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1. Senatnes spēki tagadnes dzīvē.

Nezinu, vai jaunais lasītājs būs kādreiz nopiet-
nāki apdomājis jautājumu, cik lieli parādnieki mēs

esam tautas pagātnei. Nedrīkstam taču ne brīdi

aizmirst, ka visa mūsu tagadējā dzīve būtu citāda,

ja mūsu tēvi un mātes savā laikā nebūtu bijuši tā-

das dabas cilvēki, kādu viņi ir parādījuši sava laika

posmā. Domāsim, piem., tikai par to, kādam vaja-
dzētu būt mūsu izglītības līmenim, ja jau agrākos

gadu simteņos latvieši nebūtu bijuši kāri pēc izglī-
tības. Vai nav nozīmīgs tas apstāklis, ka Ziemeļu
kara laikā vidzemnieku bērni bariem vien („cater-
vatim") dzenas apmeklēt skolas, pie tam apvidos,
kur kara šausmas jau ir gājušas pāri? leceramies

arī, ka dažus gadus iepriekš, proti, Kārļa dienā

1689. g., Vidzemes ģenerālsuperintendents Fišers,
latviešu bībeles tulkojumu zviedru ķēniņam novē-

lēdams, varēja uzsvērt, ka latviešu bērni, tiklīdz

iiem skolas un grāmatas tika pieejamas, ir parādī-
juši tādas sekmes, ka tas, kas to nav pieredzējis, to

nemaz nespēj ticēt. Saliksim šos droši apliecinātos
vēstures faktus kopā, un mums būs priecīgi jāap-
stiprina, ka latviešiem gara dāvanas ir teicamas, un

ka netrūkst arī centības šīs dāvanas izkopt. Bet

tas nav tikai nedzīvs fakts, kas pieder sen aiztecē-

jušai pagātnei. Nebūt nē, jo šinī faktā mēs saska-

tām kādu savas tautas pamatīpašību, kas nevar

zust, bet, tiklīdz apstākļi daudzmaz to pieļauj, pau-

žas atkal nākošās paaudzēs, arī mūsu dienās. Tā,
vēstures soļos klausīdamies, mēs vērojam ne tikai

notikumus senču dzīvē, senču priekus un bēdas,

centienus, likstas un panākumus, bet arī to garu,
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kas šais norises sevi apliecina, un šī gara bērni un

mantinieki esam mēs.

Un tas nav jāsaprot tā, ka senču gara paraugs

mums tikai rādītu normu, pēc kuras arī mums jā-
turas. Protams, arī šī norma ir svarīga. „Lai sen-

ču tikums, gods mums paliek zināms," dzied atmo-

das laika dziesminieks Kārlis Kundziņš savos jau-
nekļa gados, jūsmodams par savas tautas pagātni.
Bet bez normas un parauga uz mums mantošanas

un iedzimtības ceļā pārnāk arī senču īpašības. Va-

jag tikai apcerēt, cik nepārredzami liels ir to indi-

vidu skaits, kuru asinis rit mūsu dzīslās un lielākā

vai mazākā mērā atspoguļojas mūsu dabā. Te var

atgādināt veco nostāstu par šacha galdiņu un viņa
64 laukiem. Šacha izgudrotājs, kam ķēniņš par jau-
ko spēli gribējis izsniegt naudas balvu, esot pieti-
cīgi no tādas apbalvošanas atteicies, bet lūdzis pie-
šķirt viņam kādus kviešu graudus, un, proti, tādā

kārtībā, ka par pirmo lauku šacha galdiņā viņš sa-

ņemtu vienu kviešu graudu, bet par katru tālāko

arvien divreiz vairāk nekā par iepriekšējo. Ķēni-

ņam ar izbailēm nācies konstatēt, ka viņa valstī

tikdaudz kviešu nav audzis, ka varētu šīs prasības

pildīt, jo graudu skaits te pieaug kā sniega lavīna

augsta kalna nogāzē. Gluži tas pats ir ar cilvēka

priekštečiem. Nemaz mums nav jāņem 64 paau-

dzes; lai ejam atpakaļ tikai vēsturiskos laikos»

piem., dažus gadu simteņus, ir tad jau mūsu sentēvu

skaits būs liela armija.

Latviešu apstākļos ar gandarījumu varam at-

zīmēt, ka ārējie noteikumi mūsu tautai ilgus laikus

ir bijuši ļoti nelabvēlīgi, bet ka nelūkojot uz to, lat-

viešu tauta savā burtniecībā ir atstājusi ļoti cildenu

daiļuma, tikuma un gudrības pieminekli. Tāpat arī

latviešu dzīvē, kur vien iespēja rodas, redzam ir

darba prieku, ir veiklību, pat māksliniecisku gau-

mi tautas saimnieciskās dzīves celšanā, tāpat dros-
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mi un vīrestību nestundā, līdzjūtību cietējiem un

neviltotu tēvzemes mīlestību.

Lasītājs šinī grāmatā atradīs dažu liecību, kas

iet aprādītajā virzienā. Sniedzu šīs liecības, cik

iespējams, seno tekstu īpatnējā izteiksmē, lai lasī-

tājs varētu toreizējo valodas kolorītu salīdzināt ar

mūsu tagadējo izteiksmi. Protams, šo liecību skaitu

varētu daudzkārt pavairot, bet arī no ta, kas se sa-

kopots, lasītājs noskārtīs, ka senču tikums arī mūsu

paaudzei uzliek goda pilnas saistības, bet palīdz tās

arī godam pildīt.

Dubultos, 11. 111. 1958.

2. Senlatvieša dziesmu pasaule.

Par latvieša garīgo mantojumu runādami, ne-

varam paiet garām latviešu tautas dzejai.

Jau pats dziesmu daudzums, kas latviešu tautā

izveidojies un uzglabājies, vispirmā kārtā liecina,
ka mūsu senčiem ir bijis prieks pie dziesmas daiļu-
ma. Attiecībā uz labskanību nebūs lieki atzīmēt,
ka mūsu tautas dzejā valda noteikta likumība, kas

nešaubīgi pierāda, ka katra novirzīšanās no šīs ne-

pieciešamās labskanības ir nepatīkami skārusi senā

latvieša dzirdi. Šo baltu dien' labi tautas dziesmu

dziedātāji gan dziesmas likumus neprot teorētiski

noskaidrot, bet izjust viņus izjūt diezgan skaidri,
kālab tur, kur notikusi pārsacīšanās, viens otru

pārlabo. Līdz ar to mūsu senajām dziesmām ir savs

suģestīvs spēks, kas uz mums iedarbojas neatkarīgi
no dziesmu satura, bet kas saturam piešķir zināmu

nokrāsu. Nu nevarēsim sacīt, ka tas ir kas nevaja-

dzīgs, jo cilvēks nedzīvo no maizes vien, tāpat cil-

vēku neapmierina valoda, kas rupjā veidā kalpo
tikai primitīvai vajadzībai. Katrs no mums sa-

jūt labskanīgu, jauku valodu kā mīļu glāstu, un
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mūsu senās paaudzes ir pratušas šo valodas glāstu
kopt un cienīt, tā ka par latviešiem varētu sacīt,

ka tā ir valodīga tauta. Latvietim ir patika dziļi
runāt un runāt dziesmās, tālab šo valodīgo tautu

varētu, varbūt, dēvēt arī par dziesmīgo tautu. Tā

nu šis pieminētais apstāklis rāda, cik stipras ir seno

latviešu intereses attiecībā uz valodas skaņu. Gri-

bu tik vēl piemetināt, ka pret valodas skaņu latvie-

tis neizturas vienaldzīgi arī prēzas sacerējumos,
piemēram, vecajās pasakās. Bet kas te sacīts

par pasaku ar viņas nesaistīto valodu, tas,

protams, daudz lielākā mērā jāattiecina uz dziesmu,
kuras likumība, kā jau teicu, ir novesta līdz ārkār-

tīgai pilnībai. Tā tad mūsu vecie nostāsti un it īpaši
vecās dziesmas rodas no prieka par daiļumu, par
labskanību un arī mums sniedz vērā liekamu pado-
mu izturēties pret valodu un vārda skaņu ar visu

vajadzīgo cienību, jo grūti iedomāties augstāku
kultūras pakāpi, kur taisni vārdam, kā garīgo satu-

ru nesējam, pašam kultūras trūktu.

Bet tautas dziesmas mūs dara bagātākus arī tā-

dā ziņā, ka atbrīvo mūs no dzīves šauruma, mums

pavērdamas vārtus uz pasaules daudzvei-

dību. Ar to gribu teikt, ka tā dēvētajā reālajā
dzīvē mēs nevaram izkļūt ārā no zināma šauru-

ma, jo esam piespiesti jautāt, vai vismaz parasti
jautājam, cik katra lieta vai apstāklis mums var no-

derēt. Ne tā dzejas pasaulē. Arī Ed. Veidenbaums

jau ar īgnumu noraida tādus lasītājus, kas, pa ziedu

pļavu staigādami, rēķinot tikai, cik tā dos siena.

Tiešām, cilvēks, kas visam un arī dziļākajām un

daiļākajām parādībām pieiet tikai no derīguma
viedokļa, ir nožēlojami šaurs un nebrīvs. Dziesma

mums nu nes plašumu un brīvību, jo dziesminieks

priecājas par to skaistumu, ko viņš pļavā saskata, ja
arī tā solītu vāju ražu. Tautas dziesmu piemēri var to

apgaismot vēl spilgtāki. Tā, piemēram, īstenībā

vilks senajam latvietim ir bīstams ienaidnieks, ko
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viņš citādi nevar sajemt, kā ar sitieniem un lāstiem.

Atgādinu, ka vēl priekš kādiem simts gadiem vilku

briesmas Vidzemē bija tik lielas, ka saplosīto aitu

skaits sniedzās ik gadus simtos. Un tomēr, ja no-

klausāmies kādu vecu dziesmu par šiem bīstama-

jiem ciemiņiem, tad dziesma nav vis naida un dus-

mu pārņemta, bet dziedātājs mēģina šos dzīvniekus

saprast pēc viņu pašu īpatnējās dabas, šo dabu pa-

reizi attēlot un par to priecāties. Tādā kārtā visas

dzīvas būtnes, arī cilvēkam naidīgas, ietilpst labvē-

līgas aplūkošanas aplokā un līdz ar to top cilvē-

kam līdzīgas, viņam saprotamas un tuvas. Piemērs:

Vilkam tika miglas rīts,

Vanagam saules gaiss;
Puišiem tika jaunas meitas,

Zaķim zaļas zelmenītes.

Tāpat cita dziesma priecājas par vilku, kas pui-
sim norējis kumeliņu, bet tagad pats dabū zirga
vietā skriet uz Rīgu. Atkal cita dziesma uzstāda

jautājumu, kas vilkam miežus sējis, vai apiņus stā-

dījis, ka tas ikvakarus gavilē priežu šiliņā. Ar šo

jautājumu, protams, vilks ir pielīdzināts puisim,
kas nedziedātu, ja nebūtu alu baudījis. Tā un tam-

līdzīgi dziesmas izturas pret ļauno ienaidnieku vil-

ku. Ikdienas attiecību šaurums te ir pārvarēts lab-

vēlīgā priekā. Un ko nu par vilku sacījām, to glu-
ži līdzīgā kārtā varam attiecināt uz citiem kusto-

ņiem, piem., lāci ķeturkāji vai viltnieci lapsu v. t. t.

Jo lielāks, protams, tad būs dziedātāju prieks par

kustoņiem, kas ar savu staltumu vai piemīlību bau-

da mūsu simpātijas; kā piemēram: brieži, vāverīte-

kuplastīte un mīļie māju kustoņi. Saka, ka arābie-

tim esot neskaitāmi glaimu vārdi, ar ko viņš apbal-
vo savu zirgu, bet jāšaubās, vai viņš šinī ziņā pār-

spēs latvju jaunekli, kas savu kumeliņu grezno ar

izmeklētiem daiļuma pievārdiem, to dēvēdams par
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ripainīti, delverīti, baltkājīti, baltsarīti, baltspal-
vīti, zilsarīti, lielnaudīti, lielvarīti, etc.

Pats par sevi saprotams, ka ar līdzīgu labvēlību

kā puiši par zirgiem, runā meitas par govīm. Se-

višķi pieglaudīgs māju biedrs cilvēkam ir kaķis.
Labumu, droši vien, viņš nenes tik daudz kā zirgs
vai govs, pat ne tik daudz kā suns, bet, būdams allaž

cilvēku tuvumā, kaķis savam saimniekam, un it

īpaši bērniem, rāda savu rotaļīgo, elastīgo dabu.

Tālab kaķim ir veltīts ievērojami liels skaits dzies-

mu.

Šī aplūkošana iet vēl tālāk un aptver arī vissī-

kākās būtes, tāpat kā nedzīvo dabu un pasaules
plašumus. Ja par Zālamānu ir sacīts (1. Ķēniņu 4.,
32. un 33.): „Viņa dziesmas bija tūkstošas un piecas,
un viņš runāja no kokiem, no ciedru koka, kas ir

iekš Lībanus, līdz īzapam, kas pie sienas izaug," tad

par latviešu tautas dzeju var to sacīt ar ne mazāk

lielu tiesību. Latviešu tautas dziesma žēlojas līdz

zaļai zālei, kas „gauži raud, kājiņām nominama".

Viņa seko dabas norisai, kur ūdens iet „ar akmeni

kapāties: ūdens cirta akmenim, akmens galvu puri-
nāja". Ar lielu interesi viņa noskatās tārpiņu, kas

vērpj „zīda diegu zeltītā ratiņā", vai blusu, kas

„kūla circenīti — aiz ausīm turēdama", bet šī dzies-

ma piegriežas arī staltajam ozolam, kas „Dievu no-

minēja, saulei saknes nerādīt", kam tomēr „vējš
nolauza galotnīti, saule saknes balināja". Aplūko-
šanas prieks sniedzas arī pasaules telpas tālēs. Se-

nais latvietis brīnās par mēnestiņu, kas „vidū gaisa
karājās"; brīnās par sauli, kas ikrītiņus lēca «sar-

kanā kociņā", lai gan vecais zvejnieks, mūžu nodzī-

vodams jeb nokārzdams, „to kociņu neatrada".

Dziesmu apvārsnis ir nesalīdzināmi bagātāks nekā

mūsu pelēkā ikdiena. Ja nu tautas dzeja ir šādam

apvārsnim piegriezušies, tad redzam ļoti noteikti,
ka mūsu senču dzīvē daiļuma izjūta ir bijusi ļoti
izkopta. Daiļuma dziņa izpaudās starp citu arī dai-
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ļos tērpos un rakstos, kā arī māju un sētas izdaiļo-

šanā, un it sevišķi izcilu vietu iejēmusi mūsu tautas

dzejā.
Tā dzeja, un īpaši latviešu tautas dzeja, ar pla-

šām simpātijām aptver visu esošo. Bet mums te jā-
runā par plašumu arī vēl citādā nozīmē, proti, dze-

ja, kas dzejniekam ir tā pati jūtu izpausme, kas ci-

tam cilvēkam viņa „ai" un „vai", prasa, lai tai ras-

tos arī atbalss, lai būtu kāda dvēsele, kas dzird

dziedātāja sirds noskaņojumu un uz to atsaucas.

„Vēl mēs dziedam. Rādi tu,

Roze, ziedu šķīsto!
Dziesma gaida atbalšu,
Sirdis sirdi īsto." (L. B.)

Dziesmas nozīme lielā mērā dibinās tai ap-

stāklī, ka viņa labāki nekā prozas valoda māk svešu

sirdi aizkustināt.

Dziesmai piemīt burvīgs spēks, kas cilvēkus,

parasti iekš sevis noslēgtus, vienu otram tuvina.

„Lokaties, mežu gali,
Lai balstiņas pāri skan."

Un senajam latvietim tada savstarpēja tuvinā-

šanās ir sevišķi vajadzīga: viņš ir viensētnieks pēc
dzīves iekārtas un vienjūgs — pēc paša izturēšanās,
bet dziļākajā dvēselē viņš jūt slāpes pēc cilvēkiem,

jūt vajadzību izkļūt ārā no savas vientulības, ko

vairo senatnes purvi, meži. Atgādinu te, ka sena-

jam latvietim mūža mežs bij tā lielā vienība, kas

viņa mītni, tā d.ēyēto „āru" jeb „āri", ietvēra savos

apkampienos kā čkeans sīku saliņu. Bet kā okeāns

pirmatnējām tautām bij pretbiedrisks — tā mūža

mežs, pa kuru ejot, vajadzēja „ceļu šķirt", t. i. za-

rus vai krūmus no ceļa nolocīt, kavēja ērtāku satik-
smi. Ja mēs vēl šodien runājam no „ceļa pašķirša-
nas", pie tam domādami tik par pasākuma veicinā-

šanu, krūmus un zarus ir priekšā nestādīdamies,
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tad senajam latvietim tāda „ceļa šķiršana" bija no-

pietna un grūta lieta. Jo vairāk tad vajadzēja cil-

vēku sabiedrību cienīt un, ja nebija iespējams sa-

biedrību panākt īstenībā, tad to meklēt ar dziesmu

palīdzību. „Lai balstiņis pāri skan". —Šī tieksme

rast atbalsi iet tiktāl, ka tai gadījumā, kur cilvēks

viņu nesadzird, senais latvietis dzied līdzjūtīgai
dabai:

Purvi, vēri klausījās.

Vajadzība pēc sabiedrības ir tik intensīva, ka

senais dziedātājs pats skaldās un ir reizē tas, kas sa-

vas bēdas sūdz, reizē arī tas, kas šīs žēlabas noklau-

sās:

Neviens mani neredzēja,
Kur es gauži noraudāju,
Piedurknīte, tā redzēja,
Tur noslauku asariņas.

Reāli jemot te ir cilvēka saruna pašam ar sevi»
bet dzejiskā apcere to attēlo tā, it kā būtu balss un

atbalss, viens, kas sūdzas, un viens, kas iepriecina»
vai vismaz bēdām jūt līdz.

Latviešu garam ir īpatnējs tuvums ar dabu. Jo
gandrīz ikviena latvieša dzejnieka sacerējumos at-

spoguļojas kontakts ar dabu.

Tā dzejnieks visu plašo pasaules loku nevien ar

prieku aplūko, bet viņš šim visumam dod līdzdalību

arī savā dvēseles dzīvē. Visa daba senajam latvie-

tim pārvēršas par simbolu paša dvēseles norisām»

un dvēselei plešoties, pat debesu sauli un cilvēka

sirdi vieno kopīgas saites:

Māte, mana mīļa māte,

Ne tā mana mūža māte;
Tā saulīte, tā zemīte,

Tā bij mana mūža māte.

Priekam, kas izpaužas dabas parādību aplūko-
šanā un apdziedāšanā, tuvu rada ir dziņa šīs parā-
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dības vērot un izprast. Varētu teikt, ka te
— kaut

arī vienkāršā veidā — ir saskatāmi zinātnes sākumi

vērošanas priekā. Tiešām, ja piegriežamies latviešu

tautas dziesmām, tad redzam, cik pamatīgi senā lat-

vieša acs ir sekojusi dabas gaitai arī tur, kur novēro-

jumi nesolīja praktiskus labumus. Jemsim, piem.,
tādu dziesmu:

Ūdens gāja ar akmeni

Svētu rītu kapāties:
Ūdens sita akmenim,
Akmens galvu purināja.

Te no kāda utilitārisma taču nevar būt ne ma-

zākās runas. Un tomēr vērojums ir tik patiess, ka

mazā dziesmiņa mūs iepriecina nevien ar savu dai-

ļumu, bet mums sniedz īstu dabas gleznu. levērojiet
vispirms, ka kapāšanās notiek „svētu rītu". Droši

vien taču tāpēc, ka senais latvietis, pieradis rītos

agri pie darba iet, svētdienas rītā ir tāpat agri cē-

lies, bet tagad ar savu spirgtuma pilno, darbā neaiz-

jemto skatu, var jūtīgāki uztvert apkārtni un tos

spēkus, kas tur darbojas. Tālāk ūdens plūšana, kas

atgādina uzbrukumu jeb kapāšanos, ir straujiem
ūdeņiem sevišķi raksturīga. Bet ja akmens galvu
purina, arī tam ir savs pamats, jo ūdeņiem, kas aug-
stu šļakstījušies, atplūstot, sakustas sūnas, ar kurām

akmens ir apaudzis. Vai tas neizskatās, it kā ak-

mens purinātu ūdens lāses no sevis nost? Tā dzies-

miņas pamatos guļ neapšaubāmi asi novērots dabas

process. Zināms, dziesmiņa satur vēl ko vairāk, ja
te simbolizē jas spēku cīņa, kur jaunajiem,
vājajiem uzbrucējiem pretim stiprais, vecais ak-

mens tik nicīgi galvu purina, kamēr uzbrucējs sa-

šķīst. Bet no otras puses: iniciātīva pieder šiem jau-

najiem spēkiem, jo «kapāties" īsti iet jaunie ūdeņi,

un akmens, sastingušai senatnei piederēdams, ir

īsti tik priekšmets, pie kura jaunie centieni izmēģi-
na roku.
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Ja nu tomēr atstājam pie malas šo simboliku,

vēl arvien atliek interesantais dabas skats, un tas ir

no īstenības tverts tā, kā to var uztvert tik sevišķi

rūpīgs novērotājs. Tāda pati rūpīga novērošana,

protams, attiecas uz visām dabas valstīm. Droši va-

rēsim apgalvot, ka arī mūsu laikos un nelūkojot uz

skolā mācītām dabas zinātnēm, dažs nezinās, ka

„Lazda zied gavēnī
Sarkaniem ziediņiem,"

vai arī, ka papardīte ziedēšanas ziņā nepieder pie
parastiem augiem, bet šinī ziņā ir noslēpumaina jeb
zied „Jāņu naktī". Jāmin arī «sarkanais āboliņš",

par kuru 1.1. dziesma zina teikt, ka Dievs to bitītēm

aizliedzis. Tiešām, āboliņa ziedā medus ir papil-
nam, bet parastajai bitei no tā nav nekāda labuma,

jo tas viņai nemaz nav piesniedzams. Tā 1. t. dzies-

mas ir vesela dabas zinātniska enciklopēdija, pie
kam īpaši bērnu dziesmas palīdz mazajiem pasau-

les pilsoņiem orientēties dzīvnieku dabā un īpatnī-
bās, salīdzinot tos ar cilvēka dabu, vai aprakstot ar

ļaužu dzīvē lietājamiem vārdiem.

Pieminēsim vēl, ka arī lielpasaules parādības
senči prot raksturot, jo arī zvaigznāju stāvoklis un

kustības atspoguļojas dziesmās. Tā, piem.:

Lūdzama, māmiņa
Laid meitas gulēt:
Sietiņš līgoja
Launaga laiku.

Tagadējais cilvēks ar visu kosmografiju diezin

vai varēs pateikt, kādējādi sietiņš der par laika mē-

rotāju naktī. Ar šiem piemēriem lai pietiek!
Bet ja 1. t. dzejā ir tāda bagātība novērojumu

un tāds prieks pie tiem kavēties, arī citiem tos sa-

kot, tad tīri dabīgi nākam pie slēdziena, ka latvietis

šīs lietas turēs augstā godā un ka daiļuma prieks
veidos arī cilvēka izturēšanos pret novēroto dzīvī-
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bu daba. Ta arī ir, un musu dziesmas šinī ziņa rak-

sturo sevišķi dziļa godbijība.

Klusat, jauni, klusat, veci,

Dievs ienāca istabā,

Vispirmā kārtā, protams, reliģijas laukā, jo lat-

vietis saka:

Še ceļos, še guļos
Zem Dieviņa kājiņām,

un Dieva ideja saistās ar svētuma priekšstatu:

Klusat, jauni, klusat, veci,
Dievs ienāca istabā.

Bet ja arī reliģiju, ko plašāki pārrunāt še liedz

telpas, atstājam pie malas, tomēr vēl atliek augsti
spēki, kas iet pāri pār mūsu izpratni. Tos senā

dziesmā min ar lielu un svinīgu cēlumu:

„Tā saulīte, tā zemīte,
Tā bij mana mūža māte." —

Acīm redzot, šis dziļi prātnieciskais un godbijī-
bas pilnais skats uz pasauli ir latviešu apcerei bijis
ļoti tuvs un tāpēc arī agri pamanāms, kad par tau-

tas dziesmu krāšanu nopietni neviens vēl nedomāja.
Bet arī toreiz jau godbijības pilnā izteiksme grieza
uz sevi svešinieku ievērību.

Godbijību prasa arī izturēšanās pret vecākiem

un vecāko paaudzi vispārim. Par to runā vesela

rinda dziesmu, kas atgādina pienākumus pret tēvu

un māti. Tālab daža t. dziesma ir it kā radīta «mā-

tes dienai".

«Mūžam saule debesīs,
Ne mūžam tēvs, māmiņa."

Arī mātes diena, ko tagad atzīmējam kopā ar

daudz citam kultūras tautām, savā dziļākajā būtībā
ir godbijības izpausme pret dzīvības avotu un dzim-

tas centru. Namā, kā zinām, svētā vieta bija uguns-
kurs. Bet uguns kūrēja un glabātāja īsti bija dzim-
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tas māte, kamēr malšana piekrita meitām vai ve-

deklām. Bet uguns uzturēšana un glabāšana, lai

gan nav tik grūta kā malšana, prasa tomēr lielu rū-

pību un uzmanību un ir svēts darbs. Ir vajadzīga

īpaša prasme, lai šo dabas spēku uzturētu paklausī-
bā. Vecās mātes, uguni rausdamas, tad arī prot to

apvārdot:
Neaun kājiņas,
Necel spārniņus!

Bet šī apvārdošanas māksla neattiecas tikai uz

oglēm un dzirkstelēm. Droši varēsim teikt, ka tas

ir mātes nopelns un mātes māksla, ja arī dzimtas

locekļu starpā nepaceļas naida dzirkstis.

Mātes loma latviešu dzimtā ir tik liela, ka ir

varējis pat izcelties jautājums, vai māte nav bijusi
dzimtas galva, ne tēvs. Mājas iekšējā dzīvē mātei

svars tik liels, ka viņa ir allaž minēta tēvam blakus,

ja runa ir par vecāku autoritāti; bet bieži vien top
minēta par sevi, kur ir runa par bērnu audzināšanu.

No abu vārdu blakus minēšanas rodas pat tāds īpat-
nējs saliktenis kā tēvs-māte, kas vēl manā bērnībā

bija bieži dzirdams, piem.: Ko tevi tēvs-māte sūtīja?
Tagad šī senlatviskā teiciena vietā ir jau ieviesies

vāciskais „vecāki". Bet tautas dzeja glabā vēl veco

izteiksmi un vieno joprojām tēva un mātes vārdu

vienā kopā: tēvs-māmiņa, piem.:

Ko tu raudi, tēvs-māmiņa,
Nu tu esi atdevuse, etc.

Šis vārds ir laba liecība par senajām attiecībām lat-

viešu ģimenē un rāda, ka autoritātes ziņā tēvam gan

pieder pirmā vieta, bet ka viņam blakus un no viņa
nešķirama stāv dzimtas māte.

Tas tā autoritātes, cienības ziņā. Darbā, pro-
tams, notiek diferencēšanās, un katram dzimumam

ir savi uzdevumi. Lauka darbi, piem., piekrīt vī-

ram, bet mājas dzīve ir sievas arods, un pie šī aroda

pieder it īpaši bērnu audzināšana. Senlaiku dzimta
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mums jāiedomājas kā daudz ciešāka vienība nekā

tagad parastā. Tēvs-māmiņa nav vienība tikai vār-

dos, bet tā ir tiešām mūža savienība. Tāpat māmi-

ņa nav tikai kāds grezns tituls, bet laulāta sieva ir

arī bērnu māte, pie tam parasti māte lielākam bēr-

nu pulciņam, kālab māti labprāt iedomājas kā kup-
lu liepu ar daudz zariem:

Grieziet ceļu, rūmējiet,

Liepa nāca istabā;
Neba liepa viena nāca,

Visi zari līdza nāca.

Šīs dzimtas aploks tad arī ir mātes īstā pasaule. Ba-

gāta diezgan, bagāta ar darbu un rūpēm, bet bagāta
arī ar prieku, jo izpildīdama savu augstāko uzdevu-

mu, māte aug arī pati: īpaši cilvēkam iedzimtā dzi-

ņa pēc aktivitātes te atrod savu piepildījumu. Līdz

ar to māte ir bērniem, īpaši meitām, lielākā gādnie-
ce un skolotāja. Meita jautā:

Tēvs dēlam tiesu deva,

Kur, māmiņ, mana tiesa?

Bet māte atbild:

Tā, meitiņa, tava tiesa,
Kas tavā pūriņā.

Ar to tad ir sacīts, ka māte meitu ir ievadījusi
sieviešu darbos, kas ir parastā pūra saturs. Bet droši

vien varam pūra jēdzienu ņemt plašāki, to attieci-

nādami nevien uz rokdarbiem, bet uz visu personī-
bas izveidošanu. Esmu pārliecināts, ka šo momentu

mums vajadzētu attiecināt arī uz mūslaiku dzīvi,
un ne tikai uz sieviešu dzimumu; nē, mēs visi paņe-

mam gan iedzimtības, gan mācības, gan radīšanas

ceļā no savām mātēm līdz dzīves ceļā tik daudz, ka

šie līdzpaņemtie elementi nosaka visu mūsu būtību.

Ir pat grūti iedomāties kādu ievērojamu cilvēku,
kas nebūtu no savas mātes dzīves pūrā saņēmis ie-

vērojamu tiesu.
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Bet, bērnus klēpī lolodama un skolodama, māte

ir arī tautas tradiciju sargs. Par kādiem seniem

burtniekiem maz ko zinām, bet vēl šodien varam

pārliecināties, ka taisni vecās mātes ir lielās dzies-

mu zinātājas un dziedātājas. Būs viņām arī savs

nopelns dziesmu sacerēšanā, un tās būs pratušas ne-

vien „vārdot", bet arī vārdu mākslu. Katrā ziņā
latviešu tautas dzeja nes stipras sievišķības pazī-
mes; bet līdz ar to latviešu tautas dzeja ir sevišķi
bagāta ar simpātijām pret visu dzīvo, pat pret zaļo
zālīti, kas

Gauži raud,

Kājiņām saminama.

Šīs simpātiju un dabas izpratnes pilnās dzies-

mas tad ir, tā sakot, tā rokas grāmata, ar kuras pa-

līdzību senā latviešu māte bērnus māca.

Bet bērniem pašiem māmiņa ir siltuma un gais-
mas avots. Lai arī istaba būtu cik tumša būdama,

lenāk mana māmuliņa,
Tūlīt gaiši atspīdēja.

Tāpēc mātes simbols ļoti bieži ir ābele, jo mīk-

stie zari, smaršīgie ziedi un gardie augļi atgādina
mātes mīlīgumu un devīgumu. Bet īpaši iemīļots
mātes simbols senajam latvietim ir sau 1 c. Dzīvo-

dami ziemeļnieku apstākļos, mēs pēc saules esam

allaž kā izslāpuši. Dienvidniekiem saule var būt

vīriešu kārtas būte, kas kā «varonis priecājās ceļu
tecēt"; mēs no saules varonīgām bultām vis nebīsta-

mies, bet saules staru sajūtam kā glāstu. Šo iemeslu

dēļ saule senajam latviešu dziesminiekam ir sevišķi

mīļa, un nezinu, kurš cits vārds latviešu tautas

dziesmās tiktu daudzināts ar tikpat lielu mīlestību,
kā taisni «saulīte". Bet taisni šo saulīti latvietis arī

liek neskaitāmas reizes parallēlē ar dzimtas māti:

Sak' saulīte noiedama:

Nu, ļautiņi, svētvakars;



Sak' māmiņa nomirdama:

Nu bērniņi bārenīši.

Bet māmiņa taču ir vēl mīļāka par sauli.

Paskatos saulītē

Kā savā māmiņā;
Gana silta, gana jauka,

Valodiņas vien nebij.

Tā senajai latviešu mātei ne likums ierāda vie-

tu, bet tikums. Patiesā sievišķība un labvēlība da-

ra šīs vecās māmiņas par īstām Kukažiņām, kas svē-

tīdamas pārstaigā mūsu sētas. Bet nav runa par
kādu tukšu, vārdos pastāvošu labvēlību: senajā lat-

viešu mātē vienojās ar šo sirsnību arī nopietnais,
skarbais darbs. Lai tāpēc no vecās uguns mātes al-

tārī arī uz mūsu laikiem pāriet dzirkstis, kas iesilda

ir uz dziļām jūtām, ir uz dedzīgu darba gribu. Bet

mātes tēls, tautas altārī paceldamies, lai nestāv izo-

lēts par sevi, bet ir centrs katrai pietātei, dzimtas un

tautas vienībai un simbols neizsīkstošai dzīvībai un

mīlestībai!

Tam pieslejas arī ne mazums izsacījumu, kur

godbijība uzliek saistības pret vecumu kā tādu. Te

derēs atcerēties pasaku par bārenīti (sal. Brigade-
res Maiju!), kas slimajam vecītim pirti kurina un

mīkstu slotu gādā, ja viņš pats arī nemaz to tā ne-

lūdz. Tautas dziesma šo jaunatnei piestāvošo pie-
tātes tikumu izsaka šādiem vārdiem:

Pasmejos bērniņam,
Ne vecam cilvēkam:

Par bērniņu nepalikšu,
No vecuma neizbēgšu.

Ja cietajā ikdienā latviešu tauta pietātes pienāku-
mus pret tēvu, māti un vecāko paaudzi paliktu ne-

pildījusi, kas, diemžēl, pagadās, tad tautas dzeja,
kur izsakās tautas gaišākie uzskati, tai ziņā latviešu
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jaunatni nepārprotami vada citā virzienā, vir-

zi c n ā uz godbijību pret to, kas ir pār mums. —

Bet netrūkst 1. t. dzejā arī pietātes pret līdzī-

giem. Kas nezinās, ka „ar kaimiņu ienaidā" lat-

vietis ne par ko negrib saiet! Sevišķi maigas saites

apvieno ģimenes locekļus. Tā dziesmās ir neskaitā-

mās vietās minēti „mani balti bāleliņi", kas ir mā-

sas bruņnieciskie aizstāvji. No otras puses māsa ar

savu daiļumu un tikumu ir brāļu gods.

Neviens mīļi tā nebrauca,
Kā brauc brālis ar māsiņu.

Beidzot par godbijību pret to, kas ir apakš
mums, jāsaka, ka tā ir 1. t. dziesmās un pasakās se-

višķi pasvītrāta. Ne kukainītim nedrīkst pāri da-
rīt. Visvājākās būtnes lūgumu nedrīkst atstāt bez
ievērības. Mēmajam lopam ciešanas drīkst uzlikt

tikai tad, ja nav citu līdzekļu, bet stāvoklis ir tāds,
ka lietas labā arī cilvēkam būtu jācieš; tā, piem.:

Gani rīksti nebraucīja,
Lai braucīja arājiņi,
Lai braucīja arājiņi,
Lai aug skaidra labībiņa.

Tā tad ganībās lopiņam nedrīkst dot citādu sitienu,

kā tikai nesāpīgu, ar lapainu koka zaru; tīruma

darbos, tur augstākās kultūras vārdā sitiens var būt

arī sāpīgs.
Visspožākā šī pietāte pret apakš mums stāvošo

jūtama dziesmās par sērdienīti. Tās ir latviešu pie-
tātes gara vismaigākais auglis; tās ir arī jau ļoti
agri pamanītas. Tā jau Herdera rokrakstos ir kon-

statējama vesela grupa sērdienītes dziesmu. Arī

jaunākajos laikos latv. sērdieņu dziesmas kustina

katru jūtīgu dvēseli. Tā nezinu, piem., otru dzies-

mu, kas no lielajiem dziesmu svētkiem tā būtu pār-
gājusi tautā atpakaļ, kā dziesma par to bāra bērnu,
kas māmulīti „sauca, sauca, nesasauc'". Te gan jā-

piemin, ka iesākums šai brīnišķīgi skaistajai dzies-
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mai ir sakropļots. Vēl vienmēr dzird dziedam „Sau-
līt' tecēj'", kur vienīgi var dziedāt: „Tek saulīte te-

cēdama". — Bet šis sagrozījums, protams, neskar

dziesmas garu un noskaņojumu, kas ir pilns siltuma

un žēlsirdības pret dzīves pabērņiem. Lielais tau-

tas dziesmu krājējs un pētnieks Bitners Kabilē šīs

dziesmas nekad neesot varējis citādi pieminēt, kā ti-

kai asaras slaucīdams.

Tā latviešu daba, ciktāl to no dziesmām un pa-
sakām pazīstam, ir sātināta ar labvēlību, maigumu,
apvaldīšanos. Lepnā pārgalvība, kas, mēru un ro-

bežu nepazīdama, citus nicina un izaicina likteni, ir

latviešu dzejas garam galīgi pretēja, tā mums atgā-
dinādama grieķu tautas vairīšanos no dieviem un

cilvēkiem ienīstās „hybris" (t. i. pārgalvības).

*

Maigā, atsaucīgā izturēšanās pret cilvēkiem un

dabu it viegli saprotamā kārtā noved arī pie dziņas
šīm vērtībām kalpot dzīves darbā. Ar šo apgalvo-
jumu mēs izceļam mūsu tautas dzejas ļoti centrālu

īpašību, jo kas gan mūsu tradicijās būtu vairāk sla-

vināts nekā darba mīlestība, un vairāk pelts nekā

slinkums? Pat par jaunavas daiļumu runājot, pir-
majā vietā stāv jautājums, vai „tikusi darbiņā", un

meita, kam prāts nesas uz greznošanos, dabū aizrā-

dījumu, lai šinī ceļā necer panākumus, jo:

„Lūkos tavas kājas, rokas,
Galvu tavu nelūkos." —

Darbs tad arī latvieti nebaida, un nelūkojoties uz

pūliņu smagumu, nebojā latvieša gara stāvokli:

Nebēdāju nokususe,

Priecājos nodzīvājse (— nostrādājse):
Piekūst man(a) kā jas, rokas,
Mute man(a) nepiekusa.

Darbīgās rokas ceļ dzīvi, ceļ arī pašu darītāju. Tā-
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pēc šinī ziņā latviešiem var droši dot kalnā kāpēju
vārdu:

„Pie cinīša es piedzimu,
Kalp' iedamis es izaugu,
Dieviņš man mantu deva,

Dodiet, kungi, novadiņu."

Tamlīdzīgi:

«Kalpiem gāju, vārgiem gāju,
Uzzamešu vecainē:

Nu pašam labajam
Ne galviņas neatgriežu."

Šīs dziesmas otrā puse variantos skan arī:

„Ja Dieviņš palīdzēja, •

Es otram maizes devu." —

Tamlīdzīgi piemēri rāda, ka ar darba mīlestību

latvietis kāpj uz augšu pa sociālo kāptuvi, kāpj ar

neatvairāmu spēku, jo apzinīgā darbā iegūtās vēr-

tības tam dod morālisku un galu galā arī juridisku
tiesību prasīt ~novadiņu". Šī apziņa, ka vīrs īsti

vērtību iegūst tik darbā, palīdz arī uz darba apstāk-
ļiem, pat ja tie paši par sevi nebūtu tīkami, lūkoties

ar simpātiju.

„Kā man tika miežu druva

Dzeltenām vārpiņām,
Tā man tika arājiņš

Dubļainām kājiņām."

Un šīs dubļos sabristās kājas modina pat daiļuma

priekšstatus:

„Arājiņ, bālēliņ,
Visas tavas kājas zied:

No kājām ziedi bira,
No rokām sudrabiņš."

Darba prieks ir tā burvju māksla, kas pārvērš zie-

du dārzā ir atsevišķu sētu, ir tēvu zemi plašākos ap-

mēros.
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„Saka mani burt mākam,
Vēl es burt nemācēju;
Bur manā tīrumā

Pieci bēri kumeliņi,
Pieci bēri kumeliņi,
Otri pieci arājiņi."

Pie šāda burvju mākslai līdzīga amata, kā pats
par sevi protams, pieder svēta nopietnība, kas

neļauj darba gaitu traucēt un grib izpausties ne

vārdos, bet panākumos.

„Runāj' cirvji, runāj' kapļi,
Paši brāļi nerunāja;
Tad runās paši brāļi,
Kad dzers miežu alutiņu."

Tā darbs ir latviešu raksturīgā pazīme, un do-

māju, varēsim bez maldīšanās sacīt, ka arī mūsu

acu priekšā pēckara laikos nopostītā zeme ir atzē-

lusi taisni aiz šī darba tikuma. Bet ja iepriekš tei-

cu, ka latvietis ir tālu no pārgalvības („hybris"),
tad tas nebūt nenozīmē, ka viņš nu nokar galvu lie-

kā pazemībā. Jau minētais teiciens „Dodiet, kungi,
novadiņu!" liecina ko citu. Tiešām, centība un sa-

prāts ļauj latvietim dzīvē lūkoties ar zināmu paš-
cieņu, pašpaļāvību.

„Labāk mīļu Dievu lūdzu,
Ne bajāru daudz turošu;

Vairāk Dieva rociņā,
Ne bajāra klētiņā." —

Vispārim, darbs nav jāsaprot šauri kā nemitīga

nopūlēšanās fiziskā grūtumā, nē, darbs savā reizē

var būt aktivitāte, priecīga spēku izplūšana uz āru,

dziņa, kas cilvēkam neļauj iestigt un sastingt kūt-

rumā. Tā saprasts darbs nekalpo tikai saimniecis-

kiem mērķiem, bet tam ir arī augstāka nozīme.

Tāds darbs var izpausties arī neatkarīgi no praktis-
kā labuma un var vērsties, piemēram, uz apkārtnes
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izdaiļošanu, nejautājot, vai no tam atlēks praktisks
labums. Tā, piem., senais latvietis, mežā iedams,
nedomā tik par to, kā koku lietāt savām vajadzī-
bām, bet cenšas to izdarīt tā, ka neciestu koka paša
daiļums un īpatnība. Ne velti dziesma saka:

„Es atradu ganu meitu

Ar bērziņu rājamies:
Bērziņš teica: zaru lauz!

Gans nolauza galotnīti."

Šī dabas sargāšana pāriet pat noteiktā dabas

daiļuma kultivēšanā, kā to liecina sekoša dziesma:

„Garām gāju sila malu,
Āboliņu dēstīdams:

Es gribēju sila zemi

Par ārisku padarīt."

Ar šādiem kultūras darbiem 1. t. dzies-

mas lepojas vairākkārt, un kā Indrānam viņa
oši ir lepnums un sirdslieta (Blaumanis te ir notvē-

ris latvietim ļoti zīmīgu tieksmi savu mītni izdai-

ļot), tā arī tautas dziesmā jaunajās mājās aizvestā

līgava mātei ar pašlepnumu cildina savu jauno
mītni:

„Tuvu spīd glāza logi
Caur ābeļu pazarēm."

Bet ja ar zināmu tiesību saka, ka cilvēki īsti

mīlot tik to, ko viņi paši kaut kādā veidā ir veicinā-

juši, tad nebūs grūti iedomāties, ka latvietis ar mī-

lestību pieķeras tai zemei, ko viņš ir ar vaiga svied-

riem kopis un izdaiļojis. Par latviešu kolonijām

Krievijā man ir gadījies dzirdēt no krievu mutes,

ka latvieši šausmīgi mīlot zemi. Bet viņi mīl to arī

savā dzimtenē, un šo zemi mīlēdami, ir, protams, ga-

tavi arī to aizstāvēt. Jau senu senās dziesmas zina

vēstīt, ka latvieši, ko pēc citiem novērojumiem ne-

varam turēt par kareivisku tautu, tomēr ķeras pie
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ieročiem, tapec ka to prasa dzimtas zemes aizstāvē-

šana. —

„Tie negrib krievu naudas,
Tie grib savu tēvu zemi,

Tie grib savu tēvu zemi,
Tēvu bērus kumeliņus."

Šī tēvu zemes mīlestība veido varoņus, kas par sevi

saka:

„Labāk mani karā kāva,
Ne celiņa maliņā."

Diemžēl, astoņpadsmitais gadsimtenis gan atra-

da latviešus sevišķi nospiestā stāvoklī, kur tautas īs-

tais gars nevarēja izpausties savā daudzveidībā. No

šiem laikiem tad ir uzglabājušās atsauksmes, kas

latviešiem varoņgaru pilnīgi noliedz. Tā Hipeļa
slavenajā romānā Lebenslāufe (Dzīves gājumi) tiek

apgalvots, ka latvietis var lepoties tikai ar zāļu vai-

nagu, ja daudz, tad ar vainagu, kas pīts no vārpām.
Par lauriem un slavas vainagiem nebija nemaz ru-

nas. Šis vienpusīgais uzskats pastiprinājās vēl vai-

rāk krievu laikos, un mūsu Kronvalda audžu tēvs

Katerfelds pazīst dziesmu, kas tā skan:

Vaidēt vaida Kurzemīte:

Kādi laiki atnākuši!

Tādi laiki atnākuši:

Kurzemniekus karā dod!

Bet iešana uz mūžu krievu karapulkos, kur karei-

vis nebaudīja cilvēka tiesības, un viņa sieva bij li-

kumīgi pielīdzināma atraitnei, šī iešana nevienam

nevarēja modināt prieku un sajūsmu, bez kuļas īsta

varonība nav domājama. Tāpēc tad arī tai laikā

sāka ieviesties žēlabainas rekrūšu dziesmas, kā,

piem.:
Sniga, sniga Rīgā sniegi,
Jelgavā balta krusa,

pie kam izrādās, ka runa nav ne par krusu, ne par

sniegu, bet par jaunkareivju asarām.
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Pēc šādām liecībām varētu tiešām spriest, ka

latviešiem vīra drosmes nav nepavisam. Bet no se-

niem laikiem, kad latvieši, dzimteni aizstāvēdami,

paši rīkoja savus kara gājienus, ir uzglabājies arī

kāds mazums 4ziesmu ar noteiktu varoņgara iz-

pausmi. Tl ā, pkm.:

Labāk mani karā kāva,
Ne celiņa maliņā:
Māsiņai liela slava,
Karā kauta bāleliņa.

Kā redziet, te ieskanas arī slavas moments, kas

allaž pavada lielus darbus. Arī vēlākos laikos, kad

latviešu politiskā patstāvība ir nomākta, pagadās
vēl novērot, ka latviešiem arī kara laukā ir savs ti-

kums un savs lepnums. Par tādu lepnumu, kas ir

pat uzpūtīgs, runā kāda 17. g. s. uzrakstīta dziesma:

Karavīri pārgājuši,
Staigā, purnu uzmetuši.

Acīm redzot, Kurzemes dēli, arī savus zobenus

cilādami tais ķildās, kas dalīja Vakareiropas zemes,

apzinājās savu nozīmi. — Un tiešām, dažā sadursmē

latvietim bija it ievērojama loma, tā Kraukliņš aiz-

veda zviedrus krieviem aiz muguras un tādā kārtā

palīdzēja zviedru pulkiem sakaut krievus pie Nar-

vas. Arī citās kaujās zviedru laikos latviešu iero-

čiem bija liels svars.

Pasaules kara notikumi ir apzīmogojuši karei-

viski noskaņotās dziesmas, ko senāk, kur tautas brī-

vības tieksmēm nebija iespējas izpausties, varēja
noturēt par vāji izjustu frāžu valodu. Tagad tās ir

pierādījušās kā tautas garam patiesi atbilstošas. Tā-

lab drīkstēsim arī šo īso senču gara dzīves virzie-

niem veltīto nodalu noslēgt ar pašaizliedzīgās tēv-

zemes mīlestības dziesmu:

„Uz ežiņu galvu liku

Sargāt savu tēvu zemi;
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Labāk manu galvu ņema,

Nekā manu tēvu zemi."

3. Latviešu kultūras līmenis senatnē.

Jo vairāk sāk runāt mūsu aizvēsture, jo drošāki

gūstam pārliecību, ka savā laikā kultūras spēki ir

iedarbojušies arī uz mūsu sentēviem. Tas arī tā ir

gaidāms, jo Latvija ir piejūras zeme, un Latvijas

upes atļauj senajiem kuģiem dziļi iespiesties zemes

iekšienē. Neaizmirsīsim, ka Grobiņa, Aizpute, un

pat Limbaži! —ir senlaiku ostas. Šo iemeslu dēļ

varēja nodibināties kontakts ar aizjūras tautām jau
sirmu sirmajā senatnē, un nemaz nebija jāgaida,
kamēr vācu tirgotāji Livoniju „uzzēģelē". Vecais

Stenders par to varēja savā laikā dziedāt:

Dievs, kas var tevi izgudrot!
Priekš sešsimts gadiem neviļot
No lielas vētras vācieši

Pie Rīgmalas top piedzīti.

Mums tagad šķiet, ka tur lielas izgudrošanas
nebija vajadzīgs, jo Latvijas sakari ar citām tau-

tām tobrīd bija jau sen nodibinājušies un tālu attīs-

tījušies. Sevišķi Daugava kā ūdens ceļš bija toreiz

nozīmīgāka nekā tagad, jo tagad satiksme notiek

galvenām kārtām pa dzelzceļu un zemes ceļiem,
bet toreiz, tādiem ceļiem trūkstot, vajadzēja īpaši
i/mantot ūdeņus. Tāpēc arī latvietis jau senu senos

laikos būs dziedājis:

Tec nīcan (= uz leju), Daugaviņa,
Nes uz augšu sudrabiņu,

vai arī ūdens ceļā notiekošo tirdzniecību raksturo-

jis šādā lepnā dziesmā:

Labs ar labu sasatika,
Līktin līka Daugaviņa:
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Vienam bija rudzi, mieži,
Otram zelts, sudrabiņš.

Pa Daugavu uz augšu tad arī gāja ceļš vācu iebrau-

cējiem, uz Ikšķili. Bet jau priekš Ikšķiles nodibi-

nāšanās, kā to rāda pieminekļu valdes izdarītie pē-
tījumi, Daugavas kreisajā krastā, tā tad zemgaļu
pusē, pastāvēja citas pilis. Ir tās jau nezināmos

laikos bojā gājušas, bet izrakteņi vēl šodien liecina,
ka zemgaļu krastam ir pienākušas kultūras vērtī-

bas, piem., monētas, no tālām kultūras zemēm. Pro-

tams, ja svešie deva zeltu, sudrabiņu, vai savus iz-

strādājumus, tad mūsu senčiem arī roka nebūs bi-

jusi tukša, kālab mūsu dzimtenē drīkstam tai laikā

domāt par zināmu saimniecisku rosību.

Vēlāk tas viss bija kā aizmirsies, tikai dzej-
nieks drīkstēja žēli jautāt:

Dārgā pagātne, kur esi?

Bet pagātne atdzīvojas un izrādās bagātāka, nekā

mēs zinājām un domājām.
1784. gadā nāk klajā Jelgavas mēnešraksts

(„Mitauische Monatsschrift"), kura marta burtnīcā

ir uzmests jautājums par mūsu aizvēs-

turi. Interesants ir jautājums, vēl interesantāka

atbilde, kas šinī lietā dota priekš 150 gadiem.

Jautājums skan:

Dažādos laikos un dažādās vietās Kurzemē ir

atrasti un izrakti gluži nepazīstamas sugas veci

metalla ieroči, ķēdes, gredzeni, bumbas un citi

daikti. Nu ir jautājums, kā visi šie priekšmeti ir

šurp nākuši. Vai šīs zemes senākie iedzīvotāji paši
tos ir izgatavojuši, vai viņi tos ir dabūjuši no sa-

viem kaimiņiem, vai drīzāk no tautām, kas cauri

staigāja? Un kādam nolūkam tie tika lietoti? Un

kāds ir metalls, no kura tie ir iztaisīti? Vēl vairāk,

kādās vietās tie ir atrasti: kapos, senās upuru vietās,

jeb vai šīs zemes kristīgo iekarotāju pilīs?
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Atbilde nav ilgi jāgaida. Jau nākamajā
burtnīcā, t. i. 1784. g. aprīlī, anonims autors kon-

statē, ka ierosinātā problēma pelnot ievērību, un at-

risina to šādā kārtā:

„Cik mums par šo lietu zināms, ar drošību va-

ram apgalvot, ka vecie daikti, kas šur un tur izrakti,
ir atrasti tikai upuru vietās, vai vecos kapos pie sar-

kanās zemes (— māla) pelnu urnām. Sīs pēdējās
parasti atrod pakalnos, ko zemnieks zemes valodā

sauc „Milža kapi,, (Riesengrāber). Pēc aizspriedu-
ma, kāds visām tautām bija par saviem senčiem, ku-

rus tās iedomājās drošsirdīgākus, gudrākus un lie-

lākus, pēc šī aizsprieduma tas nenozīmē neko citu

kā kapus, kur glabājas Kurzemes senākās ļaužu cil-

tis, jeb vecie pagāni, kas šo zemi apdzīvojuši. At-

rastie daikti nemaz neatbilst gotu formai, kāda bija
vācu daiktiem viduslaikos; turpretim tiem ir savs

īpatns izskats. Daži gredzeni un citas rotaslietas

tuvojas pat antīkai. Lielākais vairums ir īsti smalks

kompozicijā, apmēram kā tā sauktais aurum magi-
cum (= maģiskais zelts. L. B.), daži no sudraba, vēl

citi no rupjāka metalla. Starp šiem priekšmetiem
ir atraduši elku tēlus ziloņkaulā un tamlīdzīgas lie-
tas. Dažos apvidos vienkāršie ļaudis vēl tagad val-

kā kaut ko rotas veidā no dzeltena vara, kam ir lī-

dzība ar senajām, dažkārt atrastajām rotaslietām.

Tā tas, piem., ir Alsungā. Viss tas, liekas, pierāda
pietiekoši, ka atrastās senmantas ceļas no kādreizē-

jiem kuršiem un zemgaļiem, un ka šīs tautas pazina
kausēšanas mākslu un citus amatus. Šīm tautām

bija arī zemē atzīts ekvivalents pret visām precēm
un pārtikas līdzekļiem, ar citiem vārdiem, monēta,

kā to vēsta kroniku autori, starp citiem latviešu In-

driķis pats. Tā tad šīs tautas nedzīvoja tādā nezi-

nāšanā (unwissend), ne arī bija tik mežonīgas, par
kādām derētie mūki, kas rakstīja pirmās chronikas,
viņas gribētu iztaisīt. Es ļoti baidos, ka zemes vēs-

turei čakli izsekodami, mēs galu galā uzvarētos at-
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.zītu par pārākiem nekā tos, kas viņus uzvarēja. Bet

kas uzdrošināsies ticēt, ka vācu bruņinieks nebūs

bezgalīgi daudz pārāks nekā mazas valsts brīvs ie-

mītnieks, kas nebija ne vācietis, ne bruņinieks! —

Vai (Wehe!) latviešiem, ja mūsu pusvācu literāto-

riem būtu šis punkts jāizšķir!
Tāpat daži negribēs piekāpties tai ziņā,

ka latviešu jeb seno zemgaļu valoda ir jauk-
skanīgāka, un ka viņai ir mazāk līdzskaņu un vai-

rāk divskaņu un patskaņu nekā daudzām valodām

dienvidos. Ja tādiem ļaudīm valodu pazinēji teiks,

ka, nelūkojot uz to, ka daudz vārdiem verdzības

stāvoklī ir vajadzējis iziet no lietošanas un pazust
līdz ar jēdzienu pašu, — latviešu valoda tomēr apzī-
mē vairāk jēdzienu, nekā vienkāršā cilvēka valoda

citās malās, tad viņi smiesies. Ja tad pazinēji vēl

piebildīs, ka latviešu valodai piemīt kaut kas no

grieķu valodas priekšrocībām, un tā izsaka jūtas,
kuras vācu valoda nespēj apzīmēt, tad viņi šīs pa-

tiesības ierindos neiespējamību skaitā."

Arī no vēlākiem laikiem ir uzglabājušās vairā-

kas liecības par latviešu spējām un kultūru. Tā, pie-
mēram, L. Harmsena, dzimusi Biittnere, grāmatā
„Ein altes kurlāndisches Pastorat" stāsta par savu

tēvu, Zlēku mācītāju Būttneru, kas izaudzinājis,
apmācījis un izvadījis dzīvē ap 50 latviešu jau-
nekļu.

Kāds jauneklis, kalpodams kādā Kurzemes diž-

ciltīgo ģimenē, ceļojis savam kungam līdz uz Itā-

liju, kur sabijis ilgāku laiku. Mājās pārbraucis, tas

apmeklējis arī Zlēku mācītāju — savu audzinātāju.
„Bet kā Tu varēji saprasties, nemācēdams tās zemes

valodu?" Būttners jautājis. „Es biju klāt, kad Jūs
savu dēlu mācījāt latīniski, un šīs abas valodas ir

ļoti līdzīgas." Te, pēc Būttnera domām, bij gājis
zudumā īsts valodu ģēnijs.

Tāpat tagad, kur darbu visos veidos arvienu

vairāk godā ceļam, un kur daiļamatniecības izstāde
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tiem, kas to vēl nebūt uzinājuši, it gaiši un skaidri

parāda latviešu gaumi un māku praktiskos amata

darbos, nebūs lieki pieminēt arī tos priekštečus, no

kuriem tagadējā paaudze parauga un iedzimtības

ceļā ir saņēmusi talantu un ierosinājumu.
—

Par sieviešu rotām un rokdarbiem jau bieži

sacīts daudz atzinīgu vārdu, tāpēc par šo jautā jumu
še nerunāšu. Bet derēs atgādināt, cik izturīgi savā

darbā ir bijuši latviešu vīri. Interesants tai ziņā ir

kāds Pētera Lielā rīkojums, parakstīts Rīgā 1721. g.
No šī rīkojuma redzam, ka no Vidzemes jāsūta uz

Tulas guberņu zemnieki ar izkaptīm, „lai mūsu

krievu zemnieki mācās labību pļaut ar izkapti un

grābekli", „kas ir daudz izdevīgāki un ērtāki nekā

ar mūsu sirpjiem, tā ka vidējs strādnieks strādā

par desmitie m." Pēteris pats, kā var redzēt,

rīkojumu tur par svarīgu, jo viņš nevien pats to pa-

raksta, bet dod arī diezgan sīkus norādījumus, kas

darāms, lai šejienes paraugs nestu Krievijā vēlamos

augļus. — Sūtīti tad tiek vidzemnieki Nav kše

Jane un Piketoms, bez viņiem arī kādi krievi

no Kurzemes, pie kuru vārdiem īpaši piezīmēts, ka

viņi „prot pļaut", kamēr Vidzemes latviešiem tāda

piezīme nav pielikta.
Acīm redzot, Kurzemes krievi „prata pļaut" ne

visi, kurpretim Vidzemes latviešiem šī māksla bija
pati par sevi saprotama lieta. — Nu gan latvietis ne-

senu seniem laikiem ir ar zemi saaudzis, kālab iz-

veicību lauku darbos no viņa tiešām arī gaidām.
Jābrīnās tomēr, ka pēc Pētera atzinuma Vidzemes

zemniekam pļaušanas darbs sekmējas desmit reiz

labāki nekā austrumu kaimiņam, kam zemes ba-

gātība ir vēl lielāka!

Bet kā būs ar amatiem? Par to mums sniedz

vērā liekamas ziņas svešs ceļinieks, proti, J. A. f.

Brands savā grāmatā „Reisen durch dieMark-Bran-

denburg etc; 1702." Piedalīdamies sūtniecībā,
Brands brauc 1673. g. caur Kurzemi, Zemgali un
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Vidzemi, kas toreiz ir zviedru rokās, uz Krieviju.
Branda darbs satur par mūsu tēvzemi — arī Lietu-

vu un Krieviju — daudz interesantu datu.
—

Šis

svešais vērotājs, mūsu pilsētas un ciemus aprakstī-
dams, pie Kandavas atzīmē:

„Kandavas apkaimē (m Candovischen) zem-

nieki taisa skaistas rievotu stobru šautenes, kuras

tiek jo tālu meklētas, kaut gan viņiem šī māksla ir

tikai no pašu izgudrošanas (die doch diese

Kunst nur aus eigner Erfindung haben)."

Runājot par latviešu zemniekiem vispārim, au-

tors nevar nepamanīt beztiesisko stāvokli, jo tā ir

„nabaga nožēlojama tauta", kas maz atšķiras no se-

no romiešu dzimtcilvēka. Tomēr, nelūkojoties uz

šo nospiesto stāvokli, autors ir spiests piemetināt,
ka „starp viņiem atrod ne mazumu apķērīgu galvu,
kas, pašas dabas skubināti, dažādos amatos varētu

mūsējiem uzdot mīklas, kālab arī viņu starpā ir vi-

sādi amatu veidi, kā: atslēdznieki, kalēji un tam-

līdzīgi." —

Lauksaimniecības lietās svešnieks ar īpašu vē-

rību noskatījies kulšanas paņēmienos, jo labības

žāvēšanu rijā viņš apraksta diezgan sīki, piebilz-
dams, ka rijā žāvēto labību holandieši labprāt pēr-
kot. Holandiešu laivas, tiešām, tiek minētas arī

tautas dzejā, bet par latviešu lepošanos ar savas ze-

mes graudu labumu liecina šāda dziesma:

Gausin', Dievs, miežus, rudzus,
Sāli vien negausini:
Pašas nāca sāles laivas,
Miežus, rudzus meklēdamas. —

Kurzemē, kā redzējām, ceļiniekam bijis iespē-

jams noskatīties augstvērtīgu ieroču ražošanā. Vid-

zemē, turpretim, viņam nākas atzīmēt ievērojamu
māku šādu ieroču lietošanā. „Beidzot par viņiem

(t.i., vidzemniekiem) atzīmējams, ka viņi savā šau-

šanā ir „ļ ot i par ci z i", jo, lai gan viņu (gezo-
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gene) stieptie stobri ir sīki un no redzes niecīgi, to-

mēr šaudot ar lodīti apmēram zirņa lielumā, vien-

kāršais zemnieks māk ar tiem tik čakli rīkoties, ka

viņš nevien uzņemas ar to notālēm sašaut zvirbuli,
bet viņam ir arī tā drosme ar to uzbrukt lācim."

— Varēja iedomāties, ka tik izveicīgi šāvēji no-

derēja arī tēvzemes sargos, kālab uzskats par lat-

viešiem kā nozīmīgu elementu zviedru karapulkos
nevar būt nekāda pasaka. —

Es jau minēju, ka lat-

viešu cilvēks, — Stepans Kraukliņš, — bija zvied-

riem atgādinājis iespēju pieveikt krievus lielajā
Narvas kau jā, aizvezdams zviedrus krieviem

aiz muguras. No šī piemēra vien jau jāspriež, ka

latviešiem zviedru pulkos ir sava redzama vieta, ar

ko tad labi saskan latviešu izveicība šaušanā. —

Bet ir vēl visāda veida arodi, kuros latvieši ir

spoži pierādījuši savas spējas, pat aviācijā.
Ir uzglabājušās ļoti ticamas ziņas par latvieti

Priekulē, kas priekš vairāk kā 200 gadiem
ar paša konstruētiem spārniem nolido no

Priekules baznīcas torņa kādus kilometrus,
līdz tad nokrizdams lauž kāju un žēlojas, ka nav

aparātam piekombinējis arī stūri. Šos faktus būs

gan rakstnieks A. Grīns licis pamatā savam stāstam

par lidotāju, kas tiek noturēts par burvi, lidodams

starp Dobeli un Jaunpili. — Katrā ziņā būs jāatzīst,
ka šāda lidojuma aparāta konstruēšana prasīja gai-
šu galvu un veiklu roku. —

Bet par latviešu izveicību neliecina tikai Prie-

kules tornis ar savu lidotāju, bet to vēsta arī daudzi

citi torņi, jo «Latviešu Avīžu" 1827. g. 11. numurā

lasām par ievērojamu zvanu lējēju. Tiem, kas ne-

grib ticēt latviešu spējām, raksta autors dod pado-
mu, „lai iet uz Ančiem. Tur atradīs vīru, kas lej
baznīcas pulksteņus, lielus jo lielus, — ja tīk no

tūkstošiem mārciņām, — un tos pašus ar visādiem

rakstiem un raibumiem koši izgrezno. Šis goda
vīrs mācībā nemaz nav bijis, bet tikai vienreiz
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pulksteņu lējējam par palīdzētāju, kad viņiem ga-
diem Puzes baznīcai jauni pulksteņi tapa gādāti.
Tur ir viņš nolūkojis, kā pie pulksteņu liešanas top
dzīvots (t. i., strādāts. L. B.), un strādā nu darbu, par

ko jābrīnojas." —

Ziņa par nupat minēto zvanu lējēju mums ir

uzglabājusies kā piemērs «Latviešu Avīzēs" agrāki
iespiestam rakstam, kurā ir — no vācu mācītāju
viedokļa — raksturota latviešu tauta. Šinī rakstā

ir 7. punktā ļoti cildinātas latviešu spējas. Sākuma

posms šim punktam ir šāds:

Latviešiem jautri prāti un laba galva uz mācī-

bām.

To vienlīdz apliecina visi, kam vien kāda daļa
ar mūsu zemes ļaudīm: kungi, mācītāji, skolmeis-

tari, amata meistari, namnieki pilsētās, kara virs-

nieki, jūrnieki. Latviešu bērni ir mudīgi un, tā sa-

kot, lunkani iekš miesas, kā dvēseles spēkiem, un

mācās skolā viegli nevien grāmatā lasīt, bet arī vi-

sas citas zināšanas un gudrības. Lai arī pulkā būtu

citi nejēdzīgi un stulbi, kūtri un miegapūžņi, —kā

jau visur ir citās zemēs un tautās, — bet vairums un

liela daļa no mūsu ļaudīm ir samanīgi, gaumīgi un

viegli izmācāmi. Daudz ir viņu starpā, kas tikai

par algādžiem būdami pie vācu meistariem, ir ātri

noskatījušies un tikdaudz izmācījušies, ka tie prot
it glīti strādāt. Citi augsti kungi mūsu zemē ir ar

saviem ļaudīm vien it bagātas mūra ēkas, skunstī-

gas sudmalas un tik ne piles sev uztaisījušies,
un neviens amats ir, ko neredz no latvieša strādā-

jam. Viņu starpā ir skroderi, kurpnieki, dišleri,

mucinieki, būmaņi, mūrnieki, dreimaņi, kalēji, ād-

miņi, vēveri, bisu kalēji, atslēgu kalēji, glāz-
nieki, mālderi, pulksteņu taisītāji, spēlmaņi, jēģeri,
zvejnieki, laivinieki un stūrmaņi. Citi it īpaši no

sevis izdomājuši kādu vajadzīgu jaunu ieroci pie
sava amata, un vēl citi kādu skunsta darbu pastrā-
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dājuši, par ko jābrīnojas skatītājam, un kas godam
glabāts un rādīts top.

Visiem zināma lieta, ka mūsu zemnieki sev vi-

su, kas tiem pie lauka un mājas kopšanas, ir pie sa-

va apģērba vajaga, paši prot taisīt un arī uztaisa

bez svešu amatnieku palīga."
Ja šiem atzinīgajiem vārdiem vajadzētu kādas

konkrētas illustrācijas, tad jāaizrāda uz baznīcas

kori Annas baznīcā Jelgavā, kur vēl šodien latviešu,
latīņu un vācu valodas uzraksts slavina

par to, ka viņš te devis atgadījumu latviešu meista-

riem parādīt savu māku.
—

Bet ja gribam vēl spilg-
tāku piemēru, tad jāapstājas pie tā ganu puikas 18.

gadusimtenī, kas ierīkojis Dāvīda dzirnavas pie
Cēsīm, palīdzējis veidot Daugavas krastus pie Rī-

gas, cēlis veselu rindu pasta namu un arī īstas pilis.
Tas viss ir bijis iespējams tikai apķērīgam un izda-

rīgam cilvēkam. Spožu liecību par Dāvīda dzirna-

vu cēlēju mums ir uzglabājis Hagemeistars 1838. g.

īnlandē, kālab par šo faktu patiesību neatliek ne

mazāko šaubu (īnland 1838. Nr. 45).
Še ievietojam brīvu atstāstījumu par centīgo

Dāvidu Molleru.

„Tayu Dieva brīnumu, kas te avotu!" domāja
mazais Ūbeļu ganiņš, tēva lopus gar dziļu gravu ga-

nīdams. Tiešām, gravā no vienas sienas apakš ievu

krūma plūda dzirdrs ūdens, uz leju ritēdams. Bet

turpat aiz krūma, augšpus pirmā avotiņa, burbuļoja
vēl otrs un, vērīgāki ieskatoties, varēja pamanīt, ka

šur tur vēl sūcās pa ūdens urdziņai.
Cēsnieki uz šo vietu nāca ne labprāt, jo priekš

150 gadiem te gandrīz zem katra krūma slēpās kāda

čūska. Bet Ūbeļu ganiņš, mazais Dāvids, ar saviem

12 gadiem bija pie šīs bīstamās pasaules jau piera-
dis, un blakus gana amatam viņa modrais gars jau
devās uz gudrošanu, vai nevarētu no šiem ūdeņiem

iegūt dzinēja spēkus.
Pēc lielo dzirnavu parauga, ko puika bija ie-
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gaumējis caur Veismaņu muižu braukdams, mūsu

Dāvids ar ganiņa nazi darināja ratu, uz kuru virzī-

ja apvienotās urdziņas. Tas bija pirmais solis uz

panākumiem.
Veismaņu dzimtkungs, medībās caur biezokni

spraukdamies, pamanīja dzirnavas, un deva jauna-

jam dzirnavniekam iespēju mācīties pie īsta meis-

tara. Tagad dzīves ceļš Dāvidu veda soli pa solim

uz priekšu un uz augšu. Ar 24 strādniekiem Dāvids

fveselus deviņus gadus nostrādā pie Daugavas kras-

tu nostiprināšanas Rīgā. Tālākais darba ceļš Dāvi-

du veda līdz Igaunijai un caur Igauniju, Pēterpils
virzienā, jo te pie lielā pasta ceļa bija viņam jāceļ
stacijas ēkas, kuras vēlāk ceļinieki atzina par skais-

tām un ērtām.

Pa to starpu vecās Veismaņu dzirnavas, kas

kādreiz puisēnam bija noderējušas par paraugu,

bija panīkušas. Ar jaunekļa dedzību Dāvids gā-
dāja arī te par jaunu dzīvību un kārtību. Bija Dā-

vidam jau pāri par sešdesmit gadiem, kad viņš sa-

vam dzimtkungam uzcēla staltu pili. Bet ar pēdējo
mīlestību viņš pēc daudz gadiem piegriezās tiem

avotiem, uz kuriem bija vērsusies viņa pirmā mī-

lestība: minēto aizu no kunga par naudu nopircis,
viņš te ierīkoja dzirnavas, kuras dzina ūdens ar

divdesmit sešas pēdas augstu kritumu; tās bija Dā-

vida dzirnavas, kas priekš simts gadiem pauda Cē-

sīm un Cēsu apkārtnei modrā latvieša ģēniju. Lai

šīs ziņas, kas ir uzglabājušās caur ilgiem gadiem,
skubina arī tagadējo latviešu jaunatni „uz jaunu,
jauku dzīvi".

No citām konkrētām lietām īpašu ievērību pel-
na instrumentu ražošana, kas nebūt nav tā jāsaprot,
ka ar latviešu paštaisītām vijolēm pie-
tika krogus ballēm, nē, sasniegumi ir bijuši daudz

nopietnāki, tik nopietni, ka ir apmierinājuši arī sa-

va laika ievērojamus koncertantus. Tā mums ir

„Latv. Avīzēs" uzglabājusies ziņa par kādu instru-
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mentu taisītāju Lielezerē, par kuru arī jaunākos
laikos esmu mēģinājis ziņas ievākt, bet līdz šim bez

sekmēm. „Latv. Avīzēs" 1834. g. 27. num. mācītājs
Šulcs par viņu raksta: „No Jelgavas. Vēl kāda ziņa

mums jādod, kas maniem mīļiem latviešiem būs par

prieku un godu. Gāju atpūsties un izskatīties lie-

lā Jelgavas kumēdiņu namā (t. i., teātrī. L. B.). Tur

pats lielais pijoļu meisteris Vellera kungs spēlēja
skunstīgu muzīķi uz pijolēm, ka pārlieku brangi
skanēja. Pats arī drusciņ ar pijoli un muzīķi zinā-

damies, prasīšu: „Kas jūsu brango pijoli taisījis?"

Kungs atbild: «Neticēsiet, bet to ir taisījis kāds

Kurzemes latvietis, no Lielezeres muižas!" Tad nu

ar lielu prieku to dzirdējis, apskatījos caurcaurim,

un ir teicams gan. Tā vīra vārdu, un vai tas vēl

dzīvs jeb miris, nevarēju dabūt zināt. Lai nu kāds

smād mūsu latviešus, —
tad jau vēl labāki zināšu

to klusināt." —

Šulca raksts par lielezernieku, kas taisa tik tei-

camas vijoles, prasīt prasīja, lai par šo talantu ie-

vāktu pilnīgākas ziņas, bet tādas tik drīz negadījās.
Gan ienāca «Latviešu Avīzēm" raksts par kādu

Ginta vv, kas arī ar panākumiem gatavoja in-

strumentus un citus smalkus izstrādājumus, bet tas

nebija mūsu lielezernieks. Raksta autors varēja
būt Gramzdas skolotājs Šēnbergs, kas vēlāk sa-

vu vājo dzejnieka dāvanu dēļ tika paļāts kā rīm-

ju kalējs.
Kā Šēnbergs dzirdējis, tad šis meistars bijis

saucams Itamars (jādomā, ka te ir iespieduma kļū-
da, jo Katerfelds šo vārdu ir lasījis: Stamar. L. B.)
un esot jau miris Lielezerē. Bet Šēnbergs pazīst
kādu citu meistaru, kas arī esot no latviešu tautas

un kurzemnieks. Kur šis meistars dzīvojis, nav

rakstā, diemžēl, aprādīts. Lūk, ko lasām L. Avīžu

1855. g. 22. novembrī: «Priekš kādiem 24 gadiem
iepazinos ar Dāvīdu Gintavu, kas tobrīd vēl jau-

nekļa, jeb kā mēdzam sacīt: puišeļa gados bija, un
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pie savas mātes dzīvoja, jo man šķiet, ka jau tobrīd

viņa tēvs bij miris. Vienā vakarā, kur Gintavs ar

citiem muzikantiem mana radinieka namā vijoles

spēlēja, es viņu pirmo reizi redzēju, un tur tas na-

matēvs Gintavu jautāja, vai gan arī tikdaudz nopel-
not ar spēlēšanu, ka no tās pārtikt varot, un naktī

izspēlējies pa dienu gan guļot. Uz to Gintavs atbil-

dēja: „Es pa dienu neguļu vis, bet maķenīt dišlera

darbu strādāju." „Vai jūs tad man par naudu un

labu vārdu negribiet divi gultas no priedes koka

taisīt?" — „Kāpēc nē," atbildēja Gintavs, un viņi

salīga to maksu. Pēc kāda laika Gintavs savu darbu

bija atvedis. Namatēvs, tās gultas apskatījis, jau-
neklim galvu un vaigus glaudīdams, teice: „Mans

mīļais Gintavs, es jums pateicu par šo skaistu un arī

glītu darbu, un varu jums daudz laimes vēlēt, un

ja jūs uz priekšu savu amatu dzīsiet, jūs dienās liels

un labs amatnieks būsiet. Kas jūs ir mācījis?" —

„Kāds prasts lauku dišleris," atbildēja Gintavs, „bet
man pašam prāts nesas un es mīlēju, to ko es daru»
visu skaidri un glīti izdarīt," atbildēja Gintavs. —

Pēc kādiem 10 gadiem es atkal Gintavu redzēju, un

viņš neko no sevim neizrādīja, ka varētu teikt, šis

vīrs liekas, ka viņam vairāk nekā dažam smadzenes

galvā, bet mūsu latviešu sakāmam vārdam dažureiz

būs taisnība, kas skan: „Neskati vīru pēc cepures»
bet raugi viņa tikumus!"

Tā arī Gintavs, jebšu gan jauns un mazs no au-

guma, tak caur savu gaišu prātu un nerimstamu pū-
liņu par skunstmeistari iekš koka, raga un kaula

darbiem, bez nekādas mācīšanas pie lieliem meista-

riem tapis. — Esmu ar savām pašām acīm redzējis
vienu lielu pijoli, ko vācieši par Contre-Bassi un

latvieši par lielo Grieču sauc, ar šis prasts dišleris

Gintavs ir taisījis. Gan biju dažu lielo basi redzējis

pie Jelgavas un Rīgas pilsēta mūzikantiem, bet tādu

košu kā Gintava base vēl nebiju redzējis, jo pie tās

bases tas kakls, kur mēdz tās lielās koka skrūves tā
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kā pie pijolēm būt, bija iesānis taisītas, un tās skrū-

ves no mirdzēdama misiņa tik glīti taisītas, un tā

gauži viegli varēja tās resnās stīgas uzvilkt, tā ka

skatoties uz šo jaunās modes basi, sirds no prieka
lēktin lēce, un visu vairāk, ka zināms, ka kāds

mazs latvietis, Kurzemes dēls, šo ap-

brīnojamu mūziķa ieroci ir taisījis." — Kas pazīstot
Urbāna kungu Jelgavā, varot minēto basi pie viņa

redzēt, jo tas to esot nopircis. Bet «Gintavs nevien

šo basi, bet arī pijoles, klarnetes un plētes (— flau-

tas. L. B.) ir taisījis, un skunstīgus vērpjamus rati-

ņus viņš ir dreijājis. Nedomājiet: tādus, uz kuriem

mūsu mīļās lauku sieviņas jeb meitiņas vērpj, kā

to dzirdot var domāt, ka vecs leitis ar nesmērētiem

ratiem brauc, un kas no istabas visus circenīšus iz-

dzen. Nē, tādus nē, bet tos stāvratiņus, uz kuriem

tik cienīgas lielmātes, bagātu kungu gaspāžas, laiku

kavēdamas, smalku, mīkstu ēzelīšu villu smalki jo
smalki tecināt prot. — Un arī dažādus roku kociņus
jeb nūjiņas viņš taisa un tādas, kur iekšā pīpju
lunganus ar spici vienā galā varēja uzskrūvēt, un

tūlīt, pīpīti uzbāzis, dūmiņu uzvilkt, un otrā galā
smuka knope, uz kuru, ja kas to grib, savu vārdu

var iegriezt. Un visa tāda nūjiņa ir tik resna, ka

caur pirksta gredzenu viņu var cauri bāzt. — Arī

viņš prot dažādas kungu istabu lietas uztaisīt, kā:

kumodes, skapjus, galdus ar visādiem raibumiem.

Vienu tādu kumodi jeb Birou (= biroju) es redzēju,
tam iekšpusē 8 šūplādes, visas tā skunstīgi paslēp-
tas, tā ka tas, kas viņas nezināja, droši visu to ku-

modi varēja atslēgt, tomēr tās 8 lādītes nevarēja uz-

iet. Ja, visas tās lietas priekš daudz gadiem atpa-
kaļ, kas tagad itin lēti taisāmas, bij tobrīd tiem lie-

liem pilsētas meistariem sveša lieta, tā ka dažam to

dzirdot jau tumšs ap acīm bija. Jūs, mīļi avīžu la-

sītāji, to visu dzirdēdami, gan dažs iesauksities: kas

tas par lielu skunstmeisteru šis Gintavs top teikts,
kad tie amatnieki, kā: Zeiferts un Harder un Kunst
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iekš Jelgavas tādus pašus darbus jeb vēl smukākus

un skunstīgākus mākot strādāt! Tiem es tā atbil-

dētu: „Zināms, nav brīnums, kad dažs labs, kā arī

jaunais Zeiferts un Harders 5 vai 6 gadi pie saviem

vecākiem, jeb pie kāda cita liela meistera ir mācī-

jušies un vēl pēc tam ir 2 vai 3 gadi bijuši Vāczemē

jeb citās svešās zemēs, kur tie varēja lielos pabriķos
un ar pie tiem lieliem meisteriem mācīties; bet kad

viens nekur nav to mācījies, nedz ar savu aci redzē-

jis, un citu vietu nepazīst, kā to ceļu no Jelgavas
līdz savām mājiņām un atkal atpakaļ, un kas tādas

lietas kā Dāvīds Gintavs var uztaisīt, ir un paliek
tak skunstmeisters — un gudra galva. — Vai ne

tā?"

Pa to starpu gadījās virs, kas par Lielezeres

meistaru ziņas varēja dot, šo vīru personīgi pazī-
dams un, kas arī ir svarīgi, spēdams lietas nozīmi

dziļāki uztvert. Šis raksts parādījās „Latv. Av."

1856. g. 12. un 13. numurā.

„No Lielezeres pijoļu taisītāja.
Gan cerēju, ka uz tām dažām avīžu mudināšanām

kāds Lielezeres iedzīvotājs atsauksies un ziņas dos

par šo savas puses vērā liekamu cilvēku. Bet kad

to nemaz nevar sagaidīt, tad taču stāstīšu, cik es zi-

nu, un gaidīšu, voi pēc vēl neradīsies, kas dos jo
skaidrāku vēsti. —

No Jāņa 11 am ar man nav nekādas ziņas un

ja tai vārdā ir bijis Ezerē kāds skunstīgs pijoļu tai-

sītājs, tad tur tiešām divi tādi bijuši. —

Mans pazīstams bija Dannenbergs vārdā,
labi garš cilvēks, apaļš un smuks no vaiga. Varēja
būt pusmūžā, bet no redzēšanas rādījās daudz jau-
nāks.

— Viņš bija mācīts pavārs un pie Ketlera

cien. kungiem savu laiku par pavāru bija bijis. —

Kad pēc laika bija precējies, tad uzņēme to Ezeres

Plosta krogu, kas Nīgrandes muižai pretim uz Ven-

tesmalu, un tur dzīvoja, līdz kamēr priekš septi-
ņiem vai astoņiem gadiem nomire.
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Kad pirmo reizi pie viņa zirgus oderēju, tad lū-

dzu ar sevim bišķi ko ēst, un necik ilgi, tad klāje
galdu priekš manim, kur nevien nažus, smalkus

traukus uzlike, kā uz bagātu muižnieku galdiem,
bet arī kādas divi voi trīs ļoti gardi vārītas un cep-
tas riktes. Kamēr es vēl par to brangu krodzinieci

brīnījos, kas visus ātrumā tik smalki prata apkopt,
tad krodznieks pats, arķēķa priekšautu apjozies, ie-

tecēja olenderu sieru uz galdu uzlikt, un nu tik no-

pratu, ka viņš pats tas vārītājs bija bijis, un dabūjis
zināt, ka viņa saimniece bij ļoti slimīga un viņam
ne iekš kādas lietas par palīgu nevarēja būt. Viss

viesu kambars bija piestatīts ar brangiem pulierē-
tiem krēsliem, zupaniem un galdiem, kas visi uz sa-

vādu vīzi bija taisīti un izrotāti. Kad pēc tā dišlera

vaicāju, kas tos bija taisījis, krodznieks atbildēja:
„X as cits taisīs? Pašam bij jātaisa!"
— Visi logu slēģi un sleņģes un visas maliņas, kas

tik maz bij mālējams, koši raibi mālētas. Uz lielu

tāpeli ar košu rakstu šie vārdi bija uzmālēti: „Šo -

dien par naudu, rītu par velt i." Uz lielu

baltu karogu ar gaiši zaļu pērvi viņa vārds „Dan-

nenbergs" bijz uzmālēts. Kad pēc māldera vaicāju,
kas visas šīs lietas tik smuki mālējis, tad krodzi-

nieks atteice: „X as cits mālēs? Pašam

bij jāmālē!" Tā visas malas pa iekšu un pa
lauku ar gudru padomu uz to labāko bija apkoptas,
un viss bija viņa paša darbs. —

Vienu reizi man gadījās pie viņa pirmdienas
vakarā iebraukt uz nakts mājām. Tad es viņu ar

saviem viesiem atradu pie savādas spēles. Uz pu-
lierētu dēlīti bija krustu krustām mellas strīpas par

ceļiem, un uz tiem ceļiem viena maza vilka bil-

dīte ar plati uzplēstu muti un citas suņu bildītes

no liepu koka skunstīgi izgrieztas.
Ka to visu krodzinieks pats bij taisījis, to jau

bez īpašas pamācīšanas varēja saprast. — Nu, tā

spēle bija tāda, ka suņiem gāja vilks virsū, un suņi
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vilkam. Ja vilks varēja caur suņiem izlauzties, tad

viņš bija tas vinnētājs; bet ja suņi viņu tā varēja
aplenkt, ka vilkam nekur vairs vietas neatlike, kur

iet un griezties, tad viņš bija paspēlējis." „Ka tur

smieklu netrūke, to gan var domāt.
—

Viesu kam-

barī radās arvienu vijoles pie sienas piekārtas, divi

jeb vairāk. Tās redzēdams, es vaicāju: voi tik liels

spēlmanis, ka tikdaudz vijoles turot? „Gan bišķi
kasu," tā viņš atteice, „bet man vairāk tīk vijoles
taisīt, nekā dančus griezt."

Nu sāce man tālāki stāstīt, ka jau neskaitā-

mas vijoles esot izdevis, un pircēju nekad ne-

trūkstot. Daudz kungi pērkot, kad zirgus te oderē-

dami to vijoļu skaņu apmānījuši. Kad uz pilsētu
braucot un kādas paņemot līdzi, tad jau nemūžam

nedabūjot pārvest mājās. Vienu reizi lielu pulku

vijoļu esot novedis uz Klaipēdu, un uz pāris
stundām visas bijušas izdotas, un tas kaupmans, kas

tās pēdīgās pircis, viņam esot teicis: lai tik vēl gādā-
jot, cik tik varēdams, jo šis pirkšot labprāt visas, ko

Dannenbergs varēšot pieskapēt. Kad tad nu jau-
tāju, voi tad daudz tur vēl esot noskapējis, tad at-

bildēja: „Kas tik tāl arvien var nobraukt? Man jau
darba diezgan te pa mājām!"

Nu stāstīja vēl, ka vēl lielāka patikšana un lie-

lāka peļņa viņam esot lielas jo lielas bases taisīt; lai

ar gan grūti esot labus kokus pēc tām uziet un vi-

ņas riktīgi salaist. Tie pircēji pie tam viņam esot

visvairāk Vāczemes spēlmaņi, kas pa muižām brau-

cot apkārt muzīķi taisīt. Tie uz basēm krītot kā

mušas uz medu. Un nevien kā pērkot tās, kas gata-
vas, bet arvien vēl apstellējot, lai uz priekšu vēl ci-

tas viņiem taisot. Dažu labu jau tā uz Vāczemi esot

nosūtījis, un nesen vēl divi bases no Vāzemes pie vi-

ņa esot apstellētas, lai taisot vienu par 50, otru par
70 dukātiem.

„Kad jums tāds brīnuma amats," tā es uz viņu

sacīju, „tad jums jau zeļļi jātur, kas jums to rupju
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darbu dara, tad jums tik tas smalkais meistara

darbs atliek. Uz tādu vīzi jūs ar savu laiku daudz

tālāk tiksit un. daudz vairāk darbu dabūsiet gata-
vu." — „Ko man zellis var palīdzēt?" tā viņš pretim,
„kurš zellis manu darbu var saprast? — Tas uz savu

vīzi mācīts un ieradis, un pie mana darba it visai

muļķis."
Nu viņam to padomu devu, lai tad puišus ņemot

un tos labi pēc savas rokas izmācot. „Ko es iešu

puišus mācīt!" tā atteice, „puisis pusmiegā vien iet.

Neko viņam nevar ieteikt un ierādīt; un kad ne pus-

laikā vēl nav izmācīts, tad jau paliek uz savu roku,
un ar savu sliktu darbu starpā jaukdamies, maitā

manu peļņu un maitā manu godu."
Tā runājot, mēs no kroga istabas bijām laukā

izgājuši, kad mani zirgi jau stāvēja iejūgti priekš
durvīm. Uz trepēm stāvēdams, es viņam vēl teicu:

„Kad tad jūs negribiet ar palīgiem dzīvot, kā jau
visi labi meistari cienī (= mēdz. L. B.) darīt, tad ta-

ču atmetat visas savas citas darīšanas, un turaties

pie sava brangā un bagātā amata vien!"

„Kur es to varu darīt!" tā viņš atbildēja. „Kas

par man šeņķi turēs? Kas par maniem viesiem ēdie-

nu vārīs? Kas par man laukus un lopus kops? Un

— ārē! — kas par man ies skādi no druvas novērst?"
— Tā runādams, ar roku rādīja uz miežu lauku, kur

patlaban zirgi taisījās ielēkt, un tamlīdz arī devās,
cik tik kājas nese, zirgus no turienes atgriezt.

Ar žēlumu viņam paskatījos pakaļ, ratos kāp-
dams, un bez „labas dienas" aizbraucu projām; jo

viņš tiktāl zirgiem dzinās pakaļ, ka pārnākama ne-

varēju sagaidīt. —
Un tā arī viņu vairs nedabūju

redzēt, jo pāri par gadu tur nedabūju nobraukt, un

pēc dzirdēju, ka godīgs Dannenbergs bij nomiris,

un visa viņa gudrība līdz, kā tā mirstīgā miesa ap-
rakta.

Caur ko tas nācis, ka viņa vijoles visiem zinā-

tājiem un spēlētājiem bij tādas patīkamas, to gan
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neviens nezinās skaidri izteikt, jo bez tam dandz

būtu radušies, kas tādas pašas taisītu. Bet lai ar ne

skaidri, tad tomēr ciknecik par to varu stāstīt: visas

krāšņu virsas bija apkrautas ar koka gabaliem, kas

pēc vijolēm bija iztaisīti, un tās paštaisītās vijoles

bija tādas patumšas, it kā sagruzdējušas. — No tā

gan var saprast, ka viņš tos kokus graudi žāvē-

jis (-gauži žāvēja. L. B.). — Kad nu vēl vācu grā-
matās var lasīt, ka tie veci Itālijas zemes meisteri

no Kremonas pilsēta, kuru vijoles tagad, pēc gadu
simteņiem, vēl tā kā ar zeltu top uzsvērtas, ar tādas

patumšas no stipras žāvēšanas, tad gan var domāt,
ka viņam tāda laime ar vijolēm īpaši tāpēc bijusi,
ka viņš bija uztrāpējis tos kokus pareizi žāvēt.

Ja kas vēl skaidrākas ziņas no šī teicamā vīra

varēs dot, tas lai jel voi pie Celmenieku, voi pie
Griežu cienīgā mācītāja pieteicas, ka jo skaidrāki

no viņa darbiem un no viņa dzīvības gājuma taptum

pamācīti. H. E. K."

Raksta autors, kā liecina parakstītie iniciāļi, ir

mūsu Kronvalda audžutēvs Hermanis Erenfests Ka-

terfelds. Nav nekāda nejaušība, ka viņš ir pama-

nījis un tik uzskatāmi attēlojis Dannenberga talan-

tu, jo Katerfelds no sirds interesējās par latviešu

lietām un bij viens no pirmajiem, kas ar dziļu iz-

pratni un lielu godbijību prata spriest par latviešu

tautas dziesmām. Līdzīgā kārtā viņš varēja dāvāt

savas simpātijas latviešu darba tikumam.

Latviešu mākas, lai gan mazturīgu un neizglī-
totu zemnieku piekoptas, drīkstēja sacensties ar tā

laika augstāko šķiru darbiem.

„Latviešu Avīzes" 1854. g. 16. numurā stāsta

par izstādi, kas notikusi iepriekšējā gada beigās Rī-

gā. Zīmīgākās vietas skan:

„Kad rīdzinieki pērn rudeni papilnam bij iz-

skatījuši gan to lielu vīru, gan tos jātniekus, kas

savā uztaisītā šķūnī savas skunstes rādīja, uz izdī-

dāmiem zirgiem aplam skriedami, ka bailes vien,
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lai cits kaklu nelauž, tad paša novembra mēnesi vel

tiem bij labāka skatīšana švarcen eipter namā, par
ko zemnieki, kas naca skatīties, neko nemaksāja,
un kungi desmits kapeikas vien. Domēņu (kroņa
muižu) ministera lielskungs bija pavēlējis, lai pēr-

najā gadā, tāpat kā 1851. g. Rīgā, no tām trim jūras
gubernementēm (Vidzeme, Kurzeme un Igauņu ze-

me) un no Viļņas un Kovno gubernementes saved

un lai dod apskatīt un izraudzīt proves, voi nu no

zemes augļiem, kas audzēti tanīs gubernementēs,
voi no precēm, kas voi pa mājām, voi pa pabriķiem
sataisītas, voi no rīkiem, no ieročiem un mašīnēm,

voi no šādām tādām lietām, pie kam ir redzama cil-

vēka mudrība un uzcītība."

Laika apstākļi zemes augļiem nav bijuši izde-

vīgi, un izstāde, kā redzam no tālākā apraksta, ir

iznākusi diezgan plāna. Interesanti tomēr, ka šinī

senajā izstādē „švarcen eipteru" namā arī latviešu

zemnieki ir bijuši aktīvi līdzdalībnieki. Noteikti

tas ir atzīmēts attiecībā uz liniem, kas tai gadā ir

labi padevušies. „Bet bij ar' lini gan auguši, gan

kulstīti tā, ka namatēviem un vrāķeriem sirds lēk-

dama lēce no prieka. Jo teicami un slavēti bij tie

lini, ko atstellējis Skulbergas (Mazsalaces draudzē

Vidzemē) kroņa muižas rentes kungs Andersons un

Skulbergas saimnieks Klave Mež. Goda maksa

spriesta arī tiem liniem, ko bija sūtījuši Jure Mesas

saimnieks kroņa muižā Vecteknasilm Vīplantes
(-Vīlandes) apriņķī, kroņa muižas Vecas Vāles mui-

žas, Valkas apriņķī, rentes kungs Eliās un kroņa
muižas Priekuļa muižas, Cēsu apriņķī, saimnieks

Lauris Pille."

Bet piedalās zemnieki arī ar dārzājiem. „Ak,
tavas lielas, brangas burkānes, bietes (sviklus), se-

lerijes, kāpostu galviņas, ko rudenī ar savām lai-

vām dzen uz Rīgu! Viens Slokas saiminieks Jānis
Ramberg jo brangus dārza augļus bij izlicis uz iz-

raudzīšanu." — „Slokas mežakungs bij atstellējis
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divas zartes dedzamu velēnu (-zemesmalku, kūdru

jeb torfu. L. B.). Jo mežs iet mazumā, jo pie šiem

velēniem būs jāķeras. Vidzemē vien pērnajā gadā
uz kroņa muižām 4461 kubikasis tādu velēnu mal-

kas vietā bijušas, un laba tiesa meža ar to ir taupī-
ta." — Bet kad runa pagriežas uz «zemnieka cilvē-

ka rokas darbiem", tad raksta autoram, kas ir Rīgas
mācītājs Bērends, sirds īsti atveras: „Te bij ko ska-

tīties, un te bij redzama latviešu mudrība un uzcī-

tība, un cik tie jau ,mācījušies savus rokas darbus

tik smalki un tik smuki strādāt, ka skatītājam un

pircējam tie jo piemīlīgi. Igauņi nevienu rokas

darbu nebija atstellējuši. Villānu drēbjubija daudz,
bet par citām teicamas tās, ko Strīķēs muižas (kroņa
muižas) zemnieki bija atstellējuši. Tie paši arī bija
sūtījuši tos vislabākos galdautus, salvetes un dvie-

ļus, tik labus, ka brīnums vien, kā uz parastām zem-

nieku stellēm zemnieku vēveri tādus varējuši iz-

aust, un ka tiem pa 20 un pa 25 rubl. goda maksas

izmaksāta. Raunes vēveris dabūja 15 rubl. goda
maksas. Visas austas lietas: voi gultu deķi, voi

priekšauti, voi drēbes vestēm jeb lindrakiem bija
smukas; spiču gabals, ko Tūraides Trīne Eglīte stel-

lējusi, bij tāds, ka žīdu kupčis to pārdodams nolā-

dētu miesu un dvēseli, ka esot Vāczemē ķimpuldas
(-ķimpulētas, ar ķimpulu jeb kociņu palīdzību da-

rinātas. L. B.), no Priekula muižas Marie Pille bija
sūtījusi kreklu izšūtu tā, ka pašas Londones šuējas
mamzeles labāku jau neizšūs vis."

„No koka darbiem bij jo teicams tas torņa mu-

delis (munsturs), pēc kā pērn Cēsu Lutera baznīcai

torni uzcēlis Priekula muižas saiminieks Mārcis Sā-

rums. Šis Mārcis, no vecas zemnieku cilts (pēc tau-

tības lībietis, L. B.), pats no sevis ar savu mudīgu
prātu palicis par jo lielu būvmeisteri (cf. prof. P.

Kundziņa rakstu Latvieši 11, L. B.) un nemaz neiz-

mācījies pie kāda meistera, daudz stipras, smukas

ēkas uzbūvējis uz kroņa un lielkungu muižām, ir
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Drustes muižas Lutera baznīcu, un no 1840.—1843.

to krievu baznīcu Cēsīs un visas ēkas, kas pie tās

pieder. Bet jo lielu būvmeistera godu tas panācis
ar to Cēsu Lutera baznīcas torni, ko 17 asis augstu,
pērnajā gadā ir uzcēlis uz to 13 asi un 2 pēdas aug-
stu vecu mūri. Šā torņa mudelis, 7 pēdas augsts,

pats lielais skunstības darbs. Tā augstu kungu bied-

rība, kas iecelta uz to, lai spriež, kuri no tiem, kas

savus darbus atstellējuši, pagodinājami ar goda
maksu jeb goda zīmi, spriede, ka Mārcis esot pago-

dinājams ar to mazāku sudraba goda zīmi (medaļu),
jo viņa darbs nevien viņam pašam esot par godu,
bet mācot arī viņa tautas brāļus, cik arī zemnieka

cilvēks var pelnīt un panākt goda, kad pats pēc to

dzenas un mudas vien." — Rakstu par izstādi nobei-

dzot, „L. Avīžu" redaktors izsaka vēlēšanos, lai god-
algoto zemnieku vārdus „ieliktu" arī avīzēs. —

Tā arī šī senā izstāde, kas notika Krimas kara

laikmetā, dod vislabāko liecību mūsu tautas čaklu-

mam, labai gaumei un izdarībai. Bet ziņas par šo

izstādi labi saskan ar citām vēstures liecībām, kas

visgarām atzīst latviešu gaišo galvu un veiklo roku.

Varam tāpēc cerēt, ka tagadējos apstākļos šīs spējas
parādīsies vēl daudz kuplākā veidā.

4. Kā latvietis mantu valda?

Seno latviešu mākas izrādījušās daudz lielākas,,
nekā mēs to nelabvēlīgajos apstākļos būtu varējuši
gaidīt. Bez tam viņi mantas prata ne tikai ražot, bet

mums ir arī vairāk liecību par to, ka lat-

vieši ir pratuši arī mantu krāt un valdīt. Pašā

sākumā jāatzīmē, ka arī priekš gadusimteņiem
mums ne visi latvieši ir jāiedomājas kā tukšinieki.

Gan priekš 300 gadiem mūsu tēvzeme — īpaši Vid-

zeme — ir pārcietusi tīri nesalīdzināmas kara šaus-

mas, jo „tie lieli krievi to Vidzemi nevien gauži iz-
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postīja, bet ir tos ļaudis: zemniekus, vāciešus, ja ir

muižniekus un zeltnešus mocīja, piņķēja, dīrāja,
svilināja un cepe iesmā uzdurtus kā cūkas, ar pāta-
gām acis no pieres izkapāja, sievas, gaspažas un

jumpravas kaunā lika un apsmēja, citas nokāve, ci-

tas par mūžīgiem vārgiem krievu zemē novede, ci-

tas turpat plikas kā no mātes dzimušas uz tiltu vede,
ar nūju jeb bozi priekš pieres (= pa pieri) sviede

un lika tos tad upē iepult (= iekrist), apslīkt un no

ziviem un putniem apēst etc." Ir skaidri saprotams,
ka tādos laikos no tautas labklājības nekas liels ne-

var atlikt. Arī pēc tam nāk tīri nemitīgi kara gadi,
zviedriem un poļiem par mūsu tēviju kauliņus me-

tot un mūsu zemi sabradājot. Tad nav nekāds brī-

nums, ka šī „dzelzu pātaga", kopā ar badu un mēri,

mūsu tautu ir novedusi bezdibens malā. Arī kad

ārējais miers ir atgriezies, vēl ilgi nevar nostiprinā-
ties iekšējā drošība, apmēram, kā to tēlo Janševskis
savos Mežvidus ļaudīs. Tā, piem., Mancelis vēl mū-

ža beigās (viņš mira 1654. g.) savās svētrunās piemin
sirotājus. Draudzes bērnus uz darbu skubinādams,

viņš saka (11, 284.):

„Dažam tā naudiņa spiež maciņā: sēž krogā,
dzer dienu pī dienas; nakti uzmodis, liekas atves-

ties alus klapi, dzer un stiep, kamēr spēj, vairs ne-

spēdams, murkšķina kannā kā cūka drabiņos jeb
draņķī. Tāds mūžam nedomā, kur jemsi maksāt.

Jā, dažs šķiet un dzied: Dzēris, izdzēris, lai šķipele
maksā." —

Nu kāds varētu domāt, ka cauņu cepures un ci-

ta greznība, arī lielāka turība, varēja pa starpām
atgadīties Zemgalē, kur izdevīgāki zemes apstākļi
veicina saimniekošanu. Bet arī skopajā Vidzemes

dabā redzam līdzīgu ainu: latviešu zemnieks prot
ar panākumiem saimniekot arī tur. Ir īsti ko pabrī-
nīties, cik lieli ir bijuši zemnieku krājumi, kas kara

apstākļos gājuši bojā. Ar to saskan ziņas no Vai-
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mieras apkārtnes, kur sāpīgs kara posts iet pāri
1708. g. Bet apmēram tas pats varēja atkārtoties

arī citos novados, ja arī par dažiem mums nav ziņu.
Tā latvietis arī Vidzemē bij izrādījies kā teicams

saimnieks ar sīkstu dzīvības spēju.
Bet jo spožāki šīs saimnieciskās dāvanas parā-

dās tādējādi, ka zviedru ķēniņam, kas nemitīgo ka-

ru dēļ ir nonācis spaidīgos naudas apstākļos, latvie-

šu zemnieks grib un var aizdot īsti lielas naudas

summas, lai tādā ceļā iegūtu par dzimtu to zemes

stūri, ko viņš valdīja, līdz tam laikam visādas klau-

šas nesdams. Visspožākais piemērs šinī ziņā ir Ju-
kums Ziemelis, kas 1706. g. ķēniņam Kārlim XII.

aizdod 650 dālderu, kā drošības ķīlu pretim saņem-

dams Burtniekos Ziemeļu mājas. Ziemelim gan pa-
šam tikdaudz naudas nav, un ar iztrūkstošo daļu to

pabalsta radi. Bet tas jau vēl gaišāki liecina, ka

zemnieki nav tukšinieki; jo viens cilvēks arī tukši-

nieku starpā var drīzāk kādā nejaušā kārtā tikt pie
turības, bet ja turīgas ir veselas ģimenes, tad tas ie-

domājams tā, ka arī vispārējais turības līmenis ne-

var būt gluži zemais. Bez tam jāņem vērā, ka Zie-

melis nebija vienīgais, kas spēja ar naudas līdzek-

ļiem iet valstij palīgā un pats tā iegūt pilntiesīga
valsts pilsoņa stāvokli. Droši vien mēs daudzus ga-

dījumus nekad neuzzināsim, bet par Araišiem,

piem., ir zināms, ka arī tur vairāki zemnieki bij iz-

rādījušies par tikpat labiem patriotiem un tikpat
labiem saimniekiem kā minētais Jukums Ziemelis,
kura vārds mums arī šodien godam mināms, jo

„nevien šo brīvzemnieku, bet arī pārējo Vidzemes

zemnieku turības avots," kā saka vēsturnieks Dum-

dorfs, „ir un ir bijis viņu čaklums."

Šinī sakarā jāpiemin, ka auglīgajā Zemgalē,
kad to mīdīja naidīgas varas, kara zaudējumi bija
vēl lielāki nekā Vidzemē, kas liecina, ka te ir bijis
vēl augstāks turības līmenis. Tā Dunsdorfs no Liel-

upes apvidus min vairākus zemniekus, kas poļu ka-
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ros zaudējuši tīri neticamu lopu skaitu. Tā vienam

saimniekam, Salgales Jostu Jēkabam, zaudējums
aptver „nevien 20 zirgus un 35 govis, bet arī 30 ai-

tas, 30 cūkas, 120 pūrus rudzu, 30 pūrus miežu, 60

pūrus auzu, 2 pūrus pupu, 6 katlus, lielu daudzumu

drēbju un 65 florīnas naudā". Ja arī tur būtu līdzi

skaitīts kāda pušinieka īpašums, ir tad šie skaitļi
modina mūsu cienību pret zemniekiem, kas savu

dzīvi pratuši pacelt tik augstā līmenī.

Tas liecina, ka tamlīdzīga bagātība nav toreiz

bijusi kas neparasts un zemniekiem nepieejams. Jā,
pagadās pat, ka nevienreiz vien Mancelis baras par
lieku greznību, kas bez zināmas turības nemaz nav

iedomā jama. Tā viņš pārmet klausītājiem. (I, 502.):
„Krāšņas drēbes, lapsa un cauna cepures valkot un

savu lepnību rādīt, tas nemaksā nenieka, būtu ir se-

šus, astoņus un vairāk dālderus skaitījis." Tāpat
(1, 336.): „Dažs šinīs laikos tik lepns metas, ka tas

vairāk nevaicā pēc maizes, kur viņš to dabūjis; bet

viņš tālāki sniedz un vaicā: Kur es šādu un tādu

vadmalu atrāšu sev svārkus darīties? Kā tad Die-

vam žēl daži zemnieki tik lepni metas, ka tie jau
vairs negrib milnu nēsāt, bet eņģelīšu dārgu vad-

malu. Un ir saime nezina tagad, kādas drēbes tiem

būs par algu prasīt." — Jā, lepnība ir tik liela (11,
19), ka muižnieki cenšas to valkāt, kas īsti piestāv
„koniņam un lieliem „kungiem", kurpretim „nam-

nieks un precenieks" (= tirgotājs) dara pakaļ muiž-

niekam; bet „ko namniekam un preceniekam bij
nēsāt, to nēsā Semneex, Arais und Kallps."

Šīs liecības, lai gan izteiktas rājiena nolūkā, pa-

tīkamā kārtā pierāda, ka mūsu senči 17. gadu sim-

teņa pirmajā pusē ir kopuši un pratuši kopt dzīves

veidu, kas var pasaulei rādīties, un ka tamlīdz šie

senči paši savu cieņu ir diezgan apzinājušies un pro-

duktīvā darbā pratuši savu stāvokli uzturēt. —
Bez

daudzajām liecībām Manceļa rakstos varētu te kā
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interesantu faktu minēt kādu vecu tiesas spriedu-
mu. Proti, Alv. Augstkalnam ir izdevies celt gais-
mā kādu vecu rokrakstu (Ceļi IV, 64.), kas acīm

redzot attiecas uz 17. g. s. vidu. Atgadījums attie-

cas uz Bēnes apkārtni, kur ir notikusi tīša dedzinā-
šana. Šai pašā gadījumā mēs arī dzirdam,
cik ievērojami plaša iedzīve ir gājusi bojā toreizējā
ugunsgrēkā, proti: «laidari, stallis, klētis, 47 lieli

lopi ar kalpu lopiem un kunga vērsi, 5 saimnieka m

sesto tā paša grēcinieka zirgi, 26 lielas avis m 6 jēri,
2 cūkas m tanī saimnieka klētī uz simtu pūru labī-

bas, 3 podi dzijes, 2 podi sukāti lini, tā saimnieka vi-

sas lina drānas, 2 sedli, 1 ar pus vērpeles sviesta m

daudz citas lietas, ko saimnieks m saimniece nevar

atminēties, m arīdzan tā cienīga kunga mazs brand-

vīna katls ar galvu tapa sadedzināti m samaitāti."

— Esam taisni pārsteigti par lielo daudzumu lopu,
labības un citas iedzīves. Bet, ja jau „Krūškalnes

vagarem Jurim" ir bijusi tāda pārticība, kālab lai

tāda nebūtu atradusies vēl pie daža latviešu zemnie-

ka tai laikā?

Bet dzimtbūšanas jūgs tapa arvien vispārīgāks
un smagāks. Bez normālajiem pienākumiem
zemniekam tika uzlikti visuvisādi neparedzēti lieki

darbi jeb liecības, kālab Vecais Stenders, Kurzemes

troņa mantiniekam dzimstot, uz viņu savā apsvei-
kumā lika cerības, ka tas zemniekus atsvabināšot.

No tām grūtām liecībām

Un no krogu vilšanām.

Šīs cerības gan piepildījās tikai ļoti pakāpenis-
ki, bet jāsaka, ka latvietis, tiklīdz galvu daudzmaz

drīkstēja cilāt, izrādījās arī par spējīgu saimnieku.

Tā ap 1800. g., kad latvieši formālo brīvlaišanu ne-

maz vēl nav skatījuši, rodas jau turīgi vīri, kas prot
saimniekot un, izglītību cienīdami, tur saviem bēr-

niem skolotājus, pie kam latviešu dzimtcilvēka sētā

skolotāja pienākumus izpilda „feiner teutscher



Mann" (sk. J. un K. Straubergs, Berzmuiža un viņas
vēsture).

Vairojas izglītība, vairojas turība, vairojas arī

māka mantu valdīt. K. Biezbārža tēvs jau nodarbi-

na dažas liellaivas un mirst kā Belles muižas muiž-

kungs Katlakalna draudzē. Kā spilgts saimniecisks

talants šinī laikā un tuvākā nākotnē būtu minams

Indriķis Talents, kas Dursupes muižu nostāda

priekšzīmīgā kārtībā. Latviešu Avīzes raksta

1822. g. 44. Nr.:

Goda pieminēšana.

Viens īstais goda vīrs no Latviešu tautas ir no-

miris; no maza cilvēka par muižas valdinieku pa-
celts, tas parādīja, ko viens pats cilvēks, kam laba

galva un patiesi skaidra sirds, spēj darīt, viņš godu
ir darījis visai Latviešu tautai, lai viņa trūdi saldi

dus savā vēsā kapiņā!

Dursupes muiža, Kandavas ķirspēlē, pie kuras

25 saimnieki pieder un kur tas cienīgs Dzimtskungs
Vāczemē iekš Ķeizara dienestu dzīvo, tape valdīta

no viena junkura, kas pagalam savā vaļā būdams,
savu amatu tik slikti uzkopē, ka ne vien tā muižas

būšana pagalam bij palaista, bet arī viss pagasts
nabags tapis un gandrīz pagalam izpostīts. Junkuris
nevarēdams beidzot atbildēšanu dot no savas apla-
mas muižas valdīšanas, pats galu darījēs tanī 1817.

gadā, un tas cienīgs Kungs, kas Dzimtskunga radi-

nieks būdams, to bij uzņēmis citu muižas valdīšanu

iecelt un visu pagalam sajukušu būšanu izmeklēt,

spriede, lai pats pagasts no sava vidus, kādu gribē-
dams, par muižas valdnieku ieceļ. Ļaudis izlasīja
vienu kalpa vīru, Indriķi vārdā, sacīdami, tas esot

taisns un godīgs vīrs, kas arī mākot rakstīt un rēķi-
nāt. Jebšu nu Indriķa zināšana iekš rakstiem gan
maza lieta bija, taču tas cienīgs Kungs, jau domā-

dams, ka šim vīram laba galva un skaidra sirds esot,

to patiesi iecēle par Dursupes muižas valdinieku,

....
. ...
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viņam sacīdams, lai valda kā pats zin un prot, tā ka

savu valdīšanu priekš Dieva un priekš savas sirds

var atbildēt, lai pieraksta ko ieņems un ko izdos, un

lai to naudu, kas atliksies, Dzimtskunga vietniekam

uz Jelgavu aizsūta. Indriķis, kas tā no kalpa vīra

nedomājot par muižas valdinieku bij paaugstināts,
atzīdams to lielu godu un darbu, ko cienīgs Kungs
pēc ļaužu izlasīšanas viņam uzvēlēja, uzņēma pa-
tiesi to valdīšanu un parādīja īsā laikā, kāds

vīrs bija. Pagasts viņam uz vārdu klausīja un

arī patiesi un sirsnīgi mīļoja. Visi cienīgi Kungi
tur apkārt sāce brīnoties par to gudro muižas valdī-

tāju un viņu godā turēja. Indriķis pataisīja tūlīt

laukus mazākus, viņš turēja vairāk lopus un sapir-
ke labus vaislas lopus; viņš to sudmalu no klints ga-
baliem uzmūrēja, divi mājas ar skursteņiem uzbū-

vēja, ļaudīm kokus un vaļas deva, savas sagruvušas
ēkas pareizi pārtaisīt un Dzimtskunga vietniekam

vairāk naudas uz Jelgavu aizsūtīja nekā tā muiža

iekš daudz gadiem bij ienesusi. Ar vārdu sakot,

jauna laimes saulīte, ar šo vīru par Dursupes muižu

un pagastu bij uzlēkusi. Ļaudis sāka celties, labāki

pārtikuši, jebšu viņiem mazi un paslikti lauciņi,
taču iekš zirgu un lopu spēku stiprāki tapuši, laukus

labāki varēja sūdot. Indriķis godu un tikumu uz-

turēja savā pagastā, ikkatra viltība un netaisnība

pret kaimiņiem, ikkatra nebēdāšana par tiesas pa-

vēlēšanām tūlīt bargi, bet taisni tape pārmācīta un

tā šis īstais goda vīrs pie augstiem kā pie maziem

tādā godā kļuve, ka viņu šogad par piesēdētāju pie
Talsenes apriņķa tiesas gribēja iecelt, bet pats ne-

gribēja sacīdams, viņš gribot tikai Dursupes muižai

un pagastam par
labu dzīvot un nevarot vēl citas

darbošanās uzņemt. Savu mazu rakstu zināšanu

viņš pats savu radu bērnus vakaros mācīdams tā bij

vairojis, ka grāmatas pie Kungiem ir pie Tieses va-

rēja rakstīt. Apakš viņa valdīšanas viņas muižas

ēkas tā ir pārtaisītas, ka citas uz simtiem gadiem stā-
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vēs un to viņš darīja allažiņ tad, kad vaļas bij no

lauku darbiem, ikkatram strādniekam dienas darbu

uzdodams. Jebšu Kungs viņa loni ikgadā paaugsti-
nāja un viņam to pavārdu Talent deva (tas mūsu

valodā labu galvu un gaišu prātu iezīmo), tad taču,
jebšu visapkārt lielā godā tape turēts, Latvietis bijis
Latviets palike, allažiņ turēdamies pie savas tautas

un pie arāju ļaužu kārtas, nedz iekš drēbēm, nedz

iekš savas dzīvošanas it ne.kādu lepnību parādī-
dams. Viņš to ne maz par kaunu turēja pie arāju

ļaudīm piederēt un it nekad ar savu godu un varu

lielījās. Tāds viņš bija un tā viņš valdīja līdz šo

September mēnešu. Tanī 11.-tā September viņš tape
dikti slims, gan Talsenē pie Daktera kunga labas

zāles dabūja, gan arī tas cienīgs Kungs, kas viņa

kaimiņš un draugs būdams, mums visas šīs ziņas no

šī goda vīra sarakstījis, pats pie viņa nobraucis labu

Dakteri ataicināja un ikkatru palīdzību mīlīgi ap-

gādāja, bet nekas nelīdzēja. Indriķis gribēja lab-

prāt vēl dzīvot un darīja arī visu, ko Dakteris mā-

cīja, bet allažiņ sacīja, ka tā slimība esot uz mirša-

nu. Tanī 21-mā September viņš vēl prasīja papīru
un pats ar drebēdamu roku vēl uzrakstīja šos vār-

dus:

„Miris tai 22-tā September 1822. Mannai

sievai nedarr pāri." Talent.

Tai naktī uz 22-tru September viņš ilgi Dievu

lūdze un no rīta vēl ar stipru balsi to svētu Lūgšanu
sacīja, tad teice, ka esot gana, „ne par daudz to Die-

va vārdu." Tā savu dvēseli svēti izlaide, tikai 40

gadus šinī pasaulē dzīvojis! Indriķam paliek laba

sieva pakaļ un trīs bērni, kuru viens vēl zīdāms, un

— nekāda manta, ne kāds krājums, jo visu, kas vi-

ņam bijis, tas ir izdevis, nabagu ļaužu muižas parā-
dus maksādams. Augsti kā mazi, kas viņu pazinuši,
turēja lielu žēlumu par šo īstu goda vīru un Durs-

upes ļaudis sacīja:
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Musu galva ir nokritusi.

Tāpat 1824. g. 29. numurā Latviešu Avīzēs ir zi-

ņa no Engurēm.
lekš mūsu Latviešu Avīzēm no pērna gada mēs

lasām no 39 un 44, kas par labu saimnieku turāms,
un Nr. 50 mums tape pateikts, ka Māļukalna Miķe-
lis, Vec-Zvārdes saimnieks, tas goda vīrs bijis, pie
kura tās izteiktas zīmes bij atronamas. Lai viņa
pieminēšana paliek auglīga iekš ciltu ciltiem. —

Kam kunga klausīšana pašam rūp — parādi, nav,

kas darbu cilvēks ir, kas jaunai ēkai īstu grunti liek,
kas par lauka sūdiem gādā, kas nevazājas pa kro-

giem, bet visur pats strādā, kam lones pēc nav strī-

diņš ar saimi priekš tiesas, kas visus māju amatus

un roka darbus pats prot —
dārzus mīļo un piekopj

un īstā laikā pareizi apstrādā, kam spirgti lopi, kas

uz ceļu ilgi nekavējas, sēklas tiesu allažiņ glabā,
lauku vienādi nosēj, kas grāmatas māk, Bībeli tura

mājās, pasvētdienas netur, goda laikā pārlieku ne-

iztērējas, kam ar pūšļotājiem, pareģu teicējiem un

zīlniekiem ne kāda biedrība, kas bezdievību un

kauna darbus iekš savām mājām necieš, bēgļus ne-

pietur, ar žīdiem daudz nepinas, kas nav lieks gudri-
nieks. Šā iekš īsiem vārdiem viena laba saimnieka

zīmes Avīzēs bij lasāmas.

Talents no Dursupes un Māļukalna Miķe-
lis ilgi dzīvos goda atminēšanā un pelnītā slavā

iekš mūsu Latviešu Avīzēm, jo raksts nezūd!

Bet tādu goda vīru mūsu mīļā Kurzemē gan vairāk

bijuši un vēl ir, bet viņu darbi un nāvi retiem zinā-

mi tapuši, jo līdz šim Avīzes trūka.
— Pie tādiem

goda saimniekiem, kā viņi divi ir bijuši, ar patiesī-
bu arī var pieskaitīt to Engures draudzes locekli

Ja n ni, kas bija saimnieks iekš goce (Gotze) mā-

jām, tanī mazā Mērsraga ciemiņā. Kā mācītājs pie
Mērsraga baznīcas es pie viņa 31 gadu savu korteli

ikreiz esmu turējis un tāpēc es visu viņa dzīvošanu
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un būšanu gan labi varēju redzēt un pārzināt. Visas

tās izteiktās zīmes viena laba saimnieka pie viņa

esmu atradis, un ikkatrs, kam tīk, tās vēl var Goca

mājās ar pašām acīm redzēt, un kas nav redzams, no

ļaudīm izprasīt un dzirdēt. Kad viņš visu kā ap-

domīgs prāta vīrs runāja un darīja, tad man pašam
ļoti tike sestdienās iekš gariem rudens un ziemas va-

kariem ar viņu ir līdz pašu pusnakti sarunāties. Tas

bij ļoti labs dēls pret savu māti, kas atraitne vairāk

ne kā 30 gadus savu vecumu saldā mierā pie tā no-

dzīvoja un tā arī bez kādām sāpēm aizmiga. Tāpat
tas godāja un mīļoja savu saimnieci un savus bēr-

nus, tos iekš visām labām lietām pie laika iemācī-

dams un labi audzinādams. Trīs brāļi pie viņa dzī-

voja, un tādā mierā un salīdzībā, ka no strīdēšanām

ne būt ne dabūja ko izdzirdēt. Tik viens no tiem

atkāpās, gribēdams citās mājās par saimnieku tapt.
Jauneklis tik pāri par 20 gadiem būdams, tēvs tam

nomire un nu tam bija mājas ar visu būšanu uz-

ņemt. Nu tas dzīvoja ar mīļu māti, kamēr brāļi jau
prāvāki bij tapuši, un tad padevās laulībā. Dievs

viņu laulību svētīja ar 10 bērniem, no kuriem tikai

3 dēli un 2 meitas lieli uzauga, šīs jau dažus gadus
kā prātīgas un labas saimnieces dzīvo; tos citus bēr-

nus vēl sīkus Dievs pieņēma. Mūsu Jaņņa prātīga
un saderīga dzīvošana ar brāļiem, kam pašiem sie-

vas un bērni bija, un kas ar viņu kopā vienprātīgi
vienu darbu strādāja, vienu maizi ēde, tape no Die-

va iekš visām lietām apsvētīta. Kad Dievs arī da-

žus neauglīgus gadus piesūtīja, tomēr iekš Jāņa mā-

jām, kas vajadzīgs bija, ne trūka, jo par knapiem
laikiem jau priekš laika prātīgi bij gādājis. Tā tam

maizes netrūke, kad arī pa gadiem tam cilvēku pul-
ciņš no 24 dvēselēm bij jāuztur. Bet ir ļoti smagas
bēdu dienas tas sadzīvojis, ko klusām ar padošanu
iekš Dieva prātu panese. Viņš nevien zvejnieks un

lauku kopējs bija, bet arīdzan laivinieks. Caur to

tam tape divi reizes divi lielas malku laivas ar visu
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malka lādiņu caur Englenderu kara kuģiem atņem-
tas, un viņa dēls ar savu biedri Rūnu zemē pie ma-

las vaļām laisti. Tas viņam bij skāde no 800 rubu-

ļiem. Viens dēls no 19 gadiem, paša jaunākais brā-

lis, viens brāļa dēls no 22 gadiem un baznīcas zva-

nītājs Klāva Mārtiņš līdz ar vienu brīvvīru, šie

pieci vīri kopā izvelk savus tīklus vienā rītā. Tas

laiks bij ļoti vētraiņš, un māju ļaudis gan ar bai-

lēm tos gaida pie jūrmalas, ar prieku jau ierauga
laivu nākam, bet vienā acumirklī nozuda laiva ar

visiem pieciem vīriem, kas visi dzīvību nobeidze

iekš viļņiem. Jānis, viņa otrais dēls no 23 gadiem,
labi iekš visām lietām izmācīts un arī labs grāmat-
nieks, ko tēvs no rekrūšiem bij izpircis, nogulēja
cietā kāršu slimībā. Pēdīgi tam arī bija sava pate
mīļā saimniece jāpavada, ar ko 49ņus gadus jaukā
saderībā bij dzīvojis. Pats 81nu gadu vecs būdams,

viegli nogulēja tanī 1822trā gadā, viņš ikreiz pie
darba vien apradis, vēl to pašu dienu priekš savas

miršanas spannīšus bij apstīpojis. — Viņu vecākais,
un nu vienīgais dēls, Miķelis, kas tam no pieciem
dēliem atlicis, iekš mīļa tēva pēdām no bērnu die-

uām staigājis, to ļoti nožēloja un manim teice, kad

es par tēva lielu vecumu un bezspēcību ar to ru-

nāju, ka tas no Dieva vēl lūdzam, ka mīļa tēva

dzīvību vēl kādus gadus gribētu uzturēt, jo kaut

nu gana bija ar ausīm pagājis un uz kājām bez-

spēcīgs, tomēr viņš, ar acīm un ar savu gudru prātu
vairāk labu iekš mājām padara, ne kā cits jaunāks
un stiprāks. Kurš nebūtu labprāt redzējis, ka šis

Miķelis to pašu vecumu būtu nodzīvojis, kā tēvs, —

bet, kas Dieva ceļus var izprast! Pēc trim mēne-

šiem Dievs ir viņu aicināja pie sevis, tikai 48ņus

gadus vec būdamu. Viena jauna atraitne ar 2 dē-

liem un 1 meitu, kas visi 3 vēl ļoti jaunā kārtā ir,
to gauži un ilgi apraudāja.

Pēc vecuma un pēc kārtas tie visi blakām no-

glabāti pie Mērsraga baznīcas un te iekš Dieva no
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saviem darbiem dus. Garām ejot tam, kas viņus

pazinis, vēl asaras birst, un ja kāds skauģis būtu

bijis, tas lai satur muti un sirdi.

Brandt,

Engures draudzes vecs

mācītājs"

Protams, ka latvietim, kas tik ilgi turēts zem

aizbildņiem, ir grūti tikt pie plašāku saimniecību

vadīšanas; bet jau rādās pazīmes, ka nevarēs bez

latvieša padoma palikt arī šis dzīves uzdevums. Tā

L. Avīžu 1823. g. no sludinājuma 12. numurā re-

dzam, ka latvietim grib uzticēt saimniekošanu mā-

cītāja muižā. „Viena mācītāja muiža Vidzemē, di-

vi jūdžu no Rīgas, uz renti ir izdodamā. Tāpēc ka

maza būšana iraid, tas mācītājs to vismīļāk kādam

latviešam uz renti izdotu, kas godīgs, uzticams, un

kam par to rentes naudu skaidri apgalvotāji būtu."

Galu galā arī šī „mazā būšana" ir liela diezgan, jo
tālākie dati rāda, ka tur ir ienesīga lopkopība. Tā

latviešu darbam un mākai pamazām sāk ceļi atda-

rīties. — Tā 1823. g. 15. numurā Apšupes muižā

(Džūkstē) grib izdot uz nomu 50 slaucamas govis
un Cimeres kroņa muiža mēklē nomnieku veselām

70 slaucamām govīm. Bet krogu nomas tiek piedā-
vātas nemitīgi. Ja nebūtu latvieši ņemti vērā kā

šo krogu un govju nākamie nomnieki, tad jau ne-

būtu bijis nekāda prātīga iemesla tādus sludināju-
mus likt latviešu lapā.

Par teicamiem saimniekiem tad arī dzirdam

vienu otru atsauksmi, īpaši, protams, nāves gadī-

jumā. Tā lielu cieņu ir ieguvis ar savu saimnieko-

šanu Mālu kalna saimnieks Kursišos, ko mācītājs

Paullers piemin ar sirsnīgiem atzinības vārdiem

L. Av. 1823. g. 50. numurā. Tikai kādas nedēļas vē-

lāk lasām līdzīgu vēsti no Engurēm, kur acis ir aiz-

darījis cits dzīves cēlējs, Emmušu Jēkabs. „Kad
tas priekš 63 gadiem tās mājas uzņēmis, tas tur ne-
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ko nav atradis, kā posta vietu. Viņš te uztaisījis
pilnas mājas, labu tiesu pļavas pataisījis un to zve-

ju un citus jūras darbus stipri dzinis etc."
— arī

«sirmajam latviešu mīļotājam" Hugenbergeram ir

atgadījums pieminēt tādus centīgus goda vīrus.

Viņa draudzē mirst 1826. g. kā mācītāja Kūliņu

māju saimnieks Jānis Krišjānis, kas ilgus gadus
ir strādājis kā „gājējs" jeb kalps, bet tad, par saim-

nieku iecelts, „ar slavējamu tikumu un labu prā-
tu derīgs bijis". „Viņa kapu tikai apzīmē melns

ozola krustiņš, bet visapkārt aug un zeļ tam goda
piemiņas. No pakalna, kur vecais tēvs dus, redz

tuvumā tās mājas, kurās viņš ir pūlējies, un smu-

kas un labi piekoptās, no ābola dārza un birzītes

apēnotas ēkas, jauki izkopti lauki, caur grāviem
šķirtas druvas, cieti valli un žogi un vasarā ar labu

zāli un košām puķēm tērptas pļavas, parād tiem,

kas viņa mājas kā mazas pazīst, kā prātīgs un tikls,

dievbijīgs un godīgs Saimnieks ar mazā vietā var

iekulties un kļūt no Dieva svētīts etc.

It labi ar to saskan Bērenta uzmudinājums'
latviešu zemniekiem (1829.) nedomāt par aiz-

iešanu no savas tautas. „Aiziet no savas tautas

cilvēks nevar šā un tā. Ja tu to gribi darīt, tad tev

vajadzētu bezkaunīgi melot, ka tu it kā zibens esi

nokritis no debess." — Bez tam,
„
jau līdz šim, kad

tā brīvība vēl ne visiem latviešiem bija sagādāta,

daudzkārt noticis, ka šo nabagu zemnieku bērni ir

kļuvuši citā maizē. Jau tagad tu visādos amatos

un visādā godā latviešu bērnus vari atrast. Starp

kurpniekiem un dišleriem, pulksteņu taisītājiem un

bildu mālderiem, junkuriem un skrīveriem, skol-

meistariem un skolu kungiem, mācītājiem un dak-

teriem, advokātiem un tiesaskungiem, opcīriem un

augstiem kara kungiem tu savas tautas bērnus velti

nemeklēsi, un ir starp pašiem tiem kungiem, kam

godazīmes un zvaigznes pie krūts." „Tapec izsaki
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jel vienreiz pats ar taisnību un drošību: es esmu

«piedzimis latviets, es arī gribu nomirt latviets."

Bet kad ar prāta attīstību un labu prašanu
saimniekojot vairojās turība, tad tīri dabīgispožāka
tapa arī zemnieku rota, ko varēja stingrs morālists

aprāt, bet par ko varēja arī priecāties kā par mā-

ku tērpties, kālab arī tērpa ziņā latviešiem nav

vajadzīgs citām tautām pakaļ lēkāt. Tas pats ka-

lendārnieks, kas 1829. g. izcēla latviešu sasniegumus
dažādos arodos, gadu vēlāk (Vidz. kalend. 1830) uz-

sver latvietes daiļo tērpu: „Erms paliek ērms, kaut

tam zelta drēbes mugurā. Par apsmieklu vien tā-

das ir vāciešiem, kam izērmojas līdz būt. Bet, klau,
ko paši vācieši saka, kad kada vidu — ka Valmares

vai Cēsu tiesā — zemnieku sieviešus redz pie darba,
lai voi sūdu ārdīšana būtu, tik glītas, baltiem krek-

liem, ziliem plesīšiem; un baznīcā, diezgan izgrez-
notas, bet kā jau allaž zemnieces, tad vācieši nezin

kā uzlielīt viņu rotu."

5. Senais latvietis nāves ēnā.

Bet kas pats prot mantu iegūt un valdīt, tas va-

jadzības brīdī var sniegt devīgu roku ir citiem, un

jāsaka, ka arī šo slavu latviešu zemnieki ir izpel-
nījušies. Minēšu te tikai vienu piemēru no labi

paseniem laikiem. Runa ir par Nīcas zemniekiem,
tā tad ne visai bagātu apvidu, un pie tam jau dažu

gadu priekš brīvlaišanas. Franču kariem te ir la-

sītas dāvanas, un Nīcas muižas nomnieks, kambar-

kungs f. Funks, ziņo Kurzemes civīlgubernātoram,
ka turienes latvieši ir jaukā veidā izpauduši cil-

vēku mīlestību un patriotismu. «Brīvprātīgi šie

cēlie latvieši savāca, saviem cīņās ievainotiem brā-

ļiem ciešanas mazinādami, 320 kreklus, 55 palagus
un 30 podu lietota audekla pārsējumiem. To visu

viņi nodeva Funka kungam, kas to bez vilcināšanās

nosūtīja uz Klaipēdu ķeizariskajam krievu lietve-
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dim tālāk sūtīšanai un lietderīgai izdalīšanai. Vai-

rākas personas no visām kārtām, kas dzīvoja tai

apvidū, un starp tām atkal divi latviešu zemnieki,

bija šo dāvanu pavairojuši pa daļai ar it ievēroja-
miem ziedojumiem naudā un plučos (charpie)." Tā

raksta „Wbchentliche Unterhaltungen" priekš 130

gadiem. — 320 Nīcas kreklu būtu liela manta ir šo-

dien un būtu īpašs greznums mūsu mūzejiem.
Sociālam cilvēkam nepietiek ar paša labklājī-

bu vien. Arī tautas un apkārtnes labklājība vi-

ņam ir svarīga, tālab latvietis, kas ar lielu mīles-

tību kopj savu māju dzīvi, tomēr vajadzības gadī-
jumā prot pats sevi ziedot tēvzemes labā vai arī

atsevišķus cilvēkus glābjot, kā tas ir noticis neskai-

tāmos briesmu brīžos, īpaši jūras briesmās.

Pagājušā gadu simteņa sākumā, kad tautības

jautājums nebij tik ass, kā mūsu dienās, un šejie-

nes vācieši, gribēdami izcelt savas dzimtenes īpat-
nības, interesējās arī par latviešiem un viņu valo-

du, viens otrs no viņiem labprāt izlietoja izdevīgu

f
adījumu celt goda latviešu cienījamās īpašības,
adi bezviltīgi latviešu draugi bij brīvkungs Šli-

penbachs un mācītājs Elverfeldts, kas abi bij arī

labvēļi un gādnieki Neredzīgajam Indriķim. Lab-

prāt viņi stāstīja par cilvēku mīlestību, ko latviešu

zemnieki tuvākam briesmu brīdī rādījuši. Elver-

feldts pat dziesmās dziedāja vācu lasītājiem latvie-

šu varoņu slavu. Bet arī latviešiem pašiem viņš ne-

kautrējās atzinīgus vārdus sacīt. Un, paldies Die-

vam, netrūka arī vergu laikos latviešiem cildenu

īpašību un varoņu gara apdvestu individu. Par vie-

nu tādu Elverfeldts dod ziņas „Wezza un jauna
Laika-Grahmata us to 1807tu Gaddu".

Virsraksts šim vēstījumam ir:

„Kursemmes Woltemahds".

Lai zinātu, kas Voltemāds īsti ir, autors pa-

priekšu atstāsta viņa darbus. Proti, kāds 80 gadus
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vecs drošprātis, Voltemāds vārdā, ir vētras laikā

izglābis no slīkstoša kuģa 14 cilvēkus.
— Voltemāds

nu toreizējai publikai ir varonības iemiesojums.

Tāpēc Elverfeldts arī latviešu zemniekam piešķir
šo goda vārdu. Lūk, ko viņš 1807. gadā raksta zem

minētā virsraksta:

„Arridzan mūsu Tēva-zemmē dzīvo tāds go-

dīgs un cienījams vīrs, kas savu pašu dzīvību ne

taupīdams, bēdīgiem palīgā nāce, un no bailīgām
nāves briesmām izglābe.

Tā briesmīga vētra, kas pērnā ruddenī 24 Rud-

dens mēneša, ar tādu besgallīgu troksni un bries-

mību plosījās, un jūrā tik labbi kā zemmes virsū

neissakkamas skādes darrija, vissiem vēl atminam-

ma būs. Pie jaukas un skaidras dienas, tāds stip-
rais vējš jeb viesuls tik piepeši cēlās, bez ka viņņa
klātumu varrēja mannīt, un par vissu jūru ar tādu

nekad ne redzētu, nedz dzirdētu briesmību plosījās,
ka daudz kuģģi sadraggati, cilvēki un dārgas man-

tas jūras dziļļumā bes glābšanas norīti tappa. Viss-

vairāk šās briesmas Dundagā redzamas bij: ta

vecca mūrēta pils, kas jau tik daudz simts gaddus
stāv, un vissām gaisu un vētru plosīšanām pretti

turrejusies, trīcēja un tappe krattita, ka ik accu-

mirkli gaidīja ka tā sagrūtu un sagāzta taptu. Lieli

un vecci koki tappe no saknes israuti, un daktini

skrēja pa gaisu gaisiem, kā ruddeni koku lappas,
kas no vēja top bārstītas. Tā plosījās viesuls cauru

nakti, un tik ko gaismiņa sāce aust, atskrēja pilnā
skriešanā jūrmalnieks uz pilli, un elzdams teice,

kādas briesmas un postīšanas jūrmallā essot redza-

mas: kuģģus varrot redzēt druppu druppos satriek-

tus, daudz lielus un brangus kuģģus no briesmīgi

puttamiem viļņiem, neganti mētātus, garr visu jūr-
mallu līķus, noslīkušus zirgus, mantas un druppas
no sadraggātiem kuģģiem. Pils Muižaskung cik

vien varrēdams steidzēs šiem bēdīgiem palīgā nākt,
un glābt, kas vēl glābjams būtu. Ceļš vissur ar sa-
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gāstiem kokiem ka apklāts bija, un tikkai jāšus ar

mokām varreja jūrmallā tikt. Vēl plosījās niknais

viesuls ar negantu briesmību; lietu un krussu no

debbešiem straumēm gāzdams, ka ne accis ne var-

rēja atdarrīt. Tuvu pie mazas Irbes ciema bija
viens kuģģis redzams 300 soļus no mallas. Priekš-

pusse jau pagallam ūdenī bij nogrimuse un no viļ-

ņiem aprīta, tikkai pakaļpusse maģģenīt vēl redza-

ma bij; šeit vissi šie nabbagi ļaudis bij sanākuši

kopā un brēkdami savas drebbēdamas rokas pacē-
luši lūdze, lai glābj un palīgā nāk; viņņu kaukšana

un vaidēšana pašu jūras un vētras plosīšanu un

troksni pārspēja. Glābšana šeitan ne bij gaidāma,
un vissas paskubināšanas un solīšanas pie tiem jūr-
mallā sanākušiem ļaudīm bij veltas. Vissi sauce:

divi soļus no mallas, un mūsu laivas top no viļņiem

apgāztas, un mums pašiem bez glābšanas jāslīkst.
Bet kas tādam vīram ne irr iespējams, kurra

sirds no svētām cilvēku mīlestības nomannīšanām

iedrošināta top? Tas Ķesteris Priccis Latvietis un

Dundagas dzimts vīrs, kas līdz šim klussā prātā un

dziļļās domās uz šo briesmīgu troksni skattījās, tap-

pa piepeši it kā no paša Dieva modināts; viņņam

iežēlojās šo nabbagu ļaužu vaidēšana, un ar drošu

sirdi un balsi viņš vissiem dzirdot izsauce: Es gribbe
šās nabbagas dvēseles glābt, jeb pats bojā iet; kas-

nāk man līdz? es iešu papriekš. Tā sauce šis cie-

nījams vīrs, un caur viņa sirdīgu drošību vēl pieci
vīri tappe modināti. Zvejnieku laiviņa tappa jūrā

grūsta; Priccis pirmājs ar debbesīgu drošumu, kas

arrī no nāves briesmām ne bīstas, iekāpe, un vissā

spēkā irt sāce. Krākdami vilni puttu puttas plosī-
damies draudēja ik accumirkli šo laiviņu apgāzt un

jūras dibbenā nogrūzt. Vissi klātbūdami nezinnot

accis nogriezuši drebbēdami no bailēm izsauce: ak,

viņņi bez glābšanas noslīks! Bet Dievs, kas uz tā-

diem mīlestības darbiem ar patikšanu skattās, vad-

dīja šo laiviņu caur puttām un viļņiem laimīgi pie
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kuģģa klāt; viņš ieņēma 9 cilvēkus un novede tos

Pie
mallas. Bez kavēšanas tas godīgais un slavējams

riccis atkal aizbrauce, un kad viņņa biedri vissi

jau paguruši bija, nobrauce viņš viens pats, ar vie-

nu roku irdams un ar otru sev pie virves turēdams,
kas no kuģģa pie mallas pārvesta bij, un erlābe tā

vairāk ne kā 30 cilvēkus, kas kuģģā vēl dzīvi bija.
Tie citti jeb no vētras un viļņiem jau aizrauti, jeb
no slapjuma un aukstuma tās briesmīgas nakts no-

nāvēti bija. Slavējams un augstā godā cienījams
ir tas vīrs, kas savu pašu dzīvību nāves briesmās

nodod, saviem bēdīgiem brāļiem palīgā nākt. Aiz-

maksāt viņņam to ne viens ne varr; bet viņņa pašas
\ sirdsapzināšana: Es esmu 30 cilvēku dzīvības no

nāves izglābis, irr tā visslielāka alga. Cienījama
ļai paliek viņņa pieminnēšana kamēr cilvēki virs

zemmes dzīvo, un kad ir viņš pats mūsu starpā
vairs ne būs, tad viņņa vārds mūžam ne zuddīs, un

Dieva priekšā taps viņņa labdarrīšana no Eņģeļiem
minnēta. Mūsu žēlīga Ķeizara māte par zīmi viņ-

ņas augstas patikšanas šim godīgam Ķesteram Prie-

cām dārgu zelta tabaka-dozīti iešķīņķoja.
Ne ilgi pēc tā, tappa Priccis no mūsu cienīga

"Guverniera Kunga, kurra mīlīga laipnība arridzan

šeitan tik jauki rādījās, uz Jelgavu aicināts, tās go-
da apdāvāšanas mūsu augsti cienījama un žēlīga
Ķeizara pats saņemt. Šeitan tappa viņņam papriekš
v iena latviskā vallodā pārtulkota grāmata, ko viens

augstais Kungs no Pēterburgas uz Ķeizara pavēlē-
šanu viņņam bij rakstījis, priekšlasīta, viena zelta

priekškarrama liela goda-zīme no paša cienīga Gu-

verniera Kunga apkārta, un tā grāmata, kā arrī

Ķeizara naudasdāvana no tūkstošiem Rubeļiem ro-

kā dota. Guverniera Kungs kā arrī viņņa cienīga

Gaspaža un visi klātbūdami viņņu mīlīgi apkampe,
un viņņam pie šās Ķeizara žēlīgas pagodināšanas
daudz laimes vēlēja. Priccis pateikdams, arrī šei-

tan savas godīgas un labbas sirds nomannīšanas rā-
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dīdāms saccija: Ka šī no mūsu augsti cienījama
Ķeizara viņņam notikusi apdāvināšana viņņam se-

višķi tādēļ dārga un ļoti mīļa essoti, ka viņš taggad
savus bērnus labbāki varrot audzināt, un par der-

rīgiem augsta Ķeizara pavalstniekiem darrīt.
— Gan

tannī bailīgā dienā daži cietsirdīgi neprātnieki viņ-

ņu kā pārdrošu aplamnieku lammojši; bet viņš par

to ne essot bēdājis, un pēc savas sirds prātu darri-

jis, ko viņš no paša Dieva viņņam iedots domājis;
bez kā viņš par to kādu algu jele atmaksāšanu būtu

cerrējis. —

Pēc to tappe tas no augsta Ķeizara pagodināts
un apdāvināts Priccis līdz ar citiem klātbūdamiem

pie cienīga Guberniera galda uz maltīti lūgts, un

pie pašas cienīgas Guverniera Gaspažas sēdināts,
kur mūsu augsti cienījama Ķeizara un arrī Prieca
vesselības gardā vīnā dzertas tappa. Pēc maltītes

viņš ar Guverniera Kungu pie loga stāvēdams no

daudz ļaudīm, kas ielās sapulcējās, ar savu zelta

goda-zīmi priekš krūtīm redzēts tappa, un kamēr
vēl Jelgavā bija, ir citti augsti Kungi viņņu gan ap-

meklēja, jeb pie sev likke nonākt un mīlīgi ar viņ-

ņu sarunājās — un vissi, kas viņu redzēja, slavēja
mūsu augstu žēlīgu Ķeizaru, kas arrī zemnieku-

vīru savas godīgas izturrēšanas dēļ apdāvana un

godā paceļļ."

Tā arī „Latv. Av." 1828. g. 19. numurā lasām:

„Pēka Jānis no Būdendīkas pagasta ir tas vīrs,

kura godu tagad jau visa Krievuzeme no avīzēm

pazīst, un kas arī mūsu avīzēs dārgi pieminams ir.

Jo mūsu augsti cienīts ķeizars šo Pēka Jāni nevien

ar goda zīmi pie krūtīm nesamu pušķojis, bet arī

500 banko rubļus tam ir iešķiņķojis, par to, ka viņš
viens pats triju cilvēku dzīvību glābis ir. Klausai-

ties, mīļie lasītā ji, kā tas noticis:

Septītā padesmitā oktoberā, pērnajā gadā, 4

Būdendīkas vīri, Jēča Miķelis, Jēča Sīmanis, Zel-
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tera Jānis un Tapiņa Niklāvs, rītos agri, pie lēna

laika ar laivu jūrā iegāje savus vadus apraudzīt
un mencus kaut. Līdz pusdienai palika laiciņš labs,
bet tad uz reizi, vējš sāmelī iegriezies, tik stipri ņēme

pūst, ka vīri vairs nevarēja ar irkļiem laiviņu val-

dīt, un ka jau viens vilnis pār otru tanī iegāzās.
Gan nabadziņi visā spēkā darbojās, pie masta tapt,
bet tiem nelaimējās: jo no lielas vētras bangas viņu
laiva tape gluži apgāzta, un visi četri jūras dziļu-
mā nogrime. Tapiņa Niklāvs acumirklī pazude, un

vairs netape redzēts, līdz kamēr viņa līķis 24. no-

vembra pie malas izmests, bet tie citi trīs nenoslīke,
un pie viņu laivas andrus pieturēdamies, no ban-

gām mētāti, pēc palīdzības brēce. Ap to pašu lai-

ku Pēka Jānis pie sava brāļa bijis, un uz mājām

iedams, šos bēdīgus ļaudis ierauga. Nemaz neap-

domādamies, viņš no zirga lec un jūras viļņos iegā-
žas, paša dzīvību netaupīdams. Jau vecais Jēča Mi-

ķels, 60 gadus redzējis, pie laivas vairs neturas, bet

pamiris no viļņiem top šūpots, to mūsu Pēka Jānis
papriekš sakampj, kā mironi pie krasta iznes, un

to tik ilgi kopj, kamēr vecais atkal atspirgst un at-

dzīvojas. Bet kur Jēča Sīmanis un Zeltiņa Jānis?
Un jau labs laiks ar pirmo aizgājis! Tie divi vēl

pie savas laiviņas piekampušies, jau nāves bailēs

cīnījās; jūra vienmēr jo augsta paliek; stormis lie-

lāks vēl paceļas; kas glābs, kas žēlos?

Re, Pēka Jānis otrā lagā jūrā gāžās, ne par ban-

gām, ne par stormi bēdādams; viņš līdz kamiešiem

brien, un tiem nelaimīgiem zvejniekiem rauga klāt

pietapt. Netālu no tiem būdams, viņš sauc, lai lai-

vu atstātu un pie viņa rāptos. Uz šo balsi abi divi,
laivu pametuši, pie Pēka Jāņa kakla metas, to ap-

kampdami, un šis itin kā no Dieva stiprināts, ar lie-

lu apdomu abus pie krasta iznes un tā viņu dzīvību

glābj.

Ak, kāds gods pie Kurzemes vira! Viņa vārds

lai godā minēts top visās zemēs, un ir pēcnākami
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lai viņa žēlastības darbu slavē un izteic! Tev, Pē-

ka Jāni, notiek pelnīts gods pasaules priekšā, bet

saldāku maksu atradīsi tu savā azotī, svētā apzinā-

šanā, ka tu esi Dievam klausījis, kas saka: Mums

par brāļiem arī pienākas savu dzīvību dot (1. Jāņa
3, 16), un visjaukākā lone tevi tur gaida, kur pa-

saules tiesātājs tevi uzrunās: Ko tu vismazākam no

šiem darīsi, to tu man esi darījis."

6. Gala vārdi.

Par senatnes debesim ir klājusies laiku krēsla:

ne visi spīdekļi, kas toreiz staroja, ir mums vairs sa-

skatāmi. Bet arī atlikušo ir tikdaudz. ka še, mazajā

sacerējumā, varējām minēt tikai nedaudzas senat-

nes liecības, kas latviešu seno audzi nostāda visai

labvēlīgā gaismā, izceļot mūsu senču kultūru, viņu

spējas, tikumus un varoņgaru. Šis pēdējais, pro-

tams, nevarēja parādīties visā pilnībā, kamēr lat-

viešiem nebija savas valsts dzīves. Tāpēc arī varov

nība vairāk parādījās īpašos briesmu gadījumos,
sevišķi slīkoņu glābšanā. Bet tikko pamirdzēja ce-

rība, ka latvieši varētu nākt paši pie savas polītis-
kas dzīves, tūlīt arī visos tautas slāņos modās vis-

karstākā dziņa, sevi nežēlojot, celt gaismā apburto
tautas pili. Strēlnieku pulku dibināšana, jaunatnes
brīvprātīgā cenšanās šiem pulkiempiederēt, neskai-

tāmie varoņdarbi, ko šie pulki darījuši, īpaši slave-

nās ziemsvētku kaujas, tālāk cīņas ar Bermontu, cī-

ņas ar lieliniekiem, viss tas rāda, ka latvieši pin ne-

vien zāļu vainagus, bet drīkst arī roku izstiept pēc
godam pelnīta lauru vainaga. Nebūtu šie slavas dar-

bi bijuši iespējami, ja tautas dvēselē nebūtu tēvze-

mes mīlestība, kaut arī mazāk pamanāmā veidā,

kvēlojusi jau no seniem gadu simteņiem. Bet mūsu

laiku jaunatne ir šo seno spēku mantiniece un tālāk
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veidotajā, tas nerimstigais vilnis, kas, pats krasta

sašķīzdams, grib paplašināt savas tautas ūdeņus.

Kā karavīri kautiņā,
No mūžības vilnis dara tā,
Kad galvu smiltī liek tas:

Viņš gaida, līdz pār viņu nāks

Cits vilnis, lielāks, cienīgāks,
Lai soli tālāk tiek tas.

Uz priekšu iešana savas tautas Vadoņa vadībā

ir arī tagadējās latviešu jaunatnes aicinājums, uz

ko to skubina senču gods un tikums.

Atbildīgais redaktors-izdevējs Arvīds Malītis.

Redakcijas adrese: Rīgā, Kr. Barona ielā 14.
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Katra mēneša 30. dienā iznāk viena grāmata, glītā tech-

niskā izpildījumā, četras iespiedu loksnes bieza un maksā

50 santimus. Sēriju rediģē Arvīds Dravnieks
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jumi.
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