos, eineil Schwung uehmeu. 4 °)

vasarāja molnosana, der Brand

des Sommergetreides (bediugt

durch beit Pilz Ustilago carbo).

ceriņi, ber Flieder, Sgringa.

cilpa, istaja apzirnojnma: die aus

der Vereiuiguug der Achillessene
mit dem Sprunggelenke eutstau-
dene Schliuge, welche zum Auf-

haugeu der geschlachteten Thiere

dieut; tad ari: der ganze an

dieser Schliuge haugeude Schen-
kel 4I

).

cirkšņi, istaja apzirnojnnra: „das

Herabhangeude", die Ranken, bte

Gliedmaheu derKopffuhler; tad

ari: die Geschlechtsorgane 42 ).

ciska, der Schenkel, die (Schafs-)
Keule.

oinoa—ciska (nevis: Wade, tā ka

kustoņeem ari ir oinoa [2Ba=

beitmuSfel], bet nav tā saukto

„Wadeu".

oorvolotos, sich krauselu (vou Blat-

tent).

cīpslas, ber Ruckstaud beim Schmel-

zeu des Fetts (besteheud alls

Riudgemebe, Fettzelleu zc.
43

)

ķa, etu dieuender Juuge 44)

čurkste, die Uferschnialbe.

Iz leksikona pavisam jāizdzēš:

apikats, avkats, der Advocat.

dnrslaks, ber Durchschlag.

knksis, pnksis, das Fuchspferd.

lovizors, ber Revisor.

nokrnsi, bte Rekruteu.

rostans, der Arrestaut.

siktors, ber Secretair.

vedere, das manīti. Geschlechtsglied

d) no Stantselu Pāvila un Xrnstkalnn Jana.

aizvaktoos, sich hiuschleppen.

apķorika, Geistesgewaudheit.

atkalstit, stutzen.

anZstooenika, Hochachtlliig.

kalsnējs, vou weihlicher Hautsarbe

bezbēdigs, sorgenfrei.
atspēkot, entkraften.

atšķetināt, loswickeln.

atzinies, erkeuntlich.

atznkt, sich erholeu.

vSzvs.nia.tiAB, grundlos, unbe-

griiudet.

ceri, Strauch.

atvirzotoos, devergireu (?Zin.kom.) oipslono, Sehuenhaut,
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dzidrs, belebend(no gaisa teikts.

Z. X.).

dzislsns, Aderhaut (be§ Aitgeš.

Z. X.).

dzinoklis, Trieb.

oodokains. concav.

gaisus, Zug.

ganmot, schmecken.

godsirdika, Ehrenhaftigkeit.

groiznms, Verkehrtheit.

grozigs, mandelbar.

istsnika, Mirklichkeit.

izdvest, aushauchen.

izpalīdzot, heraushelfen.

joslono, Regenbogeuhaut.

klaja laist, veroffentlichen.

kopa, Gesammtmittel,

krepotees, spukeu (ari: rauspern.

Z. ic.).

lēca, Linse (des Auges. Z. X.).

melnais nags, schwarzer Staar im

Auge.

melnejs, von schwarzlicher Haut-

farbe.l
milna = Pērkona āmurs (? Z. X).

mokains, qualvoll.

nagacis, eill Staarbliuder.

namdaus, Baumeister.

nesaskaņa Disharmonie.

uosaoijums, Bedingung.

noslspnmigs, geheimnihvoll.

notolojnms, Bildnih (Abbilbung.
6. X.).

oma, Gemiith.

padomnssks, Roti).

pārlidot, hinuberflattern.

posdanzigs, anstohig.

posminoklis, Denkmal.

destookoss, genugend.

pilsgalms, Hof.

pratnosks, Philosoph.

radzene, Hornhaut.

rakstlka, Orthographie, Schreib-

weise.

rsdzoklo, Sehloch, Pupille (redzo-
klis Z. X.).

sakarst, sich erhitzen, sich ereifern.

saļimt, zusammensiukeil.

sarezgst, verwickeln.

satiksma, Umgang.

savirzitoos, convergireu l? Z. X.).

sīktirgotājs, Kleinhcindler.

skanigs, helltonend.

smaidnls, der Lcichelnde.

smirza, Staukerer.

slidotava, Schlittschuhbahu(?Z.X.).

stādags, Pflanzstatte (? Z. X.)

sligt, versiukeu.

svētnice, Tempel.

tēmēt, zielen.

tīklene, Netzhaut.

vairigs, sd)uchteru (-varigsZ.X.).

valslrdigs, offenherzig (? Z. X.).

vsikalnssks, Geschaftsmanu.

vidotnis, Medium (? Z. X.).

visnot, sauselil (? Z. X.).

zaļoksnējs, bli'lheild (no oilvokoom

' Z. X.).

zimstoss uz, sich beziehen aus etw.

zimigs, bezeid)nenb.

c) no K. Rozentala.

cuslitis
—

ilsus (Daigone, ari Vsl-

meera Z. X.)

6.azuoau= dazureiz (Aucē).

vssva aprāts, ein vom Ungluck

schwer Betroffener (Auce),
dsinis= dancotājs.
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dzivatsss, spielen (no ksrussur

Auss, (ari Valka, Vairussra

Z. X.).
dzuksteens

— krumeem un zaļi

noaudzis purvājs.

grenoumi = kipslas, eibari (Aucē).
izkarot (no purvja zemes teikts)

= uzrūgt, t. i. zeme paceļas

uz augšu, kad nakti salst un

deena saule stipri silda p. p.

pavasaros (Aucē).
mikulas — derēšanasdeena(Aucē).

novargot —vārdzināt (Lirmele).

ķēblis — kragis (Xerkliņos).

ķempis, Feuerschwamm, Fidibus
(Aucē).

kampitis = maizes klaipa galiņš

(Nedz jokot: Kad puisis cd

kampiti, tad dabūssaimneeka

meitu; kad meita cd, tad tai

augs spici pupi).

ņaudulis — raudulis, piņkskis.

pauska, Schornsteinfeger (Aucē)

(? Z. X.).

peesaulite —saulgozis.

plakans, nom. subst.
—peenaspai-

uitis (Ksrkliuos)

raiti, gelaufig, fliehend p. p. raiti

lasit.

ridatsss, sich packen, davon machen.
sakaitēt =karsti sasildīt (Penkulē)

(no dzelzs schmeissen Z. ļt.)
senusts = savelkamais pee rikeem

(Skrundā).
smelkt, intr. un tr., kochen (m

übertragener Bedeutmig).
someslauki = sakas (Sesava; ari

dažas veetas Vidzeme Z. L.)

sprugstis - sprigstis, gliihende

Asche (Aucē).

tumbaks —turea, vācele no alkš-

ņu mizas preeks ogām (Aucē).
tujak = tuvāk.

veetraugas braukt
— pccpreeibam

braukt to veetu apskatitees,

kura 66-668 (Aucē).
zvelt — stipri sist, kraut.

zuntesana= naudas lasisana kazas

ar pavarnieu preeks baribas

varitajas, pec pusdeenas 66-

-sanas, veeseem vel pee galda

sēdot.

Kommisijas peezimejumi.

1) dēls ir atdsvees tēva, der Sohn ist
bem Vater cihnlich; dots devējam

atdodas, die Gabe tvird dem Geber

vergolten.

2) pareizāki: diglinat jeb digļos likt.

3) Xurz.: ssuaZs.

4) ?

5) ari: ein wenig heiser.

6) V

7) ari: izpilkt.
8) ?

9) V

10) Bcinkchen am Spinnrocken.

11) divkošu zirgs, ein Pferd, das die

Mahne auf beiden Seiten tragt.

12) Nmsne.

13) ari: skssts, skestra (Vestalva, Ļau-

dona, Gaujeue), rodeles, rodenes

(Burtneekos), rodirii (Straupe).
14) pareizāki: Bast reiszen.

15) ka adj.: gefleckt.

16) mustala, eineKuh mitschivarzen Lippen.
17) ? ?

18) ?

18
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19) ? pareizāki, maltraitiren; ari: prugeln.

20) ?

21) izvsrķst, izvest pspi, ausmirken

den Strahl.

22) Astma?

23) ari: izkurkusi no izkurkt (Lauska,

Lssava). Ledus izkurošais, das

Eis ist murbe geworden (m der

Sonne).

24) ari: redzoklis, rsdzokslis.

25) ? (trisure ala ekisn).

26) ? zerkauen pareizāki tulkojams ar:

sakost, samalt.

27) ?

28) Krucke.

29) ?

30) ? pareizāki, albeiner Mensch, Wind-

beutel.

31) ari: svekri (Smiltene), saki(Viroava).

32) ?

33) ari: svitaina pels.

34) ?

35) ari = zsmala.

3 ) ?

37) ?

38) ari: tilnna.

39) ari: uzpurni.

40) mit der Hand zum Schlage ausholen

(= atvestees).

41) ari: 2) die Oese.

42) Aim tulkojumam nevar peekrist,

tāpatari neUlmannatulkojumam

pag. 349, kur lasāms: eine Driise,

ein Geichmulst, eine Verhirtung,

Festikelverhcirtung, Bruch. Pec

Llommisijas domam „cirksņi"

vseniģi var tulkot ar „Wcicheil".

43) ari: cipsteles (Illm.: eipstalas,
cikstālas).

44) leitiski: czuras.

Parskats

par 1884. gadu.

Zinību Xoruruisijas dārki 1881. gada bija sokuriģi katra ziņa.

Vispirms japooiuiu ka proooiģa ziuro, ka viņas dārki took atziti

un ooouiti, viņas locekļu skaita stipra augšana. Gada laika, no

1. dooorukra 1883 116.2 1. dooourkriiu 1884, locekļu skaits osīšos

no 47 uz 128.

Ari sapulces 1884. gada tika koozaki noturētas, ne ka kaut

kada cita gada. Kamēr citos gados sapulču skaits nepārkāpa 12,

izgājuša gada kija 17 sapulces. Tas kija ari daudz kuplāki ap-

meklētas, ne ka agrāko gadu sapulces. Ipasi kutu peeminamas
20. un 21. jūnija izrīkotas sapulces, poo kuram ņema daliku ap

100 koodru un voosu. No visām Latvijas malām un taļajeem
Xroovu zemes vidooiu kija atbraukusi Latvoosu valodas prātoji un

ooouitaji. '
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1881. gads. iznāca iz drukas sen gaidītais otrais Zinību Xoru-

misijas rakstu krājums, kas satur agrāko dārku panākumus. Krā-

jumu uorua sava apgādāšana E. Nioslak'a kungs, kam tik daudz

nopelnu Datvoosu grāmatu un rakstu izdošanas loota. Ziuiku

Xoruiuisija apņemas viņam 100 eksemplārus no „rakstu krājuma"

nopirkt, par eksemplāru 1 rukli maksājot. Tā maksajamee 100 rukļi
tikusi izmaksāti apgādātajam un virktso eksemplāri izdalīti par

velti teem Ziuiku Xoruruisijas loookļoour, kas tai kij lidz „krajurua"
izdošanas doouai, ka ari vossutiti dazooru uraoitoour virooru un oo-

stadijumeem, voo ivasa „Xoruruisijas" uosvrooduura.

Par Xoruruisijas ziuiskooiu darkooru kutu peeminams: Dr. Ar-

turs Dīriķis avsvrooda: Bērto vardu krājumu; d. Lauko: no

Alkšņa Luudula oosutitas .ruautioikas atleekas; G. Passits: no

Freimaņa Olgas oosutitas teikas un pasakas; K. Dikoks un

A. Spunde: Kluurkorga-Diriķa „tsvija un dzimtene" ..(Heimaths-

kunde)"; A. Argals un d. Nozoukorgs: no d. Diriķa sastādīto

„Kreevu valodas ruaoikas oosakuruu"; P. Pļavouooks deva re-

ferātu par Dr. 0. Waekera rakstu par Datvoosu antropoloģiju;
A. okors varsvrooda vārdus „vizigs", „lets", un „voog1s" un

ziņoja no dažām par Doisoour un Latveeseem iznākušām grāma-

tām; lektors d. "vVoluro lasija preeksā savus plašus uti pamatigus

izmeklējumus par Latveesu vartioivooru un D. Polos (Kažoku

Dāvis) oovorojaruu izstrādājumu par Datvoosu kalnu, muižu, ruaju

un upju uosaukuurooru Smiltenes draudzē. Tad jūnija mēnesi sa-

sauktas arkartigas sapulces it ivasi uodarkojas ar Datvoosu raksti-

kas nodibināšanu. Minētās sapulces uosvrooda, paturēt lidz-

siuigo „cc", atmest kurtu „w" un ta veetā oovost „v"
?

garuma zirni nelikt uz varduoolruooru, kot tik uz galot-

nēm voou, par so zirni izvelēt no lakas uz kreiso roku

velkamo stripiti (',aoooutus aoutus), un atmest tagadējo

jumtiņu (") par lokatīva avziruojuruu, sovsdot ta vsota

akcentu akūtu, bet voo „o" skaņas nelikt ne kādas ziiuos.

Likaku nosacīšanu, kādas galotnēs kutu leekamas garuma ziruos,

sapulces atvēlēja Ziuiku Xoiuruisijai.

Rakstus, izstrādājumus un krājumus kija oosutijusi Ziuiku

Xoruruisijai: Alksuis-Luudulls: māņticības atlookas, tautas pa-

ruuas, miklas, pūšļošanas vārdus un ovigraruruiskas tautas dzoos-

mas, vardu sastadijuuru, kas voouadi teek rakstīti, bet dazadi iz-

runāti; Bērto (Vitols): kllruauua varduioo trūkstošu un dažu citu

vardu krājumu, avizuoooikas kļūdas un dažu valodu salidziuajuurus;
X, Xuzo: Latvoosu teikas; A. kioroks: tautas dzoosruas iz Dzuk-

18*
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stss -Rssuavas apgabala, par Talsu, apgabala izloksni; Arouu

Natizs: 2100 vardu krājumu, kas kllmauua varduicē vaj nu nemaz

usatrouas, vaj nepareizi tulkoti; Erusts Duusksrgs: Goethes:

„Hsrmauu un Doroteju" un Miltoua „pazaudsto paradizi", latviski

tulkotus; dānis Sproģis: „tossu aktu, rakstītu Vakar-Xresvu

izloksnē lldz ar zvsrsstiku Leišu valoda, no 1651. gada"; d. Di-

riķis: G. Llumksrga „Heimathskunde" pārstrādājumu un tulkojumu
Latvsssu valodā un „Krssvu valodas ruaoikas sssakumu"; Frsi-

maņaOlga: „Datvsssu teikas un pasakas"; d. Kalniņš: „miklas",

sals. sitas Druvssua; Strautsslu Pavuls un Xrustkalua danis
:

„
vardu krājumu, kas neatrodas Dlmauua varduloo; stud. pol. Porgs:

tautas dzossmas, salasitas Kabiles un Zaļasmuizas apgabalā; eg-

lavs: veco Datvsssu maui, salasīti Jelgavas apgabalā; Evsrs:

divas teikas, vssuu no Dzsrksuss un otru no Xsou novada un

„

stādu vardu" krājumu.

Palidzikas Datvoosu studoutosru Ziuiku Ivommisija iz-

dālija izgājuša gadā: Torkatusskssm — 450, Rīgas politookuiķosm
— 350, Naskavu 275 un Pstsrkurdzusskssm 200, kopā
1275 rubļus, ar agrāko gadu palidziku kopa 5075 rukļus.

No dažam pusēm tika izteiktas velēšanas, lai Ziuiku Kom-

misija caur naudas pakalsti gadatu prosks Datvsssu literatūras

uzplaukšanas, vaj nu izsolīdama goda algas derigesru rakstsoīu

un krootuam grāmatām, vaj ari tos pats apgādādama, vaj ari pa-

lidzodama prssks teem apgādātājus atrast. Lai to spētu panākt,
daži ari psssolijusi Ziuiku Kommisijai naudas dāvanas. Tā jau
1883. gadā prsoks minētā mērķa viņai nodeva ģimnāzijas skolotājs
P. Trsulauds (Lrivzsmussks) Maskava 10 rkķ, advokāts d. Gett-

-Isrs Kuldīga 10 rkļ
,

Valmssras kurlmēmo skolas direktors

F. Sckwede 5 rkķ, ģimnāzijas skolotājs D. Polos Potorkurgā

5 i'kķ. Liui gadā pissks ta pasa mērķa ssmaksaja „Baltijas Vēst-

neša" redakcijai: kadi Pārdaugavas drāts-fak rikas strad-

usski 4 rkķ 60 kap., kadi Svartavsssil rkķ 10 kap., Xrisgs-

maņa korķa ļakrikas stradusoki 7 rkķ 19 kap. un „Balss"

redakcijai: Rigas kurmauu palidzikas kssdrika 10 rkķ

Paklausīdama lzsaoitam velēšanām un ssvsrodama
,

cik daudz

rakstussoikas un ziuiku kssdrikas pss sitam tautām caur naudas

palidziku panākušas pss literatūras un ziuiku uzzelšanas, Ziuiku

Xommisija uz A. Webera prssksliksauu nospreeda:

1) izsolīt goda algas preeks kreetneem literatūras darbssm;

2) apgādāt un izdot derigas grāmatas;
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3) pasnssgt palldzikn dsriģn grāmatu apgadatajeem, lai tas

butu pērkamas par letām ceuām;

4) apsprssst jav izdotas un vel izdodamas grāmatas;
un prssks pirmos 3 punktos posminstssm msrķssm ņemt pretim

labpratigas dāvanas. Sis nosproodnms tika apstiprināts no runas

viru sapulces, kura nosprooda, kssdrikas kasos grāmatās sstaisit

ipasn rubriku prssks dsVZn grāmatu un rakstu apgādāšanai dāvā-

tam naudas summām.

A. Altksrģs davaja Zinikn Xommisijai ipasn dāvanu grāmatu

prssks davatajn vardu un doto naudas summu ssrakstisanas. Tani

ssrakstija A. Wekers ar 10 rkķ, 1?. Kalniņš — 10 rkķ, F. Gross-

vaids — 10 rok, d. DanZnls — 10 rkķ, R. Alauns — 3 rkļ ,

P. Enbergs — 1 rkl
,

P. klvsrs — 1 rkk, K. Frsimanis —

1 rkk, G. ?assits — 3 rkķ, d. Gsrksrs — 1 rkk, ķ. Alt-

korģs — 3 rkķ, Weckalna Milda — 2 rkķ, Weckalna Anna

— 2 rkķ, Anša 'VVaknls — 3 rkķ, Andrejs Gokznooks — 1 rkk,

d. Hovdsrioks — 1 rkk, A. HozonkorZs — 1 rkk, dakoks

Kalniņš Bauskā 10 rkķ — Tā tagad literatūras kapitāla kasē

atronas 130 rkķ, 44 kap.

Dāvanu grāmata stāv kssdrikas intendanta D. Dnkkan glabā-

šanā, tā ka ikkatram kssdrim pso-oijama.
Boz literatūras kapitāla kasos Zinikn Kommisrjai ir vel se-

višķa kase prssks savam vajadzikam, kā rakstu krājuma izdošanas,

mnzsjas uzturēšanas un papildisanas n. t. j. pr. Lai kasei par labu

atvēlēja runas viru sapulce visu kssdrn naudu, kas sonaktn no

teem Zinikn Kommisijas looskļssm, kas dzivo ārpus Bigas, kā ari

to naudu, kuru daži kssdri agrākos gados zimsjnsi kssdrikai par

labu. Izgājušā gadā minētā kase ssņsma 93 rkķ 50kap. (90 rubļus

ssmaksaja A. "Webers, kuras viņš agrākos gados kija zimojis Rig.

Datv. kssdrikai par labu, un 3 rkķ 50 kap. sanāca no pārmaksā-

jnmssm pos kssdrn naudas). No minētās kasos tika izmaksāti

132 rkķ 91 kap. (to starpā 100 rkķ E. Lisslaskam par 100 okssm-

plarssm 2. rakstu krājuma un prssks mnzsjas 15 rkķ 40 kap.).
Ta tad vairāk tika izdots, no ka seņsmts par 39 rnkļssm un 41 kap.
Sis pārākais izdevums tssk pilnigi segts no kssdrn naudas, kas

pec 1884. gada notecēšanas tosk nošķirta Zinikn Kommisrjas kasei

par labu.

Tad vel Zinikn Kommisijai ir bibliotēkas kase un sevišķu

naudu kase. Par pirmos tiks minēts pārskata par Rig. Datv.

kssdrikas bibliotēku. Otrējā tika ssmaksati 39 rkķ 10 kap. kā

atlikums no 21. jūnijā izrīkota vsssiģas sakssdrikas vakara.
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Zinību Koruruisijas amatos stāvēja izgājuša gada: A. AVs-

kors par prosksuosku: X. ?urius un pooaki M. Lkruzits par

rakstu, vedēju; d. Zaķķits un pooaki Dr. A. Dīriķis par uruzs-

jas pārzinātāju: L. Diriķis par lasāma galda, lāsainas bibliotē-

kas un svotdoouas skolas parluku; P. ?ļavsusoks var delegātu

teātra komitejā; un koidzarn par izskaidrošanas vakaru vaditajssur:
K. Kalniņš, A. ¥ oksrs, G. Passits, : A. Npuuds, F. Gross-

vaids, P. ?ļavsusoks, d. Dauks.

Zinību Kommisijas apgādāšana un pārraudzība stāv sadi

bssdribas ssstadijumi: svstdssnas skola, bibliotēka, avizu galds,

jautājumu izskaidrošanas vakari, dzssdasana un muzeja. Svet-

dssnas skolu apmeklēja kadi 20 mācekļi. Lasīšanas biblio-

tēka grāmatu skaits izgājuša gada pavairojās no 761 uz 783 un

Xommisijas sevišķā bibliotēkā no 177 uz 257 numuresm.

Uz lasīšanas galda atradās 24 laikraksti, Jautājumu iz-

skaidrošanas vakari noturēti 29, kuros tika izskaidroti gan

isaki, gan garāki 319 jautājumi. Vakari tika apmeklēti no ka-

deem 7000 klausītājsem, tā ka caur eaurim uz katru vakaru naoa

250 klausītāji. Dzssdasanu kopa divi kori: viru un jauktais

koris; pee pirmēja pssdereja 18 dzsedataji un pes otrajās 13 kun-

dzes un 10 kungi. Par koru vadītāju vija pirms A. Argala un

pec tam B. Lubbau kgs.

Nuzsjai 1881. gadā jauns lssls skapis tika ssgadats, jo

lidzsinigais skapis vija izradijsss par parlssku mazu un nepse-

tsskosu. Oabas-ziniskse un etnologiskee krājumi lidz sim vel ne-

varēja tikt katalogizsti un sakārtoti, turpret'm monētu krājums ir

katalogizets un pa daļai ari jav sakārtots. 1. janvāri 1884 monētu

krājums sastāvēja iz 2019 gabalssm lidz 1. decembrim peenaca

klāt 742 gabali, kopā 2761 gabals; izmainīti tika 318 gabali, tā

ka 1. decembri 1884 monētu krājums sastāvēja iz 2t 13 gavalssm.

ievērojot Zinību Xommisijas sekmīgo darbošanos, revīzijas kom-

misija lika prssksa 3. februāri 1885 sasauktai beedribas pilnai sa-

pulēsi, izsaoit pateioibu Zinibu Kommisijas prssksnsskam
A. Webera un muzsjas pārzinātajam A. Diriķa kgssm. Pilna

sapūlos pssņsma prsskslikumu.



Parskats

par 1885. gadu.

Vispirms ar zēlumu japssmin, ka Ziuiku Xommisija caur uavi

zaudējusi vsouu oontigu kosdri, <Eeinu Alaunu. Viņš kija kluss

stradnssks, kas, uzsitigs un ssusigs gara, raudzīja vira ruuza pa-

pildīt jauuikas dssnu uspsstsskosas maoikas. Lodzigs patriots

kudarus, viņš pssdalijas pos katra laka dārka un dsvigu roku

zosdoja no savas uakadzikas prooks lakdariga mērķa. Ipasu oosul-

sanu un saprašanu atrada pos viņa Ziniku Kommisijas dārki un

mērķi un dārgais nelaiķis raudzīja tos pakalstit pso savas eespe-

jas, Ziuiku Xommisijai dāvādams dažas dorigas grāmatas. Ari

savu dsozgau kagato grāmatu krājumu viņš nodeva Ziniku Xommi-

sijas glakasauai un lsstosanai un tikai isi prooks nāves to ņoma

atpakaļ.
Lai dārga peemiņa paleek sis Latveesu censineeks!

1885. gada Ziuiku Kommisija oitigi turpināja savus dārkus.

Gada laika viņai kija 15 sapulces, starp kuram ipasu oovorosann

pelna 26. un 27. jūnija sasauktas arkartigas sapulces. Pee tam

pssdalijas 49 kssdri un 62 vsssi. Minētas arkartigas sapulces

galigi uodikiuaja jauno Latvsssn rakstiku, uolikdamas, kuras galot-

nēs lsskamas garuma zimss un kuras atmetamas.

Lai Ziuiku Kommisija stāvētu uz drošāka pamata, viņa dakuja

izgājušo gadu jaunu kartikas rulli, kas, no viņas izstrādāts un no

runas viru sapulces apsprsssts, tika apstiprināts no Elgas Latvsssn

Vssdrikas pilnas sapulces.

Izgājuša gada kija zuuiku Kommisijas amatos:

A. AVekers par preeksneeku,
M. Lkruzits par rakstu vedēju,

X. Kalniņš par kases pārzinātāju,
Or. A. Liriķis par mnzsjas pārzinātāju,
B. Liriķis par lasāma galda, kikliotokas un svstdssnas

skolas parluku,
P. Pļaveneeks par delegātu teātra kommisijā, velaki

P. Enksrgs,
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X. Kalniņš,
A. iebērs,

J. Daubs,

A. Spunde, ) par jautājumu izskaidrošanas vakaru

F. (Z-rossvalds, vaditajssm.
P. ?ļavsnssks,
G-. ?assits,

Starp Zinību Kommisijas darbsembutu peeminami : A. We-

bsra preskslikums par to, kuras galotnēs butu lsskamas garuma

zīmes; M. Šiliņa: Ensida pirmais dzsedajums, latviski tulkots;

Dr. A. Dīriķa parspreedumi par Ltrautssla ?avula, Krustkalna

Jāņa, Rozentala, Arona Natisa vardu krajumsem; d. Daubss re-

ferāts par Vaidelota dzejoļu krājumu; E. Lkujonsska referāts

par Klīntnsska Ernasta, Drivusska Dsssmas (Frsimaņu Olgas) es-

sutitssm rakstssm. Tad vel Zinību Kommisīja parspreeda Dat-

vsssu kalendāru jautājumu un atzina, ka krustāmos vārdos butu

panākama vssnadiba. ?resks sa jautājuma šikākas izstrādāšanas

un vesnadibas panākšanas rloīnmisīja ssosla īpašu komiteju. Rak-

stus, izstrādājumus un krājumus vija sssutījusī: Vaīdslots, Ro-

zsntals: vardu krājumus, kas vaj nsatronas Ulmanna vardnios,

vaj tur nepareizi tulkoti; D -Vītols: „Latvija un Rumānija";
Xazoku-Davis: par veetu nosaukumsem Latvijā, krivnesku

Dsesma: Dobeles apriņķi salasītas pasakas un vesnu teiku par

Dobeles pili; l<līntnssku Ernsts: maņtīeības atleekas un tei-

kas, salasītas Dobeles apriņķi; Barsgons: par dažādam valodas

kļūdām agrākajā Rigas Lapā; dānis Nszits: dažādas burvības un

pūšļošanas mākslas iz Kossnsssu apgabala.
No literatūras kapitāla ZiuikuKommisija uosvrosda 200 ruklus

ņemt par goda algām preeks lidz 1. tskruarim 1886. gadā. Kommi-

sijai sssutarussru origiual-stastssm un origiual-lugām. Goda algas

uosaoijurui izsludināti Latvsssu laikrakstos.

?rssks studentu validzikas izmaksāja izgājušā, gadā: Tsrkat-

uookssm 300 ruklus, Rīgas volitookuiķssm 250 ruki., un ksz tam

vel 100 ruki. vssuam politeckniķam preeks studijas koigsauas,
Naskavuoskssru 125 ruki. un Rstsrkurdzusskssm 50 ruki., kopā
825 ruklus, ar agrāko gadu validziku 5900 ruklus.

Lssdrikas kikliotska sastāv no divām daļām: no visvarigas
lasisauas kikliotskas un no sevišķas Ziuiku Kommisijas kikliotskas.

Pirmā dsssmkri 1884. gadā visvarigā lasisauas kikliotska sastāvēja
no 783 uumurssru. Pagājušā kssdrikas gadā lasisauas kikliotska

tika ar kadssm 60 ssjumssm papildināta un pa daļai paplašināta.
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Ziuiku Koruruisijas bibliotēkas sējumu skaits ir vavairojoos no

257 uz 332 numureem. Gandrīz visas grāmatas dāvātas.

Grāmatas ZiuikuKoruurisijas bibliotēkai davaja — P. Grau-

biņs: Kosruos. Entmurf etner physischen Meltbeschreibnng, von Alexan-
der uoit Humboldt; Briefe iiber Alexander von Humboldt. Kalēju

Kārlis: Neuhochdeutsche Grammatik von vr. L. Frauer; Olassioi

Roruauoruru sorivtorss, volurusu VI. Enbergs: Zur Methodik
ber quaiititativen Blutanalyse. Bērziņš: Gudra macisana saiuruso-

kosur un moderēm par laku no Stendera, delgava 1791. Lirzģals,
Lurtuoskos: Veca garigu dzoosruu grāmata no 1752. g. Lvroģis,

Viļņa: īOpHAHiecKift aicr?, ua ZanaMO-pvccļĢli. uavkiiu 1651 ro;[a.

Lkujius: Ābece no P. Bērziņa. J. Klaviņs: „Rotas" pirmo

gada gājumu. N. Naizits: Fragmente aus ber Ethnogravhie und

Geographie Alt-Livlands von vr. A. Bielenstein. R. Alauns: „Valti-

jas Vēstneša" 1869, 1870, 1871, 1872 un 1879. gada gājumi; „Balss"

1880—1884. gada gājumi; „Pagalma" 1881. un 1882. gada gājumi;

„Darba" 1876. gada gājums; A. duszksvioz'a lietuviskas dainas;

d. Sproga Latvossu tautas dzsosruas; Lauruauu Kārļa Latvju tautas

dzeesmu liktens un Nortuos plaugo; kiskava Ulmaņa Mocarta

Nokviorus; Stendera pasakas un stāsti; Krogzemju Mikus ?aida-

gogiska gada grāmata, Baltijas kalendārs un dzejas; Kaspar Bez-

karza Herodota Skūti un Ģeometrija; Jura Alluuaua Seta daka

un pasaule, 111. grāmata; Lrazos Norlsauas ruaoika; Pirmee un

otros vispariģss dzsodasauas svētki Rigā; Lioloustoiua Latvossu

miklas; Poģodiua Baltijas jautājošus. Luaksukurģa tipogrā-
fija: Vācu-, Latveesu-, Kreevu -Igauņu varduios. Kapteins:

Mittheilungen aus ber Livlandischen Geschichte. 13. Band, 3. Heft;

Berlinische Nachrichten vou Staats- uud gelehrten Sadjen, 1740; Er-

gebniffe der baltischen Volkszahlung vom 29. Decen-ber 1881, Theil III.;

Ergebnisse ber kurlandischen Volkszahlung, Band I.; Die Za'hlung auf

dem Lande und tu den Flecken, Lieferung I.; Est- und livla'ndische

Brieflade, 11. Theil, Band I und II.; Resultate der am 17. gebr. 1883

ausgefiihrten schulstatistischen Enguote tu Stiga, Ergebnisse der baltischen

Volkszahlung vom 29. Dezember 1881, Theil 1., Lieferung I.; Rigische

politische Zeitung Nr. 1 vom Jahre 1778. Griuvvalds: Rēķinā-

šanas uzdevumi, pirmā daļa no d. Griuvalda 1884. AVitols:

Lundkerga „Ceems, kur zeltu taisa;" F. Krauss'a „Sitte und Bralld)
der Sudslaven;" d. Grimm'a „lleber beu Ursprnng ber Sprad)e;"
G. N. Antonescu —Nov dictionariu frausosLu romānu. N. Kilius:

Vergilija Aiusida. Nozits: Kristiģas dzoosruas, Vidzemes kazuieas

un mājās dzoodajaruas, Rīgā, 1829. H. Alluuaus: Garigs vadous

19
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skolas kornoom jok lūgšanas, sarakstījis d. Vistno, Jelgava 1885;

Ģeogrāfijas tautas skotam, sastādījis skolotājs Ooosnls, Jelgava,

1885; Stāsti iz vēstures, Jelgava, 1885. Knkorgs: Bernerkungen
über bie Erforschung der livl. Vorgeschichte von Dr. I. Gurgensohn,

1885; Das Nucken?narksystem tmn vr. O. G. L. Girgensohn, 9ttga]
1828; Der gegenwartige Staat von Rutzland, St Petersburg v. Leipzig,

1783; Zinas par notiknmoom ooks voova valstības, 1833; Johann

Lorenz von Morheim's ©tttenletjre der heiligen Schrift; Rlgasche Fuhr-

mannstaxe vom Jahre 1838; lise'rvvicni.'i Ropa6o.?i>mmcaUi>, 1842;

Statuten der Brand-Assecurations-Societat, 1833; Reglement fur das

Simt ber Uebersetzer 1823; W. Altkorgs: Latvijas kalendārs 1886.

gadam, no Lknjiņa. Kaptoins: Ergebnisse ber baltischen Volks-

zahlung, Theil 1., Band 11. und III.; Bcricht über den Haushalt und

die Vermaltung der Stadt Riga fur 1883; Stigaer Handelsarchiv 1885;

Bestunmungell, betreffend das Lehrerseminar zu Jrmlau, 1885; Bericht
über ben Handel Rigas im Jahre 1884.

Nnzojas krajnmi, ipasi monētu krājums, notecējušā gada daudz

mazāka mora ir vairojnsoos, nekā 1884. gada. 1. decembri 1884

kija monētu skani pavisam 2443 monētas, gada laika poonaoaklat

325 monētas, tā kā 1. dooomkri 1885 skapi atrodas pavisam 2975

monētas; izmainītas nekādas monētas notecējušā gadā notika. —

Monētu krājuma sakārtošana un kataloģizēšana tika turpināta, bet

nevarēja tikt pabeigta, pa daļai tadeļ, ka lldzsinigais monētu

skapis izradijas jav par mazu un no runas viroom pastellētais jau-
nais skapis lidz gada galam vel nebija gatavs. — Nnzojas ooolo-

giskas nodalās sakārtošana gandrīz pilnigi pabeigta; sini nodala

ir sim krizam 74 numuri, voons numurs (kaltais kurmis) kija ja-

izmet, tadeļ ka no kodēm kija pavisam saosts. Tā ka no dažam

lootam ziniskoo nosaukumi mnzojas valdei vel nav zināmi, tad

ooologiskas nodaļas kataloģizēšana jaatlook uz tnrpmakoom laikoom.

Monētas notecējušā gadā davaja:

Akol, X. Alksnis, 8. Alksnis, A. Allnnan, Alojoot, vangpnt,

Zankon, Vokrziņ, Vorgmann, stnd. Lorgmann, stnd. Liomann, X.

Virzgal, V. Lirzgal, Loor, Vookarov, vr. A. viriķ, d. Diriķ, vzonit,

d. Dzērve, kk. M. Dampf jkdzo, F. vnnov, Kiokmann, Ermann,
stnd. Fraonkol, K. Froikorg, d. Froimann kk., 0. Froimann kdzo,

Friodonkorg, Galviņ kk., Kr. Grosskorg jkdzo, K. Grtinblatt, A.

Grnnnpp, P. Gnssar, Fr. Hess, dakokson, Fr. dannson, R. Innsoot

kk., A. don jkdzo, Kalniņ, D. Kalniņ, L. Kalniņ, stnd. K. Kalniņ,

Klanstiņ, stnd. M. 5 Konrādi, d. Kranksto, P. Kranzo, Krim, Kron-

korg, d. voopiņ, V. viokok, P. Inndo, B. vnkkan, Nanko, Nozit,
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d. Nstuzal, d. Nullsr kk., L. Olts jkdzs, d. Ozol, Ozoliņ, B. P.,

V. Paukul, Potsrsou, Xr. Pļavsussk, P. Pļavsussk, d. Plota, K.

Pouoius, Priuo, J. Puuka, d. Kakaut, Sck. Nakaut, P. P-ouģit, P.

Rourauu, Rumpe, Zauksvitz, Zariņ, Sarmai, Lskuitzkovski, Sckulc,
stud. H. Zosksrģ, M. Zsltiņ, d. Šiliņ, d. Zirup, Lkrsrjs, stud. M.

Lkruzit, d. Zosis, d. Spunde, Ltspsrruauu, Xr. Ktspsrruauu, Atraut-

ruauu, A. Ltrautzsl, A. Stūre, d. Stučka, R. Trsll, Udre, Vaid-

manu, Valslk, E. Valter, D. Varus, 0. Vaskis, Vsidsruauu, d.

Vsitkold, d. Vossurauu kk.

Nodaļus un žetonus davaja:

V. Birzgal, d. Dzērve, stud. Eiokvald, K. Frsiksrģ, Krim,

Ozoliņ, Pstsrsou, d. Rakant, Zauksvitz, N. Zoltiņ, stud. N. Nkruzit,

Valdmann, Valslk, Visssudortf kk.

Bez tam muzejai vel davaja:

Ed. Balod k. Valrussra — vecu zokouu; kuģa „rvolurukus"

kaptoius P. Bauer k. — kai-zivi, kortu Atlantiska jura pos Dosu-

vidus-Aursrikas; stud. Porģruauu k. — tris vara rotas lsotas,

atrastas Ceemaldes Kakuzou-ruaju laukos; K. Lirzģal k. Iluģura
— divus pstrsfaktus; Lurkruauu k. Voo-Auoo — veenu petre-
faktu un tris savādas vistu oliņas; d. Oauuksrģ k. — ģipša ģa-

kalus iz Daugavas (no Pasta muižas un Krustlikurua) un pstrsfaktus
no Stakuraga; K. Eiokruauu k. — voouu sals. kristallu; P. Eu-

ksrģ k. — Vouus-ģlosruozi un dažus uz Baltiju zirusjosus drukātus

rakstus iz Napoleona I. laiksoru; mežsargs R. Frsiruauu k. P.uurku

muiža — kadu aiz prsszu-koka mizas atrastu parazīta augu; stud.

Oraudiņ k. — dauujolģavas kazuioas pērmindera zirni iz sa gadu-

simteņa oosakuura; D. Kalniņ k. Lēdurgā — ģlirusra gabaliņu,

atrastu Lēdurgas Kazussku-ruaju lauka; T. Kalniņ k. — dažas

veclaiku rotu un citas lsotas, atrastas dauuuroku Rotkalna pus-

muižas laukos; Xaptsiu k. — divus dokumentus, vssuu no

Kurzemes ksrooģa lakoka iz 1670. gada, otro no amtmaņa Oid-

ootfskv iz 1687. gada; K. Kuukko k. — divus dīvaiņus petre-

faktus, izraktus larģalo; Kr a ek. —• divus pstrsfaktus; N.

Krejovski k. Neretā — vssuu akmeņa-cirvi, vssuu akrusņa-kaltu

un vssuu pstrsfaktu; Nitaursst k. — tris pstrsfaktus; G. Passit

k.
— koka kausu iz Dignājas Skromu mājām, kādus 150 gadus

vecu; S. Pavar k. Nuru muižā — divas veclaiku sosvsssu ce-

pures; d. Puuka k. — vecu alvas kannu, atrastu Lsrzouss Liliņu-

maju purva, uodziļi zemē; Puskait k. — pss Džūkstes Lauss-

ussku kissl-Piksaru plēsumā V2pēdas dziļi izartus: rapiru, neleelu

dzslzs-kuurku un pakavu; d. Nakaut k. Salasmuizā — surukra

19*
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ragu, atrastu lapnrsza pos jūrmalas Liliņ-npss krasta zemē, pee

krasta ģakala atgasanas; 15. Nozontal k Leel-Aucē— divus ps-

trefaktus; K. Ziglsvitz k. — vssnn vaiņakn, kāds senāk tika

nesats Knldiģas apgabala, vssnn veclaiku ganatanri, vcsnn akmeņa-

cirvi un tris kukaiņus; Ed. Šķilto k. — pos Katlakalna atrastu

pstrstaktn; M. Lkrsj k. Pinku muiža — pss Onknltssrn jura

atrastas ar saknēm aknrini ssanAnsas „jnras-zalss": stnd. N. Lkrnzit

k. —• vssnn pstrsfaktn iz Ikšķiles apkārtnes un vssnn akmeņa-

cirvi iz Neretas; Spilve k. — Kr. Nsnda —veclaiku saktu un ziļn-

vaiņakn; Ltspsrrnann k. dann-Lvirlanka — divus ordoņn-kru-

stiņns; d. Ltral k. Fskskrssvija — vssnn ssptiņstokrn revolveru

ar krama-atslegu; d. Lvsiknl k. — veclaiku sssvsssn cepuri;
Visssndorļt' k. ?arizs — vecu sķepn, atrastu Nadlssnss draud-

zes Ozolmuiža aku rokot, kai-zivja adas gabaliņu un augu. Dadiani",

lostojanrn prssks liķoora sagatavošanas.
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