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Par Rigas Latv. Beedribas Zinibu Kommisijas

darbeem un uzdevumeem tuvakā nakotnē.

ILatveesu tautai, tiklidz viņa sakās mostees pašapziņa, tik-

līdz viņa saka justees par tautu, bija jāvirzās uz preeksu pa teem

paseem ceļeem, pa kureem kultur-tautas jau preeks viņas gājušas.

To prasija tautas dabiskās attistibas likumi. Tadeļ ari pee Lat-

veeseem eeverojam lidz ar tautības apziņas mošanos paradamees

tās pašas cenšanās un to pasu darbibu, ko pee citām tautām.

Wispirms tautas labakee viri un censoņi peegreez savu veribu

valodai, kā jo gaišākai tautas gara leecibai, kā visspecigakam

un visderigakam lidzeklim, ar tautu un uz tautu runāt, un kā

acis jo vairāk kritosai zimei, kas tauteesus atšķir no citu tautu

locekļeem. Valodas tirisana, skaidrošana, kopšana un kuplinā-
šana stāv tautiskās darbibas preeksgalā. Tā ari Zinibu Kommisija.

savu darbibu eesakdama, visnopeetnako veribu peegreeza minē-

tam Latveesu valodas peekopsanas darbam. Tad naca pa kārtai

citas tautas gara leecibas, kurās tauta, tā sakot, arigā veidā ee-

lejusi savu domāšanu un savu jušanu, savu peedzivojumu at-

miņas un savas nākotnes ceribu. Sis gara leecibas paradijās

tautas dzejā jeb poēzijā. Viņas avoti, tautas dzeesmas, teikas,

pasakas, miklas, parunas, pūšļošanas vardi, māņticības kā sena-

jās mitoloģijas atleeku atmiņas, ipasi bagāti verd Latveesu zeme,

bet ari draud izsikt zem jaunlaiku kultūras karstajās saules spe-

cigeem stareem. To eeverodama, Zinibu Kommisija aizveen ee-

skatijusi par veenu no saveem svarigakeem uzdevumeem, blakām

Latveesu valodas skaidrošanai, izkopšanai un kuplināšanai, krat

visas minētās tautas gara leecibas jeb mantas un tā tās varbūt

izglābt no galigas pazušanas. Un te darbs atri jāizdara un ar

laiku nav jākavējas, jo ik deenas lidz ar veco tautas paaudzi

zem zaļajām velēnām teek guldināta laba daļa tautas garamantu.

Tadeļ Zinibu Kommisija ar visu sparibu ķērās pee krāšanas

Rakstu krājums. X. 1
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darba, savākto materiālu sijāšanu atstādama vairāk nakameem

laikeem. Jo pirmais darbs viņai izlikās svarigaks un pirms da-

rāms. Kad nava neka sakrāts, tad ari nebūs neka ko sijāt, un

pats sijāšanas darbs tik tadpamatigi bus izdarāms, kad sijatajeem

bus kratuli jo bagāts krājums. Leti saprotams, ka pee steidzoša

krāšanas darba teek savākta ari manta, kura ir mazāk vertiga

vaj ari kura nava isti latviska, bet patapināta no citām tautām.

Tam nu nekad nevarēs izbēgt, jo beezi veen ir ļoti grūti vilkt

robežu starp tautas istenajām un patapinātām gara mantām un

noteikt, ko tauta pati ir sacerējusi un dzejojusi, vaj ari ko viņa

ņēmusi no citām tautām. Visstingrākā zinibas kritika te dažreiz

nespēs dot nesaubigu spreedumu. Vel mazāk tas bus eespejams

paseem krajejeem. Bet vaj tadeļ teem bus jāatsakās no darba?

Ja viņi tā daritu vaj ari domātu darit, tad tas butu ļoti nepa-

reizi. Ta jau ne but vel nava leela nelaime, ka kada mazak-

vertiga vaj ari neistena manta teek savākta, bet gan tas butu

ļoti nožēlojams, ka kada ceeniga un eeverojama tautas manta

paliktu ne-eeverota. Pirmējo zinibas kritika aizveen vel spes

izšķirt, spes izsijāt graudus no sēnalām, bet otru, reizi ar veco

paaudzi kapā guldinās, vairs ne kadi zinibas viri neatsauks saules

muzā. Jau tagad blakām krāšanas un savākšanas darbam ma-

nāma kritiskas strāvas tecēšana. Tikai jānožēlo, ka kadeem no-

peetneem sijatajeem peebeedrojas neaicināti kritiķi klat, kuri

tikai kritiskai darbibai ceļ neslavu. No ziniskas darbibas ne ka

nejēgdami un vel mazāki pazidami tautas gara
mantu petisanas

uzdevumus, see pasi karigi sameklē veenu vaj otru gadijumu.

kur krājējam misejees vaj ari kur veens tads starp simtajeem

eedomajees papildināt tautas dzejas ražojumus ar savu pasa fan-

tāziju, un tad uz tadu sameklētu veena vaj divu gadijumu pa-

mata ar neprasās drošu peeri tulit ar savu spreedumu ir klat,

ka visa si darbiba, si Latveesu tautas cenšanās, to savākt un

glābt no pazušanas, ko tautas augumu augumi pa, gadu-simte-

ņeem sacerējusi, esot blēņas veen, kas neesot nedz peelikta darba,

nedz izdoto tēriņu vērtas. See neaicināti kritiķi domājas pastrā-

dājam patriotisku darbu, ja viņi apsmej un izsobo Latveesu viru

cenšanos, izpetit savas tautas pagājušos laikus un ar miļu roku

to kopt un sargāt, ko tauta savā muzā pastrādājusi, sacerējusi

un sadzejojusi. Kā leti noprotams, Zinibu Kommisija, aizveen

būdama pateiciga par katru nopeetnu, no zinibas stareem ap-

gaismotu kritiku, nevarēs eeverot neaicināto pelēju brēkas. Viņai
bus jāturpina un galā jāved eesaktais darbs, viņai bus ne tikai
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krat un savākt Latvju tautas gara mantas, bet ari tās klajā
laist un tās darit pee-eetamas kā petisanai, tā ari kritikai. Pē-

dējā ziņā ceenitais K. Barona kungs atņēmis Zinibu Kommisijai

leelu darba nastu, eeveetodams viņai peesutitās tautas dzeesmas

(apmēram kādas 40,000) savā, kopā ar Vissendorffa kungu izdo-

damā „Latvju dainu" dizanajā krājumā.

Citas tautas dzejas mantas, kā teikas, pasakas, miklas, pa-

runas, pūšļošanas vardi, māņticības atleekas, kā ari ziņas par

tautas eerasām jau pa daļai izdotas Zinibu Kommisijas rakstu

krājumos. Kas no tām tadā vize vel nebūtu klajā nākusi, tas

butu jo drizi izdodama. Tas butu veens no jo steidzoseem un

tadeļ nākamos gados vispirms izdarameem darbeem.

Blakām mineteem darbeem par Zinibu Kommisijai jo tuvu

stāvošu galveno uzdevumu sini un nākamā gadā atzistama Lat-

veesu etnogrāfiska un vēsturiska muzeja galiga nodibināšana.

Jau daudz gadus Kommisija krāja leetas, kas zimejas uz Lat-

veesu tautas etnogrāfiju un vēsturi. Bet tā ka viņai bija pirms

ja-izdara daži citi steidzoši darbi, muzeja nodibināšana tika at-

likta uz velakeem laikeem. Ari aiz telpu trūkuma un citeem

eemesleem Latveesu muzeja jautājums maz virzijees uz preeksu.
Tikai pedejā laikā Zinibu Kommisija, dabūjusi no Rigas Lat-

veesu Beedribas para istabas beedribas namā preeks muzeja

preeksmetu uzstadisanas, ķerusees ar leelaku nopeetnibu un spa-

ribu pee minētā jautājuma. Pateicotees tagadējā muzeja pārval-

dītajā S. Novickij kunga nenogurstošai uzcitibai, laba darba daļa

jau pastrādāta. Muzejam atsutitās leetas sakārtotas un izstaditas.

Atleekas vel krājumus kuplināt un dažu robu peepildit. Tam

nolūkam butu jaizriko pa Latveesu zemi sūtāmas ekspedicijas,
kuru galvenais uzdevums butu krat etnogrāfiskam un vēsturi-

skam muzejam derigas leetas un ziņas.

Latveesu etnogrāfiska un vēsturiska muzeja nodibināšana

kļuva jo steidzama, eeverojot to, ka nākamais desmitais Kreevu

arķeoloģiskais kongress tiks sasaukts Rigā 1896. gada augusta

mēnesi. Rigas Latveesu Beedribas Zinibu Kommisija, kā ari

citas ziniskas beedribas Baltijā tika uzaicinātas, pee sa kongresa

peedalitees. So beedribu delegāti, to starpā no Zinibu Kommi-

sijas puses Kommisijas preeksneeks, redaktors A. Vebers un

Kommisijas loceklis, ģimnāzijas skolotājs D. Krūgers (Krodzi-

neeks) ņema dalibu pee nākamā kongresa pagaidu komitejas no-

dibināšanas Maskavā, 1891. gada 5. lidz 7. janvāra deenās. Sās

komitejas sede Baltijas vēstures un senatnes beedribas deputāts,

I
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Jurjevas profesors Hausmans paziņoja, ka no viņa aizstāvēta

beedriba uzņemas ar saveem lidzekļeem un pabalstita no dažam

citam ziniskām beedribam izrikot arķeoloģisku izstādi. Un Zi-

nibu Kommisijas aizstāvis A. Vebers atkal paziņoja, ka Kom-

misija nodomājusi uz kongresa laiku sarikot Latveesu etnogrāfisku

izstādi. See paziņojumi atrada dzivu peekrisanu pee sapulceteem

komitejas locekļeem. Ari Igauņu macitā beedriba nolēmusi pa

kongresa laiku sarikot Igauņu etnogrāfisku izstādi un tam mēr-

ķim par labu dabūjusi no Vidzemes muizneecibas eeverojamu

naudas pabalstu. 1000 rubļus. Tā izstāžu izrikosanā paredzama
teicama un rosiga saeensiba. kurā Latveesu tautai nevajadzētu

eeņemt pedejo veetu. Apstākļi tai deezgan laimigi sasķetereju-

sees. Zinibu Kommisija ir patlaban darbā, nodibināt Latveesu

etnogrāfisku un vēsturisku muzeju. Vajaga sarīkošanas darbu

cik necik gala vest un ari Latveesu etnogrāfiska izstāde bus

gatava. Izstadidania sava muzeja etnogrāfiskus krājumus un tos

papildinādama ar dazeem no citas puses peesutiteem krajumeem,
Zinibu Kommisija bus ari sarīkojusi Latveesu etnogrāfisku iz-

stādi. Tā veena darba eeleenā, tā sakot, divi eeverojami darbi

tiks pastrādāti: tiks nodibināts Latveesu etnogrāfiskais un vēstu-

riskais muzejs un sarikota Latveesu etnogrāfiska izstāde. Tikai

visi speķi tagad japeeleek klat, lai izstāde butu jo pilniga, kupla
un kartigi sarikota, lai tam Latveesu tauta varētu godam racli-

tees preeks pasaules zinibu vireem. kuri pa desmitā arķeoloģiskā

kongresa laiku sabrauks Ragā ne tikai no visām Kreevijas uni-

versitāti! pilsētām un citeem izglitibas viduceem bet ari, kā

gaidāms, no ārzemēm, no Vācijas, Francijas, Zveedrijas, Dā-

nijas un citām valstim. Lai tas butu eespejams, tad lidz tam

laikam Latveesu etnogrāfiskam un vēsturiskam muzejam vajaga
but pilnigi nodibinātam, gatavam.

Ja nu jautajam, kādam bus but Latveesu etnogrāfiskam un

vēsturiskam muzejam, tad uz to bus jāatbild, ka tanī jārada

pats Latveetis, viņa dzive. viņa gara un meesas darbiba, kā ari

sis darbibas jDanakumi tagadējos un pagājušos laikos. Muze-

jam bus but par spoguli, kurā atspoguļojas
dzivā gleznojumā Latvju tautas dzimtenes

veids ar viņas eemitneekeem, ar viņas ipasi-
bām un savadibām, ar viņas vēsturi un taga-

dēju sadzives kartibu, tāka tam spoguli eeskatidamees,

Latveetis naktu pee savas tautibas pasatzisanas un svesineeks

macitos pazit Latveesu tautu. Muzejam par peemeru jārada
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Latveesu tautas tips sejā un augumā, jārada kā Latveetis dzivo

tagad un dzivoja pagājušos laikos, ko viņa gars ražo un ražoja,

viņa rokas strada un pastrādāja, kā viņš ģērbjas un ģērbās, kā-

dus rikus un eerocus leeto un leetoja meera un kara laikos. Un

lai visas Latveesu tautas ipasibas un savādības labāki varētu pazit,
tad muzejam bus ari jaeevero Latveesu kaimiņu tautu dzives un

darbu leecibas. lai butu eespejams izdarit salīdzinājumus un tad

izšķirt, kas Latveeseem ar tām ir kopigs un kas sevišķs. It ipasu

eeveribu pelna Leišu tauta, kura Latvju tautai tuva radineece.

To visu savākt un radit nava veegls darbs. Tas prasa ne-

nogurstošas un pasaizleedzosas darbibas, daudz uzcitibas, daudz

upuru naudā un mantā, daudz apķeribas un paceetibas. Tadeļ

ar veena vaj para cilvēku spekeem te daudz nava izdarāms. Ti-

kai daudz prateem kopā dodotees, tikai daudz čaklām rokām

strādājot, augsti spraustais mērķis sasneedzams.

Kā cerams, nākamais Rigā 1896. gadā sasaucamais Kreevu

arķeoloģiskais kongress un ar to saveenotās izstādes stipri pa-

lidzes tuvotees spraustajam mērķim. Es jau peemineju, ka tani

laikā izrikojamā Latveesu etnogrāfiskā izstāde bus jāizrada tee

pasi preeksmeti, kuri sastādīs Latveesu etnogrāfisku un vēsturisku

muzeju. Vispari sakot, starp arķeoloģijas un etnogrāfijas zinī-

bām ir tuva radneeciba, dzivas saites. Arķeoloģija ir isteni tikai

senlaiku tautu etnogrāfija. Tapec ari arķeologi savās darbibas

programmās eeņemusi etnogrāfiju. Tā ari Kreevu arķeoloģisku

kongresu programmās etnogrāfiski jautājumi eeņema ne pedejo
veeto. Pedejā kongresā Viļņā profesors Beļajevs aizkustināja

jautājumu, ka blakām arķeoloģiskeem muzejeem un izstādēm

butu jaizriko etnogrāfiski muzeji un izstādes, vaj labāki sakot,

abi muzeji saveenojami veenā. Caur to naktu leelaka skaidriba

dažos arķeoloģijas zinibas jautājumos, salidzinot senlaiku tautu

dzives un darbu leecibas ar musu deenu ļaužu eerasām un darba

izstradajumeem.
Seem spreedumeem ir daudz taisnibas. Un cik zinu, nā-

kamā arķeoloģiskā kongresā Rigā pirmo reizi blakām arķeoloģis-
kai izstādei tiks sarikotas divi etnogrāfiskas, Latveesu un Igauņu
izstādes. Tas apsola nākamu kongresa darbibu padarit jo dzivu

un daudzpusigu.

Eeverojot to, ka etnogrāfiskām izstādēm bus jabut it kā par

papildinajumeem arķeoloģiskai izstādei, tās jaeeriko peemerigas
savam uzdevumam, tas ir, preeksmeti bus jāizstāda, cik eespe-

jams, kronoloģiskā kartibā. Par peemeru izstādot Latveesu maju
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zimejumā vaj modeļa, butu pirms jārada visvecākā Latveesu

dzivojama eka, kada lidz musu deenam uzglabajusees vaj nu dabā

vaj zimejumā, vaj modelā. Tadnaktu velaku laiku ēkas, kādas celtas

pec dzimtsbusanas atcelšanas klausibas laikos, tad jaunāku laiku un

pedigi visjaunāko laiku ēkas. Tāpat tas butu darāms ar darba

rikeem, saimneecibas leetām, apģerbeem un rotām, sakot no vis-

senakeem laikeem, par kureem mums butu tikai leecibas, un

beidzot ar visjaunakeem laikeem. Tadu kartību eeturot, riku

un eerocu nodaļa butu jasak ar akmeņa laikmeta leecibām, tad

japareet uz bronsa un dzelzs laikmeteem un no teem pamazam

talaki, kamēr nonāk lidz musu laikeem. Tāpat butu jarikojās

ar rotām un citeem preeksmeteem. Gan bus jaatzist, ka daži

gadu simteņu ilgi laikmeti nebūs preeksā staditi, ka trūks daudz

vidus-locekļu starp vissenāko laiku un musu laiku leecibām, tā

ka pāreja nebūs acim redzama; tomēr tas nebūtu par eemeslu,

atsacitees no minētās kartibas. Dažā veetā un leetā jau tagad

varēs pazit sakaru starp vissenakeem laikeem un musu gadu

simteni, varēs sekot pec izstaditeem preeksmeteem tautas attisti-

bas gaitai. Un kur vel tagad trūktu saveenotaju starpas-locekļu,
kur pārejas ceļš butu it kā notrucis, kas zin, vaj nākamos laikos

neatradis starpas-locekļus un pārejas leecibas, ja tikai saks ee-

verot to trūkumu un meklēt atrasto robu peepildinat ? Tad ari

jāņem omā, ka Latvju tauta
pa visu dzimtsbusanas laiku gan-

driz it ne maz negāja uz preeksu un varbūt dažā labā ziņā pa-

lika atpakaļ pret to sadzives stāvokli, kuru viņa eeņema preeks

savas svabadibas zaudēšanas. Tapec domājams, ka starpiba starp

Latvju tautas dzivi 12. un 13. gadu simteņos un to pasu pagā-

jušu gadu simteņu beigām nebūs ļoti leela.

Otra pretruna, kuru varētu celt pret minēto sakārtošanas

vizi, butu ta, ka vel neesot peeradits, vaj Latveesu zeme atrastee

akmeņa, bronsa un dzelzs laikmetu preeksmeti bijusi Latveesu

peederumi. Gan taisniba, ka par daudz preeksmeteem butu tam-

dēļ jāšaubās. Bet manim sķeetas, ka turedamees pee no manis

zimetās eekartosanas, dazureiz būsim atradusi lidzekli, kas sau-

bigu jautājumu izskaidro. Tad ari salīdzināšanas deļ Latveesu

muzejā un izstāde bus jaeeveto preeksmeti, kurus izstrādājušas

vaj leetojusas Latveesu kaimiņu tautas. Tā tad tagad dibinā-

mais Latveesu etnogrāfiskais un vēsturiskais muzejs pilnigi derēs

nākamai Latveesu etnogrāfiskai izstādei.

Katras tautas pazisanas lidzekļi ir tris: 1) pats tautas lo-

ceklis, viņa augums, viņa seja, viņa mati, viņa acu krasa, vis-
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pari viņa meesas stāvs un arigais izskats; 2) tautas gara darbi

un rezultāti, kā valoda, dzeja, rakstneeciba, ticiba, eerasas

v. t. j. pr.; 3) tautas roku darbi, kuros lai gan ari parādās tautas gara

darbiba, tomēr vairāk acis krit meesigas darbibas veikliba. Pee

seem darbeem butu peeskaitami tautas mājokļi, apģērbi, rotas,

darba riki v. t. j. pr. Seem trim tautas pazisanas lidzekļeem

peemerigi butu ari jaeeriko Latveesu etnogrāfiskais muzejs un

etnogrāfiskā izstāde trijās galvenākajās nodaļās.

Pirmā nodaļā butu preeksā jāstāda pats

Latveetis. Te vispirms butu jārada ta zeme, kurā tas

mit un usturas un eeverojot ari muzeja un izstādes vēsturisko

uzdevumu, kurā tas mita un usturejas pagājušos laikos. Tā tad

butu jārada etnogrāfiskās kārtis Latveesu tautas cilts robežas

pagājušos un tagadējos laikos. Par to mums jau ir daži pētī-

jumi, vispirmā veetā Dr. A. Bielensteina Latvju tautas cilts un

valodas robežas tagad un XIII. gadu simteni, tad M. Šiliņa et-

nogrāfiskā kārts, M. Skruzisa „Seļi", A. Beccenbergera „Die

Kurisehe Nehrung und ihre Bewolmer" v. c. Viņu atradumi

butu vel sur tur papildināmi, pee kam materiāli preeks seem pa-

pildinajumeem butu jasavak caur izrīkojamām ekspedicijām un

usticamo ziņotāju izskaidrojumeem. Tad uz izdarītu petijumu
un savāktu ziņu pamata butu jāsastāda etnogrāfiskas kārtis par

Latveesu tautas cilts-robezām pagājušos un tagadējos laikos, par

pamatu ņemot labāka pārskata deļ kādas no tagadējām plašākām
kartim, kur zimetas tagadējas zemes eedalisanas robežās ne tikai

pec aprinķeem, bet ari pec draudzēm. Ari derētu sagatavot karti,

kas rada pa plašo Kreevijas valsti izkaisitās Latveesu aizgājēju
nometnes. Sis izgatavotās kārtis butu nu jāizstāda blakām jau

agrāki izstrādātām etnogrāfiskām un vēsturiskām kartim. Tā

tad pirmās nodaļas pirmā apakšnodaļā butu eeveetoja-

mas Latveesu etnogrāfiskas un vēsturiskas kārtis.

Otrai apakšnodaļai butu jasneedz stati-

stiskas ziņas par Latveesu skaitu tagadējos
un pagājušos laikos, cik talu eespejams to iszināt, talaki

ziņas, kadā samērā stāv vireesu dzimums ar seeveesu dzimumu,
cik gadā peedzimst un mirst, cik precas, cik bērnu caurmērā

Latveesu ģimenei ir, par kadeem procenteem Latveesu eedzivo-

taju skaits vairojas, cik aizeet no Latveesu zemes projām v. t. t.

Visas sis ziņas butu radāmas statistiskās tabulās vaj ari kārtis.

Nebūtu ari leeki, sastadit sevišķu grāmatiņu, pilditu ar augsam

minētām statistiskām ziņām.
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Trešā apakšnodaļā butu jaeeveeto Lat-

veesu tautas cilts tipu leecibas. kas rada teļos,

gleznojumos un fotogrāfijās Latveesu ķermeņa augumu, sejas pan-

tus, adas. matu un acu krasu un citas etnogrāfiskas savadibas

zimes. Tur pat ari butu izstādamas tabulas ar etnografiskeem

merojumeem, kādas peemeram izstrādājis Dr. Otto Vebers savā

daktera disertācijas rakstā „Zur Anthropologie der Letten".

Butu ari eeteicams, ka sai apakšnodaļai sastaditu brošūru, kurā

eeveetotu zinibu viru eeverojamakos spreedumus par Latvju tau-

tas cilts celeenu (Ursprung).
Otra galvenā nodaļa saturētu leecibas par

Latveesu gara darbibu un sās darbibas pana-

kumeem. tas ir: par Latveesu valodu un izloksnēm, par

Latveesu tautas dzeju, kā par tautas dzeesmam. tautas dzeesmu

muziķu, teikām, pasakām, parunām, sakameem vardeem, par

Latvju seno deevu ticibu jeb mitoloģiju, par maņticibas atleekām,

par tikumeem un eerasam, par Latveesu rakstu literatūru, par

tautas izglitibu un sabeedrigu sadzivi. Sis nodaļas arigai izrā-

dīšanai muzejā vaj izstāde ir savi grūtumi, tadeļ ka visas sis

tautas gara leecibas nava rokām taustāmas. Tadeļ pa leelakai

daļai bus ar to jaapmeerinajas, ka muzejā vaj izstāde sakopojam
literatūru par minētā nodaļā radāmām Latveesu gara leecibām,

kā tautas dzeesmu, tautas meldiju, teiku, pasaku, parunu, sa-

kāmo vardu, miklu, burvības un jmsļosanas vardu krājumus,
rakstus par Latveesu tikumeem un eerasām, Latveesu valodas,

zinibu un macibas grāmatas, Latveesu oriģinālas literatūras bib-

liotēku, apspreedumus par Latveesu mitoloģiju un par citām sini

nodaļā eekritosām zinibām. Butu eeteicams. ka muzeja un iz-

stādes merķeem sastaditu avotu raditaju viseem raksteem. ku-

reem par preeksmetu ir Latveesu valoda ar viņas izloksnēm,

Latveesu tautiskā dzeja. Latvju tautu mitoloģija, Latveesu ti-

kumi un eerasas, Latveesu rakstītā literatūra, tautas izglitiba

un sabeedriga dzive, un sini raditajā eeveetotu eeverojamakos

spreedumus par viseem seem preeksmeteem. Ari kārtis un sta-

tistiskas tabulas dažās veetas ļoti noderētu Latveesu gara darbi-

bas un izglitibas paskaidrošanai. Kārtis peemeram varētu radit

Latveesu valodas izlokšņu robežas, Latveesu tautas izglitibu pec

skolu un skolas bērnu skaita, ļaužu lasisanas karibu. ja tikai Lat-

veesu laikrakstu redakcijas butu tik laipnas, sastadit skaidras

ziņas, kadā merā avizu skaits izdalās uz Latveesu apdzivotām

veetam, sis ziņas pec pilsētām un draudzēm sakopodamas. Ari



9

statistikas tabulas te varētu daudz paskaidrošanai kalpot, radot

skolu, skolotāju un skolēnu skaitu, tālāki bibliotēku, avizu lasi-

taju. ik gadus izdodamo grāmatu un viņu eksemplāru skaitu, sta-

tistiskas ziņas par kara klausībā eestajusamees, cik no teem prot

lasit un rakstīt, Latveesu beedribu un so locekļu daudzumu, bee-

dribas nošķirot pec sasneedzameem merķeem. sabeedrigas dzives

panākumus v. t. j. pr.

īsti izstādīšanas merķeem der tre s ā noda ļ a. kur ā

butu eeveetojami no cilvēka rokām taisīti un

izstrādāti preeksmeti. Starp teem pirmajā veetā butu

stādamas Latveesu dzīvojamas veetas. Latvee s v ma ja ar

savām saimneecibas ēkām. Lai gan tās ir ļoti dažā-

das, tomēr, izņemot varbūt visjaunākās no „meistareem" būvē-

tas ēkas, pee visām eeverosim savadu celšanas mākslu, savadu

eku tipu. Tāpat varēsim no tām, it sevišķi no vecākam ēkām

noskārst Latveesu mājokļu pirmatnigo veidu un eekartosanu. Jo

tagadējā Latveesu maja celusees no ļoti veenkarsas ēkas un aiz-

veen attistijusees un paplašina] usees caur dažādam peebuvem un

agrāki sevišķi stāvošu eku sakausesanu. Tā atpakaļ ejot un mek-

lējot aizveen veenkarsakus Latveesu mājokļu veidus un savus at-

radumus un eeverojumus papildinot ar dažādām rakstu ziņām,

kuras sneedzas augšup lidz pat Alnpeķes rimju kronikai, eespesim

konstruēt vissenāko Latveesu mājas veetu. kadā Latveesi mita,
Vaceeseem šeit atnākot. Un sakopojot visas kronikās atronamas

ziņas par Latveesu zemes senču pilini, vāciski tā dēvētām

„Bauernburgen", sis ziņas salidzinajot ar ziņām, kuras Prusu un

Leišu kronisti pasneedz par Prūsijas un Leetavas senču pilini
un vissenakām buvem. un pedigi verigi aplūkojot musu pilskal-

nus, varēsim cik necik rekonstruēt Latveesu senču pili ar sa-

veem apceetinajumeem, majokļeem un citām ēkām, ar saveem

kara vireem, ar toreiz leetojameem rikeem un eeroceem un iz-

gatavotām saimneecibas leetām. Saprotama leeta. ka to visu

izradit bus eespejams muduļos un zimejumos.
Sis Latveesu senajās dzives leecibas butu sakrājamas un iz-

stādamas ceturtās nodaļas pirmajā apakšnodaļā. Preeks

tās butu izgatavojama kārts, ņemot tagadēju Latveesu zemes ee-

dalisanu pec aprinķeem un draudzēm par pamatu, un tani karti

eezimejami visi lidz sim uzeeti pilskalni un senču apdzivojamas
veetas, par kurām kronikas ziņo. Tāpat karti, kura labā leelumā

izgatavojama, butu ari eezimejamas no zemes biskapeem un

bruņeneekeem celtas pilis, tāpat ari zemes senākā eedalisana pec
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novadeem. Blakām sai leelajai kartei butu izstādamas citas musu

zemes vēsturiskas kārtis. Tad naktu pilskalnu muduļi, glezno-

jumi un zimejumi. No teem butu jasavak cik eespejams daudz

fotogrāfiskas bildes, kuras rada pilskalnus no dažam pusēm, tad

viņu nogleznojumi krasās, viņu un viņu apkārtnes plāni ar mera

leelumu, pilskalna profila zimejumi un pedigi izstrādāti pilskalnu
muduļi un. ja eespejams ar visu senču pili. Par katru pilskalnu
butu japasneedz iss apraksts lidz ar par viņu kronikās atstāstī-

tām ziņām un par viņu savāktām teikām un no lauzu mutes

noklausiteem nostasteem. Blakām pilskalneem butu izstādami

eeroci, riki, rotas un saimneecibas leetas, kurus leetoja senee

pilskalnu eemitneeki un kurus izraka senajās kapu veetas vaj

atrada pašos pilskalnos vaj citās veetās Latveesu zeme. Lai va-

rētu labāki pārraudzīt cilvēku kultūras attistibu vissenākos lai-

kos, tad minetee preeksmeti butu sakārtojami kronoloģiskā kar-

tībā, sakot no akmeņa laikmeta un tad pārejot uz bronsa un

dzelzs laikmeteem. (Kā zināms, Latveesi dzivoja Vaceeseem at-

nākot, pārejas laikā no bronsas uz dzelzs laikmetu). Tā tad tre-

šās nodaļas pirmā apakšnodaļā butu jāizstāda
visi preeksmeti, kuri leecinatu no Latveesu

zemes senču dzives lidz kristigas ticibas

peeņemsanas un Vācu kultūras nodibināšanas

laikmetam. Tabutu nolemta senatnes etnogrāfijai.

Otrā apakšnodaļā butu eeveetojama Lat-

veesu māja ar viņas saimneecibas ekam. Te

butu izstādamas muduļos, krasu gleznojumos, fasādes un grundris-

zimejumos, fotogrāfiskos nobildējumos zemneeku mājas ar

savu eeksķigu eetaisi ar peederigām saimneecibas ēkām un, ja

eespejams, ar tuvāko apkārtni, no Latveesu zemes malu malām

un no dazadeem laikeem, dzimtsbusanas, klausības, rentes un

gruntneecibas laikmeteem un beidzot ar musu laikeem. Eku mu-

duļi. gleznojumi, zimejumi un fotogrāfijas butu tā jāsakārto, ka

eesak ar vissenakām un visveenkarsakām ēkām un beidz ar jaun-

laiku visplaskām un vispilnigakām maju buvem. Pee izstadi-

tām ēkām butu japeeleek to apraksti, kad ēkas celtas, no kada

materiāla, kadā leelumā, kā viņu daļas teek sauktas v. t. j. pr. Tad

butu vel japasneedz visparigas ziņas par Latveesu dzivosanas

kartibu, par viņu mājas dzivi, par maju saimneecibu, par maju un

citu gruntsgabalu skaitu, par maju plašumu un eedalisanu v. t. j. pr.

Trešā apakšnodaļā butu sakārtojami Latveesu ap-

ģērbi un rotas leetas no Latveesu zemes malu malām. Zik veen
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eespejams, te butu izstādami pasi preeksmeti, ka tos Latveesi

vel tagad valka vaj ari valkāja pagājušos laikos, un tā izstādami,

ka mes teļos redzetum musu acu preeksu Latveesus savos tau-

tiskos apģērbos tērptus. Sjini apakšnodaļā jau deezgan nadzigi

strādāts: eegadati 12 glazu skapji 12 teļu izstādīšanai; so teļu

veena daļa jau pilnigi apģērbta, Preeks otras daļas daudz preeks-

metu jau savākts, bet tee nav vel pilnigi. Tapec vispirms truk-

stosee drēbju un rotu gabali butu jaeegada un cik eespejams,
tam lidzās jasavak jaunas leetas, lai etnogrāfiskais muzejs un

tāpat ari izstāde mums jo leela pilnibā raditu, kā Latveesi ģēr-

bās pagājušos laikos un vel tagad ģērbjas, kur viņi vel nava

peeņemusi pilsetneeku uzvalkus. Teli un it ipasi sejas butu iz-

strādājami, cik eespejams, tipiski.
Blakām paseem teleem butu jasavak un jāizstāda krasu

gleznojumos un fotogrāfijās Latveesi savos tautiskos apģērbos,
kā ari jasavak ziņas un apraksti par seem un rotām.

Ceturtā apakšnodaļā butu eeveetojami darba riki

un izstrādājumi, kādus Latveesi pasi taisija un vel taisa savā

lauksaimneecibā, zvejneecibā, amatneecibā un majrupneecibā. Visi

see preeksmeti butu sakrājami vaj nu natūrā, vaj muduļos, vaj

krasu gleznojumos, zimejumos un fotogrāfijās, ar viņu un viņu

daļu Latveesu nosaukumeem un apraksteem. apakšnodaļai
varētu peeveenot vel mūzikas rikus.

Peektā apakšnodaļa butu nolemjama Latveesu kuģ-

neecibai, eeverojot to, ka ta pate eeņem svarigu veetu Latveesu

tautas dzive un jau izstradajees sevišķs Latveesu kuģa tips. Te

butu izstādami Latveesu kuģu muduļi, gleznojumi, zimejumi un

fotogrāfijas ar kuģu daļu apraksteem un nosaukumeem; tāpat
ari jasavak statistiskas ziņas par Latveesu kuģeem, Latveesu ku-

ģeneekeem un jūrskolām Latveesu zemes daļā.
Tā nu, cik eespejams isi, mēģināju dot visparigu pārskatu

par Latveesu etnogrāfiska un vēsturiska muzeja nodibināšanai

un Latveesu etnogrāfiskas izstādes izrikosanai izdarameem dar-

beem. Ja tomēr mans pārskats pletees plašumā un Jusu pa-

ceetibu ilgāki kavēju, tad tas notika tadeļ, ka pārrunājamais
preeksmets ir tik plašs un izdarāmu darbu tik daudz, ka isaki

par teem nemaz nebij runājams. Un darba daudzumu preeksā
redzot, man it kā bailes metas, uz preeksu skatitees un pee

darba ķertees. Bet otrkārt atpakaļ skatotees uz Latveesu tau-

tas gaitu pagājušos 25 gados, kur ar tik maz spekeem, bet teem

paseem draudzigi kopā strādājot, tik daudz ticis panākts, man
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krūtis cerības ceļas. Vaj tagad pec samērā tik dizaneem pana-

kumeem Latveeseem jau butu jāapstājas uz preeksu eesanā, vaj

teem butu jāiztērē savi speķi neaugligos cīniņos pasu starpā, vaj
butu jau zimejams atpakaļ eesanas solis ?

Uz to vismazākais mes, kas te sodeen sapulcejusees, mes,

Zinibu Kommisijas locekļi un draugi, atbildam ar ne ! Mums

spid pretim teicams mērķis, ne tikai dibināt Latveesu etnogrāfisku

un tautisku muzeju, kurā it kā spoguli atspoguļotos Latveesu

tauta savā dzive, savā darbībā, savā savadibā tagadējos un pa-

gājušos laikos, bet ari sarikot nākamam X. Kreevu arķeoloģiskam
kongresam Latveesu etnogrāfisku izstādi, tani radit no visām

Kreevijas malām un ari no ārzemēm Rigā sabraukuseem zinibu

vireem kā dzivā gleznojumā Latveesu tautu un tā peepalidzet
izskaidrot dažus etnogrāfijas zinibas jautājumus. Tā ne tikai

preeks Latveesu tautas veen būsim strādājusi, bet ari. cik musu

speķos, kalpojusi teem zinibas merķeem. kuru deļ Kreevu ma-

citee viri 1896. gadā saradisees sirmajā Rigā,

Lai so savu mērķi un uzdevumu cik eespejams pilnigi pa-

naktum, tad nepeeteek. ka mes te veen sanākusi Zinibu Kom-

misijas locekļi un draugi ķeramees pee darba. Bet velējams ir,

ka aizveen plašākas Latveesu tautas aprindas darba strāvā tiktu

eevilktas. Un te pee darba nav ne veens nedz par augstu, nedz

par zemu, te katrs var savu daļu lidzstradat, vaj muzejam un

izstādei derigus preeksmetus krādams un atsutidams. vaj leetu

muduļus izstrādādams, vaj ziņas savākdams.

Tā tad lai ari pee Latveeseem peepildas, ko slavenais zi-

nibu virs Virchovs, eeverodams dažu mazu tautu, kā Sveiceesu,

Dāņu, Norvēģu, Zveedru centibu, spreez: ka it ipasi mazās

tautas radot, cik daudz var panākt cilvecigās

leetās, kad zinibu viru petisana teek cilāta

ne tikai no izglitotas, bet ari uz darbigu lidz-

strādāšanu centi gas tautas.



13

Par Leišu un Latveesu petijumeem.
No J. Lautenbacha.

Jlau kops ilga laika biju daudz Leišu un Latveesu dainu sa-

skaņošanu, kas dažreiz ir pat vārds pa vārdam, pamanijis. Kad

es tad par tam pārdomāju un pakaļ petiju. tad izradijās. ka jau

preeks 70 gadeem Karalaucu prof. L. J. Rhesa. pirmais eevero-

jamais krājējs un apspreedejs Leišu dainu, ari peemineto saska-

ņošanu uzgājis un divi tādus kontekstus sava plaša darba „Dai-

nos oder Litthauische Volkslicler. Nebst einer Abhandlung ūber

die litthauischen Volksgedielite. Konigsberg, 1825." pasneedzis.
Tee ir Menesa vedibas un vilka resp. putnu kazas (312. 313.

311 v. t. pr. 1. p.).

Bet es nepaliku pee dainām veen visā viņu plašumā stāvam.

Mana petisana pec Leišu un Latveesu parallelteksteem gāja
talak. Ta izplendās pār visu tik varen bagāto Leišu un Lat-

veesu gara mantu, tautas tradiciju. Dainām ■— Leišu un Lat-

veesu tautas dzeesmām — sekoja sakāmi vardi, lāsti, lamāšanas

vardi un miklas. Atteecotees uz miklām, man ir patikami, ka

neviļus se ar Dr. A. Bielensteinu sastopos. Jo esam pee veena-

deem panakumeem nokļuvusi, proti, pee apbrīnojamas veenadi-

bas Leišu un Latveesu miklu. Cf. viņa ~1000 Lettische Rāthsel.

Mitau. 1881." 10, 18 un sekosās lapu puses. Bet sevišķu preeku

man dara tas apstāklis, ka, pec tam ka biju savus avotus jau

puslidz pilnigi sakārtojis, prof. A. Bezzenbergera „Litauische

Forschungen. Beitrāge zur Kenntniss der Spracbe und des Volks-

tumes der Litauer. Gottingen, 1882." rokā jemdams, atradu,
ka ari sis ceen. petitajs jau tamlidzigus mazus pasakumiņus ar

Leišu un Latveesu dainu un miklu salidzinasanu pasneedzis, kā

es to pilnā leelā plašumā uzsācis un izdarījis. Savus pari Leišu

un Latveesu kontekstus (par bareniti un jaunekli karā „Zveedz,

zveedz, sirmais zirdziņ etc.) uzzimejis, Bezzenbergers saka : „Es
wird nicht schwer fallen, derartige ūbereinstimungen, die — trotz

des nacnweislichen eindringens lettiscber lieder m das Litauische

— eine weite historiscbe perspective eroffnen, m grosserer zalil

nachzuweisen, und es wāre sehr dankensvvertli, wenn dies einmal

geschāhe." flb. XI.). Tā tad mani petijumi — jebšu ari tikai no

nejausi — izpilda se no prof. A. Bezzenbergera izsacito velēšanos.
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Saskanesanu tiri episka Leišu un Latveesu tautas dzejā

esmu aridzan jau sen eeverojis. Tas notika jau toreiz, kad pee

Needrisu Vidvuda strādāju. Par so tiri episko veelu, par teikām

un pasakām, kā ari par Leišu un Latveesu (pusameem) vardeem

runasu varbūt kadu citu reižu, kad man naksees izdodamos Leisu-

Latveesu tautas epa materiālus celt preeksā.
Šoreiz lai peeteek ar jau papilnam bagatigo preeksmetu,

kas aptver dainu, sakāmu vardu, lāstu, lamāšanas vardu un miklu

paralleltekstus.

Esmu pec eespejas visus rakstos eespeestus kā ari dažus vel

rokrakstā atrodamus Leišu un Latveesu tautas dzejas avotus

cauri pētījis. Tee istaisa kopā vairāk kā četrdesmit izdevumu ar

kadeem sešdesmit sejumeem, kas tā puslidz iznāk pa pusei uz

Leiseem pa pusei uz Latveeseem. Man bija salidzinamas kādas

6000 Leišu un kādas 18,000 Latveesu dainas; kadi 1700 (1643)

Leišu un 2871 (2600) Latveesu sakāmi vardi; kādas 100 Leišu

un 3177 Latveesu miklas. Ja domatum pec skaitļeem spreezdami,
ka Leišu dainas atrodamas daudz mazākā apmērā nekaLatveesu,

tad stipri alotumees. Kamēr Leišu dainas apjem caurmērā

10, 20, 30 un vel vairāk pantiņu, tamer Latveesu pa visleelakai

daļai tik 4, 6 vaj 8 rindiņas. Leišu kazu dzeesmas pec Jus-

ķevica krājuma uzrada 1100 dainu, kas eejem gandriz 900 1. p.

Tas ir tik milzigs SļDeciels (kazu dzeesmu) krājums, kads Lat-

veeseem varbūt nekad nevarēs sarastees.

Tā ka man ar tikdaudz krajumeem un sejumeem, kas vel

maz jeb pa daļai nemaz nav pec satura sakārtoti, bija darisanas

un man vajadzēja savam nolūkam pulku tūkstošu Leišu un

Latveesu tautas dzejas gabalu cauri lūkot, cauri lasit, tad gan

varēs gaditees, ka tik leela pulkā varbūt veenu vaj otru sali-

dzinamu gabalu esmu parskatidamees izlaidis. Uz visnotaļu

(absolūtu) pilnibu jau ari tamlabad nevaru cerēt, ka minētās

tautas dzejas krājumi nav vel pilnigi nobeigti. Tacu katrs, kas

manos petijumos ar sakrateem konteksteem. to parellelem un

varianteem eeskatisees, tulin ari parleecinasees, ka ari tā tagad

pec eespejas labi smelts un nosvērts materiāls gul preeksā, pee

kura rasi der gan pakavetees.
Daži estetiķneeki, kasu pee pazistamā „Eesakumā bija

vārds" peesleedamees, ir tās domās, ka eps vispirms izcelees; citi

atkal no jutām kā pirmatnigā izeedami, grib ar liriku uzsākt.

Bet tā ka pec manām domām tautas dzeja visnotaļ un

Leišu un Latveesu it sewisķi vel nav pazistamās nodaļās, kā:
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epika, lirika etc. stingri nosķiruses, bet vel kasu potencielli
sis daļas eeks sevis kopa saveeno un ta ka es ar tiri

episko tautas dzejas daļu, ar pasaku, šoreiz se ne-eelaidisos, tad

varesu ar dainām uzsākt. Didaktiskais, t. i. pamacibu pilnais

elements, kas nav dainas forma eegajis, bet preeks sakāma vārda

pari palicees, nak tad pec dainām. Un pec sakameem vardeem,

kureem nedaudzee lāsti un lamāšanas vardi seko

pedigi miklas. Miklas, kuram pa laikam: (leit.) „kas tas?" (latv.)

„atmini manu miklu", pa preeksu eet un kas pec klasiskā

-rt IcfTav visvecākā, no Zokrates eevestā defmicijas apzīmējuma,

atgādina, miklas, jebšu ari tik spēles dzisanos, laika pakavesanu,

apmeerinadamas, rada tomēr cenšanos apraksit, definēt, zināt, tā

tad zināma tautas gara zinības cenšanos, zinibas dzinuli un tam lidz

lēnus neapzinātus sakumiņus preeks zinātnes. Tapec tad ari

miklas, musu veelu kārtojot, ar pilnu teesibu nosēdināmas pedigā
veetā. Ta ir, kā jem, tiklab pirmā kā beidzamā veeta. Tautas

dzeju ta nobeidz, tautas zinātni ta uzsāk.

1. Dainas. Kā jau teikts, man bija cauri jemamas kā-

das 6000 Leišu un kādas 18,000 Latveesu dainas, pavisam kopā
kadi 24,000 numuru. No seem iznāca ar viseem varianteem kopā

pavisam pari par 400 salīdzināmu gabalu, neskatotees uz vel jo

daudzeem tikai notālēmpeeskanoseem. Kā saskanošas, kopā sa-

kritosas, veenadas dainas izradijas pavisam 74 (37 Leišu un 37

Latveesu) dainas, ar pavisam kopā 363 (192 Leišu un 171 Lat-

veesu) varianteem iznāk visupēc kopā 437 gabali.

Pec sava satura sis veenadas Leišu un Latveesu dainas sa-

krit puslidz sadās 20 nodaļās :

1) Par dzeedasanu (1 daina 2 Leišu 2 Latveesu varianti).

2) Mitoloģiska satura (8 ~,
15

„
52

„ „

3) Kara dzeesmas (4 „
45

„
35

„ „

4) Ligavas laupisana (1 „
22

„
3

„ „

5) Nokrituša vaiņaga (1 „
18

„
8

„ „

6) Nokrituša gredzena. (Noslīkušas

meitenes) (1 6
„

11
„ „

7) No zirga nokrituša jaunekļa .
(1

„
7

„
—

„ „

8) Pazuduša kumeliņa (1 „
5

„
5

„ „

9) Precibas, nakts-guļas .... (5 „
13

„
9

„ „

10) Brālis apmeklē izprecētu masu (1
„

3
„

6
„ „

11) Bariņu dzeesmas (3 „
28

„,
23

„ „

12) Savada solisanas (1 „
4

„
3

„ „

13) Paziņu dzeesmas jeb dārga ģi-
mene (2 „

6
„

1
„ „

14) Dzērējs (1 „
1

„
1

„ „
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15) Vilka resp. putnu kazas
... (1 daina 9 Leišu 5 Latveesu varianti!

16) No aza sudmalas (1 „
3

„
2

„ „

17) Supļa dzeesmas (1
„

—

„
1

„ „

18) Daudzkartiga maiņa .... (1 „
—

„
—

„ „

19) Dazada alga (1 „
2 1

„ „

20) Atvadisanas (1
~

3
„

2
„ „

Ka redzam, pec veenkarseem teksteem rēķinot, eejem pec

vairuma dainas ar mitoloģisku saturu pirmo veetu (8), tad nak

precibas un naktsguļas dzeesmas (5), tad kara dzeesmas (4), ba-

riņu dzeesmas (3). paziņu dzeesmas (2). tad pedigi ar veenu nu-

muru visas citas (15 pec skaitļa) pārejas nodaļas uz beigām. Kad

uz varianteem skatamees. tad iznāk tada kartība. — papreeksu

nak kara dzeesmas (44+35), tad mitoloģiska satura dainas (15+52),
tad bariņu dzeesmas (28+23). tad ligavas laupisanas dainas

(22+3), tad nokrituša vaiņaga (18+8), tad precibas-naktsguļas

(13+9), tad nokrituša gredzena— noslīkušas meitenes (6+11), tad

vilka resp. putnu kazu (9-4-5) v. t. pr. dzeesmas.

Bez saubisanas tās visvecākās dainas ir mitoloģiska satura.

Viņās atrodas Saules mitus. kā to jau V. Mannliardts savā laikā

uzradījis. Tanis runa no pirmā pavasara, pirmās vasaras, no

Saules un Menesa vedibām. Austriņas jeb Saules-meitas kazām,

no barenites jeb bariņa kāpšanas (tevu-mati meklējot) pa pupas

resp. rozes zareem lidz debesim etc. Tās min sadas deevibas kā:

Sauli (Deeva meitu), Mēnesi, Pērkonu, Austriņu, (Vakariņu) (Dēvo

dukte, Saules dūkto), Saules-meitu, Ausekli. Deeva-delus (Dēvo

sunelei), Zemes-mati Laimu (Māru), Deevu, zvaigznes,

Seetiņu etc.

Deezgan ceeniga vecuma ir ari musu kara-dzeesmas. kas

pat par ordeņa laiku pari atpakaļ sneedzas. Vardi kā : Vilna,

Biga, Leišu robežas, Prusu zeme (leit. Prusu žeme). kas sinis

dzeesmās minēti un kurp Leišu un Latveesu karotāji savos kna-

šos kumeliņos sēdēdami dodas, gaisi leecina gan ordeņa laiku,

gan ved par to caur mitisko satvaru talak atpakaļ. „Gulbiu

pulkatis", „zilite paragana", „judas vārnas" etc. nak ar ziņu, ka

bajareem, baleliņeem karā jajaj.

„Jau ir atleke gulbiu pulkatis

„0 ir ļ>avare i karcļ joti ——" jeb :
Atleke judas vārnas,

„Atnese balta ranka

„Ir auksina žēdeli". etc

„Zile dzeed, zile dzeed

„Vārtu staba galiņā." -



17

Caur seem putneem tiklab Leite kā Latveete dabon ziņu,
kas baliņeem preeksā. Un māsiņas, lai tās butu Leiteetes lai

Latveetes nu ari zin savus bāleliņus uz nopeetnu kara-jajeenu

godam puskot. Dzeedadamas tās viņus appušķo un raudādamas

izvada. Un pee si bedigā peenakuma peedalās ari tevs, mate

un ligaviņa. Sveicināšana, vaicāšana, kad parjas? — atbilde:

„pec deviņi vasariņi" —; ja pats nepārnāks, tad parteces kume-

liņš, lai tam pavaicā, „kur palika jajejiņs?" etc. ir skati, ko tiklab

Leišu kā Latveesu dainas ar daudz varianteem rada, tāpat kā

tee gadijumi, ka pec zināma laika asinim notraipits kumeliņš

pārtek un māsiņām stāsta, ka bāleliņš tur palicis, kur asiņu upe

tek v. t. pr. Un it kā savu sirmu vecumu tuvāk apleecinada-

mas, sis dainas daudzkārt mitiski izskan. Tā Leišu māsiņām,

guģojotees, kas viņam lidzes braliti apraudat, par viņu noskumt?

vaimanājot:

„Ui, vi Dēvuzi, Dēvuliau mano,

„Kas mums padesi brolio gedeti?"

Saulite atbild nolaizdamās („Sauluze tare nusileisdama:")

„As jums padesiu brolio gedeti.

„Devynis rytus migluze temsiu,

„0 si desimta_ nei netekesiu."

Pat Saule tā tad solās neuzlekt aiz bēdām par krituseem

baleliņeem. Ta grib klusu stavet kā Juzua laiku, kad Izraēla

bērni karoja. Un dažas Latveesu kara dzeemas izskan ari mi-

tiski. Tās stāsta, ka Deeva deli staigā pa karu lauku
„
dvēselītes

lasidami" ; atrazdami dveseliti, eetin to „baltā villaine," „eeleek

Deeva supuli" un „peeleek eņģeli, Maru- (Laimu) šūpotāju," kas

tad supo:

„Aijā, miļā dveselite,

„Karā kauta nemiruse."

Te mums paveras tā skats uz Latveesu Valhallu (veļu pa-

galmu, veļu pili).

Ari tādus skatus tiklab pee Leiseem kā Latveeseem viņu

kara dzeesmās atrodam, kā :

„Dv balandu klane 1
) gere,"

„Div' baloži palti dzēra,

„Abi dzēra dudodam;

„Div' balini karā jāja,

„Abi jāja domādami" etc.

!) Ka vārds „klanas" ari Latv. valoda senāk bijis, rada man kads

veetas nosauknms „Klana-pors" mana dzimtene.

Rakstu krājums. X. 2
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Vaj ari, bāleliņš kara aizeedams, atstāj masu supuli un no

karina pārjādams atrod leelu uzaugušu, jeb neveens cits, nedz

tevs, mate, masas, brāļi, nespēj jaunekli no kara izpirkt, ka vee-

nigi viņa ligava.

Jo vecas, droši daudz vecākas par sim kara dzeesmam ir

ari ligavas laupīšanas dzeesmas. Tiklab Leišu kā Latveesu dainās

atrodam, ka māmiņa skubina bāleliņus dotees aizvestai māsiņai

pakaļ. Un viņeem taļs cels jāņem — „simtu jūdzu naksniņā,

divi simti deeniņā," un proti vairāk pajemeenos. Tik „treša
simta galiņā stāv vārtiņi pavirusi," se ir ta sētiņa, kur māsiņa

aizvesta; kamēr pirmā un otra simta „galiņā" „stav deviņi spel-
manisi" tai masai spēlēdami, „ko vakar garam veda, kam deviņi

bāleliņi" etc.

§cc skaitli, kā : tris, deviņi, trejdeviņi — ir svēti, ir mitiski

skaitļi un viņi vedina mus uz tam, ka sini dzeesmā, ko es kops
kadeem 40 gadeem pazistu, to kā mazs puika dzeedadams un

tad velak skolā eedams pats uzrakstidams, ka sini dzeesmā, kurai

ir ari, neskatotees uz leelu pulku tai lidzigeem Leišu teksteem,
vairāk Latveesu variantu pee Sproga un citur, kā teikts, mitis-

kee skaitli sini dzeesmā vedina mus uz domām, ka se mums ar

visai vecu mitisku preeksmetu, varbūt ar seno Latveesu gada

eedalisanu darisanas. Varbūt, ka se pēdas dzenamas pašas

Saules vaj ari Saules-meitas vedibam pirmajā pavasari;

varbūt, ka tee deviņi bāleliņi, kas dzenās savai veenai

māsiņai pakaļ, ir vispirmakā sakumā bijusi Deeva- jeb Pērkona

deli (Pērkona tēvam deviņi dēli), kas jaj Deeva meitas, Saules,

vaj Saules-meitas vedibās. Si sirmā vedibu eerasa butu sirmā

senatnē no ļaužu dzives pārcelta deevibu dzive un vice vērsa

no tās kā preekszimiga, zināmu svētumu dabujuse, ļaužu dzive

atpakaļ. Tas butu tā tad caur deeveem svetits akts, notikums.

Saules vedibas noteek pec Leišu teksta pavasari, pec Latveesu

vasarā1); bet pavasaris un vasara saplūst jau pec sava vārda

pa veenu — pavasaris (kā dels un pa-delis) ir jau pa-(pus-) va-

sara
2). Un musu ligavas laupisanas dzeesmās aizrāda ari bāle-

liņu apģērbs — lusu kažoks, caunu cepure — uz aukstu laik-

metu, kamēr pec Leišu teksteem, kuros minētas barstitas rūtas,

zaļas laukas, zaļas leepas, raiba dzeguze, ari pavasaris, bet jau
vasarai tuvs zaļumā pilnigi attistijees pavasaris, kas jau tiklab

x) Sal. Herdera Stimmen der Volker m Liedern.

2) Ari Ģ-ermaņi un Slāvi, ka vero, eedalijusi gadu trijās daļās, sal. se

Pctebņa: OotacHeHia Ma.iopycc. h cpo;i,HUXTb Hap. nkceHb 11, 184 1. p.
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ka vasara, vērojams. Pec Latveesu teksta ir laupitā māsiņa ar

savu likteni pilnigi ar meeru, ja, laimiga, ka ta uzgajuse labu

zemi, labas zemes arajiņu un tā izglābta no tumsā kambara, kur

tai bija „ik ritiņus pa purami tinis rudzus maldināt" ; — pec

dazeem Leišu varianteem nozelo laupitā māsiņa, ka bāleliņi pa

veļu nākusi, ka tai jau vainadziņš noņemts, jau sadotas baltas

rokas, samainiti gredzeni:

„Jau sudetos baltos rankos

Sumainvti zēduzele."

Gan grib balini sešus zirgus par māsiņu atdot; bet ne-eet.

par veļu. Daudzreiz gadās ari, ka māsiņu aizved laivā pār juru

v. t. pr.

Sim dainām peesleenās dzeesmas par nokritušo vaiņagu,
nokritušo gredzenu, kas visas ap vedamās meitas likteni grozās,

uz viņas izvešanu vaj neizvesanu, meitas godu etc. zimejās.

Bariņu dzeesmas, pec kurām serdeenitis — serdeenite kāpj

pa baltas pupas jeb baltas rozes zareem, tevu — mati meklējot,
lidz debesim augšā, ir ari mitiska satura, tās tā tad jau ari pee

mitiska satura dainām peemineju. Ari tās ir no visai leela ve-

cuma un eekrit saules mitā.

Nav eespejams, se visas salidzinamu dainu nodaļas tuvāk

pārrunāt. Pakavēšos te tikai vel pee tām dainām, kas dzeed no

aza, kurs bijis sudmalās

Kame tu buvaj, Kur tad tu nu biji,

Aziti manu ?Ozeli manu?

Malune, malune Sudmalāsi, sudmalāsi,

Poniule manu. (Jusk.). Kundziņu man. (Cimze).

Jeb : 0 kur tu buvaj Kur tad tu biji,

Aziti mans ?Ozeli manu ?

Malune, malune Sudmalās, sudmalās,

Poniule manu. (Jusk.). Kundziņi mans. (Laut.).

Jeb : 0 kur tu buvai

Ozeli mana ?

Ant maluna,
Ant maluna,

Poneli mana. (Leskiena)

Ģi dzeesmā atrodama Leišu valodā četros eksemplāros pee

Juskevica un veenā eksemplārā pee Leskiena; Latv. valodā divi

eksemplāros pee Cimzes un veenā uzzimejumā pee manis. Kā

2*
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pa meegam atminos, ka es skola butu so dzeesmu ari pa vāciski

kā : Wo bist dv denn gewesen, Mein ziegender Bock? -

bet kā talak, to vairs ne-atminn. Meklēju pa Vācu tautas dzeesmu

krajumeem, kā : Des Knaben "VVunderhorn un citeem ; bet tur

viņu ne-atradu. Tad pec sls dzeesmas klaušinot dabūju no paris
Vācu profesoreem zināt, ka ari viņi, Vācijā skola ejot, so dzeesmu

esot dzeedajusi. Bet musu dainu par prastu tulkojumu no Vācu

valodas uzlūkot, ne-atļauj nedz Leišu nedz Latveesu teksta

forma. Tai viscaur Leišu un Latveesu tautas dzejas ipasibas un

ritums, tā ka to ne par ko nevar uzskatit par tadu dzeesmu,

ka pr. p.
augsta kalna

Un skatos jūriņā.

So dzeesmu nav ari neveens Latveesu tautas dzeju kaut

cik pazinējs par Latveesu tautas dzeesmu turējis ; jo preeks tam

tai trūkst it visu īpašību. Teesa gan, viņa eeveetota no Cimzes

starp viņa lauka puķēm; bet veenkart Cimze nav stingrs teksta

kritiķis un otrkārt kā indirekta Latv. tautas dzeesmā, t. i. kā

tada, kas caur savu visparigu izplatīšanos Latveesos eespeeduses

tāpat kā dažas vecā Stendera dzeesmas, no maz pratejeem tad

ari kā pilnigas Latv. tautas dzeesmas uzskatītas. Ar musu

„
aziti" stāv pavisam citādi. Ja nu tas ari neko nesvērtu, ka

viņš ari starp Cimzes lauka puķēm atrodās, tad tacu viņa Leišu

brāli „ozeli" ir tiklab brāļi Jusķevici (virsskolotajs Jānis un

preesteris Antons) kā ari slavenais prof. Leskiens par pilnigu
Leišu dainu uzzīmējusi; kā domātu, no Vācu teksta neka nezi-

nādami ; jo ari prof. Leskiens nav neveenu tamlidzigu peezime-

jumu savam Leišu tekstam peelicis. Vaj mums te sini aziti butu

pēdas preeks labibas, auglības daimona(Boggenwolf, Boggenbock),

par ko Mannharts rakstījis, un te butu tā tad darisanas ar indo-

ģermaņu kopmantu ? jeb ar tadu, kas jo agrā, senā laikā izmai-

nīta un tā neko vairs no svesiguma, svešāda neuzrāda? To

izšķirt se tagad nav eespejams. Peeminams tikai vel, ka ari

Igauņi savos beidzamos dzeed. svētkos tamlidzigu azisa dzeesmu,

kā savu taut. dzeesmu dzeedajusi.

Par salidzinamām dainām se sevišķi runāt beigdams, gribu

starp daudzējādām leetām un dazadeem gadijumeem, kas pee

tādas salidzinasanas parādās gaismā un dod mums ko macitees,

vel tikai uz veenu apstākli aizradit, tas ir, ka no Latveesu tautas

dzeesmām pa visleelakai, pat gandriz veenigai daļai tikai tās

garās, ko vecais Stenders sauca par ziņģēm, ar Leišu dainām
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salīdzināmas. Tadu dainu, ka Latveesu cetrrindiņas un sesrin-

diņas, kas pee mums iztaisa pārspējami leelo vairumu, Leiseem,

ar kadu mazu neecigu izjemumu pee Jusķevica, pavisam nav.

Gan teesa, ka pee citādākas, estētiski kritiskas izdošanas Lat-

veesu tautas dzeesmu, nekā tas lidz sim noticis, leels pulks tagad

isu, saraustitu gabaliņu1) paliktu garāki, iznāktu par dainām;

bet ir tā musu dzeesmas Leišu dainas ceļā plašumā tik pa mazai

daļai panāktu. Tacu kā jo negarsiga, ne-estetiska apeesanās ar

musu tautas dzeesmam ir ta uzlūkojama, ko atrodam dažos iz-

devumos, kur veenumer eesperts „Jeb" eeksā un tad dzeesmai

vel kādas rindiņas pec patikšanas peelipinatas, kas dažreiz vel

ar „etc." (A. M. 97.) nobeigtas, tad pulks nedomigo domu zimju,

tad daudzums punktu, sis istenās izdevēja sajukšanas zimes, vaj
tad ari „v. t. t. (kā preeksejā dzeesmā)" (cf. A. M. 216.) v. t. p.

Kā redzams, tads izdevējs nebūt nav apķerees, ka sadā vizē tas

visu dzeju izposta, tai viņas zināmas jo jaukas ipasibas, kas par

peem. pastāv eeks daudzreizigas atkārtošanas vardu pa vārdam,

atjem un objektivitāte pee tam — paleek novārtā. Kad par

peem. (kā pee Leiseem) māsiņa dzeed un bāleliņš dzeed, vaj līga-

viņa dzeed un tauteetis dzeed, vaj puisis un meita dzeed, tad

daudzreiz iznāk tā, ka viņi tikai pa abeem kopā iztaisa veselu

dzeesmu ar divām pusēm, kuras var (manis pec) ar zvaigznitēm

nošķirt. Tā darijusi Leišu dainu izdevēji, kā prof. Nesselmans,

Jusķevics un citi. Uz to butu ari turplikam Latveesu tautas

dzeesmu izdevēj eem, kas veļas estetiskeem nolukeem pakalpot,
veriba jagreez. Takta leeta darāma ar leelu sapratibu un ap-

domību, lai neiznāktu tā, kā tas pee mums ari dažos izdevumos

paradijees, ka nekritiski sakleķetas daļas kopā, kas tacu kopā
nesader un tā tiri kentauri — zirgi ar cilvēku galvu — gaismā
celti. — Tacu lai nu sā vaj tā, apstāklis, kas mums caur sabdzi-

nasanu parādās un ko se negribu aizmirst, ir tas nenoleedzamais,
ka Latv. tautas dzeesmas, kas sakrit, saskan ar Leišu dainām kopā
ir gandriz veenigi tās garās, ko Stenders un Būttners sauc par ziņ-

ģēm. Ar savām isām dzeesmām ir Latveesu tautas ģēnijs no Leišu

pavisam atsķirees un savu ceļu gājis; bet ar savām „zinģēm"
tas vel parādās kā ists dviņu brālis no sava Leišu brāļa, Leišu

tautas ģēnija. Un leelu ceenibu sis Latv. un Leišu dainas mums

x) Ka daudz no Latveesu isam dzeesmiņām ir tikai norauti gabaliņi
no garam, to jau Mannhardts peeradijis un no tam var ari jau pee vecā

Stendera un v. Bergmaņa parleecinatees.
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izgneez, mums Latveesu-Leisu sirmas senatnes pēdas uzradidamas,

talu, plašu vēsturisku perspektīvi atvērdamas. Jo intresanta ir

kada savada dainu forma tiklab pee Leiseem kā pee Latveeseem

kuru varētu par lavines formu saukt.

2. Sakāmi vardi. Man bija pavisam vairāk nekā

4,514 sakāmi vardi salidzinami, 1,643 Leišu un 3,546 (3,275, ja

Stenderi (ar 270 s. v.) divreiz neskaita) Latveesu. No teem iz-

nāca kā tadi, kas kopā saskan, pavisam 539 ; bez varianteem

pavisam 400, t. i. 200 Leišu un 200 Latv. sakāmu vardu, kam

peenak klat 42 Leišu un 97 Latveesu varianti.

Peevedisu se no salidzinateem sakameem vardeem tik kādus

peemerus. Tā Leitis kā Latveetis eeverojusi, ka dažreiz acis ar

sirdi stāv pretibā ; jo viņi abi saka : „Acis karo (v. grib), sirds

nepeejem" (= Akis graibo, sirdis nepriim). Abi viņi manē, caur

arigu spožumu neļautees peeviltees: ~Ne vis auksas, kas auksu

zeri (ziba) == Ne viss zelts, kas (spoži) spid." Abi viņi prot ari

darbu un ta algu nosvērt; jo „Koks darbs, tokie alga = Kads

darbs, tada alga." Abi mak labu vardu ceenit, sacidami: „Lai

Deevs dod, no tavas mutes Deeva ausi = Dēve duk, is tavo

burnos i Dēvo ausi." Ka viņi nav slikti siržu pazinēji, rada

starp citu sakāms vārds : „Svetimi dumai akis grauz = Sveši

dumi acis grauz (v. acis koz)." Abi viņi stiprumu ceeni un ne-

spējību velk caur zobeem, kā: „Devyni Gudai viena_ avinčļ,

pjauja = Deviņi viri (v. Leiši) veenu gaili kauj." Abi viņi

labi pazist seeveesu dabu, teikdami, ka tām „Gari mati iss pa-

doms (= Ilgi pļaukai, trumpas (= latv. strups) protas)." Abi

viņi ir pratneeki, peekodinadami: „Daug klausvk, maz kalbek

= Dzirdi daudz, runā maz." Abi viņi parleecinati, ka deedeli

neizmacisi: „Tokie vārna pērta, tokie nepērta = Tada vārna

pērta, tada nepērta." Abi viņi dziļas saknes laidusi savā vecā

ticibā, vel tagad sacidami: „Bijos it velnias Perkuno = Baidās

kā velns (v. jods) no Pērkona." Peetiks ar seem maz peemereem.

Peezimesu tikai vel kā jo intresantu veenu sakāmu vardu, kas,

uz citām tautām neskatot, ari pee Greeķeem atrodās, kā to esmu

Aristoteles Nikomakiskā ētikā uzgājis. Tas ir: „Vēnā kregzde ne-

padaro pavasari = Veena bezdeliga nepadara pavasari (v. vasaru),"

Mioc /sXiou)v soc? 6o iroisT.

3. Lāsti un lamāšanas vardi. Si ļaunas, nesa-

valditas sirds valoda nav samērā gan nekāda bagātā, tada

kārtā no savas puses peeradidama, ka ļaunums un jestrums cil-

vēka sirdi ne but visnotaļ neparsver labu un glitumu; bet par
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sevi jemot, ta ir bagāta deezgan. Ta satur vairāk neka 160

salidzinatu vardu kopa, kas ari tamdēļ jo eeverojami, ka viņi

gandriz it visi starp abām valodām saskan kopā. Iznāk vairāk nekā

10 lāsti (21 ar 17 varianteem Leišu un 21 ar 18 varianteem

Latveesu), kadi 60 lamāšanas vardi (t. i. 29 ar 1 varianteem

Leišu un 29 ar 22 varianteem Latveesu). Leišu un Latveesu

lāstos top minēti kā bistami: Pērkons, velns, nelabais, vilks,

deviņi vilki, suns, suņi, utis, bende, pat zaķis jocigā vizē etc.

Un lādot viņi pat deevbijibu nepeemirst. Ta viņi saka: Dēvē

duk !(= Deevs dod !) Kad tave, Perkuns uzmustu1) (uztrenktu)!
= Kad tevi Pērkons saspertu (satreektu) ! Kad tavQ velns pa-

grebtu ! = Kad tevi velns parautu (pagrābtu) ! Kad tavQ vilks

pagautu! = Kad tevi vilks pakamptu (apēstu)! Kad tavQ sunes

suestu! = Kad tevi suņi (traki suņi) saēstu! Kad tavQ uteles

(kirmeles) suestu! = Kad tevi utes noēstu! Kad tavQ zuiks

subodvtu! = Kad tevi zaķis sabaditu! etc. Sis beidzamais tei-

kums rada, ka Leitis-Latveetis dažreiz nemaz tik ļauns nav, kā

tas izklausās ; jo tas spej reizām pat savām dusmām peejaukt
humoru klat.

No lamāšanas vardeem jau visai intresants pats pirmais,

proti (leit.) balamuts = balamute (balamutis). Vārds „mute"
citādi leišu valodā izzudis, nav leetojams. Leitis ta veetā tagad

leeto viscaur burnā, kas ir tas pats, kas Latveesu purns, purna

(kur tas p varbūt aiz sveeseem, Libeesu, Igauņu, eespaideem ee-

veesees b veetā). Musu purnu leitis apzimē ar snuķi (snuķis,

kio) un rada tā, ka viņš var bez musu mutes iztikt. Bet sini

lamāšanas vārdā kā kadā parkalķojumā „balamuts" apzimejums
„mute" tacu vel ari Leišu valodā, kā parkalķots, uzglabajees.
Un jau sis apstāklis veen mums maca ari lamāšanas vardu sva-

rigo nozimi. Tad „bestie" (v. beste) = bestijs, bestija leecina,
ka tas laikam caur Vaceeseem tā Leitim kā Latveetim no Latiņu
avota atnests. Abeem viņeem savs lekauses = ļekausis; ļurbas

= ļurba; didburnis = dizmutis (leelmutis) etc. Abi viņi godu

augsti tura, dodami tam, kas godu neprot palamu „begedis" =

bezgodis = bezkauņa (nekauņa). Abi viņi ne-eeredz melus, tadu,
kas ar meleem tinas, nosaukdami ar vardu „melagis" = melaiķis.
Ari „netikelis" = netiklis (netikls), pasileidelis = palaidnis (pa-

laidneeks) un sliņķis (= sliņķis) no abeem veenadi nicināti. Lai

peeteek ar teem, vairāk sikumos ne-eelaizotees.

*) Sis leišu laikvards sastopams Latv. valodā substantivā „musteves",
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4. Miklas. Pavisam bija salidzinamas gandriz kādas

3,700 (3,712) miklas — 400 Leišu un 3,312 Latveesu. No tām

iznāca kā tādas, kas kopā saskan, pavisam 661, t. i. 136 ar 80

varianteem Leišu un 136 ar 318 varianteem Latveesu miklas.

Jau pec sava ariguma ir Leišu un Latveesu miklas daudzkārt uz

mata veenadas. Tā sastopam bez prozas formas visleelako daļu

tiklab Leišu kā Latveesu miklu ritumā un gan ar atskaņām, ar

allitteracijām, assonancēm, lidzibām v. t. j. pr., tas ir, gandriz

ar it viseem mazeem un leeleem, eeksķigeem un arigeem dzejas

lidzekļeem. Otrkārt rada mums so miklu domu, jeb labāk, ideju

aploks tautu, kas jau par pirmeem jaunibas attistibas kapeeneem

pari. Ģee Leiši un Latveesi, kas ar sim miklām savu laiku jauki

kavē un savu pratu un domāšanu asina, vingrina un glito, nav

vairs apkārt klejotajā ganu- un medneeku tauta, ne, ta jau iz-

radās kā arāju, uz pastavigu dzivi nometušos arāju godājama
tauta. Droši var ticēt, ka kada tauta tā puslidz visu vairumu

no tam, kas tai pazistams, apkārtēju dabu, savas nepeeceesamās
dzives vajadzības, savas leetas un eerocus v. t. pr. min un ap-

raksta savās miklās. Nevarēdams sikumos eelaistees, tik parteesam

se minesu, kas pec viņu saskanošām miklām tiklab Leiseem kā

Latveeseem kopā pazistams. Neskatotees uz cilvēku un ta daza-

deem locekļeem, abeem viņeem ir visi tee pasi maju kustoņi, ko

vel sodeen viņu sētās atrodam. Viņu mājas slēpjās aiz kupleem

ābeļu darzeem, kuros abeļi un citi augļi sneedz savu gardumu,

bites savu saldumu, apinis savu stiprumu alum, puķes — ma-

gones — patikšanu acim etc. Sakņu darzeem ir ari savi augi

kā: kāposti, svikli, rutki, sipoli, zirņi, pupas un vel citi. Laukos

ligojas vel sodeen tur eeraugamās labibas, kā: rudzi, auzas, griķi

v. t.
pr., pee kam ari lini ne but nedrīkst trūkt. Pa pļaujamām

pļavām tek upites, upes, kurās vezi un dažādas zivis. Mezā ir.

neskatotees uz tagad gandriz pavisam izzuduso vilku, visi tee

kustoņi (zvēri un putni), kas vel tur sodeen savu midzeni un

mājas veetu meklē. Tur aug ari ogas kā : avenes, zemenes etc.

Cilvēks dzivodams istabā, kas taisita no koka ar logeem un

durvim un krāsni, kurā cep maizi, it veenkarsi ģerbees (kreklā,

svārkos) apstrādā savus laukus, vecā parastā vizē ardams un

ecēdams, pee kam Leitis visvairāk vērsi (jauti), Latveetis zirgu

eejudz. Tā Leitis kā Latveetis brauc ar laivu pa ūdeni, ar

rateem pa ceļu jaj seglotā zirgā un zobens (kardas) ir

viņa miļakais eerocis pret eenaidneeku. Viņa istabā atrod leetas,

kā: gultu, supli, galdu, trikaji, stelles un vel citas. Pretistabā
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(= klēti = svirna) ir dzirnas (= girnos). Desa (— desra) starp

citu noder pavalgam. Tee pasi debess-spidekļi — saule, mēnesis

un zvaignes — spidejusi ari musu seniķeem, ka vel tagad mums;

deena un nakts ari viņeem mainijusees un ari viņi gadu

(metas 1) jau eedalijusi nedēļas, mēnešos etc, ka ari sneegs un

leetus jau par viņeem gājis. Un it ka saveem uzskateem par

zemi, dabu, pasauli kroni uzlikdams, rada Leitis un Latveetis,

ka viņam jau sena, sirma, miklaina un miglaina laika bijis pa-

zistams savs Deivaitis (Perkunas = Pērkons); ka jau kops pašas

pirmatnes viņa gars pacelees no zemes pari par zemo, nelāgo

materiālismu uz augšu, uz ideālo, deevigo.

Ka redzams, miklas ļDaradas isti pilniga tautas kultūras

bilde, ka tauta savas miklas meklē vardu un apzimejumu preeks
visa, eeks kam un caur ko viņa dziviba un dzive atveras, vardu

un apzimejumu preeks visas pasaules, kas ap viņu. Un si Leiša

un Latveesa pasaule viņu koplaika nav vis nekāda barbariska,

jebšu ta ari vel nav nekāda moderna.

Ari valodas ziņa sis miklas no jo leela svara. Tanīs atrodam

vārdus, kas citādi nekur vairs nav uzejami. Ta pr. p. pans

(== kungs = Poļu pan, Leišu ponas, no saknes pa- (valdit) un

suffiksa -na-s = pa-n-a-s) Latv. valoda citādi pavisam nav, bet

miklas gan sastopams. Ar donu, doniņu (= maizi) ir tāpat. Dona

(no dot) vispirms nozimeja gan dāvanu.

Bet nu esmu Jusu paceetibu jau deezgan ilgi pārbaudījis,
ta ka man janak tagad pee beigām.

Gala vārds. Ilgi varētu kavetees pee kritiskeem pee-

zimejumeem, dazadeemvesturiskeem. etnografiskeem, kultur-vestu-

rigeem, valodneecigeem v. t. pr. jautajumeem, lemumeem un

sekām. Ja sim lidzigi salidzinami darbi tiktu izclariti pee citam

kaimiņu, radneecigam indoģermaņu (indo-europeesu) tautām, pee

slaveem, ģermaņeem un romaņeem, tad varētu rasi izzināt, cik

leela daļa sos kontekstos vel vispariga kopmanta, visparigs pir-
matnes ipasums no so tautu kopiga pirmatnes supoļa — lai tas

butu vaj vidus Āzija vaj citur kur karajees — cik daudz tikai

pec viņu atšķiršanas, staigāšanas un atsevišķas nomešanas pee

Baltijas jeb Austruma juras tas varētu but radušas. Tacu preeks
Leiseem un Latveeseem var jau tagad, jebšu es gan zinu, ka

musu krājumi nav nebūt vel pilnigi nobeigti, jau puslidz tas

kultūras pakapeenu apzimet, kura sis Leišu un Latveesu garigas

r) Cf. Latv. laik-mets, metenis v. t. pr.
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kopmantas cēlušas. Ja Bielensteins no Latveesu miklam veen

jau leecina, ka tas nak uz preeksliomeriska pakapeena Greeķu

tautas (Sie entsprecken einer vorhomerischen Stufe des grieclri-

schen Volkes), tad ceekkart vairāk to lai nesaka no visam tam

Latveesu gara mantām, kas saskan, sakrit ar Leišu gara mantām

kopa ? Ta ka see parallelteksti uzrada kopigu Leišu un Latveesu

tevu — tevu mantu, viņu kopigu pirmatnes ipasumu, ta ka sis

mantas droši tada tala laika sneedzas atpakaļ, kur Leiši un Lat-

veesi vel bija nedalita veena tauta, kas vel veenu viseem sapro-

tamu valodu runāja un savus gara ražojumus vel kopigi rādija

un veens augums otram tos atstāja, tad mums sinis mantas eerau-

gami dārgi peeminekļi no sirmas, tālas senatnes. Mums tanīs

maj Leisu-Latveesu rigveda.
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Latveešu beletristiskas gramatas
1893. gadā.

I.

Grāmatu saraksts ar satura aizradijumeem un kritiskam

peezimem.

I. Stāsti.

A. Stāstu krājumi,

a. Oriģināli.

Pee skala uguns. Rūdolfa Blaumaņa

stāsti. Jelgavā. H. J. Draviņ-Dravneeka apgādība.

(Cenzēta 1893. g.) 279 lapas puses.

1. Aizveen lillā! Saimneeks Tiltiņš medz

uzdzivot, tomēr nenolaiž ari savu maju busanu. Viņš

apprecas; seeva viņu grib atturēt no dzeršanas. No

tam iznāk stridi, kaušanās. Seeva ar malkas pagali

viņu tā peesit, ka ārsts doma, ka viņš tapšot vajpra-

tigs. — 2. Kā vecais Zemitis pasu nelabo

redzējis. Jaungada stāstiņš. Veco Zemiti caur to

peespeez, savu meitu dot kalpa puisim Vitolu Pēterim,

ka viņam dod redzēt jaungada pusnakti rijā spoguli
savai meitai blakām Pētera teļu. — 3. Perk o ņ a

negaiss. Roplaiņu saimneeka dels Krustiņš, tēvam

citādi padevigs, palaižas, savu draugu pavests, arveenu

vairāk, lidz tas nak tēvam naudu zagt; te tevs pēr-

kona negaisā neviļot viņu nošauj. — 4. Nauda

zeķes. Ilze uzglabā zeķes 300 rub., savam preci-
neekam Jānim saka, ka tai tikai 10 rub. §is apprec

bagātu atraitni, kas pec 18 gadeem mirst. Nu Jānis

prec mileto Ilzi, atrod ka tai nauda, nomelo, pārmet,
ka ta to slepuse. — 5. Zirgs, tris govis, un

simts rub ļ v. To apsola purā kalpa puisim Pupu-

lakstu Reinim. Viņš to nedabū; par to viņš seevu ee-

nid, dzer. — 6. Ber tūļa pirksts. Eeva aiz

milestibas nocērt Bērtulim pirkstu, lai viņu nenoņemtu

90

o

o

1. 1.
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zaldātos. Bērtulis atstāj Eevu, kuru apprec godigs

puisis. Bērtulis apprec seevu, kas viņu per. Visgarā-

kais un garlaicīgākais no Blaumaņa stasteem. Pec

sava rakstura tas nav 81. stāsts. — 7. Raudupeete.

R., atraitne, kaisli eemil Kārli, kalpu puisi, kam ta

nes savu dēliņu par upuri. Kārlis atsaka; R. kuļas

tirgu apjukuse; viņu sabrauc. Aizgrābjošs kaislibu

tēlojums. — 8. S v p v 1 i s. Jānis neviļot nosola supuli.
Tas atstāj Bleiksu Juli, kas Jani izbar par supuli,

'apprec Latiņu, kas par supuli neņem ļauna. — §ais
stāstos parādās dzives pazisana, sevišķi latveesu dzives

pazisana. jutu pazisana, sevišķi to jutu, kas darba

rūķi latveeti tagadējos apstākļos viņa centeenos vada;

se parādās makslineeka prasa un spēja, kas musu

rakstneecibā tikai se tada pilnibā atrodama un kam

nebūt nav jākaunas statees blakus citu tautu slavenu

stastitaju mākslai. Tomēr se trūkst ideju, kam kusti-

nātāju spēks uz dzivi; caur to mazinājās so stāstu

eespaids uz tautas gara attistibu.

Apsisu Jēkaba raksti. 111. Iz tautas bilžu

galerijas. Pirmā virkne. Apgādāti no R. L. B. Zi-

nību Komisijas Der. gr. apg. Nodaļas. Riga, 1893.

(11 1. p.)

1. Krogu. Daļu rentneeks Vipulis, pusgraud-
neeks Virulis un kalps sateekas krogu, eedze-

ras, parskrej saimneeka zirgu. — 2. Pee magazi-

na s. Minetee nak Baltmuizā pee magazīnas, top at-

raidīti par tadeem, kam nevar neka uzticēt. — 3.

Teesas majā, seeva atnāk teesas mājā

pec usturamas zinies, izsūdz pag. vecākajam savas

bēdas; sis apmelo.

Apsisu Jēkaba rak-sti. IV. Iz tautas bilžu

galerijas. Otrā virkne. Apgādāti no R. L. B. Zi-

nibu Komisijas Der. gr. apg. Nodaļas. Rigā, 1893.

(94 1. p.).

4. Bildes tautas dzeesmās. Eeviņa

maza pazaudē mati, uzaug svešu rokās, top visur likta

paruļā audzinātajās pašas meitai, laimigi apprecas. —

2.

3.
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4.

5. No mazam deena m. Azai dels Spricis, ko

ta izlutina, paved uz zagšanu. Pecak dels tevu un

mati ne-apgada. gana viņus acis, teek ceetuma. — 0.

Pazudušais dci s. Iz saimneeku dzives. Gustavu,

saimneeka delu izlutina. Tas ar mokām nobeidz ap-

riņķa skolu, nepastāv nekāda veeta, dabu mājas, tas

izputina, aizeet svešuma, parnak, mirst. —

Sais stāstu bildes atklātas latveesu dzives ēnas

puses : trakuliba, pārgalvība, palaidniba, bērnu nepra-

tiga audzināšana un izlutinasana. Visa vaina dota

audzināšanai, eerasam, rakstureem, ne dzives apstak-

ļeem. Gaisma spid cauri seevas milestiba un kreet-

niba (pee !Zibuļa seevas), matēs milestiba (3 pēdējas
bildes), ista Deevbijiba un likteni, kas puslidz katram

izkrit pec. viņa nopelna. Ģis parādības dzives ļaunu-

mus dzeedina; sim paradibam sekojam dziļu tautas

dzive un sirdi. Dzives tēlojumi sneedzas tāļu pari
bildes aprobežojumam un caur to izmaitā viņas makslas-

veidu. Par to teesu stāsti plašāki aizņēma dzivi un

tapec uz to atstāj leelaku eespaidu, nekaBlaumaņa stāsti.

Stāsti no Pūriņu Kļava. Jelgava. U. J.

Draviņ-Dravneeka general-komisija. 1893. (169 1. p.).

1. Ceļu jutis. Vijtautu Kārlis atstāj savu

ligavu, vaceeti, par to, ka ta aizteek latveetibu; ap-

prec latveeti Mildu. — 2. Breesmigs nozeedz-

n c c k s. Tirgotājs apprec ne-izglitotu mežsarga meitu

— tas ir breesmigs nozeegums. — 3. Gaismai

austot. Rasa, agrāk segleneeks, velak skolotājs,
zaudē veetu caur to, ka viņa meita ne-eet pee viņa
aizstava dela, Sileesu Jura. Sileetis padzen delu, ko

izskolo Upeneeks. Ģis uzņem ari Rasas un apprec

Rasas meitu. Jaunas pa-audzes izglitotee speķi pār-

vērs apgabalu par gaišāku. — Pūriņu Klāvs zimejis

ciņas par tautibu, pret aizspreedumeem, pret tumsu.

Ģe sis ciņas vel ne-atspoguļojas noteiktas idejas, kas

vestas apjausama sakara ar dzivi. Pasākums se tadeem

uz dzivam idejām dibinateem stasteem vairāk neka

pee kaut kura cita musu rakstneeka, — pasākums,

kaut tas nebūtu ari gals.
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b. Tulkojumi.

Bjernsterna Bjemsona raksti. I. Mazi

stāstiņi. Leepaja, 1893. M. Petersona grāmatu- un

bilžu drukatavas apgadiba. (Leepajas citu tautu

rakstneeku tulkotāju izdevums). VIII. un 77 1. p.

Leepajneeku nolūks, latveesus eepazistinat ar

dazadu tautu leelajeem rakstneekeem. Tee eesak ar

norvēģu rakstneeku Bjernsonu. Grāmatiņa pasneegts
si vira dzives apraksts pec leela rakstneecibas vestur-

neeka G. Brandesa. Ģim aprakstam seko 8 Bjernsona

stāstiņi un tēlojumi, kas izrada leela dzejneeka spēju
un ipasibas. Grāmata visādi ļoti glita, ar Bjernsona

ģimetni pušķota.

Jautri brizi. Iz labāko liumoristu raksteem. „Dee-

nas Lapas" apgadiba. Riga, Bisneeka drukatava

1893. (59 1. p.).

Pavisam 6 humoristiska satura stāstiņi un rak-

sturojumi no Brandera Matjusa, Marka Tvena, Pecla

un Teofrasta. Pratigs cels, ta tulkojumos latveeseem

kaut ko humoristisku pasneegt. Tur neveens nejutās

apvainots. Latveesi no laika gala bijusi leeli zobgaļi.

Tomēr tagad medz uzlikt savadu svētuma masku, kad

dzird par kaut kadu atklatiba pazistamu viru vaj

darbu pazobojamees. Tomēr zobgalibas un joku pee-

kopejeem nekad nav bijis nekas cilvecigs ne-aiztee-

kams. Aristofans zobojees uz nebedigako par tadeem

vireem ka Zokrats un Euripids un tomēr viņš nav

viņu darbus no pasaules izdzēsis. Ari pee mums zob-

galībai nav ne-atvertas ausis; var teikt ausis par daudz

vaļa. Pec zobgalibam ķertin ķer un uz tam leek par

daudz svara, bet kad par tam sak atklāti runāt, tad

uzleek masku. Veens to eeskatas no otra un tada

maska tad mode: par vireem un darbeem, pee ka

kaut kas teicams, nedrikstot zobotees. Un ko tada

maska izdara ? Ta izdara to. ka, luk, humoristiski

raksti, kas par viseem raksteem grūtāki tulkojami un

tulkojumos saprotami, ir tomēr no citam valodām tul-

kojami, ja latveesus negrib nolikt par tadeem, kam

5.

6.
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nemaz nav briv smeetees; ta izdara to, ka starp izgā-

juša gada iznākušam joku lugām nav neveena oriģi-

nāla. To izdara maska. So ~Jautro humors

tad ari par mazai daļai saprotams.

Tris stāsti. 1. Droši eesakts pa pusei
darit s. Jauks stats no Fr. Hoffm a ņ a. Lat-

viski no 0. Eozentala. —2. Sādžas macitajs,

jeb: Labdarisana atnes augļus. Jauks

stats. Latviski no Otto Hellmaņa. — 3. Noslē-

pumains augs. Spaneesu stāsts. Ata Gaisa

tulkots. — Nous tris meitas. Muameda-

neesu teika. Iz kreevu valodas no Otto Hellmaņa. —

Pavasaris bij vainigs. Joku luga veena

celeena. Tulkojis Atis Gaišais (Hellmanis). Leepaja,
1893. K. Ukstiņa apgadeena. (133 1. p.).

Laika kavēklim deriga grāmata.

Mirējs zaldāts un stāstiņi ar bildēm. Biga-

Agenskalna. J. A. Freij apgadeena, leela Lēģeru

eela Nr. 20. 1893. (74 1. p.).

Usticigas seevas milestiba un citi derigi

stāsti. Sarakstijis K. F. Saldu 1893. Fr. Krūmiņa

apgadiba. (23 1. p.).

Otra stāstu grāmatiņa. Tris isi stāstiņi. 1.

Es esmu stipris un dusmigs Deevs. 2. Anniņas
beidzamee zeemas svētki. 3. Bēdas maca Deevu

lugt. Riga, 1893. Dabūjams pee L. Hoerselmann.

(22 1. p.).

J. A. Freija apgadiba izdotas lapiņas, katra 4 lapas

puses leela: 1) Preeka vests jaunibai, 2) Sagraustas

sirds dzeedinasana, 3) Deeva lūgšana, 4) Izglābti,

5) Maza sejeja, 6) Pazaudēta sirds, 7) Pagalam,

8) Caur ciniņu goda, 9) Kreetna meita, 10) Ļauna

sirds, 11) Zaula atgreezanas, 12) Cik leels ir Deevs

13) Deeva kalni.

Pēdējas četras veetas minetee raksti pastāv no

iseem stastiņeem, apraksteem, apcerejumeem ar kristigu

7. 7.

8. 8.

9. 9.

0. 10.

1. 11.
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saturu. Tee grib veicināt deevbijibu, kristigas eerasas,

paļaušanos uz Deevu. Pee tam ne reti citus lidzekļus

peeminot, laimi panākt, kaites pārspēt, atraida. Mirējs

zaldāts, peemeram, tads varonis, kas leedzas eeņemt

kloroformu, kad tam grib noņemt locekli, tapec ka

tas svetdeenas skola deviņi un pus gadus vecs būdams

macijees paļautees uz Deevu.

B. Veenigi stāsti.

a. Oriģināli.

Krišs Laksts. Stāsts no senakeem laikeem. Sa-

rakstījis Doku Atis. „Deenas Lapas" apgadiba.

Riga, 1893. Rakstos speests P. Bisneeka. (92 1. p.).

Krišs Laksts, citu no veetas izezdams, top par

muitas tētiņu, dara bledibas, spaida ļaudis, zog; ap

viņu pulcējas vesela beedriba biezu un zagļu. Ar

sulaiņa Džona peepalidzibu tos velk pee gaismas. Par

to Džons, kas ari citādi izveicigs, eemanto savam kun-

gam saderētas ligavas freilenes Paulinas sirdi. — Ga-

dījumu tēlojumos izmanām klausibu laiku šausmas,

raksturu tēlojumos to laiku eespaidu uz cilvēka dabu.

Rakstneeka humors, kam pagātne pilniga svabadiba

rikotees, un milestibas sapņi eekaisa sai tumšajā laik-

meta pa staram gaismas.

Jaunais mežkungs. Oriģinal romāns. Divas

daļas. Lapskalnu Andreja sarakstīts. „Dee-

nas Lapas" apgadiba. Riga, 1893. Rakstos eespeests
P. Bisneeka. (303 1. p.).

Jaunais mežkungs, par ko vecāki skolodami velk

kreklu nost, izdodas caur savu draugu saveem veca-

keem par mirušu, tapec ka tee kalpa ļaudis, tevs mal-

kas cirtējs. Pa tam viņš eeņem Leepaine mežkunga

veetu, navigi eemilas Aurēja, kas viņu nemil, ne-ee-

milas Emma, kas viņu mii. Pa to izmisis, tas sateek

savu vec-veco miļako iz dzimtenes. Ta viņu eepazi-
stina ar viņu vecakeem, ko se bads surp atdzinis,

dabu viņu par viru. Gala viss labi, visi sapārojas ;

2. 12.

13. 13.
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tikai Emma paleek bez vira. —■ Nopeetno ideju, cik

leels grēks vecākus atstāt, neevat, nav rakstneeks deez-

gan nopeetni apstrādājis. Viņam ir tēlotajā dāvanas,

bet viņš tas medz izleetot it pee tādas darbibas,
kada peem kaušanas.

Ūdensroze jeb : Gravneeku Reiņa pee-

dzivo j v m i. Jauks stāsts iz klausu laikeem

(oriģināls) no K. Cilin s k y. Riga, drukāts un

dabūjams pee M. Jakobsona. (Cen. 1893.) (60 1. p.).

Jauks stāsts, luk iznāk ari klausu laikos. Tas

iznāk ta: Nabaga puika izglābj macitaja meitu no

ūdens; macitajs gada, ka puika izskolojas un dod

savu meitu par seevu. Zēna tikums un centiba so

algu dabu. Jauks notikums, jauka centiba, jauka alga;

bet ir ari vel jaukāka alga un tapec ari jaukāks tikums

un jaukāka centiba.

Na v c preeks eenaidneeka. Oriģinal-stasts
iz pilsetneeku dzives. No Melbarzu Martina.

Riga, 1893. Drukāts un dabūjams pee M. Jakob-

sona. (67 1. p.).

Grāmatvedis Maliņs, kas tik glevs, ka nevar savu

miļako sev uzvarēt, top no veetas izmests, ceetuma

eelikts ; pecak viņš tik stiprs, ka savu un savas mīļā-
kas laimes postitaju izrauj no degoša nama, lai tad

pats mirtu un atstatu savu miļako, kas atšķiras no

izglābta vira. Vaj stāsts ta iznāk jaukāks, tapec ka

raibs? Jeb vaj musu rakstneekeem bail ceļas no dar-

bibas, kam dzives labklasanas par mērķi?

a.. Tulkojumi.

Iz
„ Sprancu laikeem". (Us dc Franzosentid.

'Ne lustige Geschiclīt von Fri t z Reu ter). Lat-

viski no Vittandta. Jelgava, H. I. Draviņ-Drav-
neeka apgadiba. 1893. (90 1. p.).

Ideāli raksturi sapinas kara laikos dažādos likstos,

no kuram tee ar jokeem zin izkultees. Meldera meitai

Fikiņai mirdzošs tikuma jaukums» Daudz se baudī-

juma; ka tik latveetis, apstākļus nepazidams, tos visus

var saņemt.

Rakstu krājums. X. 3

4. 14.

15. 15.

16. 16.
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Veca torņa noslēpums, jeb: Kad Deevs

palidz. viss izdodas. Jauks stāsts iz vācu

valodas no Franc Hoffm a ņ a. Riga. M. Frei-

berga apgadeena (cenz. 1893. g.j. (63 1. p. .

Ari noteek „Sprancu laikos". Ari se godigi mel-

deri, kas ne-aizteek kara jukas dabūtu naudu. Par

to, zināms, atmaksa.

Ceema skaistule. Spielhagena. Atstāstījis
Brivkalneeks. 1893. g. J. Rozensteina apgadiba,

Kuldiga.

Berta, zemneeku bērns, muižas ipasneeku au-

dzēkne, ļoti skaista. Viņa eemilas veens pec otra.

beidzot ari kads par godigu cilvēku tapis klaidonis.

Kad ta ar citu milinas, viņš tai eegreez ausis, pazūd,
Bertai iz prata ne-izzud, parnak apņem Bertu. — Rak-

sturos un raksturojumos dēmonisks spēks.

Milestiba un no ze c gurns. Romāns trijās daļas

no K. Jeļiza r o v a. Tulkojis V. Bērzs. „Dcc-

nas Lapas" apgadiba. Riga, 1893. (165 1. p.).

Doņockis, jauns, glauns, izveicigs kavaleeris, zin

rikotees, ka viņa eemilas Terehova kundze, ka ar viņu
tai paša laika saderinās skaistule Natasa Vaņicka.
Gala viņš ir krapneeks un slepkava. Pateesi, ari lat-

veesu „jaunkundzem'! der uzmanigi eeverot so jutu

leekuļotaju, glauno seeveesu peevileju un pavedēju tipu.

Melna dimanta gabals. Viktorjena Sardu

stāsts. Tulkojis A. V. ~Deenas Lapas" apgadiba.

Riga, 1893. (54 1. p.).

Kozeegums, ko zibens, leetas no veenas veetas uz

otru aiznezdams, izdarijis, uzkrauj nevainigajai Kri-

stiānai, kas par to pamirst. Se dabūjam eeskatitees

zibeņa brinuma darbos.

Dzives laime. Romāns. Sarakstijis Augusts

Ģrad c r s. Tulkojuse Leeparneeku penija. Jel-

gava 1893. Drukājis un apgādājis H. Allunans.

(88 1. p.).

17. 17.

18. 18.

19. 19.

20. 20.

21. 21.
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2. 22.

23. 23.

24. 24,

Vilhelmine, pamesta no sava vira. top par slavenu

aktrisi, ko apprec baņķeeris. Sarežģījumi starp muiz-

neekeem un teātra izraditajeem. Milestibas daudz,

grēka daudz, censibas daudz, bet latveeseem attaļas

aprindas.

Maiju Ida jeb: Caur tumsibu pee gai-
smas. No peedzivojumeem smelts stāsts. No

Annas Steen. Riga. Drukāts un dabūjams pee

M. Jakobsona. (Cenz. 1893. g.). (112 1. p.).

Tadu stāstu vajaga visāda ziņa no j>eedzivoju-
meem smelt, jo citādi tadeem nemēdz ticēt. Maiju

Ida izstaigā laupitaju rokas, alas, vergu tirgus,

kungu namus ka verdzene, kungu namus ka audzēkne

un miļaka, lidz ta laimigi eebrauc laulibas osta.

Šausmas to pavada. Ja nu, musu rakstneecibas lauka

ari vel šausmas eenes naudu.

Vecais muzikants. Stāsts. Latveesu valoda

sarakstījis R. Bodneeks. Jelgava 1893. Apgā-

dājis un drukājis H. Allunans. (20 1. p.).

Skolotajā dels, muzikants, mii rentneeka meitu,

nedabū, aizeet ar vijolēm pasaule, parnak, kad viņa

miļakas meitai kazas. Divi nelaimigi aizspreedumu upuri.

C. Iz dzives ņemti stāsti un apraksti

(Visi tulkojumi).-

Kostromas zemneeks Iva n s Susaņ i n s, ka viņš

uzupurējis dzivibu preeks Cara. Sarakstījis D o r o -

gobuzi no v s. Latviski tulkojis Alberts Treu-

lands. tulkojuma oriģināls eeteikts tautas skolu

bibliotēkām. (Cenz. 1893.) J. (Zichmaņa apgadiba).

(40 1. p.).

Susaņins izglābj Michailu Feodorovicu no poļeem.

Apraksti peovilcigi.

3*
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Bataku ceems uz Zumatras salas. Pec

Gr rundem a n a Dunsbergu Ernests to atstasijis

latviski. Riga, L. Hoerselmaņa grāmatu apgadeena.
1893. (34 li p.).

Bataku ceema un viņa eedzivotaju apraksts; salī-

dzinājums starp viņu agrākam paganu eerasam un

tam, kas caur Reines misiones beedribas misionareem

tur eedestitas.

Klaas Kuhn, Hottentotumisionārs. Riga. L. Hoer-

selmaņa grāmatu apgadeena. 1893. (24 1. p.).

Klaas Kuns, Berlines misiones nama izmacijees,

sludina Deeva vārdus Bavendu zeme.

11. Dzejotu krājami.

A. Dazadu dzejoļu krājumi.

Jaunas dzejas no Vensku Edvarta. Riga,

1893.Pucisu Ģ-ederta (Eulenberģa) apgadiba. (951.p.).

Krājuma pavisam 71 dzejolis: 1) dzeesmiņas 25,

2) dažāda satura dzejoļi 14, 3) pasaciņas un miklas 7,

4) Citu tautu dzejneeku dz. 25. — Se ir ista dzeja,

kas veetam izplūst iz tagadnes likstām un kaitēm,

pa leelakai daļai iz milestibas. Dažos gadījumu dze-

joļos mazāk dzejas.

Zeedoņa sapņi. Dzejoļi no Pava s ar v Jāņa

Jelgava, H. I. Draviņ-Dravneeka apgadiba, 1893.

(100 1. p.).

Pavisam 80 dzejoļu. Tee ar maz izņemumeem
ir milestibas dzejoļi, kam puslidz veenada nokrāsa,

sapņu veids, trūkst pateesu jutu dziļuma, dabibas un

dazadibas. Forma ļoti gludena, peelaidiga, Tapec

pa veenam uzķerti see dzejoļi, var patikt, bet pa
vai-

rakeem kopa apnik.

25. 25.

26. 26.

27. 1.

28. 2.
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Sapņos un nomoda. Dzejoļi no Gr ūnberģu
Pētera (Viļņa). Jelgava, H. I. Draviņ-Drav-

neeka ģeneralkomisija. (Cenz. 1893. g.). (10 1. p.).

Pavisam 53 dzejoļi. Atkal sapņi, bet ne vairs

tik veenmuligi. Grūnberģis sacer dzejoļus par tautu,

tēviju, dzimteni, latvju censoņeem, dabu un milestibu

un tad vel dazada satura. Atspid sur tur pa dzejis-

kai dzirkstelei, bet makslineeka teķnikas tur ļoti maz.

Dzejoļi. Sacerējis Aug. Kazo k s. Riga. Drukāts

pee M. Jakobsona. (Cenz. 1893. g.j. (63 1. p.).

60 dzejoļi; starp tulkojumeem daži iz italeesu va-

lodas. Se ir domu un veelas dažādība, trūkst pa lee-

lakai daļai dzejneeka smalkjutibas un eesiluma. Jaukas

ir domas par kluso, leno miršanu daba. Kažoks redz

savu draudzeni, navi, kas tam roku speez. Dzejneeks
ir miris.

Dzeesmu paza rites. Dzejoļi no Purkalisu

Jēkaba. 1893. Apgādājis grāmatu tirgotājs J.

Ozols, Cesis-Vec-Peebalga. (116 1. p.).

Krājuma 35 tulkojumi, 23 oriģināli. Starp tulko-

jumeem Samiso Zaļas i Gomec, Ģillera Pulksteņa

dzeesma, Goethes Bajādere un daži citi eeverojami
vācu dzejas gabali. Purkalitim valoda rit vijiga,

peemiliga. glita; viņam vedas tulkot dzejoļus kas izteic

leegas jutas, nevedas tik labi ziniet speeigu jutu aug-

stumu un noteiktu aprobežojumu. Patstavigu dzejisku
domu viņam maz.

B. Sevišķa rakstura krājumi.

Sveiks! Jautras dzeesmas no Ludeiiii Jēkaba.

I. burtnica. Autora ipasums. Jelgava, 1803. H. I.

Draviņ-Dravneeka ģeneralkomisij a.

Laba daļa dzejoļu, ipasi tur, kur sacerētājs daudz

neprāto, spirgta jautrība. Bet si nak pa leelakai daļai

no alus. No viseem 22 dzejoļeem spēle 13-tos alus

0. 4.

31. 5. |
!

2. 6. |
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un meestiņs savu lomu. Tad ari pratiga meitu bučo-

šana, t. i. tada, ka lai nevelk pee altāra. Nu, vaj tad

citādi nemaz nevar uzjautrinatees ?

Krilova pasakas (fabulas) lidz ar dzives aj)-

rakstu. Latviski tulkojis Fr. Adamovics. Riga,

1893. (R. L. B. Zin. Komisijas Der. gr. apg. No-

daļas izdevums). (91 1. p.).

glita grāmata uzejam Krilova dzives ap-

rakstu, peezimi par pasaku un 60 Krilova pasakas.

Tas atdzejotas oriģināla rituma, skaidra, ista latveesu

valoda, kas uzticigi un izveicigi attēlo oriģināla saturu

un ipasibas.

Jurneeka Dzeesmu galds. No Ed. K. Riga,

1893. Drukāts un dabūjams pee M. Jakobsona.

(104 lapas puses.).

Pavisam 46 dzeesmas, kam meldijas peedotas,

pa leelakai daļai tulkotas. Izteikai nav daudz meklēts

pec gludas dzejas tonnas. §ur tur se dabūjam eeska-

titees pateesas cilvēka jutas jurneeka dazadejos apstākļos.

Ne-aizmirteles no G. G-rintala. Otra pa-

vairota druka. Riga-Agenskalna. A. J. Frey ap-

gadiba 1893. (92 1. p.).

56 dzeesmas, kam pamata domas reliģiski dze-

jiskas ; jusmiba peeturas pee rindu atkartojumeem,
refrēna un caur to nostiprina savu eespaidu. Veet-

veetam formas negludenumi neļauj jusmibai skaidri

izplūst.

Beru dzeesmas, visādam vajadzībām, seta un

kapsēta, ar mazu peelikumu. Sagādātas un sace-

rētas no Fr. Malber g a. Jaunjelgava, A. Svabe

apgadeena 1893. (55 1. p.).

Se sirmais dzejneeks leek preeksa 70 dzeesmas,

gan oriģinālus, gan parvertumus no vecajam baznicas

dzeesmam, gan tulkojumus. Ari oriģinālos panti grozās

parastajos dzeesmu teiceenos. Iz sirds plūstošas, pa-

teesas dzejas se maz.

33. 7.

31. S.

35. 9.

36. 10.



39

111. Garāki veena gabala dzeedajumi.

a. Oriģināli.

Üba g s. Stāstījums iz tautas dzives no Jansev ka.

Riga. 1893. V. Altberģa grāmatu pārdotavas ap-

gadiba. (16 1. p.).

Kungs atšķir miletaju no viņa miļakas Annas,

leek tam izpuletees velti, nodod viņu zaldātos. Anna

tomēr neprec nodomātu piķeeri. Vecuma miletajees

apprecas. Uz maz lapas pusēm se daudz dzejas.

Prologs jubilejas svetkeem Rigas Latveesu beedri-

bas skatuves 25 gadigai pastāvēšanai. Aspazijas.

Riga, F. Geliņa apgadiba 1893. g. (20 1. p.).

Ap latvju tautu pulcējas Ģēnijs un viņa pava-

dones : Muziķa, Glezna, Dzeja, Industrija, Ziniba,

Talija. Tas telo dzejiski un zimigi pašas sevi un savu

darbību.

Vārpu vaiņags Rigas Latveesu Beedribai uz 25

gadu pastāvēšanas svetkeem 10. novembri 1893. g.

Teodora pits Riga, 1893. Drukāts B. Diriķa

un beeclru grāmatu pārdotava. (1 lapas).

Mēģinājums, Beedribas celšanos un darbību dze-

jiski tēlot.

b. Tulkojumi.

J. Mi 11on a pazaudēta paradize. Epose div-

pacmit dzeedajumos. Pec J. V. Cacharia un Dr.

Kottenkampa raksteem to latviski pārcēlis un lieksa-

metra peršās sadzejojis Dūnsbergu Emsts

sen. Pirmā daļa. Sesi dzeedajumi. Leepajā, 1893.

K. Ukstiņa apgadeenā. (122 1. p.).

Oriģināls sacerēts jambos, vācu tulkojums salikts

heksametros. Pec ta ari Dūnsberga tulkojums heksa-

metros. Tas tek pagrūti. Valoda veetam negluda,

veca. Tomēr ari par so darbu jāpateicas: caur to ari

latveetim eespejams eeskatitees pasaule slavena epa

jaukumos.

37. 1.

38. 2.

39. 3.

40. 4.
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Fr. Sillera Zvana dzeesma, Latviski tul-

kojis Purkalisu Jēkabs. Vec-Peebalga, 1893.

Apgādājis grāmatu tirgotājs Ozols. (15 1. p.).

§is tulkojums, cik man zināms, sestais, un ja

grib dabūt tulkojumu, kas pilnigi pasneedz oriģināla

dzeju, tad tas nevar but beidzamais. Oriģināla tei-

kumi, kas ka akmeņa izcirtumi izrada saturu, tulko-

juma omuligi pluzdami daudz veetam ne-isteiz to pasu.

IV. Lugas.

A. Bēdu lugas.

(Visas oriģināli).

Pazudušais dels. Beclu luga peecos celeenos

110 Rūdolfa Blaumaņ a, Piga, 1893. g. B,

Euetca apgadiba. (62 1. p.).

Stāsta „Perkoņa negaiss" (sk. Nr. 1. 3.) drama-

tizējums. Eoplaiņu Krustiņš, kas palaidneeks. drauga

Pulisu Paula pavests, mii krodzneeka Inķa meita;

viņu mii ari audzēkne Ilze. Milestibas skati starp teem

skateem, kuros vecāki ar delu sanistas. Lugai caur

to bagāts saturs, bet nenoteikta darbiba, kas uz mērķi

virzas. Tevs delu nošauj negaidot, nezinot, negribot.

Lugas atšķirtas daļas uzejamas daudz mākslas, daudz

dzejas un druskas no dzives.

Nav d a. Beduluga peecos celeenos. Pūriņu Kļava

sacerēta. Jelgava, 1893. H. J. Draviņ-Dravneeka

apgadiba. (89 1. p.).

Vitols, bijis skolotājs, top bagāts apprecēdams

tirgoņa Dzintara meitu, tapdams par beedri tirgonim

Urķim, atstādams savu agrāko miļako. Urķis, leekulis

un blēdis, to eegruz posta. Spekulācija, caur ko grib

izglabtees, ne-izdoclas. Vitols nošaujas. Eakstureem

1. 5.

42. 1.

43. 2.



41

1. 3.

5. 4.

46. 5.

un darbībai trūkst noteikta virzeena, lugai caur to

trūkst dramatiska speķa. Valoda gluda, daži raksturi

romantiski jauki.

Stepermaņu Krustiņa Altranstetas asins zeeds.

Bedluga peecos celeenos. Saldu, K. Stepermaņa

apgadiba. 1893. (89 1. p.).

Tēlotas Patkula un citu Vidzemes muizneeku

ciņas pret zveedru valdibu un Patkula gals, kas labi

attālinās no galvenās darbibas. Caur to izbojajas
darbibas sekas un lugas dramatiskais spēks.

Stepermaņa Krustiņa Ūdens meita. Ro-

mantiska bedluga peecos celeenos. Saldu, K. Ste-

permaņa apgadiba. 1893. (65 1. p.).

Gadijumi sarežģījas caur to, ka Arnolds, muiz-

neeka dels, mii melderenes meitu Metu, kas izradās

par viņa masu no teva puses. Tomēr caur to ne-iznak

traģiskas beigas. Metai vajaga nozeegtees, un so citu

nozeegumu pec tapt noteesatai uz navi. Lai noslēpu-

mus atklātu vajaga paraclitees gareem, Ūdens meitai,

melderenes garam. Galvenais sarežģījums tik eevero-

jams, ka tas veen. dzejiski izstrādāts, butu varējis
novest pee traģiskam .beigām bez viseem sanu ceļeem,

kas lugu izmaitā. — Sini un citas Stepermaņa lugas

nak veetas preeksa, kas mirdz nepārspējama dzejas

jaukuma, Tapec nevar atturetees ne-izsacit vēlējumos,

kaut Stepermanis nopeetni izkoptu savas eeverojamas

dzejneeka dāvanas.

B. Joku lugas.

(Visas tulkojumi).

Laime un milestiba. jeb: Tr i s klenderi.

Burvju pasaka ar dzeedasanu 3 celeenos un 8 bildes

no Joa n n a Nestroija. Muziķa no Ādolfa

Mūllera. Tulkojis Duburs. Dzeesmu teksts Essen-

bergu Jāņa. Jelgava, 1893. Drukājis un apgādājis
A. Reinbergs. (60 1. p.).
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Laimes deeveete Fortūna izmēģina pee trim pa-

laidņeem, vaj teepratis laimi ceenit. Veens no teem teek

uz augšu, divi isa laika izdzivo cauri. Lugai daudz

humora un peevilcibas.

Diva i ņ a nelaime. Joks veena celeena no V. S.

Peņkova. Latviski no J. S. Jelgava, 1893.

Drukājis un apgādājis A. Reinbergs. (27 1. p.).

Vera. ārsta Ņilova seeva, sūdzas, ka viņas virs

ne-esot greizsirdigs. Ar krusttēva palidzibu attistas

karotais greizsirdības skats.

Divi teatraliski uzvedumi, l)Pedejee divi ru-

buļ i. Joks veena celeena. — 2 ) „V iņ s ne-

smēķē!" Joks veena celeena. Pec Fr. Grabēs

brivi tulkojis Lejas-Krumiņs. Leepaja 1893. K. Uk-

stiņa apgadeena. (16 1. p.).

1) Virsneekam Kadiķim pedejee 2 rubļi, ko den-

ciks neslēpj viņa miļakajai dāvinājumu pasneegdams.
Virsneeks dabu bagātu mantojumu. — 2) Marija sirdās,

ka miļakais nesmēķē, To zinot, tas smeķe, ka ne vaļas

nav. Saligst.

C. Sadzives ainas, skatu lugas

a. Oriģināli.

Stepermaņu Krustiņa Maci t a ja meita.

Skatu luga 5 celeenos. Apgādājusi Stepermaņa grā-

matu pārdotava Saldu. Petrapili, 1893. Drukājusi

Ķeizariskas ZinibuAkadēmijas tipogrāfija. (1011. p.).

Macitaja meita Laura un latveesu students Jus-

minis milas. Tevs Lauru peespeez, precēt asesoru

Franci. To nošauj Inga, kad tas redz milinamees ar

savu seevu. Laura un Jusminis saderinās. Darbību

noteic arēji apstākļi, ne raksturi un viņu kopdzive.

Daudz brinumu, sjndosas domu peries.

Stepermaņu Krustiņa Sodi b a. (Pec tautas

teikas). Drāma trijos celeenos. Saldu 1893. K. Ste-

permaņa apgadiba. (26 1. p.).

7. 6.

48. 7.

9. 8.

0. 9.
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Sodība nak par to, ka Norkalns nav glābis no

slīkšanas viņa mājas eelikto Leeparn Juri. Ta pa-

stāv eeks tam, ka Leepara dels, Norkalna meitas Mā-

riņas miļakais, neviļot nošauj Māriņu, šaudams uz

balto spoku zirgu, kas atgādina Norkalna nozeegumu.

— Teika ta zimiga; bet par drāmu ta nav iztaisita.

Divi apstākļi: nesaistīta valoda un parasta ortogrāfija

leecina, ka dzejneeks sak eeverot reālo pasauli.

Particiba un nabadziba. Sadzives aina ar

dzeedasanu 4 celeenos, pec kada vecāka preeks-

metasarakstijis Latveesu skatuvei Ādolfs Allu-

nans. Jelgava, Ludv. Neimaņa apgadeena 1893.

(68 1. p. un 2 lapas notis.).

Arnolds, uzpūtušas, bagātas atraiknes dels, kuģa

kapteins, mii kurpneeka Kalēj iņa meitu Adeli. Mātei

nezinot viņš ar to apprecas, tad aizceļo uz Ķinu, pa-

zūd, pamet seevu un pec tam radušos bērnu truciba.

Viņš parnak, savējus izglābj, atsakās no juras. Bagat-

neeku aizspreedumi pret zemajeem parādās spilgta
krasa. Sadzives kaite, nabadziba, ko dzērums veicina,

likts Kalējiņu ģimene it reāli preeks acim. Bet beigas,

kur Arnolds atsakās no sava darba lauka, juras, lai

atrastu laimi pee savas Adeles saneem, ir tirais ro-

mantisms.

Melnais Pēteris. Sadzives aina ar dzeedasanu

un deju peecos celeenos. Sarakstijis Eižens

Kociņš. Riga, 1893. g. Paša sacerētajā apgadiba.
J. Brigadera generalkomisija. (80 1. p.).

Melnais Pēteris, Ilzes miļakais eebuveetis eekuļas

caur blezeem ceetuma. Biezus sagūsta. Vilku nošau-

dams viņš neviļot dabu naudu, ko parādus nomaksāt,

un meza sarga veetu. Laime ceļ viru. Bet drāma

derētu turetees pee paruņas : Darbs ceļ viru. Ainas

pārsvara iz krogus dzives. Dzejas trūkst.

Drau g i. Sadzives aina ar dzeedasanu, rotaļām un

deju 5 celeenos (6 tēlojumos). Sarakstijis D. Sveņ-

ķis-Zariņs. Jelgava, 1893. Drukājis un apgādājis
A. Reinbergs. (81 1. p.).

51. 10.

2. 11.

53. 12.
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Vitols, saimneeks, ko draugi paved uz tērēšanu,

saderinās ar Graudiņa meitu Olgu. Krodzneeks Lap-
sens taisās ar viltotam vekselem eegut viņa mājas.
Olga to atstāj; Vitols nelaimigs. Anna, Olgas masa.

tam peeķeras; Vitols laimigs. Lapsena nodomi izput;
Vitols laimigs pa visam. Se ir ainas iz tautas dzives,

kuras nepabalstas uz nekādu nopeetnu pamata ideju.

b. Tulkojumi.

Meldera meita jeb Zeemas svētku nakt i.

Drāma iz tautas dzives peecos celeenos. Latviski

pec E. Rau pa cli a „Der Mūller und sein Kind"

no Zeemceesu Marijas. 1893. Jelgavā. Drukājis un

apgādājis A. Reinbergs. (56 1. p.)

Meldera meita, bez pretrunas klausiga, eet boja

tapec, ka tevs to šķir no mazturiga Kārla, Parādī-

bām, zeemas svētku nakti
praveesa spēks. Marija,

Kārlis, kam aizleedz flautu pūst. romantiski dzejas zeedi.

Pal i g sista laika. Dzeesmu luga veena ce-

leenā un 3 tēlojumos no J. Ste 11 enlic i m a.

Latviski tulkojis K. Brivkalns un J. Leelakmens.

Muziķa no A. Konrādi. Jelgava, L893. Drukājis

un apgādājis A. Reinbergs. (23 1. p.).

Muižas parvaldneeks grib izjaukt precības. Liga-

vas teva tevs pasaka grafam, ka viņš to no uguns iz-

glābis. Grafs izjauc muižas parvaldneeka nodomus.

Atgādina musu senatni.

D. Ar muz ik v kopoti uzved v m i.

Spoku stunda, Romantiska opera veena celeena

no Dubura. Muziķa no J. Ozola. Riga, 1893.

E. Ģ-eliņa apgadeena. (20 1. p.).

Vagars Ģ-eets nedod savu meitu Ilziņu mazturī-

gajam Rijkurim, pats aizeet boja; miletajees apprecas.

4. 13.

5. 14.

6. 15.
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Pasaules radisana. Oratorijs no Joz c fa

Havdna. Tulkojis Baginsku Fricis. Riga, 1893.

Drukājis A. von Grrothuss. (12 1. p.).

Dzejisks tekts par oratoriju par 6radisanas deenam.

V. Deeva vardu grāmatas.

Spre d i ķ v gramat a, preeks visam baznicas gada

svetdeenam un svētku deenam no J. V. Sakrā-

liovi c z,
Leel-Auces draudzes macitaja. Jelgava.

pee J. F. Steffenhagen un dela. 1893. (178 1. p.).

Se atrodas pavisam 80 sprediķi, katrs caurmēra

3 lapas gars; starp teem 5 gavēņu apcerējumi» Va-

loda skaidra, izskaidrojumi gaisi. Aizgrābjoša speķa
se maz; it beezi paspid gara dzirksteles, kas dzivi un

sirdi apgaismo. Grāmata izlidz manāma vajadzība.

Tukšu trauku peepildisana. Sprediķis no

C. H. Spurģ c o n a, Riga-Agenskalna, A, J.

Frey apgadiba. 1893. (15 1. p.).

„No viseem saveem kaimiņeem ludz tukšus trau-

kus labu pulku ..." 2 Ķen. 4, 3.

Vara cuskas pa-augstinasana. Sprediķis
no C. H. Spurģeona. (Otra druka). Riga-Agens-
kalna. A. J. Frey apgadiba 1893. (16 1. p.).

„Mozus taisija veenu vara cusku un to uzcēla

par zirni." 4 Moz. 21, 9.

Suni s i. Sprediķis no C. H. Spurģeona. Riga-

Agenskalna, J. A. Frey apgadeena. 1893. (16 1. p.).

„Bet viņš atbildēja un sacija : Tas neklājas ber-

neem maizi atņemt . . . Mat, 15, 26—27. Mark.

7, 27—28.

57. 16.

58. 1.

9. 2.

60. 3.

61. 4.
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Deenisķa maize uz deenisķa ceļa. Ap-

cerējumi svētu rakstu pantiņos katrai deenai gada.

īsti svētu rakstu vardi. Bitos. Riga-Agenskalna,
J. A. Frey apgadiba (cenz. 1893. g. 373 1. p.).

Bībeles panti, sakārtoti pec menesa deenam.

Bibeles lasisanas kārts. 1893. Vārds. Kārtis

apstellējamas pee J. A. Frey, Riga-Agenskalna.

(8 lapas).

Svētu rakstu veotu sazimejums katrai deenai.

2. 5.

63. 6.
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Latveešu beletristiskas gramatas
1893. gadā.

11.

Statistiskas ziņas.

Peezime. Eeverotas se grāmatas, kas sazimetas saraksta un kas caur

Zinību Komisijas bibliotekāra gādību un citādi man nākušas

roka. Visas 1893. gada iznākušas te nav. Trūkumi tomēr nevar

but nekādi eeverojami. Ziņām kads svars caur to, ka dazadu

grāmatu samērs bus puslidz pareizais. Tikai apgādātāju saraksta

varbūt eeveroj amakas kļūdas. T.

Grāmatu apgādātāji

(izdevēji, ģeneralkomisijas, eespeedeji).

Apgādātāji

(ar aizradijumeem uz gr.
sarakstu).

Apgādātāji

(ar aizradijumeem uz gr.

sarakstu).
TO _M

R i g ā. Jelgavā.

A. J. Frey, Āgenskalnā 8,
15. Draviņ-Dravneeks 1, 4, 10.

11, 35, 59, fiO, 61, 02, 03.

(tikai kristiga satura).

„Deenas Lapa" 6, 12, 13,

8 10.

28, 29, 32, 43
... .

A. Reinbergs (tikai lugas)

40, 47, 53, 54, 55 . . .

7

52.

5 17. H. Allunans 21, 23. . .19, 20 .

3. M. Jakobsons 14. 15, 22, 18. Steffenhagens 58 . . . . 1

30, 34 5 19. Neimanis 51 1

Derigu grāmatu apgādā-
šanas Nodaļa 2, 3, 33 .

L. Hoerselmans 10, 25, 20.

3

Kopā I 16

3
L e e p a jā.

Ukstiņs 7, 40 48. .
. .Ģeliņs 38, 50

M. Freiberģis 17 . . . .

2 20. 3

1 21. M. Petersons (Citu tautu

J. Zichmanis 24
...

1
rakstneeku tulkotāji) 5. 1

Pucisu Ģ-ederts 27 . . .

V. Altberģs 37
...

.

1 Saldu.

Krūmiņš 9
..... . 11 22.

1. Diriķis un beedr. 39 . . 1 23. K. Stepermanis 44, 45, 49,

Kuetc 42 1
50 4-

Brigaders 52

Grothuss 57

1 K u 1 di g ā.

1 24 Rozensteins 18
... . 1

25.

Jaunj elgavā.
Kopā 34

Svabe 36 1

2G.

Vec-Peebalgā.
Ozols 31. 41 2

Kopā ļ 63
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Grāmatu šķiras.

Galvcnec preeksmeti un dzenuļi.

3

•īf.

o
■p

+3 •!-!

d 03
—

o

1. Stāsti.

A. Krājumi 4 7 11

B. Veenigi stāsti

C. Iz dzives ņemti stāsti un ap-

4 8 12

raksti

2. Dzejoļu krājumi.

5

I 26

5|A. Dazadu dzejoļu krājumi .
B. Sevišķa rakstura krājumi . 2 11 2 I I

i

I 10

3. Glaraki veena gabala dzeedajumi. o
O

i

2 I i 5 i 5

4. Luga s.

I
I

A. Bedu lugas

B. Joku lugas

4

3

2

1 I

4

3

7

2

C. Skatu lugas, sadzives ainas
.

5

D. Ar muziķu kopoti uzvedumi. 1

Deevvardu grāmatas. 5 6

L6

5. 6

Kopa 24 32 | 7 i 63
i

'—

o
3

L. Sadzīve 1, 2, 3, 4, 5, 12. 22, 24, 34, 42,

43, 50, 51 3 13

2. Milestiba 13, 14. 15, 18, 19. 21, 23, 37,

52, 53, 54, 55 12

3. Kristīga ticiba 8, 9, 10, 11, 25, 26. 35,

36, 58, 59, 60, 61, 62, 63 ... . 2 11 14

4. Pamaciba 7, 17, 20, 33 4 4

5. Māksla 27, 28, 29, 30, 31, 40, 41, 44, 45, 49. 3 2 5 10

6. Jautrība 6, 16, 32, 46, 47, 48
... .

1 5 6

7. Gadijums 38, 39, 56, 57 3 1 4

Ko a 24 32 63
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Milestibas sare^ģijumi.

Grāmatas ar fabulu, stāstu pavedeenu ....
42

Grāmatas, kuras milestibas sarežģījumi, (lai ari ne

visur ka galvenais dzenulis 30

Milestibai laimigi iznākumi
...

8 orig. 11 tulk. =19

Milestibai nelaimigi iznākumi
. .

6 — 5 — =11

14 — 16 — =30

Galvenās darbibas iznākumi

(Rakstos ar eeverojamako darbibu.)

Galvena persona izcinas, top laimiga 7 tulk. 9 orig. = 16

Galvena persona eet boja, top nelaimiga 4 — 10 — =14

Boja eesanas cēloņi:

1. Karakteris.
.

.

5 orig. 2 tulk. = 7

2. Apstākļi ... 4 — 2 — = 6

3. Liktens.
...

1 — («Na 50) — = 1

4. Kaisliba
. . . [(1) Iz Blaum. stāstu krājuma, Eaudupeete.ļ

4Rakstu krājums. X.
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Latveešu beletristiskas gramatas

1893. gadā.

ni.

Eeverojamakee ideāli un raksturi

itakstneeciba ir dzives spogulis. Un ja mums ari butu

preeksa ražojumi, kuru sacerētāji nav uz to skatijusees, ka viņu

teli lidzinatos dziveem ta laika cilvekeem, ka viņu domam un

idealeem butu sakars ar dzivi, — ari tadi rakstneecibas ražojumi

ir dzives spogulis. Tādos ražojumos, ja ne vairāk, ir rakstneeks

pats sevi notelojees. Un tacu ari viņš ir dzives paradiba. Ne

tik veen. Viņš ir tas dzives paradiba, kuras vidu viņš uzaudzis

un darbojas. Tad nu viņš sevi zimedams, ir zimejis savas ap-

kārtnes iznākumu. Sis iznākums skubina meklēt pec celoņeem
— un tur nu atrodam dzivi. Reāla dzive tādos ražojumos mek-

lējama drusku dziļāk, atrodama viņa tur tomēr. Sis dzives iznā-

kums ir viņš pats. Un tomēr vairāk neka viņš pats. Sij dzivei

nav tik veen iznākumu, ka viņš. Dzive, kas kada aprobežojama
laika un apgabala ir veenada, tiks ari pee veenadeemiznakumeem.

Tad nu tadi raksturi, par kadu rakstneeks sevi zime, bus atro-

dami ne veens veen, bet viņi bus zināmas robežas izplatiti.
Rakstneeka ražojumi tad mums leek preeksa garigas dzives bildi

kada laika. Sai ziņa ir ipasi svariga lirika. Tur nav nekādu

teļu, kuru gara saturs ir petams, tur teli gaisi runa, pasi izteic,

ko jut un veļas, ko cees un bauda, uz ko viss viņu prāts nesas.

Eeskatisimees tad musu j^gaj" gada lirisko dzejoļu

krājumos.

Vispirms mums tur nak preti sapņotaj s. Divi lirisku

dzejoļu krājumi jau virsraksta nes sapņu nosaukumu: „Zeedoņa

sapņi" (Pavasaru Jāņa) un „Sapņos un nomoda" (Grunberģu

Pētera). Sapņi nav nekas ļauns. Viri, kas daudz strādājusi, ir

pa laikam ari daudz sapņojusi. Sapņi, kas viņeem preeksa stā-

vējusi, ir teem uz darbibu vairāk speķa devusi, neka edeens un

dzereens, Un ja kads ari vairāk nav darijis, ka tikai sapņojis,

sapņojis sapņus, kas pulkus ir aizkustinājusi uz ne-aptu-

ramu darbibu, ari tas ir daudz darijis. Merkels sapņoja jauku
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sapni par brivibu, un viņš to redzēja atvērtam acim, nometamees

viņa dzimtenes bērnu starpa. Pumpuram bija sapnis par erks-

ķeem apaugušu lauku, kur vecis macija ērkšķus izcirst, rakt un

destit, un tad tur naca saules meitas ar zeedeem rociņa.

sapnis ir daudz izaicinājis tautas druva strādāt. Luk sapņi, kas

dzivibu vada! Par ko musu sapņotāji dzejneeki tagad sapņo?

Zināms, par tēviju, par dzimteni. Pee Kubanes veens sapņo.

Viņš gara pareet Baltija, teva mājas. Ko viņš tur redz ? Nu,

tevu, mati, brāļus, masas, draugus, radus. Tos taisi. Un tad

— „un iz viņu pulka steidzas daiļa, skaista zeltene." Un tad

sakas darbiba: „Lupas viņas bučas jut." Tādai darbibai ir pa-

nākums, ka atkal „dvesli apklāj sapņi maigi." Un tad „gars

sķeet cita pasaule." Domājams, ka ar to visa si sapņu un darbu

virkne laimigi noslēdzas. Tomēr ne. Tad nak uzsaukums kazakam,

lai laiz laivu Kubane, ka dzejneeks var airēt projām Baltija.

Sapņotājs tacu varbūt nopratis, ka no sapņa veen nekas nav.

Tas bija pee Kubanes. Pee Mētras sapņo tris. Ari tee sapņo

par teva mājam. Tur ir birzes, kur tee nesen gājusi pastaiga-

tees, katram zeltene pee saneem. Ta, luk, tagad sak sapņot par

dzimteni. Tadi sapņi ir jauki un dzejiski, un kas tads ir, tam

ir ari teesiba but. Tikai par to jābaidās, ka tadi sapņi tik varen

ne-eeplesas, ka paleek maz telpas citeem. Tee sak jau palikt par

laika zirni. To ne-atrodam laikmeta, kad Auseklis un Pumpurs

ražoja. Cik tur aprobežota milestibas dzejoļu nodaļa, un ka

vardi plustin plūst par brivibu, par gaismu ! Eet see sapņi jau

tik tāļu, ka aizmirstas pasaules leetas un darbs. Grūnberģis

taisni izsaka par savu koklētāju: „Uz neecigam pasaules leetam

Nemirdz viņa centeenu stars, Pec augstākam, svētākam veetam

Tvikst, slāpst un tik cenšas ta gars." Ja, kas sis par leetam un

veetam isti ir? Un kas lai ķeras pee „neecigam pasaules leetam?"

„Zeedoņu sapņu" dzejneeks lūkojas rokas saņēmis miļas daiļuma,

un ta aizskreen stundiņas it ka spārnotas — jauks sapnis viņu

saistijis. Vaj te jau neparādās bezdarbiba par ideālu? Ir,

zināms, bijusi laiki, kur ari bezdarbiba bijuse par dzejas ideālu.

Tee bija romantikas laiki. Tad teica ta : „Savu laiku es eedalu

divas daļas : pusi no ta es nogulu un pusi nosapņoju. Kad es

gulu, tad nekad nesapņoju, jo gulēt ir visaugstākā gara-spejal)."

*) Brandes, Hauptstrormingeu der Literatur des 19. Jahrmmderts

(Duncker, 1872.) I. p. 266.

4*
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See laiki ir citur par attistibai kaitigeem atziti, sajusti, aizdziti,

un tapec viņu zim.es nav nekādas dzivibas zimes.

Milestibas sapņeem ir musu lirika maz atsvara. Bet sis

pats mazums ir digstosa sekla, kas dārza vidu visaudzelīgākajā
veeta zeme guldināta, ta ka ir cerams, ka ta attistidamas tārpu

ee-estas milestibas rozites nodzis kada dārza stūri, tikai veselīgas

un krāšņas pamezdama par izrotājumu zaļajam augu rindām.

So darbu ne-izdaris tēvijai nodomāti dzejoļi, kas pa-

matoti uz tautas senatni. Purkalisu Jēkabs, kas leek garidznee-

kam sargāt svēto ozolu no eenaidneeku rokas, ved pats mus uz

Lugažu, Alojas, Vec-Peebalgas kapsetem. Tur gul tee viri (Cimze,

Auseklis, Kronvalds), kas daudz sapņojusi, strādājusi. Tee dus,

viņu gars dzivo. Kas dzivo, tas attistas. Nesaskanētu ar attistibu,

ja tos gara teļus, kas senatnes kapa gul, raudzitum celt ara. Un

taļaku tas pats Purkalisu Jēkabs dzeed par Dadzi, kas izaudzi-

nājis dadziti Pēteri. Sis dzer krodziņa, knaiba skuķeem vaiga,

pārved smalku seeviņu un aizdzen vecos uz pirti. Pec ari žurkas

uz pirti skreen, jo klēti trūkst graudu. Taļaku atrodam pantiņus

par kalpu freilenitem, kas ar cimdeem govis slauc, saules sargu

turēdamas. Nu varam izberzēt acis: se vairs nav sapņi. Dzivi

mums rada; tur ir smalkāki, nopeetnaki, dziļāki raksti neka

grāmatas; gaisu acu vajaga, tos salasit. Vensku Edvarts mus

tur ved uz pedam übadziņam, kas eet zeemu basam kajam.
Un tur veens siksnas tiņ ap rokam un galvu, otrs krit uz ceļeem

Augstajam preeksa, trešais saka, ka tas viss eedomas — un visus

tos redz veenu krustu nesam. Dziļa nozime tada laika cigana

gudribai, ka mes tapec raditi, lai tārpi barotos no musu trudeem.

Sis kaites nedzeedes nekādi fantāzijas darinājumi, bet darbs, no -

peetns darbs. Sis domas dod speķu. Kažoku Augusts pec

šķiršanas laimigus laikus atminēdams saka: „Daudz domājam,

runājam kopa, daudz kopa strādājam." Cik daudz vairāk spirgtas
dzivibas sadai atmiņai, neka tai, kam par rotu bali vaigi un

sārtas lupas. !3ada atmiņa, kur kopa strādāts, ir pateesa laime.

Par pateesu laimi Kažoks cita veeta telo tadu, kas čakli strādājot

lēnam par ipasumu eedabujama, kas tad ari nav isa, bet ilga.

Se nu mums ceets pamats apaks kajam un mes no ta varam

droši noskatitees nākotne. Musu dzives spogulis rada ari dzivibu.

Mes redzam cilvēkus, kas skaidram acim uz dzivi nolūkojas, kas

neatrauj as ari viņas kaites eeskatitees un ta dod ceribu, ka tee

neļaus viņam taļak culat. Un darbs gada lēnam un droši par

dzeedinameem lidzekļeem un galvo par panakumeem.
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Apmēram sadu gleznu dabūjam no savas tautas augstā-

kam, pee izglitibas tikušam aprindām, no tam,

kas dzejo un savus dzejoļus leek eespeest. Tas stāv tautas preeks-

gala. Tur stāvošos tautas locekļus medz uzskatit tee, kas vel

neka nav sasneegusi un kam vel viss sasneedzams, par preeks-

zimem, kam pakaļ censtees, viņu ideālus par tadeem, kas preeks

acim turami. To eeverojot vajadzētu ikkatram dzejneekam turēt

par svētu peenakumu, izglitot neveen savu mākslu, gludināt savus

pantus, bet it ipasi izglitot vispusigi sevi pasu gludināt, no-

ceetinat savu tikuma raksturu un izstrādāt ideālus, kas ir cee-

nigi, ka ar visu speķu teem pakaļ cenšas. — Tomēr ne liriskee

dzejneeki veen, ikkatrs dzejneeks raksturo aplinkus sevi pasu

un atstāj uz lasitaju eespaidu no savas personas. Savus aplūko-

jumus par dzejneeku pasu raksturu un idealeem varētu turpināt,
ari pee episkeem un dramatiskeem peeturedamees.
Bet se redzam vispirms dzives atspoguļojumus viņas

dažādība, tauteesus, kas neleek neka drukāt, ideālus, kas negrib
derēt citeem par preekszimi. Tas mums musu rakstneekeem par

godu jāsaka, ka tee tagad, cik no musu pagājuša gada grāma-

tām redzams, gandriz bez izņēmumu peegreezusees tautas dzivei

tagadne vaj vel atminama pagātne; atstājusi pasaku un teiku

fantāzijas, Eamavu un pekli, tee ņem viru, kas virs zemes eet,

un skatās, ka tam ar seevu un berneem klajas. Pavisam vel

migla nav aizlidojuse; ļoti maz mums vel stāstu un lugu, kas

ir nopeetnas dzives un raksturu studijas; nav nemaz tadu, kur

sis studijas sakārtotas pec idejas, kas modinādama, kustinādama,

atsvabinādama pa dzivi cauri speezas. Bet, man leekas, ta leeta

ees! Musu rakstneeciba nevajaga neka gast, lai varētu ko citu

veeta celt. Ja ta bez pamata gribēs celt, tad iznāks vaj nu

gaisa pilis, vaj tādas, kas otra deena čupa sabirst. Mums lat-

veeseem, kam iznāk par gadu 30—40 (pec man peesneedzamam
grāmatām 1893. g. 24) beletristiskas oriģinālu grāmatas, derētu,
ka iznāktu tadu divreiz tik daudz. Tee butu pavairoti lidzekļi

dzivi studēt. Uz dzivi ta veen noskatotees nav neveens gudrs

tapis. Grāmatas topam uzmanigi uz to, ko veens, uz to, ko

otrs redz, topam aizkustināti pasi dzive parleecinatees, petit. Ta

uzskati attistas, rakstneeciba attistas.

Pametīsim acis uz dazeem teleem karaktereem,

kas zimeti pa musu pagājuša gada grāmatu lapām !

Starp 10 oriģinālam grāmatām, kur galvenās personas eet

boja, atrodam peecas par boja eesanas celoņeem karakterus. Si
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paradiba skubina domāt. Tur ir breesmiga kaite. Musu starpa

ir karakteri, kas pasi sevi iznicinās. Vaj kaite nav lipiga?
Klausības laikos mums stājas preeksa viltneeks, ego-

ists bez apziņas. Tas mak peeņemt it izveicigi padevibas
un tikumibas seju. Caur to viņš top goda veetas. Tads ir

Krišs Laksts (Doku Ata), Spidzenes muižas tetiņs. Viņš ar vil-

tību un meleem izēdis savu preeksgajeju Vec-Peteri no veetas.

Tāpat viņš izdabū Vec-Pētera delu no mājam. Viņš mak list un

dzelt, ka cuska. Kungam viņš peeleen, ka patik; nu, viņš tam

eedzeļ ar: viņš viņu apzog. Viņš sariko no godigeem cilvekeem,

kalēja, meldera, krodzneeka, teesnesa, veselu beedribu, kas prot

pa tumsu zvejot. Tee apzog pagasta magazinu, pagasta naudas

lādi. Kas nak ceļa, zināms, samaļ, jo tur ir viri ar visadeem

amateem, un taisniba par karogu. G-ala tomēr nelidz ne karogs,

ne amati; beedribai jaeet boja; raksturi, kads Krišam Lakstam,

saēd dzivi un viru. Pec ari apstākļi, kādos Laksti varēja cik

necik svabadi rikotees, gājusi boja. Tomēr Laksti nav vis gājusi

boja. Tee mēģinājusi uzmeklēt citus apstākļus, kuros varētu atkal

darbotees. Teem ir cits vārds un citi goda amati. — Pūriņu
Kļava stāsta „Graismai austot" uzejam Sileeti, konventa locekli.

Skolotajeem vajaga prast, ar teem apeetees. Skolotājs Rasa ir

vecs seglineeks, bet viņam ir smuka meita Anna. Sileetis brauc

ar savu delu pee tas uz precibam, ja-eevero: brauc konventa

loceklis ar savu delu. Anna atsaka. „Nu tu, Rasa, redzēsi."

Zināms, Sileetis kustina un kustina, kamēr Rasām jākust. No

sis veetas varam taisni noskatitees uz teem, 'kam musu novados

„ta vara roka," un tur redzēsim leelu pulku Sileesa radineeku.

Viltiba, egoisms bez apziņas tur ka suna apaudzis ap visparigam
eestadem. Suna nejauki saed. — Nu, un pilsētas un privat ee-

stades? Tur sez tirgotājs Mazneeks (Melbarzu Mārtiņa „Nave

preeks eenaidneeka") sava veikala. Viņš mii (isti gangrib precēt)
cita ligavu. Par laimi viņas miļakais Maliņs ir pee Mazneeka

par grāmatvedi. Tur ir lidzekļi. Leek saviltot grāmatas, uzpērk

viltigus leecineekus, un itin pec sava amata un taisnibas vārda

izsveez Maliņu uz eelas. Laksts ir atradis darba lauku pats sava

veikala. — Un cita veikala viņš darbojas zem Urķa vārda (Pū-

riņu Kļava „Nauda"). Tur viņš peeņemis pat labdaribas un lab-

vēlības seju. Viņš eeprecina Vitolam, kam ne vērdiņa nav kabata,

meiteni ka bildi, ar zelta puru un dara viņu caur to par sava

veikala beedri. Ko vel var gribēt? Urķis zin: meitene Vitolam,

bet zelts viņam, un gala Vitolam neka. — Vaj sis viltneeka
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raksturs ir atleeka no klausības laikeem. jeb vaj viņš eemit lat-

veesa daba? To vajadzētu izmēģināt. Ja viņš ļaujas izdeldetees

caur audzināšanu, sadzives kartību un ricibu, savaldisanos un

taisnibas milestibu — nu, tad ta bijuse klausibas laiku atleeka.

Viltneeka brālis ir krapneeks, izsūcējs. Pēdējais

izšķiras no pirmā caur to, ka viņam nav tik svēts ģimis un

tada goda veeta. Ja viņš dibina beedribu, tad viņš neizeet uz

to, lai kopa ar saveem beedreem citus aplaupitu, ka to dara

viņa brālis, bet viņš aplaupa taisni beedrus. Viņa nodomi nav

tik varen apklāti ar taisnibas segu, un tapec ik katrs tadu viru

deezgan pazist. Tur Gaiļu kroga durvis stāv Gaiļu krodzineeks

(Apsisu Jēkaba „Iz tautas birfii galerijas L). No tam, ka viņš

katra labdeenu saņem, var jau nomanit, cik sveicinātajam kredita

pee papa. Kam maki par daudz peebreedusi, tos viņš uz lūguma
noved sava guļama istaba un uz trim kartim drusku pa-adere.

Viņš ņem preti ari, ja naudas nav, puru mistra. Uz to dod

dzert; bet tadu mistra puru varen atri izdzer. — Jau izveicigaks

sava aroda ir Gluniņs („Iz tautas bilžu galerijas" VI.), tirgotājs

un krodzeneeks. Veikala viņš neviļ ne ar svaru, ne ar meru.

Bet ar viņu dabu eepazitees turigu tevu deli, zaļi dzivotaji,

tadi, kas sirgst ar muzigu naudas badu. Tos viņš velk ka

zirneklis savos tiklos, un kad mers pilns, laipni un negrozāmi

ķeras pee tevu mājam. — Un cita kroga ir Inķis par krodzi-

neeku (Blaumaņa „Pazudusais dels"). Tas kada deena uzrada

s.oplaiņu Krustiņam viņa parakstitus vekseļus, 2000 rubuļu
rertiba. — Un atkal cita krogu izlidz draugeem krodzeneeks

./japsens „Draugi"). Tas uzrada kada deena

Vitolam vekseli par 1300 rubuļeem. — See viri tik veenadi, ka

tee nemaz nav veens no otra izšķirami. Varētu domāt, rakst-

neeki cits no cita tos noskatās. Bet pec sadu teļu oriģinaleem

nav vērts un nav vajadzigs pa grāmatām lapas sķirstit.

tēlojumu veenadiba peerada, ka viņu oriģināli uzejami pee katra

ceļa, pa kureem musu tauteesi izeet savas darisanas. Un sis

apstāklis atkal peerada, ka pa mājam, kas ne tāļu no seem ceļeem

redzamas, sur tur atrodas pa labam cilvēkam, kas sos veikal-

neekus ar preecigu, miļu pratu pabalsta.
Mums preeksa palaidneeka tips. Ja senāk dzeedaja:

„Pate mate savu delu kara viru audzināja," tad tagad var

dažreiz dzeedat: „Pate mate savu delu palaidneeku audzi-

nāja." Aza pamāca savu Spricenu: „Bet ta ka tu viseem stāsti,
ka otrējo saimneeks tevi plēsa aiz mateem un ka tev no ta
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sap galva, un ka mani grustija un dauzija, — tad redzēsim, ko

tad viņš dabūs." (Apsisu Jēkaba „No mazam deenam"). Un

tad viņa leek tam visu deenu gulēt par slimu un noprasa: „Vai

saproti?" — „Saprotu", puisēns atbild un gul. Puisēns nevar

gulta nogulēt, spid jauka launaga saule; viņš paver klētiņas
durvis. „Sumpurni, vai tiksi atpakaļ gulta" mate uzsauc.

Spricens atrod nazi. Mate maca: „Zeme dabūts nav zagts".

Ta audzina kalpa seeva savu delu. — Cits peemers (Apsisu
Jēkaba dels"): saimneece uzsauc Jecitim:

„Atdod Gustiņam ābolu". Jecitis ir kalpa puisēns, Gustiņs ir

viņas deliņs. Ģim neka nevar leegt. Gustiņam ir pātaga. Viņš
to izmēģina pee zirgeem, govim, cukam un pee leela Pētera.

Sis pātagu gan atņem; bet tur jau mate, kas izlidz. „Kas tad

nu bērna blēņas aplūkos ar vairojamo glāzi?" Ta audzina

saimneece savu delu. — Un kas tur iznāk? Spricens mak mātei,

kad ta prasa maizi, pigu zem deguna grūst un uzsauc:

„Nepiksti!" Velak velk uz ceetumu sķeli gaļas un gabalu

maizes, kur viņas Spricens gul. Un Gustiņs it eevērojami mak

velak pabalstit mums pazistamo Gluniņu un eespele tam Meznoras

nagos. Tas tur iznāk; palaidneeki iznāk no tādas audzināšanas.

— Bet ne ik reiz audzināšana vainiga. Si audzināšana pate ir

laika zime, kas karas kopa ar citam sadzives busanam. Un kas

var aizleegt matēs sirdij milet? Un kas tur vainigs, ka daudz

musu matēs nemāk savu milestibu citādi izradit, ka bērnu

izlutinot? — Ari Roplaiņos izaug dels Krustiņš, atkal pazudušais
dels (Blaumaņa „Perkona negaiss" un „Pazudusais dels"). Viņš

labprāt peedzeras, ir leels krogu un citādu preeku miļotajs,

apmeklē katru klubu, spēle kārtis uz naudu un labprāt sadrau-

dzējas ar teva deenestneecem. Blaumanis peebilst: ~Krustiņš

nebija ne labāks, ne sliktāks par leelu — varbūt par leelako —

daļu no musu jaunekļeem." Mums te ir palaidneeka tips un

reiza ar to ari musu jaunekļu tips. Ja see abi tipi kopa sakrit,

vai musu nākotnes saulei tad ne-aizveļas preeksa beezs mākonis?

Kur sis mākonis gadās un ka lai viņu aizdzen? Bus velti, te

pee audzināšanas veen peeķertees. Blaumanis pamet ne-izsķirtu,
kam vaina dodama, ka Krustiņš tapis veeglpratigs un palaidnigs:
vai tēvam, vai mātei, vai dēlam. §c Blaumaņa skats uz dzivi

izradās nopeetnaks, dziļāks, neka Apsisu Jēkaba. Dzive ir miklas,

kas nav vista ar veenu vardu, ka peemeram ar vardu ~audzin-

āšana," atminamas. Tevs Krustiņam stingrs, dzive mājas kartiga.

Bet tur gadās izrīkojumi un draugi un seeveetes. Musu sadzives
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apstākļi, eeragas, var teikt, ee-elpojamais sadzives gaiss eevelk

palaidnība. Krustiņš nejausi dabu galu. Gals te nejaušs, ta pat

ka katrs gadijums un darbs, labs vai slikts, palaidneeka dzive

nejaušs. — Zem Tiltiņa vārda ir palaidneeks izaudzis leels

(Blaumaņa ~Aizveen lilla"). Nekas, virs ticis uz augšu. Viņš

ir koku tirgonis, viņam divas mājas; viņš vada savas darisanas

peeteekosi labi, top bagāts. Ko vel var gribēt? Ka viņš katru

ritu lej spirtu pee tējas un nak divreiz nedēļa vakaros peedzerees

mājas — leela nelaime! ~Pec manas bagatibas man katru ritu

vajadzēja dzert tiru spirtu veen vai konjaku un katru deenu

nakt peedzerusam maja," Tiltiņš izskaidro. Ja ir, drusku lilla

padzivot — tas mums peeder pee netraucējamas deenas kartibas.

Ja seeva sadusmojas un neatbulte durvis, kad Tiltiņš pret rita

pusi nak mājas, nekas, viņa senāka saimneece, tagad viņa otras

mājas, ari prot veetu pataisit. Un kad tam reiz iznāk ar seevu

ceetak saķertees un ar malkas pagalēm abeem parotatees, tad

Tiltiņš no siteena pa galvu top vajpratigs. Tas viss noteek pec

palaidneeka deenas kartibas. — Palaidneeks peedzivo ari labu

vecumu, top par tevu. Kalejiņs (Ad. Allunana ~Pārticība un

nabadziba") skatās apkārt, visur nabadziba, trūkums, bads, pat
lasites nav, ko atspirdzinatees vecajam viriņam. Bet viņam ir

divas meitas, skaistas, tikumigas, ka eņģeļi. Ta tas musu rakst-

neekeem alaz noteek: veena veeta audzināšana visu dara, otra

veeta gluži neka. Meitas, veena guvēja, otra skolotajā, grūti

pelna grasi, dod vecajam. Sis tulin pee Šiliņa, dzert lasiti, un

pasaka, lai viņu uz vakariņām mājas negaida. Znots to sola

eegadat darba nama. Vai visa si pasaule nav leels darba nams,

kur katram veeta un peenakums, savus speķus leetderigi kustināt?

— Palaidneeka tips musu pagājuša gada grāmatas zimets pilnigs;

viņg zimets ari deezgan dzivi un pateesi. Redzams, netrūkst

izdevibas, to dzive studēt. Un der vel to studēt no galvas lidz

kajam ar visu viņa peedukaiso apkārtni. Tikai ja viņu pazis
ka paradibu un iznākumu apstākļu sarežģījuma, izdosees to

pamazam un negrozāmi padarit par derigu locekli cilvēku sadzive.

Palaidneeka tevs ir gļēvulis. Sim isti rakstura nav.

Ja viņš ir veens pats, tad viņš stāv uz veetas. Kad peenak
otrs, tad viņš skatās, uz kuru pusi tas viņu stums. Veens viņu

pastumj uz veenu pusi, otrs uz otru pusi. Ko visu, peemeram,

ne-izdara ar Vītolu (Ģveņķa-Zariņa ~Draugi"). Naudas viņam

nav. Viņš to paleen no mums pazistama Lapsena. Atnāk draugs,

apceļ, ka tam nauda, kases ķlat. „Se!" Vitolam uznāk domas
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precetees. Viņa radineekam 2 meitas: Anna un Olga. Olga ir

glumāks skuķis, prot puisi apstrādāt, un tadeem pee Vitola

preeksroka. Viņš apkampjas ar Olgu. Tam jaeet uz noliktam

deribam. Atnāk draugi; tee Vitolu aizpasto uz krogu. Olga

to atstāj, preeks ka Vitols butu varējis savu dzivibu atdot.

Atnāk Anna, krit tam ap kaklu; un Vitols preeks Annas var

savu dzivibu atdot. — Vitola meesigais brālis, kam it likumigi
ari pavards tas pats, ir Juris Vitols (Pūriņu Kļava „Nauda").

Viņš aizeet uz pilsētu, grib bagāts tapt, bet sez krāsns preeksa
un sildās. Pec viņu dabu Urķis sava naga un ar to izdara, kas

tam patik. Un kad nu nak dzives sarežģījumi preeksa, var

teikt, dažas eeverojamakas nepatikšanas, tad viņš nezin citu neko

darit, ka nosautees. — Tadi gļēvuļi izdara dažreiz tik pat leelu

nelaimi, ka visleelakee ļaundari. Grāmatvedis Maliņs mii Ceenas

Almu (Melbarzu Mārtiņa „Nave preeks eenaidneeka). Si mii

viņu. Tas iznāk tik laimigi, ka reti. Tomēr gļēvulim un muļķim

ar laime ne-atnes nekādu labumu. Viņš eet ar viņu kopa, sez

kopa, bet nevar saņemt dusu, atrast bridi, kad sirdi pret sirdi

atklāt. Un ja veenreiz tas ne-izdodas, tad nakti negulēt un

cleenu ne-est, pirms leeta nav izdarita. Viņa principāls Mazneeks

viņu apmelo, Maliņu izsveez no veetas, apprec viņa miļako. Caur

to top nelaimigi Maliņs, Mazneeks un Alma, un breesmigi nelai-

migi, un novārgst un nobāl. Drošs, specigs cilvēks ari se vel

nebaidisees mēģināt, nelaimi nogrūst, jo dziviba zud ta ka ta.

Bet Maliņs eet nave preeks eenaidneeka, bet ne par dzives

laimi. Te musu gļēvulis gan drusku jau eeks sevis misejees. —

Gļēvulis, kads viņš musu rakstos paradijees, ir neveen dzives,
bet ari rakstneecibas nezāle. Viņš isti nav ne sis, ne tas. Un

veetam ari nevar skaidri zināt, vai rakstneeks savu viru gribējis

par gļēvuli ziniet, jeb vai viņam tikai ta izgadās, viņu veena

veeta radit par tadu, otra par tadu. Varbūt ka nopeetnam
rakstneekam ari izdodas gļēvuļa tipiskas zimes kopa sameklēt

un ko noteiktu tēlot, bet musu pērnajās grāmatas tads tels nav

uzejams. Bet gļēvulība pati velkas pa visu musu dzivi ka zimigs

pavedeens un tapec tur ir tik daudz nelaimes, kam nav noredzams

gals. Nekas nav istam tikumam un pateesai laimei tik daudz

preti, ka glevuliba.

No si stāvokļa der acis uzmest uz musu seeveetem.

Viņas ir glevas, patstavigi pa dzivi cauri sistees, glevas nest

vecmeitas vardu, glevas atsacit, kur nemil, glevas uzvarēt, kur

mii. Taisnība, breesmigi sadzives speķi viņas tura aizbildnības
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un atkarības stāvokli, kur tam grūti izradit savu drosibu un

spēju. Bet leekas, ka viņas so pavēņa un paēnas veetu, kur ne

reti, viņu daiļums, tikums un laime sirgst, tura isti par savu.

Tikt pee vira, lai ka, ir viņu augstākais dzives mērķis. Milestiba

sai darisana ir tik pat reta leeta, ka zelta nauda musu tirgos.

Ir izlikti ļoti smalki un maksligi tikli, kur vireesus ķer. Mate

maca savu meitu (Blaumaņa „Zirgs, tris govis un simts rubļu"):

„Tad nu saņemees! Kad jus kopa stradajeet, tad dari ta, ka kad

tev butu četras kājas un četras rokas, un kad citi par gurdenibu

sūdzas, tad tev jāsmejas un jāvaicā, kas gurdeniba ir, vaj dzirdi,

un lai tu pate vai gandriz uz kajam nevarētu stavet. Un esi

laipna pret viņu ka saulite un uzmaniga v. t. t." Izlaiž tad

valodas par puru un JSfatalei Pupulakstu Reinis roka. Pec

kazām var likt mākslu pee malas, dzives mērķis sasneegts. „Tee

tagad dzivo, ka medz teikt, ka suns ar kaķi." — Aza, velak

Sjiricena mate, ir laimiga, ka tai vecmeitas deenas peeklauve

pee durvim vecs atraitnis. ~Viņu vilina sen karotais seevas gods

un vaļiga vaļineeces dzive." — Ir ari seeveetes, kas mii. Alma

mii Maliņu, un tomēr viņa aizeet pee Mazneeka. Laura, maci-

taja meita, mii Jūsmini, un tomēr viņa aizeet pee Franča, lai

tad par viņa liķi Jusminim roku sneegtu. Ģe stāv preeksa

apstākļu un aizspreedumu mūris, kas specigai dabas meitai,

milestibai, ceļu leedz, tik nekustināms stāv, ka si speciga, tomēr

gan gleva, pee mura izmeģinatees, atpakaļ sisdamas, izposta
cilvēces jaukākos zeedus. Trisdesmit grāmatas, kuras milestibas

sarežģījumi, ir veenpadsmitas nelaimigi iznākumi. — Seeveetes

ar ugunigu milestibas kaislibu ir uzdrosinajees tēlot tikai Rūdolfs

Blaumanis. "Veena ir Inķa Matilde (luga „Pazudusais dels").

Kaisliba noslauka no viņas rakstura pedejo gļēvuma putekli.

Viņa nepazist nekādu kaunēšanos, atturibu, jutu apslēpšanu.
Milestiba ka dabas spēks ir pateesa, gaisa, negrozāma un stipra
ka nave. Ta ir ceeniga, ka par viņas brivibu zobenu velk; par to,

kas uz teva pirksta pakratijuma pee zemes saplok, nav vērts

spalvu cilāt. — Otra ir Raudupeete. Viņas milestiba ir stiprāka
neka grēks, stiprāka neka viņas pašas dziviba. Lai gan viņa
miledama top par divkartigu slepkavu, tomēr viņas milestibu

nevar saukt par nekreetnu. Tad butu saucams par nekreetnu

ari spožais zibens, kas dažreiz pat svētumus izposta. Milestibas

ideāls top veetam aptasķits netiklibas dubļeem. Ir seeveetes,

kas savu meesu nodod pret algu. Tiltiņam ir saimneece Leene.

Ta apgadajuses ar maizes devēju vecuma, ar puisēnu. Pee tas
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atrod Tiltiņš uztaisītu veetu, kad viņa seeva to eeksa nelaiž. —

Krustiņš peeturas pee „jaunkundzes", Leepkaju Azas, kam jau

divi bērni. Ta leek Krustiņam peeteikt, ka ta lidz Martiņeem

negaidīšot apsolitos otrus peecdesmit rubļus. — Dažreiz sis ideāls

pazūd visādas spekulācijas, ar ko precibas slēdz. — Dažreiz darba

rūķis latveetis so ideālu redz gan, bet ar apbrīnojamu savaldī-

šanos atturas. Viņam vel citi ideāli, ko apstākļi tam mācījusi
ceenit. Par apdrošinātu maizes kumosu viņam ne reti ja-atdod
visa milestibas laime. Jānis mii Ilzi. tomēr apprec Leeldaldereeti.

Ilze teicas, ka tai naudas nav; Leeldaldereete ir bagāta saimneeka

atraitne. Ta nav nekreetniba. Jānis grib no zaldateem glabtees,

grib mājiņu eegut; viņš grib cik necik nodrošināt savu dzivi.

Milestiba nevar no brivi pee-ejamas zeedu smarsas pārtikt,

Jāņa darisana ir stiprs reālisms. Kas grib, lai ideāli prasījumi
cilvēka darbos ņem preeksroku, tas lai gada, ka katram ir sava

teesa no nepaceesamam reālam leetam; tada gadiba bus augsti

ideāla. Jānis cenšas aizmirst Ilzi, aizmirst, nodzivo 18 gadus

meeriga lauliba, pavada savu zeedu laiku pee savītušas seevas

saneem. Seeva mirst, Jānis atceras savas jaunibas miļakas,

apprec Ilzi. Viņai ir 300 sudraba rubuļu zeķes. „Ak", Jānis

eesaucas un atkrit pret lādi. Ilze sos sudrabus viņam slepuse,

kad viņš pec tas precējis. Par velti viņš savu milestibas ideālu

un lidz ar to savu jaunibas laimi 18 gadus apracis zeme. — Un

nu mes varēsim meerigakam acim un dziļāku līdzjūtību noska-

titees, ka simteem cilvēku musu zeme bez milestibas precas,

meerigi un kartigi sava lauliba dzivo, rupigi bērnus audzina.

Savus zeedus un savu laimi neatverama jaunibas šķirsta eesleg-

dami, tee leek nekustināmus pamatus idealeem. — Bet kur

saimneecibas apstākļi vairs nespeez — un tee daudz

veetas —, tur ir laiks no milestibas ideāla spožuma atšķaidīt uz

katru pusi veco aizspreedumu miglu. Mazs mēģinājums sai

ziņa ir Purinu Kļava „Breesmigs nozeedzneeks." Par breesmigu
nozeedzneeku nosaukts izglītots tirgotājs, kas prec ne-izgīitotu

mežsarga meitu. Viņš prec un smejas par so aizspreedumu.
brivibas darbs ir tads, ka viņa pateesibu vajadzēja ar daudz

dziļāku psikoloģiju nodibināt. Augsti izglitots ar ne-izglitotu —

tur pateesi dažs plecus raustis. Bet mums sais leetas ir aizspree-
dumu muri, par kuru aiztikšanu daudz vairāk plecus raustis,
bet kas tomēr smagi gul uz cilvēku laimi un labklajibu. Jaunāka

laika tads pee mums pat vel mēģināts celt, lai gan tam trūkst

to ceeto, drošo apstiprinājumu, kas daudz citeem, Tas ir,



61

precotees uz tautibu skatitees. Tads eeverojums tik bus labs

pee tādam precībām, kādas slēdz Jānis ar Leeldaldereeti.

Ideālu leetu, ka redzams, musu rakstneecibas eka maz.

Tur redzam paradibas, kādas ik deenas mums acis krit: neglitas,

kroplas, sarūsējušas, sabojātas. Bet lai no tam acis nenovērsām,

ta ir veela no ka zeltu taisa. Musu rakstneecibas eka ir ideāla

cenšanās. Kads darbs var but ideālāks, neka nopeetna meklē-

šana pec pateesibas? Tikai pateesiba mus no kaitēm atsvabinās

un uz preeksu virzis. Pa paklidusa cilvēka nodriskateem svar-

keem driz varam redzēt lidz plikai meesai, — bet cik grūti ir,

pa teem tūkstoš apstākļu sarezģijumeem cauri skatitees, kas viņu
tada stāvokli novedusi un tura, cauri skatitees lidz tam muzigi

ne-iznicinamam cilvēka jutām, kam teesiba uz laimi. Cik daudz

tur vajaga dzives un sirds pētījumu. Un ari tee, kas nav

paklidusi, bet ir taisni uz ceļa, bez seem petijumeem nevar ne

soli uz preeksu tikt. Cilvēkus un dzivi petidami, rakstneeki

izpilda savu uzdevumu ka sadzives darbineeki, un preeks redzēt,

ka ari musu rakstneeki no ta ne-atvelkas. Musu rakstneecibas

eka nav — un lai ari nav! — mirdzoša saules pils, bet ideāla,

nopeetna darba nams.

Olaine, 11. jūnija d. 1894. g.
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Latveešu kalendari 1893. gadam.

I. Visparigi kalendāri.

1. Austruma kalendārs 189 3. g. Latveesu familiju

kalendārs, daudz bildēm pušķots, J. Dravneeka izdots.

Jelgava, H. J. Draviņ-Dravneeka apgadiba. (139 1. p. ar

kalendariju).

Plasakee raksti: Tirmezu Ansis. Stāsts no J. Grūnberģa.

— Baznickungs. Stāsts iz dzives no J. Jūsmiņa. — At-

skats uz Latveesu rakstneecibu pagājuša gada. No Pa-

vasaru Jāņa. — Roze. No J. Purapuķes. — Gredzentiņš

(teksts Vaidelaisa, muziķa Vitola). — Vecpuisi un vec-

meitas. Apcerējums no A. Deglava. — Par cilvēka muza

garumu. Pec prof. PfLūgera no P. Strautzeļa. — Nekro-

logi. — Tabaka, viņas ļaunumi un lidzekļi atradinatees

no pipesanas. — Dzejoļi. —
Sikumi.

2. Sieslacka Latveesu Kalendārs ar bildēm. 1893.

17. gada gājums. Jelgava. Apgādāts un drukāts Sieslacka

drukatava. (94 1. p. bez kal.).

Plasakee raksti: Jaungada nakts. Stāsts no Friedriciia

Jakobsena. — Saimneeki ka gajeju audzinātāji. Apcerē-
jums no Beltenu Ernsta. — Zelta gredzens. Stāsts no

Teodora. -— Literatūras pārskats lidz 24. jūnijam 1892. g.

No Bērziņu Luda. — Jēkabs Lautenbaclīs-Jusmiņs. Ar

ģimetni. — Acu skaistums. No E. R. Lauensteina. —

Dažādas gaisa veelas un ko sis paspēj uz dzivibu. Pec

Dr. A. Burkarta. Atskats uz svarigakajeem notikumeem.

3. Leepajas Latveesu Kalendārs uz 1893. gadu.

3. gada gājums. Leepaja, M. Petersona drukatavas ap-

gadiba. (114 1. p. ar kal.).

Leepajas eelu un namu raditajs. — Leepaja Krimas kara

laika 1854. — Pazaudēts muzs. Somu novelle no Pietari

Peiverinta. No vācu valodas tulkojis Maiķu Andrejs. —

Ģis un tas.
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4. Tēvijas Kalen d ar s 1893. gadam. (6. gads). S. Vem-

berģa vadits un izdots. Riga, 1892. Drukāts pee P. Bis-

neeka. (Peel. 107 1. p.).

Peelikums: 1) Ne-aizmirstelisu vaiņagi latvju censoņu

kapeem. 2) Dzejoļi. 3) Birzuļu Eeva. Oriģinal-stasts iz

Vidzemneeku dzives. L. Rujeneega. 4) Valdibas nosaci-

jumi, izskaidrojumi un pavēles. 5) Par macitaju satiksmi

eeks- un ārpus draudzes. 6) Par dazeem musu eeve-

rojamakeem izglitibas lidzekļeem. 7) Satibas leeta un

viņas beedribas. K. Bertrama pasneegts. 8) Augļi no

musu zemkopibas zelta koka. 9) Veselibas kopšanai.
10) Par veselībai kaitigeem traukeem musu saimneeciba.

11) Daba, pasaule un sadzive. K. Bertrama. 12) Cik eevero-

jami ļaužu dzivi uz visam pusēm paceļ kreetni eekarto-

tas skolas. 13) Eelu putekļi ir veselibai ļoti kaitigi.

14) Skolu krājkases. L. Rujeneesa sastadits.

5. Baltijas Gada grāmata 1893. gadam. (Peektais

gada gājums). Riga, 1892. Izdevējs: Zemgaleetis-
S. Veinberģis. (18 1. p. bez kal.).

Iz strautiņa atmiņām. Ezereesa. — Paspalidzesanas. —

Latveesu censoņeem (dzejoļi). — Veselibas kopšanai. —

Lauksaimneecibai. Darzkopibai. Lopkopibai. Mājas mā-

tēm. Valdibas izskaidrojumi un pavēles.

6. Mazais Baltijas Kalendārs 1893. gadam.

P. Bērziņa izdevuma. Riga-Tukuma. (70 1. p. ar kal.).

Skolotajā meita (Iz zveedru valodas). — Saimneecibas

padomi. — Meslu krāšana (Kads vecs zemkopis). — Bēr-

ziņa lasāmas bibliotēkas grāmatu saraksts. — Joki.

7. īstais Baltijas Kalendārs 1893. gadam. Ceturtais

gads. J. Mellķisa izdots. Limbažos-. (74 1. p. ar kal.).

Tenis Silpaus f (nekrologs). — Viss auksts un kluss.

Pileens iz dzives strāvas. — Zemneeku ķeraji. Vairona.

■— „Sviķotaja" dzejas. R. Tamezereesa. — Dzejoļi, siki

stāstiņi. — Trimpus drauga kuriozums. Humoreska. —

Dzeedmata milestiba. Studenta humoreska. Tulkojis Ro-

gulis-Tamezereets. Veselibas padomi. Saimneecibai. Sikumi.
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8. īstais Tēvijas Kalendārs 1893. Riga. Drukāts un

dabūjams pee M. Jakobsona. (42 1. p. bez kal.).

Bagāta seeva. (Oriģināls). Pateesigs stāstiņš noticis Riga

1888. g. — Baznicas zvans, jeb: Vecais sķesters Laksts

un viņa meitiņa Anniņa. (Jauna gada stāstiņš). — Kārlis

un Emmiņa jeb: Perkoņ-teva laimīgais spereens. Skatu

luga veena celeena. — Jociņi.

9. Kristigs Latveesu Kalendārs 1893. (Peektais

gada gājums). Riga-Agenskalna, J. A. Fr c y apgadeena.

(47 1. p. bez kal.).

Pirmās lilijas. Jauks stāsts, tulkojis J. Putnuerglis.

Viljams Karejs. īss dzives apraksts no Rusevitcu Kārļa.

— Dzives tumsas deenas. No Dr. theol. Danijela Vize's

— īsi stāstiņi.

10. Vidzemes veca un jauna Laika grāmata

1893. gadam. Riga, pee Ernsta Plates. (62 1. p. ar k.).

Izglābts (stāsts). Veselibas kopšana (padomi). Jecis un

Pecis (saruna). Sikumi.

11. Veca un jauna Laika gramat a uz to gadu 1893.

Jelgava pee Steffenbagen un dela. (64 1. p. ar kal.).

11. Sevišķa rakstura kalendāri.

12. Saimneecu un Zelteņu Kalen d ar s 1893.„D ce-

nas Lapas" izdevums. 1892. Rakstos eespeests pee

P. Bisneeka. (110 1. p. bez kal.).

Medinsku Marija, dzim. Valdemār. — Serdeenite. Me-

dinsku Marijas sacerējums. — Sadeguse karaša. Sac.

Vold. Teikmanis. — Seevisķiba un seeveesu stāvoklis.

K. Kasparsona. — Par seeveesu skološanu. A. B. — Ka

vajneeki kopjami? Dr. A. Blau'a. — Mājas padomi.

Dzejoļi. — Domu drostalas. — Dažādu ziņu plauktiņš.

13. Atbalss Kalendārs 1893. g. M. Sili ņ a. (Lidz ar

Vidzemes un Kurzemes specialkarti un zemkopibai kaitigu

kukaiņu nobildēj umeem). Izd. Siliņs, Riga, Zaslauka

(56 lapu puses bez kal.).
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Zemkopju kases. — Maksligee mesli un to leetosana. —

Zemkopibai kaitigi kukaiņi. — Cik beezi jasej ? — Vaj
mezi vairo labibas ražu. — Tēvijas aprakstu krājums:
I. krājums. Lubanes ezers. Baltijas jura un Rigas juras

licis. Bridis Inflantija. §is tas par Kurzemes leelceļu

vēsturi.

14. Lauksaimneecibas Kalendārs 1893. gadam.

Praktiskeem lauksaimneekeem peedalotees un J. L. B. Zem-

kopības Nodaļai pabalstot sastadijis agronoms J. Bisse-

n c c k s. Jelgava, drukāts pee J. F. Steffenhagena un dela.

(156 1. p. ar k.). .

Dažādi lauksaimneecibas raksti. Ziņas par 51 lauksaim-

neecibas beedribu Vidzeme un Kurzeme. Dārzkopju un

biškopju kalendārs. — Pastara deena. Jautrs oriģinal-

stasts iz Latveesu tautas dzives. No A. Deglava.

15. Baltijas Amatneecibas un Rupneecibas
Kalendārs 1893. gadam. Vadijis Skuju Jānis. Iz-

devis Fr. Zummets, droģists Rujene. Rigā 1892. Drukāts

pee M. Jakobsona. (Peel. 71 1. p.).

Peelikums: Paligs amatneeciba un rupneeciba. I. burt-

nica. Nosacijumi par suta katlu taisīšanu, usturesanu

v. t. t., gleznošana, koku, akmeņa, dzelzes, porcelāna un

glazu ķitu pagatavošana, dzelzes lakošana, koka bronse-

sana, dažādu gleznojumu krasu sastadisana, leetas koku

zavesana, puleeresana, vilnas, vilnainu un nātnu dziju

krāsošana, tintu, stempelkrasu, vēsas zilumu, dazadu mā-

siņu un adas smēru sagatavošana, seerneeciba, stērķeles

un augļu vinu taisisana.

16. Žvinguļa un Brenča Kalendārs 1893. Eiga

1892. Drukāts pee L. B 1 ank c n s te i n a (32 1. p. bez k.).

Garāki raksti: Velns kreisas kājas zābaka. Humoreska.

Latviski no T. V. — Eezeeģeleta miļaķa. — Gaismataine

un tumsmataine. — Ķeza ķezas gala. — Siki joki.

5Rakstu krājums. X.
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189
3

/4. gadā iznakušas latveešu skolas-

gramatas.

No Bebru Jura.

Miusu skolas-gramatu skaits top ar katru gadu mazāks.

Eemeslis viseem zināms — valstsvalodas eevesana tautas-skolas

par macibas valodu.

Caur to ari izskaidrojas, ka pēdējos gados iznākušas tikai

reliģiska satura un latv. valodas macibas grāmatas. — Pagājuša

gada iznākušas pavisam 5 skolas-gramatas: 1 reliģiska satura,

2 valodas macibas, 1 kreevu-latveesu vardnica un 1 dzeedasanas-

maciba.

1. Garigs vadons skolas-berneem. Sastadijis
J. Vistuc, Lēdurgas pag. skol. Otra pārlabota druka. Riga

K. J. Sichmaņa apgadiba 1893. g. Maksa 15 kap.

Ka citas Vistuca grāmatas, ta ari sai eeverota sevišķi

praktiska puse. Grāmatiņa uzņemts viss, kas zimejas uz reliģiju,

izņemot bibeles-stastus, un kas tautas-skolneekam jazin, bet ari

ne mazumiņa vairāk. Viss saturs eedalits sešas nodaļas. Pirmā

nodaļa uzeetam visas nepeeceesami vajadzigas lūgšanas (Sv.

lūgšanu, rita lūgs., vakara lūgs., lūgšana skolas darbus sakot,

lūgs. preeks un pec esanas); otra — Mārtiņa Lutera mazais

katķisms, — peeci macibas gabali; treša — bibeles pantiņi pee

katķisma, pavisam 111 (salidzinot ar citeem katķismeem deezgan

maz); ceturta — bibeles grāmatas, eeverojami cilvēki svētos

stāstos, gada svetdeenas un svētku deenas; peekta — Lutera

draudzes deevkalposana svetdeenas un svētku deenas; sestā —

garigo dzeesmu meldiņu pirmee panti, pavisam 160.

Viss bagātais saturs rupigi sakārtots. Grāmatiņa katram

tautas-skolneekam silti eeteicama. Kad tam bibeles stāsti un

Vistuca „Garigais vadons," tad tam preeks reliģijas macibas

vairāk grāmatu nav vajadzigs. —

2. Jauns vadons pareizrakstība. Sastadijis
A. Laimiņs, skol. Riga. K. J. Sichmaņa apgadiba 1893. g.

Vadoņu pareizrakstība mums deezgan maz, tadeļ ar preeku

apsveicam jauno vadoni, kura nosaukuma tas pilnigi ceenigs, jo
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tas sastadits pec jaunākas rakstibas, kadu leeto musu kreetnakee

rakstneeki un laikraksti.

Vadoni eeverots viss, kas atteecas uz rakstibu; likumi atva-

sināti no praktiskas darbibas un papildināti praktiskeem meģi-

najumeem diktāta un rakstu darbu uzdevumos.

Aplūkosim grāmatiņas trūkumus. Vispirms teek skaņas

vingrinātas. Te autors vokāļus nosauc par „gais-" un konzo-

nantus par „tums-" skaņeem. Man see nosaukumi leekas nepa-

reizi but. Vaj gan visi vokāļi skan gaisi un visi konzonanti

tumsi? Vokāļos veen jau eeverojam veenus gaišākus, otrus

tumšākus, peem, a — v, c — o. Kadeļ gan neleetot viseem

pazistamos nosaukumus „pas-" un „lidz-" skaņas, kas tak skaņas
daudz pareizāki apzime. Skaņām seko balseeni. Si nodaļa

nepilniga: nav eeverota vardu šķiršana, kad eesakta vārda daļa

jāraksta nakosa rindiņa. Te skolēns veen kļudojas, jo ir

daudz vardu, kurus grūti apķert, ka vārds jasķir, peem. vaj

alk-snis, jeb alks-nis, jeb ari al-ksnis; veik-sme, jeb veiks-me;

sta-stit, stas-tit, jeb ari stast-it. Vārdus balseenos eedalot, to

vajadzēja eeverot.

Nodaļa par vokāļu smagumu pārak izsteepta. L. izšķir

trejādu smagumu: isu, steeptu, grūstu, Neskatotees uz to, ka

smaguma eedalisana pati par sevi nepilniga (trūkst isa smaguma

eedalisanas, peem. graust, grauzt; aušana, aussana, auzsana), tai

trūkst ari praktiska svara. Steeptais un grūstais smagums teek

veenadi ar b apzimets, peem. tihrit — tilīt, ja pat apga-

balos veenadi izrunāts; vel vairāk — veena ta pati skaņa teek

veen vārdus atvasinot, divējādi izrunāta. Pec manam

domam sai ziniskai smaguma izšķiršanai gan veeta gramatika,

bet ne rakstibas vadoni, kam, ipasi tautas skola, tikai praktisks
nolūks. Peetiktu, kad vokāļi tiktu tikai ka isi un gari apzimeti,

pee ka isos raksta — bez un garos ar h. — § 14. autors leek

rakstit pec diktāta pazistamo stāstiņu par noleekusam un stāvam

varpam un izved pedigi likumu, ka ds, ns, ts skanot ka c; to

viņš izdara tikai pee veena veeniga vārdiņa „kads." Tāpat no

veena vārdiņa „viņs" teek atvasināts likums, ka vardu galotnes,
kur dzirdams „mc", jāraksta „iņs." Ar to nepeeteek; vajadzigi
vairāk peemeri. Ka tam vajadzētu but, redzam § 17., kur preeks

galotņu ajs, ais, ejs eevingrinasanas eeveetoti ap 20 peemeru.

Tādus uzdevumus, ka sis, t. i. eerakstit izlaistos burtus, butu

noderigi rakstibas vadoni beezaki leetot. Tos izpildot skolneeks

5*
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peespeests labi pārdomāt, kads burts tam zināma veeta jāraksta,
kamēr diktāta viņš to dara steigšus, mekaniski.

Par leeleem burteem runājot, autors peeved starp citu

sekošu likumu: „Ar leeleem burteem rakstāmi nosaukumi:

Apriņķa Teesa, Krasanas-Kase, Rigas Latveesu Beedriba v. t.

pr. Bet ta ka rakstibas likumi atsvabināti no rakstu valodas,

tad peevestais likums izradās nepilnigs, jo, peem. draudzes skola,

pagastu valde, pagasta teesa v. c. teek ar mazo burtu rakstiti.

— Neskaidris un nepilnigs ir likums par puskolona rakstisanu.

„Puskolons, — Laimiņs maca, — atšķir garākus sakārtotus

teikumus, kas katrs par sevi izsaka aprobežotas domas." Garākus

teikumus medz ar punktu atšķirt, un ko te gan autors nosauc

par aprobežotam domam? Bez ta, man leekas, see interpunkciju
likumi nak par veļu (tee eeveetoti pašas grāmatiņas beigas). Ar

interpunkcijam skolēnus vajadzētu agrāk eejDazistinat, lai pec

diktāta rakstot zinātu, kur kada interpunkcija rakstāma. Visam

tam, zināms, janoteek pamazam; katra stunda varētu vingri-

natees veena interpunkcija.
Neskatotees uz viseem se peemineteem trukumeem, pec

manam domam grāmatiņa skolotajā eeveribas ceeniga. Skolēnu

roka ta noderēs par pašdarbības veicinātāju. —

3. Latveesu valodas maciba. Sastadita no J.

Kalniņa. Otrs, pec Kuratora Padomes noteikumeem pārlabots
izdevums. Riga, K. J. Sichmaņa apgadiba 189Lg. Maksa 30 kap.

J. Kalniņa valodas macibai divas daļas. Pirmā atrodam

skaņu macibas eesakumus, teikuma macibu, vardu macibu; otra

— atkal skaņu macibu, teikuma macibu un vardu macibu. No

ka pirmā daļa uzņemts visu svarigakais, tas otra izņemts pama-

tigaki, sikumos. Ta tad macibas veela eedalita di vos riņķos.

Visai leelu svaru K. peegreez bals-skaņam, gan tas no tautas

dzeesmiņam izrakstot, gan ar Kreevu vardeem salidzinot, kas

eeņem veselas četras lapas. Pec manam domam tas drusku par

daudz. Balsskaņas pašas no sevis veegli izšķiramas, ta ka bērni

ar pus tik puļu eespetu tas deezgan pamatigi eegaumet. —

Par teikumu runājot autors izsakās sadi: „Runu, ar kuru izteic

tikai veenu domu, sauc par teikumu." Tas man leekas, nebūs

pareizi. Ir teikumi, kas veenas, divas un vel vairāk domas

izsaka; peem.: „Skola maca lasit, rakstit, rēķināt, dzeedat un

vingrot. Sai teikuma ir vairāk domu sakopotas. Nelabu eespaidu
dara tas, ka K. izsaka beesi veenas domas divos lidzas nosta-
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ditos teikumos. To viņš dara ar nodomu, gribēdams zināmu

sajedzeenu jeb likumu ceesaki bērnu atmiņa eekalt, bet neticu,

vaj viņš prakse to panāks. Peemeri: „Kad domas izsakām

vārdos, tad runājam. Par runu sauc vārdus, kādos ar teem izsakām

domas." Tad: Cilvēki ir katram preeksmetam devusi vardu jeb

nosaukumu. Vārdus ar kureem leetas jeb butibas apzime, sauc

par butibas vardeem; ka: galds, grāmata, zirgs, koks. Butibas

vardi ir butibu jeb leetu nosaukumi." Tee pasi tikai cita

kulite. Domāju, ka te peetiktu ar veenu vaj otru izskaidrojumu,
abi nav nemaz vajadzigi. Tadu peemeru sastopam grāmata vairāk.

Citādi par Kalniņa valodas macibu pec saveem eeskateem

varu tikai labu leecinat. Macibas veela sakārtota ar leetprateja

nopeetnibu. Eesakuma bērnam teek sneegts visusvarigakais un

nepeeceesainakais. Berna redzes lokam izplesotees, seko macibas

veelas paplašināšanas. Peemerus K. smeļ pa leelakai daļai iz

tautas dzejas burbuļodama strautiņa, caur ko grāmata sevišķi

daudz manto. Tautas dzeesmu peemeri izvelēti ar apdomu un

labu garšu. Teicami ir ari tas, ka K. sava 68. lap. p. beeza

grāmatiņa neleeto ne veena svešvārda. Viņš cenšas nodibināt

latvisku terminiloģiju. Gan termins mums leekas svešs un

neparasts, ta
peem. nominativa veeta K. leeto — dēvējams, ģeni-

tīva veeta — noteicams, dativa veeta
— nolemjams, akuzativa

veeta — papildāms un lokativa veeta — eevedams locijums; ar

laiku ar teem apradisim. Kamēr mums nav labāki locijumu
nosaukumi atvasināti, ar seem var pilnigi peetikt. Ļoti labi iz-

devusees laika vardu termiņi, peem. ceesotne, atdarotne v. t. pr.

Tāpat visur sastopam tikai latviskus terminus.

Kalniņa Latveesu valodas maciba nav sausu gramatisku
likumu sakopojums, tairista „latviska Latv. valodas maciba."

4. PvccKO-JlaTHmcKift cjroßapßKt nepßoft nacTH

khhth .pa Bojitnepa. CocTaßHJin MejKßeßept h BMBiņīH'b.

Kamēr Voļpera lasisanas grāmatas eevestas musu tautas-

skolas, vardnicas trūkums bij stipri sajūtams, robu Mezve-

vera un Vilciņa kungi apzinigi izpildījusi, par ko tee bez saubam

eemantos savu amata beedru pateicibu.

5. Dzeedasanas maciba tautas skolām. Pa-

ļevicu Indriķa sastadita. Jelgava 1893. H. J. Draviņ-Dravneeka

apgadiba. Maksa 40 kap.

Paļevicu Indriķa dzeed. macibu varam uzskatit par pirmo

metodisko dzeed. macibu, kas musu tautas skolām sarakstīta. 100
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lap. p. beeza grāmatiņa pastāv no preeksvarda „Eevadam," pašas

dzeed. macibas, kas eedalita divas daļas un peelikuma.

Eevada P. izsaka savas domas par dzeedasanu un tas ma-

cisanu tautas skolas, ka ari to, ka pec viņa „dzeedazanas maci-

bas" skola jarikojas. Dzeedasanas macibu viņš eesak ar supļa

dzeesmiņu „Velc pelite saldu meegu." Ģai dzeesmiņa sastopamas
tikai tris skaņas c, d, c; ta tad veeglaka par so dzeesmiņu gan

otra nav domājama. Otra dzeesmiņa „Cuci, guli, mazbērniņi,

lidz puķites sakārtošu" atkārtojas tas pašas skaņas; ari meldija

no pirmās visai maz atšķiras. Treša dzeesma: „Tec rikseemi

kumeliņi" atrodam jau 4 skaņas; nakosa — peecas, un ta tas

eet pa solisam uz preeksu. Katra jauna dzeesmiņa skolēni dabu

eepazitees ar jaunu skaņu un to pamatigi eevingrinat. Ta tad

galvenais macibas grāmatas prasijums: pareet pamazam no veeg-

laka uz grūtāko, jo stingri eeverots. Bet nevar ari leegt, ka

eesakums deezgan garlaicigs. Dzeesmas un sevišķi tautas dzeesmas

ir visas dzeed. macibas pamats, kam peesleenas pec analitiski-

zintetiskas metodes dzeedasanas teorija. No teorijas pirmā daļa

uzņemtas visu nepeeceesamakas macibas, ka: ka dzeedot jastav,
ka dvaša jāvelk, ka dzeedot vardi jāizrunā. Balss kapeeni.
Taktēšana. Notis. Pauze un formāta. Takts apzīmēšana. Trij-

skaņas. Dubultskaņas un viņu izrunāšana dzeedasana. Klusa,

mērena un skaņa dzeedasana. Skaņu peeaugsanaun mazināšanas.

Nosu nosaukumi. Pilna un nepilna takts. Nosu atslēga.

Otra daļa galveno veetu eeņem divbalsigas tautas dzeesmas

un Dratba un Gebhardi divbalsigu dzeesmu gabaliņi. Pedejee

uzņemti ar to nolūku, lai radinātu skolneekus pee patstavigas
takts izturēšanas. Teorija sai daļa grozās, —- neatkarigi no

dzeesmam — pa leelakai daļai ap intervaļeem, gammām, trij-

skaņam un to eevingrinasanu.

Peelikuma uzņemtas rotaļu dzeesmas un trisbalsiga tautas

himna.

Ar Paļevicu Indriķa „dzeed. macibas" metodi varam meera

but: ta izpilda gandriz visus jaunāko metodiķu prasījumus.
Bet kur gaisma, tur ir ari ena. Ta ari Paļevica

„
dzeed.

maciba" atrodama daža laba ēnas veetiņa. P. leeto dzeed. ma-

cibas pirmā daļa skaņu apzīmēšanai viscaur ne notēs, bet ciparus;

ja pat nosauc ar skaitļeem. Ģai vācu metodiķa Natropa darinātai

ciparu zistemai bij gadu 20 atpakaļ Vācija daudz peekriteju un

ceenitaju. No tureenes ta pārnāca ari pee mums. Sevišķi Kur-

zeme ta izplatījās, kamēr Vidzeme ta visai maz pazistama. Va-
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cija ciparu zistema pa leelakai daļai atmesta. Ari labakee vācu

paidagogi, ka: Diestervegs, Dittes, Sclīūtze, Kers un citi dod

dzeedasana preeksroku notim. Ari Pēterburgas konservatorijas

profesors Rubecs saka, ka dzeedasanaar sekmēm tikai pec notim

mācama. Nelaiķis Cimze, cik man zināms, bijis ari pret ciparu

zistemas eevesanu. Bet neskatotees uz visu to, ciparu zistemai

ir tikai eedomats labums. Lai bērns saprastu, ka pee cipara

2 balss jāpaceļ augstāki, tad skolotajam tas jārada un jāizskaidro.

P. to dara ar trepju palidzibu, — skolneeks pats to nezinās.

Turpretim, redzēdams veenu noti augstāki par otru, viņš drizak

atģidis, ka skaņa g augstāki dzeedama, neka c jeb f. Bez ta

dzeedot skaitļi grūtāki izrunājami, neka notēs. Kur nu vel dažādu

skaņu-kartu, veselu un pusskaņu apzīmēšana, ka ari atrbalsigu

dzeesmu uzrakstīšana! — P. savu dseed. macibu sarakstijis

preeks vijoles, ka to no § 3 redzam. Kaut gan skaidri nezinu,

tad tomēr domāju, ka 2/% skolotāju leeto pee dzeed. macisanas

vaj nu ērģeles, vaj harmoniju. Teem § 3. nav leetojams un

viņeem ari nebūs eespejams skolneekus tik veegli ciparu zistema

eevadit, ka vijoles speletajeem. — P. leeto nevis pee mums

pazistamos un parastos nosu nosaukumus c, d, c, f, g, a, h, bet

francu-italeesu nosaukumus do, re, mi, fa, sol, la, see (si). Un

to viņš darot dadeļ, ka pirmajos nākot tikai divas un pēdējos
visas passkaņas preeksa. Te nu jāvaicā: kadu labu gan atnesis

30. lap. puse do, re, mi, fa, sol, la, see, kad tas
pašas skaņas

22. lap. puse gan katra par sevi, gan dažādos tekstos jo pamatigi
eelauzitas? Bez ta francu-italeesu nosaukumi uzleek mums jo

grūtu slogu dažādu skaņu-kartu apzimesana. Kas gan latveesu

bērnam veeglaki izrunājams b vaj be-mol, =ļ=ļ=- (krustiņš) jeb diez;

la-bemol-mazors, vaj as-durs; fa-diēz-mazors, jeb fis-dur ; do-diēz-

minor, vaj cis-moll? Ka lai dzeedam notēs nosaucot chromotisko

gammu, vaj do, do-diēz, re, re-diēz, v. t. pr. ? No praktiskas

puses leetu aplūkojot, prastajeem nosu nosaukumeem jādod

preeksroka. — Vel japeemin, ka „dzeed. maciba" neatrodam

neveena gabaliņa no musu pasu komponistu razojumeem. Ari

no klasiskam dzeesmam, izņemot Dratha un Gebhardi gabaliņus,

■— ja tos par klasiskeem varam nosaukt — dzeed. maciba neveenas

nesastopam. Tas ir nepeedodami! — Dzeed. macibu vajadzētu

pec manam domam ar f vaj g skaņu eesakt; c skaņa leelakai

skolneeku daļai un sevišķi skolneecem par zemu. Nebūtu ari par

par daudz paģērēts, ja tiktu eeverota cik necik trijbalsiga dzeeda-

sana, kad tas tautas skolas pilnigi eespejams. Lai dzeed, maciba
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vel pilnīgāka taptn, tad varētu vecākus skolneekus, t. i. tresas

zeemas puisēnus eepazistinat ar basa-notem. Vēlākos gados, kada

dzeed. kori eestajotees, puiseem tikai ar basa-notem bus darisana.

Caur caurim ņemot jāsaka, ka Paļevica dzeed. maciba

sakrāts metodiska kartiba daudz dzeed. maciba noderigas veelas,

kadeļ to no savas puses tautas skolotājeem silti eeteicu.
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Bibliografiskas peezimes pee Latveešu rakst-

neecibas raditaja.

Saraksts par
tam grāmatām, kas no 1604. lidz 1894. g. inflanteesu

izloksne drukātas.

Sastadijis Berģu Janis.

1604.

1. Erdmanni Tolgsdorf catechismus, nomenclatores, con-

ciones, hymni et antiphonae (lingua livonica sev lothavica)

C. E. Napierskis min so grāmatu sava konspekta

(Jelgava 1831. g.), bet gadu isti nenoteic; ir minēta Sotwell Bibl.

script. Soc. Ješu. p. 196 un Witte diar. biograph. ad. a. 1620.

Sarakstitajs ir jezuits, Gutstates kanoniks, macitajs pee Jē-

kaba baznicas Rigā, velak Cēsis, dzim. Prusos 1550. g., miris

Cēsis 4. oktobri 1620. gada, tanī laika, kad viņa pēcnācēja Georga

Elgera pirmā latveesu grāmata bij izdrukāta.

1620.

2. Institutiones christianae autore R. P. Georgis Elger

. ...
1620

...
.

Katķismus latveesu valoda.

3. Latveesu evangelijumu grāmata no G. Elgera . . .

Salīdzini par so un preeksejo grāmatu Sotvell Bibl. script. Soc.

Ješu. p. 287.

1672.

4. Evangelia toto anno singulis Dominicis et festis diebus

juxta antiquam Ecclesiae consuetudienem m Livonia Lothavis

praelegi solita. Ex Latino m Lotbavicum idioma translata per

R. P. Georgium Elger a Soc. Ješu, Vilnae, Typis Acad. S. J. 1672.

240 nenumuretas lapas puses m. B°. No sis grāmatas var

pilnigi parleecinatees, ka Elgers netik veen Inflantijas izloksne,

bet ari ortogrāfija rakstijis, lai gan drukājot tapa toreiz gotu
burti leetoti. Zimeta ar A — Q 1.

5. Catechismus sev brevis institutio doctrine Christiane

quingue capitibus comprehensa m gratiam gentis Lothavicae per

R. P. Georgium Elger c Societate Ješu, Vilnae Typis Acad. Soc-

JEŠU Anno D, 1672,
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Pavisam 72 neniimuretas lapas puses m. B°, zimeta ar

Q 2 — T, lidzskaitot.

1673.

6. Cantiones spirituales cx Latinis, germanicis et polonicis

translatae m idioma Lothavicum, additis pluribus per R. P. Geor-

gium Elger Soc. JEŠU, Vilnae, Typis Acad. S. J. Anno 1673.

172 numurētas lapas puses, raditajs uz 12 nenumuretam

lap. pusēm m. B°.

1683.

7. Dictionarium polono — latino — lottavicum, opus posthu-
mum R. P. Georgii Elger S. J. m gratiam studiosae juventutis
m lucem datum. Vilnae, Typis Academicis S. J. Anno Dni 1683tis.

674 1. puses m. B°. Si visvecākā latveesu vardnica ir inflan-

teesu ortogrāfija rakstīta, kuru Vidzeme dzimušais jezuits Elgers

(dzim. 1585-1-1672. g.) par vislabāko turējis. Sarakstitajs dzivoja

eesakuma Cēsis, kur viņš savas pirmās latveesu grāmatas sarak-

stīja, velaku Inflantija, Dvinska, (Dinaburga) kur viņš par lite-

rāram bumaniarum lector et operarius ilgus gadus sabija.

1688.

8. Vocabelarium m vier Sprachen, deutseh, lateiniscb, pol-
niseb un lettiscb. Riga 1688.

Pavisam 5 loknes 12°, izdota no G. Dressela.

1705.

9. ~Worterbuchlein wie Etzliche gebrāuchliche Sachen auf

Teutsch, Schwediscb, Polniscb und Lettiscb zu benennen seien.

Riga 1705 bei G. M. Noller.

7V
4

loksnes B°, izdota no L. Depkina. Tuvāk aļilukojot izradās

par preeksejas grāmatas pārstrādājumu izleetojot sejeenes orto-

grāfiju.

1719.

10. Rituale Sacramentorum ac aliarum Ecclesiae ceremo-

niarum cx Rituāli juxta Decretum Svnodi provincialis Petrico-

viensis edito depromptum, ad uniformem Ecclesiarum usum lota-

vice expositum et impressum Vilnae, Typis acad, S. J. Ano

D»i 1719,
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1730.

11. Katoliszka Dzismiu gromota Divām wyssu-warygam

por gudu un Ļatviszvm por izmoci ej szonu sarokstita un izdru-

kowota "Wilniē pi Baznīckungu Jezuitu 1730. godā.

178 lap. puses B°, leekas ka si grāmata ir pārstrādājums no

Georg Elgera Cantiones spirituales.

1732.

12. Dispositio Imperfecti ad Optimum sev Riidimenta gra-

matices Lotavicae ab imperfecto authore imperfecti panter Idio-

matis explanatore ad salutem et perfectionem rudium animarum

cum adjuncta catechesi Apostolico Missionarium zelo suppeditata

permissu Superiorum. Anno loguentis nobis m Verbo īnfante

DEJ 1732. Vilnae Typis Collegii Academici Soeietatis JEŠU.

2 1/
2

loksnes m. B°, peelikuma 2 loksnes ar polisku virsrakstu

„Katechizm abo ISTauka o Rzeczach do Wiary Svietey naleža_cych",

un latvisku saturu. Visi nodaļu virsraksti ari ir poliski, bet visas

jautāšanas un atbildes latviski rakstitas.

1733.

13. Katoliszka Dzismiu gromota Divām wyssu-warygam

por gudu un Ļatwiszym por izmociejszonu sarokstita.

Jauna maz pārlabota druka no sub «No 11 minētas grāmatas.

1737.

14. Lotavica Grammatica m gratiam illorum qui Lumen

doctrinae Christiane sedentibus m tenebris et umbra mortis afferre

student, edita Anno abortu solis Justitiae m carne humāna

1737. Vilnae, Typis Collegii Academ. S. J.

Desmit nenumuretas loksnes m. 8o

1764.

15. Rituale Sacramentorum et aliarum Ecclesiae ceremo-

niarun addita dispositione m viam aeternitatis lotavice expositum
et impressum Mitaviae, apud Christianum Liedtke, typographum
aulicum ducalem A»o Dni 1761.

Pavisam 76 lapas puses 4to minoris, pec C. E. Napiersky,
laikam gan ari infianteesu izloksne, jo si grāmatiņa bij macita-

jeem, izdarot amata peenakumus nepeeceesami vajadziga.
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1765.

16. Expeditio m viam aeternitatis sive modus assistendi

vario mortis genere decedentibusper actus anagogicos ab adjunctis

mortis dispositus, praeviis necessariis informationibus pro Sacer-

dotibus qui vocantur ad juvandos miseros morti destinatos, in-

struētus, pro commodiore disponentium usu Lottavico idiomate

conscriptus, ac luci publicae editus. Mitaviae. Typis Liedtkeonis,

Ano Dni 1765.

79 lapas puses B°, iznāca papreeksu latiņu un vācu valodas

superiorum permissu Brunsbergiae, Typis Collegii Soc. Ješu Ano

1730. un latiņu un poļu valodas 1731. g. turpat.

17. Jauna maz pārlabota druka no Katoliszku Dzismiu

gromota, Wilnie 1765.pi Baznickungu Jezuitu, apgādājis Dvinskas

(Dinaburgas) Jezuits Johann Ļukaszevicz.

1766.

18. Bituale Sacramentorum aliarumque Ecclesiae ceremo-

niarum, lotavice expositum et impressum A° Dni 1766.

76 lapas puses I°, latiniski un latviski.

19. Katoliszka pilniga ticibas maciba ar wajcoszonom un

atbildiejszonom diel wyssim tyciejgim jaunim un wacym Ļat-

wiszym drukawota Wihiiē 1766. godā pi Baznickungim Jezuitym.
72 lapas puses 12°.

1768.

20. Elementarz ļotewski z abecadļem, krotkim katechiz-

mem ejssa mociba i modlitewkami ejssas ļvugszonas. Wilno 1768.

32 lapas puses nenumuretas, B°.

1771.

21. Naboženstwo ku czci y cliwale Boga w Tr6jcy Šwietey

Jedynego, Najšeo Panny Mariji y S. S. Patronow z piešniami i

nauka krotkjļ o obowi<ļzkach cbrzešeianskich na jezyk Lotewski

z Polskiego przetlumaczone. Wilno w drukarni Akad. r.

pariskiego 1771.

Latveesu lūgšanu un dzeesmu grāmata inflanteesu izloksne

un ortogrāfijā ar augšējo polisko virsrakstu, no garigas cen-

zures atvēlēta. Ludze (Lucini) 8. janvāri 1771 un ir no tā

sauktas jezuitu misiones Dagdā sarakstita jeb labāki sakot no

Poļu valodas pārtulkota un Viļņā drukāta.
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1786.

22. Naboženstwo ku czci y cliwale Boga etc. ~Wilno, w

drukarni Jego Kr. Mošci przy Akademii. Roku Pariskiego 1786.

Otra pārlabota druka no sub «M 21 minētas latveesu lūgšanu

un dzeesmu grāmatas. Labi uzturejees eksemplārs no si izde-

vuma atrodas Rigas pilsētas bibliotēkā. Pirms veena loksne

nenumuretu lapu ar dāvinājumu un kalenderi, tad 379 lapas

puses ar Mocibas, Ļvugszonas un Dzismies un pedigi atkal 4

nenumeretas lapas puses ar raditaju. Si grāmata ir biskabam

Georg Povsļovski dāvināta, kurs tai laikā bij Ludzes un Marijas

pils prāvests, un, kā dāvinājumā sevišķi minēts, leelako daļu

no drukas izdošanām iz savas kabatas samaksājis. Kad si druka

bij izpardota, tad tapa no Polockas jezuiteem divpadsmit gadus

velaku jauna maz pārlabota druka apgādāta.

1788.

23. Latveesu ābece ar poliskeem nodaļu virsraksteem, kā:

Katechizm krotki „Eysa mociba," Modlitwy krotkie „lyugszonas

eysas un t. t. pavisam 16 nenumuretas lapas puses m. 8«, uz

beeza dzeltena papira. Veens eksemplārs bez titeļa lapas, bet

citādi labi uzturejees, atrodas Rigas pilsētas bibliotēkā.

1796.

24. Evangelia toto Anno singulis Dominicis et Pestis

diebus justa antiquam Ecclesiae consuetudinem m Curlandiā

Lottavis praelegi solita, cum precibus nonnullis, čurā quondam cx

Clero Curlandico recentissimo juxta usitationem locmendi modum

lottavicum correcta ac m lucem edita Anno Dni
.

1796. Mitaviae,

Typis Steffenligenis impressum.

Grāmatai ir ari sekoss latvisks uzraksts: Swehti Ewangeliumi

us visseem Swehtdeenahm un Swehtkeem ka ari Swehtas Luhg-

scbanas, Jelgawā 1796, eespeests no J. W. Steffenhagen.

Ir 112 lap. puses B°, beeza. No virsraksta redzams, ka sini

grāmatā ir vispariga latveesu izloksne un ortogrāfija leetota.

§o grāmatu tadeļ te uzņemu, ka si grāmata tapa 18. gadu

simteņa vidu no Dvinskas (Dinaburgas) jezuita Jobann Luka-

szewicz pārtulkota un ar latiņu burteem infLanteesu izloksne

pirmo reizi drukāta. No sis pirmās drukas nav neveens eksem-

plārs sadabūjams. To ari apleecina gariga cenzūra no 7. marta
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1796. g. jo tur nestāv vis „imprimantur," bet „reimprimantur,"

tāpat ari Vidzemes rakstneeku raditajs 111. 138.

1798.

25. Naboženstwo ku czci y chvvale Boga etc. z polskiego

przetlumaczone i licznemi piešniami i modlitwami pomnožone w

Polocku w uprzywilejowanej od Jego Imperatorskie'j Mos'ci

Drukarni Coll. S. J. Roku pariskiego 1798.

Ģi grāmata ir ļoti pārlabots un paplašināts izdevums no

sub INo 22 minētas dzeesmu grāmatas. Satur 18. nenumuretas

lapas puses ar baznicas kalendāri, tad 406 numurētas lapas puses

ar agrāk drukātam un daudz jaunam Mocibas, Lvugszonas un

Dzismies, beigas atkal 4 nenumuretas lapas puses ar Roditojs.

1799.

26. Krvsta cielsz cisdoma Kunga Ješu Clrrysta Pestitoja

myusu nu satas Pilāta net uz kolna Kalwaryas ejams, diel goryga

požytka wyssu, kotry dorgu atpestiszonu ar patieycibu gryb

apgodot nu polska wolūda uz latwyska portolkots un izdrukots

pa zwoleyszonay wiersiniku Polockā, pi Baznickungu Jezuitu

1799 goda.

27. Lvugszonas ap dzieywoszonu Kunga Ješu Chrvsta un

kolposzonas por mieniesi Mai da Jumproway Maryay, taypat da

Sw. Franciszkom Xawieram par diewieynom dinom un Lvug-

szonas da wyssajdim swatim, pa zwa leyszonay wiersiniku

izdrukawotas Polockā, pi Baznickungu Jezuitu 1799 godā.

Pavisam 92 1. puses 12°.

1801.

28. Lvugszonas ap dzieywoszonu Kunga Ješu Chrvsta etc.

(ka sub JVģ 27) izdrukawotas Polockā pi Baznickungu Jezuitu

1801 goda.

Otra pārlabota druka no augšā minētas grāmatas, pirms 6

nenumuretas lap. puses ar izskaidrojumeem, tad 111 numurētas

lap. p. ar Lvugszonas un Kolposzonas un beidzot nenumeretais

Lopu-Roditojs.

29. Dziesmies swatas uz guda Diwa Kunga, Jumpr.
Marvas un Diwa Swātu izdrukowotas Polockā, pi Baznickungu

Jezuitu 1801 godā.
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Grāmatiņa ir 12° un satur 6 nenumuretas, 122 numurētas

un beigas atkal 4 nenumuretas lapas puses. Ta ka gariga cen-

zūra sadi skan: ~Reimprimatur, Casimirus Szvsko praelatus
Custos Archicathedralis Molrileviensis, Judex surrogator Consi-

storii Metropolitani, censor Librorum d. d. Mohileviae 3 Februāri!

1801 anno," tad jādomā, ka no sis grāmatiņas ir kadi agrāki

izdevumi, kas vairs nav uzejami.

1805.

30. Wyssa Mociba katoliszka caur waycoszonom un atsa-

cieyszonom salykta, ar mocībām, Swātu Rokstu wordim un

nutvkszonom nu tim paszym Swatim Rokstim izimtom izskav-

drynota: diel Latwiszu pawuycieyszonys un apskaydrynoszonys

nu wina Bazniajckunga pirakstieyta. Atdaleyszona pyrma,

Polockā pi Baznickungu Jezuitu izdrukowota godā 1805.

Pirmai daļai ir bez Lopu-Rodieytojs (5+195) 200 numurētaslap.

puses B°, otrai daļai Atdaleyszona utra, Polockā etc. 1805, tikai

160 num. un 1 nenum. 1. p. Si deriga un ļoti pamācoša grā-

mata ir tikai tulkojums, jo gariga cenzūra skan sadi:
. . . .

legi bibrum jam olim m lucem editum sub titulo: „Zebranie

Nauk chrzešcianskich" illumque perutilem ad erudiendumpopolum
m doctrina cliristiana inveni; proinde censeo, ut translatus m

linguam Lotavicam imprimatur. Petropoli 8. Jan. 1805.

1808.

31. Cylwaks iszkigs aba mociba ap karvbom cylwaka, ik

winam dareyga. Nu wina Baznickunga zam rendiszonas Wilnys

salasita un da spidarnies paduta a nu cyta Baznickunga pa

latwyskam iztizni porlykta un uz jaunu izspista pa zwaleyszonay

wiersiniku, Polockā, iksz spidarnies Baznickungu Jezuitu 1808

godā. Pavisam 87 nenum. 1. p. B°, ar pretimstaditu polisku
tekstu. Bez latveesu teksta poļu valoda §i grāmatiņa iznāca jav

1778. gadā.

32. Kawieklis piestieygs aba piestieyga Mociba ap Numani

Diwa, apĻavku, apNowiun ap Myužeybu, piestieygam kawiekklam

Ļatwiszu parakstita un pa zwoleyszonay wiersiniku Polockā, iksz

gromatu spidarnies izspista 1808. godā.

32 1. p. m. B°. Kā sarakstitajs top mīnēts Stepbonus Ba-

ginski Rector Ecclesiae Stygloviensis. Leekas ka tur ari toreiz

atraduses gariga cenzūra preeks grāmatām inflanteesu izloksne.
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Grāmatiņas „Imprimatur v parakstījis kads Visitator Arclīidiaecesis

Mohilew: Joseplius Kierkiļļo Canon: Livon: Decanus Bosittensis,

ar sadu peezimi „Dabam Stygloviae Ano 1807. die 4 Aprilis".

33. Pawinnasties krystigas aba KatecMzms kurs moca, kū

ikkurš kristigs cyļwaks pawinns, synnot un dareyt, kad warratu

byut ispestits. Ar daļykszonu daudžkortigu wiel dzismiu — Wilna

tiej gromota drikke diecezalnā pi Baznickungim Missyonorim

1808. godā ir izspista.

Ģi grāmata esot tikai jauns, bet sliktāks izdevums no kādas

grāmatas ar lidzigu virsrakstu, kuru Dinaburgas (Dvinskas)

jezuits Johann Lukaszevicz 18. gadu simteņa vidu izdevis, bet

kura lidz sim nebija sadabūjama. To ari apstiprina Vidzemes

rakstneeku vardnica 111, 139.

1817

34. Gramatvka inflancko - lotewska krotko zebrana dla

uczq,cych sie, iezvka lotewskiego. Wilno, w drukarni X. X.

Missijonarzow przy košciele Sw. Kasimierza, Roku 1817.

Latveesu grāmatiņa 44 1. p. B°, no kanonika Josepb

Akielewicz, kas ināanteesu valodu visās izloksnes pazinis.

1820.

35. Mociba lasiszonas grāmatu kurzemisku prieksz masiem

bērniem ar wissadu Diwa lugszonu un isu mocibu Katoļu salikta

un per pavveliszonu galwu dweseliszku izdrukota godā 1820

Wilnē Drukarniē pi Baznickungu Bazvlianu. 18 nenumuretas

lap. p. B°, no kuram 4 ar boksteresanas macibu, 6 ar katecbizm

krotki (eysa Mociba) 8 ar Lvugszonas eysas.

It savādā izloksne sarakstita ābece, kura gan vairāk preeks

augskurzemneekeem nekā preeks inflanteeseem rakstita, ko jav

ari no virsraksta var noprast. Mociba lasiszonas gromatu Kur-

zemisku. Grāmatiņa ir ar latiņu burteem drukāta.

1821.

36. Mociba Ivugszonu un apdumoszonu ap Swātu Miszu

Wilniē pi Baznickungu Bazvlianu izdrukowota.

64 lapas puses 12°, no vārda „Reimprimatur" var noģist,

ka grāmata no jauna drukāta. Kad un kur pirmā druka izna-

kuse. to nevar vairs izdibināt.
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37. Ļrvugszonas ap dziejVoszonu Kunga Jezu Chrvsta un

kolposzonas por mieniesi Mai da Jumproway Maryay tajpat da

Sw. Franciszkam Xawieram par diewieynom dinom un ļvugszo-

nas da wyssodim Swātim, pa zwaleyszonay wiersiniku izdruko-

wotas. Wilniē pi Baznickungu Bazylianu 1821 godā.

92 lap. puses 12°, leekas ka si ir pargrozita otra druka no

zem M 27 minētas grāmatas, jo kā leekas tad apgādātājs nav

pazinis zem «M 28 minēto labāko izdevumu.

38. Dziesmies Swātas uz gtida Diwa Kunga, Jumprowas

Maryas un Diwa S\vātu izdrukowotas "\ViTnā pi Baznickungu

Bazvlianu 1821 godā.

126 lapas puses 12°, jauna druka no agrāki minētas grā-

matiņas (skatees 29).

39. Krysta cielsz cisdama Kunga Jezu Pestitoja mvusu nu

sātas Piļata net uz koļnu Kalwaryas ejams etc. (Krustaceļs) iz-

drukawots "Wilnā pi Baznickungu Bazvlianu 1821 godā.

Ari si grāmatiņa ir jauna nepārgrozīta druka no kādas agrāk
izdotas grāmatiņas.

40. Mociba Katoliszka ap tycieybu, nucieju ('? laikam gan

ceribu), milejbu Diwa un tūwaka, ap Sakramentim un citom

cnotom (? laikam gan tykumim) diel mozu barnu parakstīta un

drukawota AVilnā pi Baznickungu Bazylianu.

Ļoti sliktā valodā sarakstīts katķisms preeks latveesu ber-

neem, 108 1. p. 12°. Vārdiņš „Reimprimatur" norada uz kadu

agrāku izdevumu, kas nav izdevees lidz sim vel uzeet. Ģis kat-

ķisms ir preeks mazeem berneem daudz pa plašu.

1824.

41. Mocieyba ļasiejsonas prieksz mozim barnim Wilnā pi

Baznickungiem Missyoneriem, 1821 godā pi Baznicas Sav. Ka-

zimiera.

Latviska ābece, 36 nenumuretas lapas puses B°, satur bez

tam vel isu katķismu.

42. Eysas Ļvugszonas un Dzismies diel pažvtka katoliku

nu polskas uz ļatwysku mcii porļyktas un parakstītas diel ciniejs-

zonas Swātus Diwa už leļoku Diwam gudu. Poļockā, Spidarni

Baznickungu Pijaru.

Eakstu krājums. X. 6



82

Bez gada skaitļa, tomēr atļauta drukāt 1824. g. Ļoti
slikta valoda, par daudz verdzisks tulkojums. 66 1. p. 12°.

1829.

43. Padumoszonas un Lvugszonas ap citiejszonu Kunga

Jezu Chrvsta lejdz B,okstim czetru swatu Ewangelistu izdutas

pa zwaleyszonay wiersiniku Poļockā, pi gromotu spiszonas

Baznickungu Pijaru godā 1829.

109 lapas puses m. B°. No vārdiņa „Reimprimatur" var

noģist, ka ari si grāmata ir jauna druka no kada nepazistama

agrāka izdevuma.

1832.

44. Eysa mociba ap audziszonu biszu wysim bitinikim un

wyssywayrok Ļatwiszym nu wina jus drauga Levksnas Baznic-

kunga strupay un skaydry saraksteyta un da drukām paduta ar

czeterigim malawotim auilim. Wilnā, pi Dworca 1832.

65 numurētas un 2 nenumuretas lap. pus. B°. Grāmatiņai

peeliktas divas litografētas tāfeles, kuras esot pec kada grafa

Ludvig Platera zimejumeem izgatavotas. Grāmatiņa ir grafam

Miķelim Svberg Liksnā, dāvināta un dāvinājums ar sadeem

vardeem parakstits: „J6žef Akielewicz kanonik kijowski."

1833.

45. Dzismies Swatas uz gūda Diwa Kunga etc. Wilna,

Nomā tajsiszonas gromotu pi Baznickungu Missvonaru 1833 godā.

Jauna druka (skat. J\o 29.) 113 lap. p. numurētas un 4

nenumuretas ar raditaju.

46. Gromota Ļvugszonu uz gtida Diwa Kunga ikszan

Tryadibys winiga, wyssuswatokas Jumprowas Maryas un Diwa

Swātu, ar dzismiem un eysu katoliszku Mocibu diel wajadzibas

Ļatwiszu izdrukowota. Wilnā, Nomā tajsiszonas gromotu pi

Baznickungu Missyoneru 1833 godā.

21 nenumureta, tad 326 numurētas, beigās atkal 8 nenu-

mureta lapas puses B°.

47. Tani pašā gadā iznāca turpat jauns pārlabots un pa-

vairots izdevums no tās pašas grāmatas un satur 20 nenumuretas,

tad 370 numurētas un beigās atkal 6 nenumuretas lapas p.



83

1835.

18. Eysa mociba dcl mozu bērnu, Wilnā, pi Baznickungu

Missioneru 1835 godā.

Ābece, 21 nenumuretas lapas puses beeza B°. Uzkrītoši ir

virsrakstā „dcl" un „bernu", „diel" un „barnu" veetā.

1836.

49. Dzismies swatas uz gūda Diwa Kunga un t. t. Wilnā,

pi Baznickunga missyonaru uz koļna Pestitoja 1836 godā.

Daudzreiz atkārtots nodrukajums 113 numurētas un 2 ne-

numuretas 1. p. beezs.

50. Gromota Ļvugszonu uz gūda Diwa Kunga ikszan

Tryadibys winiga, wyssuswatokas Jumprowas Maryas un Diwa

Swātu, ar dzismiem un eysu katoliszku Mocibu diel wajadzibas

Ļatwiszu izdrukawota Wilnā, pi Missionaru Baznickungim

1836 godā.

Jauna druka no zem «Na 47 peemineta izdevuma, 370 numu-

rētas un 20 nenumuretas lapas puses.

1837.

51. Katoliszka Dzismiu gromota Diwam wyssuwarygam

por gūdu un Ļatwiszym por izmociej szonu sarakstita un izdru-

kowota Wilniē pi Baznickungu 1837 godā.

178 lap. puses; jauna druka no zem «Ns> 11 minētas grāmatas.

1839.

52. Gromota Ļvugszonu (skatees «No 46, 47 un iNa 50)

turpat 1839 gadā nepargrozitā veidā atkal iznakuse, 10 nenu-

muretas, tad 367 numurētas lapas puses un beigās Roditojs uz

8 nenumuretam lapas pusēm.

53. Eysa mociba dcl mozu barnu, Wilnā pi Baznickungu
Missvonaru 1839 godā.

Agrākajā formātā un veidā, nepargrozitā

54. Dzismies swatas uz gūda Diwa Kunga etc. "Wilnā pi

Baznickungu Missvonaru uz koļna Pestitoja 1839 godā.

Jauna druka 114 numurētas un 4 nenumuretas lap. p. 12°.

6*
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1840.

55. Lvugszonas pi wyssuswatoka Sakramenta, Sw. Donata

un Sw. Teklas, Wilna 1840 godā pi Baznickungu Missyonaru

uz koļna Pestitoja.

66 numurētas lap. puses 12°.

1845.

56. Gromota apgodoszonu brejnigu nulikszonu Diwa abo

tajemnicu (? laikam gan paslepumu) tycibas swatas, ar cytom

wajadzigom mocibom jaunin jaun parakstita nu Lejksnas Baznic-

kunga Kossowska. Wilnā, pi kunga Marcinowska izdrukowota

godā nu pidzimszonas Kunga Jezu Clirysta 1845.

416 lapas puses, grāmatai klat peelikta varā greesta bilde

Marijas pasludināšana.

57. Dzismies sv/atas uz gūda Diwa Kunga etc. Wilnā

Nomā tajsiszonas gromotu Ontona Marcino-vrska 1845 godā.

Jauns nodrukajums no daudzreiz minētas dzeesmu grāma-

tiņas, 188 numurētas un 1 nenumuretas 1. p.

58. Gromota Ļyugszonu etc. Wilnā, Nomā tajsiszonas

gromotu Ontona MarcinoAvska 1815 godā.

Jauna druka, ar vairākām ļoti neglītām kokā greestām

bildēm, 10 nenumuretas lapas puses, tad 380 numurētas lapas

puses potiers ar Avajadzigom Ļvugszonom un beigās 4 nenumu-

retas 1. p. ar Roditojs.

1849.

59. Mociba Ļvugszonu un apdumoszonas ap Swātu Miszu

(jauna druka) Wilnā, nomā tajsiszonas gromotu Ontona Marci-

nowska 1849 godā.

45 lap. puses 12°. Daudzeem eksemplareem ir 16 sevišķi

numurētas lapas puses latiņu teksta klat peeseetas.

60. Krysta cielsz cizdama Kunga Jeza Wilnā, nomā

tajsiszonas gromotu Antona Marcinowska 1849 godā.

Jauna druka, 48 lap. puses 12°.

61. Eysa mociba dcl mozu barnu. Wilnā, Nomā tajsiszonas

gromotu Ontona Marcinowska 1849 godā.

Daudzreiz atkārtota druka, 24 lap. puses B°.
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62. Gromotynia koļposzonas Jumproway Maryay por Maja

mieniesi, Wilnā Nomā tajsiszonas gromotu Ontona Marcinowska

1849 godā.

18 lap. puses B°, jauna druka.

63. Gromota Brolisties wyssuswātokas sirdies Jezu un

Maryas, kotra caur zwaleyszonu Aviersiniku Fevmanu Baznieyca

pisaturis, ar sarakstieyszonu to Avvssa, kas nu ciniejtoim tos

Brolisties ir mieklejams, un ar daduszonu tus ļyugszonu, kotras

Aviel da szam ļajkom ĻatAAdszy pa soAvom gromotom natureja.

Wilnā, Nomā Tajsieszonas gromotu Ontona MarcinoAvska 1819 g.

55 lap. puses, 12°, leekas ka si grāmatiņa ir pārstrādājums

no kādas agrāk izdotas, nepazistamas grāmatiņas, tai pašā izloksne.

61. Gromotinia da zynoszonu Pizaturejszonas — Draud-

zieybu Avaj paAAurjcievszona kay Avajag dzierszonu porstot un nu

Brondwindzierynia Avay cyta stypra atjyukt. Lejszu miali diel

Avinin dAveseles un missas ļobumu parakstieyta caur Baznickungu

Svmforianu Mieleszka, klasztornika SAvata Dominika, a caur

Baznickungu Mikielu Jackiewiczu, wiersiniku Baznieycas Neute-

ranu pa ĻatAvyskam istiszni porļykta un uz jaunu izspista ar

dalikszonu pi goļa dzismies. Pitierburgā 1819 godā.

11 lapas puses B°. Si gan laikam pirmā Pēterburgā drukātā

grāmata inflanteesu izloksne.

1850.

65. Pawujciejszona un wyssajdi sposobi, diel ziemniku

Ļotwiszu, ļasieja nu Avyssajdu gromotu leszysku, rakstieja un

izdieAvie Bazniejckungs Jezups Macilewiczs Aviersiniks Bazniejcas

KoAvnatas, a "Wilnā pi Kunga MacinoAVska izdrukoAvota godā nu

pidzimszonas Kunga Jezu Chrvsta 1850.

Preeksrunai V. lapas puses, tad 332 numurētas lap. p. un

beigās 1 nenumuretas lap. p. B°. Grāmatiņas saturs ļoti intere-

sants un pamācos, satur ari dažas ziņas par Inflantijas Latveesu

teikām un eerasām.

66. LICIEIBA un Aprakstejszona kajdas ir paAvinnastes.
Phorminderu Porafias 185

. .
.

2 lapas puses 2°, poliski un latviski
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1852.

67. Mocibas uz žadnas (laikam gon ikkotras) Nedēļas wissa

goda jaunin jaun parakstītas nu Levksnas Baznickunga Tomasza

Kossowska goda 1850, Lejksno, uz gūda Drvvam želigam un

tam kas ļasiejs uz izpestiszonas jo dvēseles. Gromota pyrma,

Rejga, drukarnia Hartunga 1852 goda.

418 numurētas un 5 nenumuretas lapas puses 8° ar Ļopu

Eoditojs. Gromota utra, turpat drukāta tai paša gada 354 nu-

murētas un 10 nenumuretas lapas puses, B°.

1853.

68. Gramatvka Inflantsko Ļotewska dla ucz;ļcych sie,

ļotewskiego uļožona przez Tomasza Kossowskiego Plebana Liks-

nieriskiego. Byga. Drukiem L. Hartunga 1853.

32 1. p. B°, grāmatiņa satur isu pamacisanu ka jāmācas

Inflantijas Latveesu izloksne, lai gan nosaukta par gramatiku.

1855.

69. Eysa mociba dcl mozu barnu, Dvneborga 1855 godā,

drukarnia M. B. Neumana.

21 lap. puses B°, jauna druka no pazistamās ābeces, caur

to tikai interesanta, ka pasu zeme, Dinaburgā (Dvinskā) drukāta.

1856.

70. Gromota Brolisties wyssuswatokas sirdies Jezu un

Marvas, Wilnā, Nomā, Tajsieszonas gromotu A. Dworca 1856. g.

36 lapas puses 12°.

71. Krvsta cielsz cizdama Kunga Jezu Chrvsta, Wilnā pi

A. Dworca drukawots 1856 godā.

36 lapas puses 12°.

72. Litania ap mūku K. Jezu Chrysta, Wilnā pi A. Dworca

1856

Tikai 8 lapas puses 12°.

73. Mociba Ļvugszonas un apdumoszanas ap Sw. Miszu

Wilnā pi A. Dworca 1856.

36 lapas puses 12°, jauna druka.

1857.

71. Krysta cielsz, Wilnā pi A. Dworca 1857 godā

Jauns izdevums 42 lapas puses 12°,
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75. Padumoszoīias un Ļvugszonas ap citieyszonu Kunga
Jezu Chrysta lejdz Rokstim swātim czetru Ewangelistu. AVilnā

pi A. Dworca.

Jauna druka 120 lapas puses 12°.

76. Gromatinia Avvssajdu ļyugszonu un litanieju un dzismiu

swātu izļasiejtas caur Baznickungu B. Bugieniu, un izdrukowotas

Wilnā 1857 goda pi Jezupa Zawadzka.

Pirmā druka, 60 lapas puses 12°.

77. Litania uz Sw. Rocku, Wilnā av drukarni M. Z. Ty-

pografa r. 1857.

Tikai 12 lapas puses 12°.

78. Ļvugszonas pi wyssuswatoka Sakramenta Sw. Donata

un Swatas Teklas, Wilna, pi A. Dworca 1857.

72 lapas puses 12°.

1858.

79. SļoAvnik polsko — ļaciņsko — ļotewski Jana Kurmina,

Wilno roku 1858.

282 lapas puses 1. B°. Ģai poļu — latiņu — latveesu vard-

nicai ir preeks valodas petitajeem sava vertiba, lai gan tur daudz

kļūdu, jo sarakstitajs ir dzimis Leitis.

80. Dzismie „Kas gryb Kungu Jezu gudvnot", Wilnā

pi A. Dworca 1858 godā.

Tikai 1 lap. puses m. B°.

81. Dzismie pyrma Misza Swāta, Wilnā, pi Ontona Mar

cinowska 1858 godā.

Veena lapa I°.

82. Homileja tys izpletiszona aba mociba kū zieymoy ik

Avins Avords ļyugszonas Diwa „Taws muyusu" etc. caur Baznic-

kungu Joni Kurminu, Wilniē drukarniē Jezupa Zawodska 1858

godā.

Veenigais izdevums 96 lapas puses 12°.

1859.

83. Eysa pawujciejszona kaj gatawiejtis un it pi SpOAvie-
dies. Wilnā, Nomā Tajsiejszonas gromotu A. Dworca 1859 godā.

Pirmā druka, 82 lapas puses 12°,
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84. Ejsa mociejba diel paskubinoszonas Tvciejgus laužu

da ajzaligszonaj brondwina, roma un araka, parakstīta nu Baz-

nickunga A. Bielsko, wiersinika Wilanu paraficis. ~Wilnā pi
J. Sawadzka 1859 goda.

Veenigais izdevums, 23 lap. puses 12°.

85. Jaunas Mocibas un apskaydrynoszonas sprostu laužu

etc. caur Baznickungu Joni Kurminu Wilniē, Drukarniē Jezupa
Zawadzka 1895 goda.

Veenigais izdevums, 413 lapas puses B°.

86. Cyļwaka sirds kajda tiej ir v. t. t. iksz desmit lejd-
zibas-obrozienim parodiejta caur Baznickungu Mikielu Jackie-

Vficzu, Rejgā 1859 goda pi E. Platesa drukawots.

66 lapas puses B°, ar ļoti neglitam bildēm. Ari tekstā ļoti
daudz kļūdu.

1860.

87. Nutvkszonas Biblias aba nustostiszona Roksta swāta

waca un jauna Istodiuma, Dārpotā, Nomā tajsiszonas gromatu
H. Laakmanna.

254 lapas puses m. B°, ar daudz zimejumeem tekstā. Si ir

gan laikam pirmā mflanteesu izlokne Terpatā (Jurjevā) drukāta

grāmata. Grāmatiņa maksāja eeseeta 25 kap. cena bij uz vaka

uzdrukāta lai varētu latveesus no naudas karigeem pārdevēj eem

izsargāt. !3is deezgan leelais izdevums tapa maz mēnešos jjilnigi

izpirkts.

88. Kti sieukuram tycigam barnam mus katoliszkas Baz-

nicas wajaga darejt tagadējus ļajkūs kur tik claudž dzierdim

laužus runojūt ap dzierszonu un nadzierszonu brandwina? Dār-

patā 1860 godā, ~pi H. Laakmana.

32 lapas j>uses m. B°. Veenigais izdevums 10.000 eksemplāros.

89. Sotiejbas Draugs aba Jaunas zynias por goddejbu

un nusaturej szonu nu brandwinia un roma dzierszonas. Ar -pjļ-
nim Otpustim kotrus dud Swatajs Rjuua Taws PIUS tis IX

wyssim, kos ļobprotiejgi dzierszonu otstoj. Is Poliskas mialas

uz Latwisku porļykta, |)orļobuta un pawajrota gromatiņa, kotru

Lanckoronas Proboszcz Baznejckungs Kazimirs Soroczynskis po-

roksteja. Riga pi Ernst Plates, akminia un gromotu drikkeri,

izdrukowota 1860 goda.

16 lapas puses B°.
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1861.

90. Liciba Brolisties wyssu swatoku siržu Jezu un Maryas

pi Rejzeknes Baznicas.

Drukāta lapa I°, kura braliba eestajusās beedra vārds un

uzņemšanas laiks top uzrakstits.

91. Mociba Lvugszonas un apdumoszonas ap Sw. Miszu,

Wilnā pi A. Dworca 1861.

Apgādāta no grāmatu spekulanta Raymunda Bejnarovicz
Posine Ludzes apriņķi, slikta pakaļdruka no jau agrāki minētas

grāmatiņas.

92. Mociba lvugszonas un apdumoszonas ap swatu Miszu

Wilnā pi A. Dworca 1861.

47 lapas puses 12°, pakaļdruka izdota no ta paša grāmatu

spekulanta.

93. Mociba Katoliszka ap tvcibu, nuceju (? laikam gan

ceribu) milibu Diwa un tuwaka etc. Wilnā, pi A. Dworca 1861.

126 lapas puses 12°, kļūdu pilna pakaļdruka, izdota no

ta pasa grāmatu spekulanta.

94. Cvrkulara-gromota izduta nu gubernatora-kunga, tys
ir nu posza wiersinika Witebsku gubernias dcl zemnikim InfLantu-

zemies, Ļojm mieniesi 1861 godā.

Veena loksne 2°, drukāta Dinaburgā (Dvinskā) kreeviski un

latviski. Izdota no ta laika civil-gubernatora Paula Klusina, lai

tureenes latveesus apmeerinatu, jo tam lidzigs cirkulārs no ma-

citaja Ulmaņa Pēterburgā, preeks Vitebskas gubernatora sarakstits

un jau nodrukāts, bij caur savu slikto latveesu valodu tapis pār-

prasts un bij nemeeru sacēlis, kurs no zaldateem, ģenerāļa Alek-

sandra Vevmara (velaka kņaza Barclay dc Tolly) vadibā, tapa

apspeests. Labi uzturejees eksemplārs atrodas Manteuffelubarona

brieflade sub Lit. J. M. VI. nodaļā M 32.

95. Swetiszona gorvgas Sātas, "Wilnā pi Svrkina 1861 g.

Lapa gareniski 4°, ar glitām kokā greestām bildēm, dažām

lūgšanām, desmit bausļeem un t. t. un tevs mus.

96. InfLantuzemies Ļajka gromota uz 1862 godu, Rejgā,
Nomā tajsiszonas gromotu E. Platesa, Ļajka gromotys pvrmajs
gods.

96 lapas puses B°, ar daudz puslidz labam bildēm.



90

97. Nutvkszonas Biblias aba izstostiszona Roksta Swāta

waca un jauna Istodiuma, Dārpatā, Izduszona utra Nomā tajsis-

zonas gromota H. Laakmana 1861 godā.

232 lapas puses m. B°, otra pārlabota druka no jau agrāk

mineteem latveesu bibeles stasteem (Skat. INs 87).

1862.

98. Swetiszona goryga Sātas v. t. t.

Otra druka, drukāta Leipcigā pee A. Brockhauza apgādājis

grāmatu tirgotājs Moric Orgelbrand Vilnā.

99. Gromota Brolisties wyssuswatokas Sierdies Jezu un

Maryas, kotra caur zwaleyszonu wiersinika Feyroanu Baznicā

pisaturis etc. Wilnā pi A. Dworca 1862 godā.

18 lapas puses 12°, jauna druka ar ļoti daudz drukas kļudam.

100. Nulikszonas ap ziemnikim izgojuszvm nu dzvmtigas

pidoreszonas, Pitierborgā, 1862 pi Jozafata Obryskys drukawots.

Beezs folijo sējums uz laba velin papira, 100 lapas puses,

latveesu tekstam pretim drukāts kreevu oriģinalteksts par zem-

neeku brīvlaišanas likumeem no 19. februāra 1861. g. Labi

uzturejees eksemplārs, greznā sējumā atrodas senāka ministra

Pētera Valujeva privatbibliotekā.

101. Inflantuzemies Ļajkagromota uz 1863 godu, Rejgā

pi E. Platesa 1862, Ļajkagromotvs utrajs gods.

61 lapas puses ar bildēm.

102. Eysa pawujciejszona kaj gataiviejtis un it pi spowodies,
~Wilna pi A. Dworca 1862. godā.

Jauna kļūdu pilna druka. 81 lapas puses 12°.

1863.

103. Reķinoszonas pamociejszona cik ziemniku laudim

wajaga, Rejgā pi E. Platesa 1863 godā.

Divās daļās B°, pirmā daļa 80 lap. puses un VI, otrā daļa

8 lapas puses ar virsrakstu: Pilikums da Reķinoszonas pamociej-

szonaj, un satur reķinumu iznākumus.

101. Pyļns Elementers diel ziemniku pujszkinim. Wilnā,

Nomā tajsiszonas gromotu A. Dworca 1863 godā.

61 lapas puses m. B°, ļoti kreetna ābece, Veens eksemplārs
atrodas Rigas pilsētas bibliotēkā,
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105. Mociba ap koļposzonu Dhvam aba ap potierym,

Wilnā 1863 goda. Noma tajsiszonas gromotu A. Dworca.

Pirmais oriģinalizdevums 10 lapas puses 12°.

106. Gromota Ļrvugszonu ar koronku ap nenuzidzigu

ijemszonu Jumprowas Marvas, ar Ļyugszonom un Litaniom da

swatam Ontonam un stundi ļyugszonu pret wyssuswatoku

Sakromentu jaunin-jauna. Wilnā 1863 goda. Nomā tajsiszonas

gromotu A. Dworca.

Veenigais izdevums ar glitu Marijas bildi, 69 lap. puses 12°.

107. "\Vyssa mocievba katoliszka etc. Wilnā pi A. Dworca

1863 godā.

Kļūdaina pakaļdruka no zem «M 30 minētas grāmatas, kuru

apgādāja grāmatu spekulants Kajmunds Bejvarowicz Pozine,

Ludzes apriņķi.

Pirmai daļai 219, otrai 156 lapas puses

108. Inflantuziemies Ļajkagromota uz 1861 godu, Rejgā

pi E. Platesa 1863 godā, Ļaika gromotvs treszajs gods.

79 lapas puses m. B°, ar daudz bildēm.

1861.

109. Ļ/yugszonas ap dziejwoszonu Kunga Jozu Chrvsta

un kolposzonas por mieniesi Mai da Jumproway Maryay, tajpat
da Sw. Franciszkam Xawieram par 9 dinom, pa zwalejszonaj
Wiersiniku por jaunu izdrukowotas un Draugim Ļatwiszu Barnu

Inflantuziemies Rejgā 1861 godā, Nomā tajsiszonas gromotu
Ernesta Platesa.

Jauns pārlabots izdevums 88 lapas puses.

110. Nutvkszonas Biblias aba Nustostiejszonas Roksta

swātu Avaca un jauna Istodiuma. Rejga E. Plates.

Jauna druka no jav agrāki minētas grāmatas (skat. J\o 87

un 97.

111. Ku sieukuram tvciejgam Barnom myusu Katoliszkas

Bazniejcas wajaga darejt tagadējus laikus, kur tik daudz dzierdim

runajut ap dzierszonu un nadzierszonu brandwina. (Pawajcama

Pastostijszona). Rejgā 1861 pi E. Platesa (skatees Ne 88).

112. Swietieszona gorejga Sātas, 1861 Riga E. Plates,

Jauna druka,
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113. Inflantuziemies Ļajkagromata uz 1865 godu, Rejgā

pi E. Platesa 1861, Ļajkagromatys caturtajs gods.

61 lapas puses B°, ar daudz ilustrācijām.

1865.

111. Inflantuziemies Ļajkagromata uz 1866 godu, Rejgā

pi E. Platesa 1865, Ļajka gromatvs piktajs gods.

61 lapas puses ar daudz bildēm.

1866.

115. Inflantuziemies Ļajkagromota aba Kalenders uz 1867tu

godu, — Sastajs gods. Dārpatā, pi Henrvk Laakmanna.

61 lapas jmses B°, ar bildi „skats uz Rigu" un daudz citam

bildēm.

1867.

116. Gromota Ļyugszonu, Dārpatā 1867 godā, Nomā taj-

siszonas gromotu H. Laakmana.

332 lapas puses m. B°, daudzkārt pārlabots un pavairots
izdevums ar bildēm.

117. Dzismies swatas uz guda Diwa Kunga, Junrpr.

Maryas un Dhva swatu, izdrukowotas Dārpatā, nomā tajsiszonas

gromotu H. Laakmana.

112 lajaas puses, jauns izdevums dzeesmu grāmatas formātā.

118. Inflantuziemies ļajkagromata uz 1868tu godu, ļajka-

gromatys septitajs gods, Dārpatā 1867, Nomā tajsiszonas gro-

motu. H. Laakmana.

Ar daudz bildēm.

119. Krysta cielsz cizdama Kunga Jezu Chrvsta, Dārpatā
1867 godā, Nomā tajsiszonas gromotu H. Laakmana.

32 lapas puses m. B°, daudzkārt pārlabots izdevums no ta

saukta ~Krusta ceļa".

120. Koļposzonas por mieniesi Mai, Dārpatā 1867 godā,

Nomā tajsiszonas gromotu H. Laakmana.

58 lapas puses m. B°, daudzkārt pārlabots izdevums no

maja menesa deevakalposanas.

121. Krvsta Cielsz cizdama Kunga Jezu pestitoja mousu

nu Satas Pilāta net uz Koļne Kalwaryas ejams Diel goryga pa-

žytka wysu, kotry dorgu atpestyszonu sowu ar patieycibu gryb
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abgodot nu Polsku parakstieyts un Izdrukowots ar pazwaleyszonu
Wiersiniku. Doerpatā, nomā Taysieyszonas gromatu H. Laak-

mann 1867 godā.

32 lapas puses B°, jauna druka.

122. Eysa Mociba dcl mazu barnu. Doerpatā, noma Tay-

sieyszonas gromotu. H. Laakmann 1867 godā.

32 lapas puses Bn.8
n.

1868.

123. Inflantuziemies Ļajkagromota uz 1869tu godu. Ļajka-

gromatys ostotajs gods.

Iznāca pee E. Plates Eigā 1868. g. 61 1. p. m. B°.

124. Pilniga gromota Ļyugszonu Dārpotā 1868 godā, Nomā

tajsiszonas gromotu H. Laakmana.

580 lapas puses m. 8° tekstā, tad 32, 58 un 12 lapas puses

peelikumos pavisam 682 lapas puses.

1869.

125. Latveesu tautas dzeesmas salasitas Krāslavas apga-

balā Dinaburgas apriņķi no komteses Celiņos Plater un Dricanas

apgabalā Rozites apriņķi no barona Gustafa Manteuffel, Pavisam

170 tautas dzeesmas nodrukātas eeks „Magazin der lettisch-lite-

rāriscben Gesellschaft m Mitau 1869 XIV Bandes 2 Stūck pag.

162—206.

krājums ir sevišķi eeverojams caur savu Krāslavas

apgabala dialektu.

126. Inflantuziemies ļajkagromata uz 1870tu godu, ļajka-

gromotvs dewitajs gods, Rejgā pi E. Platesa.

68 lapas puses ar daudz bildēm

1870.

127. Inflantuziemies Ļajkagromata uz 1871 godu, ļajka-
gromātvs dasmvtajs gods, Rejgā 1870 pi E. Plates.

56 lapas puses m. B°. ir desmitais un pēdējais gada

gājums no inflanteesu izloksne drukāta kalendera.

128. Pilniga gromata Ļvugszonu Dārpatā 1870 godā,
Nomā tajsiszonas gromatu H. Laakmana.

Otra daudzkartigi pavairota un papildināta druka, 700 lap.

puses, no tām 21 sevišķi numurētas lapas puses ar satura raditaju.
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ir gan ta beidzama ar cenzūras atļauju inflanteesu izloksne

drukāta grāmata un top vel lidz sai deenai Holandijā pakaļ-
drukata. Lai gan sai Holandijas drukai ir ļoti daudz kļūdu, tad

viņa tomēr arigi lidzinajas ļoti Terpatas izdevumam, pat ari

cenzūras atvele ļoti labi pakaļdrukata. (Ta izsakās pazistamais

profesors un valodas petneeks Dr. A. Beccenbergers, Karalaucos).

1878.

129. Latveesu tautas dzeesmas nodrukātas Zieslacka lat-

veesu Kalendāra uz 1879. gadu. Jelgavā 1878. g.

1890.

130. Latveesu tautas dzeesmas salasītas dažādos apigabalos
Vitebskas guberņā no privat-docenta E. A. Voltera, nodrukātas

eeks: „MaTepiajLH pui 9Tiiorpa(ļ)in ziaTLinīcKaro naeMeHH BiiTeScKori

ry6epiiiu. Coopajrt ii CHaojrHJTB o6rLHCHeniHMii 9. A. BojiLTep'B

iipHßaT
r

L-3,ou,eiiT
ri

) C.-lTeTepCyprcKaro vHHBepcHTeTa,
xlacTi> nepßafl.

ripasaiiHKii h ceMefliiHH nicini JiaTLiineil 1890 r. C.-lieTepoypr rL.

131. Pilns Elementiers Diel ziemniku Puiskinu. Tilzite.

32 lapas puses.

132. Pilns Elementiers Diel ziemniku Puiskinu. Tilzite.

Otra druka.

77 lapas puses 16°. Si grāmata varētu but kada jaunāka
druka no zem JVjo 104 minētas ābeces.

133. Pilniejga Gromata Ļyugszonu uz guda Diwa Kunga
etc. Tilzite.

853 lap. puses 16°. Si grāmata varētu but kads pakaļ-

drukajums no zem X> 128 minētas grāmatas.
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Kur atradās Latveešu virsaiša Varidota pils

Autine?

No Talivalda.

I.

Loti maz stāsta musu senas kronikas. un senee dokumenti

par Latveesu tautas eeksejo dzivi wiņas dabigā brivibas laikmeta.

Tikai sur tur nevilšus kroniku rakstneeki-svestauteesi ir uzrakstī-

jusi kādas drusciņas, kas izdves musu senču garu, rada musu

senču uzskatus, darbibu, vīrestību. Tomēr sis pats mazums mums

eet itin ka pazušana, leekas mums neskaidrs un pilnigi nav

izprotams, ja mums nav zināmi visi citi apstākļi, kuros varēja
notikt vesturiskee gadijumi. Svarigakee no seem apstakļeem gan

bus laiks un veeta jeb: kad un kur notika eeverojamee gadijumi?

— Ta musu vissenākais un uzticamākais kronists Indriķis stāsta

savas kronikas XVI. nodoļā, ka starp Cesu bruņeneekeem un

Autines Latveeseem izcelees leels strīdus lauku un bisu

koku deļ. Sis stridus bijis pat par eemeslu karam starp Vacee-

seem un saveenoteem veetejeem eedzivotajeem Libeeseem un

Latveeseem. Te nu jāvaicā, kuri bij see Autineesi, kas gandriz

veenigee no Vidzemes Latveeseem tā prata aizstāvēt savas

teesibas ar eeroceem rokās? Kur gan meklējami so Autineesu

pēcnācēji? Kur meklējama pati Autine, kas mums tuvāk izskai-

drotu un apraditu so eeverojamo vēsturisko atgadījumu?
Musu lidzsinejeem senatnes petneekeem - svestauteeseem

Autiņi atrast un kā tadu peeradit vel lidz sim nav izdevees.

Atskatisimees tadeļ vispirms uz seneem dokumenteem un

kronikām, kur Autine minēta, tad uz dazadeem svestauteesu

spreedumeem par Autiņi un beidzot mēģināsim peeradit, kur

Autine pateesi ir atradusees.

Indriķa, devetā Latveesa kronikas XII. nodaļā atrodam

eeverojamo veetu, kur 1208. gadā pirmo reiz minēta Autine lidz

ar citam Latvijas pilim un viņu virsaiseem. §ai veetā teek

stastits sadi:

„Un notika, ka jau visa Libija un Latgale bija nokristita,

Latveesu vecakee (senioros) Russins no Soteklas pils, Varidotis no
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Autines, Tālivaldis no Beverinas un ari Bertolds, bruņeneecibas
brālis no Cesim (= Wenden) sutija savus sūtņus pee Igauņeem

uz Unganiju prasit gandarisanu par visam no viņeem padarītām
netaisnibām. Bet Igauņi ne-eeveroja sūtņu vārdus, nedeva ne-

kādas gandarisanas, bet sutija teem savus sūtņus lidz uz Latgali.

Un tā kā bruņeneecibas brāļi jau dzivoja Cēsis, tee sutija Ber-

toldu, kā savu preeksneeku, uz Latveesu un Igauņu sarunu. No

biskaba puses naca preesteris Indriķis un jo daudz Latveesu. Un

viņi eesaka sarunatees par meeru un taisnību. Bet Igauņu sūtņi

runāja Latgaleeseem visās leetās pretim, nicinādami, turēt ar

viņeem meeru un leegdamees atdot netaisni noņemtās mantas

un draudējusi veens otram ar visasakeem sķepeem, viņi iz-

sķirās bez kada meera noliguma. Tā kā pa tam bija peenakusi
klat kadi tirgotāji un Vaceesi no Gotlandes, tad Varidotis paceļas
lidz ar citeem Latveesu vecakeem, nogāja uz Bigu un lūdza

paligu -pret Igauņu apvainojumeem."

No sis kronikas veetas skaidri redzams, kā Autines virsaitis

Varidotis, ka ari citi Latveesu virsaiši ir rikojusees kā brivi

valdineeki: sūtījusi pasi sūtņus, saņēmusi sūtņus no kaimiņu

tautām, peeteikusi karu, slēgusi meeru v. t. t. Novgorodas,

Pleskavas, Polockas un Gerzikas (Berzikas) leelkņezi bij tikai kā

augstakee nodokļu saņemaji.

Gadu velak. 1209. gadā, Autine teek minēta dokumentā, kur

Gerzikas ķeniņs Visevaldis dabu kadu daļu no savas valsts lenc.

Ģai dokumentā biskabs Alberts saka:

„Tā tad uz Bigu atnācis, daudzu augstmaņu, garidzneeku,

bruņineeku, tirgotāju, Vaceesu, Kreevu un Libeesu klātbūtne,

tas atdeva savu, caur mantojuma teesibām pašam peederigo
Gerzikas pilsētu lidz ar zemeni un viseem sim pilsētām peesķir-
teem labumeem svētas Deeva matēs un jumpravas Marijas

baznicai ka likumigu dāvanu, tos tomēr, kas viņam mak s ā

meslus un no mums tic i b v peeņemti s i, viņš aplee-
cina par briveem lidz ar mesleem un viņu zemi, t. i. Autines1),
Cesvaines (-Ceessove) un citām pee kristigas ticibas peegreestām
pilsētām ..."

!) Bunges ~IJrkundenbucli" I; pag. 21, „Alit i lia m." Dogiel „Script,

rer. Liv." I. pag. 409. „Autiņam." T.
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Sai pasā 1209. gadā Indriķa kronika ari min (XIII. nod.)

Autineesus. „Pec tam, kad meera laiks bija pagājis, kas bija

noslēgts ar Unganeeseem, Cesn bruņeneecibas brālis Bertolds

atsauca Rušinu ar saveem Latveeseem un ari citus Latveesus

no Autines un gāja (ar viņeem) un saveem Venteem uz Unganiju."

Dokumentā no 1211. jeb 1212. gada, dalot Latviju starp

biskabu un bruņeneecibas ordeni, biskaba daļā krit Autenite

(=Aucenice) un Alene ar visu peederumu. Pasā dokumentā par

so dalisanu lasām sadi:

„Biskabi Bernhards no Paderbornas, Izo no Verdenes,

Vilips no Raceburgas, Teodors no Leales, Rigas katedrāles

preeksneeks Jānis un Dinamindes abts Bernards no Lippes viseem

ticigeem mu^ibā.
Tā kā Kristus bruņeneeki un godajamee kungi un brāļi un

musu ceenijamā brāļa Rigas biskaba Alberta veetneeki veeno-

jusees tani siņā, ka zeme, kuru sauc par Latviju (=cniae
Lettia dicitur), taptu izdalita trijās daļās, tad atrada par derigu
sadalit zemi tris lidzigās daļās ar trijām kartēm (=trium cartarum)
un but meerā, kas taptu veenai vaj otrai pusei peesķirts caur

lozi, laizot sis kartītes caur kada rakstit nemācētajā rokam. Tā

tapa divi dokumenti apzimeti biskaba puse, no kureem veenā

stāv Ascute1), Leepenes 2) pils un pilis Bebrines3) (— Bebernine)

tuvumā, kas reizi peedereja Gercikas (= Berzikas) ķēniņam lidz

ar viseem viņu peederumeem; otrā stāv Autenites (dokum.

Aucenice) un Alenes4) pilis lidz ar peederumeem. Kristus bruņe-

neekeem, paseem peekritot, kļuva apzimets par trešo daļu veena

kartite, kurā stāv Cerdenes 5
), Negestes 0) un Cesvaines pilis lidz

ar viņu peederumeem. No biskaba daļas tomēr top norakstīta

Alenes pils Kristus bruņeneeku puse, kura top atdota pret
diveem ceemeem, kurus biskabs viņeem bija parādā. Mes tomēr,

r) Ascute = tagadēja Azotes pusmuiža Krizburgas draudze. T.

2
) Leepeue = tagadēja Daugavas muiža, vac. Linden, Jaunjelgavas

draudze, preti Leelvardei uz Daugavas kreisa krasta. T.

3) Bebernine = pilis Augskurzeme, Ilūkstes apriņķi, ap tagadējo
Bebi-inas muižu. T.

4) Alene =Madleenes draudze, Ķeipenes pagasta; pilskalns pee leel-

ceļa, kas nak no Laksteenes uz Ķeipeeni. Tuvuma A1 i ņ-kalns (ceemati). T.

5) Cerdene = Zvirgzdene, Plāteres pagasta, Madleenes draudze,

senāk saukta Zvirgzdukalne (=Schwirgegalen, Swirgekalln). T.

°) Negestes pilskalns pee Pupu-kroga, Veeseenes pagasta, 10 verstes

no Berzones uz zeemeļeem. T.

Bakstu krajiuns. X. 7
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kas musu klātbūtne noticis, likām rakstos salikt un apsti-

prināt ar musu zēģeli. (Klat bijušo saraksts.")

Ģi paša 1212. gada vasarā nu izcēlās Autineesu leelais strids

ar Cesu bruņeneekeem. Par so stridu musu kronists Indriķis

savas kronikas XVI. nodaļā raksta sadi:

„Pec viņu (t. i. Rigas biskaba Alberta, Vaceesu, Latveesu

un Libeesu vecāko atgreesanās no Gercikas (Berzikas), kur vi-

ņeem bija ar Polockas kņezu sarunas), izcēlās leels strids starp

Cesu bruņeneecibas braļeem un Autines Latveeseem, kuri toreiz

biskabam peedereja, lauku un bisu koku deļ. Un tā kā daži

Latveesi no bruņeneecibas braļeem kļuva apskadeti, tad naca

sudziba pee biskaba. Un biskabs pacēlās ar ceenijamo Racebur-

gas biskabu Vilipa kungu un sasauca bruņeneecibas brāļus ar

Libeeseem un Latveeseem uz sarunu, lai izlidzinot stridu, viņus

vestu
pee agrākās veenpratibas. Un viņi ķildojās divas deenas

ar vardeem, bet nepaspēja panākt meera un saligsanas. Tapec
šķirās Libeesi un Latveesi no Vaceeseem, sazvērējās savā starpā
un apstiprināja savu sazvērestību caur zobiņu mainisanu pec pa-

ganu eeraduma.

Ceenigakais no viņeem bija Kaupis, kura runa izgāja uz

to, ka viņš nekad ne-atkapsotees no Kristus ticibas, bet tomēr

gribot Libeesus un Latveesus aizrunāt pee biskaba, lai tas teem

atveeglotu kristitu lauzu nastas. Bet tee citi visi, ne-eeverodami

viņa nodomu, sazvērējās pret bruņeneecibas braļeem un nodomāja
no Libijas izdzit visus Vaceesus un kristigu vardu. Biskabi un

bruņeneecibas brāļi, to redzēdami, atgreezās lidz ar viseem saveem

draugeem, kas teem bija nākusi lidz, katrs uz savu ceetoksni.

Zatezeles Libeesi pec tam sapulcējās savā pili un sutija pee

Leelvardeeseem un Saleneekeem un Turaideeseem un pee viseem

Libeeseem un Latveeseem, lai saspreestos savā starpā. Un vi-

ņeem peekrita visi un saka nostiprināt visas savas pilis, lai tik-

lidz kā eevakusi labibu, varētu atvilktees uz pilim."

Taļak kronists apraksta visu kara gaitu, kurā tikai min

Libeesus. Ka sai karā tomēr ari peedalijusees Latveesi un se-

višķi Autineesi, kā kara celaji, par to nav ko saubitees. Tas

ari pilnigi redzams aprakstā par Zatezeles pils apsēšanu, no kura

lai peevedam sekoso veetu :

„Jo uztaisija stiprāku kara-telti, atri nostiprināja koka torni

un uzstuma to augšā pee grāvja malas un no apakšas aizraka

pili. No pils augšgala uzrunāja tikmēr Rusins savu draugu

(=Draugum suum), t. i. beedri, Cesu mestru Bertoldu, noņēmis
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savu bruņu cepuri no galvas un parleecees pari par apceetina-

jumeem, un runāja par meeru un senāko draudzību. Un kamēr

viņš vel runāja, kada strelneeka bulta peepesi trapija viņu galvā,

viņš krita un velak nomira."

Te redzam, ka neveen Autineesi, bet ari viņu kaimiņi

Zoteklas Latveesi ar savu virsaiti Rušinu ir peedalijusees pee kara.

Lai gan sai karā Vaceesi uzvarēja, kuri no Libeeseem pat

ņema kara atmaksu 100 osiņas jeb 50 markas sudraba, tomēr

kronists beigās vel peeved Autineesus, kuri vel otrreiz, karam

beidzotees, gājusi ar sudzibu uz Rigu. Kronists nodaļas beigās

saka:

„Ari Autines Latveesi naca uz Rigu, zelodamees pee biskaba

par Cesu bruņeneecibas braļeem, nodaritās skādes deļ un bez ta

vel deļ noņemtajeem bisu kokeem. Un kļuva izvelēti teesnesi

un spreedums krita, ka Latveeseem, nozvērot, jadabujot bisu

koki atpakaļ savā peederumā, bet bruņeneecibas braļeem, no-

zvērot, jadabujot lauki un jadodot Latveeseem par padarito
skādi atmaksa naudā. Un kņezs Vladimirs nogāja seem Latvee-

seem lidz uz Autiņi un bija viņu soģis tik ilgam, kamēr caur

mainisanos bruņeneecibas brāļi biskabam atstāja visu Kokneses

pili uu pasi turpretim saņēma Autiņi Kokneses trešās daļas

veetā. Un kņezam Vladimiram eedeva viņa znota Ditriķa veetu

Idumejā, sim aizejot uz Vāciju."

Dokumenta oriģināls, kurā aprakstīta si zemju un piļu
mainisana starp biskabu Albertu un bruņeneecibas ordeni, ir vel

uzglabajees ķeizariskā bibliotēkā Pēterburgā un nodrukāts Bungos

„urkundu" grāmatā, dokuments, latviskā tulkojumā, butu sads :

„Teva, Dela un Svēta Gara vārdā. Āmen."

„Es, Alberts, no Deeva Rigas biskaps un ticibā

pazemigais kalps, daru zināmu visu Kristus ticigo draudzei: go-

dam peeminamais ligums un ceenā turamā noruna, kas no tici-

geem aizgadigi izšķirta, savā pastavibā apstiprinajama, lai naktu

pecnakameem zināma. Tadeļ darām zināmu tiklab tagadejeem,
kā nakameem laikeem, ka pec kopigas, tikušas (kartigas) apspree-

sanās mes pirms atrodam par derigu pargrozit piļu un ipasumu
dalisanu (t. i. Latvijas), kas notikusi starp musu miļoteem deleem,

Kristus bruņeneekeem, un ceenigeem Paderbornas, Verdenes un

Raceburgas baznicas kungeem — pargrozit ar tadu ziņu, ka tas

leetas kopigai nokārtošanai dos visvairāk pastavibas. Tad nu

nospreests, ka savu Autines pili (= castrum nostrum Autine),
ari tos augļus, kas mums peeder Aizkraukle desmitās teesas

7*
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Veetaun divas pilis, sauktas Zcd g c re, atdodam atpakaļ mineteeni

Kristus bruņeneekeem, no viņeem pretim atdabudami Alenes pili

(= castro Alenensi), kas teempirms peedereja. Mums tadpeesķirtas

Kokneses, Gerdines (Cerdene, Gerdine
— Zvirgzdine), Negestes

( = Egeste, Marceenes (= Marxne) un Cesvaines (= Chessowe)

pilis lidz ar to, kas atrodas starp viņām, Aiveekstes upi (=Eustam

fluvium) un Daugavu. Un lai si nokārtošana neizjuktu ne caur

kadu novecošanu, to pasu esam norakstījusi un apstiprinājusi
ar savas zēģeles klat peespeesanu. (Leecineeku paraksti). Tā

Kunga meesā eedzimsanas 1213. gadā."

Pedejā veeta, kur kronists Indriķis Autiņi min savā kronikā,

ir sekosā no 1215. gada (XIX. nod.):

„
Tikmēr eenaca ari Sakaleesi un Unganeesi ar leelu karaspēku

Latveesu zeme un apsēda Autines pili(= castrumAutine). Un bruņe-
neecibas brāļi iznāca no Cesim (— dc Wenden) un gribēja ar viņeem

karot. Un viņi sazināja sadu vesti unbedzaari. Unnonākusivakaram

metotees Trikate, tee atrada Tālivaldi no pasleptnem meza atga-

jusu pirti un saķēra to un dedzināja viņu dzivu pee

uguns v. t. t., draudēdami to nogalināt, ja neradisot visu savu

naudu. Un viņš teem paradija peecdesmit osiņas. Bet tee viņu

ne mazāk dedzināja. Un tas sacija: „Ja paradisu jums visu

sava pasa un savu delu naudu, jus nestasitees mani dedzināt,"

un negribēja viņeem vairāk uzradit. Un likdami to atkal pee

uguns, tee cepa viņu ka zivi, lidz kamēr tas izlaida savu garu

un nomira.")

Vispedejā veeta, kur Autine vel teek minēta, ir Hildebrandta

atrastais dokuments no 1224. gada, kurā biskabs Alberts dod

bruņeneekam Konrādam von Ikskūl pusi no Gercikas (Berzikas)

pils lenc. Pec si dokumenta Konrāds von Ikskūl dabu pusi no

Gercikas pils ar viseem peederumeem, izņemot Autiņi.

Tiktaļ sneedzās ziņas kronikās un dokumentos par Autiņi.

Vēlākas ziņas par Autiņi nekur nav atrodamas. Kads liktens

uzkrita Autinei, kura visur dokumentos un kronikā teek minēta

par pili un dokumentā no 1209. gada pat teek saukta par pilsētu

(urbs) un kur palika Autines drošsirdīgais virsaitis Varidotis,
Autiņi peesavinotees zobiņa braļeem, par to mums nestāsta ne-

veena kronika, neveens dokuments.

11.

Atskatisimees tagad, ko musu senatnes petneeki-svestauteesi
ir spreedusi par Autiņi. Kā tadi minami: Gottliards Vierhuff's,
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Cesu vācu draudzes mācītājs, musu senatnes petneeks un valodneeks

Dr. A. Bielensteina kgs un grafs Karl's Georgs von Zievers.

Pirms aizrādām uz so kungu izteiktam domām par Autiņi,

japeemin, ka Autine Indriķa kronikā, kā ari dažos Bunges

„urkundu" grāmatas dokumentos, ir saukta par Antiņi. Sis

aplamais nosaukums var but celees tikai caur nepareizu kronikas

un dokumentu parrakstisanu, kas ļoti veegli varēja notikt, jo

neskaidri rakstito v leti varēja parskatit par burtu n. Ka sis

pils un pilsētas pareizais vārds ir bijis Autiņi, par to A. Bielen-

steina kgs pats ir parleecinajees, eeskatidamees pasā oriģinālā

Pēterburgas ķeizariskā bibliotēkā. Ari Dr. M. Perlbachs, pec

atrasta Latvijas dalisanas oriģināldokumenta firsta Cartoriska

bibliotēkāKrakavā, ir uzrakstījis pareizo nosaukumu Autenine.

Tāpat vispedejā dokumentā, kur Autine minēta no 1221. gada,

atrodam nosaukumu Autene.

Macitajs G. Vierhuff'a kgs domā, ka Autine atradusees

Skujeenes draudze, pee Banuzu muižas (vac. Kudling) ezara.

Pee si pilskalna atrodotees kads svēts avots un teika stāstot, ka

govis nākušas arā no si avota. Pils busot dabūjusi savu nosau-

kumu no si svēta avota, t. i. Autine-Avotene.

Gribēdams parleecinatees par so G. Vierhufa domāto senās

Autines pilskalnu, sa gada 8. majā nobraucu uz tureeni. Pils-

kalns atrodas Banuzu muitas mezā, nepilnu versti no Upes-

muizas un
1/

2

versti no Banuzu muižas, uz Ceeļupes kreisā

krasta, netaļ no Banuzu muižas ezara. Upes-muizā dzīvojošais

Banuzu muižas mežsargs M. kgs, eenacejs no manas

dzimtenes, laipni peepalidzeja so kalnu nomerit un sakrāt vaja-

dzigās ziņas.

Pilskalns ir veenkarss dabas kalns jeb Ceeļupes un tuvējā

purva krasts. Ka sis kalns pilskalns, to var manit tikai no di-

veem grāvju eedobumeem, kas kalna galu atšķir no visa plašā
kalna lidzenuma. Starp abeem grāvju eedobumeem vel ir ma-

nāma vārtu veeta, Kalna garums ir 60 metri jeb 33 asis un

platums 51 metri jeb 31 asi. Leelakais kalna stāvums ir uz

Ceeļupiti, kādus 25 metrus augstumā.

§o kalnu, kā M. Mezuļa kgs stastija, G. Vierhuff'a kgs esot

uzzimejis un daudz veetās licis rakt, ko vel tagad rada tur re-

dzamās bedres un grāvji. Kas se ticis atrasts kalnu petijot, par

to ne-esmu atradis nekur nekāda apraksta. Veetejee eedzivotaji
kalnu sauc par pilskalnu un stāsta ka viņu tadeļ sa saucot, ka

sai kalnā reiz bijuse pils. No G. Vierhuff'a minētā teika izra-
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dijas par visveenkarsako teiku, kādas stāsta par viseem avoteem,
kuri atradās pilskalnu tuvuma. Tā turpat Upes muiža dzīvojo-

šais kalps, Andrejs Grigors, dzimts Banuzeetis, stastija sadu teiku.

Avotā, kurs atrodas netaļ no pilskalna, esot nauda. Gani gani-

jusi reiz pee avota un sacījusi, kad ta nauda naktu augšā, see

butu atdevusi savu melno vērsi. Un kā gani to izteikusi, tā

akurāt muca ar naudu uznākusi augšā. Tūliņ nācis vilks ņemt
melno vērsi ceet. Tā gani sākusi kleegt un tad vilks aizbēdzis

un nauda ar eegajusi atpakaļ, noskanejees veen. Nebūtu gani

kleegusi, tad naudu butu dabūjusi. Avotu saucot par svēto

avotu; viņā esot labs ūdens. Preti pilskalnam, muižas puses

krastā, vel esot otrs avots, kuru saucot par vina jeb zelta avotu.

Kādus citus nostāstus jeb teikas par so pilskalnu un avotu ne-

zināja neveens no Upes-muizas eemitneekeem stastit. Eeverojot

sa pilskalna veenkarsumu un attaļumu no Cesim ap 30 verstim

un no Trikates ap 50 verstim, jāsaka, ka Banuzu pilskalns nav

ta veeta, kur reiz stāvējusi minētā un eeverojamā Autines

pils. Pat jāšaubās, vaj sis Banuzu pilskalns vel maz ir minēts

kadā dokumentā, ne vel kronikā. G. Vierhuff'a kungu uz šim

maldigām domām gan bus vedis svētais avots ar savu teiku un

drusciņ veenadi skanosee vardi avots un Autine. Ka vārdam

Autine ar nosaukumu „avots" nav nekāda sakara to redzēsim

velak. Kā leekās, tad ari pats G. Vierhuff'a kgs ir velak sau-

bijees par savu hipotēzi, kā to redzēsim A. Bielensteina kga par-

spreedumā par Auteni.

Dr. A. Bielensteina kga domas par Autiņi, kuras viņš ir

izteicis savā jaunākā darbā: „Die Grenzen des Lettischen Volks-

stammes und der Letlischen Sprache," ir jau daudz pamatigakas

un jo vispusigi apsvērtas, neka G. Vierhuff'a kga domas. Ģis
Dr. A. Bielensteina kga domas nekādi nevaram atstāt ne-eeverotas.

Autines apgabals — A. Bielensteina kgs saka — prasa

sevišķu pārrunāšanu. Lai gan kronists Indriķis viņu deezgan

beezi min, tomēr veetu, kur Autine atradusees, vesturneeki lidz

so baltdeen vel nav varējusi noteikt. Livonijas seno rakstu

krājumā (Scriptores rerum Livonicarum) teek pat vel turēts par

pareizu aplam rakstitajs vārds „Antine." Ari nav varējusi

veenotees, vaj Autine ir meklējama uz labā vaj uz kreisā Gaujas
krasta. Ka Autine ir atradusees uz labā Gaujas krasta, tam par

peeradijumu varētu noderēt tas, ka:

1) kronists Indriķis (XVI.) Autiņi min ka biskaba daļā

atrodošos, kura bij no Gaujas uz vakareem. Tomēr ap Gaujas
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lejas-apgabalu vel nevar but bijušas ceeti noteiktas robežas,

tadeļ ka ordeņa un biskaba zemes gabali vel nebij galigi noro-

bežoti. Tā tad biskaba zemes apgabals — A. Bielensteina kgs

saka — kurā atradās Autine, vel nenorāda, ka Autine ir atra-

dusees taisni Gaujas labā rjuse.

2) No Pleskavas padzitais kņazs Valdemārs, biskaba Albertā

brāļa Teodorika seevas-tevs, kļuva eecelts no biskaba Alberta

par Autines soģi, kamēr Autine vel nebij nodota ordenim. Tā

kā lidz ar iUitini kņazs Valdemārs ari izpildija sava znota soģa

amatu Idumejā (Straupes draudze), tad no sa atgadijuma tomēr

nav jaspreez, ka Autine peegaja pee Idumejas un ka tadeļ
Autinei vajaga but bijušai Gaujas zeemeļ-vakara puse.

Turpreti svarigi apstākļi leecina, — A. Bielensteina kgs

saka — ka Autine pa daļai ir atradusees deenvidus-austrumos

no Gaujas.

1) Svarigais Autines Latveesu stridus ar Cesu bruņeneekeem
lauku un bisu koku deļ ir tikai tad saprotams, ja Autine ir

atradusees tuvu pee Cesim un ari taisni sagāja ar Cesu

apgabalu robežās.

2) Ka Autine ir atradusees no Gaujas uz deenvid-austru-

meem, to ari apleecina tas gadijums, ka biskabs, lai nobeigtu
reiz stridu starp Autines Latveeseem un Cesu bruņeneecibas

braļeem, so zemes apgabalu, kas viņam nebij tik peederigs, bet

Cesu ordenim atradās pa rokai, atdeva ordenim.

3) Kads no grafa Zievers'a jau eeverots apstāklis — A.

Bielensteina kgs saka — ir tas, ka Sakaleesi un Unganeesi, t. i.

Vilandas un Veravas apgabala Igauņi dodas no Autines pils
aplenkšanas caur Trikati uz savu dzimteni: Igauņu gajeens no

Autines caur Trikati tikai tad ir pilnigi izprotams, ja Autiņi

meklējam Cesu apkaime, tā tad deenvidos, deenvidus vakaros

vaj vakaros no Trikates.

Jo eeverojams tomēr ir senā Rigas pilsētas bibliotēkas pār-

zinātajā Dr. G. Berkholca aizradijums par Autiņi. Par so aizrā-

dījumu A. Bielensteina kgs stāsta sadi: Viņš, Dr. G. Berkholcs,

kadā vēstule darija mani uzmanigu uz apstākli, ka lidz 1215.

gadam minētais nosaukums Autine ar so gadu gluži pa-

zūdot. Tomēr pati Autines veeta (castrum un urbs = pils un pil-

sēta) nevarējusi nekādi pazust. Viņa taisni ap to laiku tikai

esot parmainijuse savu vardu. Un taisni sai laikā (zeemā no

1214—1215. g.) — A. Bielensteina kgs saka — Vaceeseem drau-
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dzigais un radneeciskais Kreevu kņazs Valdemārs, ka Autiņes un

Idumejas soģis, atradās Metimne (pareizi: Metinine = Meetenine).

No sa aizrādījuma A. "Bielensteina kgs sakopo gadus ap-

cerējumus :

1) Valmeera pee Gaujas, kura senāk saukta tikai Voldemar,

Voldemer, latin. Voldemaria un tā tikusi saukta tikai no 13.

gadusimteņa, droši savu nosaukumu esot dabūjusi no kņaza

Voldemāra (Vladimira). Sevišķi latviskais nosaukums Valmeere

esot isti lidzigs Kreevu vārdam BjaAimiip'L un Boaoftrofflpt, tāpat
kā latviskais vārds m c c r s esot lidzigs Kreevu vārdam mh p t>.

2) Tā ka vārds Metinine tikai veenreiz esot sastopams,
ari nepeekritotees neveenai veetai un ari ļoti veegli varējis kļūt

pārrakstīts no vārda Autine, kuram apgabalam Valdemārs

bijis par soģi, tad gandriz ar drosibu varot teikt,

ka senā Autine ne-esot nekas cits, kā tagadējā Valmeera, t. i.

Valdemāra pils, kura savu otro vardu dabūjusi no pirmā tur

valdošā kristīgā teesnesa. Valmeeras apgabals (Autenine), kā to-

reiz tā ari tagad izsteepjotoes pa abām pusēm Gaujai. Veeta,

kur Autines latveeseem Cesu bruņeneeki laupījusi bisu kokus un

aiztikusi laukus, esot atradusees Gaujas kreisa puse starp Val-

meera un Cesim. Ari Igauņu atpakaļ gajeens no Autines (t. i.

Valmeeras) caur Trikati uz zeemeļeem, sevišķi uz zeemeļa riteem

nedarot vairs nekādas grūtības. Turpretim kamēr droši vel ne-

esot uzradits Autines pilskalns, nevarot ari vel taisni noteikt, vaj
Autine esot atradusees uz kreisā vaj labā Gaujas krasta.

Taļak A. Bielensteina kgs aizrāda, ka macitajs G. Vierliun's

Cēsis saubotees, vaj gan Autine atradusees Valmeeras tuvumā,

4 jūdzes no Cesim, jo lauku un bisu koku postījums leekot

spreest, ka Autine bijusi tuvāk pee Cesim. Tapec viņš domājot,

ka Autinei vajagot atrastees v. Hagemeistera Vidzemes muižu

vēsture minētā Cesu draudzes A v t v o tes pagastā.

Ģis G. Vierhuff'a kga domas A. Bielensteina kgs mēģina
sadi apradit par nepareizam:

Esot ja-eevero — A. Bielensteina kgs saka — ka Autvotes

pagasta veeta vel lidz sim ne-esot bijusi uzradāma. Taļak tam-

lidzigi skanoši vardi esot beezi atrodami neveen sai, bet ari citos

apgabalos, tā: Auceema muiža Straupes draudzes austrumos,

9 verstes no Cesim, Gaujas labā puse. Beidzot esot ja-eevero, ka

Autines-Valmeeras apgabals esot sneedzees lidz Cesu draudzes

apgabala robežai un tā tad esot gluži saprotama peekaime noti-

kusi lauku un bisu koku postīšana. Autines un Cesu robežas



105

gan tai laika ne-esot daudz citādāki gājušas, ka tagadējas Cesu

un Valmeeras draudžu robežas.

Ja nu Autine esot meklējama tagadējā Valmeeras draudze

—■ A. B. kgs saka — tad turpmākais vaicājums butu, kur gan

esot atradusees Autines pils un pilsēta („castrum" un „urbs

Autine") un kur esot vel tagad atronamais Autines pilskalns?

Sis pilskalns, leekotees, esot atrasts — A. Bielensteina kgs

saka — un stāsta taļak sadi:

1886. gadā augustā, apmeklējot Valmeeru, macitajs

J. Neulanda kgs darija mani uzmanigu uz Valtera kalniņu pee

Gaujas, aiz bruņeneeku pils drupām. Lai gan sis kalniņš ir

pārgrozīts parka veidā un lai gan jau eepreeks sa parka eegro-

zisanas kalniņa virsas gals ir eevilkts Valmeeras bruņeneeku pils

apceetinajumos, tomēr so kalniņu es atrodu par seno pilskalnu,
kur ir bijusi vēsturiskā Autine. veeta saskan ar viseem gadi-

jumeem, kas ir minēti kronikā un senos dokumentospar Autiņi.

Ja tomēr kads cits pilskalns labāk peederetos pazudušai
Autinei — A. Bielensteina kgs taļak saka — nekā Valtera

kalniņš pee Valmeeras, tad pec manas zināšanas varbūt varētu

but tikai 1887. gadā Kauguru muižas daļā atrastais pilskalns.

Ģis pilskalns atrodas Kalna-Eniņu ceemata daļā, kreisā Gaujas

puse, 7* versti no Gaujas, 8 verstis lejpus Valmeerai. §is pils-

kalns caur to varot drusciņ peelidzinatees Valtera kalniņam pee

Valmeeras, ka no sa pilskalna divas verstis attaļu atrodotees

Kaugureesu ceemats Valmeeriņi (otrs tāpat saukts ceemats atro-

dotees Koceneesu pagastā). Ja sis pilskalns butu bijis Valdemāra

sēdeklis, tad sa soģa vārds butu pārgājis pamazinasanas formā

(Valmeeriņi) tikai tad, kad kļuvusi celta stiprākā un leelakā

Valmeeras ordeņa pils. Ari sa pilskalna leelakais tuvums pee

Cesim labi peederetos ķildai deļ bisu kokeem, Sis pilskalns —

A. Bielensteina kgs saka — kuru es 1890. gada janvāri apmek-
lēju, atšķiras no Valtera kalniņa caur savu eeverojamu leelumu

un stipru apceetinajumu. Katrā ziņā skolotājs Baloja kgs

maldotees, ja viņš se domājot Beberinas pili (== castrumBeverin"),

jo si pec kronista Indriķa XIV. nodaļas ziņām esot atradusees

uz Gaujas labā krastā.

Autines apgabals esot eeņemis visleelais ja tagadējo Val-

meeras draudzi un sis apgabals bijis daļa no Talavas, jo vel

deenvid-vakaros no Autines-Valmeeras, pee Vaidavas ezera, esot

uzradita Talavas virsaiša Talivalda pils Beberina (= Beverin).
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Tādas ir gandrizi vard' pa vārdam atstāstītas A. Bielensteina

kga domas par Autiņi.

Visi see A. Bielensteina kga spreedumi par Autiņi izleekas

ļoti teicami un pareizi, ja tikai neraugamees pakaļ viņa domu

un sledzeenu pamatam. Ja so nestipro pamatu drusciņ aizkusti-

nām, tad visa si hipotēzes eka sabrūk pirmā acumirkli. A. Bie-

lensteina kgs visus savus sledzeenus pamato tikai uz to, ka pils
nosaukums Metinine (— Meetenine), kur kņazs Vladimirs pedejo
reiz apmetas par soģi, esot ļoti veegli varējis kļūt

parrak s t i t s no vārda Auti ne, jo pils vārds Metinine

tikai veenreiz esot sastopams kronika. Uz so parrakstisanas

kļūdu, kādas pateesibā nemaz nav bijis, A. Bielensteina kgs nu

dibina visu savu hipotēzi. Ka vārds Metinine jeb Meetinine ir

gluži citas pils nosaukums neka Autine, to jo skaidri peerada

Indriķa kronika. Tā kņazs Vladimirs Meetenine apmetās 1213.

gada zeemā, kad jau pec kronista apraksta Autiņi vairāk kā

preeks gada bija atstājis, tadeļ ka Autine naca bruņeneeku ro-

kās. Kronists Indriķis taisni saka, ka bruņeneekeem eeņemot

Autiņi, kņazam Vladimiram kļuvusi eedota viņa znota Ditriķa

veeta Idumejā. Kadeļ gan kņazs Vladimirs vel greestos otrreiz

atpakaļ uz Autiņi, no kureenes jau viņu aizraidīja ? Meetenine

gan varēja but atradusees Valmeeras tuvumā un stipri ari ticams,

ka Valmeera savu nosaukumu bus dabūjusi no kņaza Vladimira,

tomēr tas vis vel nepeerada, ka tur ir bijuse Autine. Preeks

Autines senās veetas peeradisanas ir vajadzigi vairāk pamatoti

motivi, nekā A. Bielensteina kgs to ir darijis savā nupat pee-

vestā parspreedumā par Autiņi.

Jo tuvāki istenam merķam pee Autines uzradisanas ir nācis

grafs Karls Georgs von Zievers. Viņš par Autiņi ir sarakstijis vesalu

grāmatiņu ar virsrakstu ~DieLettenburg Autine." Savas grāmatiņas

19. un 20. lapas puse viņš saka, ka 7. verstis no Arazeem jeb

Vec-Cesim atrodotees vairāk verstu gars un para verstis plats

kalnāja līdzenums, kurā atrodotees ne-aprobezotā vairumā skai-

stakee kaļķu-akmeņi preeks buvem un kaļķi preeks mūrēšanas.

Ģa lidzenuma deenvidus ritos, kā ari zeemeļos un zeemeļa ritos

izceļotees leels daudzums avotu ar skaistāko un klarako dzeramu

ūdeni. Si pasa lidzenuma deenvidus-vakara galā, kur visleelakais

skaits avotu dodot tirako ūdeni, kļuvušas uzceltas tagadējas

Jaunās-Cesis. Tikai para verstu attālumā no Cesim tekot garam

Gauja, pa kuru dažos gada laikmetos varējis vest preces no

Rigas, kā ari viņa noderējusi no zeemeļa puses par aizsargu.
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Lai so veotu eemantotu preeks ordeņa virspils celšanas, tad

bruņeneekeem nebijusi nekāda vertiba par augstu, ja si veeta

viņu ipasumā vel neatradusees.

„Gandriz turpat lidzas vecas Cesu bruņeneeku pils drupani,

talaika Jaun-Cesim — grafs Zievers saka — atrodas pils parka

kads atsevišķs no visam pusēm norakts zemneeku pilskalns

(saukts Lazdukalns), kura austruma puse, kur senais platais

ceļš eet augša, ir redzam pa-augstaks valnis (apceetinajums).

Ģo pilskalnu — grafs Zievers saka — es turu par tik daudz

meklēto Autiņi (= castrum Autine). §a pilskalna austruma gala

atrodotees zeme kādas ēkas mūra atleekas, kā ari atleekas no

kada apkartvaļņa. Pec sim mura atleekām viņš spreezot, ka

mura apceetinajumi se bijusi uzcelti stradneekeem preeks aizsar-

gāšanās pee jaunās pils būves. 1218. gadā Indriķa kronika

pirmo reiz minot bruņineeku pili, kur lidz sim tikai leetots no-

saukums Vendu-pils, t. i. Araizi. Tā tad sai gadā kļuvu-

šas uzceltas Jaunas-Cesis, bruņeneeku virspils, kuru bruņeneeki
sākusi apdzivot un velak tikusi saukta tikai par Cesim (=Wenden).

Savu aprakstu beigdams grafs C. G. v. Zievers tomēr saka,

ka viņš sevi jutotees kā apkaunots, ka viņam ne-esot izdevees

Jauno-Cesu apkārtne atrast kaut kadu veetas nosaukumu, kurs

butu lidzigs senam nosaukumam Autine. Grafs Zievers, lidzigi

G. Vierhuff'am, atvasina Autines nosaukumu no vārda avots,

avotains, jo nosaukums „auts", „autiņi" (= Wickeln, Win-

deln), nevarētu peederetees pils nosaukumam. Cesu Latveesu

nosaukums Cēsis esot pārnests no tagadejeem Arazeem, kuri

vel tagad teekot saukti par Vec-Cesim.

Tādas ir so triju senatnes petneeku-svestauteesu domas par

Autiņi. Kā turpinājumu pee seem spreedumeem gribu izteikt

savas domas un peeradijumus par seno Autiņi un viņas veetu.

Senās Autines veetu peeradit nav visai veegli. Tadeļ tas

ar musu senatnes petneekeem-svestauteeseem vel lidz sim nav

izdevees. Lai naktu uz pareizā ceļa, tad mums ja-eeskatās divos

dokumentos. Veens no seem dokumenteem ir Talavas dalisanas

dokuments. Pec si dokumenta bruņeneekeem peekritosā daļa
teek sadi noteikta: „Pili, kas atradās pee Vivas upes (= villām

apud Vivam fluvium sitam), ta vira ipasumam robeža, ko sauc

par Rameķi (qui Rameke dicitur) un kas veen eepreeks sis dali-

sanas mums peedereja lidz pat Burtneekeem (= Astyerwe) lidz

ar baznicām, desmito teesu un laicigeem eenakumeem viņi (bru-
ņeneeki) eemanto pec taisneem likumeem."
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Pirmā un eeverojamakā veeta, kur bruņeneeku zemes daļa

sakas, ir Vivas upe un pils pee tās. No sis veetas bruņeneeku

ordeņa zemes gabals aizsteepjās lidz Burtneeku ezeram. Pee

Vivas upes, kā dokuments apleecina. ari bijusi Rameķa zemes

gabala robeža. Tā tad Vivas upe lidz ar savu pili divējādā

ziņā eeverojama. Bet kur gan atradās si upe? —

K. H. Busse un Fr. G. v. Bunge spreez, ka si upe busot

Gauja, un ka vārds Vi v a celees no nepareizi uzrakstīta vārda

Goiwa (== Gauja). G. Berkbolcs un Dr. A. Bielensteina kgs

spreez, ka dokumentā minētā Viva esot tagad sauktā Vijas

upe, kura izceļas Smiltenes draudze, tek caur Trikates draudzes

Plāņu pagastu, Viceema pagastu un eetek Gaujā. Pee sis upes

atrodas Viceema muiža, kuru G. Berkholcs un A. B. kgs domā

par dokumentā minēto ceemu pee Vivas (== villām apud. Vrvvam).

Ne-eevērojot nemaz Busses un Bunges domas, ka dokumentā

minētā Viva butu Gauja, jāšaubās ari par Berkholca un A.

Bielensteina kga domām, ka Viva butu tagadējā Vijas upe.

Dokumentā ar vardu „villa" nav vis domāts ceemats jeb zem-

neeku seta, kā to Berkbolcs un A. Bielensteina kgs tulko, bet

gan pils. So eeverojot, ari mums meklējot pec Vivas upes,

jāmeklē ari pilskalns pee sis upes. Lai gan A. Bielensteina kgs

saka, ka Viceema tuvumā atrodotees pilskalns, tomēr manim, kā

dzimtam Trikateetim, kas Viceemu, kā Trikates filialdraudzi ari

labi pazistu, nav zināms neveens pilskalns Viceema tuvumā.

Tā tad dokumentā minēto Vivas upi peeņemt par tagadējo

Vijas-upi jau sa eemesla deļ veen leekās but nepareizi. Ka

Vijas upe nebūs istā Viva, jāšaubās ari tadeļ, ka pee sis

upes, sevišķi
pee Viceema, nevarēja but Rameķa robeža, jo

Trikate, Talavas valdineeka centrs, atrodas tikai 15 verstis no

Viceema. Viceems ari nevar but par robežu starp bruņeneeku

zemi un biskaba zemi, jo Trikate un Gaujene, kas peekrita

bruņeneeku ordenim, ir daudz vairāk uz deenvideem, nekā

Viceems. Viceems atradās jau deezgan taļi bruņeneekeem pee-

kritosazemes apgabalā un tā tad tagadējā Viceema nekādi ne-

varēja but kā robežas punkts. Dokumentā rakstitajs vārds Viva

ari nesaskan ar upes nosaukumu Vija. Ja senos dokumentos,

sevišķi Indriķa kronikā, rakstito vardu Goiva tagad atrodam

vārdā Gauja, kur v rakstits j veetā, tad tomēr so rakstibu ne-

varam peeņemt visur par pamatu un peeradijumu. Visu so

eeverojot, mums jāraugās varbūt citur atrast upi, kas labāk

peederetos dokumentā minētai Vivas upei.
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Ja atskatamees agrākos zemes dalījumos starp bīskapu un

bruņeneekeem, tad redzam, ka bruņeneekeem pirms Talavas da-

līšanas jau peedereja Siguldas apgabals, Ropaži, Mālpils, Nitaure,

Jaunpils, Skujeene, Araizi un Cēsis. Taļak bruņeneekeem, pee-

sķirtais zemes gabals nesneedzās. 1224. gada nu notika jauna

zemes dalīšana, jo Tālava, kas sneedzas no Cesim uz austrumeem

un zeemeļeem, nesen bija peenakusi klat. Tagad nu bruņeneeki,

jaunu zemes gabalu ar biskabu dalot, velējas, ka viņu zemes aj>

gabals, kas sneedzas no Rigas lidz Cesim, kļūtu no Cesim vel

taļak paplašināts. Ģi bruņeneeku velēšanas ari kļuva peepildita,

jo, kā Talavas dalīšanas dokumentā redzam, tad bruņeneeku

daļa no Cesim ir aizsteepusees pat lidz Burtneeku ezeram un

taļak lidz Igauņu robežai. Ka bruņeneecibas ordenis pateesi

sadu zemes gabalu ir eeņemis, tad drizi bus redzams kadā no

C. v. Lovis of Menar Rigas senatnes petitaju beedribas uzde-

vumā sastaditā karte par biskaba un ordeņa zemeni.

No se peevestā salīdzinājuma redzam, ka bruņeneeku daļa,
dalot Tālavu, varēja eesaktees tikai no Cesim, lidz kureenei

viņu zemes apgabals jau bija aizsteepees. Un se pee Cesim,

7 verstis no Cesim uz austrumeem, ļoti augstos un stāvos krastos

tek upe, kuras nosaukums ļoti lidzigs dokumentā minētai Vivas

upei. Si upe visā apkārtne pazistama ar vardu — Vai v c.

Viņa sevišķi eeverojama ar savu veselu versti garo krasta kalnu

uz Veselauskas-Cesu leelceļa. No sis upes krasta eesakās Cesu

lidzenums. Pee sis pašas upes, divas verstis uz augšu no Vese-

lauskas-Cesu leelceļa, Preekules Sarumu ceemata daļā, atrodas

sevišķi eeverojams pilskalns, kuru jau vairāki petneeki apskatī-

jusi un izpētījusi. §i pati Vaives upe ar savu eeverojamo

pilskalnu ir Talavas dalisanas dokumentā minētā Viva. No sis

pils pee Vaives upes eesakās bruņeneeku zemes apgabals un

aizsteepās lidz Burtneeku ezeram. Ka upes nosaukumu Vai v c

varēja gan eerakstit dokumentā par Viva, to redzam ari citos

veetu un personu nosaukumos, ta: Raupa=Ropa; Kaupo =Kubbe,

Kope (Rimju kronikā), Varaidotis == Voridote v. c. Visos sājos

vārdos ir izmests skanis a, tāpat kā vārda Vaive (= Viva).

Lai peeraditu, kur Autine pateesi ir atradusees, tad mums

vel ir ja-eeskatās kadā citā dokumentā.

Dokumentā no 1259. gada Kurzemes biskapam Indriķim

top uzdots, pārklaušināt Papenes (= Rubenes) nespecigo un

vajo baznicas kungu Indriķi (musu kronistu), kas biskaba

Alberta vārdā bruņeneecibas braļeem peesķiris zemi, t. i. Talavas
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trešo daļu. Sai dokumentā musu kronists Indriķis starp citu

ari sadi leecina:

„§ee pasi brāļi (bruņeneeki) tos vedusi uz pili. ko sauc

par Ca 11 i a pili, no Callia pils tos vedusi uz Bala te s

(— villām Balaten) pili, kurai robežas kadā stūri pee-eet pee

Burtneeku (= Astyerwe) ezara un ka ezara vidus peederejis
Teodorikam no Straupes lidz ar zemēm visapkārt no Ledecen

upes lidz pat Salacei, kā jau agrāk bijis." —

No sis kronista Indriķa leecibas noskārstam, ka bruņeneeku
daļa, dalot Tālavu, ir eesakusees no Callia pils, tad gājusi lidz

Balates pilei un no tureenes lidz Burtneeku ezaram. Par robežu

starp biskaba un bruņeneeku zemēm ir bijusi Ledecen upe.

Bet kur nu gan atradās Callia un Balaten pilis un Lede-

cen upe?

Pirmo dokumentu apskatot redzējām, ka Tālavu dalot

bruņeneeku daļa ir eesakusees no pils pee Vivas upes (= villām

apud Vivam), tagadējas Vaives upes pee Cesim. Ģai otrā

dokumentā nu atrodam minētu upes Vivas veetā pasu pili —

Callia. Ģi pils nu bij tagadējais pilskalns pee Vaives upes,

Sarumu ceemata daļā. Tā kā grafs Zievers un macitajs
Vierhuffs aprakstā par so kalnu pat šaubās, ka sis kalns ne-esot

nemaz pilskalns, bet kads upuru kalns, tad parleecinasanās deļ,

sa gada 9. majā nobraucu turp, apskatit so kalnu. Veetejais

Saruma ceemata fpasneeks J. Kampa kgs laipni peepalidzeja
kalnu nomērot un izskaidroja, kas viņam par so kalnu zināms.

Tā profesors Hausmans esot izteicees, ka sis pilskalns esot kadi

divi tūkstoši gadus vecs un peederot pee eeverojamakeem pils-
kalneem, kādus viņš redzējis. Hausmans ari izteicees, ka sis

kalns esot Libeesu pilskalns.

Otrā pils, — Balaten, atradās tagadējā Rubenes draudze

pee Vaidavas ezara. Pee sa ezera atrodās jo eeverojams pils-

kalns, kuru grafs Zievers ir domājis par Beverīnas pili, kurām

domām ari A. Bielensteina kgs peekrit. Ka si pils pee Vaidavas

ezara nav bijusi Beverinas pils, bet gan kronista Indriķa minētā

Balaten jeb Baltenes pils, redzam H. von Hagemeistara
Vidsemes muižu vēsture. §c 100. lapas puse Hagemeisters
saka: „Rubenes draudzes eeverojamakā muiža, pee kuras reiz

peedereja Ķeeģeles, Podzeema, Vaidavas un Papenes muižas,

tika senāk saukta „Jaunekalpen" jeb latviski „B all ernu i z c,"

ar kadu nosaukumu vel atrodas tagad Ķeeģeles pagastā ceemats,
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kurs varbūt atrodas senā muižas veeta." Kā no sis Hagemeistera

peevestās veetas redzam, tad pilei pee Vaidavas ezara ari ir bijis
nosaukums „Jaunekalpen," kas bija lidzigs citu jaunāku piļu
nosaukumeem „Jaunate." Pils Baltene jeb Jaunekalpen

bija Beberinas (Beverīnas) jaunā pils. Pati Beverinas vecā pils
atradās pee Kaugureesu Kalna-Enniņu ceemata, kur senāk bijis

Bebru ceemats. Ģo pili vispirmais ir atradis skolotājs Baloža kgs

Valmeerā un ari pareizi uzradījis par Bebrinas (= Beverin) pili.
Dokumentā minētā Ledecen upe bij tagadējā Breedes upe,

kura iztek Podzeema pagastā un eetek pee Breedes muitas

Burtneeku ezarā. Si upe, kā tas redzams, uz Mellina Vidzemes

kartes un kā to ari Dr. G. Berkliolcs pareizi uzradījis, senāk ir

kļuvusi saukta par Lideci.

Kā vairāk veetās Latvijā ir atrodamas vecās, laikam gan

Libeesu celtās pibs un jaunās, gan pasu Latveesu celtās pilis, tā

tas ari bija pee Cesim. Pee Vaives upes bija vecā Libeesu pils
Callia tin tagadējās Cēsis, Cesu pilsdarzā, bija jaunā, Latveesu

celtā, Callia pils. Tā ļaužu mute stāsta, kā sis Lazdu kalns

ticis sanests ar cepurēm, lai varētu bruņeneeku mura pili eeņemt.
Sis nostāsts rada, ka tauta, kas vel tagad apdzivo so veetu, pati
sirmā senatne ir bijusi dalibneece pee sis pils celšanas un grun-

tesanas. §o pasu kalnu ari sauc par Mantas-kalnu un stāsta,

ka bruņeneeki savas mantas un naudu tur norakusi, kad Kreevi

Cēsis apsēdusi.
Ka uz Cesu pilsdarzā atrodošajās pilskalna ir atradusees

Kallia pils, to rada 1 versti no Cesim uz deenvideem atrodošajās

muiža, latviski sauktā Kalnamuiza, vāciski — Ka 11enli o f.

La.tvisko nosaukumu si muiža gan dabūja tadeļ, ka viņa atrodās

Kalnā. Vācu nosaukumam tomēr ir gluži cita, jo svariga un

eeverojama nozime. Muižas nosaukumā Kallenhof ir uzglabajees

Cesu pils senais nosaukums Callia.

Bet ko gan nozime vārds Callia, Kallenhof? Sis vārds ir

taisni Libeesu valodas vārds un ir celees no vardeem kal, ko 1.

Libeesu valodā vārds kal, kol nozime Strumpfband, Binde,

Gurt, latviski saita, auts. Ulmaņa vardnicā ari vārds auts

ir taisni tulkots ar vardeem Tuch, Binde. No sa noskārstams,

ka latviskais nosaukums Autine, jeb Autene, ka tas ari

dažos dokumentos leetots, ir tikai pārcēlums no Libeesu nosau-

kuma Callia.

Kā no seem peeradijumeem noskārstams, tad tagadējās Cēsis

ar savu seno libisko nosaukumuKallia, bija Latveesu brivibas
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laikmeta ar latvisku nosaukumu apzimetā pils un pilsēta Autine,

kur godam valdija Latveesu virsaitis Varidotis. Tagadējais Cesu

nosaukums ir pārnests no Vec-Cesim jeb kur vispirms

dzivoja no Rigas senču pilskalna aizdzitee Venti jeb Vidi-Vareesi,

kurus veetejee eedzivotaji ari varbūt sauca par ceetejeem, ceesu-

ļeem, no ka cēlās nosaukums Cēsis. Latveesu valodas verbs

„ceest" leitiski ir kes t i un vissenais Cesu nosaukums kreevu

kronikās ir „Kecr>," kurs stāv ļoti tuvu Leišu vārdam „kesti."
Cesu draudzes senā vaka jeb pagasts Autveetene

(= Autvotuen), kas gan izspeests no tagadējā nosaukuma Cesu

„pils-pagasts," vaj macitaja pagasts ļoti zimigi un ari pareizi

rada, kā se ir gan bijusi senā Autines veeta.

No si pasa preekslasijuma daudz daudz veetās bija redzams,

cik stipri musu senatnes petneeki-svestauteesi maldās savos pētī-

jumos par musu senatni, tapec gan ir laiks peenacis, ka mes

pasi Latveesi censigaki un dedzigaki ķeramees pee musu senatnes

izpētīšanas.
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Zinibu Komisijas darbiba 1894. g.

Hinibu komisija noturēja pagājušā gadā 11 kartigas

sapulces, 7 katrā pusgadā, kuras apmeklēja 290 beedri un

4 veesi; vismazāk apmeklētāju bij 18. martā — 8 un visvairāk

septembri, jaunu preeksneeku ceļot. — 35; caurmērā katra sede

bij apmeklēta no 21 personas. Kupli izdevās vasaras sapulce,
kurā bij sanākusi ap 80 beedru un 90 veesu.

Amatos pagājušā gadā bij sadi beedri

Preeksneeks A. Vebers, velak V. Plutte

Preeksneeka veetneeks V. Plutte, velak Dr. K. Barons

Bakstu vedējs stud. Z. Gustavs,

Muzeja pārzinātājs Z. Novicki,

Bibliotekārs skol. V. Zalits,

Beedru zinātājs K. Osis,

Kaseers P. Grossvalds.

Beedru skaits pagājušā gadā stipri peeaudzis; uzņemti

pavisam 39 beedri: Studenti: B. Balodis, Jānis Pavlevskis, Jānis

Puidags, K. Bezevskis, Mārtiņš Bobs, Dāvids Seskis, Kārlis

Jakobsons, Oskars Freimans, K. Skrapstiņs, Teodors Vankins,

Ed. Bergs, J. Deglavs; dakteri: Morics Lejiņs, Jānis Kirsentals.

Vilis Graudiņš, Fricis Runcis, Jānis Sprude, Jēkabs Pekuls,
Ernsts Dzinters, Edvards Cisko, Andrejs Skuja, zobu ārsts

Alfrēds Kaktiņš; advokāti: Jānis Stradiņs, Krisjans Valters un

privatadvokats K. Rozentals, cand. rer. merc. Roberts Kaktiņš,

cand. theol. A. Maculans, cand. math. Jānis Goldbergs, magd.
P. Brants, prov. Duckens; macitaji: Jānis Reinhards un Jānis

Sirons, K. Barons, sen., H. Zile, J. Lickrastiņs, J. Krēsliņš,
direktors P. Ozoliņš un skol. Bankeru Kārlis. Tadā kārtā Zinibu

Komisijas beedru skaits pagājušā gada beigās bij 163.

Zinibu Komisijas arķivā bij sakrajees labi daudz eesutito

materiālu. Zinibu Komisija eeverodama, ka butu ļoti teicami,

ja visi materiāli taptu eespeesti lidz nākošam arķeoloģiskam

kongresam, nospreeda peesutit savus materiālus tadeem kungeem,

kas pamatigi nodarbojusees ar materiālu sijāšanu un kārtošanu:

Tautas dzeesmas nodeva K. Baronam, onomastiskos materiālus

Dr. Bielensteinam un skol. Ābolam, pasakas nokārtos skol.

Lei'cļīis-Puskaitis, medicīniskos materiālus stud. Alksnis; miklas,

Rakstu krājums. X. 8
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parunas, sakāmos vārdus un c. paņēma studenti Zivarts un

Jakobsons. Ja kārtošanas darbi bus nobeigti, tad steigsees mate-

riālus nodrukāt nākošos rakstu krājumos.

§ogad iznāca IX. rakstu krājums komisijas pašas apgadiba,
1500 eksemplāros, kas satur sadus rakstus.

1) Par likteņa deevibamjeb trim Laimiņam —J. Lautenbacha;

2) Par Latveesu vokāļu trejādo garumu — J. Velmēs.

3) Par Latveesu vokāļu garumu — J. Pelēka.

4) Par dažam strāvām musu jaunākajā stāstu rakstneecibā

— Teodora Zeiferta.

5) Laikrakstu prozaiska beletristika 1890. gadā — Teodora

Zeiferta.

6) Pārskats par 1892. gadā iznākušām skolas grāmatām

sastadijis Bebru Juris.

7) Bigas LatveesuBeedr. ZinibuKomisija. Darbibas apraksts
— Graudiņu Kārļa.

8) Rigas juraslikuma zivis. Referāts — Arona Matisa.

9) Tautas dzeesmu pantmērs — Paberza.

Nolēma izdot ari jaunu (X.) rakstu krājumu un tam

eeveetot sadus rakstus: a) Vebera rakstu par etnogrāfisku mate-

riālu krāšanu un izstādes sarīkošanu, b) Zeiferta „par Latveesu

beletristisko literatūru" 1893. g., c) Bebru Jura „par Latveesu

skolas grāmatām" 1893. g., d) Ābola rakstu: „kur atradās

Autine?" c) lektora Lautenbacha ~Leisu-Latveesu petijumus."
Visi raksti, nolasiti vasaras sapulce 1894. g.

Savās kartigās sapulces Zinibu Komisija nodarbojās vis-

vairāk ar jautājumu, kā sarikot etnogrāfisku izstādi pa arķeolo-

ģiska kongresa laiku Rigā 1896. g., jo caur savu delegātu
A. Veberu arkartigā arķeoloģiskā sapulce Maskavā Komisija bij
neveen peesolijusi izstrādāt dažus darbus arķeoloģiskam kon-

gresam, bet ari sarikot Latveesu etnogrāfisku izstādi. Darbus

minētam kongresam apsolījās izstrādāt sadi kungi:

1) Vaj Baltijā atrodas tādas veetas, kur uzeetami kekin-

medingi — A. Vebers.

2) Latveesu mitoloģija sakarā ar Slavu — lektors J. Lau-

tenbachs.

3) Mazkreevu un Latveesu tautu dzeesmu motivi — Jurjaņu

Andrejs.

4) Atmiņas par Goteem pee Leiseem un Latveeseem

J. Krodzeneeks.
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5) Skandinaveesu satiksme ar Balteeseem — A. Vebers.

6) Par seno Baltijas eedzivotaju satiksmi, dzivi etc.

J. Krodzeneeks.

7) Bar ķēniņu Latveesu pasakās — V. Plutte.

8) Kokneses un Gersikas valdneeki — Ābols.

Sēdes nolasitee darbi pa leelakai daļai zimejās uz izstādes

sarikosanu un senatnes izpetisanu. Tā Vebers nolasa no muzejas

komisijas izstrādāto programu sarīkojamai izstādei un aizrāda

ipasi uz 3 principeem, kas butu eeverojami, proti: a) cilvēka

gars, b) meesa un c) roku darbi. Ar so jautājumu stāv sakarā

kads cits Vebera izstrādājums : ~ka celees un attistijees Boliemijas

karalistes muzejs."

Pa vasaras brīvlaiku izrikoja 1 ekspedīciju pa Vidzemi,

pee kuras peedalijās: skolotājs Ābols, stud. Zivarts un daiļkrā-

sotājs J. Krēsliņš. Par panakumeem Ābols ziņoja divās kartigās

komisijas sapulces. Panākumi bij brangi: dabūja gan fotogrā-

fijas no Latveesu tipeem, gan zimejumus no personām un ēkām,

kā ari skices un plānus no apdzivotām veetām un gruntsgabaleem.

Zimejumus, fotogrāfijas etc. pagatavoja Krēsliņš un Zivarts.

Pirmo ekspediciju izrikojot izradijās, ka neder apmeklēt plašus

zemes gabalus isā laikā, bet ilgāki japakavejās uz veetas, lai

varētu pamatigaki izpetit. Tadeļ pa Zeemas svētku laiku atkal

izsūtot 2 ekspedicijas, 1 uz Lejas-Kurzemi (J. Krēsliņu un stud.

L. Bērziņu) otru uz Dundagu (studentus Zivartu un A. Vanagu),

eeveleja ekspedicijas locekļeem ilgāki palikt veenā apgabalā un

to pamatigi izpetit.

Ari citi komisijā izstradatee darbi runā par senatnes pētī-
šanu. Tadi butu: Vebera raksts par Aleksandru Potebnu, Arona

preekslasijums vasaras sapulce par etnogrāfisku materiālu krāšanu,

Birsmaņa referāts par Alkšņa darbu ~Materialien zur lett. Volks-

medizin un V. Pluttes izstrādājums par ~ķēniņu Latveesu pasakās."

Lai gan etnogrāfiskais jautājums tik leelā merā aizņēma

komisijas darbibu, tomēr pirmajā puse ta nodarbojās ari ar va-

lodas jautajumeem. Tā Vebers ceļa preeksā dažus preekslikumus

par rakstibu, kurus dzivi parspreeda. Sakarā ar Vebera preeks-
likumu stāv ari P. Šņores izstrādājums par rakstibu, kur tas

proponē garos vokālus apzimet ar dubultvokaleem (peem. ali = aa;

eh = cc; ih= ii v. t. t.) šņores preekslikumu atmet, bet Vebera

preekslikums, rakstit ari garos celmus bez „h" — atrod peekri-
sanu. Vasaras sapulce parspreez ari V, Pluttes darbu: „Kā Lat-

8*
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veesu familiju vardi rakstāmi Kreevu valoda." Visos jautājumos

veenojas, tikai nevar par to panākt veenpratibas, ka rakstīt Lat-

veesu cc, vaj ar 3, vaj ari -fc, vaj citādi. Pee valodu jautajumeem
skaitāms ari skolotajā Peleķa darbs „Par trejādo akcentu Lat-

veesu valodā", kas nodrukāts IX. rakstu krājumā".

No sis darbibas nošķiras divi preekslasijumi vasaras sapulce:

a) Zeiferts runāja par dažādām strāvām tagadējā literatūrā,

b) J. Bebris apspreeda iznākušās skolas grāmatas.

Pee Zinibu Komisijas darbibas peeder ari studentu stipen-

diju savākšana un izdalisana. Ģogad Zinibu Komisija izdalija

1200 rubļu, katrā pusgadā pa 600, lai gan pedejo reizi peenaca

divi jauni pulciņi klat (Jurjevas veterinar institūta studenti un

Pēterburgas mākslas akadēmiju audzēkņi). Lai varētu leelakā

merā studentus pabalstit, tad Zinibu Komisija izsutija atgādinā-

jumus viseem teem kungeem, kas agrāk stipendijas saņēmusi uz

atdošanu, bet lidz sim, lai gan jau atrodas amatos, vel nebij iz-

pildījusi savu peenakumu. Daži eeveroja so atgādinājumu un

atmaksāja 255 rubļus, (tad vel 80 klat).

Ar naudas leetam stāv sakarā ari kads Zinibu komisijas

spreedums par eeksķigam leetam, proti ņemt veenu rubli beedru

maksas ari no beedreem ārpus Rigas, kā tas noticis lidz sim ar

Rigas beedreem. Zinibu Komisijas pārziņā atradās jautājumu
vakari.

Gada laikā tika izrikoti 20 jautājumu izskaidrošanas vakari.

Plašākus izstrādājumus ceļa preeksa: stud. N. Paķis ~Par

varamo sali" un ~Par sals atrašanu un eegusanu", A. Deglavs

~Par H. Zudermaņa skatu lugu ~Gods" (Ebre) un ~Par tautu

labklajibas pamateem", Aronu Matiss ~Par kultūras likumeem

sakarā ar dabu" un „Par seeveesu dvēseliskām ipasibām", Dr.

K. Barons „Kam mums mazgatees?" un „Par kustēšanās eespaidu

uz meesu", P. Grossvalds „Par dzimtsbusanas atcelšanu Vidzeme,"

Mag. pbarm. E. Birsmans „Par slāpekli", stud. M. Robs „Par

putekļeem", E. Mednis „Par Sveiciju", Dr. M. Lejiņs „Par cil-

vēka anatomiju un fizioloģiju" (2 preekslasijumi), stud. R. Ba-

lodis „Par Kreevu papira naudu", stud. Z. Gustavs „Par petro-

leju", stud. V. Teikmans „Vēsturisks pārskats par seeveetes

stāvokli", A. Laimiņs „Atminēt un aizmirst" un Skujeneeks

„Par tirdzneecibas noligumeem". — Jautājumu izskaidrošanas

vakaru apmeklētāju skaits sneedzas caurmērā uz katru vakaru

pārak par 200. Par jautājumu vakaru vadoņeem bija: K. Puriņs,
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Mag. pharm. E. Birsmans, Fr. Grossvalds, E. Mednis, Pauluks,

V. Plutte, M. Arons, Dr. K. Barons, J. Cirulis.

Ka zināms, Beedr. bibliotēka ir dalita divi daļas: lasāma

un zin. kom. bibliotēkā. Abas viņas, pec zin. kom. nolēmuma,

bij šogad atvērtas tresdeenām un svetdeenām no plksten. 5 —7

vakarā. Lasāmai bibl. bij pavisam 42 abonenti, t. i. taisni tik-

pat daudz, kā gadu eepreeks. Iz teem bij 12 pusgada abon.,

parejee — gada abonenti. — Bibliotēkā no jauna eegadatas

kādas 35 grāmatas 26 sējumos, tā ka šimbrīžam tur atrodas

1067 sējumi ar kādām 1120 grāmatām, resp. 1017 sējumi, jo

laikraksti
— 50 sējumi — ir pārcelti, pec kom. nolēmuma, uz

viņas, t. i. zin. kom. bibliotēku. — Pern, gadu beidzot, tapa

nolemts drukāt lasāmās bibl. katalogu. Tas lidz sim nav izda-

rīts aiz sekoseem eemesleem: Bibliotēkas lidzsinejee katalogi ir

rakstiti tik pavirši, ka viņus taisni tā drukāt nav nemaz eespe-

jams, bet viņu vajaga sastadit pilnigi no jauna, kas aizņem

daudz laika. Lidz sim katalogs sastadits tikai lidz 8. burtam,

sarakstot apmēram 200 grāmatas. Darbu leelums, kas bij sakra-

jees dažos gados zin. kom. bibliotēkā, ir simbrizam. pa pusei

pabeigts, t. i. grāmatu eekartosana, kuru neskaitot jau no

agrakeem gadeem sakrātās un nenokārtotās, šogad zin. kom.

bibl. saradās kreetns pulks: 1) visas latv. gram., kas iznākušas

93. g., pec skaita 70; — 2) gram., kuras tapa dāvātas no

Svēdera, pilsētas ģim. direktora, pec skaita 73 un tad vislee-

lakais daudzums iz nelaiķa A. Diriķa bibl., starp kurām daža

jo eeverojama un dārga grāmata leišu, poļu un citās valodās —

pavisam ap 110 gram. — tā tad pavisam 281 jauni sējumi, tā

ka simbrizam zin. kom. bibliotēkā ir pavisam 1117 sējumi.

Neraugotees uz so kreetno skaitli, japeemin, ka zin. kom.

bibliotēka ir tomēr vel stipri nepilniga. Viņā ir brinum daudz

robu, kurus aizpildot mums pa-ees vel dažs labs gads. Tā,

peem., bibliotēkā nav neveena laikraksta, no kura butu visi gada

gājumi; neveena periodiska izdevuma, no kura butu visi sējumi
un burtnicas, —■ ir tikai, tā sakot, pa drusciņai: veena — otra

burtnīca no I. sējuma, tad — 4—5 burt. no 111. sējuma v. t. t.

Un deemzel ari šogad nav izdevees neveena no seem robeem iz-

pildīt, jo preeks tam vajadzigs — lidzekļu, bet tee šogad, —

un varbūt ari citgad — bus aizņemti no etnogrāfiskās izstādes,

kuras labākai eegrozisanai ari vajadzigs grāmatu un dārgu grā-

matu, tā ka šogad visi jau tee ne pārak leelee kom. lidzekļi bij

jaizlceto gadu grāmatu eegadasanai,
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Ta tad, ja atskaita 93. gadā iznākušo latv. grāmatu eega-

dasanu par 10 rbļ. 55 kap., no teicamā zin. kom. nolēmuma:

padarit savu bibl. par pilnigako Latvijā — šogad nav gandriz

nekas darits. Cerēsim uz turpmakeem labakeem laikeem.

Muzeja komisija noturēja 13 sēdes.

Sinis sēdes tika starp citu nospreests:

1. Sarikot pa arķeoloģiska kongresa laiku Ragā 1896.

gadā no 1. lidz 20. augustam latvisku etnogrāfisku
izstādi.

2. Izsutit 1891. gadā vasarā un pa Zeemas svetkeem

ekspedicijas — I. uz Reetrum- un Zeemeļ-Vidzemi,
11. uz Kurzemes jurmali, sakrāt izstādei un muzejam

vajadzigos materiālus.

3. Sastadit izstādes programu.

Eeverojamakee muzeja darbi pagājušā gadā bija:

1. Visi apģērbi un apģērbu daļas tika konzerveti ar

zublimatu 1: 200.

2. Etnogrāfiskai nodaļai tika sastadits katalogs.

3. Etnogrāfiska un numismatiska nodaļas tika, cik bija

eespejams, tik taļi sakārtotas, ka no 30. oktobra sakot,

tās varēja nodot atklatibai. Muzejs pee-eetams pub-
likai darba deenās no pulksten 2—3 un svetdeenās

no pulksten 12—3. Dizuras uzņēma pirmdeenās P. Ci-

ruļa kgs, otrdeenās V. Pluttes kgs, ceturtdeenās

M. Arona kgs, peektdeenās J. Kriskana kgs un tres-

deenās, sestdeenās un svetdeenās J. Novickis.

Muzeja krājumi paleelinajas tai pasā laikā:

1. Monētu nodaļa par 313 objekteem, tā ka simbrizam

viss krājums pastāv iz 6135 objekteem.

2. Kolekcija iz akmeņa laikmeta par 7 numureem.

3.
„ „

bronsa
„ „

19
„

bez

tam tika no skolotajā T. G. Uzacova Jasmuizā no-

pirkti par 10 rbļ. kadu 30 kapu izrakumi.

1. Kolekcija iz dzelzs laikmeta par 17 numureem.

5. Koka-traukos par 1 numureem.

6. Apģērbu daļas pa leelakai daļai iz Vidzemes caur

ekspedicijas locekļu gadibu par 90 numureem.

7. Dažādas šikākas leetas par 57 numureem,



119

Par tadeem kupleem panakumeem sini gadā muzejam visu-

pirms japateicās muzeja leetas labveļeem un veicinatajeem, kuri

muzeja puru palidzeja vairot tik bagatigā merā, ka nav eespe-

jams sini veetā visus godam peeminet — viņu skaits sneedzās

simtam pari, tadeļ viseem kopigo paldeevs. Ne mazākā merā

izpelnijusees pateicību pee muzeja leetas veicināšanas ari musu

ekspedicijas locekļi, kuri zeedodami savu laiku un speķu, pee

viseem Zinibas komisijas knapeem lidzekļeem prata eegut eeve-

rojamus panākumus.
Bet ja apceram cik vel darba lidz etnogrāfiskai izstādei un

cik pee muzeja galigas nokārtošanas pec tās, tad butu jo karsti

javelās, ka jauni speķi naktu talkā darbu dalit un to veikt.

Zinibu komisijas pārziņā stāvošu kasu stāvoklis bija sacīs:

Zinibu komisijas kase bija 1894. g. 1. janv. 4493 rbļ. 79 kap.
Gada laikā peenaca klat 783

„
15

„

Procenti 149
„

42
„

Kopā 5336 rbļ. 36 kap.
Gada laikā izdeva 2348

„
47

„

Palika 1895. g. 1. janvāri kase: 2987 rbļ. 89 kap.
Studentu stipendiju kase eenaca:

par jaungad vizitu atpirkšanu. . . .
1070

„
82

„

caur aizdotas palidzibas naudas atmak-

sāšanu 280
„

—

„

caur soda naudām par nokav. dežūrām 51
„

50
„

procenti 17
„

61
„

Kopā 1419 rbļ. 93 kap.
Gada laikā izdeva (se eereķinata ari naudas

savākšana un aizsutisana) 1221
„

06
„

Atlika 198 rbļ. 87 kap.
Bibliotēkas kase palika 1895. g. 1. janvāri .

391
„

11
„
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Agrāk Zinibu Komisijas apgadibāiznakusi vel sadi

rakstu krājumi:

viii.

Saturs:

1) Par Jupi no J. Lautenbacha.

2) Musu ī akstu valoda un musu tevu valoda no Kažoku Dava.

3) Par nozimes maiņu musu valodā no J. Kauliņa,

4) Baltijas kaulu kustoņi no Dr. A. Diriķa.

IX.

Saturs:

1) Par likteņa- deevibāmjeb trim Laimiņām no J. Lautenbacka.

2) Par latveesu vokāļu trejādo garumu no J. Velmēs.

3) Par Latveesu vokāļu garumu no J. Pelēka.

4) Par dažām strāvām musu jaunākajā stāstu rakstneecibā

no Teodora Zeiferta.

5) Laikrakstu prozaiska beletristika 1890. gada no Teodora

Zeiferta.

6) Pārskats par 1892. gadā iznākušām skolas grāmatām.
Sastadijis Bebru Juris.

7) Rigas Latveesu Beedribas Zinibu Komisija. Darbibas

apraksts no Graudiņu Kārļa.
8) Rigas juraslikuma zivis. Referāts no Aronu Matisa.

9) Tautas dzeesmu pantmērs no Paberza.

laksti krājumi iabiianK

Rigā pee Dirika un beedr., Todlebena bulvāri M 2. kā ari citās

Latveesu grāmatu pārdotavās.

Maksa a 50 kap.

—.A_tkalpardevejeem rabats. —

Peezime: L, II. un III. rakstu krājumi jau izpirkti, dabu-

nami vel ir IV., V., VI. un VIL rakstu krājumi.
Bet tā ka see nav iznākusi pašas komisijas apgā-

dībā, tad komisija se izskaidro viseem saveem

beedreem un lidzstradneekeem, ka turpmāk teem

var tapt no viņas puses peesutiti tikai tee

rakstu krājumi, kas iznākusi pašas komi-

sijas apgadibā.
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