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A. PUMPURA EPOSS «LĀČPLĒSIS»

«LĀČPLĒSIS» UN TAUTAS EPOSS

«Lāčplēsis» — ievērojams latviešu 19. gadsimta otrās puses

progresīvās literatūras sacerējums, veltīts folkloras varonim un

lielā mērā radīts uz tautas mutvārdu poētiskās daiļrades pamata.

«Lāčplēsi» dzejnieks ir rakstījis kā priekšdarbu tautas eposa ra-

dīšanai, taču faktiski viņa sacerējums latviešu tautas dzīvē, li-

teratūrā un mākslā ir ieguvis tautas eposa nozīmi.

Lai aprādītu «Lāčplēša» kā eposa specifiku, ir lietderīgi rak-

sturot tautas eposa žanra iezīmes, sniegt dažas ziņas par tautas

eposa vēsturi.

Tautas eposi (grieķu vai. epos — vārds, stāsts, vēstījums) —

sižetiski, vēstījoša rakstura sacerējumi. Tajos attēloti būtiski no-

tikumi kādas sabiedrības daļas — ļaužu kopienas, tautas vai pašu

varoņu dzīvē. Tautas eposiem raksturīga heroika, monumenta-

litāte, vērienīgums tēlojumā, pasaules un sabiedrības skatījumā.
Vairākām Kaukāza tautām kopīgā nartu eposā sastopamas ver-

sijas gan dzejas formā, gan prozā. Ir zināmi arī daži tautas eposi —

t.s. tautas romāni Vidusāzijas tjurku valodu grupas tautu (uzbeku,
azerbaidžāņu, turkmēņu v.c.) folklorā

—,
kuros saistītā valodā

sacerēts teksts mijas ar prozu. Tomēr tie ir izņēmuma gadījumi,

gandrīz visi starptautiskajā folkloristikā un literatūrzinātnē pa-

zīstamie tautas eposi — tā vai citādi — ir saistīti ar tautas episkās
dziesmas un tās varoņa jēdzienu. Turklāt ir pilnīgi vienalga, vai

šīs episkās dziesmas ir plašāki, ģenētiski un tematiski patstāvīgi
tautā radušies sacerējumi, vai episku dziesmu cikli ar kopīgu
varoni, vai plaši dzejojumi, kas cēlušies, izcilam tautas vārda

mākslas meistaram vai rakstniekam saliedējot episkas dziesmas

un to ciklus vienā veselumā. Apvienojot vienā sacerējumā atse-

višķas episkas dziesmas, tautas teicēji vai rakstnieki var izman-

tot un pārdzejot ari citus folkloras žanrus, piemēram, teikas,

pasakas, leģendas, taču kodolu tautas eposam ari šajos gadījumos
veido episkās dziesmas. Taču, lai kādas būtu tradicionālo tautas

eposu ģenēzes un kompozīcijas īpatnības, tie visi ir radušies tautā

vai nu pilnīgi, savā vispārpazīstamajā izveidē, vai tautas mutvārdu

jaunradē eposa (parasti episku varoņdziesmu) formā izcēlušies

pamatmateriāli, ko dzejnieks respektīvi sastādītājs izmanto eposa

galīgai izveidošanai. Tiem mutvārdu izplatībā ir muzikāls iz-

pildījuma veids (dziedāšana vai recitācija — muzikāla, melodiska

deklamācija).
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Bez tautas eposiem ir t.s. Literārie eposi tāda tipa sacerējumu
veidā kā S. Rustaveli «Bruņinieks tīģera ādā», Nizāmī «Hosrovs

un Sirma», «Leilī un Medžnuns», Dantes «Dievišķā komēdija»,
L. Aristo «Saniknotais Orlando», Dž. Miltona «Zaudētā para-

dīze», «Atgūtā paradīze» v.c.

Tautas eposu apjoms ir ļoti dažāds. Vairāki simti rindu atse-

višķām krievu biļinām, kas grupējas ciklos, sengrieķu «Iliādai»

15 700, «Odisejai» 12 100 rindu, senindiešu «Rāmājanai» 48 000,
«Mahābhāratai» 200 000, kirgīzu «Manasam» vairāk nekā pus-

miljona rindu.

Tautas eposa attīstības vēsture ir ļoti gara. Sī žanra vēstures

sākumi sniedzas pirmatnējās kopienas sabrukuma laikmetā. Sai

laikā radās t.s. mitoloģiskais jeb arhaiskais eposs. Vergturu un

feodālajā sabiedrībā radās klasiskais eposs. Taču pat 19. gadsimts
dažu nāciju konsolidēšanās procesa apstākļos ir bagātinājis tautas

eposa žanru ar jauniem sacerējumiem.

Mitoloģiskais eposs pauž tautas mitoloģiskos priekšstatus;
priekšplānā — fantastika; varonis un tā ienaidnieki — mitolo-

ģiskas būtnes. Sim žanra paveidam pieder viens no vissenāka-

jiem eposiem cilvēces vēsturē — babiloniešu «Gilgamešs» (22. gs.

p.m.ē.); karēļu un somu rūnas; Kaukāza tautu (adigejiešu, ab-

hāzu, osetīnu, karačaju, balkāru, čečenu, ingušu v.c.) nartu eposs.

Klasiskajā eposā sastopams reālās vēstures atspoguļojums
noteiktā pietiekami skaidri iezīmētā laikmetā, taču savij urnā ar

fantastiku; atšķirībā no mitoloģiskā eposa klasiskajā eposā mi-

toloģija un fantastika, kaut arī tai parasti svarīga loma, nav pir-

majā plānā. Klasiskajā eposā centrālo vietu ieņem kara cīņu noti-

kums. Varoņi apveltīti vēsturisku vai pseidovēsturisku personu

nosaukumiem, viņu darbības pamatā vēsturiski vai pseidovēstu-
riski fakti, vienlaikus viņu tēlojumā ir fantastikas elementi.

lenaidnieki bieži atbilst vēsturiskiem svešzemju un svešas ticības

iebrucējiem, to tēlojumā nereti fantastikas vilcieni; starp varoņa

pretiniekiem sastopami arī fantastiski briesmoņi. Klasiskais

eposs: sengrieķu «Iliāda», «Odiseja», senangļu «Beovulfs», vācu

«Nībelungu dziesma», franču «Rolanda dziesma», spāņu «Dziesma

par manu Sidu», daļa no krievu biļinām, kirgīzu «Manass» v.c.

Tomēr viena vai otra konkrētā tautas eposa ierindojums mito-

loģiskajā vai klasiskajā eposā ne vienmēr ir absolutizējams. Pie-

mēram, senislandiešu «Vecākās Edas» senākajām daļām ir mito-

loģiskā eposa, citām — vairāk klasiskā eposa iezīmes; klasiska-

jam eposam mēdz pieskaitīt armēņu «Sasunas Dāvidu», taču

uzskata, ka šī eposa vecākie atzarojumi pieder mitoloģiskajam

eposam.

Tautas eposu varoņtelos parādās tautas priekšstati par vīriš-

ķību, pašaizliedzību, drosmi, varonību. Sie tēli dzīvo tautas ap-
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ziņā, tiem arvien no jauna savā jaunradē pievēršas rakstnieki

un mākslinieki. Salīdzinot ar citiem konkrētiem attiecīgās tautas

mutvārdu daiļrades un rakstītās literatūras tēliem, tautas eposa

varoņtipiem mēdz būt pat īpaša, sevišķi svarīga loma masu audzi-

nāšanā, atsvabināšanās cīņā, demokrātiskās nacionālās kultūras,
literatūras un mākslas attīstībā.

Pumpura «Lāčplēsis» ir veidots lielākoties uz folkloras pa-

mata, tautas mutvārdu poētiskās daiļrades materiāli šai darbā ir

attīstīti episka dzejojuma formā.

«Lāčplēsī» nav izmantoti kādi tautas eposa sacerējumi, jo
latviešu folklorā tādu nav. «Lāčplēsis» ir visnotaļ rakstnieka daiļ-

darbs, kas gan cieši sakņojas latviešu folkloras motīvu un tēlu

tradīcijā. Eposā, atskaitot dažas tautasdziesmu četrrindes un pa-

runas, gatavā veidā nav ietverti kādi tautas dzejas varianti vai to

fragmenti. «Lāčplēša» tekstu un atsevišķās tā daļas tauta pazīst
vienīgi no publicējumiem un (izņemot minētos tautasdziesmu

pantus) nekad nav pazinusi muzikālā izpildījumā. Ar minēto

«Lāčplēsis» ievērojami atšķiras no cittautu tautas eposiem.
Vienlaikus jāakcentē, ka «Lāčplēsis» plaši bāzējas uz tautas

pasakām un teikām, t.i., tautas epikas žanra paveidiem; šai as-

pektā Pumpura daiļdarbs — plašākā skatījumā — ir zināmā mērā

radniecisks cittautu tautas eposiem. Jāatzīmē, ka dažu Latvijas
vēstures attīstības īpatnību dēļ «Lāčplēša» tapšanas laikā lat-

viešu folklorai (kaut arī tās mutvārdu izplatība samazinās) mut-

vārdu tradīcijās vēl piemīt tāds dzīvīgums, kādu tajā laikā vairs

nepazina vairāku citu Eiropas tautu folklora; līdz ar to «Lāčplēša»

tapšana un iznākšana organiski iekļāvās sava laika kultūras dzīves

un folkloras atmosfērā līdzīgi citu tautu eposiem to tapšanas laikā.

«Lāčplēša» sacerēšanas ideja dzimst laikā, kad latviešu tauta

mostas no feodālā miega un kad norisinās tās konsolidācija

nācijā, t.i., šī eposa iecere rodas tautas vēstures griežu periodā.

«Lāčplēsis» atspoguļo būtiski svarīgas tautas vēstures procesa
tendences. Ar demokrātismu, tautas slavinājumu, antifeodālo

mērķtieci «Lāčplēsis» sniedz sava laika progresīvo ideju spilgtu

izpausmi, turklāt šai sakarā darbā radoši izmantoti folkloras un

tautas mitoloģijas motīvi un tēli. Nav latviešu literatūrā otra

sacerējuma, kura tēli būtu tik dziļi iegājuši masu apziņā, tik bagā-

tīgi atbalsojušies literatūrā un mākslā kā «Lāčplēša» tēli. Ide-

jiskuma, ietekmes spēka un rakstura ziņā «Lāčplēsis» atbilst cit-

tautu folklorā un rakstniecībā pazīstamajiem tautas eposiem. So

iemeslu dēļ uz Pumpura eposu var attiecināt apzīmējumu «tautas

eposs», kā tas bieži tiek darīts literatūrkritikā un publicistikā.
Saprotams, ka, lietojot šādu apzīmējumu, ir jāņem vērā tās visai

svarīgās «Lāčplēša» atšķirības no tradicionālajiem tautas epo-
siem, par kurām runāts iepriekš.
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LATVIEŠU TAUTAS

MUTVĀRDU EPIKAS ĪPATNĪBAS

Lai izprastu «Lāčplēša» tapšanas pamatīpatnības un nosacī-

jumus, jāņem vērā latviešu tautas mutvārdu epikas savdabība,
laikmeta apstākļi un dzejnieka pozīcija sava laika progresīvo
sabiedrisko spēku cīņā.

Latviešu episko folkloru veido galvenokārt pasakas, teikas un

anekdotes — prozaiski sacerējumi. Svarīgākajos latviešu vēstī-

tājas folkloras izdevumos — P. Smita sastādītajā krājumā «Lat-

viešu pasakas un teikas» (1. —15. sēj., 1925— 1937) un P. Birkerta

kopojumā «Latvju tautas anekdotes» (1. —4. sēj., 1929— 1930) ir

publicēts vairāk nekā 13 tūkstoši pasaku, teiku un anekdošu.

levērojami mazāku vietu, salīdzinot ar mutvārdu daiļprozu, ieņem
tautas liroepiskās un episkās dziesmas. Līdzšinējos latviešu tau-

tasdziesmu krājumos iespiesti vairāki tūkstoši liroepisko un

episko dziesmu (galvenokārt liroepiskās), lielāks skaits glabājas
Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas A. Upīša Valodas un literatūras

institūta Folkloras nodaļas zinātniskajā arhīvā. Līdz šim pub-
licētie plašie pasaku, teiku un anekdošu materiāli ir tikai kāda

desmitā daļa no savāktajiem; Valodas un literatūras institūta

Folkloras nodaļas arhīvā ir vairāk nekā 120000 vēl nepublicētu

prozaiskās epikas variantu.

Heroiskā tēma latviešu vēstītājā folklorā visspilgtāk un vis-

raksturīgāk izpaužas brīnumu jeb burvību pasakās. Daudzi brī-

numu pasaku tipi stāsta par varoņa cīņu pret fantastiskām būt-

nēm (daudzgalvainām čūskām, velniem, raganām) vai ļauniem
ķēniņiem. Ir svarīgi, ka cīņai burvību pasakās nereti ir plašāka
sabiedriska mērķtiece: stiprinieks atsvabina novadu vai valsti no

pūķa un citiem briesmoņiem, aizstāv valsti pret kaimiņu ķēniņa
uzbrukumu v. tml.

Latviešu zemnieka naids pret saviem apspiedējiem — vācu

kungiem — visspilgtāk izpaudās sadzīves jeb novelistiskajās pa-

sakās, teikās un satīriskajās tautasdziesmās. Sadzīves pasakās
zemnieks ar savu gudrību un apķērību uzveic kungu.

Daudzveidīgas ir latviešu tautas teikas — mitoloģiskās, iz-

celšanās jeb etimoloģiskās, vietu un vēsturiskās. Vienlaikus, cik

var spriest pēc līdz šim pētītiem plašākiem teiku materiāliem,
latviešu folklorā nav varoņteiku žanra paveida, ir tikai atsevišķi
nedaudzi varoņteiku sacerējumi. Latviešu vēsturiskās teikas

nemēdz izvirzīt kādu atsevišķu tautas varoņa tēlu, nemaz neru-

nājot par to ciklizēšanos ap kādu tautas varoņa vārdu. Tās stāsta

par vācu feodāļiem, viņu ļaunumu un nežēlību, par muižas dar-

binieku pretestību saviem kungiem, par cittautu karavadoņiem,
kas uzturējušies Latvijā, par asiņainajiem feodālajiem kariem.
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Tautas teicēja skatījumā tās notēlo kādu vēsturiskā ziņā iezīmīgu

epizodi, nereti to apvijot ar fantastiku. Raksturojot latviešu

episkās mutvārdu daiļrades žanrus, izvirzās problēma par episka-

jām tradīcijām latviešu dziesmu folklorā.

Kā zināms, viss latviešu tautasdziesmu lielumlielais vairums

ir četrrindes. Atzīmējot šo faktu, K. Barons «Latvju dainu» I sē-

juma ievadā raksta: «Mēs jau arī nebūt neesam tie vienīgie, kam

tādas dziesmas, visas slāvu tautas bagātas ar līdzīgām īsām tautas

dziesmām.» Ar savu nelielo apjomu četrrindes ir bez episko
dziesmu žanra sižetiskā izvērsuma. K. Barona «Latvju dainās»

8119 jeb 3,6% no šī krājuma tekstiem ir garākas dziesmas, kam

rindu skaits ir lielāks par sešām (trohajiskajām) un astoņām
(daktiliskajām).1 Daļa no «Latvju dainās» un citos izdevumos

uzņemtajiem, kā arī vēl nepublicētajiem dziesmu variantiem ir

vairākus desmitus un pat ap simts rindu gari. Starp garākajām
dziesmām ir arī meklējami episka rakstura tautas dzejas sace-

rējumi.
Tās latviešu tautasdziesmas, kurās ir kāds stāstījums, gandrīz

vienmēr ir liroepiskās, turklāt parasti tajās dominē lirisms. Li-

riski episkas ir daudzas jauniešu attieksmju dziesmas. Parasti

liroepiskās ir garākās kara tematikas dziesmas. Tajās ievērojamu
vietu ieņem sadzīves motīvi: nākamais karavīrs atvadās no saviem

piederīgajiem, piederīgie izvada viņu karā. Pats svarīgākais ga-

rākajās kara dziesmās mēdz būt nevis cīņas tēlojums, bet gan
karavīra un viņa tuvinieku pārdzīvojumi sakarā ar šķiršanos un

uzspiestajiem karavīra dzīves grūtumiem.
Latviešu folklorā, kaut arī daudz retāk — ir sastopamas dzies-

mas ar spilgtāk izteiktu episku elementu, kuras nosacīti varētu

saukt par episkām dziesmām. Tādas ir: jauniešu attieksmju un

precību ciklā (par brāļu dzīšanos nozagtajai māsai pakaļ v. c),

t. s. pasaciņu dziesmas bērnu folklorā (putnu kāzas, gana bēres),
kā arī dažas mitoloģiskas v. c. dziesmas. Tā, piemēram, būtu ap-
lami liroepisko dziesmu žanrā ieskaitīt tādus dzejojumus kā po-

pulārās pasaciņu dziesmas Putnu kāzas, Gana bēres; šie sace-

rējumi ir stāstījums par zināmu notikumu, lirisma tajos ir maz

vai nav nemaz. Lirisms ir nozīmīgs elements daudzos variantos

izplatītajā dziesmā par brāļu dzīšanos pakaļ precinieku nozagtajai

māsai, tomēr teicēja galvenās uzmanības lokā te ir pats notikums,
nevis dziesmā minēto personu pārdzīvojumi. Tomēr šīm dziesmām

trūkst plašāka «episka vēriena», tās ietveras ikdienišķās dzīves

notikumu un apstākļu aplocē. Daudzos gadījumos nekāds izņē-

mums šai ziņā nav arī latviešu episkās mitoloģiskās dziesmas, kurās

Greble V. Tautasdziesmas. — Gram.: Latviešu literatūras vēsture, 1. sej.

R., 1959, 45.-46. lpp.
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uz dievībām attiecināti dažādi cilvēku sadzīves un ikdienišķās dzī-

ves momenti (Dieva dēlu un Saules meitu kāzas; Dieva dēls kurina

pirti, Saules meita iet mazgāties v. c.). Latviešu episkajām dzies-

mām — tāpat kā liroepiskajām — nereti trūkst groda sižeta ri-

sinājuma; it kā tautas fantāzijai rotaļājoties, dažādi episki motīvi

bez ciešākas tematiskas saistības tajās seko viens otram. Atšķirā

no cittautu episkās dzejas sacerējumiem latviešu episkajās un

liroepiskajās dziesmās, atskaitot mitoloģiskās, netiek izvirzītas

kādas īpašvārdā sauktas personas. So dziesmu tēli ir «bāleliņš»
vai «bāleliņi», «māsiņa», «puisītis» (tautu dēls) v. tml. Daži episko

mitoloģisko dziesmu personu dievību nosaukumi (Saule, Mēness),
kam mitoloģiskās tematikas ciklā ir īpašvārdu nozīme, citos ciklos

ir izplatīti arī sugas vārdu nozīmē. Cittautu folklora rāda, ka kla-

siskiem tautas episkās mutvārdu dzejas darbiem tipiska ir trešās

personas forma, kas ir vispiemērotākā episko dziesmu stilam.

Latviešu tautas episkajā dzejā — tāpat kā liroepiskajā — dominē

pirmā persona («es» forma).
Sakarā ar visu minēto dažu folkloristu darbos, raksturojot

latviešu tautas mutvārdu dzejas žanra paveidus, vispār nav lietots

nosaukums «episka dziesma». L. Bērziņa apcerējumā «Latviešu

tautas dziesmas» (1935), aplūkojot «latviešu tautas dzejas epis-
ko nozari», runāts tikai par «liriski episkām dziesmām» un «dzies-

mām ar episku nokrāsu».
2

A. Ozols pētījumā «Par latviešu tau-

tasdziesmām» un tā kopsecinājumos «O AaTbimcKMx Hapo,ļHbix

necHHx» raksta par latviešu tautas «liroepiskām romancēm»,
«dziesmām ar sižetisku raksturu, episku pavedienu», «episka
rakstura dziesmām ar sižetisku pavedienu», nekur nelietojot
«episkās dziesmas» terminu.3 Turpretī K. Barons, izteikdams pie-

ņēmumu, ka latviešiem senatnē ir bijis «episko dziesmu» pa-

veids, bet vēlāk izzudis, rakstīja, ka latviešu folklorā tomēr sagla-

bājušies «daži episki dzejojumi» — «retas garākas kāzu dziesmas

par līgaviņas zagšanu un panāksnieku dzīšanos pēc māsiņas, tad

drusku jaunākās kara dziesmas un beidzot vecās ticības jeb mito-

loģiskas dziesmas..». V. Greble apcerējumā «Tautasdziesmas»

noteikti, bez kādām atrunām raksta par «latviešu episkām dzies-

mām».
4

Latviešu folklorā nav episku varoņdziesmu šī vārda īstā no-

zīmē. Latviešu episkajām un liroepiskajām dziesmām nepiemīt
eposa žanra īpatnības. Žanra specifikas ziņā tās ir radniecīgas
cittautu (folkloras) liroepiskajām un dažām citām episka rakstura

2

Bērziņš L. Latviešu tautas dziesmas. — Gram.: Latviešu literatūras vēs

ture, 1. sēj. R., 1935, 242., 244., 246. lpp.
3 Ozols A. Par latviešu tautasdziesmām.

— Grām.: Latviešu tautasdzies

mas. Izlase, 1. sēj. R., 1955, 8., 35. lpp.
4 Greble V. Tautasdziesmas.., 46.-47. lpp.
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dziesmām, bet būtiski atšķiras no cittautu tautas eposu daiļrades

veidojumiem.
Daudzu gadsimtu ritumā tautas eposu latviešiem atvietoja

burvību un novelistiskās pasakas, tautasdziesmas par muižas

darbiniekiem un kungiem, kā arī daži episko un liroepisko tau-

tasdziesmu tipi. «Latvju tauta,» saka (raksturojot latviešu tautas

mutvārdu poētisko daiļradi) Vilis Knoriņš, «nav radījusi liela

varoņu eposa kā somi, krievi, vāci, gruzīni.. Agri, pārāk agri
Baltijas jūras piekraste krita vācu iekarotāju rokās. Vēl stipri

pirmatnējās Baltijas tautiņas krita bruņinieku, bīskapu, Hanzas

tirgoņu verdzībā. Kari postīja tautu, sadzina viņu mežos, laupīja
viņai tiesības uz brīvu attīstību. Viņai bija jāceļ Rīgas vaļņi un

bruņinieku pilis, jāiet kara gaitās par svešu bruņinieku, bīskapu un

tirgoņu varu.. Un tomēr, — ja arī latvju tauta šinīs grūtos vi-

duslaikos nespēja radīt monumentālus darbus, jo viņai bija jāceļ

bruņinieku pilis, ja arī viņa nespēja radīt varoņu eposa, jo viņas

varoņi bija apkauti no vācu iekarotājiem pašā vēstures sākumā, —

tomēr viņa prata dziedāt un stāstīt, — un dziesmās un pasakās
radīt savu domu un jūtoņu veidojumu viņai nekas nevarēja
liegt.»

5

Pumpura «Lāčplēsis» ietvēra sevī latviešu tautas mutvārdu

prozas un tautasdziesmu tradīcijas; sacerējums latviešu tautas

kultūras dzīvē kļuva par to varoņeposu, kuram nebija lemts izvei-

doties folklorā.

VĒSTURISKIE APSTĀKĻI
UN TAUTAS EPOSA PROBLĒMA

19. gadsimta otrā puse un 70. —80. gadi (kad tika radīts «Lāč-

plēsis») īpaši — svarīgu sabiedrisku procesu periods Latvijas
vēsturē. Nodibinājās ciešāki saimnieciskie un kultūras sakari

starp atsevišķiem Latvijas novadiem, latviešu tauta konsolidējās

nācijā. Līdz 80. gadiem latviešu tautības pāraugšana nācijā pa-
matos bija beigusies.

Latviešu nācija tapa nežēlīgu nacionālu spaidu apstākļos.
Valdošās iestādes, tiesa, policija, cenzūra, skola, baznīcas atradās

vācu muižnieku un buržuāzijas rokās; kultūras dzīve bija pa-

kļauta vācu mācītāju kontrolei. Oficiālā valoda iestādēs bija
vācu. Vāciešiem piederēja fabrikas, uzņēmumi un gandrīz visa

zeme.

5
Knoriņš V. levadam.

— Gram.: Latvju tautas pasakas un teikas. J. Strau-

jāna izlase. M., 1936, 111-IV lpp.
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Starp baltvācu muižniekiem, birģeļiem un mācītājiem valdīja
uzskats, ka latvieši ir tikai zemnieku kārta, ne tauta, un ka lat-

viešiem arī turpmāk lemts palikt visnotaļ par zemniekiem. Lat-

vietis, kas iegūst augstāku izglītību, automātiski pārejot vāciešos.

Mācītājs un literāts G. Braše 1859. gadā, rakstīdams par Kurzemes

latviešu vēsturi, vārdu «tauta» lika pēdiņās. 1881. gadā Kurzemes

mācītāju sanāksmē Jaunauces mācītājs Smits latviešus un igau-

ņus nosauca par tautu drumstalu un apgalvoja, ka tos, kamēr

viņi vēl esot, varot saukt par tautām tikai etniskā, ne politiskā

nozīmē, tāpat kā ar vārdu «cilvēki» apzīmējot ir zīdaiņus, ir klibus,
aklus un kroplus cilvēkus. Ļoti parasts bija uzskats, ka latviešu

valoda ir mazvērtīgāka valoda un ka tā arī nepacelsies līdz lielo

kultūras tautu valodu līmenim. Netrūka pareģojumu, ka latviešu

valoda jau tuvākajos gadu desmitos vispār iznīkšot. Sādi un tam-

līdzīgi ieskati tika plaši pausti gan baltvācu mācītāju, literātu un

sabiedrisko darbinieku runās, gan viņu rakstos.6

Visai izplatīta bija kultūrtrēģerisma teorija — leģenda par vācu

iekarotāju it kā kultūras misiju Baltijā. Pirmoreiz tā skaidri pa-

rādījās jau 17. gadsimta sākumā sarakstītajā F. Nīensteda Livo-

nijas hronikā un vēlāk tika dažādi variēta turpmāko baltvācu

autoru darbos (atskaitot G. Merķeļa un 18. gadsimta apgaismes
ideju ietekmē sacerētos dažu citu vēsturnieku un publicistu
rakstus). Pēc šīs teorijas baltu un somugru cilmes iedzīvotāji

Baltijā 13. gadsimtā līdz vāciešu atnākšanai bijuši mežonības stā-

voklī. Vācieši Baltijas tautām iemācījuši civilizēto tautu zemes

apstrādāšanas metodes, devuši likumisku kārtību, administrāciju
un pat — pirmos tikumības nojēgumus.

7
Vācieši arī turpmāk esot

vienīgais reāli domājamais kultūras attīstības faktors Baltijā.
So misiju viņi varot veikt tikai tad, ja tiek saglabātas vācu pri-
vilēģijas.

8

Pilnīgi skaidrs kultūrtrēģerisma sakars ar nacionālo un

sociālo spaidu aizstāvēšanas centieniem.

19. gadsimta 60. gados Baltijas vācieši paplašināja kultūrtrē-
ģerisma ideju, attiecinot to arī uz krieviem un visu Krieviju. Tika
apgalvots, ka Baltija ir Rietumeiropas kultūras izplatīšanas centrs

Krievija un ka šai sakarā Krievijas intereses prasot, lai Baltijas
guberņas saglabātu savu vācisko raksturu.9

Bagātīgus materiālus par iepriekš minētajiem latviešu tautas «vērtēju-
miem» sniedz Aronu Matīss grāmatā «Latviešu literāriskā (Latviešu draugu)
biedrībasavā simts gadu darbā». R., 1929, 93.-95., 144., 167., 178., 229., 268.-269. lpp.

3yruc H. Onepiai no MCTopHorpa(bnM AaTBMH, nacTb I, Flpn6aATnmcko-
neMeujKa* HCTopHorpa(pn». P., 1949, c. 43-44, 51-52, 64-65, 129, 150, 190, 196.

8

Turpat, 155., 243. lpp.
9

Turpat, 158 -159., 184., 188. lpp.
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1824. gadā Vidzemes un Kurzemes vācu mācītāji nodibināja
«Latviešu literāro biedrību» (Latviešu draugu biedrību), kas

izvirzīja par savu uzdevumu latviešu valodas, folkloras, mitolo-

ģijas pētīšanu un no valdošā vācu slāņa ideoloģiskā ziņā atkarīgas
latviešu literatūras sekmēšanu. Biedrība pretendēja uz vadoņa un

noteicēja lomu latviešu kultūras jautājumos. Pētnieciska rakstura

darbi bija domāti pašu mācītāju vajadzībām, lai viņi varētu sekmī-

gāk sasniegt savus mērķus starp latviešu zemniekiem. Latviešiem

bez reliģiska satura sacerējumiem tika izdoti kalendāri, ābeces,
skolu lasāmās grāmatas, dažādi praktiski padomi lauksaimniecībā,
didaktiski stāstiņi feodāli kristiāniskās morāles garā.

19. gadsimta otrās puses sākumā no latviešu inteliģences
vidus izvirzījās tās aktīvākie pārstāvji — t. s. jaunlatvieši (50.—
60., daļēji 70. gadi), kas pieteica cīņu baltvācu saimnieciskajām

un politiskajām privilēģijām un vērsās pret viņu hegemoniju
kultūras dzīvē.

19. gadsimta trešajā ceturksnī pirmo latviešu progresīvo dzejp
nieku un literātu jaunradē parādījās latviešu tautas eposa idej<>
Sai laikā bija vajadzība pēc liela vēriena episka darba, kurā b-

atspoguļota tautas pagātnes heroika un kurš sasauktos ar tagac
centieniem. Tādējādi minētā ideja nav nejaušība. Jaunlatviešu

rakstos izpaudās liela interese par tautas pagātni, tās

par tautas mitoloģiju.
• Jāatzīmē arī tas, ka 19. gadsimta otrajā pusē Latvijā sākās y*i-

izvērsās plašumā intensīva folkloras vākšana, kurā iesaisti

plašas masas — ne vien inteliģence, bet arī zemnieki. Feodālisnu.

gadsimtos latviešiem nebija iespējams attīstīt savu nacionālo

rakstīto literatūru, tautas mākslinieciskā jaunrade folklorā izpau-
dās ar sevišķu intensitāti. Jaunlatvieši, tiecoties parādīt latviešu

līdzvērtību ar citām tautām (lai motivētu prasības pēc ekono-

miskas un politiskas līdztiesības), vēsturiski likumsakarīgi no-

nāca pie folkloras. Viņi izmantoja folkloru cīņai pret baltvācu

kultūrtrēģerisma teorijām, feodālās ideoloģijas kritikai, latviešu

nacionālās pašapziņas celšanai, latviešu valodas izkopšanai, na-

cionālās rakstītās literatūras izveidei. Balstoties uz tautas daiļ-
rades tradīcijām, tapa latviešu nacionālā literatūra. Latviešu tautas

eposa problēmas izvirze, dzejnieku un literātu interese par tautas

eposu atbilda tā laika latviešu sabiedrības pastiprinātajai inte-

resei par folkloru.

Sava nenoliedzama nozīme bija tautas eposu sakopošanas un

izdošanas darbam Somijā un Igaunijā. 1835. gadā bija iznācis

karēļu un somu tautas eposs «Kalevala». 1849. gadā eposs parā-
dījās otrā — plašākā redakcijā. «Kalevala» radās, ārstam un filo-

logam Eliasam Lenrūtam sakopojot un apvienojot episkās dzies-

mas, kā arī izmantojot liriskās dziesmas, daudzus buramvārdus
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v. c. folkloras žanrus. No 1857. līdz 1861. gadam iznāca Fridriha

Reinholda Kreicvalda sastādītais igauņu eposs «Kalevipoegs»

(izmantotas igauņu tautas teikas, pasakas, liroepiskās un liriskās

dziesmas). Latviešu literātiem nacionālās kustības periodā minētie

darbi bija pieejami vācu tulkojumos.
10

«Baltijas Vēstnesī» 70. gadu
sākumā parādījās raksti par Kalevipoega teiku un «Kalevalu».11
Bez tam Pumpuram zināmus rosinājumus sniedza vācu dzejnieka

un rakstnieka Vilhelma Jordana darbi eposa novadā, kā arī serbu

episkās dziesmas.

V. Jordans (1819—1904), gribēdams popularizēt vācu tautas

eposu un atjaunot vācu episkās mutvārdu dzejas seno priekšne-

suma veidu, 19. gadsimta 60. — 70. gados sacerēja eposu «Nībe-

lungi» — «Zigfrīda teika» (1867—1868), «Hildebranta atgrie-
šanās» (1874). Viņa «Nībelungi» ir vācu tautas varoņeposa «Nī-

belungu dziesma» (ap 1200) brīvs pārdzejojums seno ģermāņu

aliterācijas vārsmās. V. Jordans apceļoja Vāciju un devās ceļojumā

na Ameriku, «līdzīgi senajiem ģermāņu episko dziesmu izpildī-

ājiem», sniegdams savu sacerējumu recitācijas (melodeklamā-
is) veidā.

Savus uzskatus tautas eposa jautājumos V. Jordans ir izteicis

darbos: «Ģermāņu episkais pants un tā aliterācija» (1868), «Ho-

ēra mākslas likums un rapsodika» (1869), «Episkās vēstules»

876). «Episkajās vēstulēs» viņš pauž maldīgu uzskatu, ka ir

kai «četras episkas tautas» — indieši, persieši, grieķi un ģer-

ņi, kam vienīgajām ir un var būt tautas eposs. Sāds apgal-

vojums A. Pumpuram likās kā izaicinājums, uz kuru bija jādod
atbilde. Ar minētajiem V. Jordana uzskatiem viņš polemizē «Lāč-

plēša» pirmizdevumā priekšvārdā. Pats «Lāčplēsis» ir zināmā mērā

A. Pumpura atbilde uz V. Jordana apgalvojumu. V. Jordana uzskata

kritikai «Lāčplēša» priekšvārdā tomēr trūkst dziļāka principiāla
rakstura. A. Pumpurs aprobežojas ar to, ka «četrām episkajām
tautām» pieskaita piekto — «leišu-latviešu tautu». Tā V. Jor-

dana kļūdainā teorija īstenībā tiek apstrīdēta tikai faktu apjoma
zinā.

Vērojot un vācot latviešu tautas dzejas materiālus, nacas

konstatēt varoņdziesmu trūkumu. Sīs parādības izskaidrošanā

' «Kalevalas» vācu tulkojums iznāca 1852. gadā (Helsingforsā). «Kalevi-

poega» pirmizdevumā (1857— 1861) paralēli igauņu tekstam dots vācu. Vairāki

visai brivi «Kalevipoega» vācu tulkojumi tika izdoti 70. gados (Frankfurtē pie
Mainas 1873, Leipcigā 1875). Jāpiebilst, ka, pateicoties tam apstāklim, ka «Ka-

levipoega» pirmizdevums tika izdots kopā ar tulkojumu plaši pazīstamā valodā,

«Kalevipoegs» ātri guva ievērību Eiropā un ir vairāk tulkots cittautu valodās.

"K. X (undziņšj. Igauņu teikas.
— Baltijas Vēstnesis, 1870, N° 50; Sleziņu

Andrejs. Somu tautas eposa «Kalevalas» vēstungs pārskats. — Baltijas Vēst-

nesis, 1872, N° 43.
y . . '_ afv. PSR
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iezīmējās divas hipotēzes: 1) episko dziesmu vēsturiskā zuduma,

2) mitoloģiskā («sabrukuma») hipotēze.
Pēc vēsturiskā zuduma hipotēzes, episkās varoņdziesmas se-

najiem latviešiem ir bijušas, taču zudušas nebrīvības gadsimtos.
Šāds uzskats sastopams jau G. Merķeļa «Vidzemes senatnes»

(«Die Vorzeit Lieflands») 1. sēj., 1798. gadā. 19. gadsimta trešajā
ceturksnī savos rakstos to pauž J. Zvaigznīte, J. Alunāns, Ausek-

lis, F. Brīvzemnieks v. c. Sāds izskaidrojums ir sniegts arī dažos

vēlākajos rakstos, piemēram, K. Barona «levadā» viņa sastādītā

latviešu tautasdziesmu kopojuma «Latvju dainas» pirmajam sē-

jumam (1894).
Episko dziesmu vēsturiskā zuduma hipotēze parādās arī

A. Pumpura sacerējumos. Dzejolī «Meklēsim dziesmas» (1873)
viņš saka:

Kur ņemsim tādas dziesmas

Kā tās, kas aizmirstas,
Kas tika lielās briesmās
Caur svešiem gremdētas?

«Lāčplēsī» viņš notēlo, ka senlatviešiem ir dziesmas, ar kurām

tie cildina varoņus.

«Lāčplēša» priekšvārdā A. Pumpurs zīmīgi raksta, ka «Pēc

kristīgas ticības izplatīšanās pasaulē tika izskaustas pie tautām

dievu un varoņu teikas..». Līdz ar vācu krustnešu ienākšanu

Latvijā, saka dzejnieks citviet šai priekšvārdā, «..notika liela

pārgrozīšana visā (latviešu — J.R.) tautā ne vien viņas politiskā

stāvoklī, bet arī visā tūkstoš gadus vecā reliģijā». Papildinājumos,
ko A. Pumpurs vēlāk ierakstījis eposa pirmizdevuma eksemplārā,

viņš šo teikumu paplašinājis ar piebildi: «..tā ka nākamie laiki

nomāca visu viņas kultūru un apklāja agrāko laika periodi ar

tumšu apsegu». Tātad šais apstākļos tautā varēja zust ne vien

varoņdziesmas, bet pat miņa par tām. «Izskaidrojumos par «Lāč-

plēsi»» (1889), aizrādījis, ka «Lāčplēša teiku tauta nav sacerētājam
priekšā dziedājuse, bet gan stāstījuse», dzejnieks tālāk spriež:
«Varbūt, ka reizi to un daudz citas varoņu dziesmas dziedāja

Latvijas pakalnos un birzēs līgusoņi, viņu kopēji un glabātāji,
bet līdz ar līgusoņiem ir aizgājušas ari latvju varoņu dziesmas

uz dvēseļu mājām, — atlikuse tikai atmiņa tautā, stāstu formā.»

Eposa mitoloģiskā sabrukuma hipotēze izpaužas J. Lauten-

baha-Jūsmiņa rakstos. Saskaņā ar šo hipotēzi kādreiz ir eksistē-

jis latviešu mitoloģiskais eposs, kas vēlāk sabrucis atsevišķos
teiku un tautasdziesmu fragmentos. Sakārtojot un apvienojot
šīs drumslas, eposu ir iespējams atjaunot. Vadoties no minētajiem

uzskatiem, J. Lautenbahs centās pēc latviešu tautas teiku, pasaku,
tautasdziesmu v. c. materiāliem rekonstruēt šķietamo seno mi-

toloģisko eposu. Tā radās viņa eposi «Zalkša līgava» (1880),
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«Dievs un Velns» (1885), bet jo sevišķi «Niedrīšu Vidvuds»

(1891).

Maldīga ir hipotēze, ka latviešu tautasdziesmas un teikas ir

cēlušās no kāda mitoloģiska eposa. Latviešu tautasdziesmas ir

īpaša senas cilmes žanra sacerējumi — tāpat kā tām tautām, kam

folklorā ir eposs. Tas pats sakāms par latviešu tautas pasakām un

teikām. Kas attiecas uz vēsturiskā zuduma hipotēzi, tad jāaiz-
rāda, ka ārpus tās ievērības loka ir palicis vesels komplekss sva-

rīgu jautājumu, kuri faktiski neizbēgami izvirzās sakarā ar tās

pamatizteikumiem. i

Rakstos, kas pauž vēsturiskā zuduma hipotēzi, kā latviešu

episko varoņdziesmu izzušanas iemesls tiek minēta vācu iebru-

cēju vardarbība pret šo dziesmu zinātājiem, baznīcas ideoloģiskā

cīņa pret tautas episkajām dziesmām, šo sacerējumu aizmiršanās

jaunajos sabiedriski vēsturiskajos apstākļos v. tml.

Sakarā ar šiem skaidrojumiem rodas, piemēram, daži jautā-

jumi, kuriem vēsturiskā zuduma piekritēji ir pilnīgi pagājuši

garām. 1. Kā izskaidrot faktu, ka eposa nav arī otras baltu tau-

tas — mūsu kaimiņu lietuviešu — folklorā? Lietuvieši taču

13. gadsimtā ne tikai netika pakļauti vācu iebrucējiem, bet tiem

šai laikā izveidojās valsts, kas pastāvēja vairākus gadsimtus un

atsevišķos laika posmos (14. gadsimta beigās un 15. gadsimta

pirmajā pusē) bija pat viena no spēcīgākajām Eiropā. 2. Nevē-

rojot baznīcas nepārtrauktu enerģisku cīņu pret senlatviešu pa-

gānisko reliģiju, līdz pat jaunākiem laikiem tautā saglabājās daudz

mitoloģisku dziesmu un teiku ar pagāniskiem motīviem. Vidus-

laikos attīstījās tādi baltvācu feodāļiem pilnīgi nepieņemami sen-

latviešu folkloras cikli kā satīriskās tautasdziesmas un pasakas

par kungiem. Kāpēc šādos apstākļos tautā nevarēja saglabāties

ja ne vēsturiska rakstura varoņdziesmas, tad vismaz atsevišķas

plašākas mītiskas varoņdziesmas, ja šāds žanrs kādreiz senlat-

viešiem būtu bijis? 19. un 20. gadsimtā ir pierakstīts milzīgs dau-

dzums latviešu tautas dzejas sacerējumu, taču visā šai materiālu

masā varoņdziesmu nav nemaz. Tādu nav arī pašos vecākajos

(sākot ar 16. gadsimta beigām) tautasdziesmu iespiedumos.
Daži autori kā priekšpadomju (T. Zeiferts), tā padomju laikā

(A. Upīts, J. Niedre) ir izteikuši domas, ka latviešu folklorā

arī pirms vācu kundzības nodibināšanās episku varoņdziesmu nav

bijis.
A. Upīts savā referātā Latvijas Padomju rakstnieku savienības

I kongresā 1941. gadā teica: «..cik spriežams pēc vēlāko ieka-

rotāju — vācu krustnešu vai baznīcas kalpībā esošo tendenciozo

hronistu nepilnīgajām ziņām, vēsturiski notikumi (līdz 13. gad-
simtam — J.R.) ir norisinājušies novados, sadrostaloti pašu ļaužu
starpā, kur tautas kolektīvi radošais gars nav atradis pietiekami
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bagātīgu un spraigu vielu plašākiem episkiem atvēstījumiem

(pasvītrojums mans — J.R.). Vismaz itin nekas no tādiem mūsu

dzejā nav uzglabājies.»
12 Vēl noliedzošāk izsakās J. Niedre. Eposa

trūkumu viņš skaidro ar to, ka 1) 12.— 13. gadsimtā «senlatviešu

konsolidācija tautībā vēl nav nobeigusies»; 2)«individualitāte
tad vēl nebija kļuvusi vēsturiski nozīmīga pašā ļaužu sabiedris-

kajā dzīvē».
13

Kā redzams, jautājumu, kāpēc latviešu folkloras materiālos,
kas ir saglabājušies, nav varoņdziesmu un vai tādas vispār lat-

viešiem ir bijušas, vēl nevar uzskatīt par noskaidrotu. Risinot

šo tēmu, ir rūpīgi jāizanalizē citu tautu episkās mutvārdu dzejas

tapšanas un attīstības sabiedriski vēsturiskie nosacījumi un at-

tiecīgie principiālie secinājumi jāsaista ar latviešu tautas vēstu-

res īpatnību analīzi. Ir zināmā mērā pieļaujama iespēja, ka varoņ-

dziesmu žanrs senatnē latviešiem vispār ir bijis, taču tikai savas

attīstības sākotnē un vēl nav ietvēris plašu materiālu; te mūsu

viedoklis atšķiras no tēzes par neapšaubāmu jau izveidotu varoņ-
dziesmu žanru senā latviešu vēstures periodā. Turpmākajos gad-
simtos nelabvēlīgu faktoru ietekmē šī žanra veidošanās varēja

apstāties un samērā nedaudzie jau agrāk radušies sacerējumi —

izzust un pilnīgi aizmirsties.

Latviešu inteliģences dedzīgā interese par tautas episkās

dzejas jautājumu stimulēja dažu plašāku Ausekļa un F. Māl-

berģa episku dzejojumu rašanos 19. gadsimta 60. un 70. gadu

mijā un 70. gadu vidū (F. Mālberģa «Staburags un Liesma» 1869.

gadā; Ausekļa «Čūsku tēvs Zalksis» ap 1875. vai 1876. gadu un

viņa plāns eposam «Dzintaria»). Taču pilnīgi īpašu vietu lat-

viešu literatūras vēsturē ieguva Pumpura radītais eposs «Lāč-

plēsis».

ANDREJA PUMPURA

DZĪVES UN JAUNRADES CEĻŠ

Viena no Pumpura mūža rituma būtiskākajām iezīmēm — ilgu
laiku (līdz mūža vidum) viņš nodzīvoja starp lauku ļaudīm, bija
cieši saistīts ar viņu dzīvi, priekiem, bēdām, vajadzībām un cen-

tieniem.

Andrejs Pumpurs dzimis 1841. gada 22. septembrī (pēc vecā

stila 10. septembrī) bijušā Rīgas apriņķa Lieljumpravas pagastā

12

Upīts A. Latviešu literatūras attīstības celi.
—

Grām.: Kopoti raksti, 21. sēj.
R., 1952, 761. lpp.

13 Niedre ). Latviešu literatūra, 1. sēj. R., 1952, 29., 30. lpp.
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Ķeirānu mājās. Lieljumpravas pagasts bija abos Daugavas krastos.

Pumpurs dzimis un līdz septiņpadsmitarpus gadu vecumam dzī-

vojis tai Lieljumpravas pagasta daļā, kas atradās Daugavas krei-

sajā (Kurzemes) pusē. Viņa tēvs Indriķis (dzimis 1811. gadā,

par miršanas gadu pagaidām trūkst ziņu) bija muižas strādnieks —

vīndeģis — un vienlaikus Ķeirānu klaušu māju saimnieks.

Ķeirāni bija lielas mājas pašā Daugavas krastā, Dīriķu upītes

labajā pusē pie tās ietekas Daugavā. Pēc 2—3 gadiem (VV) In-

driķa ģimene pārcēlās uz Dīriķu mājām Dīriķu upītes kreisajā

krastā, netālu no Daugavas krasta. 1845. gadā mira Dīriķu iepriek-
šējais saimnieks, Pumpuru radinieks Zariņš (VV), Indriķis kļuva

par šo klaušu māju saimnieku.

No 1853. līdz 1856. gadam Andrejs Pumpurs apmeklē Liel-

vārdes draudzes skolu. Viņš to beidz sekmības ziņā kā pirmais
skolēns. Pa to laiku parādu dēļ viņa tēvam ir nācies atstāt Dīriķu

mājas, ģimene ir pārgājusi dzīvot pie Andreja mātesbrāļa Jēkaba

Lieljumpravas Kraukās. Pasliktinājušos ģimenes materiālo ap-

stākļu dēļ radušies nepārvarami šķēršļi Andreja sūtīšanai Jaun-

jelgavas apriņķa skolā. Draudzes skolas elementārmācības, ja ne-

skaita daudz vēlāk — pusmūžā — vienu karaskolā pavadīto gadu,

Pumpuram ir vienīgā oficiālā izglītība. Tiesa, karaskolas laikā

Pumpuram, kā viņš pats to liecina, ir nācies — domājams, dažos

priekšmetos un tikai vispārīgos vilcienos — apgūt arī tālaika

ģimnāzijas kursa programmu. Visu pārējo nācās iegūt pašiz-

glītības ceļā — lasot grāmatas, kā arī sarunās ar cilvēkiem, kam

augstāks izglītības līmenis un lielāks vai daudzpusīgāks zināšanu

krājums. Arī vērojot tautas dzīvi, sarunās ar vienkāršajiem ļau-

dīm, kas bija gadu simteņos un gadu tūkstošos krātās tautas gud-
rības, dabas un apkārtējās pasaules vērojumu, praktiskās dzīves

pieredzes, zināšanu un atziņu mantinieki, tālākveidotāji un devēji
nākamām paaudzēm.

1856. gada rudeni un daļu tam sekojošās ziemas Pumpurs ar

tēvu ir Lietuvā, Mirabeles muižā netālu aiz Pandēles pilsētiņas;

Andrejs palīdz tēvam vīndeģa darbā. Andreja uzmanību saista lie-

14

Novadpētniece Vaida Villeruša, pētījot Latvijas PSR Centrālā Valsts

vēstures arhīva dokumentus (Lieljumpravas draudzes metriku grāmatas,23s. fonds,
4. apraksts, 1486. lieta; Lieljumpravas muižas revīziju listes par laiku no 1782.
līdz 1850. gadam, 199. fonds, 1. apraksts, 168. lieta) un citus materiālus, ir ie-

guvusi ziņas par Andreja Pumpura senčiem, vecākiem, v. c. radiniekiem Liel-
jumpravā, sākot ar 18. gadsimta 70. gadiem līdz 1875. gadam, tāpat par Pumpura
kaimiņu Dugo v. c. Dažos gadījumos šie materiāli precizē ap 1890. gadu rakstī-

tajās Pumpura atmiņās «Tēvijā» minētos faktus. V. Villerušas iegūtās ziņas, kas

ar viņas laipnu un dāsnu atļauju vietumis ir izmantotas šī izdevuma ievadapce-

rējumā, tiek apzīmētas ar VV.

10

Pumpura vēstule no Odesas 1877. gada 27. novembrī Kaudzītes Matīsam.
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Andrejs Pumpurs
dienesta sākuma posmā 19. gs. 80. gados

tuviešu zemnieku dzīvesveids, etnogrāfiski momenti, zemnieku

stāvoklis klaušu sistēmas apstākļos, viņu pretišķības ar muižu.

Pēc dzejnieka liecības («Tēvijā») viņš šai īsajā laikā iemācījies

«jau puslīdz labi» runāt lietuviski.



Andreja Pumpura zīmēta mērniecības karte



Jāzeps Rudzitis

26

No 1857. gada pavasara līdz 1858. gada pavasarim Andrejs

kopā ar vecākiem dzīvo pie tēva jaunākā brāļa Jāņa Lieljum-

pravas Lāčplēšos. Viņš piedalās visos darbos tēvabrāļa saimnie-

cībā, iet līdzi mājas ļaudīm muižas klaušu gaitās — pie kulšanas

muižas rijās un plostu laišanas pa Daugavu.
Drīz sākas Pumpura patstāvīgas darba gaitas. Sai laikā Lat-

vijā strauji norisinājās zemnieku māju iepirkšana no muižnie-

kiem par dzimtu, sakarā ar to zeme tika pārmērīta. Pārdodot

zemniekiem mājas par dārgu maksu, muižnieki ieguva līdzekļus
savu saimniecību pārkārtošanai atbilstoši jaunās kapitālistiskās
ražošanas prasībām. 1858. gada 23. aprīlī Pumpurs stājas dienestā

pie Rembates barona Heinriha Rautenfelda par «pirmo mērnieka

puisi» pie kāda mērnieka palīga, kas bija latvietis, bet, noliedzot

savu tautību, bija pārgrozījis savu vārdu un tēloja lepnu cittau-

tieti. Andreja tēvs ar sievu un meitu 1858. gadā pārceļas dzīvot

uz Lielvārdi, lai Lieljumpravā vairs nekad neatgrieztos (VV).
Veselus četrpadsmit gadus — līdz 1872. gadam — Andrejs Pumpurs
strādā zemes mērīšanas darbā (vēlāk par mērnieka palīgu)

16

dažādās vietās Vidzemē — Rembatē, Taurupē, Katriņā, Ogres

muižā, Cirstos, Leimaņos, Piebalgā.

īpaši nozīmīgs ir Piebalgā — Vecpiebalgas un Jaunpiebal-

gas pagastos — pavadītais laiks (1867—1872). Vecpiebalga 19.

gadsimta 60. gadu beigās un 70. gadu pirmajā pusē izceļas ar ļoti

rosīgu kultūras un sabiedrisko dzīvi. Pumpura garīgajā attīstībā,

viņa meklējumu ievirzē ievērojama nozīme ir Vecpiebalgas sprai-

gajai kultūras dzīvei, viņa sakariem ar Vecpiebalgas literātu pul-

ciņu (J. Jurjāns, J. Pilsātnieks, A. Stērste, brāļi Kaudzītes v. c).
60. gadu beigās un 70. gados top lielākā daļa Pumpura dzejoļu.

Tie sāk parādīties presē — laikrakstā «Baltijas Vēstnesis», sākot

ar 1869. gadu. Dzejnieks pievēršas mīlestības tematikai, filozo-

fiskai apcerei, svarīgām sabiedriski politiskām tēmām. Viņa sabied-

riskās lirikas un liroepikas sacerējumi romantiskā skatījumā
ataino latviešu tautas dzīvi pirms vācu iebrukuma, tēlo cīņas

ar iebrucējiem un nonākšanu to jūgā, pauž tautas atsvabināša-

nās, nacionālās pašapziņas un tautu draudzības idejas. Tās ir

tēmas un idejas, kas vēlāk plašā episkā izveidojumā parādās
«Lāčplēsī». Minētajos dzejoļos radoši izmantoti tautasdziesmu,
teiku un mitoloģijas tēli. 1867. gadā kādās kāzās sacerētā dzies-

miņa «Stāsti manim, Daugaviņa» («Kur aug mana līgaviņa»)
pāris gadu laikā kļuva plaši pazīstama sadzīvē visā Vidzemē. Līdzās

Auseklim Pumpurs 70. gados ir pats ievērojamākais latviešu

16
«Pirmais mērnieka puisis» — tiri tehnisks piepalīgs praktiskajā zemes

mērīšanas darbā; «mērnieka palīgs» varēja veikt «mērnieka» darbu, taču izstrā-

dāto dokumentāciju vajadzēja apstiprināt citam mērniekam.
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dzejnieks, spilgtākais t. s. tautiskā romantisma pārstāvis. Par lielo

atsaucību, ar kādu latviešu progresīvā inteliģence uzņēma Pum-

pura dzeju, liecina rindas Kaudzītes Matīsa atmiņu piezīmēs, kas

attiecas uz dzejnieka Piebalgas perioda sacerējumiem, «..kas

vien tolaik ņēma rokā nedēļas laikrakstu «Baltijas Vēstnesis»,
tie nepacietīgi šķīra viņa nepārgrieztās lapas, skatīdamies, vai

viņa priekšpēdējās pusēs neatradīsies kāds dzejolis ar zināmo pa-

rakstu «-rs»
17

[«Pumpurs» — J.R.].
70. gados Pumpurs stājas pie «Lāčplēša» sacerēšanas. Darbs

ilgst četrpadsmit gadus.
1872. gadā Pumpurs jau ir Jumurdā. Te viņš strādā par muižas

pārvaldnieku un mežzini, šai laikā arī izmēri Ērgļu mācītājmui-
žas zemi. Viņš turpina uzturēt sakarus ar Vecpiebalgu, nereti ir

viesis Vecpiebalgas draudzes skolā, kur sastopas arī ar Ati Kron-

valdu, kas kopš 1873. gada jūnija dzīvo Vecpiebalgā un līdz mūža

galam ir skolotājs šīs draudzes skolas augstākajā klasē.

1874. gadā Pumpurs pāriet dzīvot Rīgā, strādā uzņēmēja un sa-

biedriskā darbinieka Riharda Tomsona minerālmēslojumu fabrikā

par pārvaldnieku, darbojas Tomsona izdotā laikraksta «Darbs»

redakcijā un Rīgas Latviešu biedrībā.

1875. gada 27. jūlijā dzejnieks salaulājas ar 22 gadus veco

Vecpiebalgas Jaungaigalu māju saimnieka Gobasmeitu Edi (1852 —

1937). Pumpurs un Ede pirmoreiz redz viens otru 1867. gadā kādā

vasaras dienā Jaungaigalās. Sākot apmēram ar 1873. vai 1872. gadu,

Pumpura un Edes galīgā tuvināšanās ir notikusi sarežģītos ap-

stākļos, dzejniekam mokoši atsakoties no ieceres iegūt par savu

mūžabiedri dziļi, kaislīgi, ļoti nopietni iemīlēto Elīzi Rātmin-

deri (1848—1928), Vecpiebalgas draudzes skolas priekšnieka
meitu. Taču, šķiet, dzejnieka dvēselē visu mūžu ir palikusi šīs

viņa mīlestības nepiepildi juma sāpe. (E. Rātmindere vēlāk ap-

precas ar Kaudzītes Matīsu.)
Edes tēvs, bagāts saimnieks, dzirnavu un kroga rentnieks,

paziņo, ka jaunajai ģimenei viņš dzīvē nesniegs nekādu mate-

riālo atbalstu. Sis solījums tika turēts.

Rīgā Pumpuru māc arvien pieaugošas dzīves neveiksmes un

likstas.

1876. gada augustā Pumpurs viens pats atstāja Latviju un

apmetās Maskavā, taču viņa mēģinājumi sameklēt tur darbu bija
neveiksmīgi. Viņš piesakās krievu savvaļnieku (t.i., volontieru

jeb brīvprātīgo) grupā, kas formējas braucienam uz Serbiju, lai

piedalītos serbu-turku karā. Cīņās dzejniekam tomēr nenācās

piedalīties: laikā, kad Pumpura nodaļa nonāca frontes joslā, starp

17
Kalninieks [Kaudzīte M.]. Andrejs Pumpurs. — Kraj.: Jauna Raža, 6. sej

R., 1903, 27. lpp.
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abām karojošām pusēm tika noslēgts pamiers, pēc tam (1877.

gada februārī) sekoja miera līgums. Kopā ar brīvprātīgajiem Donas

kazaku nodaļā viņš uzturējās Serbijā četrus mēnešus — no 1876.

gada oktobra līdz 1877. gada februārim. Savu braucienu uz Mas-

kavu un Serbiju viņš attēlojis aprakstā «No Daugavas līdz Dona-

vai» (1895).
No Serbijas dzejnieks devas uz Krimu, kur pēc neveiksmī-

giem darba meklējumiem kādā civilā nozarē iestājās aktīvā kara-

dienestā Sevastopolē 13. kājnieku divīzijā. Viņš dienēja inže-

nieru komandā, kuras darbs bija saistīts ar nocietinājumu un krasta

artilērijas ugunspunktu izveidi Melnās jūras piekrastē sakarā

ar pavisam drīz paredzamo krievu-turku karu. Šķiet, Pumpurs
veica kādus ģeodēzista palīguzdevumus. 1877. gada 17. maijā
viņš tika ieskaitīts kājnieku 49. Brestas pulkā. Sekoja mācības

Odesas karaskolā, pēc tam — līdz 1880. gada 3. maijam — atkal

dienests kājnieku 49. Brestas pulkā Krievijas dienvidos. 1880.

gada maijā viņu pārcēla uz 15. rezerves kājnieku kadru batal-

jonu, kas bija stacionēts Rīgā un Pumpura dienesta laikā vai-

rākkārt mainīja nosaukumus. Formāli visu laiku būdams šīs vie-

nības sastāvā, viņš dienēja vairākās vietās Latvijā (Rīgā, Slokā,

Cēsīs), kā arī Lietuvā (Panevēžā) un Igaunijā (Tērbatā). Pum-

purs lēnām uzdienēja, 1890. gadā iegūstot štābkapteiņa pakāpi;

pēc tam viņam vairs netika piešķirta neviena augstāka militārā

pakāpe.
80. gadu sākumā, dzīvodams Rīgā, Pumpurs iestājās narodo-

voļcu tipa slepenā militārā organizācijā. Tās galvenie dalībnieki

bija podporučiks Kārlis Aizups, Pumpurs (šai laikā praporščiks),
podporučiks Juris Tīdenis un praporščiks Mārtiņš Krātiņš. Pul-

ciņa darbība līdz šim maz izpētīta. Pēc žandarmērijas datiem, kas

gan, domājams, ir visai pārspīlēti, tā dalībnieki plānojuši sagrābt

Latvijā varu, lai atņemtu muižniekiem zemi, kapitālistiem fab-

rikas un lai zemi sadalītu starp latviešu zemniekiem, bet fabrikas

nodotu strādnieku īpašumā. Pulciņa lietu izskatīja Viļņas kara

apgabala tiesa savās izbraukuma sēdēs Rīgā 1882. gada aprīlī. Gan

tāpēc, ka tiesa baltvācu muižniekiem nebija labvēlīga, gan «pierā-
dījumu trūkuma dēļ» («no He^ļOKa3aHHOcTM. . o6BHHeHHH Ha

cy#e6HOM apsūdzētos attaisnoja.
Kāda varēja būt Pumpura iekšējā dziļākā attieksme pret iz-

raudzīto militāro profesiju? Ir acīmredzams, ka pastāvīgo kara-

dienestu viņš izraudzījās dienišķās iztikas motīvu dēļ, skaudras

materiāla rakstura vajadzības, nepieciešamības virzīts. Virsnieka

profesija kļuva iztikas avots viņam un viņa ģimenei.

Taču, ņemot vērā to, kas jau zināms par Pumpuru, jāizsaka
vēl daži pēc mūsu domām svarīgi pieņēmumi. Pirmkārt, Pumpurs
bija varonības un cīņas dzejnieks, un tāpēc, domājams, karavīra
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Andrejs Pumpurs 19. gs. 90. gados

profesija bija arī kaut kas tāds, kas saskanēja un sasaucās ar viņa
dabu un tieksmēm. Otrkārt, atrazdamies armijā, Pumpurs nebija
pilnīgi atrauts no tā sociālā slāņa, no kura bija nācis viņš pats un

kura intereses un vajadzības viņam tuvas. Ik dienas viņš bija
saskarē ar vienkāršajiem cilvēkiem; tie lielākoties bija kareivju
drēbēs ietērpti zemnieki. Tiesa, tie bija galvenokārt krievu un

citu Krievijas tautu zemnieki. Taču dzejnieka korespondence

«Baltijas Vēstnesim» 1877. gada 6. aprīlī, tāpat 1877. gada 15. jū-



Jāzeps Rudzitis

30

lijā Kaudzītes Matīsam rakstītā vēstule, apraksts par serbu-turku

kara savvaļnieka gaitām «No Daugavas līdz Donavai» jau pagā-

jušā gadsimta 70. gadu otrās puses sākumā rāda Pumpuru kā cil-

vēku, kuram rūp ne tikai savas tautas, bet arī citu tautu likteņi.
Jau šai laikā viņa uzmanību un interesi ir saistījušas dažādu tautu

ieražas un folklora. Jau šai laikā viņš savas tautas vitālo inte-

rešu atrisināšanu saista kopsakarā ar lieliem vēsturiskiem noti-

kumiem nākotnē, ar citu tautu likteņiem. Tāpēc vienkāršo kara-

vīru — krievu un citu tautību zemnieku — sirds pukstos viņš sa-

klausa arī savus sirds pukstus, savas tautas sirds balsi. Treškārt,
Pumpurs neapšaubāmi ir nonācis pie atziņas, ka viņš vēstures grie-
žos varētu kļūt vajadzīgs un noderīgs arī ar savām karavīra zināša-

nām un pieredzi. Domāju, ka šie trīs momenti ir lielākā vai mazākā

mērā palīdzējuši Pumpuram dzelžaino nepieciešamību savienot

ar viņa paša dziļākajām un intīmākajām tieksmēm. Tie ir darījuši

dzejniekam panesamāku armijas virsnieka pienākumu jūgu, viegli-
nājuši tā smagumu. Tie ir palīdzējuši impulsīvajam Andrejam
Pumpuram panest armijas disciplīnu, kazarmu garu.

Kā dienests armijā ir ietekmējis Pumpura jaunradi, viņa dzej-
nieka un rakstnieka darbu? Vispirms jāatzīmē, ka armijas virsnieka

profesija nebija vispiemērotākā savienošanai ar literārās jaun-
rades darbu. Virsnieka pienākumi bija saistīti ar ievērojamu garīgu
un fizisku slodzi. Pumpuram, cik var spriest, bija samērā maz

brīva laika, tas bija sadrumstalots, saraustīts. Apstākļos, kas trau-

cēja rakstīt, nodoties literārajai jaunradei, bija jāizveido un jā-
uzraksta «Lāčplēsis», savdabīgās bērnības un jaunības dienu at-

miņas «Tēvijā», plašais apraksts «No Daugavas līdz Donavai».

Lasot «Lāčplēša» lappuses, mēs izbrīnā apstājamies un domājam,
kur Pumpurs ir ņēmis tik dziļas domas par tautas lomu, tās neat-

ņemamām tiesībām, par cilvēci, par pienākumiem pret tautu un

cilvēci. Te nav iespējams vispusīgi izsvērt un iztirzāt šo jau-

tājumu, taču, aplūkojot viņa karadienesta gaitas, jāsaka sekojo-
šais. Vecajā krievu armijā oficieru vidū nebija tikai šauri savas

nozares un sava amata speciālisti, nebija tikai monarhisti, cara

režīma pakalpiņi, pastāvošās muižnieciski birokrātiskās iekārtas

piekritēji. Bija arī daudz ļoti izglītotu cilvēku ar plašiem uz-

skatiem, bija demokrātisku sabiedriski politisko uzskatu pie-
kritēji, revolucionāri noskaņoti cilvēki. Būtu brīnums, ja Pumpurs,
ilgstoši dienēdams armijā, nebūtu nācis kontaktā ar šādiem cil-

vēkiem. Tas nedaudzais, kas mums jau zināms par viņa saka-

riem ar minēto latviešu virsnieku pulciņu Rīgā 1881. gadā,
balsta šādu pieņēmumu. Tādēļ, domājams, ka dienesta gadi

savdabīgos apstākļos ir ievērojami paplašinājuši Pumpura zināšanas

un redzesloku, bijuši viņam nozīmīga garīgās augsmes skola,
devuši spēcīgus idejiskus impulsus viņa literārajai jaunradei.
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Andrejs Pumpurs (trešajā rindā otrais no kreisās)
dienesta biedru vidū Daugavpilī 19. gs. 90. gadu beigās

80. gados un 90. gadu pirmajā pusē Pumpurs raksta maz.

Publicēti 15 dzejoļi. Interesantākie un labākie no tiem: «Vēlreiz

pie Daugavas», «Tautas dziesmas», «Tu pats sev esi pasaule»,
«Ziema», «Meža brauciens». Viņš arī sakopo savus agrāk periodikā
iespiestos dzejoļus, tie 1890. gadā iznāk krājumā «Tēvijā un sve-

šumā». Pēc P. Brjanceva grāmatas
18 materiāliem 1892. gadā pub-

licēts raksts «Leišu-latviešu tautu priekšvēsturīgais laikmets». 19

Apcerējums, kurā gan daudz no Brjanceva nekritiski pārņemtu
ziņu, apliecina Pumpura īpašo interesi par lietuviešu senatni,

viņu izcelšanos, mitoloģiju, ticējumiem un ieražām.

1896. gada 12. jūlijā ar «Augstāko pavēli» («BbicoHaMiiiHM npn-
Ka3OM») Pumpurs tika pārcelts uz Daugavpils intendantūru

(4bmhckom BeiueßOM cKAa#) — karaspēka apgādes daļu. Daugav-
pils intendantūra bija viena no lielākajām armijas mantu glabā-

BpsiHuee 11. 4. HcTopna AiiTOßCKaro c ApeßHeiiiiJMx BpeMeH.
BMAbHa, 1889.

Pumpurs A. Leišu-latviešu tautu priekšvēsturīgais laikmets. — Austrums.

Jelgavā, 1892, Ne 1-4; 18.-21., 100.-102., 171.-175., 387.-392. lpp.

A.Pumpura eposs «Lāčplēsis»
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tavām visā Krievijā; tās noliktavās bija valsts mantas desmitiem

miljonu rubļu vērtībā; tā apgādāja Viļņas un Varšavas kara ap-

gabalu karaspēku, pārvaldes un iestādes.
20

Izvadājot armijas man-

tas, Pumpuram pastāvīgi bija jābrauc komandējumos, arī tālos

un ilgos — nācās šķērsot lekškrieviju, būt Kaukāzā, Vidusāzijā,

Krievijas Tālajos Austrumos, Ķīnā, pabūt Malajas pussalā, Cei-

lonā (no tuvākām vietām jāmin Rīga, Kauņa, Brestļitovska, Kre-

menčuga, Odesa v. c.). No šādu ceļojumu iespaidiem izaudzis

nelielais apraksts «Austrumā aiz zemēm, jūrām» (I — 1898, II —

1900). Viņu nodarbināja romāna «Kurmis» iecere. Intendantūras

periodā tika uzrakstīti dzejoļi «Domas par iznīcību jauna gada

naktī», «Vēl reiz pie Daugavas», «Jaunais gadu simtenis aust».
21

lespējas nodoties literārai darbībai šai laikā bija sevišķi iero-

bežotas. 22

1901. gada rudenī, pēc atgriešanās no 11 mēnešus ilgā koman-

dējuma uz Tālajiem Austrumiem, Pumpurs sāka sajust stipras

sāpes locekļos, parādījās audzēji. Viņš bija saslimis ar sarkomu.

Pumpurs to vēl nezināja, nezināja arī Daugavpils kara slimnīcas

ārsti, kas nespēja noteikt diagnozi. Ļoti lielās ciešanas, kas arvien

vairāk pieauga, viņš panesa ar ārkārtīgu pacietību un, šķiet, iek-

šēju mieru. Slimības laikā viņš sarakstījās ar Ansi Gulbi un re-

daktoru Juri Kalniņu-Prātkopi par savu Kopotu rakstu, arī sace-

rējuma «Tēvijā» izdošanu. Pēc veltīgas ārstēšanās Daugavpils
kara slimnīcā un Ķemeru sanatorijā, stāvoklim pasliktinoties,

dzejnieku 1902. gada 30. maijā ievietoja Rīgas pilsētas slimnīcā

(tagad N. Burdenko Rīgas pilsētas 1. klīniskā ātrās medicīniskās

palīdzības slimnīca Sarkanarmijas ielā 5). Tur svētdien, Līgo die-

nas pēcpusdienā (pēc jaunā stila 6. jūlijā) pusčetros Pumpurs
nomira. Diagnoze: «Sarcoma multiple ossium» — kaulu daudz-

vietīgā sarkoma, kas ir sevišķi ļaundabīga vēža forma.

1902. gada 27. jūnijā (pēc jaunā stila 10. jūlijā) Pumpuru
apglabāja Rīgas Lielajos kapos (tagad Rīgas Memoriālais parks).

Kapsētā bija sapulcējies ļoti daudz ļaužu. To vidū bija daudz

strādnieku.

1929. gada 22. septembrī Pumpura atdusas vietā tika atklāts

Kārļa Zāles no Allažu šūnakmens darināts piemineklis. Tā augš-
daļā Pumpura portrets, pakājē — sērojošs Lāčplēsis.

2"
LļeHTpaAbHblil Focy4apCTßeHHblM ROCHHO-HCTOpiIHeCKHH apxnß CCCP,

cpoHfl 1949, oiincb I, aeAo 8, amct 456, amct 456 o6opoTHbiii.
21

«Jaunais gadu simtenis aust», kas nav iekļuvis līdzšinējos Pumpura kopotu
rakstu izdevumos, publicēts «Mājas Viesa» 1902. gada 1. numurā. Sis dzejolis ir

piemirsts, tāpat kā raksts «Leišu-latviešu tautu priekšvēsturīgais laikmets».
22 Par Pumpura piedalīšanos serbu-turku kara krievu brīvprātīgo formējumā,

par viņa dienestu cara armijā un Daugavpils intendantūrā sk. ari: Rudzitis J.

Andrejs Pumpurs karavīra un ierēdņa gaitās. — Karogs, 1981, Ne 9, 152. —159. lpp.
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K. Zāle. Andreja Pumpura kapa piemineklis
Rīgas Lielajos kapos (tagad Rīgas memoriālais parks). 1929. g.
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ANDREJA PUMPURA
UZSKATI PAR FOLKLORU

Latviešu literatūras vēsturē Pumpurs ir iegājis kā dzejnieks

demokrāts, cīnītājs par savas tautas brīvību un labāku nākotni.

Dzejnieks uzskatīja, ka lielākais ļaunums latviešu tautai ir

baltvācu muižniecība. Tā kopš savas kundzības nodibināšanas

13. gadsimtā ir kavējusi tautas attīstību, ir bijusi latviešu kul-

tūrai nelabvēlīgs un naidīgs faktors. Vācu muižnieki — latviešu

tautas apspiedēji un izsūcēji. Latviešu zemniecības un baltvācu

baronu intereses ir absolūti nesamierināmas.

Baronu jūga likvidācija ir latviešu tautas lielākais un cilde-

nākais vēsturiskais uzdevums. Brīvība jāizcīna un sociālais prog-

ress sekmējams, gan īstenojot reformas, gan ar ieročiem rokā vēr-

šoties pret mūžseno apspiedēju. Sie uzskati, par ko liecina Pum-

pura nedaudzās saglabājušās vēstules, daži viņa biogrāfijas fakti

un viņa daiļrade, visspilgtāk rāda dzejnieku kā progresīvu domā-

tāju.

Patiesi, antagonisms starp vācu muižniekiem un latviešu zem-

niekiem bija laikmeta sociālā pamatpretruna, šai ziņā dzejniekam

pilnīga taisnība. Cita lieta, ka šis fakts Pumpuram aizsedza šķiru

pretrunas pašā latviešu tautā, bet tās arvien vairāk pieauga. Kā

trāpīgi norāda Jānis Kalniņš, Pumpurs latviešu tautā «redz labus

un sliktus cilvēkus, bet neredz šķiras».
23

Tāpēc viņš domā, ka jau
līdz ar vācu feodāļu varas laušanu latviešu tautas dzīvē vairs nebūs

vietas sociālajai netaisnībai — visa tauta būs patiesi brīva.

Kādā vēstulē 1871. gada 24. jūnijā par savas dzīves mērķi dzej-
nieks izsakās: «Ikkatram cilvēkam ir savs iekšķīgs nolūks un mēr-

ķis, pēc kura tas visā savā dzīvošanā dzenas un, cik spēdams,

pūlējas, kā savu nodomātu mērķi aizsniegt varētu. Sādu mērķi

esu arī es izraudzījies, un vienu no tiem grūtākiem, proti: tautas

labklāšanu un aizstāvēšanu. Caur to nu man, kā zināms, daudz

grūtuma un vajāšanas savā mūžā jāpanes būs.»
24

Pumpura labākie

darbi ir spēcīgs, neviltots aicinājums uz šādu pašaizliedzīgu kal-

pošanu savai tautai.

Pumpurs uzskatīja, ka cīņā par nacionālo atbrīvošanos, par

demokrātisko centienu īstenošanu literatūrai ir svarīga loma.

Tas arī ir literatūras uzdevums — rosināt un aktivizēt sabied-

rību tautai un cilvēcei nozīmīgu mērķu sasniegšanā. 19. gad-
simta 70. gadu beigās, raksturojot tālaika latviešu progresīvo

23
Kalniņš J. Andreja Pumpurs. -

Grām.: Latviešu literatūras vēsture, 2. sēj

R., 1963, 537., 545.-546. lpp.
24

Andreja Pumpura raksti. Dzīvi un darbus apcerējis R. Klaustiņš, 2. sēj

R., 1925, 362. lpp.
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dzeju, rakstā «Nedziediet blēņu dziesmas» (1879) viņš saka:

«Vispārīgais mūsu jaunāko dziesmiņu mērķis ir: paskubināt uz

tautas un tēvzemes mīlestību, uz cenšanos pēc gaismas, izglī-
tības un brīvības, un tāds mērķis taču ir cilvēcības visaugstākais
tikums!» Sādu viedokli par literatūras sabiedriskajiem uzdevu-

miem ar savu idejisko virzību atspoguļo arī Pumpura daiļrades
labākā daļa un jo īpaši «Lāčplēsis».

Pumpura daiļradē redzama vieta ir gan latviešu tautasdzies-

mām, gan vēstītājai folklorai — pasakām un teikām, taču visvai-

rāk un viszīmīgāk viņš ir izteicies par tautasdziesmām.

Rakstā «Latviešu tautas meitām par tautas dziesmām» (1873)
dzejnieks saka, ka ikvienai tautai tās tautasdziesmas ir tās «se-

višķs īpašums», kam ir neaizstājama nozīme. Pārstāstījis Merķeļa
literārās teiksmas «Vanems Imanta» epizodi par Imantas un Kaupo

divcīņu, dzejnieks citē «kāda mūsu zemes aprakstītāja vārdus»:

«Vai! tautai, kuras varoņi tādā vīzē krīt!» Tālāk Pumpurs turpina:
«Viņam taisnība: Latvijas tautas, savus staltos vadoņus pazau-

dējušas, izklīda pa Baltijas kalniem un mežiem un krita verdzībā.

Bet vēl vairāk: vai! tautai, kurai dziesmas zūd.» Dzejolī «Ziedons

ziemas laikā» t. s. galda dziesmās otriem un trešiem vispārējiem
latviešu dziesmu svētkiem un citur viņš tautasdziesmas skata kā

latviešu tautas garīgā, morālā spēka avotu pagātnē un tālākam

vēstures gājumam; tajās viņš redz latviešu tautas nacionālās sav-

dabības spilgtu apstiprinājumu, bet to izmantošanā jaunlaiku
dzīvē — spēcīgu ieroci cīņā par tautas cieņu, pašapziņu, pret
baltvācu kundzību kultūras laukā. Rakstot par pirmiem vispārējiem
latviešu tautas dziesmu svētkiem un atzīmējis, ka to vissvarīgāko
kodolu veidoja latviešu tautasdziesmas, viņš ar patosu saka: «Ko

Vanem-Imanta neiespēja ar daudz tūkstošiem kara vīriem, to

iespēja tagad viens «Līgo-karogs ar ozola zaru», — latvieši

iegāja Rīgā..»

Jo augstu Pumpurs vērtē mūsu tautasdziesmās ietverto ētisko

un estētisko ideālu un māksliniecisko meistarību. Apcerējumā
«Par kādu vecu tikumu un tagadējo netikumu latviešu tautā»

(1880), pieskaroties latviešu precību dziesmu motīviem, viņš
raksta: «.. daudz tautas dziesmas apdzied tautieša sēras, kad viņa
meitu lūkošanas ceļš neizdodas, jeb tā no viņa izlūkota līgaviņa
caur kādiem apstākļiem nebija aizsniedzama, vai arī prasti no

tēva un brāļiem liegta. Sīs sēras nereti nobeidzas traģiski un tiek

apdziedātas ar tik dziļām dvēseļu jūtām un tādu poēziju, ka viņa
var līdzināties visdziļākai citu tautu veclaiku poēzijai un eposiem.»

Rakstā «Nedziediet blēņu dziesmas» dzejnieks aizrāda, ka

latviešu tautasdziesmām iezīmīga izteiksmes precizitāte, skaidrība

un ekonomija, dzejas gleznu vienkāršība un to pilnīga atbilstība

izsakāmajam saturam: «Tautas dziesmām ir tā īpašība, ka viņas
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izsaka visdzejiskākās, jaukākās domas prastos vārdos. Sie vārdi

nav meklēti, bet, liekas, ka būtu paši no sevis, caur kādu neizpro-
tamu spēku rādījušies jeb izauguši, un tik piepasīgi, ka neviens no

viņiem nesaka neko par daudz vai par maz, tie katrs izpilda savu

vietu tā, itin kā būtu jādomā, ka visā valodā nav vairs citu vārdu,
kuri varētu viņu vietu ieņemt.» Viņš secina un konstatē, ka lat-

viešu tautasdziesmas «palikušas par pamatu tagadējai dziesmi-

niecībai», t. i., latviešu profesionālajai dzejai.
Latviešu tautasdziesmās un vēstītājā folklorā Pumpurs ir lū-

kojis saskatīt un saskatījis liecības par tautas masu stāvokli

feodālās apspiestības gadsimtos, sociālās netaisnības apziņu, pro-
testu pret apspiestību. Vienā no savām satīriskajām vēstulēm

«Baltijas Vēstnesim», kas parakstīta ar pseidonīmu Anss Lauzums,
dzejnieks citē tautasdziesmas:

«Kādēļ manim līkas kājas,

Kādēļ kupris mugurā?
To man dara kunga rijas,

Kunga plati tīrumiņ'.

Nāciet, kungi, apraugiet,
Kāda mūsu dzīvošan':

Odens teki caur istabu,
Bebri lēca gultiņā.

Sīs tautasdziesmas vien jau gandrīz visu tālaika dzīvi izrāda.

No viņām varam redzēt, ka bēdas mūsu zemē arvienu ļoti stipras

pastāvējušas.»
25

Dzejnieks savam vēlākajam pirmo un otru kopotu
rakstu sastādītājam Jurim Kalniņam esot izteicies: «Sāpīgi no-

žēlojams, ka mūsu tautas un senču vēsture aizklāta ar necaur-

redzamu pagātnes segu.. Pat gluži maz par to pētīts un rakstīts,
kādā garā tauta nesa un cieta smago jūgu. Vai viņas locekļi līdzi-

nājās avīm, kuras savu muti neatvēra pret saviem cirpējiem un

kāvājiem; jeb vai viņas gars dzīvi sajuta smago slogu un vēlējās
to varbūt arī izdevīgā brīdī nokratīt? Cik zināms, tad tādu mēģi-

nājumu esot bijis vairāk nekā palaikam domājot. Tur izrādīto

cīņu un varonību vajagot aprakstīt un iztēlot. Mums ir neskai-

tāmi daudz dažādu pierādījumu par to, ka tautas gars vienumēr

dzīvi un sāpīgi sajutis savu bēdīgo likteni un sen ilgojies un cerē-

jis uz baltākām dienām. Tas iztēlojas tautas dziesmās, kuras nepār-

spējamiem dzejas un vaimanu vārdiem apdzied tautiešu sūri

grūto likteni.»26 Ar kādu idejisku mērķtiecību, vērīgumu un prasmi
Pumpurs ir pārlūkojis un izsvēris viņam zināmos latviešu folk-

25 Anss Lauzums. Baltijas mīļais vēstnesi!
— Baltijas Vēstnesis, 1870, N° 27.

26

Kalniņš J. Andrejs Pumpurs. — Grām.: Andreja Pumpura raksti. R., 1912,
XLVIII-XLIX lpp.
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loras materiālus, meklēdams tajos tieši tautas sociālā protesta

un labākas dzīves alku izpausmes, liecina tas, ka viņš ir pamanījis
vienu no nedaudzajām latviešu tautas varoņteikām, tautas teiku

par Kurmi — ar neparastām spējām apveltītu jaunekli, tautas at-

riebēju, muižnieku un varmāku soģi.
2

Tieši šādu teiku kā tautas

pašapziņas dokumentu, kā tās mutvārdu daiļrades dārgumu viņš
ir gribējis likt sava vienīgā (diemžēl tikai aizsāktā, bet no dzej-
nieka neatkarīgu iemeslu dēļ nepabeigtā) romāna «Kurmis» pa-
matā.

28

Līdzās tautasdziesmām un teikām Pumpurs par īpaši nozīmīgu
uzlūko tautas eposu. Priekšvārdā «Lāčplēsim» dzejnieks izsakās,
ka eposu pamatā ir tautas teikas un episkās dziesmas («teiku

dziesmas»), kas pauž «tautas likteni» un kurās parādās «vis-

augstākā sajēdzienā cilvēces tikumība un nekrietnība, vīrišķa
varonība un negantība, sievišķa tiklība un netiklība..» Viņš pie-
metina, ka eposi rodas, sakrājot šādas «teikas» un tās «dzej-

mākslīgi» apstrādājot.
Par ļoti nozīmīgu iedvesmas un māksliniecisko tēlu avotu

sava laika latviešu profesionālajai dzejai Pumpurs uzlūko tautas

mitoloģiju, kuru viņš vēro tautas teikās, pasakās, bet it īpaši tau-

tasdziesmās. Tautas mitoloģijas tēlos viņš ir konstatējis spilgtus
mākslinieciskuma vilcienus, tuvību cilvēka jūtu, pārdzīvojumu

pasaulei, dažādu cilvēka dzīves momentu ietvērumu. Par tautas

mitoloģijas nozīmi literatūrā dzejnieks rakstā «Nedziediet blēņu
dziesmas» saka: «Poēzija., caur viņu dabūn it jautru dzīvību, ir

bagātu kuplumu. Dziesminieks apdzied varoņus, viņu slavas dar-

bus, jūtas, mīlestību un ciešanas; visās šinīs lietās viņš var ie-

jaukt senatnes dabas dievus iz mitoloģijas, jā,pat pašus šos dievus

var ņemt par varoņiem tādēļ,ka tie tāpat darbojās, juta un mīlēja
kā cilvēki.. Gluži otrādi ir pie kristīgas ticības. Viņas dzeja
ir tikpat klaja, nepieietama un neizprotama kā tās debesis, kurās

viņas ideāli dzīvo.»

EPOSA «LĀČPLĒSIS» TAPŠANAS GAITA

Par «Lāčplēša» tapšanas gaitu, par eposa sacerēšanas norisi

pētnieku rīcībā ir tikai ļoti vispārīgas, fragmentāras, trūcīgas

ziņas. Kā zināms, pirmā pasaules kara laikā nozaudēts vai pilnīgi

gājis bojā dzejnieka personīgais arhīvs. R. Klaustiņš šai sakarā

27 Teikas publicējumu sk. Rigas Latviešu biedribas Zinību komisijas rakstu

krāj.. 3. sēj. R., 1885, 114.-117. lpp.
28

Rudzitis). Andreja Pumpura romāns «Kurmis».
— Karogs, 1986, m 5,

152.-157. lpp.
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raksta: «Pilns čemodāns rokrakstu, uzmetumu, vēstuļu, portreju
dažādos laikos, ģimenei evakuējoties uz Pleskavu, nodots gla-
bāšanā Rīgā, Lauku ielā, kādas fabrikas pagraba telpās. Fabrikas

meistars kara un bēgļu laikā miris, lietas un čemodāni nozau-

dēti.»
29

No Pumpura rokrakstiem ir saglabājušies, respektīvi, mums

ir zināms, ka ir saglabājušies — Pumpura bērnības un agrās jau-
nības atmiņas «Tēvijā», dažas viņa vēstules Elīzei Rātminderei,

Kaudzītes Matīsam, Jurim Kalniņam un Ansim Gulbim; pētnieku
rīcībā ir arī kāds «Lāčplēša» pirmizdevumā eksemplārs (t. s. Krapes

eksemplārs), kurā ar autora roku izdarīti vairāki papildinājumi
un lielāks skaits labojumu. Pāris rindkopās materiālus par «Lāč-

plēša» sacerēšanu sniedzis Kaudzītes Matīss grāmatā «Atmiņas
no «tautiskā laikmeta» un viņa lielākiem aizgājušiem darbinie-

kiem» (1924), dažas norādes atrodamas priekšvārdā «Lāčplēša»

pirmizdevumam un citur Pumpura rakstos. Nav iespējams tuvāk

noteikt, kad radies viens vai otrs eposa dziedājums vai tā daļa,

paliek nezināms, kāda bijusi autora iecere «Lāčplēša» veidošanas

sākumā, kā tā varbūtēji attīstījusies pašā darba procesā, kā notikusi

sacerējuma slīpēšana.

Manuskriptu, kā arī tuvāku autora tiešu liecību trūkums gan

apgrūtina, sarežģī, bet, lielākoties, būtiski nemazina iespēju visai

detalizēti (attiecīgu salīdzinājumu ceļā) parādīt «Lāčplēša» iz-

augsmi no tautas mutvārdu daiļrades. Sakarā ar dažādu tipu pasaku
un teiku motīvu un tēlu radniecību ne katrreiz ir iespējams pasa-

cīt, kāda tipa variantam dzejnieks ir pievērsies, taču izmantotie

folkloras motīvi un tēli ir saskatāmi. Vairākos gadījumos ir skaidri

vērojami arī pasaku sižetu tipi, kas kalpojuši viņa nolūkiem.

Pirmās ziņas par kādu no «Lāčplēša» sākotnējām iecerēm ir

kopš 1873. gada. Togad, vasaras beigu pusē pēc pirmiem vispā-

rējiem latviešu dziesmu svētkiem Pumpurs ir braucis uz Augstrozi,
uzaicinādams sev līdzi Kaudzītes Matīsu. «Jau šai ceļā,» raksta

M. Kaudzīte, «Pumpurs raudzīja sastādīt plānu kādam garākam

dziedājumam, ko gribēja dēvēt par «Dieva landagu» (landtāgu —

J.R.)
30

,
bet kas vēlāk atradās ievietots «Lāčplēsī» zem nosau-

kuma «Dievu sapulce». Tur viņš prātoja, kādā aizjūgā kuram

«dievam» jābrauc uz «landagu», kas jāspriež jeb kāda jāņem viela,
kāds jāliek iznākums utt. Redzams, ka jau toreiz Pumpuram bij
radušās domas par kādu sacerējamu latviešu eposu, tikai vēl tā

29
Andreja Pumpura raksti, 2. sēj., 13. lpp. Vēl jāpiebilst, ka Andreja Pum-

pura jaunākais dēls Indriķis Pumpurs (1889—1985) sarunā 1980. gada 12. maijā
šī izdevuma sagatavotājam stāstīja, ka māte «kasti» ar dzejnieka mantām iede-

vusi kādam Indriķa paziņam, lai to nodod glabāšanā savam tēvam, filca darbnī-

cas īpašniekam Rīgā. Paziņas uzvārdu Indriķis skaidri neatcerējās.

«Dievu landags» — «Dievu sapulce». Latvijas un Igaunijas vēsturē par

landtāgu sauca īpašas muižnieku pārstāvju sanāksmes.
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kā nenoskaidrotā veidā. Sās pašas domas viņš bij kustinājis arī

jau agrāk.»
31 1873. gadu varētu aptuveni uzskatīt par laiku, kad

sākās tiešais «Lāčplēša» veidošanas darbs.

Pati ideja par latviešu eposa sacerēšanu, kā to vedina pieņemt
tālaika latviešu literārās un folkloristiskās domas analīze un dzej-
nieka biogrāfijas dati, Pumpuram būs izvirzījusies jau agrāk —

Piebalgas periodā. Kaudzītes Matīss par šo jautājumu izsakās:

«Pats raženākais dzejošanas laiks Pumpuram bij tie laimības pilnie
gadi, kurus viņš pavadīja kā zemes mērnieks Vecpiebalgas un

Jaunpiebalgas apgabalā.. Arī tautas epa «Lāčplēša» plāns gata-

vojās tolaik dzejnieka fantāzijā, lai gan tas varēja tikt izstrādāts

tikai pēc daudz gadiem,.. t. i., karavīra dzīvē.»
32

Doma par
tautas eposa radīšanas vajadzību un iespēju vērojama 1873. gada
sākumā — Jumurdas laikā publicētajā dzejolī «Meklēsim dzies-

mas». «Svešie», t. i., vācu kolonizatori, gan ir «gremdējuši» zinā-

mas dziesmas, tomēr tiem nav izdevies tautā pilnīgi nomākt

dziesmu garu un jaunrades gribu. Līgas kalnā dzied trīs dievu

meitas, dziesmas līdz ar viļņu putām nāk ārā no Baltijas jūras, tās

kāpj no Baltijas tēvu kalniem un paceļas līdz debešiem. «Un kam

ir tādas ausis,» tas sadzirdēs šīs dziesmas un tam atausis dziesmu

gars.

Tas stāstīs jaukas teikas

Par laikiem vareniem

Un dziedās: «Tautas sveikas

Ar darbiem slaveniem!»

Būt par tautas tradīciju turpinātāju, tās spēka un varonības dzies-

minieku — tādu aicinājumu jau šai laikā ir sevī sadzirdējis Pum-

purs.

Kad Pumpurs sāka strādāt pie «Lāčplēša», bija publicēti tādi

viņa dzejoļi kā «Hīna kaps», «Kur aug mana līgaviņa», «Iz vēs-

tures», «Austrums», «Austrums un Rietrums», «Bārenīte», «Pas-

tarīte», «Mūsu tautas dziesmas», «Dievu kāzas», «Daugavas meitas

vecos laikos», «Tautai», kas pieder pie viņa nozīmīgākajiem un

raksturīgākajiem lirikas un liroepikas sacerējumiem.
19. gadsimta 70. gados un 80. gadu pirmajā pusē Latvijā sākās

un izvērsās intensīva vēstītājas folkloras vākšana, taču pirmais

nopietnais latviešu tautas pasaku un teiku krājums — F. Brīv-

zemnieka kopojums krievu valodā tika izdots 1887. gadā, t. i., īsi

pirms eposa iespiešanas. Tautasdziesmu novadā šai laikā jau ir

31 Kaudzītes Matīss. Atmiņas no «tautiska laikmeta» un viņa lielākiem aiz-

gājušiem darbiniekiem, 1. sēj. Cēsis—Rīga, 1924, 183. lpp.
32

Kalninieks (Kaudzītes Matīss]. Andrejs Pumpurs. — Kraj. Jauna Raža

6. sēj. R., 1903, 27. lpp.
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vairāki samērā plaši izdevumi (G. F. Bitnera, J. Sproģa, F. Brīv-

zemnieka, A. Bīlenšteina krājumi). Galvenokārt minēto iemeslu

dēļ Pumpurs, sacerot eposu, pasaku un teiku motīvu un tēlu iz-

mantojumā ir visvairāk pamatojies uz paša dzirdētiem, dzīvajā
tautas mutvārdu tradīcijā personīgi iegūtiem un noklausītiem

materiāliem. Sai sakarā dzejnieks «Lāčplēša» priekšvārdā aizrāda,
ka viņa darbā izlietoti mutvārdu epikas sacerējumi «iz bagātā

latvju tautas teiku krājuma, cik vienīgam cilvēkam bijis iespējams
sadzirdēt un noklausīties tautā». Protams, Pumpurs zināmas ie-

rosmes būs guvis arī toreizējos, kaut arī ļoti trūcīgajos latviešu

vēstītājas folkloras iespiedumos (kādi bija sastopami periodikā
un citos izdevumos).

Spriežot pēc Pumpura dzīves un darba vietām, galvenos vēs-

tītājas folkloras materiālus viņam ir devuši Rīgas un Cēsu apriņķi.

Eposa veidošanas laikā dzejnieks ir epizodiski bijis arī citur

Latvijā, taču vispārējo atzinumu tas nemaina.

Nozīmīga loma «Lāčplēša» radīšanā ir bijusi materiāliem un

iespaidiem, ko dzejnieks ir guvis savā dzimtajā pusē — Lieljum-

pravas un Lielvārdes ļaužu mutvārdu daiļradē.

Ņemot vērā dažādus Pumpura izteicienus, viņš ne mazumu ir

mantojis jau no zēna gadu un agrās jaunības posma saskarēm ar

folkloru šais apvidos. Pumpurs «Tēvijā» atzīmē, ka Lieljumpra-

vas pagasta «Kurzemes daļa», kurā aizritējusi dzejnieka bērnība

un zēna gadi, 19. gadsimta pirmajā pusē sava ģeogrāfiskā stāvokļa
un dabas apstākļu dēļ (Daugava, lieli meži, sili, purvi) bija stipri
nošķirta tiklab no Lieljumpravas Vidzemes daļas, kā arī no apkār-

tējiem pagastiem. «Sī atšķirība laikam arī būs bijusi par cēloni,
ka ap to laiku še vēl pilnā spēkā pastāvēja vecu vecā ticība jeb

māņu ticība, tēvu tēvu tikumi un ierašas. Tur vēl pilnīgi valdīja

burvji un labdari, raganas un pūšļātājas,» raksta Pumpurs.
33

Veļu
nakšu svinēšanas apraksts «Tēvijā»

34
burtiski saskan ar šīs tradī-

cijas notēlojumu «Lāčplēsī» (L 111, 712 —720)
35

; acīmredzot šīs

eposa epizodes etnogrāfiskie un folkloriskie motīvi pamatojas uz

Pumpura bērnības dienu vērojumu Lieljumpravas pagastā.
Liela dziedātāja pēc dzejnieka paša liecības bijusi viņa māte

Līze (1813 — 1903). Viņas dziesma pavada dzejnieku dzīves

gaitās, tās motīvs viņam ieskanas svešumā, klausoties serbu ka-

reivju tautasdziesmas. Dzejolī «Pie Donavas» (1877) Pumpurs
saka:

33

Pumpurs A. Tēvija. [Tekstu sagatavojis un komentējis Jāzeps Rudzitis.]
R., 1980, 24. lpp.

34
Turpat, 24.-25. lpp.

35
Sk. sarakstā «Saīsinājumi».

36

Pumpurs A. Tēvijā, 54. lpp.
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Man māmiņa šūpojusi

Daugaviņas maliņā;

Latvju dziesmu dziedājusi —

Dziesma paliek atmiņā.

«Tēvijā» nodaļā «Bērnības atmiņas» Pumpurs notēlo kādu savu

radinieci — mātes tēvamāsu un sava tēva audžumāti t. s. Mīļo

māti, kas dzīvojusi Lieljumpravas Maltēnos — kaimiņos Dīriķu

mājām: «Mīļā māte zināja daudz ko pastāstīt par veciem kara un

mēra laikiem, pat par poļu un zviedru valdības laikiem Vidzemē.

Viņas stāstos es kāri noklausījos, jo tie bija pušķoti ar daudz

dīvainām teikām, parunām un tautas dziesmām.» 7

Pēc Villerušas pētījuma Mīļā māte — Ede Anša meita Zemule,

dzimusi 1775. gadā, pēc apprecēšanās Plūme. Dzejnieka vecākiem

dzīvojot Dīriķos, Ede Plūme nav bijusi «kādus deviņdesmit
sešus gadus veca», kā teikts «Tēvijā», bet krietni jaunāka. Vismaz

daļēji uz Mīļo māti attiecināms 1873. gadā iespiestais Pumpura

dzejolis «Teiku vācelīte» (Reiz bija veca māmulīte lekš mūsu

tuvajiem radiem..). Daži šī sacerējuma panti uztverami kā norā-

dījums, ka pasakas un teikas, ko dzejnieks dzirdējis no «vecās

māmulītes» bērnībā, ar viņas nāvi neies zudībā, jo dzejoļa autors

tās liks lietā savos darbos:

Tas bija tik vareni, jauki, svēti

Kā augsta dievišķā seja;
Tas bija dabīgi, vienkārši, lēti,
Tas bija —

tautiska dzeja!

Tu mīļā, vecaja māmulīte,
Sen dusi vēsajās smiltīs;
Bet tava teiku vācelīte —

les, dzīvos tautiešu sirdīs!

Otrs tuvs kaimiņš — Torbēnu saimnieks Dugais, bramanis un

nebēdnis, pretinieks «kungiem un muižas valdīšanai», bijis izdau-

dzināts par lielu burvi.
38

Pumpurs tai laikā ir pazinis arī Puigu mājas saimnieku «veco

Puigu», kas bijis liels teiku un stāstu zinātājs un grāmatnieks.

«Puigas tēvs., zināja pastāstīt daudz ko iz vēstures par latviešu

senatni, paliekas iz tautas mutes, kā arī iz vecām grāmatām, sākot

no pašiem vācu ordeņa ienākšanas laikiem; tā no viņa esmu dzir-

37
Pumpurs A. Tēvijā, 56. lpp.

38

Pēc Villerušas iegūtajiem datiem, Latvijas PSR Centrālā Valsts vēstures

arhīva dokumentos Lieljumpravā uzvārds «Dugais» nekur neparādās, ir tikai

«Tugais». Torbēnu saimnieks dokumentos saukts Juris Tugais; viņš dzimis 1785.

gadā. levērojot to, ka forma «Dugais» lietota arī romānā «Kurmis» un visnotaļ
ieviesusies līdzšinējā zinātniskajā literatūrā, tā būtu jālieto arī turpmāk pētī-

jumos par Pumpuru un viņa daiļradi. Ar arhīvu ziņām saskan arī «Tēvijā» ap-

galvotais, ka Dugā dēls miris ar holēru (pēc VV
—

1853. gadā).
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dējis iz bruņinieku laikiem dažas teikas par Lielvārdes veco pili,
kuras pa daļai uzzīmētas «Lāčplēša» sacerējumā.»

39

Ar tautas mutvārdu daiļrades stihiju Lieljumpravas pagastā
Pumpurs cieši saskaras, vienu gadu dzīvodams pie tēvabrāļa

Lāčplēšos un kopā ar mājas ļaudīm iedams muižas darbos.

1873. gadā rakstā «Latviešu tautas meitām par tautas dziesmām»

Pumpurs atzīmē, ka tautasdziesmu un teiku izplatība strauji sa-

Pumpurs A. Tēvijā, 65.-66. lpp. Pēc Villerušas iegūtajiem datiem, do-

mājams, ka Pumpura minētais Puiga ir 1767. gadā dzimušais Lindes Puigu saim-

nieks Mārtiņš Puiga.
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Andreja Pumpura rokraksta «Tēvijā» fragments

par Lieljumpravas pagasta Kurzemes daļas

etnogrāfiskajām īpatnībām

mazinās; pamatojoties uz paša atmiņām («..to nevarēs liegt ne-

viens, kas kādus pāri desmit gadus atpakaļ vēl klausības laikus

atmin»), viņš pasvītro šo žanru īpašu dzīvīgumu 19. gadsimta 50.

gados un piemēram nosauc vairākas tēmas, par kurām toreiz bijis
«liels pulks» teiku. Dažas no viņa minētajām vēstītājās folklo-

ras tēmām ir rodamas «Lāčplēsī» (par pilskalniem, respektīvi,

pilīm, par ezeriem, sumpurņiem, raganu sapulcēm v. c.).
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Strādājot par mērnieka puisi un palīgu Vidzemē, dzejniekam
saites ar viņa dzimto apvidu un tā mutvārdu poēziju ne tikai ne-

mazinās, bet vēl nostiprinās. Sai laikā Pumpurs ziemas pa daļai

pavada Lielvārdē.
40

Auseklis «Vēstulēs iz Lielvārdes» (1873)

nosauc Lielvārdi par ««antikvarijas muzeumu» (senlaiku lietu un

piemiņu krātuvi)», «dziesmu leju», «pasaku, teiku un mīklu

zemi».
41

No 1872. gada augusta līdz 1874. gada martam (ar nelielu

pārtraukumu 1873. gadā) Auseklis ir Lielvārdes draudzes skolas

skolotāja palīgs. Pumpurs Ausekli Lielvārdē ir apciemojis vai-

rākkārt.42 Abi ir apstaigājuši vecas sieviņas, likuši viņām stāstīt

pasakas, uzmeklējuši vecus pilskalnus utt.
3

Raksturīgu liecību

sniedz Pumpurs Ausekļa atcerei veltītajā dzejolī «Mīļa drauga

piemiņai» (1879), tēlaini raksturodams viņu abu dziļo interesi

par Lielvārdes teiku bagātībām kopā pavadītajās dienās. Pēc Pum-

pura un Ausekļa laikabiedra Lielvārdes Auziņu māju saimnieka

Saulīša atmiņām Pumpurs ar Ausekli un Saulīti ir pārrunājuši
lielvārdiešu teiku par varoni, kas cēlies no cilvēka un lāča mātes.

44

Tāpat Pumpurs eposa priekšvārdā raksta, ka teika par Lāčplēsi
dzirdēta «ap Lielvārdes un Lieljumpravmuižas apgabalu». Pēc

visa teiktā jāatzīst par pamatotiem Ausekļa vārdi: Pumpuru
«..mēs, lielvārdieši, arī par savu uzskatām, tā kā viņš mūsu ap-

gabalā dzimis, audzis un tautas dzejas garu ieelpojis.»
45

Nav nejaušība, ka Pumpurs, oponējot V. Jordana teorijai par

indiešiem, persiešiem un grieķiem kā vienīgajārfī episkajām tau-

tām, norāda uz latviešu tautas teiku un dziesmu bagātību tieši

«ap Daugavas krastiem» (priekšvārds «Lāčplēsim»).
Ar mutvārdu daiļradi Pumpurs sastopas arī tais pagastos,

kur viņš strādā par mērnieka puisi un palīgu. Tieši mērnieka darbs

ar biežām uzturēšanās vietu maiņām, arvien jaunas iepazīšanās
ar ļaudīm no vietējo zemnieku vidus dzejniekam sagādāja dažu

labu izdevību noklausīties tautas pasaku, teiku, anekdoti, dziesmu.

Visiem šiem nosacījumiem vēl pievienojas Pumpura sabiedriskais

40 Kaudzītes Matīss. Atmiņas no «tautiskā laikmeta».., 1. sēj., 174. lpp.;
Andreja Pumpura raksti, 2. sēj., 38. lpp.

41
Auseklis. Vēstules iz Lielvārdes. — Grām.: Auseklis. Izlase. Sakārtojis

V. Austrums. R., 1955, 153.—154. lpp. Citātā labota «Izlasē» (154. lpp.) un citur

sastopamā, no Ausekļa Kopotu rakstu 1923. gada izdevuma (365. lpp.) pārņemtā
iespiedumkļūda «milas zemi». Jāpiebilst, ka no Latvijas pagastiem Lielvārde
K. Barona «Latvju dainām» devusi visvairāk tautasdziesmu. Par «Latvju dainās»

publicētajām Lielvārdes dziesmām, to teicējiem un iesūtītājiem sk. Priede G.

Lielvārdes dziesmas Krišjāna Barona «Latvju dainās».
— Karogs, 1986, N° 6,

147.-153. lpp.
42

Andreja Pumpura raksti, 2. sēj., 38. lpp.
4!

Ausekļa Kopoti raksti. R., [1923], 33. lpp.
"

Ausekļa Kopoti raksti, 34. lpp.; Latvju grāmata. R., 1922, N° 4, 26.-27. lpp.
45 Auseklis. Vēstules iz Lielvārdes. — Grām.: Izlase, 159. lpp.
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raksturs. Dzejnieks apmeklē kāzas v. c. svinības, kur folklora,

īpaši tautasdziesma, ir saviesības neatņemama sastāvdaļa. Sai

periodā viņš būs dzirdējis arī «Lāčplēsī» variēto tautas teikas

motīvu par Kalapuiša gultu Kangaru kalnos. Ka Pumpurs, dzī-

vodams dziļāk Vidzemē, ir interesējies par vietējām tautas teikām

un pasakām, to var netieši secināt no Kaudzītes Matīsa atmiņām

par Pumpura ceļojumu no Jumurdas uz Augstrozi 1873. gada
46

(Ju-
murda — Madonas rajonā; Augstroze — Limbažu rajonā starp
Limbažiem un Valmieru). Braucienam bija kāds praktisks iegansts,
taču viens no īstajiem motīviem, kādēļ dzejnieks devies ceļā, būs

bijusi Pumpura vēlēšanās redzēt tās vietas, uz kurām attiecas teika

par Augstrozes jaunavu.
47

Vairākus gadu desmitus tautā noklausoties pasakas un teikas,
dzejnieka apziņā skaidri izkristalizējās zināmas vēstītājas folklo-

ras tēmas, sižeti, tēli, kas kļuva par pamatu eposa veidošanai.

Ilgstoši būdams saistīts ar teikām un pasakām to dzīvajā funkcionē-

šanā, Pumpurs ir organiski ieaudzis latviešu tautas mutvārdu

epikas tradīcijās, uzņēmis sevī šo sacerējumu garu. Daļēji tā

skaidrojama viņa meistarība pasakaina kolorīta ieviešanā sace-

rējumā «Lāčplēsis».
Kaudzītes Matīss Pumpuru atceras sadzīvē, ļaužu vidū kā

«dziesmu mīlētāju, tautas dziesmu zinātāju, rotaļu un deju rīko-

tāju», «smieklu stāstu», t. i., anekdošu stāstītāju. Viņš pratis lie-

liski stāstīt «šausmīgas teikas un pasakas». Mērīdams zemi pie

Daugavas, Ogres, Gaujas, būdams pie Alauksta vai Ineša, viņš

mācījis jaunavām un sievām dziedāt tautasdziesmas, un, kur pie-
trūcis gadījumam un brīdim piemērotu tautasdziesmu, tur viņš

izlīdzējies ar turpat uz vietas ātrumā sacerētiem paša pantiem.
48

Vēl 1954. gadā folkloristiskās ekspedīcijas laikā Veļķos kāda

veca māmiņa lielā aizkustinājumā, ar laimes sajūtas un apgaro-
tības izteiksmi sejā stāstīja, ka Pumpurs viņai un viņas māsai

bērnībā iemācījis rotaļu «Viens kungs pa vārtiem iejāja»; pēc tam

abas meitenes gājušas šo rotaļu.
49

Pumpurā pašā bija daudz kas

no folkloras teicēja. Tāpēc viņš varēja radīt eposu, kas savas

folkloriskās iejūtas, dabiskuma ziņā tuvs un līdzīgs tiem eposiem,
kas radušies tautas masu dzīlēs mutvārdu tradīcijā.

46
Kaudzītes Matīss. Atmiņas no «tautiska laikmeta».., 1. sej., 182. lpp.

47 «Balt ijas Vēstnesī» (1869, N? 53 — 59) bija publicēts R. Tomsona raksts

«Augstrozes meitiņa», kas ir kāda šīs teikas plašāka literāra izmantojuma (vācu
rakstnieks F. Dzirne) atstāstījums. Teiku sk. Smits P. Latviešu pasakas un teikas,
15. sēj. R., 1937, 308.-309. lpp.

4
Kaudzītes Matīss. Atmiņas no «tautiskā laikmeta»

..,
1. sēj., 168., 177.

— 178.,
180., 182.-183. lpp.

49
Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas A. Upīša Valodas un literatūras insti-

tūta Folkloras nodaļas zinātniskā arhīva materiāli, 1910. manuskripts, 1938. vienība.

(Jāzepa Rudzīša saruna ar 85 gadus veco Mariju Azaci Cēsu raj. Veļķos.)
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Apcerot «Lāčplēša» tapšanas gaitu, jāaprāda arī daži serbu

folkloras iespaidi uz dzejnieku. Atmiņās «No Daugavas līdz

Donavai» Pumpurs pastāsta, kā viņš klausījies serbu episko
dziesmu dziedāšanu, kādas pārdomas tās izraisījušas viņā. Tādi

paši motīvi ir sirsnīgajā patriotiskajā noskaņā uzrakstītajā dze-

jolī «Pie Donavas».

Atskaitot savu norādi par serbu tautas dzejas pantmēra iz-

mantojumu «Lāčplēša» V dziedājumā, Pumpurs nekur nerunāpar
serbu tautas varoņdziesmu nozīmi viņa sacerējuma tapšanā. Taču

ir pamats hipotēzei, ka serbu episko varoņdziesmu ietekme nav

izpaudusies ritmikas izlietojumā, bet ir bijusi plašāka. Serbu ka-

reivju episkajās dziesmās par«senatnību, savas tautas varoņiem»

(dzejolis «Pie Donavas»), dzejnieks varēja rast jaunu apstipri-

nājumu savai latviešu eposa radīšanas iecerei, kura — vēlreiz

jāuzsver — bija dzimusi Latvijā, Latvijas dzīves apstākļos; tās

viņam varēja dot jaunus impulsus un pamudinājumus turpināt
darbu pie latviešu eposa radīšanas.

Dzejnieks intensīvāk pievēršas «Lāčplēša» sacerēšanai 19.

gadsimta 70. gadu beigās cara armijā Odesā un Krimā. Par Dien-

vidkrievijā rakstītajām eposa daļām dzejnieks vēlāk stāstījis, ka

«..tāļumā no visiem literāriskiem avotiem, Sevastopolē un Odesā

dzīvodams, esot rakstījis visu tikai, kā saka, no galvas, personu
vārdus ņemdams, cik iespējams, no ģeogrāfiskiem vietu nosauku-

miem, kā Lielvārd[i]s, Kangars, Aizkrauklis, Koknes[i]s utt.».
50

Domājams, ka mērnieka laikos Vidzemē, interesēdamies par

tautas pasakām un teikām, Pumpurs dzirdēto tomēr nav fiksējis.
Kaudzītes Matīss, stāstīdams par Pumpura Piebalgas posmu, at-

ceras, ka dzejnieks ir bijis ļoti paviršs savu dzejoļu manuskriptu

glabāšanā, sakarā ar ko daudzi viņa nepublicēti dzejoļi zuduši.
51

Pēc visa tā maz sagaidāms, ka dzejniekam būtu pieticis laika,

uzņēmības un pacietības veikt tādu «melno darbu» kā pasaku un

teiku pierakstīšana. Pumpura paskaidrojums, ka Sevastopolē un

Odesā viņš «Lāčplēsi» rakstījis «no galvas», liekas apstiprinām

iepriekš izteikto pieņēmumu. Sis pieņēmums nav tik noteikti

attiecināms uz 80. gadiem (pēc atgriešanās Latvijā), kad dzejnieks

jau ir stājies pie nopietna un intensīva «Lāčplēša» veidošanas

darba.

80. gadu sākumā Pumpura darbam pie eposa jau ir zināmi re-

zultāti: «Pāra reizes savas oficiera kārtas pirmos gados viņš [Pum-

purs pēc atgriešanās Latvijā — J.R.], būdams atkal Piebalgā un

atcerēdamies vēl agrākos laikus.., lasīja tiem tur vēl atlikušajiem

draugiem un paziņām priekšā gabalus no sava tolaik saceramā

50 Kaudzītes Matīss. Atminas no «tautiska laikmeta».., 1. sej., 184. —185. lpp
51

Turpat, 170., 176. lpp.
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Sludinājums «Baltijas Vēstneša» 1888. gada 18. (30.) jūnija numurā

par eposa «Lāčplēsis» iznākšanu

eposa «Lāčplēša».»
52

Ir zināms arī kāds cits fakts, kas attiecas

uz Pumpura darbu pie eposa šai laikā. 1881. gada beigās sakarā ar

jau minētā virsnieku pulciņa lietu kratīšanā dzejnieka dzīvoklī

Rīgā policija atradusi un paņēmusi līdzi burtnīciņu ar tekstu

latviešu valodā «par kādu teiksmainu varoni» (t. i., «Lāčplēša»

manuskriptu vai tautas pasaku un teiku materiālus «Lāčplēsim»),

pēc tiesas manuskripts Pumpuram atdots.
53

Pēc atgriešanās no Krievijas Pumpurs strādā pie «Lāčplēša»
Rīgā, Slokā, Panevēžā, Cēsīs un Tērbatā.

54
Tērbatā sacerējums

pabeigts, domājams, 1887. gada otrā pusē (cenzūras atļauja dota

Rīgā 1888. gada 7. martā).
Sestdien, 1888. gada 18. jūnijā (pēc jaunā stila 30. jūnijā)

«Baltijas Vēstneša» 138. numurā priekšpēdējā lappusē bija ie-

vietots sludinājums: «Lāčplēsis, latvju tautas varonis. Tautas

epus. Pēc tautas teikām sacerējis Pumpurs, ā 60 kap. dabūjams
mūsu grāmatu pārdotavā. B. Dīriķis un biedri.»55

Grāmata bija
52 Kaudzītes Matīss. Atmiņas no «tautiskā laikmeta».. ,1. sēj., 184.— 185. lpp.
53

Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Fundamentālās bibliotēkas Rokrakstu

un reto grāmatu sektora materiāli, Kārļa Aizupa fonds, I.
54

Kalniņš). Andrejs Pumpurs — Andreja Pumpura raksti. XLVII lpp.;
Andreja Pumpura raksti, 2. sēj., 115. lpp.

55
Vēlāk «Baltijas Vēstneša» 1888. gada 156. numurā rubrikā «Latviešu

bibliogrāfija» «Lāčplēsis» minēts to latviešu grāmatu skaitā, kas iznākušas laikā

no 16. līdz 23. jūnijam (turpat ir norāde arī uz grāmatas tirāžu). Abas informā-

cijas liecina, ka «Lāčplēsis» — visburtiskākā nozīmē —
iznācis tieši uz trešiem

vispārējiem dziesmu svētkiem.
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iznākusi 2000 eksemplāros. Bija trešo vispārējo dziesmu svētku

•pirmā diena. Sais svētkos, kuros piedalījās 1711 dziedātāju, dzie-

dātājiem un klausītājiem domātās izbūves priekšā otrā un trešā

dienā līdz ar dažām citām grāmatām, tai skaitā 1879. gadā mirušā

Ausekļa darbu izdevumu, kā «dārgu piemiņu» pārdeva arī «Lāč-

plēsi».
56 Taču izdevuma pircēji nezināja, pat nenojauta, ka grāmatā

uzņemtais teksts nav pilnam izdots, ka sacerējuma pilnīga teksta

publicēšana šai izdevumā nav realizēta.

«Lāčplēša» pirmizdevumā eksemplārs, kurā Pumpura rok-

rakstā ir ierakstīts lielāks skaits papildinājumu un labojumu,
57

tika

atrasts otrā pasaules kara laikā kādās lauku mājās Rīgas apriņķa

Krapes pagastā (tagadējā Ogres rajona Krapes ciemā). Grāmata,
cik vērojams, ir piederējusi Laubes Indriķim — tās titullapā ir

ieraksts: «Laubes Indriķis».
58 Sai eksemplārā Pumpurs 20 gadī-

jumos ir ierakstījis jaunas eposa rindas (kopskaitā 63). 44 iespies-

tajās vārsmās ir izdarīti gan sīkāki, gan būtiski labojumi un grozī-

jumi. Jaunu rindu ieraksti un svarīgākie grozījumi iespiestajā tek-

stā ir izdarīti uz atsevišķām grāmatā papildu iesietām baltām

lapām, mazāk nozīmīgas izmaiņas ir atzīmētas attiecīgajās vietās

eposa vārsmās. Pie sīkajiem labojumiem bieži ir atzīmēts «drukas

kļūda»; turpretī par papildinājumiem un būtiskajiem labojumiem
nav paskaidrojumu, kādā sakarā tie radušies.59

Viļa Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēkā atrodas kāds cits

«Lāčplēša» pirmizdevumā eksemplārs ar žurnālista Kārļa Graudiņa
ierakstītiem papildinājumiem un labojumiem.

60
Grāmatas priekš-

lapā ir ierakstīts šāds K. Graudiņa paskaidrojums: «Pārgrozījumi
tekstā ir izdarīti pēc cien. autora eksemplāra, tādā vīzē pēc ori-

56
Lautenbahs J. Latviešu trešie vispārīgie dziedāšanas svētki Rīga, no 18.

līdz 21. jūnijam 1888. g. R., 1888, 75. lpp.
57

So eposa eksemplāru ir atradis inženieris K. Ozoliņš (sk. Sakss A.

«Lāčplēša» pirmteksts. —
Literatūra un Māksla, 1947, N? 37). Grāmata glabā-

jas J.Raiņa Literatūras un mākslas vēstures muzejā, mv. N» 49116.
58

Laubes Indriķis (1841-1889) — rakstnieks, literatūras kritiķis un publi-
cists. Pēc «Lāčplēša» iznākšanas viņš Rigas Latviešu biedrības jautājumu izskai-

drošanas vakarā (1888. gada 6. oktobri) velti Pumpura eposam atzinīgus vārdus.

Pumpurs sakarā ar Laubes Indriķa nāvi (1889. gada 4. oktobri) sacer sirsnīgu
dzejoli «Laubes Indriķa bēru dienā».

59
Atskaitot L 111, 264 rindu (Laimdota, skaistākā Latvijas meita), par kuras

iztrūkumu aizrādīts, ka tā ir drukas kļūda.
60

Kārlis Graudiņš (1863— 1916) rakstīja par Latvijas vēstures un statis-

tikas jautājumiem, par Rīgas Latviešu biedrību v.c. Sakārtojis Rīgas Latviešu

biedrības Zinību komisijas 5. rakstu krājumu «Latviešu tautas dziesmas» (1889)
un 6. rakstu krājumam (1890) nodaļu «Māņi».

Grāmata pirms nonākšanas Valsts bibliotēkā ir bijusi Latviešu studentu

korporācijas Selonija (dibināta 1880. gadā) bibliotēkā, par
ko liecina Selonijas

bibliotēkas zīmogs tās titullapā. Graudiņš bija aktīvs Selonijas biedrs, sastādīja

grāmatu «Selonijas albums 1880
—

1905». Grāmata glabājas Viļa Lāča Latvijas PSR

Valsts bibliotēkas Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā.
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ģināla-manuskripta. Starpība starp manuskriptu un drukātiem ek-

semplāriem ir cēlusies caur to, ka dažas vietas ir no cenzūras strī-

ķētas, dažas vietas šī iemesla dēļ prasījušas tālākus pārgrozījumus,
un ka bez tam ietikušas dažas drukas kļūdas. Sis eksemplārs tagad

pilnīgi saskan ar oriģinālu, ko apliecina

Rīgā, 1891. gada vasarā K. Graudiņš.»

Graudiņa piezīmi var saprast divējādi: labojumi ir izdarīti

1) pēc Pumpura «Lāčplēša» rokraksta, 2) pēc grāmatas — Pumpura

«personīgā eksemplāra» («pēc cien. autora eksemplāra»), kuru

dzejnieks jau bija saskaņojis ar rokrakstu.

Graudiņa papildinājumos trūkst tikai vienas Krapes eksem-

plārā ierakstītas rindas (L 11, 541 par Kangaru: «Tas bija izslavēts

svētnieks un labdaris»). Divas pirmizdevumā rindas par Ditrihu

nav labotas: «Bruņenieku pulkā bija Arī lišķu Diterihs», «Ditrihi

ar lišķu mēli». Krapes eksemplārā šīs rindas Pumpurs ir labojis:

«Bruņenieku pulkā bija Arī priester/s Diterihs» (L VI, 632),

«Ditrihi, šo melu mūku» (L VI, 651). Valsts bibliotēkas eksem-

plārā nav 10 sīkāku labojumu, kas ir Krapes eksemplārā. Savukārt

Krapes eksemplārā nav trīs sīkāku labojumu, kas ir Valsts biblio-

tēkas eksemplārā. Četros gadījumos — sakarā ar sīkajiem labo-

jumiem — vienā eksemplārā trūkst
bl

atzīmes «drukas kļūda» tur,
kur otrā tāda ir.

«Lāčplēša» pirmizdevumā trīs gadījumos eposa rindu galos

iespiedumā ir vairākas svītras,
62

vienviet tās ir starp divām rin-

dām,
61

vienreiz svītras ir rindas vidū.
64

Visos šais gadījumos

Krapes eksemplārā ir papildinājumi — jaunas vārsmas — kop-
skaitā sešas (L I, 87-88, 247-248; VI, 995-996), - bet tajā
vārsmā, kurai vidū ir svītras, ir iestarpināts viens vārds (L 11, 147

un līdz ar to šī rinda ir ieguvusi pienācīgo ritmisko izveidojumu,
kura tai pirmiespiedumā trūkst). Jāuzskata, ka «Lāčplēša» pirm-
izdevumā ar vairākām svītrām apzīmētās vietās ir cenzūras svīt-

rojumu dēļ radušies eposa pirmteksta izlaidumi. Cenzūra svīt-

rojusi I dziedājumā (37 — 38) Pērkona vārdus:

Nav Kristus mācība jauna,
Iz austruma pamati viņai.

Šais rindās jaušama doma, ka kristiānisms nav kaut kas pilnīgi

jauns, salīdzinot ar agrākajām, pagāniskajām reliģijām, ka tas pār-

ņēmis austrumu tautu pagānisko reliģiju elementus.

Krapes eksemplārā - viena vieta, Valsts bibliotēkas eksemplāra — trīs

vietās.
6

Pumpurs. Lāčplēsis, Latvju tautas varonis. Tautas epus. R., [1888], 3.,

8., 133. lpp.
63

Turpat, 10. lpp.
U4

Turpat, 12. lpp.
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52 Teika» nn macibas Burtneeka rakttu tistoklOt.

,Kur tee breesmibas dara un augša nākdami meklē

.Cilvēkus kārdināt, eevilt sav6s ļaunuma tikl6s; —

.Perkans tacu, tos manīdams, sasper un atpakaļ aizdzen."

Pec tam kada vakara atkal Laimdota kadu

Vecu tīstokli ņemuse teica: „Lacplesi, klausees,

„Lasisu tagad iz gudra Vidveda macibam, kādas

,Devis tas tikai preeks, tadeem, kuri var saprast un panest
v

—

Laimdota atvēra tistokli, lasija nodaļu sadu:

„Aizeet laiks, ateet laiks, bet nekad laiks nepaeet, — tadeļ

saulei un zemei peeteek ar ilgajo laiku.

n
Kadeļ gan cilvēkam nebūtu deezgan, kurs. tik veen isu

dzivodams, bauda ar apziņu ko no s,a laika? A *■

n
Veenigais cilvēks nomirst, veselas tautas var izmirt,

~
Cilvēku cilts tomēr dzivos, kamēr staves si zeme.

s,as leelas, neizmirstošas cilvēku tautas

„Darbotees, viņai palidzet veenadi pilnigai tikt un

,Augstu stāvokli eeņemt, preeks, tas dzivot un nomirt,

„lr ikkatra cilvēka uzdevums laicīga muzā.

„Tāpat kā veenigi cilvēki, var ari vesela tauta

„Paceltees gudriba augsti, tā ka teek lidziga Deeveem. — x*tt

„Tad ar viss tautu un cilvēku eenaids pasaule zudis

„Ja pee tam viņi dabas teesibas pilnigi atzis,

„
Tulkos viņas noslēptus, briniskus, varenus speķus.

ir visleelakais darba lauks teem, kureem dāvanas dotas,

„
Gaismota gara eet un petit, rakt, svērt un mērot,

flDibiuat, domāt pa dabas talajo, plasajo lauku,

„Atklat miglaino segu no sirmas senatnes, caur ko

„Cilvēki, macotees pazit pagātni, varēs ar drizi

„Savu klatibu pārlabot un tad sataisīt jauku

„Leelu nākotni, pilnigi glitota, laimiga veida! —

B
Katris strādādams preeks sa augstajā cilvēces mērķa

.Panāks pee saveem tauteefjeem, kā ar pee oilveces visas,
„Leelako godu un slavu, — un, pedigi aizdarot acis,

,Pavadis sērodamas draugu sirdis un vadis

tauta viņu uz pedigo dusas
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«Lāčplēša» pirmizdevumā 52. lappuse

un Andreja Pumpura atjaunotais teksts šai lappusei

pēc cenzūras svītrojuma
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Svītrotas I dziedājuma nobeiguma rindas (247 — 248) par Bal-

tijas dieviem:

Vai Likteņtēvs, mūžīgais, sirmais,

Tos pulcēs vēl kādureiz kopā?!

Lai gan jautājums izteikts negatīvā intonācijā, tas jau kā tāds cen-

zūrai ir licies nepiedienīgs.

Eposa papildinājumos II dziedājumā ir ierakstītas rindas (633 —

634):
Laiks ir mūžība. Ārpus ši laika skrituļa citu

Kādu mūžību domāties aplama ticība būtu.

Baznīca, runājot par dievu un aizkāpa dzīvi, vārdu «mūžība» bieži

lietoja citā — reliģiski pārdabiskā nozīmē, tādēļ Pumpura mate-

riālistiskajam laika un mūžības skaidrojumam nebija vietas eposa
iespiedumā. Papildinājumos 111 dziedājumā ir rindas (638 —641):

Cilvēce pati tomēr par sevi bezgala laiku

Mūsu pasaulē ieņem; kas gan skaitīs tos gadus
Atpakaļ, pirmais cilvēks kad atpleta pasaulē acis,
Un kas noteiks to dienu, kad pēdīgais aizdarīs acis?

Arī šīs vārsmas bija brīvdomība, jo runāja pretī tām aplēsēm par

cilvēces vecumu un pirmsākumiem, kuru pamatā tika liktas Bībe-

les Vecās derības leģendas.
Plašāks — 17 rindas garš papildinājums 111 dziedājumā, Vid-

veda mācību aprakstā cariskās patvaldības apstākļos pauž taut-

valdības, demokrātijas ideju: tautai pašai ir tiesības «vadoņus

savus un arī valdoņus iecelt» un — arī «pilniga vara» atcelt, ja tie

nepilda tautas prātu.
111 dziedājumā Lāčplēsis Kangaru un Spīdalu nosauc par «blē-

žiem, ļaundariem, tautas slepkavām» (L 111, 847). Cariskajai cen-

zūrai, kura cītīgi apsargāja «blēžu, ļaundaru, tautas slepkavu»

intereses, bija drošāk, ja Kangara un Spīdalas raksturojumā šādu

vārdu nemaz nebūtu — tie svītroti. Pārlieku aizdomīgi ir likušies

vārdi, ko Lielvārdis saka Lāčplēsim: «Bet svētiem liekuļiem ne-

klausi tomēr» (L 11, 147), tādēļ publicējumā vārda «svētiem»

vietā divas svītras. Svītrota rinda, kurā Kangars nosaukts par
«izslavētu svētnieku» (L 11, 541).

Starp cenzūras svītrojumiem ir rindas, kur velnu virsaitis Līk-

cepure uzdod Kangaram «Se svešas ticības mācītājus ievest»

(L 11, 574— 575), t.i., palīdzēt vācu krustnešiem ievest Baltijā

kristīgo ticību.

Ņemot vērā Latvijas apstākļus, kur pretrunām starp vācu val-

došo virsotni un tautas masām bija ne tikai sociālu, bet arī nacio-

nālu pretrunu raksturs, cenzūra ir centusies eposā notušēt tās

vietas, kur akcentēts, ka Latvijas iekarotāji un varmācīgie kristiani-

zētāji ir vācieši. Tāpēc tur, kur, spriežot pēc eposa Krapes un
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Valsts bibliotēkas eksemplāriem, pirmtekstā ir bijis — «Glūnī-

gais Vāczemes priesteris» (L 111, 777), «Vācu sērga pilskalnos»
(L VI, 538),«Vācu kungu valdība» (L VI, 560),«vācu sunis» (L VI,
785), pirmizdevumā ir «Glūnīgais citzemes Diterihs», «Svešo

sērga pilskalnos», «lenaidnieku valdība», «velna sunis».

Eposā svītrota virkne rindu, kurās sniegts sevišķi ass vācu

krustnešu sociāli politiskais raksturojums un Baltijas kristiani-

zācijas varmācīgo metožu vērtējums (L IV, 89 — 90, 105—106; VI,
169 -174, 569-572).

Ir acīm redzams, ka cenzūras svītrojumu nolūks — vājināt

eposa brīvdomības tendenci, sacerējuma antifeodālo, nacionālo

un demokrātisko domu. Neraugoties uz to, ir zināms pamats uz-

skatīt, ka Pumpura darbam visumā bija laimējies — tas tomēr bija

atļauts publicēšanai, lai gan sacerējuma raksturs ir tāds, ka tam

varēja draudēt pilnīgs aizliegums.

Pašreizējais «Lāčplēša» izdevums, tāpat kā padomju izdevumi,
sākot ar 1947. gadu, ir sagatavots, sacerējuma tekstā ievērojot

Krapes eksemplārā izdarītos ierakstus un labojumus.

Krapē atrastajā grāmatā ir ierakstīts arī Pumpura paskaidro-

jums par Kalapuiša vārda avotu «Lāčplēsim». Divi papildinājumi
un trīs labojumi ir eposa priekšvārdā.

Dzejnieks savu viedokli par «Lāčplēša» kā eposa žanra spe-
cifiku jau bija izteicis priekšvārdā darba pirmizdevumam; sakarā

ar T. Zeiferta un J. Lautenbaharecenzijām viņam drīz pēc «Lāč-

plēša» iznākšanas nācās atgriezties pie šī jautājuma vēlreiz at-

bildē «Izskaidrojumi par «Lāčplēsi», atsaucoties uz T. un Lauten-

baha kungu kritikām» (1889).

Priekšvārdā «Lāčplēsim» dzejnieks vadās no pieņēmuma, sa-

skaņā ar kuru viena no tautas eposa žanra nepieciešamām pazī-
mēm ir tā, ka eposa formā rakstītais sacerējums aptver lielum lielo

daļu vai pat visas attiecīgās tautas teikas. Apzinādamies, ka «Lāč-

plēsī» izmantota relatīvi neliela daļa no ļoti bagātā teiku un pasaku

krājuma, kas tajā laikā bija izplatīts mutvārdos, Pumpurs ievadā

pauž atzinumu, ka viņa veidotais sacerējums nav tautas eposs,
bet tikai viens no priekšdarbiem tā radīšanai. «Lāčplēsi» viņš
rimti nosauc par «episku dziesmu». Izdevēji nav pievienojušies
dzejnieka sniegtajai motivācijai un darbam devuši apakšvirsrakstu
«Tautas epus». Sis apakšvirsraksts saglabāts vairākos «Lāčplēša»
izdevumos, tai skaitā 1957., 1961. un 1972. gada latviešu izdevumos.

Pumpura «Izskaidrojumos par «Lāčplēsi»..» ir virkne inte-

resantu un svarīgu papildinājumu eposa ievadā sacītajam; taču —

atšķirā no ievada — jautājumā par to, vai «Lāčplēsis» būtu

65
Teodors T. Lāčplēsis, Latvju tautas varonis. — Austrums, 1888, Ne 10;

Lautenbahs ). Lāčplēsis. — Baltijas Vēstnesis, 1888, N° 270.



Skats uz Gaujas senleju un vācu pili Turaidā
— bijušo Kaupo pilsvietu. Pēc tērauda gravējuma. 1866. g. V. Z. Stavenhagens
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uzskatams par tautas eposu, skaidrs un noteikts secinājums šai

rakstā netiek dots.

Kritizēdams Zeiferta tēzi, ka tautas eposs jaunākos laikos

vispār nevar rasties, Pumpurs starp citu «Izskaidrojumos par

«Lāčplēsi»..» sniedz šādu tautas eposa žanra raksturojumu:
«Ja nu kādā epū .. par pamatu likta kāda veca tautas teika, pa-

šas tautas atstāstīta vai dziedāta, un tur apkārt maisās un dar-

bojas tautas vecu laiku ticība, mitoloģija, dievu vara, labi un

ļauni gari ar visiem saviem brīnumiem, tad tādu epu uzskata

par tautas epu.» Uzmanību saista tas, ka atšķirā no «Lāčplēša»

priekšvārda, šai definīcijā netiek uzsvērts, ka tautas eposam jā-

aptver visplašākie tautas teiku materiāli. Vērtējot «Lāčplēsi»
šādas definīcijas gaismā, tas būtu noteikti jāatzīst par tautas

eposu, taču dzejnieks, kā jau minēts, šādu apgalvojumu par «Lāč-

plēsi» neizsaka. «Izskaidrojumos par «Lāčplēsi»..» ir daži iz-

teicieni, kas it kā vienādojami ar eposa priekšvārdā sniegta-

jām tēzēm par «Lāčplēsi» kā priekšdarbu tautas eposa radīšanai:

«Bet kamēr mums ieradīsies tāds Firdusi,
66 kāds perziešiem, kurš

savāķa kopā visu senlaiku tautas gara mantu un atdzīvināja, tā

sakot, visu tūkstoš gadu veco ticību tautiskā garā caur savu daiļo
tautas epu, vai tik ilgam, pieņemot kādu vidus ceļu, mēs jau ne-

varētum iesākt ar ko mazāku, kā, par piem., «Lāčplēsi»? «Lāčplē-
ša» ieveduma 4. lapaspusē ir teikts, ka sacerētājs nebūt nedomā iz-

dot kādu tautas epu, kurā būtu savienots viss latvju tautas teiku

krājums un visa vecā mitoloģija.» Taču «Izskaidrojumos ..» šie iz-

teicieni izvirzīti galvenokārt, lai vērstos pret Lautenbaha recen-

zijas spriedumu, ka «Lāčplēsis» esot «drusku par agru ieradies»,
jo teiku viela tajā esot «drusku nabadzīga», «mitoloģiskas ziņas
vietām drusku kļūdainas un sausas» (un mazāk domāti, lai vispār
iezīmētu kādu «Lāčplēša» atšķirību no «īstiem» tautas eposiem).
Izsekojot «Izskaidrojumu par «Lāčplēsi»..» stilam un domu ri-

sinājumam, rodas iespaids, ka Pumpurs šo paskaidrojumu rakstī-

šanas laikā, t.i., apmēram pusgadu pēc sava darba izdošanas, ir

zināmā mērā attālinājies no sava agrākā ieskata, ka «Lāčplēsis»
nav tautas eposs, un vismaz nedaudz tuvinājies pretējam vie-

doklim (kuru jau bija formulējuši ne vien grāmatas izdevēji —

B. Dīriķis v.c, bet arī daži citi literāti),
67

Protams, ir nepamatots «Lāčplēša» ievadā izteiktais un «Izskaid-

rojumos..» vairāk vai mazāk samanāmais viedoklis, ka tautas

66 Firdousī Abulkāsims (dzimis ap 940. g., miris ap 1020. vai 1030. g.) —

per-
siešu un tadžiku literatūras klasiķis, eposa «Sāhnāme» («Ķēniņu grāmata») autors.

Viņa eposam ir 120 000 dzejas rindu.

67
Sk. Laubes Indriķa runas atreferējumu raksta: A. Jautājumu izskaidrošanas

vakars Rīgas Latv. biedrībā, 6. oktobrī 1888. — «Baltijas Vēstneša» pielikums,
1888, Ne 236.
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eposam katrā ziņā ir jāaptver visas teiku respektīvi episkās mut-

vārdu daiļrades bagātības. Sādu ieskatu neapstiprina cittautu

tautas eposu materiāli. Lai gan Pumpurs bija dziļi ielūkojies folk-

loras dzīvajā funkcionēšanā un lai gan viņš spēcīgi nojauta
latviešu tautas epikas attīstības plašumu, 19. gadsimta 80. gados

viņš nevarēja ne tuvu priekšstatīt, kādas teiku bagātības atklāsies

turpmākos gadu desmitos vēstītājas folkloras vākšanas gaitā. Tur-

pretī ir pilnīgi pamatots viņa secinājums par dažiem citiem tautas

eposa aspektiem, piemēram, par tautas eposu idejisko virzību, par

visaugstāko ētisko ideālu izpausmi tajos.

«LĀČPLĒŠA» KONKRĒTIE AVOTI

Lielākā daļa no «Lāčplēša» motīviem pamatojas latviešu tautas

mutvārdu poētiskajā daiļradē — galvenokārt vēstītājā folklorā —

un tautas mitoloģijā. (Latviešu folkloras motīvi eposā izmantoti

gan negrozītā veidā vai ar maznozīmīgām izmaiņām, gan tos ievēro-

jami variējot.) Daži konkrēti elementi varētu būt gūti cittautu

tautas eposos. Pārējais Pumpura darbā — Latviešu Indriķa Livo-

nijas hronikas dati, radoši aizguvumi no latviešu rakstītās lite-

ratūras sacerējumiem un dzejnieka paša radīti motīvi.

«Lāčplēsis» cieši saistīts ar laikmeta idejisko un literāro at-

mosfēru. Vairāku «Lāčplēša» motīvu, situāciju un tēlu izveidē

Pumpura darbu ir ievērojamā mērā ietekmējusi 19. gadsimta 50.—

70. gadu latviešu progresīvo dzejnieku un literātu daiļrade un

citi raksti, kā arī šai laikā ļoti populārie (18./19. gadsimta mijā

sacerētie) G. Merķeļa darbi. Šī ietekme vietumis ir tik spilgta un

spēcīga, ka «Lāčplēsi» vispār, un kā sava laikmeta literāru parā-

dību it īpaši, var pilnā mērā izprast un novērtēt tikai tad, ja tiek

apzināti minētie sakari. Tādi eposā rodami folkloras elementi kā

nogrimušās pils, Staburadzes motīvi 19. gadsimta trešajā ceturksnī

latviešu rakstītajā literatūrā (J. Alunāna, F. Mālberģa, Ata Kron-

valda, Ausekļa v.c. darbos) ir ļoti populāri un tiek taisni daudzi-

nāti. Tas pats sakāms par folkloriski etnogrāfisko Zilā kalna mo-

tīvu (G.Merķelis, Auseklis v.c), kurš šodien ļoti lielai daļai lasī-

tāju bez komentāra nav īsti saprotams, bet kurš toreiz vai kat-

ram latviešu lasītājam bija tik pazīstams un tuvs, ka ar to

viņam saistījās vesela virkne pilnīgi noteiktu ieskatu, priekšstatu
un asociāciju. Tikai ņemot vērā dažus toreizējās latviešu rak-

stītās literatūras faktus, var rast izskaidrojumu, kāpēc, piemēram,
«Lāčplēsī» plaši lietots «Velna» sinonīms «Jods», lai gan folklorā

«Jods» salīdzinājumā ar «Velnu» minēts ļoti reti. Tālaika rakstnie-

cība ir ne vien stimulējusi vairāku noteiktu latviešu folkloras

elementu atlasi, bet arī lielākā vai mazākā mērā to variēšanu
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eposā (piemēram, vēstītājas folkloras motīvi par nogrimušām pilīm

Pumpura darbā ir iztulkoti apgaismības ideju garā tāpat kā Ausekļa,
Ata Kronvalda v.c. Pumpura laikabiedru sacerējumos). No G. Mer-

ķeļa un latviešu rakstnieku un literātu darbiem Pumpurs ir guvis
vairākus tīri literārus motīvus. «Lāčplēsī» sniegtais teiksmainais

vēstījums par senlatviešu ceļojumu no savas pirmdzimtenes
«austrumā tālu» uz Baltās respektīvi Baltijas jūras apvidu atbilst

19. gadsimta otrajā pusē, sevišķi 50.—70. gados latviešu etno-

grāfiskas ievirzes rakstos sastopamam uzskatam, ka latviešu pirm-
dzimtene ir Āzija, Indija, un ir radniecisks F. Mālberģa episkajā

dzejojumā «Staburags un Liesma» izveidotam motīvam. G. Mer-

ķeļa darba «Vanems Imanta» spilgtā tiešā ietekmē rakstīta epizode

par vētru, kas iedzen vācu kuģus Daugavas grīvā, un plašais anti-

feodālās tendences piesātinātais «Līgas nakts» (t.i., Jāņu nakts)

tēlojums; dažas situācijas un detaļas no «Vanema Imantas» ir

pārņemtas gandrīz burtiski. Atzīmējams, ka šie eposā ieviestie

«Vanema Imantas» motīvi «Lāčplēša» sarakstīšanas un izdošanas

laikā bija populāri ne tikai sakarā ar G. Merķeļa darba izplatību,
bet arī tādēļ, ka tiem jau bija pievērsušies citi latviešu rakstnieki.

Sevišķi populārs 19. gadsimta 50.— 70. gadu literatūrā un vēstu-

riskas ievirzes apcerējumos ir pēc senāku rakstītu avotu ziņām
G. Merķeļa «Vidzemes senatnē» izveidotais šķietamā «latviešu

tautas dibinātāja» Videvuta tēls (latviešu rakstniecībā saukts arī

par Vidvudu, Vidvedu, Viduvedu u.tml.). Par Videvuta personas

vēsturiskumu bija pārliecināts ne vien G. Merķelis, bet arī vairāki

Pumpura laikabiedri. Dzejnieks «Lāčplēša» 111 dziedājumā ir

epizodiski izmantojis Videvuta tēlu un radoši attīstījis G. Mer-

ķeļa motīvus par Videvuta likumiem un mācībām (L 111, 627— 688).

Pumpurs sniedz tik plašas un dziļas demokrātiskas un humānis-

tiskas domas caurstrāvotu «Videvuta likumu» interpretāciju,
kurai līdzās nevar stādīt nevienu šī motīva izmantojumu visā lat-

viešu rakstniecībā 19. gadsimta otrajā pusē (līdz Raiņa «Ugunij
un naktij» 1905. gadā). Spilgta rakstītās literatūras ietekme «Lāč-

plēsī» parādās arī sakarā ar pseidomitoloģijas motīvu izmantojumu.
Starp «Lāčplēsī» izmantotajiem vēstītājas folkloras materiāliem

centrālo vietu ieņem heroiska brīnumpasaka par Lāčplēsi.
68

Pasaku

par Lāčplēsi dzejnieks atstāsta eposa priekšvārdā. Sai variantā,
ko Pumpurs sniedz «īsumā», ir ļoti liela motīvu bagātība. Viens

no tiem
— par nogrimušās pils uzcelšanu — dažās latviešu

tautas brīnumpasakās veido sižeta galveno tēmu. Eposa «Lāčplē-
sis» priekšvārds un, ļoti iespējams, arī tajā ietvertais Lāčplēša pa-
sakas atstāstījums būs rakstīts pēc «Lāčplēša» pabeigšanas, t. i.,

68

Arājs X., Medne A. Latviešu pasaku tipu radītājs, 650 A, 301 A, 301 B pasaku
sižetu tipu apvienojums. R., 1977.
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Staburags. 20. gs. sākums
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1887. gadā, un pasaka varbūt ir uzrakstīta pēc atmiņas. Domājams,

ka, atstāstot pēc atmiņas sacerējumu, kas dzirdēts pirms daudziem

gadiem, tajā neviļus varēja ienākt arī viens vai otrs citu variantu

motīvs. Lāčplēša pasaka stāsta par stiprinieku — cilvēka un lāču

mātes dēlu, kas veic daudzus varoņdarbus. No savas mātes viņš
ir mantojis lāča ausis un lielu spēku, kādēļ ļaudis viņu ir nosau-

kuši par Lāčausi. Varonis iztīra apkārtni «no plēsīgiem zvēriem,

lāčiem, vilkiem un meža cūkām», kurus viņš nogalina, saķerdams
aiz žokļiem un pārplēsdams pušu; sakarā ar to viņš iegūst vārdu

«Lāčplēsis». Lāčplēsis ceļ ļaudis pār Daugavu, pie kam airu vietā

viņš izlieto plaukstas. Varonis kalpo pie «kuniga» (t.i., kunga
vai ķēniņa), kura uzdevumā viņš izceļ nogrimušo pili, aizdzen

milzi u.tml., dabū apsolīto kuniga meitu un dzīvo kādu laiku lai-

mīgi. Pēdīgi stiprinieks iet bojā divcīņā ar raganasdēlu, kas ieradies

no tālas zemes aiz trejdeviņām jūrām. Abi pretinieki sastopas

pie Daugavas. Raganas dēls nocērt varonim viņa lāča ausis, kurās

mīt viņa pārdabiskais spēks. Abi laužoties iegāžas Daugavas
dzelmē.

Pasakas par neparastā, pārdabiskā kārtā dzimušu stiprinieku,
tai skaitā lāča un sievietes vai lācenes un vīrieša dēlu, ir plaši
izplatītas visā Latvijā. Tām ir zināmas paralēles cittautu vēstī-

tājā folklorā. Motīvs par stiprinieku, kas dzimis no lāča vai lā-

cenes, ir pazīstams lietuviešu, krievu, baltkrievu, ukraiņu, vācu.

franču, spāņu, ungāru, serbu, avāru, turku v.c. tautas pasakās.
Dažās lietuviešu un krievu pasakās — tāpat kā vairākos latviešu

variantos — varonis tiek saukts par Lāčausi (Meška—ausys;
MBaH— viuko).

Norādīsim uz dažām svarīgākajām latviešu pasaku īpatnībām,
salīdzinot ar Pumpura pierakstīto variantu.

Minētajās pasakās, atskaitot nedaudzus variantus, varonis neiet

bojā. Sī tipa pasakas parasti beidzas ar motīvu, ar kuru noslēdzas

Lāčplēša varianta pirmā puse, — t.i., ar varoņa precībām (vai arī

nobeigumā varonis pēc paveiktajiem uzdevumiem «saņem algu» —

saskaņā ar iepriekšēju norunu dod kungam vai ķēniņam trīs knipja
sitienus, kuri ir tik spēcīgi, ka nonāvē kungu). Stiprinieka vārdi

69 Par lāčadēla motīvu cittautu pasakās sk.: Smits P. Kurbads jeb Lāčplēsis. —

Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums, 14. sēj. R., 1908, 117. lpp.;
Bolte)., Polivka G. Anmerkungen zu den Kinder- v. Hausmārchen der Briider

Grimm. Bd 2. Leipzig, 1915, S. 288, 290, 292, 293, 317; Audpeee H. 11. YKa3aTeAh

CKa3OiHUX CK»KeTOB no cncTeMe Aapite. AennHrpa4, 1929, c.47; Balys J.

pasakojamosios tautosakos motyvu katalogas. Kaunas, 1936, 63. p.; Bapaz A. I\,

Bepe3oecKuūlA. 11
.,

Ka6aiuHUKoe K. 11., HoeuKoe H. B. CpaßHMTeAbHbiii yi<a3aTeAb

cio>KeTOß. CKa3Ka. Acnnnrpa4, 1979, c. 168; Ccpoe C. H.

Me4BC4b-cyiipyr. —
C6.: OoAbKAop m uc ropunecKaM ai'HorpacpHH. M., 1983, c. 172

175.



63

Pērses ūdenskritums. 20. gs. sākums

A. Pumpura eposs «Lāčplēsis»



Jāzeps Rudzitis

64

šais pasakās ir Lāčausis, Lāčadēls, Lāču Jānis, Lāču Krišus, Spal-

vainis, Ķēvesdēls, Dzelzspuika, Ancis, Jānis v.c, vai arī tam nav

vārda. Neskaitot Pumpura atstāstīto sacerējumu, Lāčplēša vārds

kā teiksmaina varoņa nosaukums folklorā līdz šim ir konstatēts

vienīgi jaunākos pierakstījumos, kur tas ir saistīts ar Pumpura

eposa elementu folklorizāciju. Turpretī motīvs par plēsīga zvēra

(lāča, lauvas) vai vispār spēcīga dzīvnieka uzveikšanu, to pār-

plēšot, ir sastopams vairākās latviešu pasakās, kas fiksētas 19. gad-
simta pēdējos gadu desmitos, tai skaitā pierakstījumos, kas iz-

darīti pirms «Lāčplēša» iznākšanas. Lāčplēša vārds jau tālā pa-

gātnē ir sastopams Latvijas toponīmikā — māj vārdos; vecākās

līdz šim iegūtās dokumentu ziņas par šo vārdu ir no 17. gadsimta
un no 19. gadsimta sākuma.

Pumpura uzrakstītajam Lāčplēša variantam, kas šai apcerē-
jumā tiek apzīmēts kā pasaka, piemīt gan pasakas iezīmes, gan
arī dažas tādas īpatnības, kas minēto stāstījumu zināmā mērā tu-

vina tautas teikām; pēc būtības tas robežojas ar abiem šo žanru

paveidiem. So Lāčplēša pasakas īpatnību ir labi uztvēris Rainis,
nosaukdams (folkloras) Lāčplēsi par «puspasakaino, pusteik-
smaino»

70
. Sacerējuma pirmās daļas epizodēs ir tipiski pasaku

elementi; turpretī vēstījums par varoņa vārīgo vietu (kurā vien

viņš ir uzveicams) un viņa bojā eju ir novirzes no pasaku tra-

dīcijas un, kā to rāda cittautu tautas epikas materiāli, vairāk ie-

tveras teiku žanra likumībās un tematikā. Lāčplēša variantā dar-

bība daļēji saistās ar noteiktu vietu — Daugavu. Lokalizācija

vēstītājā folklorā parādās ne tikai tautas teikās, tā nereti ir vēro-

jama arī pasakās, taču tā ir iezīmīgāka teiku žanram. Stāstījumā par

Lāčplēsi ir raksturīgs vēl tas, ka daži no lokalizētajiem motīviem

pieder pie vissvarīgākajiem šai teiksmā.

Pasakai par Lāčplēsi ir ļoti būtiska nozīme eposa sižeta un tā

galvenā varoņa tēla veidojumā. Darbā tai pieslejas citas brīnum-

pasakas, kā arī etimoloģisko (izcelšanās), mitoloģisko un vietu

teiku motīvi. «Lāčplēsī» ir ietverts visai bagāts un daudzpusīgs lat-

viešu vēstītājas folklorasmateriāls. Izmantoti sacerējumi par stip-
riniekiem, raganām, sumpurņiem, pūķiem, par Dievu un Velnu, par

pasaules radīšanu, Daugavas rakšanu, Kangaru kalniem, ceļojo-
šiem ezeriem, nogrimušām pilīm, zemes malu v.c.

īpaša nozīme «Lāčplēsī» ir folkloras materiāliem, kas saistīti

ar noteiktām Latvijas vietām. Tie ir daudz devuši nacionālā kolo-

rīta radīšanā «Lāčplēsī».

Eposā ir tekstuāli aizgūtas (gan negrozītā veidā, gan nedaudz

variējot) 11 tautasdziesmu četrrindes un divas atsevišķas div-

rindes; šie teksti pieder kāzu, gadskārtu ieražu un mitoloģisko

70
Rainis J. Dzīve un darbi, 6. sēj. R., 1925, 9. lpp.



65

Burtnieku ezers. 20. gs. sākums

dziesmu, v.c. cikliem. Bez tam virkne tautasdziesmu motīvu ir iz-

mantota bez attiecīgiem tekstuāliem aizguvumiem. Starp šādiem

motīviem ievērojamākie ir par Staburadzi. Arī Ziemeļmeitas tē-

lojums ir pamatots tikai tautasdziesmas motīva izvērsumā, un

Lāčplēša kuģa ļaužu dziesmā citētā četrrinde par Ziemeļmeitu ir

vienīgi introdukcija šim tēlojumam. «Lāčplēsī» nav tekstuāli iz-

mantota neviena episka vai liroepiska dziesma. Sai aspektā «Lāč-

plēša» veidojums spilgti atšķiras no «Kalevalas»un «Kalevipoega»,
kur (blakus pasaku un teiku motīviem) ir izmantots tūkstošiem

tautas dzejas pantu, to skaitā (īpaši «Kalevalā») arī episkas dzies-

mas. Latviešu tautasdziesmu ietekme Pumpura darbā parādās

galvenokārt tajās ietvertu priekšstatu un tēlu, kā arī dažu stilis-

tikas paņēmienu izmantojumā.
«Lāčplēsī» ļoti bagātīgi sastopama tautas mitoloģija. Mitolo-

ģiskos tēlus un motīvus Pumpurs ir guvis pasakās, teikās, tau-

tasdziesmās un ticējumos. Tieši mitoloģisko elementu izlie-

tojumā tautasdziesmu konkrētā ietekme «Lāčplēsī» izpaužas vis-

spilgtāk (Saule, Saules meitas, Laima, Austra, Ziemeļmeita, Sta-

buradze v.c). «Lāčplēša» plašā saskare ar latviešu tautas mitolo-

ģiju ir izskaidrojama, pirmkārt, ar to, ka tradicionālajā folklorā,

sevišķi teikās, ir daudz mitoloģisku elementu. Otrkārt, jāsaka, ka
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folkloras mitoloģiskajiem tēliem piemīt zināmas reālisma iezīmes

un to izveidē parādās spilgti mākslinieciskuma vilcieni; lielā

mērā tieši ar to tautas mitoloģija ir saistījusi dzejnieku gan viņa
lirikā un liroepikā, gan sacerot «Lāčplēsi». Treškārt, vairākos

tautu eposos — seno grieķu, indiešu v.c. šī žanra sacerējumos, uz

kuriem Pumpurs atsaucas «Lāčplēša» priekšvārdā, lūkodams

sniegt savu tautas eposa jēdziena formulējumu, ir ļoti daudz

(kā turpat dzejnieks pareizi uzsver) mitoloģijas materiālu. Vispē-

dīgi jāatzīmē, ka dzejnieka interesi par tautas mitoloģiju «Lāč-

plēša» veidošanas darbā ir stimulējusi arī folkloras pētīšanas

t.s. mitoloģiskā skola, kuras uzskatu atbalsis ir vērojamas eposa

pirmizdevumā priekšvārdā un daļēji arī «Izskaidrojumos par

«Lāčplēsi»..».
Blakus īstiem latviešu mitoloģijas tēliem eposā kā latviešu

dievi respektīvi dievības epizodiski darbojas vai tiek pieminēti
vairāki dievi, kādus nepazīst latviešu tautas mitoloģija; sace-

rējumā izmantoti arī daži latviešu mitoloģijai sveši kulta personu
nosaukumi. Pumpura darbā sastopamie «Antrimps», «Patrimps»
ir senprūšu dievības («Antrimpa» pareizākā forma ir senos avotos

sastopamā «Awtrympus» respektīvi «Autrimps»). Seno latviešu

un lietuviešu reliģiskajos ticējumos «Antrimpa» un «Patrimpa»
nav. Pretēji «Lāčplēša» motīviem kriva (senprūšu augstākā pries-
tera) vara ir aprobežojusies ar senās reliģijas ticīgo draudzi Prū-

sijā; krivs garīgās dzīves un citos jautājumos nav bijis noteicējs

par citām baltu tautām, kaut arī cienīts pie radu tautām kaimiņos.
Tikai pie senajiem prūšiem bija «līgasoņi» un «vaideļi» jeb «vai-

deloši»; šos senprūšu kulta kalpu apzīmējumus, kas saistījās
ar noteiktu reliģiski kultisku pienākumu veicējiem, dzejnieks
ir izmantojis, tēlojot iedomātos senlatviešu priesterus, pie tam

vēl citādā reliģiski kultiskā sakarā. Neviena no baltu tautām nav

pazinusi «Lāčplēsī» notēlotos pseidodievus Pakolu, Puškaiti,

Līgo.
71

Lai saprastu un vēsturiski pareizi novērtētu pseidomitolo-
ģiskos motīvus Pumpura eposā, jāatceras daži nozīmīgākie fakti

par pseidomitoloģiju latviešu literatūrā. Pseidomitoloģijas sākumi

latviešu rakstniecībā ir 18. gadsimta otrajā pusē. Tie saistīti ar

baltu tautu mitoloģijas vecākajos uzrakstījumos sniegto ziņu ne-

kritisku izmantošanu un to tālāku pārveidošanu J. Langes,
G. F. Stendera un G. Merķeļa darbos. Par seno prūšu un lietu-

viešu mitoloģiju rakstīja Prūsijas hronikas autors vācu mūks

S. Grūnavs, poļu tautības luterāņu mācītājs un teologs J. Maleckis,
poļu vēsturnieki J. Lasickis, M. Strijkovskis (16. gadsimts), vācu

tautības luterāņu, vēiāk katoļu mācītājs, teologs un vēsturnieks

71
Smits P. Latviešu mitoloģija. R., 1926, 66.-72., 75.-76., 81.-83. lpp.
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M. Pretorijs (17. gadsimts) v.c. Viņu sacerējumus, dabiski, ne-

varēja neietekmēt toreizējais problēmas izpētes līmenis, darba

metožu nepilnības, kā arī — minēto autoru — prūšu vai lietuviešu

valodas neprašana vai vāja pārzināšana. Pieļaudami arī paviršības,

viņi savos rakstos blakus pareizām ziņām aiz pārpratuma ir snie-

guši nekad nebijušus senos prūšu un lietuviešu dievību nosau-

kumus, sagrozījuši šo tautu mitoloģijā esošos, nepamatoti attie-

cinājuši senprūšu dievus un viņu kulta kalpus uz lietuviešu mito-

loģiju. 18. gadsimta otrajā pusē kādā J. Hardera rakstā Rīgas
laikraksta «Rigischen Anzeigen» pielikumā «Gelehrte Beytrāge»

(1764), J. Langes vāciski latviskā un latviski vāciskā vārdnīcā

(1777), Vecā Stendera «Latviešu gramatikas» otrajā izdevumā

(1783) un G. Merķeļa «Vidzemes senatnes» pirmajā sējumā (1798)
šie dievi un priesteri jau tiek raksturoti kā latviešu. Materiālus

pseidomitoloģijai latviešu rakstniecībā ir devusi arī 19. gadsimta
30. gados izdotā Lietuvas vēsturnieka T. Narbuta grāmata «Leišu

mitoloģija», kurā autors ir tīšām sagrozījis agrākos datus un pa-

pildinājis tos ar paša izdomājumiem.
19. gadsimta 50. —70. gados latviešu progresīvie dzejnieki

un literāti (J. Alunāns, Auseklis v.c.) cenšas pamatot savas

tēzes par latviešu augsti attīstīto kultūru senatnē un šai sakarā
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atsaucas uz mitoloģijas materiāliem, kurus tie gūst tautasdzies-

mās, bet vēl lielākā mērānedrošos avotos vai arī sacer paši. Neīstie

dievi bagātīgi ienāk dažādos apcerējumos, lirikā un liroepikā,
kļūst par ļoti raksturīgu parādību gan jaunlatviešu kustības perioda
literatūrā, gan tai sekojošā posmā — 19. gadsimta 70. gadu beigās
un 80. gados. Pseidomitoloģismu stipri veicina ne vien iepriekš
sacītais un nopietnu zinātnisku pētījumu, kā arī plašu folkloras

publicējumu trūkums, bet arī jaunlatviešu kustības laikā un pat
vēl vēlāk izplatītais uzskats par seno latviešu, lietuviešu un prūšu
it kā pilnīgi vienādo mitoloģiju. Kritiska latviešu mitoloģijas
izvērtēšana un pētīšana īsti sākas tikai 19. gadsimta 90. gados, bet

neīstiem dieviem vēl labu laiku ir redzama loma pat atsevišķos
izcilu rakstnieku darbos. Daudz pseidomitoloģisku elementu ir

90. gadu sākumā sarakstītajā Aspazijas drāmā «Vaidelote» (Prau-
rimas templis, Mildas dārzi, Pikols, krivs, vaidelotes lietuviešu

seno reliģisko tradīciju tēlojumā), tādi ir rodami J. Poruka poēmā
«Zilizana sirdsdedze» (1905) v.c.

No visa tā jāsecina, ka latviešu dzejniekam 19. gadsimta 70.

un 80. gados, veidojot liela apjoma sacerējumu uz latviešu folk-

loras un mitoloģijas pamata, pseidomitoloģisku motīvu ievie-

šana savā darbā bija gandrīz neizbēgama. Tādējādi šie elementi

«Lāčplēsī» ir attiecīgā laikmeta iezīme, no toreizējiem apstākļiem

izaugusi parādība. «Lāčplēša» «pseidomitoloģisms» nav vienādo-

jams ar neīsto dievu daudzināšanu t.s. pseidotautisko romantiķu

dzejā 19. gadsimta 80. gados, kur tas saistās ne vien ar toreizējo
latviešu mitoloģijas izziņas stāvokli, bet arī ar tukšu diletantismu

un primitīvi, ārišķīgi saprastu tautiskumu. Jāpiemetina, ka novir-

zes no tautas mitoloģijas nacionālā varoņeposā nav specifiskas
tikai «Lāčplēsim» vien: kaut kas analoģisks ir vērojams arī igauņu

eposā. Kā zināms, «Kalevipoegā» daudzinātie Vanemuine, Ilma-

rinens īstenībā ir no karēļu un somu tautas eposa ieviesti tēli.

Pseidomitoloģisko materiālu «Lāčplēsī» nav mazums, taču sa-

cerējuma mitoloģisko motīvu vidū tiem nav noteicošas nozīmes.

Visvairāk pseidomitoloģijas ir eposa I dziedājumā dievu sapul-

ces tēlojumā un VI dziedājumā Līgo svētku ainās. Visumā darbā

noteikti dominē latviešu tautas mitoloģija. Mitoloģisko motīvu

izveidē latviešu eposa autors — gan ar dažiem līku ločiem — ir

gājis pareizu ceļu: lielākoties bāzējies uz tautas teikām, pasakām
un dziesmām. Tas izskaidrojams vispirms ar to, ka pseidomito-
loģiskie pastāstījumi un neīsto dievu «katalogi» agrāko autoru

rakstos literāriem sacerējumiem lielākoties varēja dot tikai da-

žādas drumslas, dievību nosaukumus un zināmas ierosmes, bet

ne mākslinieciski jau izveidotus, tematiski radniecīgus, kontami-

nācijai (apvienošanai, savstarpējai sasaistei) piemērotus (folk-
loriskus) sižetus, kā arī spilgtus (folkloriskus) tēlus, kādi bija



A. Pumpura eposs «Lāčplēsis»

69

«Lāčplēša kaps» — sala Daugavā pie Lielvārdes. 20. gs. sākums

nepieciešami Pumpuram. Otrkārt; varbūt ne bez nozīmes te ir bijis
arī tas, ka Pumpurs, uzskatīdams tautas mitoloģiju par vienu no

nozīmīgākajiem motīvu un tēlu avotiem rakstnieku daiļradei,

tajā pašā laikā bija pret galējībām dievu daudzināšanā. 1879. gadā

apcerējumā «Nedziediet blēņu dziesmas» viņš raksta: «Otrā kārtā

jāpiemin, ka nelabu iespaidu dara arī tas, ka daži dziesminieki,
laikam dzīdamies saviem sacerējumiem piedot lielāku dzejas
vērtību jeb arī tuvāku līdzību ar tautas dziesmām, tanīs čupu
čupām sakrauj visādus dievus un garus.. Dziesmiņā, piederīgā

vietā, pieminēt mūsu vectēvu dievus — ir jauki, bet tomēr, ja tā laba

par daudz, tad viņš ir skādīgs.» Liekas, ka Pumpurs ir instinktīvi

jutis zināmu atturību pret pseidodievību raibo mistru.

Tādu motīvu, par kuriem pašreiz varētu visai droši vai noteikti

apgalvot, ka tie ir tieši aizgūti no cittautu eposiem, Pumpura sa-

cerējumā gandrīz nav (no «Kalevipoega» ir aizgūts L 111, 59 mo-

tīvs par Peipusa ezeru kā igauņu milža uzturēšanās vietu, bet L IV,

835 — 844, domājams, ir izmantotas dažas detaļas no «Odisejas»
IX dziedājuma Polifēma epizodes). Taču, izdarot attiecīgus salī-

dzinājumus, vairākos gadījumos ir visai drošs pamats secināt, ka

cittautu eposi («Kalevala», «Kalevipoegs», «Iliāda», «Odiseja»)

dzejniekam ir snieguši zināmus rosinājumus, saasinājuši uzma-
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nību uz dažiem latviešu folkloras motīviem vai ir ietekmējuši to

interpretāciju. Tā gandrīz nav šaubu, ka plašajam dievu sapulces
tēlojumam I dziedājumā vispārīgu ierosmi ir devusi «Iliāda» ar

saviem vairākkārtējiem dievu sapulču aprakstiem. Lāčplēša ceļo-

juma tēlojums IV dziedājumā visumā, liekas, veidots patstāvīgi
un pamatojas latviešu folkloras materiālos un dzejnieka rado-

šajā izdomā, taču pati tēma par varoņa dēkaino ceļojumu izvir-

zīta, šķiet, «Odisejas» un «Kalevipoega» ierosmē. Daļēji cit-

tautu eposu pamudināts, Pumpurs būs pievērsies latviešu folk-

loras motīviem par zemes malu. Domājams, «Kalevalas» iespaidā

dzejnieks «Lāčplēsī» ir izcēlis latviešu folklorā maz izplatīto

motīvu par Ziemeļmeitu un interpretējis Ziemeļmeitu kā īpašu

tipu. «Kalevipoega» ietekmē Kangaru kalnu teikas Kalapuisis

Pumpura sacerējumā ir interpretēts kā igauņu milzis, igauņu tau-

tas varonis. Eposa priekšvārdā Pumpurs veltī vairāk nekā div-

desmit rindu, lai motivētu Lāčplēša pasakas noderīgumu savas

«episkās dziesmas» radīšanai, šai sakarā viņš norāda uz vairākām

paralēlēm un radniecīgiem elementiem cittautu — indiešu, grieķu
«veco epu teikās». Protams, dzejnieks Lāčplēša pasaku izvēlējās
šī varianta idejiskās un estētiskās vērtības dēļ. Taču pēc Pumpura
minētā pārsprieduma ir pamats pieļaut, ka dzejniekam, meklējot
savam sacerējumam piemērotu pamattēmu, skatienu uz Lāčplēša

pasaku varētu būt asinājusi iepazīšanās ar cittautu eposiem. Tādē-

jādi var teikt, ka dažām cittautu eposu ierosmēm motīvu atlasē un

izveidojumā «Lāčplēsī» ir visai samanāma loma. Cittautu tautas

eposi (sengrieķu, serbu) ir ietekmējuši arī «Lāčplēša» pantmēru.
Savā radošajā darbā, veidojot «Lāčplēsi», Pumpurs ir pievēr-

sies dažādiem Latvijas vēstures materiāliem un ziņām, kuru pirm-
avots ļoti bieži ir Latviešu Indriķa hronika, kas uzrakstīta 13. gad-
simta sākumā prozā latīņu valodā un aptver iaika posmu no 12.

gadsimta 80. gadiem līdz 1227. gadam. So periodu Baltijas tautu

vēsturē raksturo nozīmīgi notikumi, kas savu noslēgumu gūst
13. gadsimta beigās. Tā ir vācu feodāļu agresija Baltijā.

Jau kopš 8. gadsimta vācu feodāļi centās pakļaut rietumslāvu

ciltis, kas dzīvoja Baltijas jūras dienvidrietumu krastā, Elbas un

Oderas baseinos. 12. gadsimta vidū īpaši pastiprinājās vācu «Dranģ
nack Osten» («dziņa uz austrumiem»), šajā gadsimtā pilnībā tika

pabeigta rietumslāvu zemju iekarošana. Vācu feodāļu, tirgoņu,
augstākās garīdzniecības uzmanību arvien lielākā mērā sāka saistīt

Baltijas zemes un tautas, tai skaitā Latvijas teritorija.
Apmēram 12. gadsimta 70. gados sākās pirmie vācu tirgoņu

braucieni uz Rīgas jūras līci un Daugavu. Kā rēķinveži tirgotājiem
līdzi brauca garīdznieki. Ap 1184. gadu mūks Meinards sāka slu-

dināt Romas katoļu ticību Daugavas baseina lībiešu vidū. 1198.

gadā notika pirmā vācu krustnešu militārā akcija pret lībiešiem.
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Agresija pret Baltijas teritorijas iedzīvotājiem plaši izvērtās

13. gadsimta sākumā, kad par Livonijas bīskapu tika iecelts Brē-

menes kanoniķis Alberts Bukshevdens (1199—1229). So pasā-
kumu atbalstīja un iedvesmoja katoļu baznīca ar pāvestu priekš-

galā. Romas pāvesti (Inocents 111, Gregors IX, Inocents IV,
Aleksandrs IV) vairākkārt sludināja krusta karus pret Baltijas
tautām.

levērojama Austrumlatvijas daļa (latgaļu zemes), kā arī Gau-

jas un Daugavas lībieši bija atkarīgi no krievu kņazistēm (Ples-
kavas un Polockas) un maksāja tām meslus. Ap šo laiku no krie-

viem tika aizgūti vairāki administratīvi un tiesību termini, sociālu

grupu, kristīgā kulta jēdzienu apzīmējumi v.c. vārdi. Austrumlat-

vijā krievu sludinātāju ietekmē jau bija sācis izplatīties kristiā-

nisms pareizticības formā.

lebrukums Baltijā tika motivēts kā karš pret pagāniem, lai

pēc uzvaras tos pievērstu kristīgajai ticībai. Taču jo svarīga no-

zīme bija citiem apsvērumiem. Vācu feodāļus vilināja iespēja

sagrābt Baltijā zemes un pakļaut jaunas zemnieku masas. Garīdz-

niecība cerēja paplašināt baznīcas īpašumus un ienākumus. Tir-

goņiem bija nolūks iegūt jaunus tirgus un sagrābt nozīmīgus
tirdzniecības ceļus. Starp nabadzīgākiem Vācijas feodāļiem tika

vervēti krustneši, kas uz laiku ieradās Baltijā. Tos vai nu salīga

par maksu, vai pierunāja piedalīties cīņās, solot par to dieva lab-

vēlību un grēku piedošanu. 1202. gadā tika nodibināts Kristus

bruņinieku brāļu (Fratres militiae Christi) jeb Zobenbrāļu or-

denis, kurā bija pastāvīgi krusta karotāji. («Zobenbrāļi» — «Gla-

diferi», «Ensiferi», «Schivert brodere» ir vēlākais «Kristus bru-

ņinieku brāļu» nosaukums un Latviešu Indriķa hronikā nav sasto-

pams.) Kad 1236. gada 22. septembrī kaujā pie Saules lietuvieši

un zemgaļi smagi sakāva Zobenbrāļu ordeņa spēkus, tas pievie-

nojās Vācu ordenim un turpmāk pastāvēja kā tā zars — Livonijas
ordenis.

īgni et ferro — ar uguni un zobenu vācu bruņinieki pārstai-

gāja seno latviešu, igauņu un prūšu zemes. lebrucēju rīcībā bija
labāka kara tehnika, viņu pulki guva arvien jaunus papildinā-

jumus no Rietumeiropas. Atšķirā no krustnešiem Baltijas tautām

nebija kopīgas vadības. So tautu kopīgi saskaņoti pasākumi cīņā

pret agresiju bija diezgan reti gadījumi. Vāciešiem dažreiz pat iz-

devās sanaidot savā starpā atsevišķus vietējo iedzīvotāju novadus.

Liels trūkums Baltijas tautu cīņās ar vācu krustnešiem bija viņu

zemju politiskā sadrumstalotība. Lietuvieši, kam šai laikā jau

bija sava nacionālā valsts, atvairīja iebrucējus. Cīņu gaitu nega-
tīvi ietekmēja arī tas, ka daži no vietējiem dižciltīgajiem labprā-
tīgi pārgāja vācu pusē (lībiešu virsaitis Kaupo, latgaļu virsaiša

Tālivalža dēli).
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Krievzeme 13. gadsimtā pārdzīvoja feodālās sadrumstalotības

periodu. Pleskavas un Novgorodas kņazistes bija novājinātas

iekšējo ķildu dēļ. Bez tam krievu spēkus un uzmanību kopš 13. gad-
simta 20. gadu sākuma, bet it sevišķi kopš 1237. gada ievērojamā

mērā saistīja mongoļu-tatāru iebrukums. So iemeslu dēļ krievu

tauta 13. gadsimtā Baltijas tautām nevarēja sniegt pietiekamu pa-

līdzību.

Līdz 1214. gadam vācieši pakļāva lībiešus, sēļus un latgaļus.
1227. gadā visa Igaunija, ieskaitot Sāmsalu, bija vācu varā. Vācu

bruņinieki vērsa savus skatus ari tālāk uz austrumiem — uz krievu

zemēm. 1242. gada 5. aprīlī Ledus kaujā krievi Aleksandra Ņevska
vadībā uz Peipusa ezera sakāva ievērojamus Livonijas ordeņa

spēkus un atsvieda tos no Krievzemes robežām. Ledus kaujas
rezultāts zināmā mērā aktivizēja senlatviešu un senprūšu cīņu par

b īvibu, tomēr nevarēja novērst notikumu turpmāko traģisko at-

tīstību. Ap 13. gadsimta vidu vāciešiem izdevās pakļaut Latvijas
rietumnovadu Kursu (kurši gan 1260. gada 13. jūlijā sacēlās un

septiņus gadus pretojās krustnešiem). No senlatviešu ciltīm vis-

ilgāk pretojās zemgaļi; viņu teritorijas iekarošanu vācieši pabei-
dza 1290. gadā. 13. gadsimta pēdējā ceturksnī noslēdzās senprūšu

zemju iekarošana. Latvijas vēsturē sākās vācu feodāļu nacionālās

un sociālās kundzības periods, kas ilga 700 gadus.
No 13. gadsimta vēstures avotiem, kas stāsta par Baltijas tautu

brīvības cīņām, te jāmin kāda nezināma vācu autora sacerētā

Atskaņu hronika (Livlāndische Reimchronik) un Latviešu In-

driķa Livonijas hronika (Chronicon Livoniae).
Atskaņu hronika uzrakstīta dzejas formā vidusaugšvācu va-

lodā 13. gadsimta 90. gados. Tā aptver laika posmu no vācu tir-

goņu pirmajiem braucieniem uz Daugavas grīvu līdz zemgaļu
pakļaušanai 1290. gadā. Darbā plaši aprakstītas kuršu, zemgaļu
un lietuviešu cīņas ar vāciešiem. Ticamības ziņā šīs hronikas

visas daļas nav vērtējamas vienādi. Atskaņu hronikas materiāli

«Lāčplēsī» nav izmantoti.

Latviešu Indriķa Livonijas hronika sniedz ziņas par lībiešu,

latgaļu, sēļu un igauņu pakļaušanu. Hronikā attēlotas tikai dažas

kuršu un zemgaļu sadursmes un cīņas ar krustnešiem: vācu ag-
resija pret kuršiem un zemgaļiem īsti izvēršas pēc Igaunijas (ar
Sāmsalu) iekarošanas, taču tieši ar sāmsaliešu kristīšanas ap-
rakstu Latviešu Indriķa hronika izbeidzas.

Latviešu Indriķa hronikas materiāli visumā ir paticami un

droši. Tā ir bagāta faktiem un daudzām vēstures detaļām.
72
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kumu apgaismojumā un vērtējumā, zināmu faktu un parādību

Fenpux AarauūcKuii. XpoHHKa Ambohhh. h kom-

MefiTapMM C. A. Ahhuhckozo. M.-A., 1938, c. 35.
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akcentācijā un nereti faktu atlasē parādās spilgta tendence. Autors

pauž katoļu baznīcas viedokli, vācu krustnešu ideoloģiju, attaisno

un slavina iekarotāju rīcību; darbu caurauž vāciska orientācija.
Tomēr uzmanīgā hronikas analīzē cauri šai tendencei ir iespējams
saskatīt vēsturisko īstenību.

Latviešu Indriķa hronika «Lāčplēsim» ir devusi vairākas

vēsturiskas personas un to vārdus, lielāku skaitu vēsturisku faktu

un situāciju. No tās Pumpurs ir guvis ziņas par lībiešu un latgaļu
virsaišiem — Kaupo, Dabreli, Rūsiņu —, par Rīgas bīskapu
Albertu, Lielvārdes lēņa vīru Dānieļu, par vācu mūku Turaidas

Teodorihu. Izmantoti hronikas fakti par Rīgas izbūvi, Ikšķiles
un Salaspils vācu mūra.piļu celšanu, Kaupo ceļojumu uz Romu

pie pāvesta v.c. VI dziedājuma vēstījumā par latgaļu un lībiešu

cīņu ar vāciešiem pie Dabreļa pils (L VI, 237—286) daļēji ietverti

hronikas materiāli par lībiešu un Autīnes (Cēsu tuvumā) latgaļu
sacelšanos 1212. gadā.

Ar Latviešu Indriķa hronikas materiāliem samērā plaši operē
G.Merķelis «Vidzemes senatnē» — nodaļās par vācu varas izpla-
tīšanos lībiešu, latgaļu, sēļu zemēs un Igaunijā. Hronikas lie-

cības viņš izlieto un variē arī daiļdarbā «Vanems Imanta». Dažus

Latviešu Indriķa hronikas datus Pumpurs eposā varētu būt aiz-

guvis ar «Vanema Imantas» un «Vidzemes senatnes» starpnie-
cību. Sos G. Merķeļa sacerējumus Pumpurs labi pazina. Ir tomēr

pamats domāt, ka dzejnieks, veidojot «Lāčplēsi», iepazinies arī

tieši ar hroniku. Literarizējot tādas vēsturiskas epizodes, kas pēc
Latviešu Indriķa hronikas ziņām atstāstītas G. Merķeļa rakstos

(lībiešu nodoms upurēt Teodorihu, Kaupo pie pāvesta), Pumpurs
ir izmantojis atsevišķas tikai hronikā sastopamas detaļas. «Lāč-

plēsī» figurē arī tādi Latviešu Indriķa hronikas personu vārdi

(virsaiši Tālivaldis, Rūsiņš), kas «Vidzemes senatnē» un «Vanemā

Imantā» nav minēti. Eposa VI dziedājumā notēlota virsaiša Rūsiņa
bojā eja, bet G. Merķeļa darbos šī hronista aprakstītā situācija
nav atzīmēta.

Pumpurs Latviešu Indriķa hroniku ir skatījis no progresīva
domātāja un latviešu tautas patriota pozīcijām, devis «Lāčplēsī»
tās vēsturiskajiem faktiem savu vērtējumu, kas ir diametrāli

pretējs hronikā rodamajam. Latvijas 13. gadsimta vēstures no-

tikumu izpratnē eposa autoru ne mazā mērā ir ietekmējis G. Mer-

ķelis, viņa «Vidzemes senatne» un «Vanems Imanta» ar savu

spilgto antifeodālo tendenci, ar iebrucēju nesaudzīgo, drosmīgo
atmaskojumu. «Vidzemes senatne» un varbūt vēl vairāk teiksma

«Vanems Imanta» ir ietekmējusi dažu Latviešu Indriķa hronikas

personu interpretāciju «Lāčplēsī» (Kaupo, Teodorihs, Daniels).

Var jautāt, kapec Pumpurs (sava sacerējuma) ir pievērsies
tieši Latviešu Indriķa hronikai un pilnīgi ignorējis Atskaņu hroni-
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ku, kas sniedz daudz vairāk spilgta materiāla par seno latviešu

cīņām ar vācu iebrucējiem nekā Latviešu Indriķa hronika. Sai

sakarā var vērst uzmanību uz dažiem apstākļiem.

Pirmkārt, liekas, ka te — un bez pārspīlējuma — atkal jārunā
par Merķeļa rakstu nozīmi. «Vanema Imantas» vēsturiskie motīvi

balstās tikai uz Latviešu Indriķa hronikas datiem; vienīgais At-

skaņu hronikas elements «Vanemā Imantā» ir nelielais tēlojums
par vācu tirgoņu it kā nejaušo nokļūšanu Daugavas grīvā vētras

laikā. Grāmatā «Vidzemes senatne» Latviešu Indriķa hronikas

ziņas, kā jau iepriekš teikts, atstāstītas samērā sīki; turpretī At-

skaņu hronikas vēlākie notikumi (pēc 1227. gada) šai Merķeļa
darbā aplūkoti ļoti īsi, tikai vispārējā veidā. Šķiet, ka Merķeļa

sacerējumiem sakarā ar to ir bijusi zināma loma Pumpura iein-

teresēšanā tieši par Latviešu Indriķa hroniku. Otrkārt, dažas no

šīs hronikas epizodēm norisinās Lielvārdē, t.i., Pumpura dzimtajā
apvidū, novadā, kur bija iegūta pasaka par Lāčplēsi. Tas, bez

šaubām, vairoja «Lāčplēša» autora interesi par Latviešu Indriķa
darbu.

IDEJISKAIS SATURS,
TELI, MĀKSLINIECISKAIS VEIDOJUMS

Pumpurs eposā ir saistījis dažādus pasaku, teiku, etnogrāfijas
un rakstītās literatūras materiālus ar Lāčplēša pasaku un tēlu,

pakļāvis tos latviešu tautas atsvabināšanās idejas izpausmei, iz-

veidojis Lāčplēsi par latviešu tautas varoni. Dzejnieks ir vēstu-

riskā ziņā konkretizējis brīnumu pasakas darbības laiku, attie-

cinot to uz noteiktu un ļoti svarīgu laikmetu latviešu tautas

vēsturē — 12. gadsimta beigām un 13. gadsimtu, t.i., uz periodu,
kad ierodas vācu krustneši un norisinās Baltijas iekarošana.

Savijumā ar fantastiku un dzejnieka etnogrāfisko v.c. uzskatu

īpatnējā tvērumā «Lāčplēsī» iezīmējas senlatviešu materiālā un

garīgā dzīve, tautas ieražas un ticējumi; eposā daļēji vērojama
senlatviešu nodarbošanās, te ir viņu pilis, virsaiši, apģērbs un

ieroči, vasaras saulgriežu un auglības svētki Jāņi, kāzu tradīcijas.

«Lāčplēsī» ne tikai izmantota folklora, bet tā ir arī rādīta vai

raksturota kā senlatviešu sadzīves un sabiedriskās dzīves parā-
dība. Darbā atbalsojas arī dažu 19. gadsimta otrās puses latviešu

autoru (un Merķeļa) rakstos izteiktās domas par episko varoņ-

dziesmu žanra eksistenci senajiem latviešiem, kā arī Pumpura
uzskats par varoņteiku bagātību Latvijas senatnē. Folklora tiek

raksturota kā viena no tautas lielākajām estētiskajām un idejis-

kajām bagātībām. Eposā atkārtoti izskan doma, ka senie folkloras

sacerējumi tautas vēstures gaitās nezaudē savu nozīmību; jaunos
apstākļos tie var aktīvi kalpot jauniem progresīviem sabiedriskiem
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uzdevumiem. Līgo (L I, 153— 160), skatīdams tautas nākotni ap-

spiedēju varā, saka:

«..tautas dailīgās dziesmās

Tiksiet jūs slavēti visi,

„Tu, Pērkon, Laimiņa, Tikla,
Un dievdēli, Saulītes meitas.

Sie vārdi, vareni dziesmās,

Vēlāki modinās tautu

No jauna gaismotā garā,
No jauna iet brīvības karā!»

Tauta pēc gadu simteņiem «.. sevim brīvību izkaros atkal, Pie-

minot vectēvu slavenos darbus» (L 11, 75 — 76), par kuriem stāsta

teikas (L 111, 312, 439) un dziesmas (L 11, 115-160).
Senatnes raksturojumā eposā parādās senlatviešu dzīves idea-

lizācija. Sī idealizācija, pirmkārt, izprotama kā tendence, kas

vērsta pret baltvācu kultūrtrēģerisma teoriju. Dzejnieks tiecas

pasvītrot, kādu ļaunumu nodarījis vācu iebrukums. Otrkārt, Pum-

purs līdzīgi daudziem citiem tālaika latviešu progresīvajiem dar-

biniekiem Latvijas senatni maldīgi iedomājās bez sociālām

pretišķībām pašu latviešu starpā. Pretēji darbā tēlotajam nav arī

vēsturiski pareizi, ka visas Senlatvijas etniskās grupas, atskaitot

vienīgi atsevišķus nodevējus, būtu vienprātīgi vērsušās pret vācu

feodāļu agresiju. Jāpievienojas latviešu padomju literatūrzinātnē

jau izteiktajam spriedumam, ka «..eposa uzmanības centrā nav

šī senatnes apjūsmošana, bet cīņa par dzimtenes brīvību»
73

.
«Lāčplēsis» pauž tautas masu cīņas heroiku, stāsta par cīņu

pret dažādiem pasakainiem ļaunuma spēkiem un pret reālo vēs-

turisko ienaidnieku — baltvācu feodāļiem. «Lāčplēša» heroika

nāk no brīnumu pasakām un no latviešu tautas vēstures un eposa
veidošanas laikmeta dzīves. Darbu caurstrāvo dziļš optimisms.
Tauta, kas cīnās par savu brīvību, ir neuzvarama — tāds ir viens

no eposa pamatatzinumiem. Tautu gan var ārēji nomākt uz zi-

nāmu laiku; taču, ja tās varoņgriba ir dzīva, nebrīves važas reiz

noteikti tiks sarautas.

Eposā ir atspoguļoti krustnešu kolonizatoriskie centieni

un mērķi. «Ticības nesēju» patiesais nolūks ir (L VI, 184—188):

..

šo zemi iekarot

Un šīs zemes tautas visas

Sev par vergiem padarīt,
Un tad visu Balt'jas zemi

Savā starpā izdalīt.

Tie sagrābj Baltijas zemi, piesavinās zemnieku darba augļus —

ražu un lopus, uzliek nodevas, spiež celt iebrucējiem pilis un cie-

Kalniņš ). Andrejs Pumpurs. —
Grām.: Latviešu literatūras vēsture, 2. sēj.

R., 1963, 569. lpp.
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tokšņus, no kuriem iekarotāji «kā zvēri Glūn uz laupījumu vien»

(L VI, 169—170). Ar varu viņi cenšas iedzīvotājiem uzspiest
kristīgo ticību. Tauta zaudē brīvību, kļūst par svešinieku patvaļas

objektu.

Sacerējumā ir asa kristīgās ticības kalpu kritika. Bruņinieki,

priesteri, mūki ierodas Latvijā ne kā jaunas augstākas morāles

pārstāvji, bet gan kā laupītāji, varmākas, krāpnieki un blēži. Velnu

valdnieks Līkcepure ļoti priecājas par kristīgās ticības izplatīšanu

Latvijā un aktīvi cenšas sekmēt to (L 11, 556—563):

..

kā par laimi, Baltijā drīzumā

Nācīs no vakariem kāda sveša tauta,

Viņa meklēs iekarot Baltijas zemi,

Ticibu jaunu šeitan gribēs izplatīt.
Es ari vēlējos še to jauno ticibu,

Tā manim vairāk ienesis gan peļņas,

Tādēļ ka man tā jau pieder liela daļa
Pašu viņas nesēju, viņas mācītāju.

Tādēļ arī velns Kangaram uzdod «..palīdzēt šo ticību levest

šinī zemē, izplatīt pa Baltiju» (L 11, 564 — 565).
Pumpura darbs ir vācu 13. gadsimta kolonizatoru 700 gadu

jūga nosodījums, un tas vērsts pret feodālisma paliekām Latvijā.

Eposu raksturo kvēla nesamierinātība ar spaidiem un vēsturisko

netaisnību.

Tauta «Lāčplēsī» — materiālo un garīgo vērtību radītāja,
visa cildenā, skaistā, patiesi vērtīgā nesēja.

Sacerējumā tiek paustas plašas demokrātiskas atziņas, taut-

valdības doma:

Tautas prāts ir dievu prāts. Viņai ir tiesība pašai

Tādēļ vadoņus savus un arī valdoņus iecelt;

Bet, ja vēlētie vadoņi nepilda tautisku prātu
Un dēļ sava labuma dažas kārtas vai visu

Tautu grib nospiest, tautai tad ir pilnīga vara

Itin kā citus nederīgus kalpus, vadoņus atcelt.

(L 111, 657-662)

«Lāčplēsī» arī atkārtoti runāts par cilvēci, tās mērķiem. Eposā,

tāpat kā Pumpura jaunradē vispār, «tauta» un «cilvēks» ir savā

starpā cieši saistīti jēdzieni. Kalpošana tautai un cilvēcei — cil-

vēcības augstākais ideāls. Cilvēka pienākums ir

Pūlēties darbos viskrietnākajos

Priekš tēvijas, tautiešu pulka. .

(L 11, 719-720)

Priekš šās lielās, neizmirstošās cilvēku tautas

Darboties, viņai palīdzēt vienādi pilnīgai tikt un

Augstu stāvokli ieņemt, priekš tās dzīvot un nomirt

Ir ikkatra cilvēka uzdevums laicīgā mūžā.

(L 111, 644-647)
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Eposā ir tautu draudzības motīvi. Latviešu un austrumtautu,

sevišķi slāvu tautu, draudzības doma ir sabiedriskais zemteksts

Austruma cildinājumam «Lāčplēsī». Ar igauņu milža Kalapuiša
epizodi darbs pauž atzinumu par labu, draudzīgu attiecību nepie-
ciešamību starp latviešu un igauņu tautām. Draudzīgas ir lat-

viešu un lībiešu attieksmes, tie notēloti kopīgā cīņā pret iebru-

cējiem. Nav naida starp latviešiem un vienkāršajiem vācu darba

cilvēkiem. Kad Koknesis un Laimdota bēg no Vācijas, malkas

cirtēji palīdz viņiem, dod tiem patvērumu. Pumpurs nosoda ne-

taisnos karus, kuru nolūks sagrābt svešas zemes.

«Lāčplēsi» raksturo dziļa ticība cilvēkam, viņa prātam, viņa

spējai veidot sevi uz morālisku lielumu.

Tāpat kā vienīgi cilvēki, var arī vesela tauta

Pacelties gudrībā augsti, tā ka tiek līdzīga dieviem.

(L 111, 648-649)

Cilvēks var izzināt dabas likumus, «atklāt miglaino segu no

sirmās senatnes» (L 111, 673), viņa prāts spēj iespiesties vēstures

dzīlēs. Viņš patiesi ir «pasaulē radījums visu brīnišķākais» (L 111,
604— 605). Darīdams citiem labu, uzupurēdamies sabiedrības labā,
cilvēks var sasniegt augstāko tikumu pilnību. Pēc tā jātiecas ik-

vienam.

Kā augstas morālās īpašības eposā akcentēta nesavtība, va-

ronība, drosme, zinātkāre un gudrība, uzticība draudzībā un mī-

lestībā.

Vienlaikus sacerējums ir tālu no vienpusīgas cilvēka ideali-

zācijas. Darbā spilgti rādīts, ka viņš var būt un ir «ļauns un bries-

mīgs», ja tas ignorē sabiedrības intereses, vēršas pret tautu, cenšas

vienīgi pēc pašlabuma. Cilvēks ir tāds, kādas ir viņa attieksmes pret
līdzcilvēkiem, tautas masām. «Lāčplēsī» nosodīta nodevība, liš-

ķība, meli, savtība.

Eposā izskan kvēla ticība cilvēces nākotnei, vēstures prog-
resam. Ir vērts strādāt cilvēku labā, vairot kultūras vērtības, —

šads darbs neies zudumā; var gan izmirt «veselas tautas», taču
cilvēce dzīvos, «kamēr stāvēs šī zeme». Izzinot pagātni, cilvēce

veido savu vēsturi, izzinot, izprotot bijušo, tā iet pretī labākai
rītdienai. «Lāčplēsī» dzejnieka doma tiecas pretī nākotnei, kad
«viss tautu un cilvēku ienaids pasaulē zudīs» (L 111, 667).

Tātad Pumpurs ir radoši attīstījis tautas pasaku, teiku v.c.

motīvus, ka arī izmantojis vēstures materiālus sava laika prog-
resīvu nacionālu, antifeodālu, demokrātisku un humānistisku
ideju izpausmei.

«Lāčplēša» galveno sižetisko līniju veido vācu krustnešu
iebrukums Latvijas teritorijā 13. gadsimtā, Lāčplēša un latviešu
tautas cīņa pret iebrucējiem. Svarīgākā sižetiskā blakuslīnija —
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«Lāčplēša» 1912. gada izdevums

Lāčplēša, Laimdotas un Spīdalas personisko attieksmju tēlojums

(varoņa mīlestība uz Laimdotu un konflikts ar Spīdalu).
Viens no eposā atspoguļoto vēsturisko cīņu pavedieniem

aizsākas jau I dziedājumā — Baltijas dievu sapulcē: dievi solās

latviešu tautai palīdzēt cīņā pret paverdzinātājiem. Jau I dziedā-

jumā tiek iezīmēts, ka Lāčplēsis ir Pērkona «svētītais augstākam

mērķim», bet nākošā dziedājumā kļūst skaidri redzams, ka Lāč-

plēsim ir lemts būt par tautas varoni. II dziedājumā Velna bedrē

ar nodevīgiem solījumiem, ko Kangars dod Līkcepurem, savukārt

savērpjas tumsas spēku nodomi. No II dziedājumā tēlotajiem

apstākļiem rodas Lāčplēša un Spīdalas konflikts; vienlaikus va-

ronim dziļi iepatīkas Laimdota, un viņš iemanto tās labvēlību.

A. Pumpura eposs «Lāčplēsis»
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111 dziedājumā Lāčplēsis Burtnieku pils gudrības skolā mācās

«visās kareivju rīcībās, daudzās gudrības ziņās», — tā sagata-

vojas savu turpmāko varoņa uzdevumu veikšanai. Tālāku attīs-

tību gūst Lāčplēša un Laimdotas attieksmes, kļūstot par dziļu

un dedzīgu mīlestību. Taču Spīdalas naids un atriebība varonim

uz laiku atņem viņa līgavu. Sai dziedājumā aizsākas vācu uzkun-

dzēšanās centienu tiešs tēlojums. IV dziedājuma sākumā stāstīts,
kā vācu krustneši pakāpeniski izplata un nostiprina savu varu

Latvijas teritorijā (Rīgas pilsētas, Ikšķiles un Salaspils piļu
celšana). Lāčplēša ceļojums IV dziedājumā un daļa no V dziedā-

juma notikumiem ir kompozicionāli diezgan patstāvīgi, un ar

sacerējuma sižetisko risinājumu šo eposa posmu daļēji sasaista

Lāčplēša, Laimdotas un Spīdalas personisko attieksmju tēma,

kurai IV dziedājuma otrajā pusē un V dziedājumā ir zināma vieta.

Taču IV dziedājuma lappuses par Ziemeļmeitu, par zemes malu

pieder savdabīgākajām un poētiskākajām eposā. Lielisks un

varoņa raksturojumā nozīmīgs ir visai plašais Lāčplēša un jodu

cīņas tēlojums V dziedājumā. Sie momenti pilnam kompensē

aprādīto kompozicionālo «trūkumu», un minētie «Lāčplēša»

fragmenti visumā vairo Pumpura darba vērtību. V dziedājumā
gūst atrisinājumu Lāčplēša un Spīdalas konflikts: viņa atsakās no

naida un ļaunuma pret varoni. VI dziedājums ir pilnīgi pakārtots

vēsturiskajai latviešu tautas likteņtēmai. Vācu krustnešu spaidi

pret sagrābto novadu iedzīvotājiem parādās visā spilgtumā.
No krustnešu un senlatviešu savstarpējām naidīgajām attieksmēm

izaug cīņa uz dzīvību un nāvi. Lāčplēša vadībā latvju karapulki
dodas pret iebrucējiem, izcīna uzvaras. Šķiet, ka svešinieku jūgs
ir nokratīts, taču izrādās, ka šāds Lāčplēša un latvju spriedums
ir maldīgs un pilnīgi nepamatots. No sava pēdējā atbalsta punkta —

Rīgas —
vāci ar Kaupas un Kangara palīdzību vērpj intrigas pret

tautu. Lāčplēsis krīt par upuri viņu viltum. Pēc varoņa nāves

tautatiek nospiesta verdzībā. Tās paverdzināšana tomēr nenozīmē

iebrucēju galīgu uzvaru. Sacerējuma pamatkonfliktu dzejnieks
darbā apzināti nav sižetiski novedis līdz atrisinājumam, bet šo

atrisinājumu iznesis ārpus eposā tēloto notikumu ietvariem, ie-

zīmējot to perspektīvā, nākotnē. Tēlojuma šāda ievirze atspoguļo

«Lāčplēša» sarakstīšanas laika sabiedriski politiskos apstākļus
(19. gadsimta 80. gados vācu muižniecība vēl nebija uzveikta)

74
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«Lāčplēša» prozaiskajā atstāstījumā «bērniem» (1975) nobeigumā diemžēl

ir pārsteidzīgs un neveikls piemetinājums, kas kļūmīgi izmaina eposa oriģināla
fināla raksturu un visa eposa idejisko kopskanējumu. Pretēji Pumpura sace-

rējuma pārstāstītājam dzejnieks 19. gadsimta 80. gadu vēsturiskajos apstākļos
Lāčplēsi vēl nevarēja rādīt kā jau guvušu uzvaru pār Tumšo bruņinieku. Sk.

Pumpurs A. Lāčplēsis. Tautas eposs, pēc tautas teikām sacerēts. Bērniem pārstās-
tījis Imants Lasmanis. R., 1975, 139. lpp.
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«Lāčplēša» 1925. gada izdevums skolu jaunatnei

«Lāčplēša» 1929. gada izdevums (ar E. Brencēna ilustrācijām)

un pauž tautas masu cīņas optimismu un eposa autora ticību

vēstures progresam.

«Lāčplēša» veidojumu raksturo koncentrētība un skaidrība

darbības risinājumā. Interesantāko folklorisko vai vēsturisko

situāciju un notikumu tēlojumos autors neiestieg liekos sīku-

mos, bet mērķtiecīgi virza darbību. Tās risinājuma pavediens ir

skaidri saredzams.

«Lāčplēsī» darbojas fantastiskas būtnes (dievības, cilvēku

gari, mitoloģiskas ļaunuma spēku personifikācijas), cilvēki ar da-

žām neparastām, pārdabiskām īpašībām (Lāčplēsis, Koknesis,

Kalapuisis) vai mākām (Burtnieks, Kangars, Spīdala, raganu mei-

tenes v.c), gan bez tām (Laimdota, Aizkrauklis, Lielvārdis, Burt-

nieku pils ļaudis, tautas masas, latviešu kareivji un vācu bruņi-

nieki, pāvests), starp pēdējiem arī personas (Kaupa, Ditrihs,

bīskaps Alberts, Danijels Bannerovs v.c), kam par prototipiem
ir noteiktas vēsturiskas individualitātes.

Vairākas no sacerējumā izvirzītajām mitoloģiskajām būtnēm

ne tikai piedalās eposa notikumos, bet arī par tām — atskatoties
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uz tāliem aizvēsturiskiem laikiem — tiek stāstīts nogrimušās
Burtnieku pils teiksmās (Pērkons, Līgo, Saule, Antrimps, Pa-

trimps). Divi spilgti iezīmēti epizodiski «Lāčplēša» tēli — Dievs

un Velns — figurē vienīgi Burtnieku pils rakstos.

Lielākā daļa no «Lāčplēša» tēliem vairāk vai mazāk cieši sak-

ņojas noteiktu latviešu folkloras un tautas mitoloģijas tēlu tra-

dīcijā. Vairāku eposa folklorisko varoņu īpašvārdiem — «Laim-

dota», «Spīdala», «Koknesis», — kaut arī tie nav uzlūkojami par

aizguvumiem no folkloras, ir folkloriska nokrāsa, un vienlaikus

tie saskan ar kādām šo tēlu iezīmēm. Abas šīs īpatnības piemīt
arī centrālā varoņa vārdam «Lāčplēsis», kurš kā teiksmainas per-

sonas īpašvārds pēc jau minētās Pumpura liecības ir bijis viņa

izmantotajā Lielvārdes un Lieljumpravas variantā par lāča dēlu.

Tēli — tāpat kā vēstītājā folklorā un tautu eposos it īpaši — ap-

lūkojamā darbā parādās kā tipi, ir samērā maz individualizēti.

Visvairāk tīri individuālu rakstura iezīmju ir Lāčplēsim, kas ir

vairāk psiholoģizēts nekā citas sacerējuma personas.

Tēlu nostatijums eposā ir pakārtots tēmai par laba un ļauna

cīņu un šīs tēmas modifikācijai — latviešu tautas un vācu iebru-

cēju cīņas tēlojumam 13. gadsimtā. Lāčplēša, Laimdotas, Spīdalas
attiecības pa lielai daļai ietveras viņu tīri personīgās dzīves aplocē,
taču tās tāpat sasaistās ar sacerējuma pamattēmu. Tāpat kā tautas

mutvārdu epikā, «Lāčplēsī» tēlu raksturošanā ļoti svarīga nozīme

ir kontrasta paņēmienam.

Eposa galvenās personas — Lāčplēsis, Laimdota, Spīdala,

Kangars un Ditrihs. Pie galvenajiem tēliem nosacīti būtu pie-
skaitāms Tumšais bruņinieks (kuram tekstuāli sacerējumā ir pa-

visam neliela vieta): darba nobeigumā Tumšais bruņinieks īsā

simboliskā ainā (L VI, 1139—1160) iezīmēts kā tautas visļaunā-
kais ienaidnieks daudzu turpmāko gadsimtu laikā. No pārējiem

eposa tēliem kā nozīmīgākie jāmin: Koknesis, Kalapuisis, Burt-

nieks, Kaupa, Danijels Bannerovs; Dievs, Likteņtēvs, Pērkons,

Līgo, Staburadze, Ziemeļmeita, Velns, Līkcepure un trīs jodi.

Lāčplēsis, ko dzejnieks darba apakšvirsrakstā ir nosaucis par

«latvju tautas varoni», — ļaunuma iznīdētājs, cīnītājs par latviešu

tautas laimi un brīvību, tautas spēka un varoņgribas simbols; viņā
ir iemiesota latviešu tautas gadsimtu pretestība un cīņa pret vācu

baronu nacionālo un feodālo jūgu, tautas brīvības mīlestība.

Pumpura Lāčplēša folkloriskais prototips ir Lāčplēša pasakas
stiprinieks un latviešu pasaku stiprā varoņa tēls. Folkloras tēlu

dzejnieks ir attīstījis, saistot to ar tautas vēstures gaitām, paceļot
Lāčplēsi jaunā — sabiedriski politiskā nozīmībā.

Pumpura Lāčplēša tēlojumā rodamie motīvi ir gan tīri literāra

(šī vārda plašākā nozīmē) izdoma, gan konkrētas vēsturiskas

epizodes, par kurām ir ziņas Latvijas vēstures avotos. Lielākā
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«Lāčplēša» izdevums,
kurā pirmoreiz publicēti cenzūras svītrotie teksti. 1947. g.

«Lāčplēša» pirmais zinātniskais izdevums 1961. g.

daļa no tiem ir gūti folklorā, bieži vien attīstot un variējot.
Vairāki ļoti būtiski motīvi, kas saistās ar eposa centrālo varoni, ir

sastopami Lāčplēša pasakā vai tai radnieciskās pasakās. Daļa
motīvu, cik vērojams, ir aizgūta no vēstītājas folkloras sižetiem,
kas stāv visai tālu Lāčplēša variantam (piemēram, paslēpšanās
raganas bluķi, noskatīšanās raganu un velnu dzīrēs, nokļūšana

zemes malā). No eposa galvenajiem tēliem Lāčplēsis un Spīdala
ir visfolkloriskākie.

Saskaņā ar Pumpura sacerējuma teiksmaino stilu un varbūt

arī sekojot kādiem cittautu tautas epikas paraugiem, eposa sā-

kuma daļā atkārtoti uzsvērts, ka Lāčplēsis ir Likteņtēva «izre-

dzēts varonis», ka būt par varoni viņam «nolemts no dieviem».

Bet eposā ir arī skaidri vērojams, ka Lāčplēsis ir pašas tautas sū-

tīts, radīts, izauklēts; viņā parādās šīs vides labākie tikumi, kon-

centrējas tās intereses; tauta viņam uzdod vadīt karagājienu pret
vācu krustnešiem.

Lāčplēsis ir mantojis «varenu», «lielaju» stiprumu; taču lai

pildītu savu sūtību, nepieciešama vēl cīņas mākslas laba pārzinā-
šana un visas cīņas jēgas, mērķu un uzdevumu plaša izpratne.

Tādēļ Lāčplēsis mācās Burtnieku pils gudrības skolā.

A. Pumpura eposs «Lāčplēsis»
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Atšķirā no Kangara, kas pilnīgi apzināti izvēlas sev pašlabuma

meklētāja dzīvi, Lāčplēsis pilnīgi apzināti stājas uz tautas cīnī-

tāja «grūtajā dzīvības ceļa». Tautas interešu un sava pienākuma

apziņa, mīlestība uz tautu vada viņu. Stiprs, gudrs, godīgs, droš-

sirdīgs un pašaizliedzīgs ir Lāčplēsis. Viņš ir spējīgs organi-
zators karagājienā pret vācu bruņiniekiem. Liela loma viņa dzīvē

un varoņdarbu veikšanā ir mīlestībai uz Laimdotu. Varonis ir

rādīts arī personiskās dzīves sarežģījumos, šaubās, un šie motīvi

bagātina viņa tēlu.

Lāčplēša līgava un dzīvesbiedre Laimdota — galvenais sie-

vietes tēls eposā. Viņa ir «gudro un slaveno Burtnieku pēdējā

meita», Staburadzes audzēkne, «Latvijas skaistākā meita», viņā

izpaužas sieviešu «tikumi augstie». Viņas izveidi ir rosinājuši
tautasdziesmu Staburaga meitiņas, pasaku stiprā varoņa līgavas un,

varbūt, arī pasaku t.s. gudrās meitas tēli. Laimdotas kā Staburaga

meitiņas tēlojumā II dziedājumā zināmā mērā parādās arī latviešu

tālaika sentimentālās literatūras ietekme. Laimdota ir ar tautas

pasaku tradīciju saistīts gandrīz pilnīgi reāls cilvēka tēls. At-

skaitot motīvu par uzturēšanos kādu laiku pie mītiskās Stabu-

radzes tās kristāla pilī Daugavas dzelmē, kā arī eposa nobeiguma
rindas (Laimdota pēc nāves vēro Lāčplēša un Tumšā bruņinieka

cīņu), varones tēlojumā īstenībā netiek iezīmēts nekas pārda-
bisks. Sai ziņā starp Pumpura sacerējuma galvenajām folkloris-

kajām personām Laimdota ir pati reālākā. Vienlaikus viņa nav tikai

cilvēka rakstura atveidojums, Laimdotas tēlā ir sniegts dzīvi uz

labu rosinātājas sievietības, sievietes daiļuma, krietnuma, sirds

siltuma, mīlas gaišā pozitīvā spēka vispārinājums.

Ļoti interesanta iezīme varones raksturojumā ir viņas lielā in-

terese par nogrimušās Burtnieku pils rakstiem. Viņa zina daudz

tautas teiku, ar aizrautību lasa tās un ievada Lāčplēsi dziļāk veca-

jos Burtnieku rakstos un tur paustajās atziņās.

Ak, es vēlētos visu mūžu ar biedreni tādu

Kopā še palikt pie mūsu vectēvu varoņu teikām!,

saka Lāčplēsis Laimdotai nogrimušajā pilī (L 111, 311—312). Bet

sacerējumā ir doti arī daži fakti, kas liecina, ka viņa ir arī rūpīga
mājsaimniece, kas uzpoš māju, gatavo ēdienus un veic citus pa-
rastos sieviešu darbus (L 111, 692-716; VI, 829).

Galvenokārt ar Laimdotu saistās Lāčplēša personīgās laimes

loks. Lāčplēša līgavas tēls ir veidots ar dziļu lirismu un ir poētiska
maiguma apgarots. Ar savu pievilcību, mīlestību, tikumu un

gudrību viņa reizē lielā mērā ir varoņa virzītāja pašaizliedzīgā
cīņā par tautas laimi. Laimdota apzināti vēlas būt Lāčplēša draugs
un biedrs visās varoņa gaitās:

. . dzīvosim kopā,
Nomirsim kopā priekš mūsu miļotas latviešu tautas!,
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viņa saka Lāčplēsim (L 111, 327 — 328). Kad Lāčplēsis dodas ka-

ragājienā pret vācu bruņiniekiem, viņa iet tam līdzi. Divcīņā ar

Tumšo bruņinieku, Lāčplēsim krītot, mirst arī Laimdota, taču

viņas cerība pavada varoņa turpmāko cīņu vēl pēc nāves.

Spīdala — virsaiša Aizkraukļa meita; pretstatā Laimdotai

viņā parādās sieviešu «ļaunumi netikumos». Spīdala ir Lāčplēsim

«ļauna darītāja», sadarbojas ar Veco raganu un Kangaru pret
Lāčplēsi, cenšas viņu šķirt no Laimdotas, pazudināt, vēlas viņam
nāvi. Eposa varone ir «īsta skaistule», «dīvaini lunkana», ar «de-

dzīgām», «zvērošām», «zvēroti dedzīgām», «dzirksteļu sprēgošām»,
pat «ugunij līdzīgām acīm». Darba lielākajā daļā viņa ir ragana,

7

kaut arī ne vienmēr tieši vērojama kā tāda. Ne aiz kāda aprēķina,
bet savas «kaislās sirds» skubināta viņa ir zīmējusi velnam derību

«kaislībā ar savām asinīm». Naktīs Aizkraukļa meita melnā ra-

ganu rotā, zeltotām kurpēm kājās slepeni atstāj tēva pili un dodas

savās raganas gaitās. Staburadze Spīdalu min blakus Kangaram
(LI, 735 — 738), kā arī Lāčplēsis kādā epizodē sakarā ar Laimdotas

pazušanu raksturo abus pilnīgi vienādiem vārdiem:

«Blēži, ļaundari, tautas slepkavas!» jauneklis sauca.

«Ļaudis, neklausāt viltniekiem šiem, es pazīstu viņus!
Svētulis Kangars un Spīdala abi ir pesteļu kalpi,
Kuri dēļ sava labuma nodod ticību, tautu!»

(L 111, 847-850)

Vērsdamās pret Lāčplēsi, kas ir tautas varonis, Spīdala līdz

ar to faktiski vēršas pret visu tautu. Taču atšķirā no Kangara viņas
konfliktam ar Lāčplēsi ir tīri individuāls, pilnīgi personisks pa-
mats: viņa nenostājas pret Lāčplēsi kā pret tautas varoni. Arī

Kangara nostājā pret Lāčplēsi ir daži tīri personiski motīvi, taču

visumā viņa rīcībai ir daudz plašāks un dziļāks pamatojums.
Tādēļ Spīdala kā Lāčplēša ienaidniece nav vienādojama ar Kan-

garu. Tādēļ viņa beidzot arī spēj rast pareizu ceļu. Viņa atsakās

no saviem maldiem, no derības ar velnu, nožēlo un labo savas

kļūdas, kļūst par Lāčplēša un Laimdotas draugu, rod sev vietu

tautas cīņā pret iebrucējiem.

Kangars — cilvēks, kas uzskata, ka nav itin nekādu citu vērtību,
atskaitot paša labumu, pilnībā apzinās, ka ir tautas nodevējs. Viņš
ir viens no galvenajiem Lāčplēša ienaidniekiem. Ar lielu paš-
atklātību Kangars sev saka:

75
Tautas pasakas un teikas nemēdz raganas attēlot skaistas, tomēr ir daži

varianti, kur raganas ir skaistas. Sk. LP I, 23-25; LP VII, I, 617; PS IX, 298 sa-

rakstā Saīsinājumi. Sk. arī Raiņa «Saules gados» nodaļā «Trešā dziesma» (1925)
stāstu par sumpurneni, kas šai autobiogrāfiskajā dzejojumā sniegts kā tautas

teika. — Grām.: Rainis. Kopoti raksti. 4. sēj., R., 1978, 365. lpp. «Lāčplēša» Spī-
dalā viņas tīri reālais skaistums ir guvis «raganisku» nokrāsu un savijies ar

«raganiska» skaistuma elementiem (piemēram, L 11, 230
— 231, 241, 337

— 338 v.c).
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«. . [ļaužu] muļķībā pastāv
Labums mans, un tiešām tas manim vairāk ģeld nekā

Tauta, tēvzeme; negribu varonis būt tāds,

Kuram, cīnoties tautas un tēvzemes labumā, tomēr

Pašam ir lielākais grūtums, raizes un trūcība jācieš.»
(L 111, 22 -25)

Sajā atzinumā ļoti spilgti atklājas nodevēja psiholoģijas pamat-
saturs. Otrs Kangara pamatatzinums ir:

. . ļaunam būs joprojām
Darīt atkal ļaunumu.

(L VI, 959-960)

Sādi domājot, viņš veic visus savus «tumšos liekuļa nedarbus».

«Liekulis», «svētulis» Kangars ir izslavēts kā dziednieks, viņš
izliekas par ļaužu labdari. Taču, cik vērojams, viņa dziedniecībā

ir daudz apzinātas krāpšanas, viņš palīdz vienīgi aiz mantkāres.

No velna Kangars ir guvis burvja spējas, kuras izlieto kā savas

peļņas avotu, kā arī, lai sagādātu Lāčplēsim bojā eju. Viņš iekšēji

dziļi nicina tautu un tāpat tos, kam ar liekuļa vaigu sniedz pado-
mus un palīdzību. Viņa tēlā ir tautas teiku burvja iezīmes. Līdzīgi
teiku burvim Kangars savas maģiskās spējas ir ieguvis no velna,
novēlēdams par to sevi. Kangaram burvībās palīdz velna gari.

Saskaņā ar teiku motīviem par burvjiem Kangaru gaida moku

pilna — briesmīga nāve.

Nodevību Kangars veic kā zināmu savas dzīves uzdevumu,

pildīdams līgumu ar Līkcepuri. Viņa septiņi Līkcepurem dotie

solījumi ir tiklab latviešu tautas paverdzināšanas programma, kā

arī nodevēja visspilgtākā pašatmaskošanās. Viņš vēršas pret

Lāčplēsi pirmā un galvenā kārtā kā pret tautas varoni —, lai pa-

nāktu visas tautas pakļaušanu vācu iekarotājiem. Zināma sekun-

dāra nozīme ļaundara rīcībā ir bailēm, ka Lāčplēsis, kas nejauši
dzirdējis nodevēja solījumus, var atklāt tos ļaudīm, kā arī skau-

dībai pret varoni.

Eposā izskan doma, ka nodevība arī pašam nodevējam nes

ļaunu. Svešinieki viņu tikai izmanto, ciltsbrāļi novēršas no viņa.
Un par savu nākamo piemiņu tautā Kangars, izdodot Ditriham

noslēpumu, kā nogalināt Lāčplēsi, saka zīmīgus vārdus:

«Nolādēta būs ši diena

Noslēpumu atklājot;
Arī mēs kā nodevēji
Nolādēti paliksim . .»

(L VI, 955-958)

Svešo ienaidnieku kalps «Lāčplēsī» ir arī Kaupa, lībiešu vir-

saitis. Sī atkritēja seja raksturota citādākiem vilcieniem nekā

Kangara: kaut arī notēlots, ka «slavenā», «varenā», «kaislīgā»
virsaiša pievēršanos sadarbībai ar krustnešiem ir sekmējuši arī

patīgi motīvi — godkāre. Kā pats galvenais Kaupas nostājas moti-
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«Lāčplēša» izdevumi krievu valodā 1945. un 1950. gadā Maskavā

vācijā «Lāčplēsī» ir izvirzīts reliģiskais moments. Kaupa ir rādīts

kā cilvēks, kas aiz iekšējas pārliecības ir kļuvis par kristiānisma

piekritēju, patiesi tic baznīcas dogmām un domā, ka tautas brāļu
labuma dēļ jauno ticību gan ar labu, gan ar varu vajag izplatīt
dzimtenē. Taču viņa nostāja nes tautai ne mazāku postu kā Kangara

visnotaļ savtīgā, skaidri apzinātā nodevība.

Danijelā Bannerovā sevišķi akcentēta iekarotāju nežēlība.

Viņš aplaupa un daždažādi terorizē Lielvārdes novada iedzīvo-

tājus. Danijels saaicina pie sevis — it kā uz miera derībām —

Lielvārdes vecākos un tad liek aizdedzināt klēti, kurā tie sanākuši.

Kā ļoti aktīvs politisks intrigants figurē Ditrihs, «svētulis»,

«glūnīgais Vāczemes priesteris» ar «lišķu mēli». Viņš stājas tuvos

sakaros ar Kangaru, viltus pilnām runām iepin savos tīklos Kaupu.
Ditrihs panāk, ka šis lībiešu virsaitis kļūst par vācu sabiedroto.

Mūks iegūst pilnīgu Kaupas uzticību. Ditrihs izzina, kur slēpjas
Lāčplēša spēks, un varoņa nonāvēšanai izraugās visbīstamāko

no krustnešu karavīriem — Tumšo bruņinieku. Sī neģēlīgā no-

doma realizēšanā Ditrihs izmanto arī Kaupu, «Apsolīdams dieva

vārdā Viņam debess valstību» (L VI, 995 — 996).
Ditriha vēsturiskais prototips Turaidas Teodorihs, vācu mūks,

bija krustnešu (bīskapa Alberta un daļēji arī Meinarda) diplo-
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mats. Sī vēsturiska Teodoriha darbības līnija ir izmantota un

savdabīgi attīstīta «Lāčplēša» Ditriha tēlojumā.
Tumšais bruņinieks ir viens no krustnešiem, atsevišķa kon-

krēta persona. Pirms ierašanās Latvijā «viņš daudz gadus vācu

zemē Laupīdams bij dzīvojis» (L VI, 981 — 982). Eposa nobeigumā
(L VI, 1139—1160) viņš nepārprotami ir baltvācu muižniecības

simbols. Lāčplēsim uzvarot Tumšo bruņinieku, tauta atsvabināsies

no svešo kungu apspiestības.

Savdabīgi eposā interpretētas mitoloģiskās būtnes — debess

spīdekļu, dabas parādību, laba un ļauna personifikācijas. Tās,

kas folklorā skatītas pozitīvi, «Lāčplēsī» iezīmētas kā tautas sa-

biedrotie pret vācu apspiedējiem. Turpretī negatīvās mitoloģiskās
būtnes atbalsta svešos iekarotājus. Dievi palīdz Lāčplēsim, fan-

tastiskie ļaunuma spēki cenšas viņam kaitēt.

M. Gorkijs ir atzīmējis, ka tautas mītos dievi ir attēloti kā

«ideāli strādnieki, sava darba meistari: Vulkāns un Tors —

kalēji, Hēba, Freija — lieliskas virējas, Diāna — veiksmīga med-

niece, Veinemeinens — mūziķis utt.»
76

(Vulkāns, Diāna — seno

romiešu, Hēbe — grieķu, Tors, Freija — skandināvu mitoloģijas

tēli, Veinemeinens sastopams somu episkajās dziesmās.) Tā tas

ir arī latviešu folklorā, it īpaši tautasdziesmās. Pumpurs ir ļoti
labi uztvēris tautas mitoloģijas reālisma elementus un akcentējis
tos savā darbā. Gan izmantojot konkrētus latviešu folkloras mo-

tīvus, gan sekojot iepriekš minētajiem tautas mitoloģijas tēlu

veidojuma principiem, dievības «Lāčplēsī» ir attēlotas kā dažādu

darbu veicējas. Dievs ir lopkopis, viņam ir govis, viņš pļauj tām

sienu. Pērkons un viņa dēli ir izcili kalēji. Daugava ir radusies

zvēru un putnu kopējā darbā, bet šī darba rīkotājs ir Pērkons.

Brīnumainajā Austrumā ir Saules dārzi, kur Saules meitas audzina

zeltābolus. Mītiskā Staburadze naktīs vērpj miglu, ko salnainos

rītos viņa uzmet sējumiem, lai salna nekaitētu tiem. Līdzīgi «Lāč-

plēsī» interpretētas arī pseidomitoloģiskās dievības. Līgo ir lie-

lisks dziedātājs un koklētājs. Šķietamā jūras dievība Antrimps
ir pārcēlājs, kas Sauli pa nakti pārceļ pāri jūrai no vakariem uz

rīta pusi.

Teikas, pasakas, kas atbilda «Lāčplēša» tēmai, bija tautā atro-

damas. Bet dzejas forma,
77 kādā ietilpināt šos tautā noklausītos

sižetus, nē. Tāpēc Pumpuram nācās nopietni pastrādāt tieši pie
formas izvēles «Lāčplēsim».

76
Gorkijs M. Par literatūru un citiem jautājumiem (1931). Gram.: Gor-

kijs M. Par literatūru. Literāri kritiski raksti. R., 1958, 416. lpp.
77

«Lāčplēša» metriku (90. — 94. lpp.) apskatījusi literaturzinatniece Janīna

Kursīte.
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Kādi te bija galvenie iespējamie ceļi? Pirmais — pārņemt
kādu cittautu episko pantmēru — antīko heksametru, ģermāņu —

Nībelungu strofu, serbu — piecpēdu trohaju utt; otrais — izman-

tot tiešā vai modificētā veidā latviešu lirisko tautasdziesmu

formu — četrpēdu trohaju un divpēdu daktilu; trešais — pie-
lāgot «Lāčplēsim» kādu no rakstītajā literatūrā sastopamajiem

pantmēriem. Kā zināms, J. Lautenbahs-Jūsmiņš savus episkos sa-

cerējumus bija rakstījis gan četrpēdu trohajā, gan astoņpēdu tro-

hajā un četrpēdu daktilā. Savukārt F. Mālberģis episko poēmu
«Staburags un Liesma jeb Veci un jauni laiki» sacerēja četrpēdu

jambā. Auseklis dzejas valodā pārceltās tautas teikas un nostās-

tus — četrpēdu trohajā, daktila un amfibrahija pantmēros, kā arī

ritmiskajā prozā (sekojot G. Merķeļa «Vanems Imanta» iedibi-

nātajai tradīcijai).
Kādu ceļu iet Pumpurs? Viņš cenšas izvairīties no vienpu-

sības. «Lāčplēsis» ir polimetrisks sacerējums, — tajā iekausēta

vesela virkne pantmēru, un katrs no tiem saistās ar noteiktu tra-

dīciju un noteiktu semantisko uzkrājumu.
Biežāk par citiem pantmēriem Pumpurs «Lāčplēsī» pievērsies

četrpēdu trohajam. Sajā pantmērā sacerēti divi dziedājumi — IV

un VI. Bez tam četrpēdu trohajā uzrakstīti nelieli iestarpinājumi
111 dziedājumā (721—732) — jaunavu dziesma, veļus gaidot.
Sī pantmēra avots neizsauc šaubas, — tas ir mūsu liriskās tautas

dzejas četrpēdu trohajs, kas savukārt atvedināms no vēl senāka —

indoeiropiešu dzejas astoņzilbnieka.
78

Pumpurs akli nekopē lat-

viešu tautasdziesmu metrisko uzbūvi, piemēram, jau minētajā

jaunavu dziesmā dzejnieks, atšķirībā no tautasdziesmām, lieto

atskaņas. Tāpat viņš speciāli nerūpējas par cezūras ievērošanu.

Tomēr, lai cik tas paradoksāli nebūtu, ārēji attālinādamies no

tautasdziesmu formas, iekšēji viņš ir tai tuvu. Tikai sniedz ne me-

hānisku tautas dzejas formas kopiju, bet formu, kas pārradīta at-

bilstoši sava laika redzējumam. Un savienojumā ar saturu, kas

nav tikai bezkaislīgs senu mūsu tautas likteņgaitu pārstāsts, bet

arī 19. gadsimta otrās puses centienu sabalsojums, «Lāčplēsis»
ir daudz iedarbīgāks par dažu labu dzeju, kurai tiešais materiāls

ņemts no tālaika dzīves aktualitātēm.

Piecpēdu trohajā, serbu tautas episkajā pantmērā, sacerēts

«Lāčplēša» V dziedājums. Atrazdamies slāvu brīvprātīgo pulkā,
dzejnieks ir dzirdējis serbu tautasdziesmas: «Pāri par Donavu,
kādā uzkalnā, atrodas Serbijas cietoksnis Kladova, tur dega vakts

ugunis un atskanēja monotonas serbu tautas dziesmu melodijas,

Par latviešu tautas dzejas pantmēra indoeiropiskajiem avotiem sk. Kyp-
cure H. AaTbimcKMM HapoaHbiii cthx (HHdoeßponeMCKMe mctokh). —

B c6.: Ilpo6-
AeMbl 3THMHeCKOM MCTOpMH 6aATOB. Te3HCbI 40KAa40B Me>Kpecny6AMKaHCKOM Havn-

hoh KOHcbepeHijMM. P., 1985, c. 179 —181.
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kuras daudz līdzinājās mūsu tautas dziesmām..»
79

Te jāuzsver,
ka serbu piecpēdu trohaju Pumpurs nav izvēlējies vienkārši tāpēc,
ka bija to dzirdējis. Dzejnieks bija cieši pārliecināts, ka latviešu

un serbu tauta «..kādreiz sastāvējušas kopā kādā lielā pirmatnes

tautu grupā ar vienādu valodu un kopīgām ieražām»
.

Pumpurs ar savu dzejnieka praktiķa talantu vistuvāk no saviem

laikabiedriem piekļuva jautājuma par latviešu tautas dzejas episko

pantmēru atrisinājumam. Citi tautasdziesmās redzēja tikai tro-

hajus un daktilus. Pumpurs pamana, ka ne visa tautas dzeja ērti

iekļaujas divos stingri ieturētos pantmēros. Viņš runā par daktilo-

trohajiem, respektīvi, par jauktajiem metriem. Un II dziedājumā

(343 — 618) mēģina šādus jauktus daktilo-trohajus likt lietā. Bez

tam 111 dziedājumā sastopams četrpēdu daktils (229—246; 253—

265), kas arī atvedināms no tautas dzejas t.s. daktiliem. Te Pum-

purs intuitīvi pareizi uztaustījis ceļu uz baltu un vēl senāko —

indoeiropiešu episko pantmēru.
Mūsu tautasdziesmās šis episkais pantmērs ir saglabājies

nelielā skaitā tā saukto daktilisko dziesmu («Stādīju ieviņu plā-

niņa vidū», «Sajāja brammaņi augstā kalnā» utt.), kas cēlušās no

indoeiropiešu episkā pantmēra 11 — 12 zilbnieka. Lielai daļai Eiro-

pas tautu šis pantmērs vēlāk — stipri pārveidojoties — kļuva

par viduslaiku varoņepikas formu.

Arī heksametrā — sengrieķu eposu «Iliādas» un «Odisejas»
pantmērā — Pumpurs pasvītro ne svešo, atšķirīgo, bet šī pant-
mēra kopējās saknes ar citu indoeiropiešu tautu episkajiem pant-
mēriem. Līdz ar to heksametrā uzrakstītā teksta daļa (L 111, 1 —

228, 247 — 252, 266— 716) skan dabiski, neizkrītot no citu pant-
mēru ieturētā koptoņa.

Visbeidzot jāmin pantmērs, kas nepakļaujas viennozīmīgai

interpretācijai. I dziedājums un daļa no II dziedājuma sacerēta

īpatnējā formā, ko var saukt par trīspēdu strofisko logaēdu.
81

I dziedājumā metriskā shēma:

/VV/VV/V l. Zilajā debesu velvē,

/VV/VV/V Pērkona brīnišķā pilī,

V/V/VV/V Kur mājo mūžīga gaisma,

V/VV/VV/V 4. Kur nemitas prieciba jauka . .

Piektās rindas metriskā uzbūve līdzīga pirmajai rindai, sestās rin-

das — otrajai, septītās — trešajai, astotās — ceturtajai, devītās —

atkal pirmajai utt. Ja neskatās tik daudz uz grafisko kā uz skanisko

izkārtojumu, tad, kā atzīmējis pats Pumpurs, pantmēru var uztvert

kā heksametru ar cezūru pēc trešās pēdas.
79

Andreja Pumpura raksti, 2. sēj., 207. lpp.
80

Turpat.
81 Sīkāk par šo un citiem pantmēriem «Lāčplēsī» sk. Kursite J. A. Pumpura

«Lāčplēša» metriskais veidojums. - Latv. PSR ZA Vēstis, 1983, Ml, 46.—51. lpp.
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«Lāčplēša» izdevumi lietuviešu (1959) un igauņu (1973) valodā

Liels teksta posms II dziedājumā (1—342) sacerēts četrpēdu

strofiskajā logaēdā, kā arī logaēdā, kur secīgi mijas četr-un trīs-

pēdu rindas (619 — 890). Viens no iespējamiem šo strofisko logaēdu
avotiem «Lāčplēsī» varētu būt ģermāņu toniskie četruzsvaru un

balādes septinārija (četr-, trīsuzsvaru) pantmēri. lespējams, ka

Pumpurs «Lāčplēsī» gribēja izveidot vēl stingrāku metrisko struk-

tūru nekā tas ir V. Jordana pārdzejotajā «Nībelungu dziesmā» un

nonāca pie logaēdā.

Tādējādi Pumpurs «Lāčplēsī» piedāvā vairākus episkā pant-
mēra variantus,

82

gan savas tautas dzejas, gan cittautu. Paskaidro-

jumā par «Lāčplēša» formu viņš raksta: «Bet, tādēļ ka mums nav

tautā varoņa dziesmu pantmēra kā grieķiem un ģermāņiem.., tad

«Lāčplēsī» ir ar nodomu pieņemti dažādi tautiskie pantmēri, lai

vēlāk varētu paturēt kādu vienu, kurš par derīgāku izrādīsies.»

82
Ritmu daudzveidības ziņā «Lāčplēsis» ārēji atgādina uz senskandinavu

folkloras pamata radīto E. Tegnera zviedru eposu «Sāgu par Fritjofu» («Frithjofs

Saģa», 1825), kurā tāpat sastopami dažādākie pantmēri, tai skaitā antīkie [J. Rudzi-

tis].
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lespējams, daļēji ari tāpēc, ka Pumpurs neuztiepa episkajai
dzejai vienu pantmēru (kā to darīja J. Lautenbahs-Jūsmiņš, F. Māl-

berģis), bet piedāvāja veselu virkni, viņa darbs kļuva mūsu kul-

tūrvēsturē par tautas eposu, no kura varēja smelt un smēla ierosmi

J. Rainis, V. Plūdonis, J. Medenis un citi vēlāko laiku dzejnieki
savos episkās dzejas formas meklējumos.

Daļa eposa ir sarakstīta pantos. I dziedājumā visnotaļ lietots

astoņrindis. Astoņrindu un sešrindu pantā ir sacerēta II dziedā-

juma pirmā puse par Lāčplēša pirmo varoņdarbu un viņa izvadī-

šanu uz Burtnieku pili (astoņrindis) un par varoņa uzturēšanos

Aizkraukles pilī (sešrindis). Ar astoņrindi noslēdzas II dziedā-

jums. Sešrindu panta forma ir izmantota jaunavu dziesmā, sla-

vinot Lāčplēsi pēc Kalapuiša uzveikšanas. Sacerējumā vairākās

vietās kā tautasdziesmu aizguvumi vai imitācijas lietotas četr-

rindes. Tā ir rakstītas Burtnieku pils jaunavu dziesmas veļu mie-

lošanas tēlojumā, Lāčplēša kuģa ļaužu dziesma par Ziemeļmeitu,
VI dziedājuma ievads, kā arī panāksnieku dziesmas Lāčplēša un

Kokneša kāzās. Oriģinālā kaut kas līdzīgs pantu lietojumam ir

vērojams IV dziedājuma sākumā, kur ir trīs ar sākuma vārsmas

atkāpēm nodalīti 26 rindas gari teksta posmi, kas pauž kādu at-

sevišķu pabeigtu domu (21—46, 91 — 116, 135—160). Pārējais

«Lāčplēša» teksts, t.i., eposa lielākā daļa, ir rakstīts bez iedalī-

juma pantos.
Vietumis eposā ir lietotas atskaņas. Darbā ir gan īstas atska-

ņas (1.), gan tāds atskaņām radniecīgs paņēmiens kā morfolo-

ģiski vienādu galotņu un izskaņu sabalsojums rindu nobeigumos

(2.). Piemēram:

1. Zvēriem, putniem bailēs pazuda valoda,
Viņi sāka ākstīties, badīties un lēkāt

Un turklātu dažādi sliktos balsos brēkāt:

Kaķi žēli ņaudēja, zirgi skaļi zviedza,
Visas pūces klaigāja, visi strazdi spiedza,
Dzeguzes kūkoja, visi ūpji dūkoja..

(L 11, 356-363)

2. Galva reiba Lāčplēsim, aizturējas dvaša,
Kustēšanās mazākā tiktu pamamču
Un tad viņa dzīvība laikam netaupīto. —

Nolaidušās raganas gāja Velna bedrē,
Jājamos bluķus atstādamas zemē.

Divpadsmit bluķi kalna galā gulē;ti,
Divpadsmit raganas Velna bedrē iegā/ū.

(I. 11, 382-388)

Vēstījuma nokrāsa atsevišķos «Lāčplēša» dziedājumos ir at-

šķirīga. Tēlojuma ziņā «visepiskākie» ir 11, 111 un V dziedājums,
VI dziedājumā un lielākoties arī IV valodas plūdums ir straujš.
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Eposa sākumā (I —111 dzied.) vairākiem teksta posmiem rak-

sturīgs svinīgums valodā. Svinīguma pilns ir stāstījums par Lāč-

plēša pirmo varoņdarbu, Lielvārda saruna ar Lāčplēsi par varoņa

sūtību, latviešu tautas likteni un Lielvārda atvadīšanās no Lāč-

plēša. Svinīgā izteiksmē ir stāstīts par Burtnieku cilts gājumu no

tālā Austruma, par Vidveda mācībām.

Dažviet eposa tēlojums gūst dramatisku kāpinājumu. Drama-

tisks ir stāstījums par pērkona negaisa nakti — Baltijas dievu

cīņu pret vāciem, tāpat par dievu un dievu dēlu karu pret velniem

un jodiem. Ļoti spraiga ir Lāčplēša un Kalapuiša cīņas epizode.
Asas dramatiskas situācijas ir abos pēdējos «Lāčplēša» dziedā-

jumos.
Latviešu tautas pasakās un teikās stāstījums lielākoties ir

episki lietišķs, lirisma tajās parasti nav daudz, kaut arī tas vienmēr

ir zīmīgs un dziļš; latviešu tautas lirisms bagātu un sevišķi daudz-

pusīgu izpausmi ir guvis tautasdziesmu žanrā. Turpretī Pumpura
«episkajā dziesmā» lirisms ieņem redzamu vietu. Savā sacerējumā
dzejnieks ir bagātinājis tautas pasaku un teiku tēlojuma veidu,
ieviesdams spilgtus liriskus motīvus. Lirisma bagātas ir lappuses

par Lāčplēša sastapšanos ar Staburadzi un ar Staburadzes meitiņu
Laimdotu, kā arī par varoņa uzturēšanos pie Ziemeļmeitas. Liris-

kus elementus ietver Lāčplēša un Laimdotas attieksmju tēlojums.

Atsevišķi lirisma pavedieni rodami visdažādākajās vietās «Lāč-

plēsī». Pumpura eposa lirisms ir lielā mērā saistīts ar latviešu

tautasdziesmu tradīciju. Lirisma bagātie Staburadzes un Ziemeļ-
meitas tēli un motīvi, kā jau iepriekš teikts, ir veidoti tautas-

dziesmu ierosmē. Aprādot Pumpura eposa liriskos elementus, var

atzīmēt, ka, salīdzinot ar «Kaievalu» un «Kalevipoegu», kuru au-

tori ir ļoti plaši balstījušies uz tautas mutvārdu liriku (konkrēti:

liriskajām vai liroepiskajām dziesmām), «Lāčplēsī» lirisma ir ie-

vērojami mazāk.

Lai gan «Lāčplēsī» ir atsevišķas spilgtas folkloras valodas ie-

zīmes un zināms skaits tieši folkloras leksikai raksturīgu vārdu,

Pumpura darbs visumā pamatojas uz profesionālās dzejas sti-

listiku un latviešu tālaika literāro un vienkāršo sarunas valodu.

Eposa vārdu krājums, to formas, kā arī sintakse visumā vairāk

atbilst latviešu literārajai valodai 19. gadsimta 70. un 80. gados
nekā folklorai.

Ar latviešu tautas mutvārdu daiļrades ietekmi lielākā vai ma-

zākā mērā saistās dažādu mitoloģisku būtņu nosaukumu un citu

mitoloģisku apzīmējumu izmantojums «Lāčplēsī» (piemēram,
Laima, Staburadze, Ziemeļmeita, Dieva dēli, Saules meitas). Folk-

loras, sevišķi tautasdziesmu leksikas ietekme izpaužas arī zināmu

tradicionālu sadzīves jēdzienu un etnogrāfisku priekšmetu no-

saukumu izmantojumā, raksturojot senlatviešu sadzīvi, ieražas,
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materiālo kultūru (bāliņi, tautu dēls, meldru krēsli v.c). levē-

rojama loma Pumpura sacerējumā Latvijas toponimiem, kas iz-

lietoti gan vietvārdu, gan ari personu īpašvārdu darināšanai.

Eposā ir atrodami vairāk nekā divdesmit latviešu tautas valodā

pazīstami sakāmvārdi, parunas, salīdzinājumi un citi īpatnēji iz-

teicieni, t.i., sakāmvārdi un parunas sacerējumā izlietoti samērā

maz.

Pumpurs savā sacerējumā dažviet ir izmantojis bībeles tei-

cienus. Tie dzejniekam ir kalpojuši kā svinīgas, tēlainas izteiksmes

materiāls un lielākoties ir pakārtoti «Lāčplēsī» ietvertajiem lat-

viešu tautas mitoloģijas motīviem (L I, 3—4; II 39— 40; 111 404,

449-450, 455-456, 518-519, 593-594, 684).
Folkloras mākslinieciskās valodas stila ietekme «Lāčplēsī»

visspilgtāk un zīmīgāk parādās epitetu izmantošanā.

Kā zināms, tautas mutvārdu dzejā — tautasdziesmās, eposos

viens no ļoti iecienītiem tēlainības paņēmieniem ir tā sauktie

konstantie epiteti, t.i., tādi raksturotāji vārdi, kas ir it kā saauguši
ar raksturojamo jēdzienu, parādību, priekšmetu, tā ka sacerējumā
iet līdzi savam apzīmējamam vārdam — atkārtojas līdz ar tā at-

kārtošanos. Tā «Iliādā» un «Odisejā» Zevs ir zibeņu metējs,
Apollons — tālmetis, Poseidons — zemdimdis, Ahillejs — ātr-

kājis knašais, Odisejs — daudzpraša gudrais. Krievu tautas-

dziesmās un biļinās ir izplatīti tādi savienojumi, kā klajš lauks,

plaša stepe, zila jūra, baltakmeņu pils, koša jaunava (īcpacHa
4eßMiia), krietnais brašonis (#o6pbi£i baltas rokas v.c.

Konstantie epiteti ir bieži sastopami arī latviešu tautas dzejā.
Latviešu tautasdziesmās iemīļoti savienojumi: rakstītas kamanas,

pelēks vanadziņš, mīļa māte, balta māmuliņa, tautu meita, meln-

acīte, raženis augumiņis, liela slava un daudzi citi.

«Lāčplēsī» daudzu epitetu izlietojumā ļoti spilgti un noteikti

parādās tādi stilistiski principi, kas ir stipri radniecīgi konstanto

epitetu lietojumam tautas dzejā. Pumpura eposā ir pāri par desmit

epitetu, kas bieži atkārtojas un ir īpaši nozīmīgi «Lāčplēša» valo-

das izteiksmīgumā. Tādi ir: augstais, brīnišķs, briesmīgs, dailīģs,
dīvains, jauks, krietns, melns, lielais, slavenais, stalts, vecajais,

varens, zeltots, laipni jeb laipnīgi, sirsnīgi v.c. Sie vārdi tiek lie-

toti dažādās variācijās: ar nenoteikto un noteikto galotni, pamat-
pakāpē, pārākajā un vispārākajā pakāpē, vienkāršajā un papla-
šinātajā formā, pirms un pēc apzīmējamā jēdziena (stalts, staltais;

augsts, augstākais; vecais, vecajais; krietnie darbi, darbi viskriet-

nākajie). So Pumpura epitetu atšķirība no folkloras konstan-

tajiem epitetiem ir tā, ka folklorā konstanto epitetu veidotājs vārds

vienā un tai pašā sacerējumā parasti saistās tikai ar kādu vienu

noteiktu priekšmetu, personu vai parādību (dažādos sacerēju-
mos vienu un to pašu epitetu ļoti bieži izmanto dažādu jēdzienu
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«Lāčplēša» izdevuma japāņu valodā (1954) apvāks un titullapa

apzīmēšanai); turpretī «Lāčplēsī», t.i., vienā darbā ar ikvienu no

iepriekš nosauktajiem epitetiem ir raksturotas dažādas — gan
visai radniecīgas, gan visumā atšķirīgas parādības. Eposā augsti

ir tikumi, dievu likteņi, augsts ir cilvēces mērķis. Stalts ir jau-
neklis (Lāčplēsis, Koknesis), stalti ir ne vien (senlatviešu) ka-

reivji, bet arī viņu kumeļi. Sie epiteti tver dziļi būtiskus un zī-

mīgus atspoguļojamo parādību momentus, šajos epitetos meista-

rīgi atklājas autora attieksme pret attēlojamām parādībām. Pie-

mēram, tautas vēstures un tās varoņu slavinājumam ir pakār-
tots «Lāčplēsī» plaši lietotais epitets «slavenais», eposa humānis-

tisko ētisko un sabiedrisko ideju izpausmei nereti lietoti epiteti
«augsts», «krietns». Sīs mērķtiecības dēļ epitetu atkārtošanās

nerada vienmuļību. Tas apstāklis, ka ar samērā nedaudz epitetiem
tiek meistarīgi aptverta liela dzīves parādību daudzveidība, ienes

Pumpura sacerējuma valodā monumentālas vienkāršības iezīmi.

Jāpiebilst, ka daži no minētajiem epitetiem turklāt vairākos ga-
dījumos ir atkārtoti lietoti sakarā ar kādu vienu jēdzienu un at-

tiecībā uz to ir uzlūkojami par konstantiem, piemēram, dailīgās
dziesmas (L 11, 160; 111, 234, 310), varens spēks (L 11, 23, 37; 111,
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38, 200, 669) v.c. Eposā ir arī vairāki īsti konstantie epiteti —

tādi, kas lietoti tikai sakarā ar kādu vienu noteiktu jēdzienu: cie-

nījams vecis (L 11, 43, 49), gaismots gars (L I, 169; 111, 671), Lik-

teņtēvs, mūžīgais, sirmais (LI, 41, 53, 247), skarbajā Tikla (L
I, 210, 219), zvērošas jeb zvērotas acis (L 11, 252, 353). Bez rak-

sturotajiem «Lāčplēsī» ir daudz epitetu, kas ir lietoti gluži parastā
kārtā (ne kā izplatīti vai konstantie).

Jāsaka, ka epiteti vispār ir viens no vissvarīgākajiem un spilg-

tākajiem valodas mākslinieciskuma un satura tēlainas atklāsmes

līdzekļiem «Lāčplēsī». Tie ir vienkārši un «trāpīgi», tēlaini un

emocionāli (piemēram, krācoša straume, līčoti krasti, blāzmots

rīts, nedrošas tekas, plosīgs grāfa dēls, spēcīgas sirdis, grūtākā
vēsts, slavenie varoņi v.c). Izmantojot epitetus, dzejnieks atklāj

savu varoņu domu lidojumu, tieksmes, rada plastiskas ainas, pie-
mēram, II dziedājumā (73 — 88):

«Nesēro daudzi, slavenais tautiets:

Pēc gadu simteņiem modīsies tauta,

Un ,sevim brīvību izkaros atkal,
Pieminot vectēvu slavenos darbus.

Nolicis Liktenis neredzēt manim

Gan savu tautiešu ģrūtajo jūgu, —

Raug', Saule grimdama aicina mani,

Baltijas zeltotā saulīte noiet.»

Teicis šos vārdus, Vaidelots gāja,
Un laivā iesēdies brauca uz leju.
Es domiģs skatījos aizgrābtu sirdi

Krastmalā stāvēdams, braucējam pakaļ.

Daugavā krāca Ķeguma straume

Un laivu mētāja draudošiem viļņiem;
Jau saules pēdējie stariņi laidās

—

Laiva ar īrēju pazuda straumē!

Ar zīmīgiem epitetiem Pumpurs nedaudzās rindās prot sniegt
saturā ļoti bagātīgus tēlojumus, pilnīgi ievest lasītāju attiecīgajā
vidē vai situācijā. Par klasisku ir jāuzlūko Kangaru kalnu tēlojums
111 dziedājuma (I—7) sākumā:

Kangaru kalnos drūmiģi šņāca lielajie meži,
Dziļajie purvji izsvīda miglu kalnāju starpās;
Mežos plosījās plēsīgi zvēri, nāvīgas čūskas

Lodāja purvjos un bailīgi ūpji kauca pa naktīm,
Nelabu iespaidu darīja ceļniekiem visiem šis vidus.

Šaurajā celiņa malā, kas ap purvjiem un kalniem

Locījās, stāvēja kādā pakalnā Kangara māja.

Epiteti, it īpaši eposā plaši izmantotie, pauž raksturojamo pa-

rādību lielu intensitāti, spēku, lielas dimensijas vai pasakainību.
Tādi ir apzīmējumi: augsts, dziļš, liels, tāls, spēcīgs, varens, brī-

nišķs, burvīgs, debešķīgs, dīvains. Vērienīgums un pasakainība,
kas raksturo šos epitetus, saskan ar sacerējuma vispārējo ievirzi

un kalpo tai.
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Tomēr jāpiebilst, ka ne visās «Lāčplēša» daļās Pumpurs ir

pilnā mērā licis lietā savu tēlainas valodas meistarību. Eposa
otrā pusē (IV, VI dzied.), kur darba mākslinieciskajā izveidojumā
vietumis jūtamas sasteigtības pēdas, dažos posmos valoda ir diez-

gan prozaiska. Tādi ir vēsturisko un citu tīri reālo notikumu tē-

lojumi IV dziedājuma sākumā un senlatviešu un lībiešu cīņu
(pret vācu iebrucējiem) apraksti VI dziedājumā. Ja nu šīs eposa

lappuses tomēr saista lasītāju, tad tas izskaidrojams ar tajās at-

spoguļoto notikumu vēsturisko nozīmību, interesantumu un sprai-

gumu, ar darbības enerģisko risinājumu, ar autora sirsnīgo pat-
riotisko noskanu.

Sur tur sacerējuma tekstā sastopamas vietas, kas atgādina tau-

tas eposu loci communes jeb tipiskās formulas. Te var minēt

motīvus un teicienus par Lāčplēša apģērbšanos un apbruņošanos
(L 11, 98 — 100, 123— 125, 333 —334), par varoņa paklanīšanos,

apsveicot vai pateicoties (L 11, 217, 709, 847). Loci communes

paņēmiens Pumpura eposā nav guvis plašāku izmantojumu, un

var būt, ka attiecīgajos gadījumos dzejnieks to lietojis vairāk

intuitīvi nekā skaidri apzināti, sekojot savai tautas episkās dzejas
formas izjūtai.

Folkloras valodas ietekme Pumpura darbā vērojama arī demi-

nutīvu izlietojumā, pie kam šai ziņā «Lāčplēsis» — atšķirā no dažu

citu tālaika dzejnieku darbiem — ir pilnīgi brīvs no pārmērībām.
Pasakainība un teiksmainība ir viena no vissvarīgākajām un

dziļākajām «Lāčplēša» stila iezīmēm. Nav nepieciešams liels ta-

lants (bet krietnas zināšanas un cītība), lai literārā sacerējumā
ietvertu daudz dažādu vēstītājas folkloras materiālu un pakārtotu
tos noteiktam autora nodomam, noteiktai tēmai. «Lāčplēša» sace-

rēšanas laikos, kad latviešu tautas pasaku un teiku plašāku publi-
cējumu vēl nebija, tas bija grūts, tomēr ne grūtākais uzdevums.

Pats grūtākais bija ienest visā darbā pasakainību, tautas pasaku
un teiku dzīvo elpojumu. Pumpura darbā šī prasība ir veiksmīgi

realizēta, un tas ir viens no viņa eposa pievilcības un idejiski
mākslinieciskās iedarbības svarīgākajiem nosacījumiem. Kā jau
iepriekš sacīts, «Lāčplēsī» parādās spilgtas eposa autora spējas
pasakaina kolorīta radīšanā. Par īstu šedevru var uzlūkot Velna

bedres aprakstu II dziedājumā, meistarīgs pasakaina kolorīta

paraugs ir Lāčplēša un jodu cīņas tēlojums V dziedājumā v.c.

Zināma nozīme pasakaina kolorīta ieviešanā «Lāčplēsī» ir tādu

tautas mutvārdu epikā (pasakās, eposos) izplatītu stilistisku pa-

ņēmienu un elementu izmantojumam, kā darbības un personu sa-

runu atkārtojumi un noteikti tradicionāli skaitļi. Pumpura eposā
attāluma, laika ilguma, personu daudzuma, darbības intensitātes

izteiksmei tiek lietoti tradicionālie skaitļi 3, 6, 7, 9, 12. Burtnieku

cilts pirmdzimtene ir «Austrumā tālu, aiz septiņām lielām karaļu
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zemēm»; Lāčplēsim Burtnieku pilī jāmācās «septiņus gadus»; par

nodevīgo zvērestu Līkcepure Kangaram dāvina «trejdeviņus ga-

dus»; Velna bedrē uz «divpadsmit bluķiem»jāšus ierodas «div-

padsmit raganas»; Lāčplēsim nogrimušajā Burtnieku pilī uzbrūk

«septiņi mori»; pēc jodu pārspēšanas Burtnieku pilī varoni ie-

midzina «trīs it skaistas jaunavas» — Viduveda jeb Vidveda mei-

tiņas; Vecā ragana, aicinot raganu meitenes vakariņās, sit «trijās
reizēs» pa katla malu. Dažreiz Pumpura darbā attiecīgais skaitlis

netiek nosaukts, taču motīva risinājums ir pakārtots tam (Kan-
gars Velna bedrē dod Līkcepurem septiņus solījumus).

īpaši jāatzīmē Lāčplēša un jodu cīņas tēlojums V dziedājumā,
kur tradicionālu skaitļu izlietojums ir savijies ar atkārtojumiem
un gradāciju. Lāčplēsis apburtajā jūras salā trīs naktis pēc kārtas

sastopas jūrmalā pie tilta ar pretinieku — vairākgalvu jodu un

cīnās ar to. Katrā no šīm naktīm atkārtojas līdzīgu situāciju virkne.

Lāčplēsis, naktij nākot, cieši apbruņojas un nostājas pie tilta sar-

dzē; pusnaktī no meža stigas izjāj jātnieks — jods — un grib jāt
pāri tiltam; joda zirgs baidās iet tiltam pāri (pirmajā un trešajā

naktī); jātnieks apsauc zirgu; stiprinieka atbilde joda vārdiem;

jods draud varonim (otrajā un trešajā naktī); jods pūš mežus,
lai būtu klajums, kur spēkiem mēroties; varoņa cīņa ar jodu; Lāč-

plēsis atpūšas pēc joda uzveikšanas. Situācijas tiek variētas, to

variēšanās, salīdzinot ar iepriekšējo reizi, pakļauta gradācijai.

Gradācijas izejas punkts ir skaitliski formulēts: katru nākošo

nakti pār tiltu jāj jods ar lielāku galvu skaitu nekā iepriekšējo
reizi — arvien spēcīgāks. Līdz ar to varonim cīņa ikreiz kļūst

grūtāka, cīņas situācijas arvien asākas, spraigākas, dramatiskākas.

1. Pirmo nakti nāk jods ar trim galvām, otru nakti — ar sešām,

trešo nakti — ar deviņām galvām. 2. Pirmajā cīņas naktī, tēlojot

joda parādīšanos, par viņu vienkārši sacīts: «kāds jātnieks».

Tad uzreizi pusnakti kāds jātnieks
Drīz no meža stigas izjāja.

Turpretī otru un trešo nakti jods raksturots ar epitetu «briesmīgs»

un visa frāze sniegta emocionālā izsaukuma formā. Pie tam trešais

jods nevis tikai atjāj, bet «atskrien». Galvu skaits deviņgalvim

atšķirā no iepriekšējiem jodiem aprādīts jau pašā sākumā, tā ak-

centējot sevišķi lielo galvu skaitu.

Pusnakti, lūk, atkal briesmīgs jātnieks
Driz no meža stigas izjāja.

Pusnakti, lūk, trešais briesmīgs jātnieks

Atskrēja ar galvām deviņām.

3. Trejgalvu jodam zirgs pie tilta «stājās», «sprauslāja un negribēja
iet», bet deviņgalvim tas — «stāvu slējās», «sprauslāja un negri-

bēja iet». 4. Trejgalvis «dusmīgs zirgu apsaukt sāka», bet deviņ-
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galvis — «dusmīgs zirgam virsū brēca». 5. Otrs jods draud Lāčplē-
sim «kaulus samalt», bet trešais — viņu «dzīvu aprīt». 6. Trej-

galvim pūšot, meži pazūd «par trijām jūdzēm», sešgalvim —

«par sešām jūdzēm», deviņgalvim — «par deviņām jūdzēm». Trešā

joda pūšanas spēks pasvītrots ar salīdzinājumu — «it kā vētra

krāca». 7. Trejgalvis ar pirmo pliķi varoni iedzen zemē gandrīz
līdz ceļiem, sešgalvis — līdz gurniem, deviņgalvis —

līdz pusei. Lāčplēsis ar pirmo cirtienu trejgalvim nocērt vienu

galvu, sešgalvim — divas galvas, deviņgalvim — trīs galvas utt.,

kamēr jods tiek uzveikts. 8. Pēc cīņas ar pirmo jodu Lāčplēsis

. .griezās atpakaļ uz māju,
Noģērbās un gulēt nolikās.

Pēc otra joda nonāvēšanas

Noguris tas tagad mājā gāja
Un lidz lielai dienai gulēja.

Pēc trešā joda uzveikšanas Lāčplēsis «labi atpūšas» «kādas dienas».

Tradicionālo skaitļu apvienojums ar atkārtojumiem un gra-
dāciju vērojams arī daudzās tautas pasakās, to skaitā arī tajās, kas

stāsta par stiprinieka cīņu ar velniem pie tilta; taču «Lāčplēsī»
minētais apvienojums realizēts ar lielāku konsekvenci un deta-

lizētākā veidā nekā tautas pasakās, sniedzot eposā filigrāni iz-

veidotu tēlojumu.

«Lāčplēsim», tāpat kā tautas mutvārdu epikai, raksturīgs reālā

un fantastiskā apvienojums. Pumpura eposa īpatnība salīdzinā-

jumā ar latviešu tautas pasakām un daudzām latviešu teikām ir

tā, ka viņa darbā ar vēstītājas folkloras fantastiku mijas, un savijas
vēsturiski notikumi un Latvijas vēsturē pazīstamas reālas per-

sonas. Sādu tēlojumu sniedz arī virkne latviešu tautas teiku, pie-

mēram, pazīstamā teika par Rīgas raganu (kur blakus teiksmainajai

Rīgas valdniecei — burvei darbojas cars Pēteris I).
Ar tautas teiku teicējiem piemītošu fantāzijas vieglumu un

dabiskumu Pumpurs «Lāčplēsī» ir apvienojis teiksmaino ar vēs-

turisko. Vācu priesteru un bruņinieku tēlos koncentrēts viss

ļaunais, negatīvais, un tādējādi tie ir zināmā mērā radnieciski

teiku un pasaku negatīvajām būtnēm. Misionārs Ditrihs (Teodo-
rihs no Turaidas) tic burvībām un lūdz burvim Kangaram palī-
dzību. Jau ar to vien, ka sacerējuma sākumā Baltijas dievi (I dzied.)
un Līkcepure — Velns (II dzied.) spriež par Latvijas vēstures

notikumiem un pauž savu nostāju sakarā ar tiem, tie, kaut arī to

tiešajā tēlojumā ir izmantots daudz vēsturiski īstenu faktu, eposā

gūst teiksmainu nokrāsu. Saskaņā ar «Lāčplēša» teiksmaino stilu,
latviešu tautas paverdzināšana eposā raksturota kā velnam tīkama

un viņa veicināta, un ne velti Lielvārdes bruņinieks Danijels
dara «velna darbu» un smej «velna smieklus» (L VI, 727, 745).
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Izšķirošais pagrieziens vācu iebrucēju un senlatviešu cīņās rādīts

kā divu teiksmainu varoņu — Lāčplēša un Tumšā bruņinieka

divcīņa un Lāčplēša nāve.

Skaidrs, ka fantastikai «Lāčplēsī» un (vēsturiskā atskatā rau-

goties) tautas teikās ir būtiski atšķirīga jēga. «Lāčplēsī» fantas-

tika ir tikai viens no mākslinieciskā tēlojuma līdzekļiem. Turpretī
senākie vēstītājas folkloras teicēji un klausītāji (pasaku un teiku

žanru uzplaukuma laikos), kā zināms, ticēja teikās un daļēji arī

pasakās tēloto fantastisko notikumu un būtņu īstenumam, reali-

tātei. Par šādu dziļu, principiālu atšķirību vairs nevar ar tādu no-

teiktību runāt, ja «Lāčplēsi» salīdzina ar latviešu tautas teikām

to dzīvajā funkcionēšanā Pumpura eposa tapšanas laikā. 19. gad-
simta 70. un 80. gados teiku fantastiskie motīvi un tēli lielas lat-

viešu tautas daļas apziņā jau ir ieguvuši tīri māksliniecisku no-

zīmi, un šī tendence, kas bija parādījusies jau daudz agrāk, turpmāk
arvien vairāk nostiprinās.

«LĀČPLĒSIS» LITERATŪRA UN MĀKSLA

Trīs gadus pēc «Lāčplēša» publicēšanas nāca klajā vairāk nekā

desmittūkstoš rindu garais J. Lautenbaha-Jūsmiņa eposs «Niedrīšu

Vidvuds».
83

Darbs ir bagātīgs tautas pasaku un teiku materiālu

sakopojums. Bet kāpēc eposs, kas ir tā autora milzīgu pūliņu

rezultāts, tomēr neguva viņa cerēto rezonansi?

Pirmkārt, «Niedrīšu Vidvuds» — eposs eposa dēļ, folklora ta-

jā — folkloras dēļ. Kādēļ lasīt apjomīgu un ļoti viduvēju pār-

dzejojumu, ja pasakas un teikas daudz mākslinieciskākā veidā

var lasīt dažādos publicējumos un izdevumos? Otrkārt, «Niedrīšu

Vidvudam» trūkst vēstītājas folkloras fantāzijas viegluma un da-

biskuma. Treškārt,par sava plašā sacerējuma galveno varoni autors

ir izraudzījies Vidvudu, no kura latviešu folklorā nav ne ziņas,
ne miņas.

Folkloras tradīcijām bagātās latviešu literatūras gaitās «Lāč-

plēsim» ir īpaša principiāli svarīga vieta.

Radošs folkloras izmantojums progresīvu ideju izpausmei
ir viena no «Lāčplēša» galvenajām iezīmēm. Sāda aktīva attiek-

sme pret tautas mutvārdu daiļradi ir vērojama jau vairākos Pum-

pura un viņa laikabiedra Ausekļa dzejoļos, bet kā noteikta folklo-

ras literārās izmantošanas metode ar lielām idejiskām un estētis-

kām iespējām tā latviešu literatūras vēsturē pirmoreiz skaidri un

spilgti parādās «Lāčplēsī». Ar šo sacerējumu Pumpurs parādīja,
ka tautas dzeju var izmantot profesionālajā literatūrā sava laika

83

Lautenbah-Jūsmiņš. Niedrīšu Vidvuds jeb varenu vīru darbi Latvijas se-

natnē. Jelgavā, 1891.
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sabiedriski politiskās cīņas nolūkiem, cīņā par progresu. So Pum-

pura metodi attīsta latviešu progresīvā un revolucionārā litera-

tūra. Pirmā kārtā jāmin Raiņa daiļrade, īpaši viņa dramaturģija.
Gandrīz visas Raiņa lugas veidotas uz folkloras pamata (pa-

sakas, teikas, tautasdziesmas v.c), lielākā daļa no viņa folklo-

riskajām lugām ir sacerējumi, kur folkloras žanru izmantojumā
noteicošā nozīme ir tautas pasakām un teikām. Risinot sabiedris-

kas un filozofiskas problēmas, dzejnieks savās lugās radoši variē

tautas mutvārdu poētiskās daiļrades materiālus.

Eposa Lāčplēsis ir pirmais plaši notēlots spilgts tautas brī-

vības cīnītājs latviešu literatūrā. Sekojot Pumpuram un balsto-

ties uz folkloras tradīcijām, Rainis savās pasaku un teiku lugās
rada spilgtus un monumentālus tautas brīvības cīnītāju tēlus.

Tautas mutvārdu poētiskās daiļrades tēlus dzejnieks tuvina jaun-
laiku cilvēka uztverei un sava laika sabiedriski politiskajai cī-

ņai, psiholoģizē, veido tos daudzpusīgākus, nereti pat dziļi simbo-

liskus, ietverot tajos gluži jaunas idejas. Ja Lāčplēsim eposā
ir vispārdemokrātiski un antifeodāli cīņas uzdevumi, Raiņa va-

roņus apgaro proletariāta atsvabināšanās cīņas un proletāriskā
humānisma ideāli.

Rainis Pumpura Lāčplēša tēlu savā daiļradē ir izmantojis vai-

rākkārt. Nozīmīgākie darbi šai ziņā ir drāma «Uguns un nakts»

un nepabeigtā luga «Imants».

Radoši izmantojot Pumpura eposa materiālus, Rainis 1905.

gada revolūcijas priekšvakarā (1903—1904) uzraksta drāmu

«Uguns un nakts».

«Ugunī un naktī» saglabātas eposa «Lāčplēsis» galvenās si-

žetiskās līnijas, gandrīz visas galvenās personas un daļēji to

attieksmes. Lugā, tāpat kā eposā, Lāčplēsis ir centrālais varonis.

Daudz kopēja ir Pumpura un Raiņa varoņu (Spīdala — Spīdola,

Laimdota) individuālajos vaibstos. Vienlaikus «Uguns un nakts»

ir kvalitatīvi jauns sacerējums, kaut arī ģenētiski vielas un daļēji
idejiskā satura ziņā starp Raiņa darbu un «Lāčplēsi» ir visai ciešs

sakars.

Pievēršoties «Lāčplēsim» un izmantojot tā materiālu savai

lugai, Rainis ir nepārprotami raudzījies uz «Lāčplēsi» kā uz sace-

rējumu, kurā ir ietverti tautas masu un tautas mutvārdu daiļrades

ideāli, kas ir tautisks šī vārda dziļākajā un patiesākajā nozīmē.

«Uguns un nakts» prologā prozā
84 *

Rainis Pumpuru nosauc

par Lāčplēša dzejnieku un «tautas kareivi». Drāmas IV cēlienā

Rainis Spīdolas vārdiem cildina Pumpuru kā «tautas dziesmi-

nieku», «latvju varoni» un uzsver viņa darba nozīmību. Uzrunājot

84

«Ugunij un naktij» velak pievienoti divi prologi —
viens dzeja, otrs

prozā (abi uzrakstīti 1907. gadā).
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Nāves sala (apburtajā juras sala) par akmeņiem pārvērstos cil-

vēkus, Spīdola saka:

Akmens, šķelies,

Celies, mana apburtā tauta, celies!

Pēc simtsgadu miega uz jaunu dzivi,

Pēc vergu.sloga uz gaismas brīvi!

Akmens, šķelies,
Tautas dziesminieks Pumpurs, celies!

Dzied', latvju varoni Lāčplēsi,
Teic pagātni, cel uz nākotni.

Pumpura un viņa «Lāčplēša» vērtējums te parādās ne tikai Pum-

puram tieši veltītajā teksta daļā, bet arī sasaistījumā: tautas atmoda

«Pēc vergu sloga uz gaismas brīvi» un — Lāčplēsis.

Lugā dzejnieks pārņem un pauž «Lāčplēsī» ietverto folklorai

tuvo «pagātnes gudrību», tautas gudrību, kas «paliek aizvien tā

pati» un, runājot Raiņa Laimdotas vārdiem, ir šāda:

Sevi pilnīgu darīt, sevi citiem ziedot,
Lauzt gaismai ceļu, verdzību kliedot, —

Droša sirds, stipra roka un gaiši skati.

Nav un nevar būt nekāda izlīguma ar tumsu, ar ļaunumu. Laika

vecis Videvuds pēc Lāčplēša uzvaras pār velniem un pūķi Burt-

nieku pilī saka:

Ar tumsu mūžam cīņa iet;
Kaut uzcēli gaismu, bet neatlaidies,
Ar tumsu mūžam cīņa iet;
Nesniedz tai roku nekad,
Pats neierobežo gaismu piekāpdamies..

Sos principus iziet piepildīt «Uguns un nakts» varonis. Lāčplēsis
drāmā ir «Liels un spēcīgs», «Pilns ar dzīvi līdz malām; Jauns, kā

zaļojošs ozols», apveltīts ar milža spēku, nesavtīgs cīnītājs pret
visādiem ļaunuma spēkiem un tautas mācējiem. Viņš ir pilns

cīņas alku, cīņa ir viņa darbs, viņš nebaidās sastapties ne ar kādu

pretinieku:
Es jūtu, iz briesmām darbs mani sveic . .

Viņš ir «vīriem paraugs» un ar viņa vārdu saistīsies «Latvju
sajūsmība caur gadu simtiem».

Tā Lāčplēša tēlojumā lugā dzīvo eposa Lāčplēsī izteiktais

tautas varoņa un varonības ideāls.

Rainis «Ugunī un naktī» attīstīja «Lāčplēša» pasakainos tēlus

individualizācijas un simbolizācijas virzienā, radīja t.s. organiskos
simbolus (Raiņa apzīmējums) — tādus savdabīgus simbolus, kuru

izveidei izmantots cilvēka vai antropomorfizētas būtnes tēls un

kuru nozīme attīstās un mainās līdz ar attiecīgā tēla attīstību.

Organiskie simboli lugā — Lāčplēsis, Spīdola, Laimdota, Melnais

bruņinieks. Tiešā tēlojumā luga teiksmainā formā atspoguļo tau-

tas dzīvi 12. un 13. gadsimta mijā un 13. gadsimtā, tās cīņas pret
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A. Gončarovs. Lāčplēsis uzveic lāci.

Ilustrācija «Lāčplēša» izdevumam krievu valodā. 1950. g.

vācu iekarotājiem. Drāmas simbolika pauž sabiedrības dzīves
dialektisko attīstību pretmetu cīņā. «Uguns un nakts» nobeigumā
iezīmētas cīņas nākotnes perspektīvas, kad tautas vienosies pret
«aklo melno» un, sabiedrības attīstības likumību izpratnes vadī-

tas, uzveiks ekspluatācijas spēkus.

A. Pumpura eposs «Lāčplēsis
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E. Brencens. Lāčplēsis satiek Laimdotu Staburadzes pilī.
Ilustrācija «Lāčplēsim». 1929. g.

«Uguns un nakts» pirmais inscenējums 1911.—1915. gadā Jau-

najā Rīgas teātrī deva spēcīgus stimulus latviešu teātra pro-

fesionālajai augsmei, iezīmēja jaunu pavērsienu latviešu skatu-

ves mākslā. Lugas izrādes guva milzīgu sabiedrisku rezonansi.

(Zīmīgi, ka «Uguns un nakts» uzveduma gatavošanā iesaistījās
plašas tautas masas. Uzvedumam bija vajadzīgi lieli līdzekļi, to

teātrim nepietika. levērojamu summu — 1870 rubļu saziedoja

strādnieki, amatnieki, progresīvā inteliģence, daļu līdzekļu deva

teātris.) Darbs ar panākumiem izrādīts ari vēlāk. īpaši jāatzīmē

iestudējums 1947. gadā Latvijas PSR Valsts Jāņa Raiņa Dailes

teātrī, kas kļuva par ievērojamu notikumu latviešu mākslas dzīvē

pēckara gados un tika apbalvots ar PSRS Valsts prēmiju.

Izmantojot libretam gandrīz nesaīsinātu Raiņa «Uguns un

nakts» tekstu, komponists Jānis Mediņš radīja vienu no lat-

viešu labākajām operām «Uguns un nakts» (1913—1919).
85

Operai ir divas daļas —
uzvedumam diviem vakariem. Pārstrādāta un

instrumentēta 1927. gadā izrādei vienā vakarā.
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E. Brencēns. Spīdala ceļā uz raganu sapulci.
Ilustrācija «Lāčplēsim». 1929. g.

Vēlreiz Pumpura «Lāčplēša» materiālu Rainis izmanto savā

diemžēl nepabeigtajā lugā — traģēdijā «Imants». Lugai dzejnieks
pagūst izstrādāt plānu, plašu piezīmju materiālu. No pašas piec-
cēlienu lugas uzrakstīts galvenokārt pirmā cēliena fragments.
Tas sacerēts 1916. un 1917. gadā, lielākoties 1917. gada aprīlī.

lerosmes Imanta tēla veidošanai Rainim ir devis Latviešu

Indriķa Livonijas hronikā pieminētais/lībiešu karavīrs Imauts.
86

1198. gada 24. jūlijā kaujā Imauts ar šķēpu nodūra Livonijas
otro bīskapu — Bertoldu.

I cēliena sākumā parādīts, ka tauta atrodas lielu vēsturisku

pārbaudījumu priekšā. Nenovēršami tuvojas apspiestības nakts.

Nāksies zaudēt brīvību un nonākt daudzu gadsimtu ilgā jūgā.
Taču tautai ir jāpastāv, jāiztur un jāuzvar. To vācu pārspēka
radīto briesmu priekšā apzinās un sajūt seno latviešu un lībiešu

b
Senākajā Latviešu Indriķa hronikas rokrakstā 14. gadsimtā minēts vārds

«Imaut». «Imants» vēlākajā literatūrā ieviesies no kļūdainas formas «Imant»
kada 16. gadsimta rokrakstā.

A.Pumpura eposs «Lāčplēsis»
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karavadonis Imants. Kur ir glābiņš tautai? Kur ņemt spēku? — šī

doma nodarbina Imantu. Būs kauja ar vāciem, ta jāvada Iman-

tam, taču viņš ir nomākts un jūt* iekšēju nespēku.

Atpūtas brīdī Imants domīgi lūkojas Daugavā. Viņš atceras

teikas par varoni Lāčplēsi, kas guļ Daugavas dzelme. Teikas it

kā stāstot, ka Lāčplēsis celšoties no miega.

Te kāvies Lāčplēsis un grimis dzelmē?

Par simtiem gadiem celšoties no miega?

Lāčplēsī Imants redz varoni, uz kuru var likt cerības tautas vēs-

tures drausmajā nestundā.

Imantam parādās Lāčplēša tēls. Viņš aicina Imantu turpināt

un novest galā Lāčplēša iesākto cīņu.

Es tas, kas nebeidz cīnīties pret nakti.

Nāk nakts —
še tev mans gars un vairi nakti!

Ved galā to, ko nepabeidzu es!

Lāčplēsis drosmina Imantu un aicina būt par tautas tālās uzvaras

gatavotāju.
Tev augt caur laikiem! Stingušam vēl dzīvot!

Vēl mūža kalnā starot zilas cerēs!

Sēt agru sēklu, līdz tā vēlu dīgst!

Nāk kauja, kurā vācieši cieš lielus zaudējumus. Imants nogalina

vācu bīskapu — vācu karapulku virsvadoni. Sī kauja ir tikai viena

no ilgstošās cīņas epizodēm. Imantā ir atdzimis Lāčplēša gars.

Kāds no seno latviešu-lībiešu karavīriem saka:

Ir Imant' tēlā nācis Lāčplēs's pats!
Es saku jums: ir cēlies Lāčuplēsējs
Sai briesmu laikā savus ļaudis glābt, —

Lūk, tas! lūk, Imants!

Nav grūti saskatīt lugā «Imants» Lāčplēša tēla izaugsmi no

eposa Lāčplēša. «Imantā» viņš ir cīņā saucējs, varonības idejas

iemiesojums un iedvesmojošs paraugs.

Eposs «Lāčplēsis» dzīvo aktīvu dzīvi arī latviešu padomju lite-

ratūrā.

Lāčplēša apoteoze ir J. Sudrabkalna Lielā Tēvijas kara gadu

dzejolis «Lāčplēsis» (1943). Sudrabkalns tālaika heroiskās cīņas
un tās dziļākās jēgas izpausmei izmantojis tieši Lāčplēša tēlu.

Dzejnieks sacerējumā min Pumpuru un Raini kā Lāčplēša dzies-

miniekus, citē «Lāčplēša» un «Uguns un nakts» rindas. Dzejoļa
varoņtēlā Pumpura un Raiņa Lāčplēša ideāli sintezēti ar tiem, kas

vadīja latviešu tautu kopā ar citām padomju tautām un «cilvēces

sadraudzi lielo» cīņā pret fašistiskajiem paverdzinātājiem. J. Sud-

rabkalna Lāčplēsis ir ar skaidru varoņa sirdi un lielu humānis-

tisku domu. Viņš ir latviešu tautas labāko patriotisko un demo-

krātisko tradīciju mantinieks un vienlaikus jaunu vēsturisku uz-

devumu veicējs.
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Z. Zuze. Lāčplēsis un Laimdota Staburadzes pilī.
Ilustrācija «Lāčplēsim». 1975. g.

A. Pumpura eposs «Lāčptesis«
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D. Rožkalns. Rīga.
Ilustrācija «Lāčplēša» izdevumam krievu valodā. 1983. g.
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D. Rožkalns. Lāčplēša ciņa ar Tumšo bruņinieku.

Ilustrācija «Lāčplēša» izdevumam krievu valodā. 1983. g.
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«Lāčplēša» un «Uguns un nakts» tēliem mūsdienu latviešu

padomju dzejā ir bieži pievērsies J. Peters (dzejoļi «Moku siek-

sta», «Latviešu sarkano strēlnieku laukumā», «Septiņi dzejoļi

Andreja Pumpura piemiņai», poēma «Nakts pēc tautasdziesmas»).

Pumpura eposa un Raiņa drāmas motīvus Peters izmanto Latvijas
un latviešu tautas vēstures un mūsdienu dzīves procesa apjēg-
šanai un izteiksmei, saistot ar dažādiem etapiem tautas vēsturē.

Tie ir feodālā jūga un vācu kundzības gadsimti, 1905. gada revo-

lūcija, latviešu sarkanie strēlnieki, cīņa pret hitleriešu iebrucē-

jiem, mūsdienu dzīve savās dialektiskajās pretrunās. Pumpurs ir

bieži daudzināts dzejnieks mūsdienu latviešu dzejā (M. Ķempe,
A. Vējāns, I. Auziņš, J. Peters v.c).

Zīmīgu Pumpura «Lāčplēša» skatījumu sniedz J. Kalniņa bio-

grāfiskais romāns «Andrejs Pumpurs» (1964). Daiļdarbā ir asas

problemātikas piesātinātas spilgtas lappuses par Pumpuru, par

viņa lolojuma «Lāčplēsis» tapšanu un sākotnējām gaitām latviešu

tautas dzīvē. Sacerējumā atainota Latvijas sabiedriski kulturālās

dzīves attīstība laika posmā no 1857. gada līdz 1902. gadam. Dar-

bojas daudzi Pumpura laikabiedri un citas vēsturiski reālas per-

sonas, dažādu profesiju, sabiedrisku un sociālu grupu pārstāvji.
Kalniņš attēlo, ka saskarē ar tautu Pumpurs gūst materiālu

eposam un idejas šā materiāla radošai izveidei.

Vakarā pie ugunskura Daugavas krastā Andrejs, vēl pirmos
jaunekļa gados, klausās plostnieku rūgtās pārdomas par kungu

netaisnību, nežēlību un visspēcību. Tad viņš dzird arī kādu teiku

par vienu puisi «vecos laikos», kas bijis tik stiprs, «ka bez airiem

pat laivu vadījis pāri Daugavai» — ar plaukstām. Sis drosmīgais
stiprinieks ir it kā pretstats tai padevībai un paklausībai, ko kungu

jūgs cenšas uzspiest zemniekam. «.. kungi tā zemniekus nodzi-

nuši, ka tie tik vien spēj kā iet arklam pakaļ. Katra nākamā cilvēku

paaudze piedzimst nevarīgāka un bailīgāka par iepriekšējo. Pierod

jau no bērnu kājas paklausīt un nepretoties kungam,» saka kāds

plostnieks, kura dēls par nepaklausību muižā piepērts līdz nāvei.
87

Rudens vakaros muižas kalpu istabās Andrejs klausās brīnumai-

nus stāstus par seniem laikiem, raganām, velniem un cīņām. «Sa-

tumsušā istabā paklusā balsī vīri stāsta, ka pļavas, lauki un meži

vienmēr nav piederējusi muižai.»

Tālāk Pumpuru redzam mērnieka palīga gaitās pievēršoties

dzejas jaunradei. Domādams par literatūras uzdevumiem, viņš
secina, ka tautai ir vajadzīgi sacerējumi, kuros izpaustos tāds pats
brīvdomīgs gars kā tautas pašas radītajās dziesmās, pasakās un

teikās. «Kam vajadzīgas tādas dziesmas, kurās nav patiesības?

87
Kalniņš J. Andrejs Pumpurs. Biogrāfisks romāns. R., 1964, 16. lpp.

88
Turpat, 28. lpp.
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E. Melderis. Lāčplēša pirmais varoņdarbs.

Ilustrācija «Lāčplēsim». 1936. g.
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E. Melderis. Spīdala.
Ilustrācija «Lāčplēsim». 1936. g.
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E. Melderis. Lāčplēsis un Laimdota.
Ilustrācija «Lāčplēsim». 1936. g.
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E. Vilks. Lāčplēša pirmais varoņdarbs.

Ilustrācija «Lāčplēsim». 1947. g.
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Ģ. Vilks Lāčplēsis un Spīdala apburtajā salā.
ilustrācija «Lāčplēsim». 1947. g.
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Ģ. Vilks. Kangara nodevība Velna bedrē.

Ilustrācija «Lāčplēsim». 1947. g.
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Ģ. Vilks. Lāčplēša cīņa ar Tumšo bruņinieku.

Ilustrācija «Lāčplēsim». 1947. g.
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V. Valdmanis. Lāčplēša pirmais varoņdarbs.

Ilustrācija «Lāčplēsim» igauņu val. 1973. g.
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V. Valdmanis. Lāčplēša sastapšanās ar Kangaru un Spīdalu
pēc Laimdotas pazušanas. Ilustrācija «Lāčplēsim» igauņu val. 1973. g.
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V. Valdmanis. Ziemeļmeita.

Ilustrācija «Lāčplēsim» igauņu val. 1973. g.
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V. Valdmanis. Lāčplēša cīņa ar Tumšo bruņinieku.
Ilustrācija «Lāčplēsim» igauņu val. 1973. g.
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G. Krollis. Lāčplēsis.

Ilustrācija «Lāčplēsim». 1972. g.
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G. Krollis. Spīdala.

Ilustrācija «Lāčplēsim». 1972. g.
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G. Krollis. Likteņtēvs.

Ilustrācija «Lāčplēsim». 1972. g.
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G. Krollis. Lāčplēsis un Laimdota.

Ilustrācija «Lāčplēsim». 1972. g.
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Tautai ir savas dziesmas, pasakas un joku stāsti, kuros tā nebēdāne

par kādiem kungiem. Tā vajadzētu rakstīt.»89
«Bet vai gan senās

teikas nebija pilnas dzīva gara, ja vien netrūka dzirdīgu ausu to

saklausīt? Vai dziesminieka uzdevums nebija dailīgās dziesmās

apdziedāt tieši šo tautas nemirstību un tautas tiekšanos pēc jau-
niem gaismas kalngaliem?»

90

Akcentējot un izceļot Pumpura Lāčplēša tēla tautiskumu un

folkloriskumu, lappusi pēc lappuses rādīts, kā šis tēls veidojas dzej-
nieka apziņā.

Braucot ar plostiem pa Daugavu, mērnieka palīga darbā iz-

staigājot vairākus Vidzemes pagastus, Pumpurs diendienā ir vē-

rojis netaisnību, zemiskumu un lišķību, vācu baronu un mācītāju
nolikto «kārtību»: «Visapkārt valda lišķība un zemiskums, un, kas

iedrošinās blēdi saukt par blēdi un liekuli par liekuli, tam virsū

metas mācītājs un barons, ķesteris un valsts vecākais.»
91

Dzejnieku
nodarbina doma par tādu varoņtēlu, kas aicinātu un iedvesmotu

tautu sagraut pastāvošo kārtību. «Kur ir spēka vīri, kas aizdzītu

šo tumšo nedraudzi! Pasakās bija kalnu gāzēji un koku rāvēji,

bija trešais brālis, kas ar godīgu sirdi un gudrību tika pasaulē uz

priekšu. Kur atrast spēka vīrus, kas domātu ne vien savas sētas

robežās, bet par visu tautu?»
9

Ceļā no Jumurdas uz Augstrozi Pumpurs vēlu vakarā kādā

krogā stāsta tur sanākušajiem ļaudīm pasakas un teikas. Stāstot

par Lāčplēša cīņu ar raganas dēlu, dzejnieks jūt, ka sanākušie

puiši un meitas viņu klausās ar tādu ieinteresētību un uzmanību,
«it kā šo ļaužu dzīve būtu likta uz spēles tai tālajā cīņā» . Viņā
dzimst doma, ka ir par maz šiem ļaudīm teikt tikai to, kas stāstīts

senajā pasakā. Variējot folkloras materiālu, Pumpurs pāriet tālāk

uz stāstījumu par varoņa cīņu ar svešu dzelzīs kaltu bruņi-
nieku — raganas dēlu, kas ieradies Baltijas zemē.. Sai romāna

epizodē Kalniņš parāda, ka darba cilvēku kolektīva, pašas tautas

ierosmē Pumpurs nonāk pie tāda folkloriskās tēmas praktiskā ri-

sinājuma, kam vēlāk ir svarīga nozīme «Lāčplēsī», — t.i., brīnum-

pasaku un teiku notikumi un varoņi ir saistāmi ar būtiskiem tautas

vēstures notikumiem. Citā sacerējuma epizodē Pumpurs spriež,
ka eposā Lāčplēša raksturā vajag «gūt atspulgu visam tam labā-

kajam, kas ir tautā»
94

.
Romāns rāda, ka Lāčplēsis veidojas Pumpura

saskarē ar latviešu tautas mutvārdu daiļradi un tautas masām,

izaug no folkloras un tautas dzīves akūto vajadzību izpratnes

89 Kalniņš J. Andrejs Pumpurs, 46. lpp.
90

Turpat, 74. lpp.
91

Turpat, 45. lpp.
92

Turpat, 100. lpp.
93

Turpat, 183. lpp.
94

Turpat, 297. lpp.
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patriota, progresīva domātāja skatījumā. Eposā dzejnieks tiecas

ietvert latviešu folkloras tēlu un priekšstatu pasauli, paust tautas

labākos centienus un ideālus. Paiet vēl gadi un Pumpurs var teikt:

«Eposs ir pabeigts. Tajā esmu dziedājis par tautas varoņspēku un

brīvības mīlestību. Un esmu naidā raudzījies uz tautas labuma iz-

tirgotājiem. ..Tur nu manā darbā ir abas šīs puses — Lāčplēsis

un Kangars.»
95

Taču Pumpuram ar katru gadu vairāk liekas, ka «Lāčplēsis»

viņa tautiešiem nav vajadzīgs. Daļa no tiem, tikusi pie turības,

mantas, domā par korektām attiecībām ar vācu mācītājiem un ba-

roniem, lai kopā stāvētu pret kopīgām briesmām — «plikadīdām»,
«buntavniekiem» no latviešu vidus. Un tikai «Rīgas dumpja» laikā

(strādnieku nemieri Rīgā 1899. gada maijā) dzejniekam uz brīdi

liekas, ka Lāčplēsis varbūt ir piecēlies no Daugavas dzelmes, lai

turpinātu mūža cīņu. Tā liekas tikai uz brīdi.

Vēl daži gadi. Pumpurs pavada slimnīcā savas dzīves pēdējās
dienas. Dzejnieku moka šaubas, vai visa viņa dzīve nav bijusi

veltīga. Sīs pārdomas iegūst pirmsnāves sapņa formu. Viņš saru-

nājas ar kādu svešinieku, kas sevi nosauc par Lāčplēsi. Pumpurs

rūgti smejas: «Tad tu maldies, vīrs. Tu esi nomiris jau pirms

manis, lai gan pats to neesi pamanījis. Tas nav nekas jauns, jo
tā atgadās arī ar cilvēkiem. Četrpadsmit gadi ir pagājuši, kopš

tu izgāji pasaulē, bet paliekamu pajumti neesi atradis vēl nevienā

mājā. Jo nevienam tu neesi vajadzīgs.»
96

Svešais pasmejas: «Četr-

padsmit gadi! Tie ir pusaudža gadi. Tikai tad vēl nāk īstā jaunība
un vīra darbi. Un es jau esmu sācis staigāt.» Vai dzejniekam ne-

esot licies, ka viņš, Lāčplēsis, bijis iznācis ielas vidū dienā, kad

strādnieku rokas tvēra ielas akmeņus? «Es esot nomiris? Nē, es

tikai tagad sāku dzīvot. Jo tai pasaulei, kurā ierados, es nebiju

vajadzīgs, bet jaunatnākusī pasaule mani sauc savā vidū.»97

Romāna pēdējās nodaļas un lappuses pauž domu par eposa

«Lāčplēsis» un tā varoņa nemirstību, par šī varoņtēla sabiedriskās

nozīmības nemitīgo attīstību līdz ar tautas vēstures progresīvo
attīstību. Romānā izskan doma, ka «Lāčplēsis» un tā ideju īstā

mantiniece ir darba tauta, strādnieku šķira.

Pumpura «Lāčplēša» iedzīvināšanā latviešu padomju litera-

tūrā un teātrī nozīmīga ir L. Pura luga «Lāčplēsis», kurai ir apakš-
virsraksts «leļļu luga pēc Andreja Pumpura latvju tautas eposa

motīviem» (1967).
9

Darbs uzrakstīts Latvijas PSR Valsts Leļļu
teātrim, uz kura skatuves parādījās 1968. gadā. Purs ir radījis

95
Kalniņš J. Andrejs Pumpurs, 343. lpp.

96

Turpat, 387. lpp.
97

Turpat, 387.-388. lpp.
98 Purs L. Gaismēnas. R., 1972, 443.-514. lpp.
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pilnīgi jaunu tekstu, vietumis izmantojot eposa citātus. Viņa

sacerējumā Pumpura «Lāčplēša» saturs ir ievērojami koncentrēts,
taču saglabāts un izcelts pats būtiskākais. Eposa tēlu, situāciju

atveidojums, problemātikas risinājums rāda labu Pumpura «Lāč-

plēša» pazīšanu un izpratni.

«Lāčplēsim» ir daudzkārt pievērsušies tēlotājas mākslas pār-
stāvji.

Divās nozīmīgās skulptūrās Lāčplēša tēlu ir atveidojis Kārlis

Zāle (1888—1942). Viena no tām — Lāčplēsis K. Zāles veidotā

Pumpura kapa pieminekļa pamatnē (1929, šūnakmens). Vīrišķīgs,
cildenuma apgarots varonis, kas skumst par aizsaulē aizgājušo

dzejnieku. "Plaši pazīstama K. Zāles monumentālā skulptūra —

Lāčplēsis uzveic lāci — Brīvības pieminekļa fragments (1935, gra-
nīts). Lāčplēša varoņdarbs te pacelts simboliskā nozīmībā kā

varoņdarbs visas tautas labā.

Gaidas Grundbergas skulptūra «Lāčplēsis» (1956, māls;
A. Pumpura muzejā Lielvārdē) ir viņas diplomdarbs, beidzot

Latvijas PSR Valsts Mākslas akadēmiju. Skulptūra rāda varoni

pēc lāča uzveikšanas. G. Grundbergas Lāčplēsis ir jauns, stalts,

gudru tālumos vērstu skatu. Lāča uzveikšana ir tikai viņa gaitas
sākums. Māksliniece izceļ ne tik daudz Lāčplēša fizisko stiprumu
kā viņa garīgo spēku un varoņa iekšējo skaistumu. Viņas Lāč-

plēsis ir lielas domas apgarots cīnītājs.
Skulptūru Lāčplēsis cīņā ar»lāci (1971, granīts) darinājis

Alberts Terpilovskis.
Tautas varoņa un Tumšā bruņinieka cīņas tēma ir izmantota

Gaidas Grundbergas vara kalumā (1972) un Valda Alberga (1922 —

1984) un Zentas Zvāras veidotajā (1968, vara kalums) Lielā Tē-

vijas karā kritušo brāļu kapu ansamblī Stučkas rajona Vietalvā.

Lāčplēsis ir saistījis arī latviešu vitrāžistus. 1930. gadā vit-

rāžu «Lāčplēsis» (tagad Latvijas Padomju rakstnieku savienības

telpās) rada Kārlis Brencēns (1879—1951). Teņa Graša vitrā-

žas — triptiha «Latvijas vēsture» (1968, Ausekļa muzejā Alojā)
centrālajā daļā tēlots latviešu karavīrs — senlatviešu kareivja
izskatā

—, pie kura kājām guļ uzvarētais vācu bruņinieks ar

salauztu zobenu. Abu pretinieku un to konflikta tēlojums risi-

nāts tā, ka izraisa asociācijas ar eposa motīviem par Lāčplēša

cīņu ar Tumšo bruņinieku. Triptihs plašā skatījumā tver latviešu

tautas cīņu vēsturi no 12. gadsimta līdz 1945. gadam.

Lāčplēša cīņu ar Melno bruņinieku attēlo Egona Cēsnieka

un Artura Mucenieka vitrāža (1960, Latvijas PSR Revolūcijas
muzejā).

«Lāčplēša» ieviešanā latviešu tēlotājā mākslā daudz darījuši

eposa izdevumu ilustratori — E. Brencēns, E. Melderis, Ģ. Vilks,
V. Valdmanis, Z. Zuze, G. Krollis.
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K.Zāle. Lāčplēsis. Brīvības pieminekļa (1935) fragments

Folkloriska tiešuma un tautas fantāzijas naivitātes apdvesti
ir Eduarda Brencēna (1885—1929) zīmējumi «Lāčplēsim» (1929).

Emīla Meldera ilustrācijās (1936, akvarelis un spalva) Lāč-

plēsis ir ar milzu spēku apveltīts stiprinieks, smagnējs, zemnie-

cisks, «zemes spēka» un cīņas prieka pilns. Viss viņā koncentrēts
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cīņas gribā. Varonis tēlots skopiem vilcieniem, etnogrāfiskās
un citas detaļas reducētas līdz minimumam. Laimdota — tiklās

sievietes dailes un Spīdala — raganiskās sievietes dailes iemie-

sojums. Ļoti ekspresīvs, dinamisks ir zīmējums Lāčplēša cīņa

ar Tumšo bruņinieku.

1947. gadā iznāk grezns «Lāčplēša» izdevums latviešu valodā

un nākamā gadā krievu valodā ar Rūdolfa Dzeņa tituliem, vin-

jetēm, iniciāļiem un Ģirta Vilka (1909—1983) ilustrācijām (tem-
pera). Ģ. Vilka Lāčplēsis ir skaists, stalts, senlatviešu kareivja

tērpā. Mākslinieks ir centies izcelt un izgaismot eposa nacionālo

kolorītu, parādīt Lāčplēsi saistībā ar nacionālo vidi. Liela uzma-

nība veltīta Latvijas dabas skaistuma atklāsmei, senlatviešu ap-

ģērbu, rotaslietu, ieroču, arhitektūras stilizētam tēlojumam. Lāč-

plēša saistījums ar etnogrāfisko vidi kalpo arī tam, lai viņu iezī-

mētu kā savas tautas kultūras vērtību nesēju un aizstāvi.

Sīs Ģ. Vilka ilustrācijas ir izmantotas arī «Lāčplēša» japāņu
izdevumos Tokijā.

«Lāčplēša» interpretācijā nopietnu ieguldījumu ir devis Vol-

demārs Valdmanis (1905—1966) ar savām ilustrācijām eposa

igauņu izdevumam (akvareļi un tušas zīmējumi). Te ietilpst dzie-

dājumu tituli un ilustrācijas dziedājumiem. Ilustrācijas tapušas
laikā no 1959. līdz 1961. gadam."

V. Valdmaņa uzmanības centrā ir paši eposa varoņi, viņu gai-
tas un raksturi. Viņš cenšas atklāt «Lāčplēša» personu psiholo-
ģiskos vaibstus. Ilustrācijā, kur Lāčplēsis plēš lāci, varoņa stāvs,

augums liecina par harmonisku skaistumu. Atsegta milzīgā spēka

piepūle, gribasspēka koncentrācija, nelokāma uzvaras griba. Epi-
zodē ar Lāčplēša, Kangara un Spīdalas sastapšanos Daugavmalā
visā Lāčplēša stāvā un pozā lasāms bargs jautājums Kangaram un

Spīdalai, kurus tur aizdomās par vainu viņa līgavas pazušanā.
Vairīdamies no atbildības, Lāčplēša priekšā bailēs sakņupis in-

trigu vērpējs Kangars. Asu sabiedrisku saturu pauž Rīgas celša-

nas aina. Vācu bruņinieka roka tur sitienam pletni, Rīgas cēlāju

sejās ir naids, savas nelaimes apziņas rūgtums, satraukums un

bažas par nākotni. V. Valdmanis pirmais no «Lāčplēša» ilustra-

toriem tēlo ainu, kurā Lāčplēsis un igauņu stiprinieks Kalapui-
sis sniedz viens otram roku izlīgumam un draudzīgai sadarbībai.

Mākslinieks ir pamatoti izcēlis Laimdotas tēlu.

Atzīmējamas arī V. Valdmaņa meistarīgi darinātās ilustrācijas

Raiņa «Uguns un nakts» 1953. gada latviešu un krievu izdevumam.

Ilustrācijas «Lāčplēša» 1957. gada izdevumam un pārstāstīju-
mam prozā (1975) sniedzis Zigurds Zuze.

99 Vairākas igauņu izdevumam (Tallina, 1973) domātas ilustrācijas meln-

balto fotokopiju veidā uzņemtas «Lāčplēša» 1961. gada latviešu izdevumā.
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V. Albergs, Z. Zvāra. Lāčplēša cīņa ar Melno bruņinieku.
Piemineklis Lielajā Tēvijas karā kritušajiem
Stučkas raj. Vietalvas brāļu kapos. 1968. g.

Gunāra Kroļļa ilustrācijām (1972, guaša) raksturīgs nosacī-

tības izmantojums, lakoniskums, monumentālas vienkāršības ie-

zīmes. Mākslinieks atveido «Lāčplēša» personāža cilvēciskās pa-

matiezīmes un simbolisko jēgu.
Alfrēds Kalniņš (1879—1951) savai kora dziesmai «Lāčplēša

kaps» ir izmantojis eposa VI dziedājuma fragmentu (L VI, 1115—

1139). Pumpura «Lāčplēsis», sevišķi VI dziedājums, Raiņa «Uguns
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un nakts» un Sudrabkalna «Lāčplēsis» ir devuši ierosinājumus
Jāna Ivanova (1906—1983) simfoniskajai poēmai «Lāčplēsis»

(1957).
eposa tēli ir dziļi iegājuši latviešu tautas apziņā un

dzīvē. Lāčplēša vārds kļuva par tautas spēka un varonības sim-

bolu. «Melnais bruņinieks» ir kļuvis par apzīmējumu baltvācu

muižniecībai un vācu imperiālismam. «Kangars» — bieži lietots

tautas nodevēju apzīmējums.

Atsevišķās grāmatās un Pumpura rakstu kopojumos «Lāčplē-
sis» latviešu valodā izdots septiņpadsmit reizes.

Eposs kļūst arvien pazīstamāks citām tautām.

Krievu valodā V. Deržavina (1908—1975) tulkojumā eposs

kopš 1945. gada publicēts Maskavā, Rīgā un Ļeņingradā sešas

reizes; 1950. gadā — ar pazīstamā krievu literatūrzinātnieka

PSRS Zinātņu akadēmijas korespondētājlocekļa Jurija Vipera

pēcvārdu un komentāriem. 1983. gadā Pumpura darbs Rīgā iznāk

jaunā — L. Kopilovas atdzejojumā krievu valodā.

V. Deržavina atdzejojumā «Lāčplēsis» ar ievadapcerējumiem

un komentāriem izdots divās Vissavienības sērijās — «PSRS

tautu eposs» un «Dzejnieka bibliotēka». Bez tam eposa II un VI

dziedājums publicēts sērijas «Pasaules literatūras bibliotēka»

otrajā sējumā.

«Lāčplēsis» izdots lietuviešu (Viļņa, 1959; atdzejojuši V. Blože

un D. Lukšis), igauņu (Tallina, 1973; atdzejojuši K. Abens un

V. Bēkmanis) un čehu valodā (Prāga, 1987; R. Paroleka pārstāstī-

jums bērniem ar atsevišķu fragmentu atdzejojumiem).
1954. gadā kāda no Tokijas izdevniecībām savā sērijā «Pa-

saules pazīstamo daiļdarbu krājums» laida klajā «Lāčplēša» at-

stāstījumu prozā japāņu valodā; atstāstījumu pēc «Lāčplēša»
1948. gada krievu izdevuma sagatavojis Ipejs Fukuro. Sādā va-

riantā «Lāčplēsis» Japānā izdots vairākkārt.

ANDREJA PUMPURA MUZEJS

1970. gada 8. septembrī Lielvārdes «Kraujās», pasenā celtnē

pie Daugavas — ēkā, kur kādreiz bija muižas klēts, atklāja

Andreja Pumpura muzeju. Muzejā tika atklāta Pumpuram veltīta

ekspozīcija, bet Lāčplēša kapsētā Lielvārdē — kapa piemineklis

dzejnieka tēvam (tēlniece Biruta Grīsle).

100
Sai skaitā nav iekļauti «Lāčplēša» publicējumi skolu hrestomātijās un

jau minētais Lasmaņa pārstāstījums prozā «bērniem».
101

«Lāčplēsis» Japānā. — Karogs, 1967, Ns 3, 185. lpp.
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Spīdalas bluķis un Lāčplēša akmens A. Pumpura muzeja pagalma Lielvārdē

Lielu popularitāti ir ieguvis muzeja ikgadējais pasākums —

A. Pumpura muzeja svētki 22. septembrī.

Muzejs ir kārtojis atmiņu vākšanu no dzejnieka dzimtas lo-

cekļiem. Ir rīkotas ekspedīcijas abos Daugavas krastos, lai ap-

zinātu Pumpura «Tēvijā» minētās vietas. Ekspozīcija muzeja

pirmajā stāvā stāsta par Pumpura dzīvi un daiļradi, kā arī par

Ausekļa darbību Lielvārdē.

1976. gada augustā no Ķeguma uz muzeja teritoriju tika pār-
vests «Lāčplēša akmens»,

10 bet septembrī no Aizkraukles «Spī-
dalas bluķis».

Pēc muzeja ierosmes tā tuvumā tiek veidots «Lāčplēša» tēlu

skulptūru parks. Skulptūru veidošanuveic VEF Kultūras un teh-

nikas pils tēlniecības studijas «Doma» (vadītājs Jānis Karlovs)
mākslinieki. Garos ozola bluķos jau ir izcirsti un skulptūru parkā
izvietoti Lāčplēsis, Lielvārdis (autors Vilis Ansavs), Laimdota,
Spīdala, Tumšais bruņinieks (autors Pēteris Mellis), Laima (au-

102 Pie Lielvārdes salas, nedaudz iegrimis ūdenī, līdz 1939. gadam bija liels

akmens, ko dēvēja par Lāčplēša akmeni (tiek lietots arī nosaukums «Lāčplēša
gulta»). Lai glābtu akmeni no appludināšanas sakarā ar Ķeguma hidroelektro-

stacijas izbūvi, 1939. gadā to pa ūdeni «aizpludināja» uz Ķegumu, kur tas tika

uzvilkts krastā, un atradās līdz 1976. gada augustam.
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Ikgadējos A. Pumpura muzeja svētkos 22. septembrī

tori Aija Dauvarte, Ģirts Dāvidsons). Top skulptūras citiem

«Lāčplēša» tēliem.

1985. gada 8. septembrī muzeja 15. gadadienā Rīgā Matīsa

kapsētā tika atklāts kapa piemineklis Pumpura mātei Līzei (au-
tore Solveiga Vasiļjeva).

Muzejs 1980. gada septembrī ieguva Tautas muzeja nosau-

kumu.

Muzeja darbs, kas gūst plašu rezonansi sabiedrībā, liecina

par A. Pumpura un viņa «Lāčplēša» dziļo sakņojumu tautas dzīvē

mūsu dienās.

«Lāčplēša» pašreizējā publicējuma pamatā ir eposa 1961. gada
zinātniskā izdevuma teksts, kas sagatavots, izmantojot eposa pirm-
izdevuma (1888) tekstu, ievērojot arī labojumus un papildinā-
jumus, kas izdarīti sacerējuma pirmizdevuma t.s. Krapes eksem-

plārā.

Saglabāta «Lāčplēša» pirmiespiedumā lietotā vietniekvārda

forma «pate», kā arī izskaņa «-use» verbu un divdabju pagātnes
formās sieviešu dzimtē (glābuse, bija tinuse), tāpat arī impera-
tīva forma ar «at» (pūšat!).
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Pirmizdevumā patskaņu kvantitāte lielākoties nav apzīmēta,

jaunajā izdevumā patskaņu garums apzīmēts visnotaļ.

«Lāčplēša» pirmizdevumā rakstībā ir konsekventi lietoti skaņ-

kopu apzīmējumi Iš, nš, šk, šl, šn, nģ, /ķ, nķ, piem., kumeļš,

ciemiņš, šķiršanās, šļakstēja, šņācot, gaņģi, muļķība, vilni, riņ-

ķī. Pašreizējā izdevumā minētās skaņkopas rakstītas saskaņā ar

tagadējo ortogrāfiju: kume/š, ciemiņš, šķiršanās, š/akstēja, šļā-

cot, garzģi, mu/ķība, vi/ņi, ri^ķī.
Sai izdevumā tiek lietota rakstība: «kareiv;7», «ģīmji», «ķipji»,

«dobji» (īpašības vārds), «jāslēp;'os» v. tml., kamēr pirmizdevumā
ir «kareivi», «ģīmi», «ķipi», «dobi», «jāslēpas».

Tagadējā izdevumā lietoti apostrofi formās «varon's», «Lāč-

plēs's», «Koknes's», «virsait's», «spogul's», kas pirmiespiedumā
ir bez apostrofiem («Lāčplēss», «Kokness», «virsaits», «spoguls»).
Dzejnieka prozā sarakstītajā ievadā «Lāčplēsim» forma «Lāčplēss»
pašreizējā izdevumā ir rakstīta «Lāčplēs[i] s»; «Lielvārds» —

«Lielvārd[i]s». Jāatzīmē, ka Pumpurs ne vien eposa tekstā, bet

arī tā dziedājumu īsajās anotācijās (apakšvirsrakstos) un

darba «levedumā» ir lietojis paralēlformas «Lāčplēsis» un «Lāč-

plēss», «Koknesis» un Kokness»; paralēlformas ar izskaņu -is

un galotni -s ir lietotas arī vairāku citu šī celma lietvārdu rakstībā

«Lāčplēsī».
Latviešu tautas mitoloģijas «Dievs», kas ir īpašas mitoloģiskas

būtnes nosaukums, t.i., īpašvārds, rakstīts ar lielo burtu. Turpretī
tur, kur eposā šis vārds sakarā ar latviešu tautas mitoloģiju ir

lietots sugas vārda nozīmē, tas šai izdevumā ir rakstīts ar mazo

burtu. Analoģiski rakstīts vārds «Velns».

Pirmizdevumā formas «epus» vietā grāmatas titulā lietota

tagadējā rakstībā ieviesusies forma «eposs», turpretī Pumpura
ievadā «Lāčplēsim» un viņa «Izskaidrojumos par «Lāčplēsi»..»
atstāts «epus».

Jāzeps Rudzītis
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Kad tautas uzglabājušas teikas un teiku dziesmas iz tālas sir-

mas senatnes, kad tās iz pašiem pirmiem tautu šūpuļiem pār-
gājušas uz ciltu ciltīm un atrodas vēl tagad, tā sakot, tautas mutē,

kad visas šīs teikas un dziesmas grozās ap kādu viduci, kurš stāv

sakarā ar tautas likteni un tiek no pašas dievības vadīts un no-

lemts, kad iz šā viduča parādās tautā visaugstākā sajēdzienā cil-

vēces tikumība un nekrietnība, vīrišķa varonība un negantība,

sievišķa tiklība un netiklība, tad tādas tautas nosauc par episkām
tautām un viņu sakrātas un dzejmākslīgi apstrādātas teikas par

epiem.
Tādi epi bija pazīstami jau priekš tūkstošiem gadiem pie in-

diešiem, perziešiem un grieķiem. Pēc kristīgas ticības izplatīšanās

pasaulē tika izskaustas pie tautām dievu un varoņu teikas, un ilgi
domāja, ka līdz ar to arī epi nevarot vairs izcelties, kamēr jaunākā
laikā ģermāņu tautas caur savu Zigfrīda teiku pierādīja, ka epu
laiki yēl nav izmiruši. Visas četras minētās episkās tautas pieder

pie indo-ģermāņu tautu sugas; viņu epi, vispārīgi ņemot, ir viens

otram ļoti līdzīgi. Tas pierāda, ka viņu dievu un varoņu teikas

atvasinājušās iz kādas vispārīgas mitoloģijas un šī pēdējā pie-
derīga kādai aizvēsturīgai pirmtautai. Tāda pirmtauta jeb indo-

ģermāņu sugas mātes-tauta ir tiešām bijuse un, kā caur valodu

salīdzināšanas zinību izpētīts, atradusies uz diezgan augsta kultū-

ras stāvokļa. — Tā ir vecā āriešu tauta.

Zigfrīda teikas apstrādātājs Vilhelm Jordans lepni saka, ka

citām tautām, par piem., itāliešiem, spāniešiem, frančiem, nebūs

iespējams nekad sagatavot kādu epu, tādēļ ka epus viela nav vairs

tautā atrodama un pašas tautas nav tādu laika periodu aizsnie-

gušas kā ģermāņu tautas, tas ir, nav ieņēmušas visaugstāko stā-

vokli kultūrā un politikā, nav palikušas par pasaules valdniecēm, —

jo, pēc viņa domām, tikai tādos periodos varot epi pie tautām iz-

celties. Par itāliešiem, spāniešiem un frančiem nav daļas Jordanam

ko pretim runāt, bet to gan cerēju, ka pie leišu-latviešu tautām,

kuras laikam vecajai āriešu tautai stāvēs tuvāku nekā ģermāņi,
atradīsies vairāk dzīvas vielas priekš epus, nekā to Jordans atrada

pie vācu tautas.

Ap Daugavas krastiem dzird teikas stāstām un dziesmas dzie-

dam par dieviem un Pērkonu, par dievu dēliem un Saules meitām,

par staltiem tautu dēliem un tautu meitām, par likteņiem un cīni-
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ņiem, varoņu darbu pilniem. Sīs teikas un dziesmas mūs aizved

tālā sirmā senatnē pie dabas un dievu mitoloģijas, pie tiem pašiem
avotiem, iz kuriem cēlušies mums jau zināmie četri tautu epi.
Nav jāšaubās, ka leišu-latviešu tautas, pie kultūras nākušas, lai

ar nebūdams pasaules valdnieces, tomēr pasniegs izglītotai pasau-
lei kādu piekto epu iz mūsu āriešu pirmtautas dabas un dievu mito-

loģijas.

Lāčplēša teika, kuru kā pirmo mēģinājumu savai tautai pa-

sniedzu, nav epus tādā ziņā un stāvoklī, kā tas tiek no tautas un

sacerētāja prasīts; tas ir tikai mazums iz bagātā latvju tautas teiku

krājuma, cik vienīgam cilvēkam bijis iespējams sadzirdēt un no-

klausīties tautā, tādēļ to prasti nosaucu par «episku dziesmu»1.

Ja ar laiku mums vairāk radīsies tādu dziesmu, tad arī ar laiku,
citādos tautas apstākļos, radīsies dzejnieks, kurš viņas visas sa-

vilks kopā un dzejmākslīgi apstrādās par tautas epu.
Daudzi domā, ka latvju tautai pie visas bagātās dabas un dievu

mitoloģijas un pasaku daudzuma neesot nevienas varoņu teikas

un ka tādēļ to nemaz nevarot pieskaitīt pie episkām tautām. Va-

roņu teiku trūkuma dēļ tiešām atrodas liels robs mūsu epus vielā,
tomēr nevar teikt, ka viņu pavisam nav, sevišķi, ja ievēro latvju
tautas senatnes demokrātiski politisko stāvokli un varoņus ne-

meklē prinčos un ķēniņu dēlos, bet dievu dēlos un tautu dēlos, —

kā jau ar gandrīz visi indiešu un grieķu epu varoņi bija dievu dēli.

Varoņu vārdus arī varētu atrast tanīs vietās, kur viņi pēc teiku

uzrādīšanas dzīvojuši un darbojušies. Tādas vietas Latvijā ir

muižu un māju vārdi, no kuriem lielākā daļa daudz vecāki nekā

tie vārdi, kurus devaše ievestā un uzspiestā kristīgā ticība. Jādomā,
ka priekš vācu krusta nesēju ienākšanas Latvijā nosauca pēc
dzīves vietām arī viņu iemītniekus; tā, piemēram, Lielvārdē dzī-

voja Lielvārdfiļs, Aizkrauklē Aizkrauklis, Burtniekos Burtnieki

utt. Taču jāsaka, ka atrodas Latvijā arī teikas, kuru varoņi tiek ar

īpašiem vārdiem nosaukti, kā, par piem., «Lāčplēsis». Sī teika

bija zināma ap Lielvārdes un Lieljumpravmuižas apgabalu, ar

šādu īsumā saņemtu saturu:

«Lāčplēsis jeb Lāčausis radies no lācenes, lāču mātes, kuru

kāds meža iemītnieks sev pieradinājis kā sievu. Augot tas ātri

Sakarā ar šo Pumpura atzinumu «Lāčplēša» izdevēji ir snieguši zemsvītras

piezīmi:
«Nevaram piekrist šīm sacerētāja domām. Atbalstīdamies uz Jordana, viņš savu

sacerējumu nosauc par «episku dziesmu», tādēļ ka tanī apstrādāta tikai daļa no

tautas teikām. Arī Nībelungi ir tikai daļa no ģermāņu tautas lielās teiku bagātības,
un tomēr to Jordans pats nosauc par «tautas epu». Katrs epus, kura saturs ņemts
iz tautas vēstures un dzīves, ir tautas epus, tādēļ arī «Lāčplēsis» katrā ziņā pelna
šo nosaukumu.

Apgādātāji.»
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attīstījies par lielu, staltu jaunekli. No savas mātes tas tikai man-

tojis lāča ausis un lielu stiprumu, kādēļ to nosaukuši par «Lāč-

ausi». Pirmajos jaunekļa gados tas iztīrījis tēva mājas apkārtni

no plēsīgiem zvēriem, lāčiem, vilkiem un meža cūkām, kurus tas,

parasti aiz žokļiem saķerdams, pārplēsis; caur to arī dabūjis to

nosaukumu «Lāčplēsis». Vēlāki, kad vairs mājā neatradis gadījumu
priekš spēka izlietošanas, tas ceļojis apkārt pa Baltiju, darba mek-

lēdams; bet viss, ko tas darījis, noticis ar pārlieku lielu stiprumu,
kur salauzījis visas darba lietas. Tā reizi tas bijis par pāricēlāju pie
Daugavas; kad ļaudis uz celtuves salasījušies, viņš sācis airēt,
bet tūliņ pēc pirmiem vilcieniem airēs salūzušas, un celtuve būtu

ierauta straumē un sadragāta, ja Lāčplēs[i]s nebūtu airu vietā iz-

lietājis plaukstis, — viņš ar plaukstīm sācis tik spēcīgi airēt, ka

celtuvi atgriezis no straumes un pārvilcis laimīgi otrpus Dauga-
vas. Pēc tam tas saderējies pie kāda kuniga par puisi, kurš tam

uzdevis visādus grūtus darbus izdarīt, kā: ar lāčiem art, velna

dzirnavās kviešus malt, nogrimušo pili uzcelt, milzi aizdzīt utt.,

arvienu apsolīdams savu skaistuli meitu par sievu. Lāčplēs[i]s
visu izdara un atsvabina zemi no visādiem mošķiem un briesmo-

ņiem. Beigās kunigs vairs nevar aizliegties, un Lāčplēs[i]s dabūn

viņa skaistuli meitu par sievu un dzīvo kādu laiku laimīgi.
Aiz septiņām jūrām dzīvoja kāda briesmīga ragana; tai bija

dēls ar trim galvām. Viņš katru rītu gāja pie mātes un vaicāja:

«Māte, vai es esmu stiprākais visā zemē?» Arvien viņa atbildēja
ar «jā», bet pēdīgi sacīja: «Būtu gan stiprākais visā zemē, ja aiz

septiņām jūrām nedzīvotu Lāčplēs[i]s, kurš vēl stiprāks par

tevi!» Nu dēls mātei miera nelika, gan lūdza, gan draudēja, lai

tā caur savu velna skolu izdabūjot, kā Lāčplēsi varētu pārspēt.
Ragana nu skrēja pie visiem velniem, bet neviens nezināja padoma,
kamēr pēdīgi pats Līkcepure pamācīja, ka Lāčplēša spēks pastāvot

viņa lāča ausīs; — ja tās nocirstu, tad viņš būtu kā cits cilvēks.

Raganas dēls, to zināt dabūjis, devās uz Baltiju. Viņš skrēja, ka

vētra sacēlās un visas straumes Daugavā šņāca briesmīgi. Lāč-

plēsis, to dzirdējis, devās briesmoņam pretim, tie sastapās pie

Daugavas. Lāčplēsis cirta pirmais ar savu smago zobenu un no-

cirta raganas dēlam vienu galvu. Sis cirta atpakaļ un nocirta Lāč-

plēsim labo ausi; — tūliņ labā roka zaudēja stiprumu un nevarēja
turēt smago zobenu. Tādēļ viņš saķēra zobenu kreisajā rokā un

nocirta raganas dēlam otro galvu. Tas cirta atkal un nocirta Lāč-

plēsim kreiso ausi, un tūliņ kreisā roka zaudēja stiprumu, smagais
zobens nokrita zemē. Bet arī raganas dēls bija pazaudējis divas

galvas un caur to palicis divas trešās daļas nespēcīgāks. Nu Lāč-

plēs [i] s metās tam virsū, tie sakampās ar rokām un sāka lauzties.

Viņi lauzās līdz pat vakaram, bet, krēslai metoties, tiem slīdēja

kājas, un abi iegāzās no krasta atvara dzelmē.»
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Sī Lāčplēša teika izšķiras no visām pasakām ne vien caur to,

ka tā turas pie vietas, pie Daugavas, kur Lāčplēsis dzīvojis, dar-

bojies un cīnījies, bet sevišķi caur to, ka vecā ticībā vai maņu ti-

cībā lācis ir velna aizdzinējs un burvekļu iznīdētājs. Agrāki ti-

cēja, ka no tās mājas, kur lācis par nakti piemīt, bēgot visi ļaunie

gari; lāču vadātājs varot droši iet caur kapsētām un citam bai-

līgām vietām, tam nekādi mošķi un spoki nedrīkstot rādīties. Nav

ilgi atpakaļ, kad lāci vadīja pa kūtīm un staļļiem, ja domāja, ka lopi

apburti. Vai šī ticība nestāvēs sakarā ar Lāčplēsi, kurš velnus un

mošķus pārspēja un bija rādījies no lāču mātes? Bez tam arī esmu

dzirdējis tādu parunu ļaužu mutē: ja kāds pie darba, visus spēkus

pieliekot, kādu lietu salauž, tad saka: «Viņš ir tāds kā Lāčausis!»

Apakš Lieljumpravu muižas un dažos citos pagastos Lāčplēši

ir māju vārdi. Tad vēl acīs iekrīt tas, ka Lāčplēsis bijis par pāri-

cēlāju pie Daugavas. Vai šis pāricēlājs iz pagānu laiku teikas vēlāki

nebūs pārgājis uz kristīto laiku teikas pāricēlāju jeb pārnesēju pār

Daugavu, «uz Lielo Kristapu», kura tēls vēl tagad Daugavmalā

pie Rīgas redzams?

So piezīmēju par aprādīšanu, ka Lāčplēša teika ir pilnīgi lat-

viešu un iz tautas mutes noklausīta. Viņas episkās īpašības pa-

rādās jo gaišāki, ja to salīdzina ar tām mums jau zināmām veco

epu teikām, kurām tā ļoti līdzīga. Visi indiešu, grieķu epu varoņi
ir, ja ne taisni dievu vai dieviešu dēli, tad vismazākais viņu pēc-

nākami, apdāvināti ar pārdabīgu spēku. Lāčplēsis arī nav rādījies

no cilvēku mātes. Tādu teiku, kur dievi, dievietes vai arī cilvēki ar

zvēriem pēcnākamus radījuši, atrodam pie veciem indiešiem un

grieķiem diezgan daudz. Veco epu varoņi aizvienu iesākumā

atrodas dienestā pie kāda mazāk cienījama kunga, kurā laikā tie

pastrādā savus varoņu darbus un caur to vai nu priekš sevis, vai

priekš kunga par algu izpelna kādu skaistuli līgavu. Tas pats arī

notiek ar Lāčplēsi. Bez tam viņš arī kādu laiku ir par pāricēlāju

pār Daugavu, tas ir, mītiski pār lielo ūdeni, itin kā grieķu mītis-

kais pāricēlājs uz ēnu pasauli. Veco epu varoņi ir nepārvarami,
bez vien kādas vietas pie viņu miesas, kur tos var nāvīgi ievainot

(kā pie Ahilla) vai arī atņemt viņu spēka saturētāju, kā jostu,
ādas segu vai cepuri; viņi gandrīz visi beidzas traģiski, visvairāk

caur viltu un nodošanu, tas ir, viņu vārīgās vietas izpaušanu.
Pie Lāčplēša ir tāpat. Viņš ir nepārvarams, kamēr tam nenocērt

abas lāča ausis, viņa stipruma saturētājas, kas arī no ļaunas puses

ar viltu tiek izdarīts.

Tik tālu par Lāčplēša teiku pašu. Beidzot vēl pāris vārdu jā-
piemin par laikmetu, uz kuru pate dziesma norāda. Lai gan teikas

neturas pie laika, pie kāda vēsturīga notikuma, tad tomēr vaja-

dzīgs, kad teiku apstrādātājs vai tikai kādas episkas dziesmas

sacerētājs uz to norāda; vēl labāki, ja tas ņem kādu lielu periodu
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iz tautas vēstures, kur notiek vispārīga pārgrozīšana visā tautā.

Tādā laikā karakteri paceļas augsti pār vispārību un tauta dabū

visaugstāko sajēdzienu par vīrišķu varonību un teiku varoņi
līdzās paliek par tautas varoņiem, tie cīnās, krīt vai uzvar kā nā-

kama laika perioda priekškarotāji. Tādā ziņā sacerētājam ir brīv

teikas varoņiem likt darboties zināmā vēsturīgā laikā, jā, pat vēs-

turīgus notikumus un cilvēkus teikās iemaisīt. Arī latvju tautai

tāds vēsturīgā laika periods, pēc kura notika liela pārgrozīšana
visā tautā ne vien viņas politiskā stāvoklī, bet arī visā tūkstoš

gadus vecā reliģijā, tā ka nākamie laiki nomāca visu viņas kultūru

un apklāja agrāko laika periodi ar tumšu apsegu. Lai gan Lāčplēša
teikai vajaga būt daudz vecākai, tad tomēr viņas varoņiem esmu

licis darboties šinī vēstures periodā, tas ir, ap to laiku, kad vācu

krusta nesēji ienāca Baltijā. Tātad pie Lāčplēša teikas piesienas
vēl kādi citi tā laika atlikumi, un teikas varoņi paliek par tautas

varoņiem, tie cīnās un krīt priekš latvju tautas brīvības un pat-

stāvības.

Sacerētājs

«Lāčplēsis», 1888. g. 111 —VIII lpp. («levedums» «Lāčplēša» 1961. gada lat-

viešu izdevumā un pašreizējā izdevumā publicēts, ņemot vērā papildinājumus
un labojumus, ko Pumpurs izdarījis «Lāčplēša» Krapes eksemplārā.]
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I DZIEDĀJUMS

Dievu sapulce

Zilajā debesu velvē,
Pērkona brīnišķā pilī,*
Kur mājo mūžīga gaisma,
Kur nemitas priecība jauka,

5 Sabrauca Baltijas dievi*

Klausīties Likteņa tēvu,*
Kurš baltas, nebaltas dienas

Gan nolēma raibajā mūžā.

Pērkona sirmajie zirgi

10 Stāvēja sedloti galmā:
Caur sedliem gaismiņa ausa,*
Caur iemauktiem saulīte lēca.

Patrimpam kūlīšu rati,*
Zeltoti stiebriņi spieķos;

15 Ar vaska dzelteniem zirgiem
Ir aizjūgti Patrimpa rati.

Pakola melnajie zirgi*
Kaulainās kamanās jūgti,
No ribām balzoni, slieces*

20 Un atzveltens, ilksis no stilbiem.

Antrimpam zvīnaiņi zirgi,*

Zaļgani niedriņu rati;

No skaistiem gliemežu vākiem

LokanSis sēdeklis taisīts.

25 Līgo un Puškaitis abi*

Sēdēja ziedainos ratos;
Ar ātriem spārnotiem zirgiem
Tie laidās caur varvīksnes vārtiem
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Dievu un Pērkona dēli*

30 Pagalmā ieradās jāšus;
Tiem bija zeltoti sedli

Un iemaukti dimanta kalti.

Austra un Laima, un Tikla,*

Daiļajās Saulītes meitas*

35 Ar rožu vizuļu ratiem

Un spīdošiem kumeļiem brauca.

Daiļajās Saulītes meitas

Turēja zeltotus grožus;
Pār viņu celiņiem bira

40 Gan vizuļi sudraba, zelta!

Likteņtēvs, mūžīgais, sirmais

Sēdēja dimanta klonā;
Pa labo Pērkons un Patrimps,
Pa kreisajo Pakols un Antrimps,

45 Tālāki Puškaitis, Līgo,
Dievu un Pērkona dēli;
Tad Austra, Laima un Tikla,
Un daiļajās Saulītes meitas;

Tad vēl pulks mazāko dievu

so leņēma sapulcē vietas,
Jo visi labajie gari
Se varēja klausīties sanākt.

Likteņtēvs, mūžīgais, sirmais,

Pacēlās sēdeklī savā

55 Un — vārdos tumšajos — pauda

Viņš sapulcei lēmumu šādu:

«Aizmūžā notika brīnums!

Dzemdēja jaunava Gaisma,
Un varens dieva dēls nāca

6o Virs pasaules noliktā laikā!

Mācīja vareni, jauki
Cilvēkiem dievību atzīt

Un pašiem tikumos augstos
Kā dievībai līdzīgiem dzīvot.

65 Ļaunajie turējās pretim,

Pēdīgi — nokāva viņu;
Bet pekle nespēja turēt

Pie sevim to tumšajā varā:
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Varenais cēlās no nāves,

70 Uzbrauca godībā augšām!
Tā vārds gan zināms jums visiem,
To pasaulē nosauca — Kristus.

Drīzumā mācības labās

Pieņēma pasaules tautas;

75 Tik žēl, ka cilvēki paši
Tās grozīja ļaunīgā prātā.
Nolemts ir Baltijā arī

Kristīgo ticību ievest,
Bet dieviem atļauts ir locīt

so Pēc iegribas cilvēku prātu!»

Pērkons nu pacēlās, teikdams:

«Likteņa lēmumam nākas

Ir dieviem padoties pašiem;
Bet apsolos tomēr pie sevim

85 Apsargāt latviešu tautu.

Mācības atvēlu labas.

Nav Kristus mācība jauna,
Iz austruma pamati viņai.

Ticības nesējiem šeitan

9o Nolūki citādi priekšā:
Tie gribēs Baltijas zemi

Sev iekarot, kalpināt tautu.

Centieniem šādiem es būšu

Pretim un tādēļ, tik tiešām,

95 Kā es tos akmeņus šķeļu
Un stiprākos ozolus spārdu,

Agri vai vēlākā laikā

Zibiņiem satriekšu visus,

Kas manu latviešu tautu

, 00
Se kalpināt, nospaidīt dzīsies!

Vasarā, Ziedonim nākot,*

Auglīgu lietiņu došu,
Pa dienām tīrīšu gaisu*
Un naksniņā uguni šķilšu;

105 Vienumēr tuvumā būšu

Dabā es latviešu tautai,

Tā dzirdēs Pērkona balsi

Un — nezaudēs Pērkona vārdu!

Andrejs Pumpurs
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Vēlēju arī jums citiem

no Darīt šai priekšzīmei pakaļ
Ikkatram savējā vietā

Un savējā noliktā kārtā!»

Patrimps nu pacēlies teica:

«Baltija maizītes zeme,

n5 Bet zelta briedušas vārpas
Tik vienīgi latviešiem došu;
Latvieši Baltijas druvās

Bagātus pļāvumus savāks,
Bet svešajo arkli un sirpes

120 Gan celmaiņos līdumos lūzīs!»

Antrimps tad sacīja tālāk:

«Baltijas Baltajā jūrā,
Kur plosās Ziemeļa vēji*
Un viruļo paslēptas radzes,*

125 Svešajo naidnieku kuģus

Dragāšu Baltajā jūrā,
Līdz reizi Baltijas karogs*

les, plivinās pasaules jūrās!»

Vēlāku Pakols tad teica:

no «Peklē būs svešajiem vieta,

Bet latvju varoņu gari

Joprojām pa Baltiju lidos,

Ziemeļa blāzmā un baigos*
Kaudamies, svešajos baidīs,

135 Bet, veļos nākdami, svētīs

Tie latviešu īstajos dēlus!»

Kad šādā kārtībā visi

Pērkonam solīj'šies bija,
Tad Līgo pacēlās beidzot

no Un sapulcē runāja šādi:

«Skaitos gan īsti pie dieviem

Mazākiem latviešu tautā,
Bet Likten's nolēmis manim

Pie tautības mīļāko vietu:

145 Uzturēt dziesmības garu
Tautiešiem visādos laikos

Un locīt, jūsmināt sirdis

Caur sērām un priecīgām dziesmām
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Līgo vārds nezudīs arī

īso Mūžīgi tautiešu mutē,

Ja vecā dievība šeitan

Ar citādi aizmirsta tiktu,

Tad tautas dailīgās dziesmās

Tiksiet jūs slavēti visi,

155 Tu, Pērkon, Laimiņa, Tikla

Un dievdēli, Saulītes meitas.

Sie vārdi, vareni dziesmās,
Vēlāki modinās tautu

No jauna gaismotā garā,
i6o No jauna iet brīvības karā!»

Sapulce gāja uz beigām,
Dievi jau gribēja šķirties,
Kad Staburadzīte nāca*

Un pēdīgi prasīja runāt;

165 Sacīja: «Nāku no mājām,
Nesdama dieviem par vēsti,
Kas šonakt gadījās manim

Pie atvara vecajiem vārtiem:

Sēdēju, vērpdama miglu,

no Naktī uz Stabraga klintes;

Jau spole pietinās pilna
Un gaiļu laiks nebija tālu,
Te redzu lidojot gaisā*

Jājošas raganas divas;

175 Uz līkiem ozola bluķiem
Tās laidās pār Daugavu pāri.*

Piepeši nometa viņas
Atvarā jājamo bluķi;
Uz otra sēdušās abas,

īso Tās aizskrēja ātrumā projām.
Gribēju palūkot, zināt,

Kādēļ gan viņas tā dara,
Es laidos atvarā iekšā

Un ievilku bluķi pie sevis.

īss Bet kā es brīnījos, redzot

Caurajā viducī bluķī
It skaistu jaunekli guļot,
Kurš apreibis, apģībis bija;



Lāčplēsis, I dziedājums

151

Izvilku jaunekli bluķim,

190 lenesu kristālu pilī,
Tam sausas apģērbu drēbes

Un ieliku gliemežu gultā.

Tiklīdz kā dzīvības zīmes

Pirmajās manīju, nācu

195 Tev ziņot, Pērkoni lielais,
Un tālāku pavēli saņemt.

Zināms, ka atvarā kritis

Cilvēks par akmeni paliek:
Caur šādiem akmeņiem pieaug

200 Mūs' Staburags lielāks un lielāks.

Gribētu jaunekli tagad
Augšām pa pilsvārtiem vadīt,
Tad Likten's sasniegtu viņu —

Par akmeni paliktu mūžam.

205 Tādēļ es vēlētos viņu
Paturēt vienād' pie sevis;
Tas manā kristālu pilī
Gan varētu laimīgi dzīvot.»

Dzirdot šo Stabradzes vēsti,

210 Sacīja skarbajā Tikla:

«Nu Staburadzītei laikam

Reiz apnicis mūžīgais mīļais,

Apnicis ilgāki raudāt,
Asarām slacināt klinti, —

215 Tā vēlas cilvēku dēlu,
Ko pavadīt mīlīgus brīžus.»

Stabradze nosarka ļoti,

Dzirdot, kā pārmeta Tikla.

«Ne tādēļ, skarbajā Tikla!

220 Es vēlējos jaunekli izglābt;

Apstākļi šeitan, man liekas,
Savādi nekā ik dienas:

Se dievu svētītais cīnās

Pret dažādiem tumšajiem spēkiem!»

225 L a i m a še sacīja starpā:

«Manim ir jāzina likten's,
Es tādēļ redzēšu pate,
Ko darīšu jaunekļa lietā.» —
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«Sievišķi, paliekat mierā!»

230 Uzsauca pēdīgi Pērkons.

«Sis staltais jauneklis iraid

Mans svētītais augstākam mērķim, —

Raganas atvarā meta

Lāčplēsi, Lielvārda dēlu.

235 Ka laikā jaunekli glābi,
To, Stabradze, darīji labi!

Pasteidzies tagadiņ mājās,

Apkopi, spirdzini viņu!
Tad vedi pilsvārtiem cauri,

240 Kaut tas ar par akmeni paliek!

Vēlāk tu rūpēsies, Laima,
Jaunekli vadīt caur likstām,
Līdz kamēr lēmumu savu

Tas piepildīs varoņa mūžā!»

245 Sapulce tagad bij slēgta,

Izšķīrās Baltijas dievi;
Vai Likteņtēvs, mūžīgais, sirmais,
Tos pulcēs vēl kādureiz kopā?!



153

II DZIEDĀJUMS

Lāčplēša pirmais varoņa darbs —

Lāčplēsis dodas ceļā uz Burtnieku pili —

Aizkraukļa meita — Velna bedre —

Staburadze un viņas meitiņa — Koknesis

Sensenos laikos, Baltijas zemē,

Kur teka Daugava līčotiem krastiem,
Kur miežu līdumi liesmoti dega,

Dzīvoja laimīga latviešu tauta.

5 Daugavas malā, Ķeguma galā,*
Kur Rumbas upīte, Daugavā krītot,*
Caur klintīm izgrauza dziļajās gravas,

Stāvēja slaveno Lielvārdu pile.*

Gadījās kādā jaukajā dienā,

10 Kad Ziedon's smaidīja tēvijas ārēs

Un modrie dzīvnieki kustēja dabā,
Cēlušies spirgti pēc Ziemeļa miega.

Jaunekļu, meiču gaviles jaucās
Ar putnu dziesmiņām blāzmotā rītā, —

15 Tie juta dzīvības jaukumu pilnam

Dabīgā brīvībā, Ziedoņa laikā.

Lielvārdes kunigs staigāja laukā*

Ar dēlu abi šai jaukajā dienā.

Jau astoņpadsmitā vasara bija

20 Nākusi jaunajam mantniekam tagad.

Mācīja vecais jaunajam atzīt,

Cik tuvu dievība parādās dabā

lekš viņiem vareniem, brīnišķiem spēkiem
Debešos, ūdenī, mežā un laukā.

25 Runājot viņi nākuši bija
Pie tuvas mežmalas, ozolu ēnā;

Te vecais nosēdās, piekusis būdams,
Ozolu apakšā zaļajā zālē.
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Piepeši lācis izlec no meža*

30 Un metas dusmīgi vecajam virsū, —

Tam laika nebija turēties pretim,

Pēdīgo brīdi jau nākušu domā.

Ātrumā pieskrien jaunākais klātu

Un lāci saķer aiz vaļējiem žokļiem, —

35 Ar lielu stiprumu zvēru tas pārplēš
Viducī pūšam kā kazlēnu kādu.

Redzēdams tādu varenu spēku
Pie dēla, vecākais saka uz viņu:
«Tu tiešām izredzēts varonis būsi,

40 Kā jau ir sludināts tevim papriekšu.

Šodien priekš astoņpadsmitiem gadiem
Pienāca laiviņa Daugavas krastā.

No laivas izkāpa cienījams vecis,

Turēdams rokās tas puisēnu mazu,

45 Jaunekļa soļiem devās uz pili
Un manim vēstīja likteņa prātu:
So mazo puisīti pieņemt par dēlu,
Audzināt viņu par mantnieku savu.

Cienījams vecis Vaidelots bija*

so Un teica atradis dziļajā mežā

Pie kādas lācenes pienīgām krūtīm

Zīžot šo dīvaino cilvēku bērnu,
Kuram, kā teica, nolemts no dieviem

Par tautas varoni vēlāki palikt,

55 Priekš kura vārda vien bīšoties visi

Tautiešu ļaundari nākamā laikā!»

«Rietruma pusē vareni gari,»
Tas teica, «sacēlās Pērkonam pretim,
Kā baigi briesmīgi, krustaiņiem ragiem

60 Debešos viņi pret austrumu bada.

Dievi gan karos, dievi gan dzīvos,
Bet mūsu tautieši brīvību zaudēs,
Un mūsu slavenie varoņi kritīs,
Cīnoties svešajiem naidniekiem pretim.

65 Vaidelots būdams, dzīvoju ilgi
Pie Krīva svētajā Romoves birzē;
Gan simtas priecīgas, skumjīgas vēstis

Nonesu virsaišiem, nonesu tautām.
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Pēdīgo reizi grūtāko vēsti

70 Tev daru zināmu, Lielvārdes kunigs!
Nevienas nebija grūtākas manim

Darāmas ilgajā dzīvības mūžā!

Nesēro daudzi, slavenais tautiets:

Pēc gadu simteņiem modīsies tauta

75 Un sevim brīvību izkaros atkal,
Pieminot vectēvu slavenos darbus.

Nolicis Liktenis neredzēt manim

Gan savu tautiešu grūtajo jūgu, —

Raug', Saule grimdama aicina mani,

80 Baltijas zeltotā saulīte noiet.»

Teicis šos vārdus, Vaidelots gāja
Un, laivā iesēdies, brauca uz leju.

Es domīgs skatījos aizgrābtu sirdi,
Krastmalā stāvēdams, braucējam pakaļ.

85 Daugavā krāca Ķeguma straume

Un laivu mētāja draudošiem viļņiem;
Jau saules pēdējie stariņi laidās —

Laiva ar īrēju pazuda straumē!

Mūžībā pēc tam aizgāja gadi,

9o Es svēti pildīju Likteņa prātu.
Par staltu jaunekli pieauga puisēns,
Vaideļa dāvināts, — tu pats tas esi!

Lāčplēsi sauksim tevi joprojām,
Lai paliek vārds šis par piemiņu šodien,

95 Ka tēvu izglābi nelaimes brīdī,
Rādīdams pirmo varoņa darbu.

Kumeļu staltu, sedlotu koši,
Un smagu zobenu rītā tev došu,
Ir šķēpu, vairogu, sudraba piešus,

īoo Pušķotu cauņādas cepuri arī.

Izrīkots šādi ceļā tu dosies

Uz mūsu slaveno Burtnieku pili
Pie mana agrākā jaunības drauga
Vecaja kuniga Burtnieku pilī.

105 Sveicini viņu, sacīdams viņam,
Ka esi vecaja Lielvārda mantnieks,
No tēva sūtīts še mācīties ziņas
Slaveno Burtnieku gudrības skolā.*
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Laipnīgi Burtnieks vecajā pilī

no Tad tevi uzņems un izrādīs arī,
Kur šķirstos glabājas svētajie burti,

Dodami ziņas par likteni tumšo.

Svētajie burti tikumus māca*

Un stāsta teikas par austruma zemi,

līs Un apdzied latviešu varoņus dziesmās,

Dievības, ticības dziļumus atklāj.
Visas šās ziņas un vēl daudz citas,

Tur būdams, mācīsies septiņos gados;
Tu arī redzēsi, kari kā jāved,

120 Kautiņos līdz iesi naidniekam pretim.»

Otrajā dienā apsedlots kumeļš
Pie durvīm stāvēja Lielvārdes pilī.
Ar smago zobenu apjozās Lāčplēsis,

Paņēma šķēpu un vairogu savu,

125 Uzlika cauņu cepuri galvā

Un, priekšā nostājies vecajam tēvam,
Ar dieviem sacīja, dodamies ceļā, —

Šķiršanās īsa un sirsnīga bija.

«Lielvārdu cilts ir slavena tautā,»

no Tēvs dēlam sacīja, mācību dodams,
«Daudz mūsu priekš'tēvu varoņi bija,
Nekādi traipekļi nepielīp viņiem.

Lāčplēsi, dēls mans, tevim ir arī

Gan nolemts gods šis no Likteņa tēva;

135 Ja pats vien cītīsies nolūku panākt,
Dievi tad apsargās, uzturēs tevi.

Pasaules viltus jaunekļus māna,
Bet paši jaunekļi liekas sev' mānīt:

Nedari tādēļ, kā citi tev māca,

Ho Bet tā, ka citi tev padoma prasa.
Taisnību zināt diezgan ir grūti,
Bet grūtāk nākas vēl taisnību sacīt.

Kas dzīvē pārvar šo grūtumu darbos,
Cilvēku augstāko tikumu panāk!

145 Paturi cieņā ierašas tautā,

Joprojām vectēvu ticību sargā!
Bet svētiem liekuļiem neklausi tomēr,

Tādēļ ka māca pret brīvības garu.
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Labumu savu meklējot, viņi

īso Izrauga upurus dievības vārdā;
Bet vēlāk ar jodu nāvīgām zālēm

Tuvojas viņiem un — pēdīgi nokauj.

Latviešu tauta tēvijā savā

Vēl tagad neatzīst dzimušus kungus:

155 Tā pate izvēlē vadoņus karā,
Vecākos tiesnešus mierīgos laikos, —

Zināms, tik tos, kuri krietnajos darbos

Pie tautas parāda cienību savu,

Tos viņa godina, cienī un beidzot

160 Apdzied kā varoņus dailīgās dziesmās!»

Nopietni Lāčplēsis klausījās tēvu.

Caur viņa sirsnīgiem mācības vārdiem

Tas augšup cildītas sajuta krūtis,*

Sajuta spēcību dzīties pēc mērķa,
165 Tādēļ tas solīj' ievērot visu,

Tad tēvu apkampa, spieda tam roku

Un, sedlos uzlēcis, cepuri celdams,

Vairogu vicinot, aizjāja projām.

*

Aizkrauklis sēdēja pilī pie galda,
i7o Atspiedis galvu, nogrimis domās:

Spīdala, viņa vienīgā meita,*

Rotājās gredzeniem, krellēm pie loga;
Jaunekle īsta skaistule bija,
Tumšbrūnām, zvēroti dedzīgām acīm.

175 Tomēr tai trūka tāds mīlīgais jaukums,
Pievilkdams liegi jaunekļu sirdis.

Ātrumā māna dedzīgās acis,

Bailīga lieta ir skatīties tādās. —

«Spīdala,» vecais uzsauca viņai,
īso Paceldams lēnītēm domīgo galvu,

«Gribēju pavaicāt tevi arvienu:

Kur tu šās krelles, gredzenus ņemi,
Kuriem tā ļoti greznoties mīļo?»
Spīdala satrūkās, varēja redzēt,

īss Negaidīts nāca jautājums viņai;
Tomēr tā ātrumā atteica tēvam:
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«Manim tos dāvina vecaja kūma,*
Nākdama ciemā, viņai ir mājās
Zeltītās lādēs daudz tādu mantu.» —

i9o «Mīļajā meitiņ,» sacīja vecais,

«Nevaru atļaut tevim joprojām
Dāvanas saņemt no vecajas kūmas,

Vecaja kūma, kā ļaudis runā,

Ragana esot, barojot pūķi,*

195 Dodot tam arī cilvēku gaļu;
Pūķis tai pienesot visādas mantas,

Visas šās mantas burvības pilnas,

Godīgai meitai tās neklājas valkāt!»

Spīdala skatījās laukā caur logu,

200 Slēpdama savu sarkstošo ģīmi,
Un, it kā tēva izteiktos vārdus

Nedzirdot, sacīja meita uz viņu:

«Mūs, tēv, gan viesis apmeklēs šodien,

Lūk, kur jauns kareivis iejāj pa vārtiem.»

205 Vientuļa stāvēja Aizkraukles pile,*
Attālu nost no Daugavas krasta;

Dziļajos mežos dzīvoja lāči,
Vilki un pūces tur kauca pa naktīm.

Nedrošas tekas cauri še veda,

210 Reti kāds ceļinieks nonāca pilī.

Spīdala tādēļ ar brīnījās, redzot

Mežmalā kādu jātnieku, staltu

Kumeļu valdot, jājot uz pili.
Aizkrauklis piegāja arī pie loga,

2i5 Gribēdams redzēt, kas tas par viesi. —

Pagalmā turēja kumeļu Lāčplēs's.

Jauneklis klanījās laipni pret logu,

Teikdams, ka ceļā uz Burtnieku pili

Kaimiņam mīļi naktsmāju lūdzot.

220 Aizkrauklis nosteidzās Lāčplēsim pretim,
Teikdams, ka labprāt redzot pie sevis

Slavenā kaimiņa Lielvārda dēlu.

Lāčplēs's iz sedliem nolēca vingri,

Apsveica veci, roku tam spiezdams,
225 Kumeļu puišiem atdevis, gāja
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Lielajā istabā Aizkrauklim līdzi.

Spīdala nāca abējiem pretim,
Jauneklim tirpuļi gāja pār kauliem.

Skaistumu tādu tas nebija redzēj's;

230 Spīdalas acis raudzījās droši,

Burvīgas liesmas spīdēja tanīs,

Roku kad dodama jauneklim teica:

«Sveicinu tevi, kareivi staltais,

Priecājos nākošo varoni redzēt!»

235 Lāčplēsim pateicot kļūdījās vārdi;

Spīdala smaidot apgriezās apkārt
Glodenes kārtā, ātri un viegli,

Skatījās atkal no jauna tam acīs,

Kurš tik vēl nule redzēja viņas
240 Augumu daiļo un greznotu rotu.

Meitenes dīvaini lunkanā daba

Jaunekli tīri mulsināt sāka,
Līdz kamēr vecais vēlēja beidzot

Spīdalai gādāt par azaidu krietnu.

245 Jaunavai ejot, Lāčplēsim arī

Vieglāki palika tūliņ ap sirdi.

Azaidu ēdot, tas tērzēja daudzi,

Spīdalai krietni atteikdams pretim.

Bailīgais brīdis pārgājis bija —

250 Jauneklis, klausīdams labākai balsij,

Bruņojās pretim asajām bultām,
Šautām iz Spīdalas zvērošām acīm.

Nakts pa tam tuvojās, nemiera pilna

Spīdala cēlās augšām no galda,

255 Teikdama: viņa radusi esot

Apgulties, iekām vēl pusnakts nākot;

Lāčplēsis arī noguris būšot,

Tādēļ to vadīšot guļamā vietā.

Labunakt vecajam Aizkrauklim teicis

260 Jauneklis gāja Spīdalai līdzi.

Tā viņu veda otrapus pilij
Greznotā guļamā istabā iekšā,
Teikdama smīnot: «Lāčplēša varon's,
Gulēsi tu še kā dieviešu klēpī.»
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265 Lāčplēsim tiešām ar brīnumi bija:
Gulta kā sniega kupana, baltiem

Palagiem klāta, purpura segiem,

Asiņu sarkaniem, spīdēja pretim.
Smaršota vēsma istabā laidās,

270 Pamazām apņēma jauneklim galvu.

Spīdala rādījās pate tik skaista,

Burvīgi skaista, vildama ļoti,
Aizmirsdams visas labākās jūtas,
Jauneklis iekarsis izstiepa rokas, —

275 Tumšota ēna laidās gar logu,

Spīdala pazuda viņam iz acīm!

Pusnaktī mirdzēja zvaigznīšu pulki
Debesu velvē, spīdēja mēness,
Sudrabu bālo kaisīdams lejās.

280 Lāčplēsim istabā nospieda krūtis,
Atvēris logu, skatījās laukā,

Elpodams vieglaju, tīraju gaisu.

Te viņam izlikās atkal, ka ēnas*

Aizietu gaisā mēnesim garām.

285 Vai varbūt jodi un raganas skraida,*
Pusnaktī dzīdami tumsības darbus?

Spīdala kādēļ nozuda ātri?

Lāčplēs's te apņēmās nolūkot viņu.

Rītā tas vecajam Aizkrauklim teica:

290 Patīkot viņam ļoti šā pilī,

Tādēļ tas gribot dieniņas kādas

Palikt vēl labajā kaimiņu mājā.
Aizkrauklis labprāt vēlēja palikt

Jaunajam viesim un atpūsties krietni.

295 Nākošā vakarā Spīdala teica:

Ciemiņš nu tagad istabu zinot,

Apgulties varot, kad vien tam tīkot;

Vēlējot šī viņam mierīgu dusu!

Lāčplēsis arī, labunakt teicis,

300 Drīzumā ieradās istabā savā.

Bet pēc tam klusiņām izgāja laukā,
Apslēpās tumsā sētsvidus kaktā, —

Durvis še labi varēja redzēt,
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Nolūkot gājējus iekša un ara.

305 Pusnaktī lēni atvērās durvis,

Spīdala nedzirdot iznāca laukā.

Viņa bij tērpusies uzvalkā melnā,

Kājās bij autas zeltotas kurpes,

Vaļējie mati plīvāja gaisā,

310 Ugunim līdzīgas zvēroja acis,

Uzacis garās sniedzās līdz zemei,
Rokā tā turēja burvekļu spieķi.

Sētmalā gulēja līkumains bluķis.

Spīdala gāja, sēdās tam virsū,

3i5 Burvekļu vārdus murminot, sita

Trīs reiz ar spieķi pa līkajo bluķi,

Piepeši gaisā pacēlās bluķis,

Ragana šņākdama aizskrēja gaisā.

Lāčplēsis stāvēja sētmalā ilgi,

320 Lūkojās velti Spīdalai pakaļ.

Labprāt tas būtu aizskrējis līdzi,

Redzējis jodu un raganu darbus;

Bet priekš tam trūka varonim spēka, —

Noskumis devās tas istabā iekšā.

325 Lāčplēs's no rīta, pa sētsvidu iedams

Redzēja bluķi vecajā vietā;

Aplūkoj's tuvāk, ierauga bluķa
Viducī izdobtu caurumu lielu,

Varēja cilvēks viegli tur ielīst.

330 Lāčplēsim nodoms te drīzi bij gatavs.

Vakarā, atkal kad Spīdala šķīrās,

Lāčplēsis steidzās istabā savā;

Uzlika cauņu cepuri galvā,

Apjozies zobenu, izgāja laukā,

335 lelīda bluķa caurumā iekšā,

Mierīgi gaidīdams Spīdalu nākot.

Un atkal pusnaktī Spīdala nāca,

Tērpusies melnā raganu rotā;

Sēdās uz bluķi, trīs reiz ar spieķi

340 Uzsita, murminot burvekļu vārdus.

Ozola bluķis pacēlās gaisā,
Aizskrēja pāri par Aizkraukles mežiem!
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Reizi pašā sākumā zvēri, putni runāja,
Daugavu rakti Pērkons viņiem vēlēja.*

345 Visi zvēri, putniņi kopā nāca strādāt:

Lauzt, grauzt, kasīt, plūkāt un knābāt;
Pāvs vienīgs neraka, kalna galā sēdēja.

Velns, garām iedams, pāva putnu vaicāja:
«Kur tie citi kustoņi, zvēri, putni, lopi?» —

350 «Visi zvēri, putniņi Daugavu roka.» —

«Kādēļ tu viens negribi arī iet pie rakšanas?» —

«Netīk manim slapināt dzeltenās kājiņas.»
Velns ar pāvu nogāja Daugavas lejā,*
Bezdibeņa bedri raka upes ceļā, —

355 Acumirklī bedrē iegāzās Daugava!

Zvēriem, putniem bailēs pazuda valoda,

Viņi sāka ākstīties, badīties un lēkāt

Un turklātu dažādi sliktos balsos brēkāt:

Lāči rūca briesmīgi, vilki, suņi gaudoja,

360 Cūkas dikti rukšķēja, vērši dobji bauroja,
Kaķi žēli ņaudēja, zirgi skaļi zviedza,
Visas pūces klaigāja, visi strazdi spiedza,

Dzeguzes kūkoja, visi ūpji dūkoja,

Sīki, mazi putniņi viņiem starpā dziedāja!

365 Sacēlās dumpis, visu lielais troksnis,
Līdzi kamēr debesīs dzirdēja Pērkons,
Un, par Velnu apskaities, Pērkons meta zibiņus,
Līcī garām aizgrieza Daugavas ūdeņus;
Kalns ar stāvu krastu bedrei apkārt cēlās.

370 Pāvam no šī laika tika melnas kājas!

Ļaudis no šīs vietas tagadiņ vēl sargājas:
Ceļiniekiem, ejot naktī, spoki parādās,
Māna bedrē iekšā, dara viņiem ļaunu,

Tādēļ ar to nosauca «Velna bedres kalnu».

375 Sinī pašā vietā nolaidās Spīdala,*
Kad bij diezgan skrējusi augšā zvaigžņu klajumā

Viegli nebij Lāčplēsim caurajā bluķī:

Apkārt viņiem locījās astaini pūķi,
Tumšā naktī skriedami, naudu, mantu nesdami,

380 Ugunīgas dzirksteles viņiem virsū pūzdami.
Arī citas raganas piebiedrojās augšā,
Galva reiba Lāčplēsim, aizturējās dvaša,
Kustēšana mazākā tiktu pamanīta
Un tad viņa dzīvība laikam netaupīta.

385 Nolaidušās raganas gāja Velna bedrē,

Jājamos bluķus atstādamas zemē.
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Divpadsmit bluķi kalna galā gulēja,
Divpadsmit raganas Velna bedrē iegāja.
Lāčplēsis ari atspirga drīz atkal,

390 Devās bedrē iekšā raganām pakaļ.

Dziļa, bieza tumsība Velna bedrē valdīja
Un ap galvu milzīgi sikspārņi skraidīja;
Beidzot kādu gaismu ieraudzīja spīdam;

Turpu ejot, notika tas līdz lielam namam.

395 Tanī bija visādas ērma lietas piekrautas,
Kuras visas nevar tikt ar vārdiem nosauktas:

Miroņu galvas, kauli, mati, nagi,
Vilkatu kažoki, ģīmji, zobi, ragi,*

Pavārnīces, katli, veci podi, vērpeles,*
400 Maisi, ķipji, režģines, ķērnes, piestas, grezeles,*

Slotas, dakšas, āmuri, apdeguši kruķi,
Ratu rumbas, grābekļi, kāši, veci striķi
Rakstāmas ādas, tīksti, melnās grāmatas;*
Kādā kaktā sakrauti stādi, zāles kaltētas;

405 Plauktos bija saliktas vāceles, kārbas,
Zāļu podi, kausiņi, kubuliņi, cibas.

Pašā nama viducī ugujafi_iijt^*H

Atspīdēja sienas nejaukākā gaišumā;
Liels katlis vārījās, uzkārts līkā kāsī,

4io Uguni čurdīja krupji, melni kaķi;

Čūskas, odzes, rupuči lodāja kaktos,
Melnas pūces, sikspārņi skraidīja dūmos.

Lāčplēsis iegājis zāļu čupās paslēpās,
Bet tai pašā brīdī arī krietni satrūkās,

415 Jo uzreizi kustoņi sāka troksni taisīt:

Šņākt, dūkt, svilpot, kvarkstēt un kurkstēt;
Drīzi arī ieskrēja iekšā vecā ragana
Tur pa sānu durvīm iz tālākā kambara,

Bet, neviena neredzot, apsauca mošķus:

420 «Kāds jūs negaiss dzenā šeitan, tādus draņķus?

Gan, kas.šeitan ienācis, arī kaklu nolauzīs.»

Tūdaļ visi neģēļi drīzumā apklusa.

Ragana paņēma pavārnīcu rokā,

Maisīja katlā, teica: «Jāsauc kopā
425 Meičas vakariņās, gaļa izvārīj'sies.»

Tad par katla malu sita trijās reizēs, —

lenāca iekšā divpadsmit meitenes,
Saņēma ēdienu, pasniegtu no vecenes,

Katra daļu desas, gabaliņu gaļas.

430 Lāčplēsim kā likās, sivēnu gaļas.
Tālāk durvis veda citā lielā kambari,
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Tur bij visas sienas, grīda, griesti sarkani;
Kambara vidū stāvēja liels klucis,
Un uz kluča nolikts bij kāds sarkans cirvis;

435 Citādi pavisam telpas tukšas atradās.

Tālāk tomēr bija atkal durvis redzamas,
Kuras kādā citā kambarī aizveda;

Turp ar gaļas podiem raganas aizgāja.

Lāčplēsis klusiņām gāja viņām pakaļ.
440 Redzēja aiz durvīm kambari atkal —

Tur bij galdi, krēsli, visas lietas baltotas,

Tāpat arī sienas likās baltas baltotas.

Vienā galā stāvēja divas baltas krāsnis,
Vienā krāsnī ogles, otrā baltas pupas.

445 Raganas pie galda ēda vakariņas,
Un pie tam ne vārda nerunāja viņas.
Tālāk atkal durvis gāja kādā kambarī:

Tur bij augstas velves, lieli, augsti pīlāri,
Dzeltenā krāsā parādījās telpas.

450 Kambarī stāvēja divpadsmit gultas.
Paēdušas raganas ņēma savus podiņus,

Nokopa galdus, nolasīja kauliņus.
Vecene teica: «lesim tagad kukņā,
Lai es jūsu acis redzīgas daru;

455 Precnieki drīzi šeitan ieradīsies,

Līgavām tādēļ vajag sataisīties.»

Lāčplēsis nu steidzās tām pa priekšu kukņā,

Noslēpās atkal tas aiz zālēm kaktā.

Vecene paņēma kādu zāļu podiņu,*
460 Smērēja acīs zāles tām ar spalviņu,

Pēc tam atkal visas aizgāja no kukņas, —

Acis tām bij tagad padarītas gaišas.
Lāčplēsis lūkojās tagad pēc Spīdalas,
Bet to nepazina — visas bija vienādas;

465 Viņš to zāļu podiņu bija vērā licis

Un ar sevim zāles iesmērēja acīs, —

Tūdaļ it kā migla tam no acīm nokrita,
Un viņš visas lietas tagad skaidri izšķīra:

Lielajā katlā vakariņu paliekās*
470 leskatot, redzēja mazu bērnu rociņas,

Un, kur agrāk domāja redzējis desas,

Bija melnas čūskas, sulā izvārītas.

Tālāk ejot, redzēja viņš, ka pirmā kambara

Grīda, griesti, sienas bij no tīra kapara;

475 Un uz kluča gulēja kapara cirvis,

Nevarēja saprast, ko ar viņu darīs.
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Tālākais kambars bij no tīra sudraba,

Tāpat visas lietas, galdi, krēsli, lukturi;
Sudraba skapji bija abas krāsnis,

480 Vienā zelta rotas, otrā dārgas pērles.
Tālāki pēdējā, trešā, lielā kambarī

Mirdzēja no zelta sienas, velves, pīlāri;
Zelta gultas stāvēja pīlāru starpās,

Purpura segiem viņas bija segtas.

485 Sudraba kambarī raganas novilka*

Savus garos uzvalkus, it kā pirtī iedamas,

Kājās vien tik bija visām zelta kurpes.
Vecene iz skapjiem ņēma saktas, sprādzes,
Meitenēm ap kaklu, rokām aplikdama,

490 Viņu slaidos matus pērlēm rotādama.

Lāčplēsim par brīnumu, ne tik vien Spīdala,
Bet daudz citas bija tagad pazīstamas;
Visas viņas mirdzēja zelta, pērļu rotās,
Visas bija burvīgi, jodiski skaistas!

495 Pušķoties beigušas, uzvalkus paņēma,
Kapara kambarī visas līdzās izgāja,

Apstājās ap kluci visas apkārt riņķī;

Spīdala ar uzvalku apsedza kluci,

Paņēmusi cirvi, cirta virsū spēcīgi;
500 Pie tam viņa teica šādus vārdus spītīgi:

«Šodien pirmā cērtu, rītā nepazīšu!»*

Tūdaļ laukā izlēca kundziņš kāds no kluča,
Apkampa Spīdalu, abi kopā aizlaidās

Prom uz zelta kambari, kur bij gultas gatavas.

šos Citas tāpat darīja, un drīz bija visas

Līdz ar saviem kundziņiem projām otrā galā.
Tiem bija mugurā melni samta svārciņi,*
Uzvilkti kājās zābaciņi spīdoši,
Trīsstūra cepures uzliktas galvā,

510 Bet aiz ausīm redzami bija mazi ragi.
Pēc tam pate vecene teica, klucī cirzdama:

«Šodien cērtu pēdīgā, rītā nepazīšu.»

Tūdaļ šņākdams iznāca laukā Līkcepure*
Jeb, kā ļaudis sauca, klibais Nagcepure,

515 Lielākais jodu, raganu virsait's,
Pazīstams no līkās cepures ar širmi,

Taisītu no cilvēku nogrieztiem nagiem.
«Vai jau viss ir gatavs?» prasīja tas raganu.

«Gatavs, kungs,» tā atteica vecene tam pretim

520 Līkcepure cirta klucī cirvi vareni:

Acumirklī piešķīda kambars pilns ar uguni,
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Un par zelta ratiem pārvēršas klucis,
Un par pūķi, aizjūgtu ratiem priekšā, — cirvis

Līkcepure brauca līdz ar veco raganu

525 Caur' uz zelta kambari, tur tie ratus turēja.

Pūķis zemē nogulās, atpleta rīkli

Un iz mutes izgrūda dzirksteles un dūmus.

Jaunie pāri uzcēlās — troksni dzirdēdami,

Sveicināja Līkcepuri, apkārt dancodami;

530 Pēc tam visi izskrēja pavarda namā,

Saņēmušies dakšas, atpakaļ nāca,

Nokarsēja dakšas pūķa rīklē sarkanas,
Un tad visi ratiem riņķī apkārt nostājās.
Tagad vecā ragana pacēlās stāvus

535 Un, ar spieķi sizdama, skarbi sauca: «lekšā!»

Tūliņ kāda siena atdarījās dibinā, —

Un tur iekšā veda spalvaini tēviņi
Kādu bālu cilvēku, iztrūkušos ļoti;
leveduši iegrūda raganu riņķī.

540 Lāčplēs's, to redzot, arī diezgan iztrūkās —

Tas bija izslavēts svētnieks un labdaris,

Viņu sauca Kangars, dzīvoja kā vientul's*

Kangaru kalnos, liela meža vidū.

Briesmīgā balsī Līkcepure izsauca:

545 «Grēcinieks, šodien tevim laiks ir apgājis,

Saņem savu algu tagad pūķa rīklē, —

Tevi tur iegrūdis raganu dakšas.»

Gauži sāka lūgties Kangars, zemē nokritis:

«Paildzini, varenais, vēl kādus gadiņus,

sso Kalpošu tev joprojām no jauna.»
Kādu brīdi domājis, Līkcepure teica:

«Nevis tava lūgšana, cita lieta varētu

Tev' no nāves izglābt, paildzināt laiku;
Pērkona ticīgo tādu nava daudzums,

555 Grūti diezgan nākas mums viņus vilināt;
Tādēļ, kā par laimi, Baltijā drīzumā

Nācīs no vakariem kāda sveša tauta,
Viņa meklēs iekarot Baltijas zemi,
Ticību jaunu šeitan gribēs izplatīt.

560 Es arī vēlējos še to jauno ticibu,
Tā manim vairāk ienesīs gan peļņas,

Tādēļ ka man tā jau pieder liela daļa
Pašu viņas nesēju, viņas mācītāju.
Es no tevis prasu palīdzēt šo ticību

565 levest šinī zemē, izplatīt pa Baltiju;
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Par to tevim dāvinu trejdeviņus gadus!
Zvērē manim, liekuli, pie šā pūķa rīkles,
Ka tu pilnam apņemies Pērkonu aizliegt!»
— Es apņemos pilnīgi Pērkonu aizliegt.

570 «Un par savas tautas nodevēju palikt.»
— Un par savas tautas nodevēju palikt.
«Palīdzēt tautas varoņus samaitāt.»

— Palīdzēt tautas varoņus samaitāt.

«Se svešas ticības mācītājus ievest.»

575 — Se svešas ticības mācītājus ievest.

«Tautiešus pierunāt svešiniekiem klausīt.»

— Tautiešus pierunāt svešiniekiem klausīt.

«Kaut un dedzināt tos, kas turas pretim.»
— Kaut un dedzināt tos, kas turas pretim.

580 «Vispārīgu verdzību beidzot še ievest.»

— Vispārīgu verdzību beidzot še ievest.

«Uzcēlies, dzīvo līdz noteiktam laikam!»

Pēc tam visi Kangaru apsveica laipni.

Līkcepure ziņoja darīšanas beigtas,
585 Tad, no visiem pavadīts, brauca ar raganu

Atpakaļ atkal uz kapara kambaru.

Šeitan melnie kundziņi izcēla veco

Raganu laukā, paši kāpa iekšā;

Raganas noliecās vaigiem pie zemes, —

590 Piešķīda kambarā atkal sēra uguns,
Un ar troksni iebrauca Līkcepure zemē!

Lāčplēs's arī steidzās laukā no šā mājokļa.
Aiziedams caur kukņu, paņēma tas līdzi

Kādu aprakstītu, mazu tīstoklīti,
595 Lai tā būtu zīme, ka viņš bijis šeitan,

Redzējis še visus negantības darbus.

Kalna gaisā skaidrajā vieglāk viņam palika,
Tomēr tam žēlums, rūgtums sirdi pārņēma.
Bluķī atkal ielīdis, gaidīja Lāčplēs's,

eoo Kamēr iznāks Spīdala, pārskries uz mājām.
Meičas mājās palaižot, vecene sacīja:
«Spīdala, tevim pateikšu ko jaunu —

Lāčplēs's bija šeitan klāt pie vakariņām,

Redzēja, kā kundziņi dzīvoja ar meičām.»

605 Spīdala palika drīz gan bāla, sarkana, —

Mīlestība pirmā ienaidā negantā
Pārvērtās drīzi viņas kaislā sirdī.

«Kādēļ tu to pirmīt neteici manim?

Tas būt' galu atradis pūķa uguns rīklē!»

6io «Mūsu kungam starpā negribēju maisīties;
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Zināms, dzīvot nebūs tālāki Lāčplēsim —

Viņš guļ tavā bluķī, gaid', kad skriesi mājā.
Jūs ar Sērenieti jājat abas kopā*
Tālāk uz augšu līdz pat Staburagam;

615 Tikušas virs atvara, lec uz viņas bluķa,
Palaid savu vaļā, burves vārdus sakot, —

Tas ar visu Lāčplēsi atvarā iekritīs,
Kur vēl neviens cilvēks dzīvs nava iznācis!»

*

Skaista un cienīga debešķīgi,

620 Un tērpusies greznotās rotās,

Stabradze pārnāca noskumusi*

No Likteņa sapulces mājās.
Vai arī viņai, kas sēroja daudz

Pie Latvijas Daugavas krastiem,

625 Tādēļ ka Staburags mūžīgi snauž

Un vientuļa viņa starp dzīviem, —

Vai viņai nākotnē raudāt vēl būs

Par Baltijas likteni sūro?

Veclaiku slava, kad aizmirsta kļūs

630 Pie tautas, ko viņa tā mīļo?

Tagad, kur vectēvu ticība vaid',
Tā dalību ņēma pie visiem:

Salnainos rītos tā miglu uzmet,

Lai neskādē arāju stādiem;

635 Pusnaktī piedraudē laiviniekiem,
Lai atvara tuvumā nebrauc;

Pusdienā ganiem un ceļiniekiem
Iz avota spirgtumu pasniedz;
Bet viņas mīļākā darbošanās

640 No laika uz laiku ir šāda:

Izlūkot meitiņas tikumīgas
Un dzimušas zināmās dienās —

Tās viņa sargā kā nevainīgas
Un aicina kristālu pilī,

645 Pamāca, roto un apdāvina,
Un izlaiž tad laimīgas tautās,
«Stabradzes meitiņas» sauktas tās tiek,
Un tautieši laimīgi teicas,

Laimas māt' kuram par līgavu liek

650 Reiz Stabradzes meitiņu dabūt.

Lāčplēs's jau atradās atmozdamies

lekš Stabradzes gliemežu gultas,

Brīnījās, apkārt sev skatīdamies,
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Un domāja, kur gan tas esot;

655 Gultiņa likās tam līgojoties,
Kā šūpota ūdeņa viļņiem,

Gaismiņa spīdēja zilganota
Caur kristālu skaidrajām sienām.

Istaba ļoti bij izgreznota

660 Ar zelta un sudraba lietām;
Jaukākā kārtībā sastādītas

Bij visas šīs brīnuma lietas.

Kamēr vēl Lāčplēs's atminējās,
Kā vakar ar raganām braucis,

665 Durvis it nejauši atdarījās,
Un jaunava ienāca kāda,
Tās seja likās tik piemīlīga,
Ka neviļot jāsaka bija: —

Līdzīga viņa kā mēnesnīca,

670 Ar magoņu ziediņiem jaukta;
Tumšzilās acis tai nolūkojās
Tik liegi kā austoša diena;

Bet, ilgāk skatot, tās parādījās
Tik dziļas kā atvara dzelme, —

675 Paldotas drāniņas, gaišzilganas*
Tās augumu aplenca slaidi;
Mati bij atsieti vizulīšiem,

Tie nolaidās sprogās līdz ceļiem.

Lāčplēs's domāja, ieraugot to,

680 Ka dieviete parādās kāda,

Gribēja uzcelties, pateikties tai,

Ka glābuse viņu no nāves,

Viņa to neļāva, runādama,
Ka vajagot spēkus vēl taupīt;

685 Pēc tāda tik reta gadījuma
Tas pilnam vēl neesot izglābts.
«Debesu radījums, saki jel man:

Kur nokļuvis tagad es esmu?

Pastāsti pate, kas esi tu ar,

690 Lai zinu, kā godināt tevi.» —

«Mani par Stabradzes meitiņu sauc

Un šī viņas kristālu pile;
Tevi tā glābuse ienesa še,
Kad raganas atvarā meta.»

69.s Lāčplēsim bij, it kā debešķīga
Jau laimība pildītu krūtis —

Tagad tas zināja meitiņu šo

Tik cilvēku bērnu vien esot.
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Meitiņa ienesa uzkožamo

700 No plāceņiem, piena un medus,

Lūgdama, Lāčplēs's lai baudot kaut ko

Sī iziešot Stabradzei vēstīt.

Lāčplēs's uzcēlās, spirdzinājās
Un apģērbās kārtībā ātri.

705 Atkal drīz durvis te atdarījās,
Un ienāca Stabradze pate;

Laipni tā Lāčplēsi sveicināja
Un jautāja, kā viņam klājas,
Jauneklis pateicās klanīdamies

710 Un teica, ka klājoties labi;
Mūžam šai pilī tas vēlējoties
Pie labajām dievietēm dzīvot.

Stabradze skatījās slēpumīgi,
Kad Lāčplēsim atteica šādi:

715 «Varbūt ka vēlāki satiksimies,
Un mūžība nebūs tad gara;
Tagad tev dievi spriež tālāki iet

Uz grūtajā dzīvības ceļa,
Pūlēties darbos viskrietnākajos

720 Priekš tēvijas, tautiešu pulka;
Slavu pie tautas sev iemantoties

Un laimi pie mīļotām krūtīm!»

Lāčplēša acīs gan spīdēja prieks,
Ar jaunekļa dūšu tas teica:

725 «Pateicos dieviem, ka sprieduši man

Tie tēvijā likteni šādu, —

Dzīšos to izpildīt; laimīgāks vēl

Sev teicos, ka redzu no vaiga
Stabradzi labajo, debešķīgo

730 Un arī tās meitiņu skaisto, —

Abas jūs būsiet mans augstākais skats

Un dzineklis tuvoties mērķim!» —

«Tevim to vēlējam abas no sirds,»
Tam atteica Stabradze smaidot.

735 «Varoni jaunais, tev nāksies gan grūt
Pret naidniekiem ļaunajiem karot,
Sevišķi tiem, kuri slepeni lien,
Un tādi būs Spīdala, Kangars;

Ņemi šo mazajo spogulīti

740 No manim kā piemiņas zīmi

Un, kad reiz ļaunajie uzmācas tev,

To ātrumā turi tiem priekšā, —

Tūliņ tie paliks kā bezspēcīgi,
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Jo ieraudzīs Pērkona ģīmi!»
745 Stabradze izņēma runādama

Iz tīnītes spoguli mazu,*
ledeva Lāčplēsim sacīdama,
Lai glabājot viņu it labi.

Lāčplēs's tai pateicās, izlūdzās ar

750 No jaunavas piemiņu kādu;

Meitiņa nosarka, raisīja tad

Iz matiem tā zīļotu lenti,

Pušķoja cepuri viņam ar to

Un, kaunīgi skatoties, teica:

755 «Brīnišķas lietas, ko dāvāt, man nav,

Bet, pušķojot cepuri tavu,

Bāliņu pulkā es palaižu tev'

Un vēlēju laimīgu ceļu!» —

Lāčplēs's bij aizgrābts un nezināja,

760 Kā meitiņai pateikties labāk.

Stabradze atkal to uzrunāja:
«Nu steidzies, varoni jaunais, —

Vadīšu tevi es augšām uz klints

Caur kristālu pilsvārtiem laukā;

765 Meitiņu, kuru par Laimdotu sauc,*
Tu tiksi vēl kādureiz redzēj's;

Cerēju, zīļotā lentīte šī,
Iz brūnajiem matiņiem ņemta,

Brīnumus darīs vēl vairāk pie tev'

770 Nekā mans dāvātais spogul's.» —

Lāčplēs's pie durvīm tak atgriezās vēl

Un uzmeta Laimdotai acis —

Izlikās spiežoties ārā kaut kas

Iz meitiņas dzelmīgām acīm;

775 Lāčplēsim nekād' bij pārdomāt to,
Jo pils vārtos atmana zuda,
Krita pie zemes un palika tas

Tur, pārvērsts par akmeni, guļot!

*

Lecoša saulīte apspīdēja

780 Jau Daugavas līčotos krastus,
Debess bij skaidra, un izrādījās,
Ka jauka būs nākoša diena.

Pacēlās tomēr kāds mākulīt's mazs

Un uzkāpa augstāk un augstāk:
785 Mākulim priekšā jāja vecs vīrs*
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Uz zirga, ar pātagu rokā.

Sirmajo zirgu tas apturēja
Tur augšā pret Stabraga klinti;

Pātaga rokā tam noplīkšķēja —

790 Un liesmoti zibini cirtās,
Pērkona spērieni norībēja,
Gar klints sienām akmeņi šķīda,

Staburags pamatos nodrebēja,
Un krastmalā stāvēja — Lāčplēs's! -

795
Grūti tam nācās to atminēties,

Ko piedzīvoj's, redzēj's šai laikā;
Tomēr tas atrada pārdomājot,
Ka nebij tas noticis sapnī;

Sevišķi atmiņas divējādas

800 Tam darīja iespaidu dziļu:

Sievišķu ļaunumi netikumos

Un sievišķu tikumi augstie.

Joprojām apņēmās sargāties tas

No pirmajo kaislības valgiem,

šos lemantot otrajo cienīšanu

Caur cītību krietnajos darbos.

Lejupus staigājot, redzēja tas

Pret Pērses upītes grīvu*
Krastmalā ļaudis, tie ielaiduši

Bio Bij celtuvi jaunu iekš ūdens,*

Taisījās pārcelties, tomēr neviens

Tie negāja celtuvi airēt;

Lāčplēsim arī bij vajadzīgs tikt

Pār Daugavu otrajā pusē,

šis Tādēļ tas solījās airēt viens pats, —

Lai kāpjot šie citi tik iekšā.

Visi nu sakāpa celtuvē drīz,
Un jauneklis iesāka airēt:

Tamēr pēc pirmajiem vilcieniem jau
820 Tam salūza smagajās airēs, —

Celtuve griezās bez valdīšanas

Uz lejpusē krācošo straumi —

Ļaudis uz celtuves pārbijušies
Jau redzēja nāvi priekš acīm;

825 Lāčplēsim nebij ko apdomāties,
Tas iesāka airēt ar plaukstīm;
Spēcīgi ūdenī iecirzdams, tas

Drīz celtuvi iegrieza ceļā.

Pēdīgi laimīgi pārvilka to
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830 Pār Daugavu otrajā pusē! —

Ļaudis nu vareni izbrīnījās
Par Lāčplēša lielajo spēku.

Krastmalā stāvēja jauneklis kāds,
Kurš iznesa baļķus no meža.

835 Jauneklis bija ar noskatījies
So Lāčplēša spēcīgo darbu,
Pienācis gribēja iepazīties
Ar stiprajo varoni, teikdams:

«Mani par Koknesi ļaudis še sauc*

840 Un stiprāko jaunekli dēvē,

Tādēļ ka būvbaļķus iznesu es

Uz pleciem no tuvajā meža;

Strādājam, mezdami vaļņus, še mēs

Ap Pērses un Daugavas jūtīm,* —

845 Patversmes vajaga cietas še gan,
Jo turēties gadās pret daudziem.»

Lāčplēs's tam laipnīgi paklanījās
Un pateica savējo vārdu,

Prasīja ceļa uz Aizkraukli iet

850 Un stāstīja nolūku savu.

Drīzi vien draudzību noslēdza tie,

Un apņēmās Koknes's iet līdzi,

Kopā ar Lāčplēsi izmācīties

Tās gudrības Burtnieku pilī.

855 Spīdalas bailes bij domājamas,
Kad redzēja otrajā dienā

Lāčplēsi spirgtu pie veselības

Jau nonākam Aizkraukles pilī. —

Tēvu tā lūdza, lai saņemot viens

860 Tas nākdamus jaunajos viesus,

Neesot labi šai tagad pie sirds,
Tā aiziešot kambarī savā.

Turpretim Aizkrauklis priecājās daudz

Kad Lāčplēsi redzēja sveiku;

865 Gribējis bija tas ziņu jau laist

Uz Lielvārdes kuniga pili.

Lāčplēsim arī vis nepatikās
Ar Spīdalu satikties atkal,

Tādēļ tas prasīja aizbildināt,

870 Kad Aizkrauklis lūdza nākt iekšā;
Esot jau ilgi šis nokavējies
Un tādēļ nu došoties tālāk;
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Aizkraukles mežos tas apmaldījies,
No kurienes Koknes's to glābis.

875 Aizkrauklis grozīja galvu par to,

Bet tomēr drīz vēlēja atvest

Lāčplēša kumeļu apsedlotu,
Un jaunekļi devās uz ceļu.

Spīdala pakaļ tiem noskatījās,

880 Un acis tai zvēroja nikni.

«Jāj tu līdz austrumam,» sacīja tā,
«Gan atriebjot panākšu tevi!» —

Nākošā vakarā notika tie

Jau slavētā Burtnieku pilī.
885 Burtnieks tos saņēma, izprasīja,

No kurienes nākot, ko gribot.
Jaunekļi izteica vēlējumos,
Un Lāčplēs's to sveica no tēva.

Laipnīgi Burtnieks tad pieņēma tos

890 Kā mācekļus vecajā pilī.
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Kangars un Diterihs —
Milzis Kalapuisis —

Karš ar igauņiem — Nogrimusi Burtnieku pils —

Teikas un mācības Burtnieku rakstu tikstokļos —

Veļu nakts —
Laimdota pazūd

Kangaru kalnos drūmīgi šņāca lielajie meži,*

Dziļajie purvji izsvīda miglu kalnāju starpās;
Mežos plosījās plēsīgi zvēri, nāvīgas čūskas

Lodāja purvjos, un bailīgi ūpji kauca pa naktīm, —

5 Nelabu iespaidu darīja ceļniekiem visiem šis vidus.

Šaurajā celiņa malā, kas ap purvjiem un kalniem

Locījās, stāvēja kādā pakalnā Kangara māja.
Svētulis Kangars atlaida nupat pēdējos ļaudis,
Kuri pie viņa bija nākuši padoma, palīga meklēt

10 Visādos trūkumos, dažādās nelabās miesīgās kaitēs.

Aizslēdza durvis vakara krēslā un iededza lāpu,

Ņēma tad kukuļus, ziedus, ko dienā bij nesuši ļaudis,
Nolika visus tos kambarī, kopā pie agrākām lietām.

Kambarī stāvēja tīnes un lādes piekrautas mantām,

15 Dārgajām ādām, arī vēl zelta un sudraba naudām.

«Hm... jā,» ņurdēja svētulis, skatot šīs dažādas mantas

«Tiešām aplam tas būtu, ja velns man viņajā naktī
—,

Bet, vai tik neesmu tomēr par dārgu atpircis savu

Dzīvību? Nagucepure noprasa briesmīgas lietas!

20 Taču neviens to nezinās, raganas neteiks pie savas

Pašas sodības — ļaudis pa vecam godinās mani

Kā jau arvienu — par svētnieku; viņu muļķībā pastāv

Labums mans, un tiešām tas manim vairāk ģeld nekā

Tauta, tēvzeme; negribu varonis būt tāds,

25 Kuram, cīnoties tautas un tēvzemes labumā, tomēr

Pašam ir lielākais grūtums, raizes un trūcība jācieš.» /

Runājot šādi, ietinies svārkos, staigāja Kangars.
Arā dzirdēja viesuli šņācot pa Kangaru kalniem;

Vakara pusē tālumā grauda Pērkonis dobji. <S l /

3o Kangars dzirdēja sitot pie durvīm, taisīja vaļā,
Brīnēdamies, kas gan tik vēlu vēl nākšot pie viņa.
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Spīdala ienāca iekšā ne kā ragana, bet it

Glītās sievišķu drēbēs. «Labvakar,» sacīja viņa,
«Laikam gan ciemiņus, tēvoci, tu vairs negaidi šodien?»

35 «Negaidu,» atteica Kangars, «priecājos tādēļ jo vairāk

Savu skaistāko kaimiņieni redzēt pie sevis.

Kā labi klājas?» — «Neklājas labi,» Spīdala teica.

«Liekas, ka kādi vareni spēki darbojas pretim
Nodomam manam, — atnācu tādēļ palīga lūgties;

40 Kopīgi spēki iespēj jo vairāk, sevišķi tad, kad

Abēju nolūki pie tam tiek sekmīgi panākti galā.»

Spīdala stāstīja Kangaram nu par Lāčplēsi, kurš tai

Arī priekš viņa nelabā naktī klātumā bijis,
Velna bedrē redzējis visus tos jodiskos darbus;

45 Vēlāki atvarā iemests, palicis diezin caur kādu

Brīnumu dzīvs un aizgājis tagad uz Burtnieku pili.

Nopietni klausījās Kangars, viņu pārņēma bailes,
Dusmas par to, ka bija nu liecnieks, — varēja Kangars
Arī pie ļaudīm neslavā iekrist; jādomā bij, ka

so Lāčplēs's ar viņa tumšos liekuļa nedarbus atklās;

Tādēļ tas sacīja: «Gudri tu darīji, Spīdala, manim

Vēsti par Lāčplēsi dodama; liekas, ka dievi to sargā;

Tādēļ jo vairāk un stiprāki mūsu pretinieks būs tas;

Līdzekļi citi še jālieto, tādi, kur jauneklis pats, pēc
55 Varoņa goda dzīdamies, nāves briesmībās dodas.

Piemēram pateikšu tevim divus līdzekļus tādus,

Kurus drīzumā izdarīt varam: ilgāku laiku

Bijis nav milzis Kalapuisis Kangaru kalnos, —

Laidīšu vēsti uz Peipus ezaru igauņu milzim,*

6o Ka laiks atkal izdevīgs izpostīt latviešu ciemus;

Kūdīšu latviešus atriebties igauņiem karā,

Zināms, ka Lāčplēs's kā dūšīgs kareivis nepaliks mājās,
Dosies ar Burtnieku kautiņā; bet to zināma nāve

Sagaida, ja tie ar Kalapuisi satiktos abi, —

65 Igauņu milzim pretinieks nerodas latviešu zemē!»

Priecīga gribēja Spīdala Kangaram pateikties, kad uz

Reizi piešķīda istaba pilna ar uguni, — briesmīgs
Pērkona spēriens rībēja, visa zeme un māja

Drebēja, neganta vētra sacēlās; debeši krāca,

7o Lietus ar straumi nogāzās, lāči rūca un vilki

Gaudoja, pūces un ūpji kliedza un vaidēja purvjos,
Izbailes valdīja vispāri dabā, kad varenais Pērkons

Rādīja savu spēcību, vētrā zibiņus mezdams!

Arī Kangars ar Spīdalu stāvēja bāli kā līķi, —

75 Zināma sirds tos baidīja vairāk kā zvērus pa mežiem,

Zinot, ka Pērkons saspārda burvjus un raganas līdz ar*
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Ļaunajiem gariem. «Vai, kas par briesmīgu negaisu,» teica

Kangars, «Spīdala, šonakt tu nevari nostaigāt mājās,
Paliec pie manim, kamēr nostājas briesmīgais negaiss.»

so Kangars aizvēra logus, nodzēsa lāpu un savu

Drebošu biedreni ievilka tumšajā kambari; abi

Ļaundari aptina galvas ar segiem un gaidīja, gultā

Līduši, lielās izbailēs, kamēr nostājas vētra.

Bet drīz spēriens uz spēriena rībēja, Kangaru kalni

85 Trīcēja, resni ozoli gāzās laukā ar saknēm;

Likās, ka dievi gribētu sagāzt debesi, zemi

Nogremdēt! Tiešām, Baltijas dievi karoja šonakt:

Debešus šķēla un zibiņus meta Pērkons ar varu;

Antrimps bangotā jūrā sakrāva ūdeņu kalnus,

90 Sļākstoši viļņi vienojās kopā ar mākoņu čulgām!

Daugavas grīvā mētājās kuģis bez stūra un mastiem,* —

Katrā acumirklī tas varēja dibinā nogrimt;
Cilvēki brēca pēc glābšanas. Pērkons ar Antrimpu postam

Dēvēja tos; bet cilvēku gribai ir brīvība — līvi*

95 'Svešniekus izglāba, viņi izglāba nākošos kungus.
Sarkana uzlēca saulīte pēc šīs vētrainās naktes.

Kangars uzcēlies skatījās savas draudzenes, — viņa

Gulēja. «Brr, — tas bij bailīgi! Labi, ka pārgāja nakte.

Likās, ka Pērkons visus jodus būt' gribējis nospert!

īoo Nezinu, redzēj's tik briesmīgas vētras,» teica tas, svārkus

Uzvilcis, ārā iziedams. Mājai bij noplēsti jumti,
Sētsvidū gulēja krustiem šķērsiem salauzti koki,

Kangaram bija ko brīnīties, apkārt skatoties. Te tas

lerauga kalnā divus vīrus pa šaurajo ceļu

ios Nākot uz viņa mājokli. Klātu pienākot, Kangars
Vienu no viņiem pazīst kā Rīdziņu zvejnieku, otris*

Svešs pavisam — apģērbies baltā mētelī garā,
Kuram pret krūtīm krusts bija iešūts, — svešais bij ļoti
Piekusis. Zvejnieks nu Kangaram stāsta, ka Daugavas grīvā

no Nakti sadragāts kuģis, iz kura šie glābuši ļaudis;

Starp tiem atradies arī šis baltais, vēlējies runāt

Kādu šejienes virsaiti; tādēļ pie Kangara svešo

Novedis, kurš gan labāki zināšot, tālāk kas darāms.

Abi šie vīri nu skatījās tuvāki acīs viens otram —

iis Redzi, vienādas dvēseles tiekas pa jūru un zemi!

Svešais runāja kādus šejienes valodas vārdus

Teikdams: «Mani sauc Diterihs, esmu priesteris lielā,*
Varenā dieva, kas savu dēlu sūtījis visu

Pasauli valdīt un aplaimot; braucu savējiem ļaudīm

120 Līdzi, kuri še meklēja tirgoties Baltijas ostās.
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Izjauca vētra mūsējo nolūku, — pateicam dievam,
Dzīvību savu kad izglābām: mūsējiem jāpaliek šeitan,
Kamēr kāds kuģis no jauna no Vāczemes radīsies; bet es

Vēlētos pazīties pa to laiku ar virsaiti kādu.»

125 Kangars nu teica: «Sveicinu tevi Baltijas zemē!

Zinu ar nolūku tavu, — manis dēļ nebaidies, pretim
Jau vis nebūšu tavam varenam, spēcīgam dievam;
Lai gan tu netici manim, tāpat kā ir es tevim,

Vedīšu tevi pie varenā Kaupa uz Turaidas pili,* —

no Tur tu, ja iesāksi gudri, atrāsi auglīgu zemi

Savam sējumam. Tomēr vēl šodien paliec pie manis,

Atpūties labi no izciestām bailēm un domā, ka arī

Baltijas dievi ir vareni!» Zvejnieku atlaida Kangars,
Ditrihi vadīja istabā; arī Spīdala bija

135 Cēlusies. Drīz starp šiem trijiem iesāka valoda sekties

Tālāk un tālāk, kamēr ar kopīgu draudzību beidzās.

*

Gadi aizgāja. Atgadījumi tuvāki veda

Lielisko pārmaiņu sadzīvē Baltijas mierīgā zemē.

Burtnieku pilī mācījās Lāčplēs's ar Koknesi krietni

no Visās kareivju rīcībās, daudzās gudrības ziņās;
Arī Burtnieku vecajos rakstus jaunekļi paši

Tagad jau varēja lasīt; Lāčplēs's sevišķi kārīgs

Šķirstīja tanīs. Viņam tur atvērās avoti dziļi,
Pauzdami cilvēka mūžu pasaulē; pilnību, galā

H5 Nīcību, pēdīgi atpakaļ iešanu lielajos garos.
Taču tam bija sevišķs iemeslis Burtnieka pilī
Dzīties, ka krietnajos darbos panāktu augstāko mērķi.
Zilajā zīļu lentīte, kuru pie cepures nesa,

Darīja brīnumus. Stabradzes meitiņu atrada Lāčplēs's
īso Burtnieka pilī. Laimdota bija tā miesīga meita!

Mīlība dedzīga rādījās drīzi jaunekļa sirdī.

Laimdota arī labprāt to redzēja, satikās bieži,
Vakaros viņi staigāja Burtnieku ezara malā;
Laimdota stāstīja tam par ezarā grimušu pili

īss Un par daudz citām dīvainām veco Burtnieku teikām.

Lāčplēsis gribēja Burtniekam lūgt jau Laimdotas roku,
Kad drīz izpaudās vēsts, ka Kangaru kalnos

Piemītot atkal Kalapuisis un izpostot ciemus,* —

Daudz tas cilvēku nositot, daudz ar nolaupot mantu.

i6o Bailes pārņēma apkārtnes vidu, nebija tādu,
Kuri drīkstētu Kalapuisi apkarot kalnos.

Burtnieks tad izlaida ziņu visiem kareivjiem zemē:

Ja kāds kur uzņemtos milzi izdzīt no Kangaru kalniem

Vai ar to nokautu, tam viņš pildītu lūgšanu katru,
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165 Kaut tas ar prasītu viņa meitas Laimdotas roku.

Vēsti šo saņēma Lāčplēsis — abi ar Koknesi kāri

Lūdza no Burtnieka atļauju doties apkarot milzi.

Burtnieks to sākumā liedza, bīdamies jaunekļu briesmas,
Tomēr, zinādams abējo viņu spēcību lielo,

no Beidzot tos palaida, abējiem viņiem vēlēdams laimi.

Drīzi jaunekļi, staltus kumeļus jādami, devās

Kareivju drēbēs un ieročiem rokā uz Kangaru kalniem,
Vadīti laukā no jaunekļu, meiču skanīgām dziesmām.

Pusceļā būdami, satika jaunekļi vēstnešus, kuri

175 Jāja uz Burtnieku pili, vēsti nesdami šādu:

Igauņu pulki, pāri par robežu nākuši, laupot
Un ar dedzinot latviešu ciemus; tādēļ tie gribot
Burtnieku lūgt, lai tiem sūtītu savus kareivjus pretim.
Nu bija mūsu jaunekļiem jādomā, labāk kā darīt, —

īso Burtniekam vajaga bija ar viņu palīga, ja tas

Karā pret igauņiem dotos. Beidzot tie nosprieda, vienam

Griezties ar vēstnešiem atpakaļ. Koknesis to uzņēmās, teikdams:

«Mēģini, Lāčplēsi, viens tu izpelnīt Laimdotas roku,
Atsakos es no dalības, zinādams mīlību jūsu.»

īss Kalapuisis turēja launagu, sēdēdams kalna

Galā pie savas no stāviem kokiem saslietas būdas;
Vērsēnu apēdis, tas vēl sivēnu cepa uz iesma.

Blakus tam stāvēja pieslieta nūja, milzīgi liela,*
Tā bij no zaraina baļķa, ar dzirnu akmeni galā.

i9o Milzis, redzēdams Lāčplēsi jājot, paķēra nūju,
Grieza to riņķī ap galvu, tā ka sacēlās viesul's;

Smējās par Lāčplēsi, teikdams, vai šim ļāvuse māte

Nāvē tik nelaiku doties. Lāčplēs's tam atteica pretim:
Laiks jau atnācis, kur vairs nederot pasaulē milži,

195 Tādēļ šo arī Pakola valstībā noraidīt gribot.
Tam par atbildi milzis svieda ar smagajo nūju,
Izsita Lāčplēsim zirgu ar visiem sedliem iz kājām.

Zirgs ar nūju ieskrēja purvā. Lāčplēs's uz kājām
Nolēca zemē, zobiņu izrāvis, iecirta milzim

200 Gūžā ar varenu spēku, tā ka tas nogāzās zemē.

Krītot tas ķērās pie tuvākās priedes, izrāva priedi
Laukā ar saknēm, uzgāza krītot sev virsū uz krūtīm.

Lāčplēsis neļāva piecelties viņam; zobiņu celdams,

Gribēja galvu tam nocirst. «Pagaidi, varoni jaunais,»

205 Kalapuis's sauca, «atļauj priekš miršanas runāt

Kādus vārdus ar tevim! Laikam tu Lāčausis esi?

Māte man stāstīja: reizi, kad nākšot no Daugavas puses

Varonis Lāčaus's, kurš vienīgais pretnieks manim še būšot,
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Tad lai glābjoties šejienes tautas. Izvemšot jūra

210 Briesmoņus kādus ar dzelžu miesām un vēderiem lieliem,

Aprīšot visu: cilvēkus, kustoņus, augļus un zemi!

Derēsim mieru, apstākļos šādos nebūtu gudri,
Kad mēs viens otru nonāvēt sāktum, atstātum tautas

Briesmoņu varā. Apsolu tevim, varoni jaunais,

215 Aiziet no šejienes, uzturēt mieru uz mūžīgiem laikiem

Igauņu, latviešu starpā! Mūsu jūrmalas salas

Sargāšu es joprojām; kamēr vien dzīvošu, netiks

Svešajie zemē; pēdīgi mirstot, nogulšos Zundā.»*

Lāčplēsis līdzēja Kalapuisim piecelties ātri,

220 Sniedza tam roku, sacīdams: «Tai ziņā miers lai ir mūsu

Starpā; aiziesim arī, izšķirsim abējās tautas,

Kuras tur klajumā viena ar otru tagad jau kaujas; —

Karš šis lai paliek pēdīgais latviešu, igauņu starpā.»
Pārcirsto gūžu drīzi tie sasēja, devās tad abi

225 Lejā uz ciemu; šeitan tie nobeidza igauņu karu.

Tur, kur bij kritis milzis pie zemes, palika bedre

Kangaru kalnos; ļaudis vēl šodien milzoņa gultu
Nosauc šo bedri, un viņa nūja guļot vēl purvā.*

«Vēl auga ozoli Latvijas ārēs,

230 Kuplotiem zariem, robotām lapām,
Vēl mūsu tautiešos varoņi rodas,

Sargājot tēvzemi spēcīgi, droši;
Ozolu vaiņagiem pušķojam viņus,

Apdziedam sirdību dailīgās dziesmās.

235 Apdziedat Lāčplēsi, Latvijas meitas.

Lāčplēs's kad cirta, Kalapuisis krita —

Lāčplēs's to pārspēja Kangaru kalnos,

Piespieda igauņus saderēt mieru;

Igauņi nenāks vairs latviešu ciemos,
240 Nebaidīs zeltenes, nelaupīs mantas.

Bāliņi līdīs līdumus droši,
Rudenī tēvi izdarīs alu.

Priecīgi dzersim jaunekļiem kāzas,
Panāksti, vedēji dziedās un dejos;

245 Vēlējam arī Lāčplēsim pašam
Tikušu, krietnaju līgavu atrast!»

Dziedot tā, Laimdota kopā ar citām zeltenēm nāca

Pilsvārtos kareivjiem pretim, kad pēc salīgta miera

Burtnieks ar savējiem atgriezās mājās no igauņu kara;
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250 Meičas turēja rokās ozolu vaiņagus, ar kuriem

Pušķoja kareivjus, — Lāčplēs's dabūja Laimdotas kroni.

Meitām par atbildi Lāčplēs's ar citiem dziedāja šādi:

«Kur augi ozoli, aug arī liepas, —

Kur rodas varoņi, tur krietnas meitas;

255 Latviešu kareivi, lepoties vari,

Zeltenes skaistas, tikumu pilnas

Laimiņa laiduse Baltijas zemē.

Priecīgi latviešu kareivji atdos

Dzīvību savu, tēvzemi glābjot,
260 Sargājot krietnajās Latvijas meitas,

Lai viņu vaiņagi zīļoti vizi —

Vizuļus nebūs naidniekam traucēt,
Līdz kamēr Laimiņa tautiņās raidīs!

Laimdota, skaistākā Latvijas meita,

265 Apsolos dzīvot un nomirt priekš tevis!»

Ir pats Burtnieks, aizgrābts caur jaunajiem, iesāka dziedāt —

Vispāra jautra līgsmība pārņēma kareivju sirdis,

Kopīga brālība piemita visu tautiešu starpā.
Laimdota pēdīgi aicināj' iekšā, maltīte gaidot

270 Slavenos kareivjus. Burtnieks lika miestiņa atnest.*

Lāčplēs's bija priecīgs par visiem; Laimdota nesa

Miestiņu apkārt, — uzdzēra viņam nākošu laimi.

Drīzi vien izpaudās Lāčplēša slava Baltijas zemē —

Ļaunīgais nodoms varoni nomaitāt bija caur dievu

275 Lēmumu tapis par lielāko labumu, lielāko slavu!

Pēc tam kādā vakarā Lāčplēs's iegāja viens pats

Lielajā velvē, kur stāvēja tīstokļi, rakstīti burtiem.

Te viņš redzēja dibina sienā pusveras durvis,
Kuras agrāki nebija zinājis; paceldams lāpu,

280 Viņš it ziņu-kārīgi skatījās iekšā pa durvīm, —

Šauras akmeņu kāpenes noveda dziļumā tālā;

Lāčplēs's kāpa pa kāpenēm lejā, staigāja kādā

Alā tālu pa zemes apakšu, notika beidzot

Lielā veclaiku pilī, — varēja zināt pēc soļiem,*

285 Ka tas staigājot noticis pašā ezarā vidū.

Pilī daudz istabas pieliktas bija ar dažādām lietām,
Veclaiku ieročiem, kādus Lāčplēs's nebija redzēj's.
Te tas manīja kādā kambarī atspīdam gaismu.
Lēnām tas iegāja kambarī; šeitan stāvēja šķirsti,

290 Plaukti, piekrauti lieliem rakstu tīstokļiem, rūnu

Kokiem un birkām; kambara vidū uz akmeņu galda
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Stāvēja, tumši degdama, lāpa, pie kuras tas kādu

Jaunavu redzēja sēdam un rakstu tīstokli rokās

Turam. Jaunava nemanīja Lāčplēsi nākot, —

295 Bija tik dziļi tā, tīstokli lasot, aizņemta; tik, kad

Lāčplēša soļi pašā tuvumā darīja troksni,

Viņa kā nejauši pagrieza galvu, un «Laimdota,» sauca

Lāčplēs's, «neņem par ļaunu, ka tevi traucēju šeitan!

Laikam man labākais likten's nolēmis satikt ar tevi

300 Kā ar labajo dievieti visās brīnišķās vietās;

Nevilšu atradu slepenās durvis lielajā velvē,

Nokāpu alā un atnācu šinī burvīgā pilī.
Šoreiz atļauji arī manim še brītiņu palikt,
leskatīt šinīs dīvainos rakstu tīstokļos; laikam

305 Sī ir tā pate pils, par kuru stāstīji manim?» —

«Pils ir tā pate,» atteica Laimdota, «nezinu, kā es

Aizmirsu aiztaisīt durvis. Bez tēva zināmas viņas

Nebija šeitan nevienam; tomēr, kad atradis reizi

Esi tu apslēpto pili, paliec, lasīsim kopā

310 Veco Burtnieku teikas un viņu dailīgās dziesmas.» —

«Ak, es vēlētos visu mūžu ar biedreni tādu

Kopā še palikt pie mūsu vectēvu varoņu teikām!» —

«Nevēlies, Lāčplēsi, neko ātrumā,» Laimdota teica.

«Vārdi iz cilvēku mutes daudzreiz noejot dievu

315 Ausīs, un pārsteigta vēlēšanās piepildās ātri.

Sevišķi šeitan, kur sakarā stāv ar šo apburto pili
Mana nākošā laime — Burtnieku pēdējā meita

Vēlēta ir tam varoņam, kurš še pārgulēs pilī
Nakti un paliks pie dzīvības; pile tad burvību zaudēs,

320 Izcelsies līdz ar varoni rītā pie saulītes gaismas!»

Lāčplēs's saķēra viņas roku un iekarsis teica:

«Laimdota, gudro, slaveno Burtnieku pēdējā meita,

Se tavā vectēvu noslēptā pilī vaicāju tevi:

Vai tu gribētu Lielvārda dēlu Lāčplēsi mīlēt?

325 Tad vien jutīšos spēcīgs, izpildīt varoņa darbus,

Tūliņ še palikšu pilī un gribu tās burvību salauzt.»

Lēni atteica Laimdota: «Gribu — dzīvosim kopā,
Nomirsim kopā priekš mūsu mīļotas latviešu tautas!»

Lāčplēs's vilka to tuvāki. Sprogaino galviņu viņa .

330 Nolieca tam pie krūtīm, un divas spēcīgas sirdis,

Augstu tikumu pilnas, vienojās kopā kā divas

Spīdošas zvaigznes, reti kas parādās debesu velvē!

Ezara viļņi līgojās, mēnesim spīdot pār vecās

Burtnieku piles jumtiem; tumšas un dīvainas ēnas

335 Lidoja caur' pa istabām, — viņas smaidīja apkārt

Mīlīgo pāri. Jaunie to nejuta, nejuta nekā
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Vairs no pasaules; viņi tai laimīgā brītiņā radās,
Kādu tik reizi jaunības pirmā mīlība piešķir
Cilvēkiem maldīgā mūžā. īsais laimīgais brītiņš,

340 Kādēļ tu esi tik īss un kādēļ pārēji tu kā

Sapnis? īstenā cilvēku paradīze virs zemes —

Kādēļ izdzeni savus lutekļus ātrumā laukā

Un tos viena brītiņa dēļ, ko baudīja tevī,
Lieci sēras un rūgtumu baudīt veselu mūžu?

345 Bet vai brītiņš paradīzē gan neatsver bēdu

Pilnu mūžu? Tiešām tas atsver! Brītiņu mīlēt

Laimīgi, visu mūžu ciest un pēdīgi nāvē

Visu aizmirst, ir vienalga, laimīgs vai nelaimīgs bijis.
Kamēr Lāčplēs's ar Laimdotu debesu laimību juta,

350 Atradās arī tuvumā ļaunums, kas, kā arvienu,

Laimību jauca un sēras pieveda jaunajam pārim.
Ezara dibinā tuvu pie loga glūnēja kāda

Ūdens čūska, — tai bija Spīdalas zvērotas acis!

Laimdota atjēdzās pirmā, teica, ka vēlu jau būšot,

355 Vajagot aiziet no piles, kamēr vēl neesot pusnakts.

Lāčplēs's turpretim apņēmās pilī palikt pa nakti.

Kad tas nelikās pierunāt, Laimdota aizgāja viena.

Pusnaktei pienākot, palika pili tik auksti, ka Lāčplēs's
Tikko varēja glābties; tādēļ tas paņēma kādus

360 Salauztu šķirstu gabalus, uzkūra uguni no tiem

Lielajā pavardā un tad sildoties gaidīja, kas še

Notikšot. Sacēlās viesul's pa visām istabām, un aiz

Sienām krāca ezara ūdeņi; atvērās durvis,
Un pa viņām ienesa iekšā septiņi mori*

365 Lielu vaļēju zārku; iekšā tur gulēja briesmīgs

Tēviņš ar zobiem kā kapļiem un nagiem kā tuteņiem; sākot

Likās, ka būtu tas nomiris, bet pēc laiciņa sāka

Kustēties, atvēra platās acis un iesāka vaidēt:

«Vai, kā man salst, un vai, cik man salti!» Negribot širkas

370 Lāčplēsim gāja caur kauliem, tādu nejauku balsi

Grūti bij izturēt; tādēļ tas sakūra uguni lielu,

Sagrāba tēviņu cieši aiz krūtīm, izrāva laukā

To iz zārka un, ugunim piegrūdis, sacīja: «Sildies,

Draņķi, bet nebrēc tik nejauki!» Tomēr tas brēca vēl vairāk

375 Un ar zobiem grāba pēc Lāčplēša garajām ausīm —

Laikam tas zināja, ka, ja ausis nokostu, tad ar

Lāčplēša spēcība pazustu un viņš to varētu pārspēt;

Lāčplēs's turējās sirdīgi pretim, iegrūda viņu

Ugunī iekšā, tā ka tam spalvas iesāka nosvilt.

380 Beidzot tas iesāka runāt un lūgties, lai palaižot vaļā.
Tomēr Lāčplēs's to nelaida, teikdams: «Netiksi agrāk
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Vaļā, kamēr šī pils būs uzcelta augšām pie gaismas.»
Durvis atvērās atkal ar troksni, un ieskrēja iekšā

Ragana Spīdala līdz ar agrākiem septiņiem moriem;

385 Visiem bij rokās ugunī karsētas sarkanas dakšas,
Visi tie uzbruka Lāčplēsim, draudēja nodurt ar dakšām,

Spīdala visiem pa priekšu ar dzirksteļu sprēgošām acīm.

Lāčplēsim nācās jau grūti pretoties briesmoņiem visiem;

Te tam iekrita prātā Stabradzes spogulis, kuru

390 Tas arvienu pie sevim nēsāja; izraudams ātri,

Viņš to turēja Spīdalai priekšā. Negantīgs kliedziens

Dimdēja pilī, briesmoņi visi krita pie zemes

Un tad, putekļus viesulī griezdami, aizmuka projām.
Nostājās putekļi, norima viesul's, vēsmiņa dzestra

395 Tīrīja gaisu; tālākā istabā rādījās gaišums;
Iz šā gaišuma iznāca kāds jo cienījams vecis,
Sveica Lāčplēsi, sacīdams: «Mans dēls, vēlēju labu

Tevim un latviešu tautai! Tu esi pārspējis jodus

Negantos, atņēmis tumsības varai Burtnieku pili;

400
Rītā tā rādīsies dienas gaišumā. Gaišumu nesīs

Tautai ar šeitan sakrātās vectēvu garīgas mantas,
Kuru starpā atrodas arī likumi mani.

Saki tur augšā, ka likumi šie ir iz dievības ņemti, —

Uzturot viņus, tauta zels un mūžīgi nemirs!

405 Vidu ved s esmu es. Esmu dibināj's latviešu tautu.*

Mans dēls, dzīvo ar dieviem, guli mierīgi tagad
Burtnieku pilī, manas meitiņas iemidzis tevi!»

Vecais, to sacījis, izklīda atkal gaišumā lēnām.

lenāca pēc tam trīs it skaistas jaunavas iekšā.

410 Rokās tās nesa meldru pagalvjus, palagus, segus,
Taisīja Lāčplēsim gultu un lūdza, lai ejot tas gulēt.
Lāčplēs's ar bija piekusis ļoti, nolikās gultā.
Jaukas kā dieviešu dziesmas skanēja Lāčplēsim ausīs —

Viegli tam elpoja krūtis, acis aizslēdzās cieti,

4i5 Likās, ka gultiņa viņa paceltos augšā jo viegli
Līdz ar tīstokļu šķirstiem, līdz ar Burtnieku pili.

Nākošā rītā brīnījās visi Burtnieku ļaudis,

Redzot, ka ezara vidū uz kādas saliņas stalta

Stāvēja veclaiku pile. Laimdota pateica tēvam,

420 Lāčplēs's ka palicis vakar grimušā pilī par nakti.

Burtnieks zināja tūliņ, ka tagad svabada vecā

Burtnieku pile. Priecīgs tas kopā ar Laimdotu devās

Turpu. lekšpusē tie vēl atrada Lāčplēsi guļot.
Laimdota lēni to uzmodināja. Atverot acis,

425 Redzēja Lāčplēs's, ka logos spīdēja saulītes stari.
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Ātri uzcēlies, jauneklis apkampa Laimdotu un, to

Sirsnīgi skūpstot, sacīja: «Tagad tu piederi manim,

Tagad sarautas saites, kuras mums vienoties liedza!»
—

«Slavēti dievi, slavēti visi labajie gari!»
430 Sacīja Burtnieks. «Laimdota pieder vienīgi tevim.

Saņemiet svētību arī no manām tēvišķām rokām:

Lai caur šo derību vienojas divas slavenas ciltis,
Kurām ir nolikts apgaismot, apsargāt latviešu tautu!»

No šī laika nu bieži nogāja jaunajie ļaudis

435 Vecajā pilī, lasīja tos tur glabātus rakstus;
Pie tam Lāčplēs's par brīnumu lielu atrada, cik daudz

Bija Laimdota mācīj'sies vecos Burtnieku rakstus;
Cik tā jauki zināja runāt par augstajiem dievu

Likteņiem, cilvēku tikumiem, tautu un varoņu teikām.

440 Kādā vakarā, atkal kad viņi sēdēja kopā

Vecajā pilī, Laimdota bija tīstokli kādu

Tinuse vaļā un sacīja: «Tagad lasīšu tevim

Priekšā par mūsu nogrimušo un caur tev' uzcelto pili:

Austrumā tālu, aiz septiņām lielām karaļu zemēm,*

445 Pacēlās gaisā balts mākulis itin kā apsedlots kumeļš;

Mākoņam virsū sēdēja Pērkons ar pātagu rokā,
Kuru plīkšķinot, zibini šķīda un akmeņi plīsa,
Kalni un lejas drebēja, trīcēja cilvēku bērni.

Pērkons austrumā sauca, ka zeme dimdēja: «Kas grib

450 Līdzi man staigāt un maniem dieva likumiem klausīt,
Tos es vadīšu tālu uz vakariem jaunajā zemē!»

Visi stāvēja klusi, bīdamies bargajā dieva;

Pēdīgi sacēlās Burtnieku cilte — dūšīgie, stiprie

Kareivji, gudrie rakstu pratēji, teikdami: «Tevim

īss Staigāsim līdzi, varenais Pērkons, klausīsim tavu

Balsi kā ticīgi ļaudis, ved mūs uz jaunajo zemi!»

Pērkons jāja pa priekšu, Burtnieki staigāja pakaļ
Tālu pret vakariem. Ceļā tie satika negantas tautas,

Briesmīgus milžus, pūķus un visādus nešķīstus jodus,
460 Kuri tiem uzkrita. Pērkons tos spārdīja. Burtnieki dūra

Šķēpiem. Tā tie atkāvās līdz kādai vakara jūrai,
Kur tie pirmoreiz varēja mierīgi apmesties, tādēļ*
Sauca to «Baltajo jūru». Burtnieki atrada zemes

Viducī auglīgu ieleju, kurā tie nometās dzīvot.

465 Burtnieki būvēja ielejā pili, nolīda mežus,

lesēja miežus, un Pērkons deva auglīgu lietu,

Patrimps ar Saulīti — briedušas vārpas; rudenī Ūziņš*
Dāvāja medu, dievdēli līdzēja miestiņu darīt.

Burtnieki dzēra un priecājās. Jaunekļi apņēma daiļas
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470 Līgavas, - vairojās viņu ciltis Baltijas ārēs.

Atnāca Ziedon's — nolaidās Līgo ar zeltotām koklēm,

Priecīgas dziesmas skanēja jauki kalnos un lejās.
Tie bija līgsmīgi zelta laiki Burtnieku zemē!*

Jodam netika Pērkona laimīgā Burtnieku cilte;*

475 Jods nu sūtīja Viesuli Baltajā jūrā un lika

Sagriezt milzīgu ezaru gaisā un nomest to zemē

Burtnieku ielejai virsū. Burtnieki redzēja kādā

Dienā briesmīgu viesuli šņācot un griežoties augšā;
Vecis kāds, to redzēdams, nodurt to gribēja, ņēma

48c Trīs asmiem dakšu, apgāja riņķī viesuļam un, to

Apvārdoj's, taisījās dakšu mest jau viesuļam sirdī.

Otris, to redzēdams, sacīja: «Pagaidi, kamēr es ūdens

Vārdus sacīšu, — liekas, ka aiz viesuļa ezars

Meklējas vietas, — nokritīs zemē, līdz apstāsies viesul's.»

485 Pirmais to nelika lāgā, svieda gaisā ar dakšu —

Viesulis izklīda, un tad rūkdams nokrita ezars

Zemē, pildīja ieleju, apklāja Burtnieku pili!
Burtnieki būtu pagalam, nebūtu viņiem par laimi

Klātumā atradies Līgo. Līgo nu iesāka koklēt,*

490 Ezara dibinā dziedāt, dziedāt tik dailīgi, ka pat

Akmeņi mīksti palika, zeme dalījās, un drīz

Burtnieki līdz ar Līgo dziesmu dailīgām skaņām
Iznāca laukā pa plašu alu pie saulītes gaismas!»
Citā reizē Laimdota atkal tur lasīja šādi:

495 «Sākumā nebija nekā. Bez gala tālumā mita*

Tikai tas dīvainais atspīdums, no kā cēlušās visas

Lietas, — pats bez sākuma un bez gala kā visas

Pasaules dvēsele, visu garu augstākais, vecais

Mūžīgais Dievs, un viņam blakus dzīvoja otris

500
Gars — tas Velns bija; bet vēl bija tas paklausīgs Dievam

Visās lietās un nebija ļaunumā atkritis no tā,

Lai gan domāja toreiz jau pats uz labumu savu.

Dievs bija domājis pasauli radīt un sacīja Velnam:*

«Nolaidies muklainā dibinā, tur tu atrāsi kādas

šos Cietēj'šas dūņas; pagrābi vienu sauju no tām un

Uznesi augšā.» Velns ar nolaidās, atrada dūņas;

Ņemot tas domāja, Dievs ko gan darīšot augšā ar viņām.
Lai ar to pašu varētu darīt, tas paņēma vienu

Sauju priekš sevim un to iebāza platajā mutē,

510 Otro sauju tas uznesa augšām un atdeva Dievam.

Dievs, šo dūņu sauju izsēdams, sacīja: «Zeme,
Rodies!» Izsētā sauja auga par līdzenu zemi,
Bet ar otrajā sauja izauga Velnam pa muti.
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Velns, to ilgāk turēt nespēdams, sprūdīja laukā,

515 Un tā uzgrūda līdzenai zemei lielajos kalnus!

Dievs pēc tam paņēma pats iz sava spīduma kādu

Sauju, sēja to, teikdams: «Rādāties, saule un mēness!»

Un redz, zeltota saule uzlēca, sudrabots mēness

Spīdēja zemē. Saule un Zeme bija tik ļoti*

520 Skaistas jaunavas, ka Dievs pats tās mīlēja un no

Viņām radīja daudzi dievu dēlu un Saules

Meitu. Mēness apņēma kādu mīlīgu Saules*

Meitu, un tūkstošas zvaigznītes viņu bērniņi bija.
Visi pirmajie dievu dēli jo vareni bija,*

525 Paši kā pilnīgi dievi; viņi dalīja visu

Pasauli sev par valdības nodaļām. Pērkons ar saviem

Pieciem staltajiem dēliem būvēja debesu velvi

Priekš daudz mūžīgiem jaukiem garu mājokļiem, — Saulei*

Kaldināj' zelta kumeļus, lai tā varētu viegli

530 No pat rīta līdz vēlam vakaram visu debesu velvi

Pārbraukt un savus kumeļus peldināt jūriņā. Antrimps
Vēlējās jūru par dzīves vietu, — vakaros Sauli

Jūrā saņēma, pārcēla zelta laiviņā to par
Nakti uz rīta pusi, kur tā uzlēca atkal.

535 Patrimps aptērpa zemi zaļā uzvalkā un ar

Ziedoni kopā rotāja ziediem un zeltotām vārpām.
Pakols bruģēja ceļu uz nākošām dvēseļu mājām.
Daudz caur Velna nedarbiem tikušas citādas lietas,
Ne kā sākumā bija. Visi akmeņi bija*

540 Mīksti. Dievs nu sacīja Velnam, lai neminot uz tiem,

Kamēr būšot tie tapuši reizi par irdenu zemi.

Velns tak, gribēdams zināt, kas tad notikšot, kad tas

Akmeņos iemīšot, meklēja kādus akmeņus lielus,
Tanīs iemīdāms. Acumirklī akmeņi visi

545 Palika cieti. Daugavas malā atrodas viens tāds

Akmens, kur vēl šodien redzama iemīta pēda;

Ļaudis to tagad Velna pēdas akmeni nosauc.

Sākumā kokiem nebija zaru, bet stumbeni gaisā.*
Velnam bij izkapte, ar ko tas sevim sapļāva sienu;

550 Dievam bij kaltiņš, kaldināts viņam no Pērkona dēliem.

Velns kamēr gulēja, paņēma Dievs šā izkapti un ar

To sev sapļāva pulka siena; uzcēlās Velns un

Brīnījās, Dievs kā varējis sapļaut ar kaitinu sienu,

Gribēja pats ar mēģināt pļaut ar kaltiņu sienu.

555 Zālē iestājies, Velns nu meta ar kaltiņu, bet tas

leskrēja kokos, — no šā laika atradās zari.

Velnam bija daudz govju, visas toles bez ragiem*
Un ar apaļiem, nešķeltiem nagiem, un zilganu spalvu.
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Dievs ar būvēja kūtis; Velns nu prasīja: «Ko tu

560 Vedīsi kūtīs, kad tev pavisam vēl govju nav?» Dievs tam

Atteica, govis gan dabūšot. Aizdzina nākošā naktī

Dievs iz Velna laidara govis uz jaunajām kūtīm,

Pāršķēla nagus, pielika ragus un raibotu spalvu.

Otrajā rītā Velns nu gribēja govis dzīt ganos,

565 Bet tas atrada laidaru tukšu; aizskrēja Velns uz

Dieva jaunajām kūtīm, tās bija pilnas ar govīm,
Bet pavisam svešādas sugas, pāršķeltiem nagiem,
Līkajiem ragiem, dažādā spalvā, raibaļas, lauces.*

Kādureiz Dievs vēlējās sunīti, sacīja Velnam:*

570 «Ņem šo spieķīti, noeji kalnā, taisi no zemes

Kustoni šādu: galvu ar purnu, divējām acīm,

Divējām ausīm, četrējām kājām, asti un spalvu;
Siti tad ar šo spieķīti, trīs reizes sacīdams: «Dievs tev'

Radījis,» tūdaliņ dabūs tas dzīvību.» Nogāja kalnā

575 Velns un taisīja kustoni, sita ar spieķīti, teikdams:

«Dievs tev' radījis!» Sunītis uzlēca augšām un skrēja
Dievam pakaļ. Velns nu gribēja arī priekš sevis

Sunīti radīt, bet to taisīja lielāku nekā

Dieva sunīti un ar spalvu tumšāku; savām

580 Uzacīm kādas spalvas izplūkdams, piesprauda tās pie
Kustoņa acīm, paņēma spieķīti, sita un teica:

«Velns tev' radījis!» — bet tas nemaz necēlās augšā.
Beidzot tak bija jāsaka: «Dievs tev' radījis!» — kuston's

Uzlēca augšā un Velnam krūtīs pieslējās. «Ūja,
šās Vilks!» tas iesaucās. Vilks nu ieskrēja mežā.

Dievs nu beidzot cilvēku radīja. Nogājis lejā*
Jaukākā zemes viducī, Dievs tur paņēma tīru

Zemes pīti un darīja cilvēku tikai ar vienu

Aci un ausi, divām rokām un kājām, tā teikdams:

590 «Tev būs redzēt tik labu, dzirdēt tik labu un darīt

Otru tiek laba un staigāt tiešām pa labajiem ceļiem.»
Dievs tam ieurba vienu nāsi degunā un tur

lepūta savu dzīvības dvašu, sacīdams: «Būsi

Līdzīgs dieviem, cēlies iz mūžīga dievības gara!»

595 Cilvēks iesāka viegli elpot un dusēja pirmā

Saldajā miegā. «Guli līdz rītam,» tas sacīja. «Saule

Uzlēkdama modinās tevi uz laimīgu dzīvi!»

Nakti tomēr atnāca Velns un, cilvēkam guļot,

Taisīja otru aci un ausi, sacīdams: «Tevim

600
Redzēt būs ļaunu, dzirdēt ar ļaunu un darīt joprojām
Pusē labu un ļaunu, klibojot abējās pusēs.»
Velns tam ieurba otru nāsi degunā un tur

lepūta arī no savas dvašas. Otrajā rītā,
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Saulei uzlecot, uzmodās pasaulē radījums visu

605 Brīnišķākais. Pildīts ar brīvu dievišķu garu,
Dzīdamies augsti pēc dievišķa mērķa, darīdams labu,
Pats sevi aizliedzot, dzīvību savu nododams, lai tas

Panāktu mūžā augstāko tikumu pilnību, pie kā

Tam var būt tik liela griba un nelokāms prāts, ka

6io Tas pat dievus var pārspēt. Turpretī otrādi, ļauns un

Briesmīgs, slepeni uzkrizdams, nokaudams, maitādams visu

Labu pasaulē, darīdams to par niknāko pekli.
Redzēdams samaitāto cilvēku, apskaitās Dievs nu

Ļoti par Velnu, sodīja ar mūžīgiem lāstiem,

615 Aizdzina projām no sevis un to nogrūda peklē.
Velns tur radīja nešķīstus garus un briesmīgus pūķus,
Nāca tad augšā un sāka ar Dievu negantu karu.

Visi dievi un dievu dēli nu karoja pretim;*

Karojot juka un plīsa zeme ar debesi, vētras

620 Krāca, Pērkons briesmīgi rūca un, zibiņiem sperot,
Kalni nogrima, jūra, debešos celdamās, lielus

Zemes gabalus apklāja. Pēdīgi velni un jodi
Uzvarēti un bezdibenī slodzīti kļuva,
Kur tie briesmības dara un, augšā nākdami, meklē

625 Cilvēkus kārdināt, ievilt savos ļaunuma tīklos;
Pērkons taču, tos manīdams, sasper un atpakaļ aizdzen.»

Pēc tam kādā vakarā atkal Laimdota, kādu

Vecu tīstokli ņēmuse, teica: «Lāčplēsi, klausies,
Lasīšu tagad iz gudrā Vi dveda mācībām, kādas

630 Devis tas tikai priekš tādiem, kuri var saprast un panest.»

Laimdota atvēra tīstokli, lasīja nodaļu šādu:

«Aiziet laiks, atiet laiks, bet nekad laiks nepaiet, tādēļ
Laiks ir mūžība. Ārpus šī laika skrituļa citu

Kādu mūžību domāties aplama ticība būtu.

635 Dieviem, saulei un zemei pietiek ar ilgajo laiku.

Kādēļ gan cilvēkam nebūtu diezgan, kurš, tik vien īsu

Brītiņu dzīvodams, bauda ar apziņu ko no šā laika?

Cilvēce pati tomēr par sevi bezgala laiku

Mūsu pasaulē ieņem; kas gan skaitīs tos gadus

640 Atpakaļ, pirmais cilvēks kad pasaulē atpleta acis,

Un kas noteiks to dienu, kad pēdīgais aizdarīs acis?

Vienīgais cilvēks nomirst, veselas tautas var izmirt,

Cilvēku cilts tomēr dzīvos, kamēr stāvēs šī zeme.

Priekš šās lielās, neizmirstošās cilvēku tautas

645 Darboties, viņai palīdzēt vienādi pilnīgai tikt un

Augstu stāvokli ieņemt, priekš tās dzīvot un nomirt

Ir ikkatra cilvēka uzdevums laicīgā mūžā.
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Tāpat kā vienīgi cilvēki, var arī vesela tauta

Pacelties gudrībā augsti, tā ka tiek līdzīga dieviem, —

650 Bet tad viņa vairs netic saviem bijušiem dieviem,
Kuri tai izliekas zemi; viņa izvēlas sevim

Augstākus dievus, jaunu, brīnišķu ticību, un tā

Pirmajā vēlāk par māņu ticību paliek.
Se nu ir darbalauks cilvēces draugiem aizstāvēt, sargāt

655 Tautas no maldīgām ticībām, kuras brīvības garu

Valdzināt dzenas un grozās tik zināmām kārtām par labu.

Tautas prāts ir dievu prāts. Viņai ir tiesība pašai

Tādēļ vadoņus savus un arī valdoņus iecelt;

Bet, ja vēlētie vadoņi nepilda tautisku prātu

660 Un dēļ sava labuma dažas kārtas vai visu

Tautu grib nospiest, tautai tad ir pilnīga vara,

Itin kā citus nederīgus kalpus, vadoņus atcelt.

Brīvības mīļotājiem še atkal darbalauks rodas

Tautām labus likumus pasniegt, kas apsarga visu

665 Locekļu mantu un dzīvību, dibinātus uz augstiem
Cilvēces tikumiem, nepārgrozāmiem likumiem dabā.

Tad ar viss tautu un cilvēku ienaids pasaulē zudīs,
Ja pie tam viņi dabas tiesības pilnīgi atzīs,

Tulkos viņas noslēptus, brīnišķus, varenus spēkus.

670 Se ir vislielākais darbalauks tiem, kuriem dāvanas dotas,
Gaismotā garā iet un pētīt, rakt, svērt un mērot,

Dibināt, domāt pa dabas tālajo, plašajo lauku,
Atklāt miglaino segu no sirmās senatnes, caur ko

Cilvēki, mācoties pazīt pagātni, varēs ar drīzi

675 Savu klātību pārlabot un tad sataisīt jauku,
Lielu nākotni pilnīgi glītotā, laimīgā veidā.

Katris, strādādams priekš šā augstajā cilvēces mērķa,
Panāks pie saviem tautiešiem, kā ar pie cilvēces visas,
Lielāko godu un slavu, un, pēdīgi aizdarot acis,

680 Pavadīs sērodamas draugu sirdis un vadīs

Pateicīga tauta viņu uz pēdīgo dusas

Vietiņu dabas-māmiņas klēpī; piemiņa viņa
Nezudīs tautu sirdīs, un viņa gars mājos tur augšām
Gaismas dzīvokļos dievu dēlu pulciņā mūžam!»

685 Laimdota palika klusu — satina tīstokli un to

Nolika šķirstā pie citiem, teikdama: «Daudz vēl še tādas

Mācības atrodas putekļu šķirstos; izlasīt viņas
Visas varētu tikai par kādiem ilgākiem gadiem.
Varbūt ka vēlākos laikos slaveni tautieši viņas

690 Vedīs pie saulītes gaismas, putekļus tīrīs un tautai

Darīs zināmas senatnes mācības, ziņas un teikas!»
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Veļu laiks bija pienācis. Laimdota strādāja visu*

Dienu pa kukņu, mielastu sagatavodama; šonakt

Burtnieks gribēja sagaidīt veļus un pamielot savu

695 Mīļo dvēseles, kuri caur nāvi šķīrušies bija.
Lāčplēs's ar Koknesi arī strādāja: lielajā rijā
Sastūma ārdus, slaucīja krāsni, tīrīja klonu.*

Un tad visas šās telpas pušķoja ozolu zariem,
Smalkām skujām un baltām smiltīm kaisīja plānus.

700 Rija arvienu bij mīļākā vieta priekš visādiem mājas*
Gariem: krāsns bedrē dzīvoja rūķi, aizkrāsnē Ciemnieks;*

Ļauniem kaimiņiem augšā uz rijas tupēja pūķis;

Ziemā, kad labības kulšana beigta, tukšajās rijās

Stomījās pusnaktīs visādi mošķi, ķēmi un spoki.*

7os Šonakt visiem šiem mājniekiem bija jāatstāj rija,
Jāatdod vieta veļiem, cienīgiem miroņu gariem.

Lāčplēs's ar Koknesi, tīrīt un pušķot beiguši telpas,
Atnesa galdus un meldru krēslus un nolika rijā;*
Laimdota apklāja tos ar smalkiem, baltajiem linu

7io Galdautiem, uzlika siltus plāceņus, pienu un medu.

Salika gaļas bļodas ar mīksti vārītiem kūķiem.*
Burtnieks atvilka vaļā logus un pieslēja abās

Pusēs lubiņas, veļi lai varētu ievelties viegli.*
Vēlāki sanāca pilssaime rijā, un Laimdota līdz ar

7i5 Citām jaunavām nolika grozus un smalki

Sukātus linus pagaldēs; pie tam dziedāja viņas:

«Augšlecīte, Zemlecīte,
Velies vilnas groziņā,
Velies vilnas groziņāi,

720 Sēdies meldru krēsliņā!

Velies viegli, Veļu māte,
Mana tēva rijiņā,
Lai pēdiņas nepalika
Baltā smilšu plāniņā!

725 Es tev lūdzu, Veļu māte,

Baudi mūsu mielastiņ',
Baudi mūsu mielastiņu,

Taupi manu augumiņ';

Taupi ntanu augumiņu,

730 Kamēr mūžu nodzīvoš',
Kamēr mūžu nodzīvošu

Tautu dēlu aplaimoš'!»



192

Tumsai metoties, tika aizdegti skali un lāpas.
Visi palika kopā līdz pusnaktei; Burtnieks tad teica:

735 «Bērni, cita nu mierīgi gulēt un nedarāt troksni,
Laižat man vienam še palikt sagaidīt mirušo ēnas!»

Visi klusumā izšķīrās, katris meklēja savu

Dusas vietu un vēlējās netraucēt svētajo nakti.

Ritā Burtnieks ar Lāčplēsi gaidīja Laimdotu nākot,
740 Kurai bij jānes no rijas veļu ēdieni, lai tie

Tagad ar paši no svētītas barības dabūtu baudīt.

Burtnieks bij domīgs, sacīja tad uz Lāčplēsi: «Mans dēls,
Šonakt, veļiem ienākot, ievēroju dažādas zīmes,

Kuras mums un zemei sludina bēdīgus laikus;

745 Arī tavs un Laimdotas likten's liekas tur stipri

Aizņemts. Pērkons un dievi lai izvada visu par labu!

Bet kur gan kavējas mūsu Laimdota? Palūko, vai tā

Nav vēl cēlusies?» Lāčplēs's Laimdotas kambara durvis

Atrada aizgrieztas; saucot un klauvējot atbildes nebij.

750 Atpakaļ griezies, tas sacīja, laikam jau Laimdota būšot

Izgājuse. Viņi nu lika klaušināt visā

Pilī pēc Laimdotas, bet neviens to nebija redzēj's.
Burtnieks nu abi ar Lāčplēsi Laimdotas kambara durvis

Uzlauza, bet to atrada tukšu, — stāvēja gulta

755 Vakar kā salikta, Laimdota nebija gājuse gulēt.
Bailes un briesmas pārņēma visus; izskrēja tie nu

Meklēt visapkārt pilī un apkārtnes vietās,

Tomēr par velti. Arī Koknes's neradās pilī —

Abi ar Laimdotu bija un palika zuduši viņi.

760 Satriekts atgriezās vecais Burtnieks mājās no veltas

Meklēšanas. «Dēls,» tas teica uz Lāčplēsi, «dieviem

Paticis grūti mūs abus piemeklēt. Veltīgas sēras

Neder še; manim liekas, ka Laimdota krituse kāda

Ļauna nodoma varā, tādēļ vienīgi ātris

765 Apķērums šeitan var līdzēt. Sasauci kareivjus manus,

Dzenaties pakaļ ļaundariem, varbūt ka panāksiet viņus!»

Lāčplēs's atteica: «Ne tā, mīļais tēvoci; tavi

Ļaudis lai meklē sevišķi paši, mani tie tikai

Kavētu; iešu viens pats, un svēti apsolu tevim

770 Laimdotu atrast un pārvest atpakaļ Burtnieku pilī,
Jeb ar Lāčplēsi būsiet redzēj'ši pēdīgo reizi!»

Lāčplēs's bruņojās drīzi; Burtniekam teicis ar dieviem,

Atstāja pili, kur baudījis bija laimīgus brīžus.

Andrejs Pumpurs
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Turaidas pilī sēdēja lielajā mājā trīs vīri,

775 Nopietni sarunādamies. Divi no viņiem bij abi

Svētuļi, Kangars un Diterihs, trešais bij slavenais Kaupa.

Glūnīgais Vāczemes priesteris bija drīzumā pratis

Kaislīgo virsaiti valdzināt savos mācības tīklos;
Sākumā stāstīja tas viņam daudz par Vāczemes dzīvi,

780 Gudrību, mākslu, tautas slaveniem varoņiem un par

Ticību patiesu, kura vienīgi mūžīgi svētu

Dara un apsola nomirstot dvēselei debesu priekus.
Tālāki stāstīja Ditrihs par Romas svētajo tēvu,
Kurš ar bruņnieku biedrību kopā nospriedis visām

785 Tautām pasaulē arī šās ticības svētību pievest.
Ditriham līdzēja Kangars, — tātad Kaupa jau bija
Tik tālu dabūts, ka šaubīties sāka par vectēvu dieviem.*

Tagad tas ziņoja atkal, ka esot iz Vāczemes kuģis
Atnācis; Vāczemes ļaudis vēloties nomesties šeitan

790 Un pie Daugavas Rīdziņu grīvā dibināt jaunu
Pilsētu, kura daudz labuma darīšot tirdzības ziņā
Visā Baltijā, ja vien Kaupa to vēlējot labprāt.

Lasīja vēstuli vēl no Romas svētajā tēva,
Ka tas apsveicot Kaupu un savu svētību viņam

795 Nosūtot, vēlēdams virsaitim viņu apmeklēt Romā.

Turklāt Diterihs teica, ka Kaupa varēšot pats tad

Savām acīm skatīties Vāczemes jaukumus un caur

Svētā tēva draudzību pelnīties godu un slavu.

Kaupam sacēlās kārība slavēto Vāczemi redzēt,

800 Juta ar ļoti godātu sevi no svētajā tēva;

Tādēļ tas solīja vāciešiem atļaut pilsētu uzcelt,

Apņēmās doties uz Vāczemi līdzi ar lielajo kuģi.*
Diterihs dzīrās to pavadīt, novest pie svētajā tēva.

Tajā dienā pēc veļu nakts gribēja doties tie ceļā.
šos Šķiroties solīja Kangars tos gaidīt pie Rīdziņu grīvas.

Dienā pēc veļu nakts Rīdziņu grīvā redzēja lielu

Ļaužu drūzmu staigājot. Lielais Vāczemes kuģis

Taisījās ceļā. Zēģeļus izpletis, līgojās tas uz

Lēnajiem Daugavas viļņiem. Dažādas Vāczemes lietas

Bio Tika vēl ātrumā mainītas pretim ar šejienes precēm.
Vācieši, kuri palika šeitan, derēja līvus,
Latviešus viņiem palīdzēt jauno pilsētu uzcelt.

Drīzi ar ieradās virsaitis Kaupa, pavadīts tas no

Ditriha, gāja uz kuģi. Ļaudis to apsveica skaļi.
šis Augšā uz kuģa nostājies, runāja Kaupa uz ļaudīm:

«Mīļie tautieši, manim ir stāstītas brīnuma lietas

Par to slavēto Vāczemi, bagātu visādām mantām;
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Tādēļ domāju noslēgt ar vāciešiem draudzību un tiem

Atļaut mūsēju zemē jaunu pilsētu uzcelt,

820 Caur ko arī pie mums še tirdzības avoti jauni
Atvērsies, vairosies manta un mūsu tēvija uzzels.

Lai nu dabūtu pats no tā pilnīgu uzskatu, braukšu

Tagad uz Vāczemi, solīdams visiem jums paziņot vēlāk,
Ko mums tautiešu labumā pienāksies tālāki darīt.

825 Tik ilgam dzīvojiet šeitan ar vāciešiem it kā ar draugiem!» —

«Kaupa lai dzīvo! Lai ar dzīvo kaimiņi svešie,
Ja tie ar labu nodomu mūsu draudzību vēlas!»

Saukdami ļaudis tā atbildi deva uz virsaiša runu.

Kuģis laidās ar pilnajo vēju projām, un ļaudis,

830 Cepures vicinot, pakaļ tam skatījās. Svētulis Kangars
Nebrauca līdzi, viņš vislabāki zināja, kādēļ
Sāda draudzība meklēta tika no vāciešu puses.

Abi ar Spīdalu, kura ar šurpu nākuse bija,

Skatījās viņi, spītīgi smiedamies, pakaļā kuģim.
835 Tomēr vēl cits kāds zināja viņu nolūku ļauno.

«Lāčplēs's, milzu vārētājs, atjāj,» dzirdēja saucam

Ļaužu pulkā. Ātrumā drūzma dalījās, vietu

Dodama Lāčplēsim, kurš jau putās saskrietu zirgu

Turēja. Zemē nolēcis, devās tas Kangaram klātu,

840 Bargi to prasīdams: «Saki, tu, vecais ļaundari, kur ir

Laimdota, Burtnieka meita? Jeb šis mans zobins tev kaulus

Sakapās! Labi zinu, ka tavi nodomi ļaunie

Vainīgi ir pie viņas zušanas.» Kamēr vēl Kangars
Atbildēt varēja, rādīja Spīdala debešu malā

845 Tālu uz peldošu kuģi, spītīgi teikdama: «Lūk, tur

Viņa aizbrauc uz Vāczemi kopā ar Vāczemes zēniem!» —

«Blēži, ļaundari, tautas slepkavas!» jauneklis sauca.

«Ļaudis, neklausāt viltniekiem šiem, es pazīstu viņus!
Svētulis Kangars un Spīdala abi ir pesteļu kalpi,*

850 Kuri dēļ sava labuma nodod ticību, tautu!

Neticiet arī šiem viltīgiem svešajiem Vāczemes ļaudīm,
Ja jums brīvība ir un vectēvu ticība mīļa!»
Kamēr ļaudis izbij'šies tādu briesmīgu vainu

Klausījās, saņēmās Kangars ātri šai bailīgā brīdī —

855 Nupat tas varēja pazaudēt visu labajo slavu;

Tādēļ tas teica uz Lāčplēsi: «Jaunais varoni, es par

Tādu apvainošanu vēlētu Pērkona sodu,
Ja man nebūtu zināms, ka pats esi mānīts un pievilts.
Gan par mūsu tautiešu labumu atbildēs Kaupa

860 Pats, kurš uz Vāczemi aizbrauca, lai tur varētu savām

Acīm redzēt, cik tālu mēs varam šiem svešniekiem ticēt.

Otrais tavs pārmetums skaidrojas pats jau gluži no sevis:
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Laimdota viena nav negribot vesta uz Vāczemi — Koknes's,
Kuru tā slepeni mīlēja, viņu pavada; tas jau

865 Agrāki zināja to, ka Kaupa gribēja braukt uz

Vāczemi un no pils savas kādus jaunekļus paņemt
Līdzi dēļ mācīšanas Vāczemes gudrības ziņās.
Ari Koknes's pieteicās, gribēdams biedroties pie šiem

Vāczemes mācekļiem. Viņu nakt' veļu nakts klusumā abiem

870 Viņiem ar Laimdotu brīdis bij izdevīgs Burtnieku pili
Atstāt un kopā ar Kaupas jaunekļiem aizbraukt uz tālo

Vāczemi. Dodies mierā, slavenais varoni jaunais,
Laimdota tevi nekad nav patiesi mīlēj'se, — viņa

Cienīja tavus varoņa darbus un negribēja tevi

875 Skumdināt, tavu mīlibu neatbildot, bet sirds tak

Prasa savu tiesību; tagad Laimdota jūtas

Pilnīgā laimē pie sava īstenā mīļākā krūtīm!»

Pērkons ja būtu tai vietā piepeši iespēris, vairāk

Nebūtu Lāčplēs's iztrūcies nekā par Kangara vārdiem.

880 Bāls un satriekts tas nolaida roku ar zobenu, kuru

Bija pret Kangaru pacēlis. Neizsakāmas sāpes
Sirdi tam sažmaudza, greizsirds asajie asmeņi pirmo
Reizi sagrieza viņa krūtis. Koknes's, kā viņa
Ticamais draugs, tāds viltnieks, Laimdota, kuras pēc simtu

885 Dzīvības būtu nodevis, neuzticīga, — vai tas

Varēja būt? Un tomēr, lai gan tas Kangara vārdiem

Neticēja, taču nevarēja cita iemesla atrast.

Kādēļ gan Koknes's abi ar Laimdotu Burtnieku pili
Slepeni atstāja? Tūliņ tādas domas jau viņam

890 Pašam iešāvās prātā, bet tām viņš nedeva vietas.

Tagad caur Kaupas braukšanu tālu uz Vāczemi visas

Šejienes lietas dabūja savādu uzskatu; arī

Lāčplēsim nebij ko šaubīties tālāk par slaveno Kaupu:
Tādēļ tas teica: «Neticu abus jūs esam bez vainas,

895 Tomēr gaidīšu, kamēr Kaupa būs pārnācis mājās
Vai kāds kuģis vēl atnācis, pārnesis turienes ziņas;
Sargaities tad, jūs liekuļi abi, ja meloj'ši būsiet!»

Lāčplēs's, vairāk tos neievērodams, uzlēca zirgā
Un it stalti aizjāja projām gar Daugavas malu.

900 Jodiskā priekā skatījās Spīdala iepakaļ viņam, —

Tagad bij reizi izdevies, ko tā jau vēlējās ilgi;

Lāčplēša likten's šitādā ziņā bij rūgtāks kā nāve!

Dziļi noskumis nojāja tas beidzot Lielvārdē sava

Tēva mājās. Priecīgi tēvs še apsveica dēlu,

905 Bet ar tūliņ redzēja, ka tas ir nelaimīgs. Prasot,
Kādas lietas dēļ, Lāčplēs's tēvam stāstīja visu.

Lielvārd's sacīja: «Priekšlaikā neizsamisējies, dēls mans,



Nezaudē cerību. Likteņa ceļi ir brīnišķi". Tādēļ,
Lai gan pretim viss liecina, Laimdota tomēr var būt bez

910 Vainas un vienīgi tevi mīlēt un ticīga palikt.»*
Lāčplēs's caur tēva sirsnīgiem vārdiem palika drusku

Mierīgāks, sūtīja vēstis vecajam Burtniekam, cik daudz

Tas par Laimdotas likteni zināja; pats viņš tad kādu

Laiku gribēja dzīvot pie tēva Lielvārdes pilī.

915 Tomēr skumjas un sēras pārņēma jaunekļa sirdi —

Vientulis staigāja tas gar stāvajiem Daugavas krastiem,

Baltajiem ūdeņu viļņiem bēdīgo likteni sūdzot;

Līdz ar ūdeņu viļņiem vēlējās doties tas jūrā,
Karot ar Ziemeļa vējiem, lūkoties Ziemeļa meitas;

920 Varbūt ka Ziemeļa meita, cēla kā ziemeļa blāzma,
Vēsotu karstošo galvu, dziedētu vainotās krūtis.

Jauneklis domāja tā un vēlējās — līdz kamēr viņa

Nebija Lielvārdē. Redzēts tas netika it ne no viena, —

It nevienam nebija zināms, kur palicis varon's.
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IV DZIEDĀJUMS

Kaupa pie svētajā tēva Romā — Rīgas dibināšana —

Laimdota normu klosterī —

Kokneša un Laimdotas bēgšana iz klostera —

Lāčplēsis Ziemeļa jūrā — Ziemeļa meita — Sumpurņi
Zemes mala — Dimanta kalns — Apburta jūras sala

Romā, lielā, vecā Romā,

Svētais tēvs kur dzīvoja,
Tur priekš svētas Māras zemes

Krusta karus izsauca.

5 Svētais tēvs par Māras zemi

Novēlēja Baltiju;

Bruņeniekiem, grēciniekiem
Visus grēkus atlaida,
Tos par Māras vietiniekiem

10 Baltijā tas iecēla

Lai tie turp ar kuģiem brauktu,
Karotu pret pagāniem,
Zemē mūra pilis celtu,

Apsargātu priesterus.

15 Pieteicās tad arī pulka
Tādu laimes ricaru,

Kuriem pašiem nebij zemes,

Bet pa zemi klaidoja,
Visus ceļus, jūras malas

20 Nedrošus tie darīja.

Šodien savā Pēt'ra pili
Svētais tēvs tos pieņēma;
Cēla viņiem kara-vadus,
Deva līdzi bīskapus.

25 Beidzot viņam priekšā laida*

Divus vīrus sevišķi,

Ditrihi un Kaupu, abus

Nākušus no Baltijas.
Svētais tēvs tiem laipni ļāva

3o Bučot savas tupeles;
īpaši ar Kaupu mīļi
Tas caur tulkiem runāja:
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Vaicāja par viņa zemi

Un par ļaudīm Baltijā;
35 Prasīja, vai viņi gribot

Pieņemt Kristus ticību,

Kura mācot, ka par brāļiem
Jātur visi cilvēki, —

Tādēļ arī šiem kā brāļiem
40 Nākoties tie labumi,

Ko viņš tagad šeitan redzot

Un ko redzēj's ceļodams.
Bet tas viss vēl mazums esot

Pret to laimi mūžīgo,

45 Kuru ticīgie pēc nāves

Paradīzē baudīšot!

Kaupa apmulsis bij tiešām,
Redzēdams tos greznumus,
Kuri Pēt'ra pilī Romā

so Tam priekš acīm stādījās.

Vāji likās viņa dievi,

Viņa tēvu cienāmie,

Pret to dievu, kas še tautām

Piešķir tādu laimību.

55 Tādēļ tas ar neiespēja
Pretoties šai spožībai,

Apsolīja, mājās nākot,
Kristīties ar savējiem.

Bruņenieku kārtā cēla

6o Svētais tēvs to žēlīgi,
Lika Kaupam kronī nēsāt

Ziemeļzvaigznes septiņas;
Deva viņam vēl daudz citas

Retas, dārgas dāvanas;

65 Darīja to pazīstamu
Bruņeniekiem, bīskapiem,
Kuru pulkā tagad tika

Arī Kaupa pieskaitīts.

Un, no Romas svētā tēva

70 Dabūjuši svētību,
Devās visi līdz ar Kaupu

Atpakaļ uz Baltiju.

Jaunekļi, kas līdzi ņemti*

Kaupam bij uz Vāczemi,

75 Tika atstāti pie mūkiem

Klosteros dēļ mācības;
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Viens no viņiem, velak slavens,*

Bija Latvju Indriķis.

Ziedon's atkal nācis bija,

so Zemi tērpa zaļumā,
Visa daba atdzīvojās,
Radītāju slavēja.
Cilvēki vien nevīžoja
Acis pacelt, lūkoties,

ss Kas šo zemi jauku dara,
Kas šai dabā rīkojas.
Viņiem bija cita griba,
Citas kaislas kārības:

Dīkā dzīvot, rīt un plītēt,

90 Citus spiest un kalpināt.

Rīdziņ' grīvā Daugavmalā*
Simtiem ļaudis strādāja:

Cirta, raka, sita, kala,
Cēla jaunu pilsētu.

95 Cietināja to ar vaļņiem,
Vidū domu būvēja,*

Velves, stabus, tumšus gaņģus

Viņai apkārt mūrēja;
Pilsētu pie Rīdziņupes

īoo Rīgu ari nosauca.

Rīgas domas tumšos mūros

Bīskaps Alberts valdīja,*
Priesterus un bruņeniekus
Tas pa zemēm sūtīja;

105 Mācīt, kristīt, laupīt, nokaut

Viņi visur iesāka.

Divas pirmās pilis cēla —

Ikšķeli un Salspili.*
Bailes, briesmas visu zemi

no Pārņēma pie Daugavas;

Ļaudis atzina par vēlu,
Ka tie bija pievilti.
Visiem svešiem uzbrucējiem

Rīgā bija patversme, —

līs Ļaudis, Rīgas vārdu minot,

Noskumuši izsaucās:

«Rīga, cik tu izlējuse
Mūsu brāļu asinis!

Rīga, cik tu izspieduse
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120 Vaimanas un asaras!

Rīga, cik tu postījuse
Mūsu druvas, sējumus!
Rīga, cik tu dedzināj'se
Mūsu mājas, paspārnes!

125 Rīga, cik tu apēduse
Mūsu maizes tīrajās!
Rīga, cik tu izdzēruse

Mūsu miežu miestiņa!
Rīga, cik tu aizveduse

130 Mūsu mantas laupītas!
Rīga, cik tu paņēmuse
Mūsu brāļiem brīvības!

Rīga, saki, ko vēl vairāk

Varētu tu kāroties?»

135 Kamēr visas šādas lietas

Notika pie Daugavas,
Vācu zemē tālu tālu,
Kādā normu klosterī,*

Sēdēja aiz bieziem mūriem

i4o Noskumuse meitiņa,
Atšķirta no saviem mīļiem,
Aizvilta no dzimtenes,
Aizvesta ar varu projām —

Bija mūsu Laimdota.

H5 Spīdala un Kangars abi

Izdarīja krāpšanu;
Klusā veļu naktī viņi

Nogāja uz Burtniekiem;

Spīdala par mātes garu

īso Parādījās Laimdotai,
Izsauca no mājas laukā,
Kur tai bija palīgi,
Kuri viņu sagūstīja,
Aizveda uz Turaidu

155 Un no turienes par nakti

Tālāki uz Daugavu;

Nelīdzēja viņas runas,

Viņas gaudas, asaras, —

Kuģī tika ieslodzīta,

i6o Aizvesta uz Vāczemi.

Ceļā Ditrihs pie tās nāca,

Raudzīja to mierināt,

Teikdams, lai tā nebīstoties,
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Ļaunums nekāds nebūšot;
165 Ar šo kuģi līdzi braucot

Daži viņas tautieši,
Kuru starpā virsait's Kaupa
Atrodoties arīdzan.

Viņi gribot ļaužu dzīvi

no Apskatīties Vāczemē,
Līdz ar apgaismotām tautām

Pieņemt Kristus ticību, —

Un šī dieva žēlastība

Arī viņai piešķirta;

175 To par brūti izredzējis

Kristus, lielais dieva dēls!

Laimdota to uzskatīja
Acīm nicinādamām,
Atbildēja viņam īsi,

īso Teikdama ar cienību:

%
«Ja tavs dieva dēls, tas Kristus

Brūtes sev ar varu ņem,

Tad es viņa nemīlētu,
Kaut ar būtu svabada,

īss Bet es esmu saderēta

Kādam jaunam varonim;

Svētība, no tēva dota,

Mūsu sirdis vienoja;

Tādēļ laižat mani brīvu,
190 Nekārdināt veltīgi,

Citādi mans mīļais vēlāk

Briesmīgi jums atriebsies;

Bez tam esmu mātes meita,

Dzimuse no cilvēkiem,

195 Tādēļ kādam dieva dēlam

Es par brūti nederu.»

Norūdīts iekš visa ļauna,
Ditrihs bez sirds apziņas
Pietvīka it kā no kauna,

200 Dzirdot tādu atbildi;
Tālāki vairs nerunādams,

Atstāja tas Laimdotu.

Tomēr netika vēl tādēļ

Viņas likten's labojies;
205 Gan tā lūdza pašu Kaupu

Sargāt viņas brīvību, —

Tas ar teica, ka ar varu
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Viņas nepiespiedīšot;
Tomēr, ja nu likten's reizi

210 Viņu šeitan atvedis,
Tad tai taču jāpaliekot,
Līdz tas braukšot atpakaļ.

Tādēļ tas ar mieru bija,
Diterihs kad apņēmās

215 Laimdotu uz kādu laiku

Novest normu klosterī.

Taču tanī lielā skurbā,
Kas tam vēlāk gadījās,

Atpakaļ ar kuģi braucot,

220 Laimdotu tas aizmirsa.

Ditrihs ari neminēja,
Jo it labi zināja,
Kādu skaistu pērli devis

Bija normu klosterim

225 Un 'ka viņam pateicīga

Bija klost'ra priekšniece.

Priekšniece gan ļoti laipni

Apgājās ar Laimdotu,
Tomēr nekad neaizmirsa

230 Ņemties viņu pierunāt
Atstāt savus tēvu dievus,

Pieņemt Kristus ticību.

Kad tas neko nelīdzēja,
Tad ar draudiem iesāka;

235 Dzīrās kādam bruņeniekam
Atvēlēt to projām vest,
Kurš tad sev par lieku sievu

Viņu būšot paturēt.
Laimdota par tādu ziņu

240 Diezgan dikti izbijās,

Sevišķi, kad bija zināms,
Ka kāds tracīgs grāfa dēls,

Apmeklēdams radinieci,

Augsto klost'ra priekšnieci,

245 Laimdotu ar bija redzēj's
Un, caur viņas skaistumu

Kairināts, tas bija lūdzis

Atdot viņam skaistuli;
Jo, pēc viņa grāfa domām,

250 Nekristīgam meitēnam

Nebija šai gaismas zemē
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It nekādas tiesības, —

Varēja to paņemt, aizvest,
ko vien vēlējās.

255 Laimdota nu tādēļ lūdza,
Laiku dot, ko apdomāt;
Cerēja tā pa šo laiku

Atrast kādu padomu.
Laiks gan gāja, tomēr velti

260 Gaidīja uz glābšanu;
Rītā tai, ko apņēmusēs,
Jāsaka bij priekšniecei.
Savus tēvu dievus atstāt,
Aizmirst tādas mācības,

265 Kādas bija lasījuse
Vecā pilī Burtniekos, —

Ne par ko tā nevarēja,
Labāk nāvi vēlēties!

Vakarā tā savā gultā

270 Raudādama iekrita,
Lūdza visus labos garus
Sūtīt viņai glābšanu.
Te uzreizi troksnis cēlās

Visā lielā klosterī —

275 Gāja, skrēja, lūdza, sauca

Visās malās cilvēki.

Beidzot lielais troksnis stājās

Smagi soļi tuvojās <—

Viņas durvis vaļā slēdzās,

280 Un aiz durvīm rādījās

Vīri, dzelžu bruņās tērpti,

Apbruņoti ieročiem;

Viņiem līdzās vārtu sargi,
Veci mūki stāvēja;

285 Viens no tiem, ar tuklu ģīmi,
Bruņeniekiem sacīja:
«Ja tik vien kā šo jūs gribat,

Nekristīgo meiteni,
Tad to labprāt jūsiem dodam

290 Un vēl savu svētību;

Diezgan ilgi tā jau šeitan

Svēto vietu gānīja;

Ņemat viņu, vedat projām,

Taupāt mūsu klosteri!»

295 Laimdota nu mūkus lūdza,
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Priekšnieci lai pasaucot,
Jo zem viņas sargāšanas
Atrodoties viņa še.

Mūki viņai atbildēja:

300 Nevarot to izdarīt —

Priekšniece ar citām māsām,

leslēgušās baznīcā;
Bīdamies no laupītājiem,
Arā viņas nenākot.

305
Vairāk dzelžu rokas grāba

Tagad nu pēc Laimdotas,
Nesa ārā, zirgā cēla,

Gribēja jau aizrikšot.

Bet te viņiem priekšā radās

310 Atkal varens bruņenieks;
Lielu dzelžu vāli rokā

Turēdams, tas uzsauca:

«Laižat mierā, laupītāji,

Nevainīgu meiteņu,

315 Jeb es ar šo dzelžu vāli

Smadzenes jums šķaidīšu!»

Apskurbuši laupītāji
Pirmā brīdī apstājās,
Bet tad visi tie ar joni

320 Krita virsū svešajam.
Sis nu tiešām izrādīja
Nedzirdētu spēcību:

Manīgi uz visām pusēm
Izgrozīdams vairogu,

325 Spēra tas ar dzelžu vāli

Tiem par dzelžu vācelēm, —

Kuru trāpīja, tam šķīda
Galva līdz ar vāceli.

Beidzot tas no zirga grūda
330 To, kas veda Laimdotu,

Norāva tam drīz no galvas

Viņa bruņu cepuri, —

Pazīstams tas izrādījās,

Bija plosīgs grāfa dēls.

335 «Vācu suns,» nu sauca svešais

«Nešķīstons starp kristītiem!

Zin', šī brīvas tautas meita

Iraid tik daudz cienīga,
Ka tai visi tādi grāfi

340 Neder pienest ūdeni;
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Tikumos un goda prātā,

Sievišķīgā skaistumā

Varbūt visā vācu zemē

Nevaid viņai līdzīgas!

345 Ej un saki saviem biedriem,
Kad tie nonāks Baltijā,
Tad šās meitas tautu dēli

Viņiem galvas sašķaidīs,

Tāpat kā es šonakt šeitan

350 Jums to esmu darījis;
Palaižu tev' šoreiz dzīvu,

Nāc, ja grib', uz Baltiju.»
Laimdota bij atjēgusēs,
Kamēr svešais runāja;

355 Tagad tas no galvas ņēma

Smago bruņu cepuri, —

Prieka sauciens dzirdams bija,
Mēnesnīcas gaišumā
Laimdota nu ieraudzīja

360 Savā priekšā Koknesi!

«Paldies dieviem, labiem gariem
Ka vēl laikā atnācu!»

Teica Koknes's, viņas roku

Sveicinājot saņemdams.

365 «Tagad kopā bēgsim projām,
Šeitan nedrīkst kavēties;
Vēlāk tevim izstāstīšu

Arī savu likteni.»

Tie nu abi sedlos kāpa

370 Diviem zirgiem mugurā,

Aizjāja bez kavēšanas

Prom pa meža celiņu.
Tālu kalnos kādā būdā

Atrada tie naktsmāju —

375 Malkas cirtēji še laipni
Svešiniekus uzņēma.

Atpūtušies pāra dienas,
Devās viņi tālāki.

Laimdota bij pārģērbusēs

380 Kā par bruņu nesāju,
Koknes's kā par bruņenieku,
Kādi toreiz ceļoja.
Tādā kārtā jūras ostu

Viņi sasniegt gribēja,
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385 Tad ar kādu kuģi doties

Atpakaļ uz tēviju.
Ceļā Koknes's paziņoja,
Kā tam bija izdevies:

Veļu naktī Kangars bija
aso Saticies ar Koknesi,

Stāstījis, ka virsait's Kaupa
Braukšot rīt uz Vāczemi;

Svarīgas tam ziņas esot

Jāatstājot Burtniekam;
395 Bet, kad Burtnieks tagad naktī

Rijā veļus sagaidot,
Tad lai nākot Koknes's līdzi

Un tās ziņas saņemot.
Koknes's ļauna nedomāja,

400 Gāja līdz uz Turaidu;
Tur tas satika ar tiešām

Pazīstamus jaunekļus,
Kuri sataisījās Kaupam
Līdzi braukt uz Vāczemi,

405 Un ar viņu aicināja
Tos uz kuģi pavadīt.
Koknes's ar to mierā bija,
Kad vēl Kangars sacīja,
Ka tās ziņas tikai rītā

4io Dabūšot no virsaiša.

Kuģī nonākuši, viņi

Noturēja brokastu;

Kangars viņiem vīnu deva,
Dāvātu no Ditriha, —

415 Vienu otru glāzi dzēra

Jaunekļi it priecīgi;
Bet tad drīzi visi viņi

Dziļā miegā iemiga.
Koknes's atmodās, kad kuģis

420 Dziļā jūrā šūpojās,
Debess, ūdens vien bez zemes

Visur apkārt rādījās.

Dusmīgs tas, ar smagu galvu,
Pats par sevi kaunējās,

425 Ka bij dzēris vācu vīnu

Šorīt tā bez apdoma;

Vajadzēja tagad viņam
Līdzi braukt, kaut negribot.
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Citi viņu mierināja,

430 Teikdami, ka varēšot

Tagad kopā līdz ar viņiem

Apskatīties Vāczemi.

Koknes's arī mierā likās,

Ņēma līdz ar jaunekļiem
435 Dalību pie mācīšanas

Kādā lielā klosterī.

Tomēr tas ar apmeklēja
Grāfa pili tuvajo,

Ņēma dalību pie ciņiem

440 Bruņenieku rīcībās,

Kur par viņa izmanību,

Spēku visi brīnījās.
Tas pavisam nezināja,
Laimdota ka Vāczemē.

445 Vēlāk viņam tika zināms,
Ka tur normu klosterī

Esot kāda jauna meita

Atvesta no Baltijas,
Kuru jaunais grāfs bij gribēj's

450 Naktī vest iz klostera.

Zinādams, kāds likten's gaida
Tēvu zemes meiteni,

Tas bij apņēmies to sargāt
Pret šo lepno bruņnieku.

45s Bet, kad tas pie klost'ra vārtiem

«leraudzīja Laimdotu,
Tad vairs dusmām nebij gala,
Tad vairs nebij saudzības;
Tādēļ ar tas laupītājus

460
Sakāva tik briesmīgi,

Pazemoja grāfa dēlu

Daudz par viņa nedarbu!

«Tevis, tēvis, tais' man laivu,*
Māte auda zēģelīt',

465 Lai es braucu jūriņāi
Ziemeļmeitas lūkoties.

Braucu dienu, braucu nakti —

Ziemeļmeitas neredzēj';
Uzbrauc vienu jūras kalnu —

470 Tur trīs milzi sniegu maļ.
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«Labdien, sniega malējiņi, —

Vai redzējāt Ziemeļmeit'?»

«Paldies, jūras braucējiņi, —

Brauciet tālāk ziemeļos!»
*

475 Braucu dienu, braucu nakti,

Ziemeļmeitas neredzēj';
Uzbrauc vienu jūras kalnu —

Tur trīs milzi ledu kaļ.

«Labdien, ledus kalējiņi, —

Vai redzējāt Ziemeļmeit'?»

«Paldies, jūras braucējiņi, —

Brauciet tālāk ziemeļos!»»

Kuģa ļaudis, Ziemeļjūrā
Braukdami, tā dziedāja, —

485 Kamēr vecais stūrman's teica,
Ka vairs ceļa nezinot.

Lāčplēs's ar šo kuģi bija
Braucis jūrā Baltajā —

Gribējis uz Vācu zemi

490 Nobraukt, meklēt Laimdotu;
Bet caur lieliem vējiem, vētrām,
Kuri braucot gadījās,
Tālu nost no ceļa aizdzīts,

Tagad apkārt maldījās.
495 Likās, it kā ļauni spēki

Viņa kuģi apstāja —

Dienām naktīm jūras ķēmi

Kuģa ļaudis baidīja.

Dziļa krēsla, bieza migla

500 Visu gaisu pildīja;
Krusas graudus, sniega pērslas*

Ziemeļvēji mētāja.

Te uzreizi debess malā

Koša blāzma rādījās,

505 Un no blāzmas atdalījās
It kā balta zēģele,
Pār par tumšiem jūras viļņiem
Atri kuģim tuvojās;
Tuvumā tā tiešām bija

510 Laiva līdz ar zēģeli.
Laivā sēdēja pie stūra

Cēla, skaista sievišķa;
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Klātu nākot, viņa sauca,

Kuģa ļaudis sveicinot:

šis «Jūs ar savu jauko dziesmu

Man' no mājas izsaucāt, —

Lūk, es esmu Ziemeļmeita, —

*

Ko no manis vēlaties?»

Pirmā brīdi kuģa ļaudis

520 Stāvēja kā aizgrābti —

Brīnodamies visi viņi

Ziemeļmeitā lūkojās:
Sārts un bālgans viņas ģīmis
It kā blāzmas atspīdums;

525 Acis it kā debess velvē

Skaidrā laikā ziemeļos;
Gari mati zelta krāsā

Pleciem pāri laistījās;

Viņas cēlais milzu augums

530 Varavīksnes svārkos tērpts,
Un pār slaido stāvu segta
Sniega balta villaine;
Galvā viņai kroņa vietā

Spoža kara cepure;

535 Arī ieroči tai klātu

Turpat laivā atradās,
Šķēps un vairogs, stops un bultas

Zaļa vara izkalti, —

Tāda bija Ziemeļmeita,

540 Par ko daudzas teikas teic,

Par ko stāsta laivinieki,
Kā tā vētrā rīkojas,
Kā tā līdz ar baigiem ceļas
Gaisā tāli ziemeļos,

545 Kur tā lielos pulkos vada

Kara vīru dvēseles, —

Un, kad tie ar šķēpiem svaida

Savās kara rīcībās,
Tad virs zemes ļaudis bīstas,

550 Saka: kari, mēri nāks!

Lāčplēs's pirmais runāt sāka,

Ziemeļmeitai stāstīdams,
Ka šie tālā Ziemeļjūrā
Esot apmaldījušies,

555 Vēlēšanās viņiem esot

Ceļu atrāsi atpakaļ
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Un lai ceļā Ziemeļmeita

Viņiem pie tam palīdzot.
Ziemeļmeita izstāstīja,

560 Ka tas grūti izdarāms —

Jo tik reti, ļoti reti

Kuģiniekiem izdevies

Glābties iz šās briesmu jūras
Viņas tēva valstībā.

565 Viņas tēvs patlaban guļot
Savā ledus paspārnē,
Un tas būšot tālāk gulēt
Laikam visu mēnesi;

Tādēļ visupirms tie varot

570 Viņas salā atpūsties,
Gan tad vēlāki šī būšot

Darīt to, kas iespējams.
Lāčplēsim cits neatlikās

Kā tik pieņemt padomu.

575 Ziemeļmeita brauca priekšā,

Kuģis pakaļ stūrēja.
Tāli, kur pie debess malas

Agrāk blāzma spīdēja,

Bija kāda liela sala,

580 Ledus kalniem apkrauta.

Ziemeļmeita pieturēja
Šeitan laivu, kuģi ar,

Lāčplēsi ar kuģa ļaudīm
Veda salas iekšpusē.

585 Se, par brīnumu, tie lielu,
Greznu pili redzēja,
Kuras sienas, torņi, jumti
Bij no tīra ledus vien.

Tomēr Ziemeļmeita viņus
590 Ledus pilī neveda,

Jo tur auksts un drīzi varot

Viņas tēvu uztraucēt.

Tāļ' aiz plašiem sniega laukiem

Pacēlās liels dūmu stabs —

595 Turp tā savus viesus veda,
Tik ar roku pamājot.
Labu laiku staigājuši,
Siltā gaisā ietika —

Sniega lauki pārmainījās

600 Zaļās pļavās, birzītēs;

Kamēr beidzot ļoti košā,

Andrejs Pumpurs
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Lielā dārzā iegāja.
Dārza vidū dziļš kā pekle
Zemē caurums atradās,

605 Un no turienes uz augšu
Uguns blāķis izšāvās.

Tas bij zemes vidus uguns,
Kas še dega mūžīgi, —

Un šīs ledus salas vidu

6io Košā dārzā pārvērta.
Kupli koki, augļu pilni,
Jaukās birzēs stāvēja;

Burbuļoši ūdens strauti

Birzēm cauri tecēja.
615 Tāpat arī šeitan radās

Visi dabas dzīvnieki:

Zvēri, putni, māju lopi

Birzēs, pļavās ganījās.
Ziemeļmeita šķēpu sita

620 Trīs reizes pret vairogu —

Un no visām pusēm skrēja

Kopā mazi cilvēki;
Tie bij zemes malas ļaudis,
Ziemeļmeitas sulaiņi.

625 Viņa šiem nu pavēlēja
Viesus saņemt, pacienīt.
Drīzi vien bij skaistā teltī

Gari galdi apklāti
Un ar ēdieniem it gardiem

630 Vis' pār pārim pielikti.

Ziemeļmeita tagad lūdza

Savus viesus maltītē;

Ēdot viņa pate nesa

Apkārt saldu miestiņu.

635 Vēlāk citā teltī tika

Mīkstas gultas taisītas,

Varēja tur atdusēties

Pēc daudz ceļa grūtībām.
Labu laiku tie jau bija

640
Šinī dārzā dzīvoj'ši,
Viss tiem pilnam pasniegts tika,
Visi jutās laimīgi,
Tā ka neviens nedomāja
Salu atstāt, projām braukt.

645 Dien' un nakti neizšķīra,
Saules viņi neredzēj'.
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Tomēr gaismas diezgan deva

Dārzā lielais uguns stabs;

Tā tiem bija visā laikā

6 50 Viena pate diena vien.

Beidzot Lāčplēs's atminējās,
Sāka Ziemeļmeitu lūgt,
Lai tā viņiem ceļu rādot

Un uz mājām palaižot.

655 Ziemeļmeita apsolīja
Vēlēšanos izpildīt;

Tomēr, ja tas gribot pieņemt

Viņas labo padomu,
Tad pa savu pirmo ceļu

660 Atpakaļ lai nebraucot,

Jo tur ar vēl tagad glūnot

Viņa ļaunie naidnieki,

Kuriem tagad izdošoties

Laikam viņu nomaitāt.

665 Tādēļ šī tad citu ceļu
Labāk viņam stāstīšot,
Kurš gan garš un pilns ar briesmām,

Bet šā skauģiem nezināms.

Vajagot ap visu lielo*

670 Sumpurņzemi apkārt braukt

Un gar pašu zemes malu

Atkal mājās atgriezties.
Sumpurņi, ar suņu purniem —

Tādi esot cilvēki;

675 Viņi jēlu gaļu ēdot,
Dzerot siltas asinis,

Tādēļ esot ļoti nikni,

Sevišķi uz cilvēkiem,
Dzenoties pa pēdām pakaļ,

680 Panākuši pārplēšot!
Tomēr no tiem varot izbēgt
Tad, kad sevim pastalas

Ačagārni kājās aujot,*
Priekšā griežot papēžus.

685 Tālāk, pašā zemes malā,*
Zemes alās dzīvojot
Mazi ļaudis, kuri paši
Nekam ļauna nedarot;

Bet tur esot Saules dārzi,

690 Kur tā rītos uzlecot,
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Debesis tik zemu stāvot,*
Ka ar roku aizsniegt var,

Tādēļ rītos, saulei lecot,
Alās esot jāslēpjas,

695 Citādi no saules stariem

Tūliņ esot jāsadeg.
Sinī zemē nepazīstot
Plauktus, lietu karamos,
Paēduši karotītes

700 Aizbāžot aiz mākoņiem;
Meitām, drēbes velejoti,
Vāles metas debešos.

Zemes malai garām braucot,

Debešu vairs neredzot —

705 Tikai jūra bezgalīga,

Bezgalīga tumsība.

Sinī jūrā atrodoties

Zināms lielais dimantkalns,

Kura virsgals, tālu redzams,

7io Spožā gaismā atspīdot;
Gar šo kalnu garām jābrauc
Būšot arī Lāčplēsim,
Bet, lai neviens nemēģinot

Uzkāpt kalna virsgalā.

715 Tālāk nākšot atkal debess,
Atkal dienas gaismiņa;
Tur tad viņi ieraudzīšot

Kādu salu tālumā,
Kura būšot parādīties

720 Ļoti lielā košumā;

Bet, lai tuvumā šai salai

Neparko šie nebraucot —

Viņai tāda īpašība,
Ka tā ātri pievelkot

725 Visus kuģus, visas laivas,

Kuras nākot tuvumā,

Viss, ko reizi pievilkuse,
Mūžam projām netiekot.

Ja viņš caur šām likstām visām

730 Būšot gudri cauri tikt,
Tad no otrpus Ziemeļjūras

Laimīgs mājās pārnākšot.

Lāčplēs's tagad Ziemeļmeitai
Pateicās it sirsnīgi;
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735 Sauca savus ļaudis kopā,
Lika ceļā taisīties.

Bet tie nebūt negribēja
Atstāt jauko viduci, —

Kamēr Ziemeļmeita teica,

740 Ka gan tēvs drīz celšoties,
Tad par velti būšot pūles,
Tie vairs projām netikšot.

Tagad visi ātri steidzās

Atpakaļ uz jūrmalu,
745 Kur tie tāpat savu kuģi

Atrada, kā bijušu.
Bet nu ledus pilī cēlās

Dimdēšana varena —

Visa sala, ledus kalni

750 It kā drebēt drebēja.

Ziemeļmeita ātri sauca:

«Braucat projām, glābjaties,
Tēvs mans jau sāk augšām celties,

Ziemeļvētra iesāksies!»

755 Kuģinieki nu gan veikli

Laida vaļā zēģeles
Un ar pirmo ziemeļvēju
Atri projām aizlaidās;
Tomēr vējš it drīzā laikā

760 Bargā aukā pārvērtās,
Sniegs un aukstums jūrā griezās, -
Ziemel's bija uzcēlies!

Kuģa ļaudis nāves bailēs

Visus spēkus saņēma,
765 Lai jo ātri projām tiktu,

Lai no vētras izglābtos;
Bet tie tika ilgu laiku

Briesmu viļņos mētāti

Un, kad beidzot kuģis bija

770 Tuvu klāt pie grimšanas,
Tad pie kādas zemes tika

Jūras līcī iegrūsti.
Se nu viņi pirmā brīdī

Gan no nāves izglābās,

775 Bet no zemes puses atkal

Jaunas briesmas gaidāmas,
Jo caur vētru viņi tika*

Sumpurņzemei piedzīti.
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Vētra bija norimuse.

780 Jūra lēni viļņojās.

Kuģinieki ari sāka

Visu tuvāk apskatīt.
Kuģis bija diezgan stipri
Vētras laikā apskādēts, —

785 Tas bij krietni jāizlāpa,
Tad vien aizbraukt varēja.
Zeme, cik tāl' acis redzi,
Visur tukša rādījās,
Tik pie kāda sūnu kalna

790 Ziemeļbrieži ganījās, —

Tādēļ kuģa puiši ātri

Ņēmās kuģi izlāpīt;

Lāčplēs's atkal drīz ar citiem

Gāja briežu medībās;

795 Viņiem cerība vēl radās,
Ka varbūt še tuvumā

Suņu purni nedzīvojot
Un tos nepamanīšot.

Lāčplēs's nu ar citiem klusi

soo Sūnu kalnam tuvojās;
Tiem ar kādus briežus nokaut

Pašureiz bij laimējies,
Un jau gribēja ar dunčiem

Nogriezt mīkstus gabalus, —

šos Kad iz kalna atskanēja

Briesmīgākā bļaušana
Un iz kādas kalna alas

Skrēja laukā sumpurņi.
Acumirklī viņi tika

Bio Visās pusēs aplenkti
Un turpat, līdz apdomājās,
Drusku druskās saplēsti.

Lāčplēs's tik ar smago šķēpu
Viens vēl pretim turējās

šis Un uz visām pusēm ātri

Daudz no viņiem nodūra.

Bet šie suņu izmanībā

Viņam klātu piekrita
Un ar zobiem gurnos, sānos

820 Dziļas brūces iecirta.

Lāčplēs's laikam nevarētu

Viens pats ilgi turēties,

Ja tam laikā derīgs padoms
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Prātā nebūt' iekritis.

825 Kad bij manīj's, ka no alas

Sumpurņi vairs nenāca,

Tad ar joni pats tur iekšā

Viņš it ātri ieskrēja.

Tagad, durvīs iestādamies,

830 Viņš it viegli varēja

Visus, kuri pakaļ skrēja,
Nodurt vai ar atgainīt.*
Sumpurņi, to redzēdami,
Traku troksni sacēla,

835 Bet ar drīzi izdarīja,
Par ko Lāčplēs's satrūkās, —

Viņi alai priekšā vēla

Lielus, smagus akmeņus,
Līdzkam visas alas durvis

840 Ar tiem cieti aizkrāva;

Lāčplēs's tādā ziņā bija
Alā it kā iemūrēts —

Kamēr sumpurņi aiz durvīm

To it cieši sargāja.

845 Kuģinieki nevarēja
Mediniekus sagaidīt,

Nedrīkstēja arī aiziet

Tālumā tos uzmeklēt.

Viņi kuģi sataisīja
aso Gatavu priekš braukšanas,

Tomēr vēl neviens no biedriem

Nebija tur ieradies.

Sevišķi tie nobēdājās
Daudz par savu Lāčplēsi,

855 Jo bez viņa nezināja,
Ko lai tālāk iesāktu.

Te uzreizi stūrman's sauca:

«Lāčplēs's, lūk, kur Lāčplēs's nāk!»

Un pēc kāda īsa laika

860 Lāčplēs's kuģī ieradās,

Vēlēja bez kavēšanas

Tūliņ ātri projām braukt;
Vēlāki tas izstāstīja
Medinieku likteni.

865 Pats caur to tas bija glābies,
Ka tur alas dibinā

Atradis aiz sūnu kalna
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Kādu mazu caurumu,

Kuru tas ar smago šķēpu
870 Bija lauzis lielāku

Un pēc vairāk dienu darba

Tad no alas izlīdis.

Alā atradis tas bija
Kādas gaļas paliekas

875 Un ar tām vien visās dienās

Pārticis, kā varēdams.

Otrā pusē sūnu kalnam

Sumpurņi to neredzēj', —

Tā tad ātri, nepamanot

880 Viņam aizbēgt izdevās.

Ilgu laiku atkal brauca

Lāčplēs's jūrā tālajā,
Kamēr pašā zemes malā*

Pēdīgi tas nonāca.

885 Sī tā zeme, teiku pilna,
Sī tā sapņu valstība —

Austrums — svēta ilgošanās,
Pirmais tautu šūpulis!
Zem' un debess nevaid šķirti,

890 Abi kopā saietas;

Še atrodas debess vārti,
Šeitan pekle atveras.

Še ir Pērkondēlu mājas,
Kur tie zeltu kaldina;

895 Saules dārzos Saules meitas

Zeltābolus audzina.

Šeitan Saule nakti guli

Dimantiņa laiviņā —

Uzlec Saule no rītiņa,

900 Paliek laiva līgojot;
Saule savus kumeliņus
Šeitan jūrā peldina,
Pate sēdi kalniņāi,
Zelta groži rociņā.

905 Zemes malas iemītnieki

Dzīvo īsti laimīgi;
Tie kā bērni nevainīgi,

Ļaunuma vēl nepazīst.
Dievu dēli, Saules meitas

9io Viņu dzīvē iemaisās, —

Sargā tos no ļauniem gariem,

Lāčplēsis, IV dziedājums
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Vada viņu likteni.

Lāčplēs's lidz ar saviem ļaudīm
Šeitan ilgi dzīvoja,

915 Pavadīja jaukas dienas,

Redzēja daudz brīnumu.

Zemes ļaudis viens par otru

Dzinās viņus pacienīt
Un šīs zemes savādības

920 Viņiem labprāt izrādīt.

Tomēr Saules zelta dārzi

Bija nepieietami —

Cilvēkiem ir neiespējams
Panest viņu spožumu.

925 Lāčplēs's atkal atminējās,
Ka tam tālāk jāceļo;
Tādēļ kādā jaukā dienā,
Kad bij Saule lēkuse

Un ar saviem zelta ratiem

930 Debess velvē braukuse,
Nolaida viņš kuģa mastus,
Debešos lai nemetas,

Un aiz debess-, zemes-malas

Tumšā jūrā iebrauca.

935 Tumsība še bij tik liela

It kā pekles dziļumā —

Kuģinieki nevarēja
Neviens otra saredzēt.

Tikai tāli, kaut kur tāli

940 Kaut kas acīs spīdēja, —

Turp nu viņi visiem spēkiem

Tagad kuģi stūrēja,
Kamēr beidzot gluži klātu

Dimantkalnam piebrauca.*

945 Apkārt kalnam krēsla bija,
Virsgals augšā mirdzēja,
It kā segts ar saules stariem,
It kā zeltā, dimantā.

Stūrman's kuģi pieturēja,
950 Ļaudis malā izkāpa, —

Gribējās tiem visiem zināt,
Kas tur augšā atrodas.

Lai gan Lāčplēs's viņiem liedza.

Tomēr viens jau uzrāpās;
955 Augšā ticis, tas tik sauca:
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«Ak tu Dieviņ, cik še jauks!»
Un tad, it kā vēja spārniem

Projām skrejot, nozuda.

Viņam pakaļ kāpa otris,

960 Augšā tāpat izsauca:

«Ak tu Dieviņ, cik še jauks!»
Un tad projām aizskrēja.

Redzēdami, ka šie abi

Atpakaļ vairs negriezās,

965 Kuģinieki kādu trešo

Garā striķī piesēja.

Augšā tas nu tāpat sauca:

«Ak tu Dieviņ, cik še jauks!»
Un, tāpat kā abi pirmie,

970 Projām aizskriet gribēja,
Tomēr citi to aiz striķa
Atkal zemē novilka.

Bet tas tagad it ne vārda

Izrunāt vairs nespēja,
975 Un par brīnumu joprojām

Mēms aizvienu palika.

Lāčplēs's tagad nekavējās
Pie šī kalna ilgāki;
Brauca apkārt, kamēr atkal

980 Dienas gaismā iebrauca.

Tagad ceļā negadījās
Vairs nekādi kavēkļi.
Laiks bij jauks, un ceļa vēji

Veicināja braukšanu.

985 Kuģnieki jau sāka cerēt

Baltā jūrā atgriezties,
Kad tie kādā miglas rītā,

Miglai krītot, redzēja
Jūrā kādu svešu salu

990 Ļoti košā izskatā.

Lāčplēs's tūliņ iedomāja,
Ka tā pate sala būs,
Par ko teica Ziemeļmeita,
Ka tā kuģus pievelkot.*

995 Tādēļ viņš nu ātri lika

Kuģi no tās projām griezt;
Bet par velti, — it kā apburts
Kuģis salai tuvojās,
Kamēr ar jo lielu spēku

īooo Salas krastā uzskrēja!
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Uz apburtas jūras salas — Tris jodi — Vecā ragana —

Spīdala — Laimdota un Koknesis — Satikšanās —

Laimīga atgriešanās atpakaļ uz tēviju

Spīdala, kad bija izšķīruse

Lāčplēsi ar savu mīļāko,
Mierā vis vēl viņa nepalika,
Tiem joprojām ļaunu darīja;

s Skrēja tālu pa daudz jūras salām

Abas tās ar veco raganu,
Jūrā vētras, lielus vējus cēla,*

Lāčplēsi ar kuģi aizdzina

Nezināmā, tālā Ziemeļjūrā,

10 Kur tam būtu bijis jābeidzas,
Ja vien turpat laipnā Ziemeļmeita
Nebūtu to laikā glābuse.

Tagad atkal diezin kāda liksta

Varēja tam salā gadīties.

15 Kad no pirmām bailēm kuģinieki
Burvju salas malā atjēdzās,

Redzēja tie salas krasta malā

Daudzi kuģu, laivu dažādu,
Kuras visas šeitan laik' uz laiku,

20 Garām braucot, bija pierautas ;

Visas stāvēja kā pienaglotas ,

Jūras viļņi ap tām skalojās;
Laivinieki nekustoši, mēmi

Viņās gulēja kā akmeņi.

25 Arī visā salā nemanīja
It nekādas dzīvas darbības;
Tikai kādā meža stigas galā
Jūrā iekšā tilts bij uztaisīts*

Un uz ūdens pašā tilta galā
30 Liela, skaista māja stāvēja.
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Lāčplēs's līdz ar saviem kuģiniekiem
Pa šo tiltu mājā iegāja;
Arī šeitan viņi neatrada

It nekādu citu dzīvnieku,

35 Tomēr visā mājā redzams bija,
Ka tā apdzīvota atrodas,
Jo še pielikti bij lieli galdi
Daudziem ēdieniem un dzērieniem;
Tālāk atkal kādā citā telpā

40 Bija mīkstas gultas taisītas.

Kuģa ļaudis ilgi negaidīja:

Noturēja krietnu maltīti

Un tad vakarā iekš mīkstām gultām
Visi līdzi gulēt aizgāja;

45 Tomēr Lāčplēs's viņiem pieminēja,
Ka tas labi darīts nebūšot, —

Vajagot gan kādiem laukā stāvēt

Un šo māju naktī apsargāt.
Sie nu visi viņu lūdza ļoti,

so Lai viņš pats šo darbu uzņemot,

Jo šie visi noguruši esot,
Nevarēšot nakti izturēt.

Lāčplēs's pats nu apbruņojās cieši,*

Izgāja, pie tilta nostājās,

55
Bet neko tas ilgi nemanīja, —

Salā viss bij nāves klusumā.

Tad uzreizi pusnaktī kāds jātnieks
Drīz no meža stigas izjāja;
Tilta galā nākot, zirgs tam stājās,

eo Sprauslāja un negribēja iet;
Jātnieks dusmīgs zirgu apsaukt sāka:

«Ko tu bīsties? lenaidnieka nav;

Būtu gan tur tālā Ziemeļjūrā
Varon's Lāčplēs's manim pretinieks,

6s
Bet tas jauns un nav tik tālu ticis,
Ka viņš šeitan atnākt varētu.»

Lāčplēs's sauca pretim tam no tilta:

«Velti, ķaulis, tu tā domāji,*
Esmu gan jau ticis es tik tālu

70 Un patlaban tevi sagaidu!»
Jātnieks, kurš bij jods ar trijām galvām,
Atteica tam pretim spītīgi:
«Ja tu tiešām varon's Lāčplēs's esi,
Tad nāc laukā spēkiem mēroties!»

75
Abi tie nu gāja salas vidū,
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Bet tur bija tīri meži vien.

Jātnieks teica: «Noput tu šo mežu,*
Lai mums klajums tiek, kur spēkoties!»

Lāčplēs's teica: «Tevim trijās mutes, —

so Kādēļ negribi tu mežu pūst?»
Jods nu pūta, un par trijām jūdzēm
Riņķī apkārt meži pazuda.

Klajumā nu jods tam virsū skrēja
Un tik stipru pliķi iecirta,

85 Tā ka Lāčplēs's gandrīz līdz pat ceļiem
Salas cietā zemē iegrima.
Bet tas atkal tikpat ātri cirta

Pretim tam ar smago zobenu

Un uzreizi ar jo lielu spēku

90 Jodam vienu galvu nocirta.

Tas gan turējās vēl stipri pretim,
Tomēr Lāčplēs's viņu pārspēja
Un tam divas atlikušās galvas

Pēdīgi ar tāpat nocirta.

95 Tad viņš ņēma jātnieku ar zirgu
Un tos tuvā mežā noslēpa.
Pats tas griezās atpakaļ uz māju,

Noģērbās un gulēt nolikās.

Kuģinieki tilta gala mājā

ioo
Netika nu vairāk traucēti.

Otrā dienā priecīgi tie atkal

Eda, dzēra kā pa godībām;
Naktei nākot, Lāčplēsi tie lūdza,
Lai šis atkal māju sargājot.

105 Lāčplēs's atkal apbruņojās cieši,

Izgāja, pie tilta nostājās.
Pusnaktī, lūk, atkal briesmīgs jātnieks
Drīz no meža stigas izjāja.

Jājot runāja tas pats pie sevis:

no «Kur gan brālis vakar palika?
Vai varbūt nav Lāčplēs's manu brāli

Vakar šeitan salā saticis?

Nevar būt, jo tas no Ziemeļjūras
Laikam mūžam neatgriezīsies.»

115 Lāčplēs's sauca pretim tam no tilta:

«Velti, ķaulis, tu tā domāji,
Esmu klāt un vakar tavam brālim

Visas trijās galvas nocirtu!»

Jātnieks, kuram bija sešas galvas,

120
Atteica tam pretim dusmīgi:
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«Ja tu manu brāli kāvis esi,
Tad es tavus kaulus samalšu;
Nāc vien laukā, nopūt salā mežu,
Lai mums klajums tiek, kur spēkoties!»

125 Lāčplēs's teica: «Tev ir sešas mutes, —

Kādēļ negribi tu mežu pūst?»
Jods nu pūta, un par sešām jūdzēm

Riņķī apkārt meži nozuda.

Klajumā nu jods tam virsū krita

no Un tik stipru pliķi iecirta,

Tā ka Lāčplēs's dziļi, līdz pat gurniem,
Akminaiņā zemē iegrima.
Bet tas ātri tāpat pretim cirta

Un tam divas galvas nocirta.

135 Tie nu ilgi kāvās viens ar otru,
Kamēr Lāčplēs's jodu pārspēja
Un to atkal līdz ar visu zirgu
Salas biezā mežā paslēpa.

Noguris tas tagad mājā gāja

no Un līdz lielai dienai gulēja.
Trešo nakti viņš uz ļaudīm teica:*

Būšot iet gan māju apsargāt,
Bet lai šonakt viņi visi līdzi

Paliekot iekš mājas nomodā,

145 Jo varbūt šiem visiem vajadzēšot
let par nakti viņam palīgā;
Tad lai spoguli šo ņemot līdzi

Un to viņam rokā iedodot.

Lāčplēs's tagad ņēma kādu trauku

īso Un to pielēja ar ūdeni,
Uzlika uz atsevišķa galda
Līdzās Staburadzes spogulim;
Ja par nakti, tā viņš ļaudīm teica,
Ūdens tīrs šai traukā paliekot,

īss Tad tie varot droši mājā palikt,

Palīgā lai viņam nenākot;
Bet, ja redzot tie, ka naktī traukā

Ūdens pārvēršoties asinīs,

Tad bez kavēšanas lai šie visi

i6o Steidzoties tam salā palīgā!

Lāčplēs's atkal apbruņojās stipri
Un pie tilta laukā nostājās.
Pusnaktī, lūk, trešais briesmīgs jātnieks
Atskrēja ar galvām deviņām,

ies Tilta galā zirgs tam stāvu slējās,
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Sprauslāja un negribēja iet.

Jātnieks dusmīgs zirgam virsū brēca:

«Ko tu bīsties? lenaidnieka nav,

Ja ar Lāčplēs's pats še būtu nācis,
i7o Tad to mani brāļi zinātu.» —

«Lāčplēs's pats ir gan jau šeitan nācis,
Tavus brāļus vakar nokāvis

Un jau ilgi še pie tilta gaida,
Lai ar tevi tāpat darītu.»

175 Lāčplēs's sauca tā no tilta pretim,
Par ko briesmon's ļoti pārskaitās.
«Ja tu manus brāļus kāvis esi,
Tad es tevi dzīvu aprišu, —

Nāc vien laukā, nopūt salā mežu,

īso Lai mums klajums tiek, kur spēkoties!» —

Lāčplēs's teica: «Deviņas tev mutes, —

Kādēļ negribi tu mežu pūst?»
Jods nu pūta, it kā vētra krāca —

Deviņ' jūdzes mežu nopūta.

185 Tagad Lāčplēsim tas virsū krita

Un tik stipru pliķi iecirta,
Tā ka šis līdz pusei cietā zemē

Tur uz vietas tūliņ iegrima.
Sis nu cirta pretim visā spēkā

i9o Un trīs galvas jodam nocirta.

Jods nu sita atkal vienu pliķi —

Lāčplēs's dziļāk zemē iegrima.
Tas nu atkal jodam pretim cirta

Un trīs galvas reizē nocirta.

195 Tagad tie nu kāvās ļoti ilgi,
Kamēr abi gluži nokusa —

Jodam vēl tik bija viena galva,

Lāčplēs's zemē līdz pat padusēm.
Tas nu gaidīja, kad citi nāktu

200 Viņam palīgā, kā norunāts,

Bet neviens no visiem viņa ļaudīm

Nerādījās šeitan tuvumā;
Tie bij visi sen jau aizmiguši,
Aizmirsuši viņa pavēli.

205 Lāčplēs's tagad savu kara vāli

Svieda turp ar tādu spēcību,
Tā ka tā par kādām trijām jūdzēm

leskrēja pa logu istabā.

No šī trokšņa visi kuģinieki

210 Iztrūkušies kājās uzcēlās;
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Viņi skatijās uz galda traukā, —

Asins tajā jau pār malām gāj'!

Tagad viņi visi ātri skrēja
Salā iekšā meklēt Lāčplēsi,

215 Un, kad jods to gandrīz pašu laiku

Gribēja jau zemē nogremdēt,
Pasniedza tie, ātri pieskrējuši,

Viņam Staburadzes spoguli.

Jods, to redzēdams, pie zemes krita

220 Un kā sasalis tur palika.

Ļaudis Lāčplēsim nu palīdzēja

Augšā tikt, no zemes izrāpties.
Uzcēlies tas arī pēdīgajo
Galvu jodam tagad nocirta,

225 Bet ar savus kuģa ļaudis stipri
Izbāra par neuzmanību.

Tagad, teica viņš, gan laikam būšot

Sala viņu varā atrasties,
Tomēr vajadzēšot to papriekšu

230 Visās pusēs labi pārmeklēt:
Varbūt briesmīgajiem jodu-brāļiem
Atrodoties kaut kur palīgi.

Ar šo nolūku pēc kādām dienām,
Kad bij Lāčplēs's labi atpūties,

235 Gāja tas ar saviem kuģa ļaudīm

Apkārt, salu izmeklēdami.

Izgājuši kādam mežam c*iuri,
letika tie jaukā ielejā.

lelejā bij skaidra, tīra aka

240 Un pie akas kupla ābele.

Kuģa ļaudis visi tūliņ steidzās

Klāt pie akas krietni nodzerties;
Tomēr Lāčplēs's viņiem pakaļ sauca,

Liegdams, lai tie tūliņ nedzerot.

245 Piegājis tas trīsstūrīgi cirta

Akā iekšā drīz ar zobenu —

Acumirklī akā tīrais ūdens

Pārvērtījās it kā asinīs,
Un tur akas iekšā dzirdams bija

250 It kā ievainota vaimanas.

Tomēr pēc neilga laika atkal

Klusums drīz visapkārt iestājās,
Un ar ūdens noskaidrojās akā,*
Tīrs kā zītars atkal palika.
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255 Tagad, teica Lāčplēs's, lai šie dzerot, -

Vaina nu nekāda nebūšot.

Ābelei tur tuvumā pie akas

Bija ļoti skaisti āboli.

Ļaudis padzēruši steidzās klātu,
260 Gribēja sākt noraut ābolus.

Bet ir še uz viņiem Lāčplēs's sauca,

Lai tie neaizkarot ābolus.

Piegājis, tas gribēja jau iecirst

Ābelē ar savu zobenu,
265 Kad iz ābeles ar bailēm sauca

Kāda balss: «Ai, necērt, Lāčplēsi!»
Kamēr Lāčplēs's, it kā satrūkdamies

Atrāvās no kuplās ābeles,
Pārvērtās tā līdz tai pašā brīdī

270 Par it skaistu jaunu sievišķu.

Brinodamies skatījās uz viņu
Tas ar jūtām neizsakāmām, —

Tā bij visa ļauna darītāja,

Viņa ienaidniece — Spīdala!

275 Spīdala nu tam pie kājām krita,

Lūdzās, lai šo nenomaitājot;
Būšot viņa noslēpumus atklāt,
Būšot noziegumus pārlabot;
Apsoloties visā savā mūžā

280 Lāčplēsim vairs ļauna nedarīt.

Lāčplēs's, lai gan visu neticēja,

Dāvināja viņai dzīvību, —

Varon's, kas ar milžiem, jodiem kāvās,*

Negribēja maitāt sievišķu.

285 Tagad Spīdala tam izstāstīja
Visus ļaunus darbus, nodomus,
Kuru tā un Kangars abi kopā

Lāčplēsim par postu darīj'ši;
Ka tie vīluši iz Burtniek' piles

290 Laimdotu un draugu Koknesi —

Un kā draugs un mīļa līgaviņa

Uzticīgi viņam mūžīgi!
Vecā ragana, ko Velna bedrē

Lāčplēs's agrāk esot redzējis,

295 Apbūruse šito jauko salu,
Tā ka kuģi šeitan pievilkti;

Kuģiniekus viņa aizkārdama*

Pārvērtuse drīz par akmeņiem.
Tie trīs jodi, kurus viņš še kāvis,
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300 Esot viņas dēli bijuši,
Kurus tā tur mājā tilta galā

Barojuse daudziem ēdieniem,
Bet pa laikiem viņi kārojuši

Apēst arī kādus cilvēkus;

305 Kuģniekus tad atdzīvinājuse

Ragana un viņiem devuse.

Kad šis viņas dēlus esot kāvis,
Tad tā pārskaitusēs briesmīgi,
Palikuse ielejā par aku

310 Un šī līdzās tur par ābeli.

Ja šie būtot dzēruši no akas,
lekām Lāčplēs's viņā iecirtis,

Tad šie visi gan ar lielām mokām

Nāvi būtot atraduši drīz;

3is Bet caur viņa stipro ieciršanu

Akā nonāvēta ragana.

Tāpat arī Spīdalai būt' klājies,
Ja šis nebūtot to žēlojis.

«Lāčplēsi, tu esi uzvarējis!»

320 Teica tā ar balsi aizgrābtu;

«Pērkons, dievi tevi sargājuši
Ir pret visiem jodiem, ļaundariem.
Tomēr tev vēl grūti darbi priekšā
Gaida mūsu mīļā tēvzemē;

325
Kamēr tu še tālā jūrā maldies,
Tēvu zemi sveši dedzina!

Steidzies, Lāčplēsi, uz tēvu mājām,
Atriebies tur svešiem varmākiem!

Ak, cik labprāt es ar palīdzētu,

330 Ja priekš manis būtu glābšana, —

Ja es būtu tāda nevainīga,
Kada tava daiļā Laimdota.

Bet kas var iz pašām Velna rokām*

Izraut norunātu derību,

335 Kuru pate zīmējuse esmu

Kaislībā ar savām asinīm!»

Spīdala, to teikuse, sev ģīmi

Apsedza un gauži raudāja.

Tagad Lāčplēs's nešaubījās vairāk,

340 Ka no sirds tā vēlas atgriezties;
Te ar viņam tagad prātā nāca

Nejauši tas mazais tīstoklis,
Kuru tas tai naktī Velna bedrē

Bija ņēmis līdz par piemiņu.
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345 Viņš to lika atnest drīz no kuģa
Un tad Spīdalai to pasniedza.
Tikko Spīdala to ieraudzīja,
Kad tā lielā priekā iekliedzās

Un vēl reizi Lāčplēsim pie kājām
350 Pateikdamās viņa nokrita:

«Lāčplēsi, tev visu savu mūžu

Būšu pateicīga kalpone!
Tu ar šo man devi svabadibu,
Velna nagiem mani izrāvi, —

355 Tīstoklis ir mana parakstītā,

Ļaunam apsolītā derība;

Tagad viņu es iznīcināšu

Un tad dzīšos, kamēr dzīvošu,

Tikpat čakli labus darbus darīt,

360
Cik es agrāk ļauna darīju!»
Spīdala no akas burvju spieķi

Paņēma, ar kuru ragana

Modināja augšām kuģiniekus,
Kad tos saviem dēliem atdeva.

365 Tagad viņa staigāja pa krastu,
Visos kuģos, laivās iegāja,
Aizkāra ar spieķi gulētājus, —

Un tie visi dzīvi uzcēlās.

Visiem likās, it kā vienu nakti

370 Vien tie salā būtu gulēj'ši,

Tādēļ visi priecīgi un spirgti
Salā pastaigāties iegāja;

Lāčplēs's arī viņus apskatīja
Un, par ļoti lielu brīnumu,

375 leraudzīja kuģinieku pulkā
Laimdotu ar draugu Koknesi!

*

Laimdota un Koknes's, abi kopā
Bēgdami iz normu klostera,
Sasniedza pēc ilgas ceļošanas

380
Beidzot vācu zemē jūrmali;
Se tie atrada ar kādu kuģi
Gatavu uz tālu braukšanu.

Kuģinieki vācu zemes preces

Gribēja uz svešām ostām vest

385 Un ar Daugavā pie Rīdziņgrīvas

Apmeklēt tur jauno pilsētu.
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Laimdota un Koknes's nezināja
Vēl neko par jauno pilsētu,

Nezināja ar par saviem mīļiem,

390 Kā tiem klājas tālā dzimtenē;

Tādēļ viņu vēlēšanās bija —

Nokļūt ātri mīļā tēvijā.
Tomēr viņu abu vēlēšanās

Vis tik ātri neizpildījās;

395 Tā kā Lāčplēsim, ar' viņiem cēla

Vētras ceļā vecā ragana,
Kamēr beidzot tāļi nost no ceļa
Nezināmā jūrā iedzina.

Kad bij ilgi apkārt maldījušies,

400 Viņi kādā dienā redzēja

Tāļi debess malā jauku salu.

Priecīgi tie turpu nobrauca.

Salai tuvojoties, kuģis skrēja,
It kā vētra viņu aizrautu,

405 Kamēr neapturami tas beidzot

Salā citu pulkā ieskrēja.
Salā kuģiniekiem pretim nāca

Kāda īsti laipna vecene,

Aicināja tos iekš tilta mājas
4io Un tur bagātīgi mieloja.

Vēlāk viņi visi gulēt gāja
Savā kuģī, kur tie aizmiga
Un bij gulējuši visu laiku,

Līdzkam Spīdala tos piecēla.

415 Kas var izteikt visas viņu jūtas
Kad tie satikās ar Lāčplēsi!
Laimdota tam drīz ap kaklu krita,
Koknes's roku spieda sirsnīgi.
Tik ar laiku viņiem vārdi radās,

420 Kad viens otram sāka pavēstīt
Savus gadījumus jūrās, zemēs,

Savas likstas, raibus likteņus.

Lāčplēsim pie tam pavisam zuda

Šaubīšanās savu mīļo dēļ;

425 Tie no jauna apsolījās cieši

Mūžam turēt savu derību.

Spīdala vien stāvēja pie malas,

Neņēma pie runām dalības,

Kamēr Lāčplēs's to pie rokas tvēra

430 Laipni citiem klātu pieveda,
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Stāstīja, kā caur šīs meitas gribu
Esot viņi abi izglābti.
Laimdota un Koknes's tagad steidzās

Spīdalai daudz reizes pateikties

435 Un ar' to no savas puses lūdza

Pieņemt viņu visu draudzību.

Spīdala no sirds ar apsolījās
Palikt viņu īsta draudzene

Un uz priekšu visos gadījumos

440 Ar' ar viņiem kopā turēties.

Spīdalai šī jaukā jūras sala

Bij jau agrāk labi zināma;

Viņa tagad Lāčplēsim un citiem

Derēja par labu vadoni.

445 Izrādījās, ka šī jūras sala

Visa bija ļoti auglīga,
Tā ka daudzi še no kuģiniekiem

Vēlējās uz dzīvi nomesties.

Lāčplēsim, kā salas ieņēmājam,
450 Piederēja viņas valdība;

Tādēļ tam ar pašam vajadzēja
Šeitan kādu laiku nodzīvot,
Kamēr ļaudis salā ietaisījās
Un tas iecēla sev vietnieku.

455 Viņi paši, visi četri draugi,

Mājā tilta galā dzīvoja.

Spīdala še atkal lielā mājā
Visas vietas labi zināja;

Viņa parādīja lielas mantas,

460 Noguldītas daudzos kambaros;
Arī lielu krājumu ar lietām,

Kuras derēja priekš pārtikas.
Laimīgas še pavadīja dienas

Mūsu slavenākie tautieši —

465 Un, ja šiem tik dārga tēvu zeme

Visā ziņā nebūt' bijuse,

Viņi būtu šinī jaukā salā

Laimīgi joprojām dzīvoj'ši.
Bet tāds nebij viņu visu likten's —

470 Mierā, laimē kaut kur nodzīvot;

Sirds tiem dzinās tēvu zemi redzēt,

Ņemt pie viņas ciņiem dalību.
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Kādā dienā, kad jau sataisījās

Viņi nobraukt savā dzimtenē,

475 Kamēr Lāčplēs's ļaudīm deva ziņas,
Noteica, kā viņiem jādzīvo,

Gāja Koknes's vakarā pa salu

Pastaigāties savā nodabā.

Viņš bij ticis līdz tai jaukai lejai,

480 Kur bij akā kauta ragana.
Jau par gabalu tas ieraudzīja
Tur pie akas mazu uguni;
Tuvāk iedams, pazina tas skaidri

Spīdalu pie uguns stāvošu.

485 Rokās turēja tā raibu spieķi
Un vēl kādu mazu tīstokli —

Abus viņa ugunī tad meta,

Pate tā pie sevis teikdama:

«Eita projām jūs pa gaisu gaisiem,

490 Iznīkstat kā dūmi, putekļi;
Jūsu vara par man' iznīkuse,

Esmu tagad no jums svabada!»

Uguns stabs ar troksni svirkšķēdamu
Acumirklī gaisā pacēlās,

495 Palika par līku uguns pūķi,

Sprēgādams tas projām aizlaidās.

Uguns zemē pēc tam arī zuda,
Klusa krēsla leju apklāja.

Spīdala bij nometusēs zemē,

500 Slaucīja no acīm asaras.

Sinī brīdī Koknes's pie tās gāja,
Pacēla to augšām, sacīdams:

«Kāpēc, māsiņ, šeitan tu tik skumji
Slauki, savas daiļās actiņas?»

505 Spīdala gan sākot nokaunējās,
Tomēr viņam lēni atteica:

«Asaras šīs slauķu es aiz prieka,
Cerēdama vēl uz nākotni;

Domāju no jauna iesākt dzīvot,

sio Aizmirsdama tumšo pagātni.

Koknesi, ja tu ko redzēj's esi,

Turi to pie sev' kā slēpumu;
Drīzi laikam mūsu ceļi šķirsies,
Tad tev' pieminēšu klusumā.»

šis
Koknes's satvēra nu viņas roku,
Atbildēja dziļi jūtoši:

«Spīdala, es tavus noslēpumus
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Mūžam klusu pie sev' turēšu;
Tu jau pate aizmirsuse esi

520 Visu savu tumšo pagātni,
Kādēļ man būs par to kaut ko zināt

Es tik zinu savu glābēju!
Bet vēl vairāk, arī manim iraid

Tevim jāsaka kāds noslēpums,
525 Kurš, ja tu vien viņam piekritīsi,

Mūsu ceļus tomēr savienos;

Spīdala, nāc, ceļo ar man' kopā,
Zini ar, ka tevi mīlēju!»

Spīdala, to dzirdot, nobālēja.

530 Viņas krūtis ātri cilājās;

«Koknesi,» tā teica, «vai tu zini,
Ko tu vēlies sev par līgavu?
Šovakar še lejā dedzināju

Ugunī es velna derību!» —

535 «Zinu,» teica Koknes's stingrā balsī,

«Redzēju, kā viņa iznīka;
Zinu ar, ka varu ļoti cienīt

To, kas krīt un atkal uzceļas —

Tas gan stāvēs stingrāki uz kājām

540 Nekā tas, kas vēl nav pakritis.»
Kad vēl Spīdala, tik no nejauši
Pārsteigta, pie sevim domāja,
Koknes's viņai sēri tālāk teica:

Ja šī viņa jūtas atraidot,

545
Tad gan labāki tam būtu bijis
Krasta malā būt par akmeni,
Nekā tikt no savas izglābējas
Pirmā mīlestībā atraidīts.

Spīdala nu ilgāk neturējās,
550 Galvu paceldama, atteica:

«Ja tik cēla tava mīlestība,
Tad es arī citād' nevaru;

Ņemi man', es būšu uzticīga,
Kā var būt vien kāda pasaulē!»

555 Tagad apķēra to Koknes's cieši,

Skūpstīja no acīm asaras;

Silta vēsma viņiem garām laidās,
Tā bij — Laimas mātes svētība.

Otrā dienā Lāčplēs's savu kuģi

560
Laida projām jūrā līgoties, —

Salā visa burvība bij beigta,
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Kuģi gāja, kur vien gribēja.

Ceļā Koknes's, Spīdala ar pate

Izstāstīja savu mīlību;

565 Lāčplēs's, Laimdota, šie mīļie draugi,

Priecājās par viņu laimību;
Aizmirstas bij tagad visas bēdas,
Ko tie viens par otru cietuši.

Tagad viņu ilgošanās bija
570 Notikt ātri savā dzimtenē.

Kavēkļi vairs ceļā negadījās,

Ziemeļvēji vētras necēla, —

Likās, it kā pate Jūras māte*

Veicināja viņu braukšanu.

575 Kamēr beidzot tālā debess malā

Tumši priežu meži rādījās,
Krasti cēlās, nāca tuvāk, tuvāk —

Daugavgrīvā kuģis iebrauca.
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VI DZIEDĀJUMS

Līgo svētki, Līgas nakts — Virsaišu sapulce —

Lāčplēsis ar biedriem sapulcē — Kāzas — Karš ar bruņeniekiem —

Lāčplēsis Lielvārdē — Kangars un Diterihs kā nodevēji —

Lāčplēša nāve
— Beigas

Par gadskārtu Līgo nāca*

Savus bērnus apraudzīt —

Tad pa visām latvju ārēm

Līgo, Līgo skanēja!

s Pogāj' mīļi lakstīgala
Visos upju līcīšos, —

Līgo svētki, Līgas nakte*

Bija atkal nākuse.

Zilā kalna kalnagalā*

10 Dega gaišas ugunis;
Līgusoņi ragus pūta,*
Svētkos sauca tautiešus.

Un tie nāca, jauni, veci,

Lieli, mazi, bariem vien.

15 Tēvi nesa medu alu,
Mātes sierus, plāceņus;
Jaunas meitas, jauni puiši —

Zāles, puķu vaiņagus.
Līgas naktī visi kopā

20 Pušķojās un priecājās:
Eda, dzēra, dejas veda,

Līgo dievam ziedoja.

Līgusoņi tautas veda

Klāt pie dievu altāra,

25 Izlēja tur medus kausus,

Dārgas zāles dedzināj'.
Un, kad liesmas, dūmu smarša

Pacēlās no altāra,
Dziedāja tie visi kopā
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3o Slavas dziesmas, lūgšanas:
«Mēs tev' redzam mīlestībā,
Līgo, Līgo,
Labu draugu saderība, Līgo!
Svēti mūsu saimniecību,

35 Līgo, Līgo,
Pildi klētis, pildi bļodas, Līgo!

Ņemi savu sirmo zirgu,*

Līgo, Līgo,

Apjāj musu miežu laukus, Līgo!
40 Izmin smilgas, lāču auzas,

Līgo, Līgo,
Lai aug musu tīri mieži, Līgo!
Mūsu pļavām zāli dodi,

Līgo, Līgo,

45 Musu telēm smalku sienu, Līgo!
Mūsu telēm smalku sienu,

Līgo, Līgo,
Tīras auzas kumeļiemi, Līgo!
Kaisi puķes, kaisi ziedus,

so Līgo, Līgo,
Musu kalnos, ielejasi, Līgo!
Lai pin visas ciemu meitas,

Līgo, Līgo,
Raibus puķu vainadziņus, Līgo!

55 Atved mūsu tautu dēliem,

Līgo, Līgo,

Daiļas, krietnas līgaviņas, Līgo!

Piešķir mūsu tautu meitām,

Līgo, Līgo,

60
Dižus miežu arajiņus, Līgo!
Nāci ciemā, nāci sētā,*

Līgo, Līgo,
Savu bērnu apraudzīti, Līgo!
Lai bēg skauģi, lai bēg burvji,

65 Līgo, Līgo,
Lai mēs tevi mīlējami,

Līgo, Līgo,
Lai mes tevi pieminami, Līgo!»

Kamēr dziesmu pilnas skaņas*

vo Mežos, lejās aizlaidās,

Parādījās svētā birzē

Apakš kupliem ozoliem

Aizgājušo tēvu ēnas —
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Tautas sargu dvēseles.

75 Vaideloši, līgusoņi

Redzēja šos varoņus,

Godbijīgi segtām galvām
Viņiem garām staigāja.
Tagad tautu pamācīja

so Vaidelošu vecākais

Vienprātībā, saderībā

Visiem kopā turēties,

Visās kaitēs, gadījumos
Saviem brāļiem palīdzēt.

85 Un drīz visi, veci, jauni,
Mīļi rokas sadevās,
Visi solījās no jauna
Palikt labā draudzībā.

Kuram bij kāds zināms naidnieks,

90
Tas pie viņa nosteidzās,
Roku dodams, mīļi lūdza

Atkal mieru saderēt.

Un pie Zilā kalna birzēm,

Dievu vaiga tuvumā,

es Svētīta no tēvu gariem,
Visa tauta apmetās.

Zaļā zālē sēdēdami

Pulkos, baros, pulciņos,

Mājas tēvi, mājas mātes

ioo Izdalīja dāvanas.

Pilnas kannas, kausi, ragi,
Pielieti ar miestiņu,

Ceļoja pa rindu rindām,
Krietnus malkus sniegdami;

ios Plāceņus un mīkstus sierus

Deva līdz ko uzkosties.

Ēdot, dzerot sarunājās,
Daudzas lietas apsprieda.
Vīri savus darba biedrus

no
Šeitan kopā atrada,

Sievas savas tautu māsas,

Kuras tāļi dzīvoja;

Arī sirmgalvji vēl dažus

Ņiprus večus satika,
līs Kuri tiem priekš ilgiem gadiem

Bija biedri jaunībā.
Bet par visiem jaunā audze

Ligas naktī priecājās:
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Puiši pulkos kaislām jūtām

120 Dziedāja par mīlibu;

Meitas koros atbildēja,
Milību tiem liegdamas,
Tomēr katra gan pie sevis

Klusumā tās vēlējās,

125 Kaut jel jaukais brītiņš nāktu,

Mīļāko kad apkamptu.

Tālāk, tālāk puiši spiedās
Meitu baru tuvumā,

Kamēr drīzi katris savu

no Izredzēto saķēra
Un ar viņām roku rokās

Rindu dejas uzveda.

Uzkalnā tur birzes malā

Apakš svēta ozola

135 Sapulcējās vaideloši,

Visi tautas virsaiši;

Pārsprieda par mieru, karu,

Zīlēja par likteni.

Viņu pulka vecais Burtnieks

no Atradās un Aizkrauklis,

Vēlāk arī vecais Lielvārd's

Svētā birzē ieradās.

Nopietni bij viņu ģīmji,

Nopietni tie runāja;

145 Rūnu birkas, birzē lasot,*

Grūtas zīmes rādīja.

Sevišķi bij vecais Lielvārd's

Šoreiz dziļi noskumis;
Kad bij savus vecos biedrus

īso Sirsnīgi tas apsveicis,

Nostājās tas viņu pulkā,
Uz tiem šādi runāja:*

«Virsaiši ap Zilo kalnu,
Jūs to postu nezināt,

īss Kurš šai pašā laikā draudē

Mūsu tautu samaitāt;

Zināt, ka pie Rīdziņgrīvas

Daugavmalā apmetās
Sveši ļaudis, kuriem 11vi

tco Atļāva še tirgoties;
Vēlāk viņiem piebiedrojās
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Dzelžu bruņu nesāji,

Kuri katru pavasaru

Pulkiem šeitan atnāca.

i65 Tagad viņi Rīdziņgrīvā

Būvējuši cietoksni,

Ikšķilē un Salaspili
Mūra pilis cēluši,
Un no turenes kā zvēri

i7o Glūn uz laupījumu vien;
Tie papriekšu it kā lapsas

Viltīgi mēdz pieglausties,
Bet pēc tam kā nikni vilki

Aprij visu kārīgi.

175 Līdz šim viņi līvu zemi

Gluži postā likuši;

Viņu ciemus dedzināj'ši,

Viņu mantas laupij'ši;
Nokāvuši vīrus, sievas,

īso Kuri pretim turējās,
Citus atkal piespieduši

Pieņemt svešu ticību.

Bet vispārais viņu nolūks

Ir šo zemi iekarot

185 Un šīs zemes tautas visas

Sev par vergiem padarīt,
Un tad visu Balt'jas zemi

.Savā starpā izdalīt.

Tādēļ arī kādā dienā

i9o Mani ļaudis vēstīja,
Ka pulks svešu kara vīru

Atjājot uz Lielvārdi.

Ātrumā, cik spējams bija,
Liku ļaudis apbruņot

195
Un ar viņiem tad aiz vārtiem

Svešiem priekšā nostājos;
Uzrunāju tos it īsi,

Prasīdams, ko vēlējas.

Tad iz pulka atdalījās*
200 Drīz kāds plecīgs bruņenieks,

Teica, Dan'jel viņu saucot,

Sūtīts tas no bīskapa

leņemt savu nomas vietu,

Veco pili Lielvārdi.

2C5 Ja ar labu es to vēlot,
Tad šis manim atļaujot
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Dzīvot savā vecā mājā
It kā viņa babuļnieks;*
Jaunu mūra pili būšot*

210 Viņš priekš sevim uztaisit.

lemītniekiem manos ciemos

Nodošanas uzlikšot;

Ņemšot tas no saimniecības*

Sevim daļu desmito

215 Un priekš saviem baznīctēviem

Podu visas labības —

Pods no katra mājas arkla

Viņiem būšot jāskaita.

Zināms, ka es atraidīju

220 Bargi tādu bezkauņu.
Par to tika nopostīta
Manu tēvu vecā pils —

Ļaudis kauti, vaņģos ņemti,
Visas mantas laupītas.

225 Pats ar kādu mazumiņu

Karotāju izglābos;

Aizgāju uz Gaujas krastiem —

Dabrels mani uzņēma.*

Viņa stiprā pilī nāca

230 Daži latvju virsaiši,

Salasīja karotājus,
Pilei vaļņus apmeta;
Un no šejienes tie kopā
Līdz ar līviem gribēja

235 Svešo varai pretim stāties,

Bruņeniekus apkarot.
Bet caur Danijelu ziņas*

Rīgas bīskaps dabūja,
Lielu bruņenieku pulku

240 Tas uz Gauju sūtīja;

Viņu pulkā arī radās

Kaupa pats no Turaidas.

Tas par postu visai zemei

Bija licies kristīties

245 Un ar zemes ienaidniekiem

Slēdzis cietu draudzību.

Tagad viņš ar bruņeniekiem

Gaujas pili apsēda,
Dabrelu un citus sāka

250 Drauga prātā skubināt,
Lai šie savus tēvu dievus
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Atstājot kā maldīgus.
Romas lielais pāvests esot

Sūtīj's savu vietnieku,

255 Kurš par šiem kā bērniem būšot

Valdīt Rīgas pilsētā,
Ja šie labā prātā gribot
Padoties un paklausīt.
Kad no vaļņa virsait's Rūsiņš*

260 Gribēja tam atbildēt

Un, kā ierasts, godprātīgi
Noņēma sev cepuri,
Tad kāds bruņenieks iz stopa

Smagu bultu izšāva,

265 Kura neapsegto galvu

Rūsiņam ar aizķēra —

Nāvīgi no bultas trāpīts,
Virsait's zemē pakrita.
Par šo neģēlīgo darbu

270 Visi ļoti sašuta

Un iz piles vaļņiem laukā

Bruņeniekiem uzbruka,
Sakāva tos līdz pat naktei,

Piespieda uz bēgšanu.

275 Tomēr viņiem jauni pulki
Drīzi nāca palīgā;
Tautieši tad atkal pilī
Visi devās atpakaļ.
Še nu bija asas cīņas

280 Daudzi dienu, nedēļu,
Kamēr visa staltā pile
Rokās krita pārspēkam.
Piles karotāji ļoti

Cīnījās kā varoņi,

285 Kamēr beidzot gandrīz visi

Vaļņos nāvi atrada.

Ar šīs piles ieņemšanu

Latvju zeme vaļā stāv.

Dzird, jau lielus karaspēkus

290 Bīskaps atkal rīkojot.
Virsaiši, es jums šo vēsti

Tagad nesu bēdīgu,
Bet, ja dievu prāts būs licis,
Gals var veikties laimīgi;

295 Vēl ir latvju plašās ārēs

Daudz to šķēpu kalēju,
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Vēl ir simtu simtiem rokas,
Zobenus kas vicina, —

Pūšat taures, sitat bungas,

300 Saucat karā tautiešus,

Un šai dienā visa tauta

Kā viens vīrs būs gatava
Mirt vai savu brīvestību

Aizstāvēt līdz pēdīgam!»

3os Kamēr virsaiši šo vēsti

Sašutuši klausījās,

Apkārtnē pa visām lejām
Līgošana apklusa;
Bet tad simtas balsis sauca:

310 «Lāčplēs's, lūk, kur Lāčplēs's nāk!»

Un pēc kāda īsa laika,

Pavadīts no gavilēm,

Lāčplēs's līdz ar saviem biedriem

Svētā birzē iegāja.
315 Lāčplēs's savu veco tēvu

Apkampa it sirsnīgi,

Tāpat savus abus tēvus

Laimdota ar Spīdalu;
Koknes's arī sveicināja

320 Pazīstamus virsaišus.

Tagad visi sapulcētie

Bēdas, rūpes aizmirsa,

Kamēr Lāčplēs's viņiem tuvu,
Tikmēr briesmas tālumā.

325 Sevišķi bij vecie tēvi

Daudz no prieka aizgrābti,
Ka tie atkal savus bērnus

Redzēj' sveikus veselus.

Lāčplēs's nu ar biedriem ņēma

330 Dalību pie sapulces,

Noklausījās visus stāstus,
Notikumus Baltijā.
Sirds tam dziļas sāpes juta,
Acīs dusmas zvēroja,

335 Kad starp citiem arī viņam
Stāstīja par Lielvārdi.

Vaideloši sludināja
Svētkus esam pabeigtus;

Novēlēja visu tautu
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340 Dievu stiprā glābšanā,

Skubināja tautu dēlus

Palikt labā cerībā

Un, ja vajadzīgs, priekš tautas

Nodot mantu, dzīvību.

345 Visi tagad apdomīgi
Savās mājās aizgāja,
Visi zināja, ka drīzi

Viņu rokām vajadzēs

Sirdīgi šai grūtā laikā

350 Tēvu zemi aizstāvēt.

Bet jau saule uzlēkdama

Atrada tur pakalnā
Virsaišus vēl kopā sēžot,

Tautas lietas apspriežot;

355 Vienprātīgi viņi lēma

Karu vest ar svešniekiem,
Iznīcināt tos pavisam
Vai iz zemes izraidīt, —

To, uz šķēpiem stāvēdami,
360 Viņi svēti solījās.

Vadoni priekš kara pulkiem

Lāčplēsi tie vēlēja
Un par palīgiem tam klātu

Tālvaldi ar Koknesi.

365 Tad, vēl reizi solījušies

Pastāvīgu draudzību,
Virsaiši no Zilā kalna

Pēdīgi ar izšķīrās.
Lielvārd's, Lāčplēs's, Koknes's, Tālvald's,*

370 Aizkrauklis un Spīdala
Pavadīja visi līdzi

Burtnieku ar Laimdotu, —

Jaunie pāri Burtniekpilī
Kāzas svinēt gribēja.

375 Viņu tēvi, vaideloši,
Tos jau tagad svētīja.

«Kādēļ mans vainadziņš*
Šķībi stāv galviņā?
Kā tas šķībi nestāvēs,

380 Pilns kad tautu valodām!

Andrejs Pumpurs
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Vainadziņu valkādama,*
Par Laimiņu nebēdāj';
Kad noņēma vainadziņu,
Lūdzu Laimas raudādam'.

385 Tais', tautieti, niedru klēti*

Sudrabiņa vadzīšiem,
Lai tur kari mūs' māsiņa
Savu zīļu vainadziņ.

Tilti rībi, tautas jāji,*

39C Nejāj mani bāleniņ';
Kad jās mani bāleniņi,
Žvadzēs vara zobeniņ'!

Redz, kur stalti kara vīri,*
Mani balti bāleniņ',

395
Ar zobenu vārtus vēra,
Stāvu dīda kumeliņ'!»

Tā dziedāja panākstnieki,
Preceniekus gaidīdam',
Precenieki Burtniekpilī

400 Ar pie vārtiem sajāja;
Lāčplēs's, Koknes's ar daudz citiem*

Pavadoņiem ieradās.

Tie pēc veca ieraduma

Gluži sveši izlikās:

405 Prasīja pēc mājas vietas

Sev un saviem kumeļiem;
Sētā atkal kāzu ļaudis

Viņus visād' tirdīja:

Prasīja, no kādas tautas

410 Un uz kurien' iedami,
Vai šos arī droši varot

Labā mājā paciemot,
Kamēr vecais Burtnieks nāca,

Pats tos iekšā ielaida.

4i5 Istabā bij galdi klāti,
Pielikti ar ēdieniem;

Pašā vidū divi krēsli

Izpušķoti stāvēja.
Uz šiem krēsliem precenieki*

420 Abi divi nosēdās,

Vēlējās, lai viņiem rādot
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Visuskaistās jaunavas.
Kāzinieki tagad viņiem
Šādas tādas pieveda;

425 Bet tie visas atraidīja,

Prasīja pēc labākām,
Kamēr beidzot priekšā nāca

Laimdota ar Spīdalu.
Tās bij greznās rotās ģērbtas,

430 Galvās kroņi uzlikti,
Izrakstīti dārgām zīlēm,

Apkalti ar vizuļiem.
Precenieki augšām cēlās,

Teica, šīs tās īstajās;
435 Sēdināja viņas krēslos,

Paši līdzās nostājās.
Tagad viņi vaicāt sāka,*
Vai šos kroņus pārdošot.
Būšot šie ar dārgu naudu

440 Dārgu preci aizmaksāt.

Pašas jaunās klusu cieta,
Kāzinieki runāja;

Teica, ne ar pūru zelta*

Nevarot tos aizmaksāt,
445 Ne ar varu, nedz ar karu

Tikt pie viņu vizuļiem.
Tomēr pēc no abām pusēm

Labprātīgi salīga,

Un, kad šie bij solījušies

450 Sargāt tās un lutināt,
Arī pašas valkātājas
Preceniekiem vēlēja.

Tagad nāca vaideloši,
Abus pārus laulāja:

455 Salika tiem rokas kopā,
Laimai viņus dēvēja,

Apsēja ar ozollapām,

Sapītām ar vītenēm;

Pie tam viņi šādus vārdus

460 Svētīdami runāja:
«Tā kā slaida vītenīte*

Vijas apkārt ozolu,

Tā lai vijas līgaviņa

Apkārt savu arāju!»

465 Jaunie vīri izplatīja

Tagad kāzu dāvanas;
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Līgavas tiem savus kroņus*
Atdeva ar asarām;

Un šie viņām galvā lika

470 Dārgas samta cepures,

Apšūtas ar cauņu ādām,
Izrotātas sudrabā;
Jaunās tad aiz galda veda

Un tām blakus nosēdās.

475 Nu tik sākās kāzu dzīres

Vairāk dienu, naksniņu,
Pavadītas koru dziesmām,

Daudzām dejām uzvestām.

Tomēr vecais Burtnieks beidza

480 Kāzu dzīres agrāki,
Nekā citkārt ierasts bija,
Miers kad zemē valdīja.
Jaunie pāri nedabūja

Ilgi kopā priecāties

485 Un pēc kāzām klusā mājā
Baudīt jauno laimību,

Likten's, nenovēršams likten's

Jaunos vīrus piespieda
Atrauties no mīļām krūtīm,

490 Doties atkal klajumā,
Tur, kur, šķēpus, bruņas laužot

Kājas samirkst asinīs.

Burtnieks lika kara taures

Pūst pa visiem pakalniem,

495 Lika visos kalnu galos
Naktī uzkurt ugunis.
Citi virsaiši, to redzot,
Arī tāpat darīja, —

Tā bij zīme, ka uz karu

500 Jāpulcējas tautiešiem.

Un pa visiem ciemiem, mājām
Visā plašā Latvijā
Tautu dēli, bāleliņi,
Visi karā rīkojās:

505 Zobenus un šķēpus tvēra,

Apsedloja kumeļus;

Māsas, jaunas līgaviņas,

Pušķoja tiem cepures,

Raudādamas, dziedādamas

510 Pavadīja kareivjus.
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Driz pa visiem ceļiem, jūtēm

Jāja stalti kareivji,
Salasījās baros, pulkos,
Nakti birzēs gulēja,

515 Kamēr otrā trešā dienā

Pulcēs vietā notika. —

Lāčplēs's līdz ar citiem vadiem

Pulcēs vietā ieradās,
Kara pulki viņus sveica,*

520 «Likop, līkop!» saukdami.

Burtnieks, Lielvārd's, abi vecie

Pavadīja kareivjus,

Viņi gribēja līdz beigām
Palikt kara tuvumā;

525 Ari abas jaunās sievas,

Laimdota ar Spīdalu,

Negribēja mājās palikt,

Gāja līdzi kareivjiem.

Turp, kur Gaujas krasti lokās

530 Dziļās gravās, ielejās,
Kur starp mežiem krastu līčos

Atrodas daudz pilskalnu,

Apdzīvotu latvju ciltīm,
Zemes vaļņiem apmestu,

535 Turpu devās kara pulki,
Vadīti no Lāčplēša;

Un, kur vien bij ieviesusēs

Vācu sērga pilskalnos, —

Ceļā tika izpostīti

540 Visi viņas perēkļi.
Tālāk ceļā viņi nāca

Dabreļa pils tuvumā;
Šeitan pulka bruņenieku

Bija sapulcējušies,

545 Veco pili tie no jauna

Bija cietinājuši.

Lāčplēs's drīz ar saviem pulkiem

Stipro pili ieņēma,
Pie kam daudzi bruņenieku

550 Pazaudēja dzīvību.

Tālāk, tālāk kara pulki,
It kā viļņi plūzdami,

Gāja cauri mežiem, lejām,

Apstāšanās nebija,
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555 Kamēr beidzot Kaupa pili
Turaidu tie sasniedza.

Šeitan livu zemes daļā

Pilnīgi bij redzama

Visās pilīs, visos ciemos

560 Vācu kungu valdība.

Treknās druvās mieži, rudzi

Zelta vārpām līgojās,
Līvi viņus ara, sēja, —

Svešie ņēma pļāvumu;

565 Trekni lopi, govis, vērši

Zaļās pļavās ganījās, —

Svešie viņu gaļu ēda,

Viņu ādas pārdeva.
Pilīm blakus bija celtas

570 Svešinieku baznīcas.

Priesteri un mūki viņās

Ļaudis dzina, kristīja.
Kristītos par kalpiem sevim

Svešinieki darīja

575 Un no viņiem nodošanas

Katrā gadā iedzina.

Tie, kas vēl bij palikuši
Savā tēvu ticībā,

Izklīda pa dziļiem mežiem*

580 Nezināmās silavās;
Se tie cirta aklus mežus,

Dedzināja līdumus,

legrozīja jaunas mājas,
Tēvu dieviem kalpoja.

585 Bet ir še tos uzmeklēja
Bruņenieku izlūki

Un, tiklīdz kā iedzīvojās,
Nodošanas uzlika.

Kara pulkiem tuvojoties,
590 Svešinieki iztrūkās,

Atstāja drīz savas muižas,

Savas mūku baznīcas.

Visi bēdza, ieslodzījās

Stiprā pili Turaidā.

595 Lāčplēs's to no visām pusēm
Saviem pulkiem apsēda.

Nebija vis viegla lieta

leņemt stipro Turaidu —



Andrejs Pumpurs

248

Bruņenieki lielā pulkā

600 lekšpusē tur atradās,
Šāva simtiem smagas bultas,

Atgainīja kareivjus;
Līdzkam Lāčplēs's lika taisīt

Pulka trepes, stalažas

605 Un tad kādā tumšā naktī

Piles vaļņus pārkāpa.
Kaušanās uz piles vaļņiem
Tagad bija briesmīga!
Krita daudz no abām pusēm,

6io
Abas daudzreiz atkāpās;
Lāčplēs's visiem pašā priekšā,

Bruņeniekus nāvēja,

Viņa spēkam nelīdzēja
Dzelžu bruņas stiprākās.

6is Bruņenieki, tādu spēku

Redzēdami, pārbijās,
Tā ka visi sāka nomest

Savus kara ieročus

Un uz dzīvību vai nāvi

620 Lāčplēsim tad padoties.

Kaupa pats še neatradās,
Tas bij Rīgas pilsētā,
Kur aizvienu uzturējās,
Dzīvodams pie bīskapa.

625 Lāčplēs's lika viņa pili

Sagraut līdz pat pamatiem;
Baznīcas un mūku mājas
Pelnu čupās dedzināt,
Lai joprojām svešiniekiem

630 Nebūtu še patversme.
Bruņenieku pulkā bija
Arī priester's Diterihs;

Tas ar lišķu mēli teica,
Ka tie šeitan nākuši

635 Vien ar Kaupa vēlēšanu,
Kurš tiem pili atdevis;
Tādēļ lūdzot šiem kā viesiem

Dāvināt jel dzīvību.

Lāčplēs's arī vēl arvienu

640 Kaupu ļoti cienīja,

Tādēļ beigās paklausīja
Diteriha lūgšanu,
Lai gan viņam līvi teica,
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Neklausīt šim cilvēkam:

645
Šis ar savu lišķu mēli

Esot visu niknākais —

Esot šos jau simtas reizes

Lišķēdams tas piekrāpis;
Tādēļ, ja ar visus citus

650 Viņš še dzīvus atlaižot,

Ditrihi, šo melu mūku,

Lai tas viņiem izdodot.

Lāčplēs's tagad pavēlēja*
Izdot viņiem Ditrihi.

655 Šie to veda svētā birzē

Saviem dieviem upurēt.
Bet, kad sirmais zirgs pār šķēpu
Trīsreiz bija pārkāpis
Un ikkatru reiz papriekšu

660 Kreiso kāju pārspēris,
Tad bij zīme, ka ir dievi

Atraida šo nelieti.

Tādā ziņā arī Ditrihs

Vēl no nāves izglābās.

665 Lāčplēs's lika svešiniekiem

Atņemt bruņas, ieročus

Un tad tos ar plikām galvām
Aizdzīt Rīgas pilsētā.

Tagad viņš še visu zemi

670 Deva līvu vecākiem,

Atstāja še Tāluvaldi

Līdz ar viņa kareivjiem,
Lai šie kopā līdz ar līviem

Gaujas krastus sargātu;

675 Pats ar Koknesi un tēvu

Ņēma citus kareivjus
Un tad devās mežiem cauri

Taisni tie uz Lielvārdi.

Tā kā Turaidā, bij ari*

680 Bruņenieki Lielvārdē

Nometušies pilnā dzīvē,
Kā jau visur raduši.

Tomēr še par visiem niknāks

Bija viņu vecākais, —

685 Dan'jels Bannerovs bij cilvēks

Bez nekādas apziņas;
Tas bij vecās piles vietā
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Mūra pili uzcēlis

Pašā stāvā Daugav's krastā,

690 Darīj's nepieietamu,
Un no šejienes visapkārt
Uzbrucis un laupījis,

Ciemus, mājas dedzinājis,

Ļaudis visād' spaidījis.

695 Šādas briesmas redzēdami,

Bija daži vecajie

Bēguši ar savām ciltīm,

Dziļos mežos slēpušies.

Dan'jels beidza laupīšanu —

700 Izsūtīja vēstnešus,
Lika teikt, ka gribot mierā

Dzīvot tas ar vecajiem,
Un dēļ miera derēšanas

Lūdza tos uz pili nākt.

705 Vecie, kuri nezināja
Paši ļaunas viltības,

Paklausīja negantniekam
Un uz pili nonāca.

Dan'jels viņus kādā klētī

710 Ārpus piles saņēma,
Sniedza viņiem ēst un dzerti,

Sarunājās draudzīgi;
Bet uzreizi, kamēr visi

Vēl pie galda sēdēja,

715 Izgāja tas ātri laukā,
Klētes durvis aizslēdza.

Tad ar saviem bendes kalpiem
Klēti salmiem apkrāva
Un no visām pusēm ātri

720 Uguni tai pielika.
Uguns liesmas drīz vispāri
Visu klēti apņēma, —

Karstums, dūmi spiedās cauri,

lekšā brēca cilvēki!

725 Dan'jels pats ar saviem biedriem

Piles vaļņos stāvēja
Un ar ļauniem velna smiekliem

Uguns liesmās skatījās.
Tomēr tam šie smiekli galā

730 Palika par izbailēm,

Jo turpat pa meža ceļiem

Atskrēja daudz jātnieku —
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Viņiem priekšā Lāčplēs's jāja.
Smago šķēpu turēdams;

735 Dzirdot kliegšanu tur klēti,

Lāčplēs's durvis iesita

Un ar citu palīdzību
Vecos ātri izglāba.
Sie kā debess-nokritušo

740 leraudzīja Lāčplēsi, —

Prieka pilni pateicību
Izteica par glābšanu
Un tad ātri izstāstīja,
Kā šos krāpis Danijels.

745 Dzirdot šādu velna darbu,

Lāčplēs's ļoti apskaitās,
Sauca savus ļaudis kopā,
Sāka pili apkarot.
Lai gan bruņenieki stipri*

750 Līdz pat nāvei turējās,
Tomēr pēc neilga laika

Lāčplēs's pili ieņēma.
Pēc tam viņš bez žēlastības

Lika visus nomaitāt —

755 Bez vien pašu Danijelu,
Kuru dzīvu saņēma;

To viņš vēlāk atvēlēja
Saviem ciemu vecākiem,

Lai, kā zinādami paši,

760 Atriebjas šim ļaundarim.

Atri izpaudās šī ziņa:

Lāčplēs's esot Lielvārdē.

Visos ciemos, visās mājās
Prieka vēsti saņēma.

765 Visi atkal kā no jauna
Atdabūja dzīvību;

Tie, kas bija izklīduši,

Dziļos mežos slēpušies,

Salasījās atkal kopā,

770 Vecās vietas ieņēma;
Visi steidzās prieka pilni*
Drīz uz pili Lielvārdi

Pateikties par svabadību,

Apsveicināt Lāčplēsi.

775 Lielvārdē bij prieka dienas,
Svētki kara uzvarai;
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Vecais Lielvārd's visiem ļaudīm
Lielas dzīres darīja,
Eda, dzēra, dejas veda,

780 Laupījumu dalīja.
Kādā dienā atminējās

Danijela virsaiši —

Tie to ņēma, laukā veda,

Daugavmalā nolika,

785 Teikdami: «Tu, vācu sunis,

Nodevi mūs ugunim;

Tagad, kur tu mūsu rokā,
Mēs tev' dosim ūdenim!»

Tad tie ņēma biezu dēli,

790 Danijelu uzlika

Augšpēdu uz biezā dēļa
Un ar virvēm piesēja;
Pēc tam viņu apsmiedami

lestumdīja Daugavā:

795 «Brauci nu uz savu zemi,

Savu brāļu meklēdams!

Līdz ar tevi projām aizbrauks

Arī svešā ticība.»

Briesmas, bailes nu visapkārt

800
Svešiniekus pārņēma,
Dzirdot šādus kara darbus

Se no latvju varoņa;

Visi viņi, kur vien bija,
Nu uz Rīgu aizbēdza,

šos Meklēja tur paglābšanu
Domas mūros stiprajos.
Bet ir še pats bīskaps Alberts*

Nejutās vairs drošumā,

Redzēja, ka viņa vara

Bio Baltijā drīz iznīcis,
Ja tas vēl iz vācu zemes

Kara pulkus nedabūs.

Tādēļ tas ar kuģi brauca

Atpakaļ uz Vāczemi,
šis Gribēja tur lielus pulkus

Bruņenieku saderēt

Un tad jaunā pavasarī
Karu atkal atjaunot.
Tikām Rīgā savā vietā

820 Viņš nu Kaupu atstāja,
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Kurš še palikušos svešos

Apņēmās pats apsargāt.

Lāčplēs's, zinādams, ka zemei

Tālāk briesmas nedraudē,

825 Atlaida uz mājām ļaudis,
Palika pats Lielvārdē.

Šeitan jauki ietaisījās
Abi tie ar Laimdotu;

Laimdota pa iekšu posa,

830 Lāčplēs's laukā strādāja,*

Cietināja tēvu pili,
Saimniecību vadīja.
Koknes's arī devās mājās,
Līdzi ņēma Spīdalu.

835 Aizkrauklis tos pavadīja
Līdz pat pilei Koknesei.

Sirsnīgi ar dieviem teica

Lāčplēsim un Laimdotai;

Šķirdamies viens otram draugi

840 Labu laimi vēlēja.
Vecais Lielvārd's pavadīja

Mājās draugu Burtnieku, —

Abi veči Burtniekpilī
Dzīrās kopā padzīvot.

845 Laimdota un Lāčplēs's abi

Nu priekš sevim dzīvoja,
Apbalvoti slavas darbiem,
Godāti no tautiešiem.

Še uz Daugav's jaukiem krastiem

850 Viņi tagad panāca,
Ko bij grūti meklējuši —

Mīlību un laimību!

Ziedon's atkal kalnus, lejas

Tērpa zaļā uzvalkā,

855 Atkal dabas dzīvinieki

Kustējās it modrīgi.
Tēvu zemei grūti laiki

Likās it kā bijuši —

Katris savās mājās steidza

860 Pavasara darbus sākt:

Arklus iesiet, griezes uzsist,*

Sētas, žogus izlabot.

Ari Kangars bija laukā
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Savā mazā dārziņā, —

865
Grieza zarus, mēja mietus,*
Savu dārzu apkopa.

Viņa ģīmis izskatījās

Tagad ļoti saīdzis;
Tam bij arī notikušas

870 Lietas nepatīkamas.

Posts, ko bija palīdzējis
Tēvu zemē izplatīt,
Kā vispāri, arī viņam
Sliktus augļus ienesa;

875 Zemes ļaudis kā papriekšu
Viņa neapmeklēja;
Svešinieki tā pavisam

Nedomāja ievērot.

Bet par visu vairāk kremta

880 Sirdi vecam liekuļam,
Ka bij Lāčplēs's, tautas varon's,
Lielu slavu panācis
Un ka Spīdala bij brīva,
Velna nagiem izrauta.

885 Viņam vien bij jāsagaida
Moku nāve briesmīga
Un ar savu ļauno sirdi

Vientuļam še jādzīvo.

Tādēļ tikko neiztrūkās,

890 Kad, jau saulei noejot,
Kāda balss pie dārza vārtiem

Dobji viņu apsveica.
Galvu paceļot, tas dārzā

leraudzīja Ditrihi.

895 «Tiešām brīnos, ka tu reizi

Arī mani apmeklē,
Vai gan tev tais mūra pilīs

Apnikuši cepeši?»
Teica Kangars, viņu sveicot,

900 Pasmīnēdams spītīgi.

«Cepeši nav apnikuši,
Bet drīz viņu pietrūcis,
Ja ar savu mākslas spēku
Nenāksi man palīgā;

905 Šoreiz tevim solu visu,
Ja vien manim līdzēsi,»
Teica Ditrihs, izstāstīdams,

Ka pie Rīgas atnākšot
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Ar jo lielu karaspēku

910 Bīskaps Alberts drīzumā;
Tomēr viss par velti būšot,
Kamēr Lāčplēs's Baltijā —

Bruņenieki nevarēšot

Vis šo zemi iekarot.

915 Tādēļ lai šis izmeklējot,
Kur tā stiprums pastāvot,

Un ka pretinieks kāds stipris
Varētu to pārvarēt.

Kangars teica, viņš jau desmit

920 Reizes esot sūtījis
Viņam ceļā milžus, jodus,
Bet tas maz ko līdzējis;

Lāčplēs's visus zemē kāvis,
Dzīvs no valgiem iznācis.

925 Ja tas tagad bruņeniekus
It kā lakstus kapājot,
Tad šim gan maz bēdas būtot,

Ja to citi apstākļi

Nepiespiestu izturēties

9?o Naidīgi pret varoni.

Pats šis nezinot, ko iesākt

Tālāki pret Lāčplēsi;
Varbūt viņa kalpu gari
Došot kādu padomu.

935 Ditrihs ja par labu ņemot

Viņa prasto dzīvokli,
Tad lai kādu laiku šeitan

Viņa mājā paliekot.
Naktī ieslēdzās nu Kangars

940 Viens pats savā kambarī,

Pieteikdams, lai, ja ko dzirdot,
Ditrihs mierīgs paliekot.
Pusnaktī nu cēlās viesul's,
Visa māja šķobījās,

945 Kambarī bij stenēšana,

Ņurdēšana dzirdama,

Tā ka Ditriham aiz bailēm

Mati stāvu sacēlās;
Tas sev meta krustus priekšā,

950 Noskaitīja pātarus.
Naktis trīs bez gulēšanas

Kangars šādi pūlējās,
Kamēr trešā rītā teica
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Nopietni tas Ditriham:

955 «Nolādēta būs šī diena,

Noslēpumu atklājot;
Arī mēs kā nodevēji
Nolādēti paliksim.
Tomēr ļaunam būs joprojām

960 Darīt atkal ļaunumu.

Tādēļ, manas dabas biedri,

Klausies, ko tev stāstīšu:

Lāčplēs's ir no lāču mātes

Dziļā mežā piedzimis,

965 Kur tā tēvs, kāds dievu svētīts,

Vientulībā dzīvojis.
Tas no mātes lāču ausis

Un ar' spēku mantojis;
Ja nu kāds tam lāču ausis*

970 Cīnīdamies nocirstu,

Lielais spēks tai pašā brīdī

Tad ar' viņu atstātu!

Tagad ej, es esmu galā,
Pateicības negribu.»

975 Lielus pulkus bruņenieku
Alberts bija atvedis

Atkal Rīgā un no jauna
Karu uzsākt rīkojās.

Viņu pulkā tagad radās*

980 Ar' kāds Tumšais bruņenieks,
Kurš daudz gadus vācu zemē

Laupīdams bij dzīvojis;.

Stāstīja, ka viņa māte

Bijuse par raganu

985 Un caur savu velna skolu

Dēlu apvārdojuse,
Tā ka tam neviena brūce

Nebijuse nāvīga.
Šo nu Ditrihs izredzēja

990 Ņemt par savu ieroci

Un ar viltu neģēlīgu
Lāčplēsi tad samaitāt;
Arī Kaupu aicināja
Pie šī darba palīgā,

995 Apsolīdams dieva vārdā

Viņam debess valstību.
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Kādā dienā abi divi,
Laimdota ar Lāčplēsi,
Sēdēja pie galda pilī,

1000 Runādami dažāc'i.

Laimdota jau kādu laiku

Likās it kā skumīga,

Nebija tik naigi jautra
Kā no pirmā sākuma.

1005 Tagad viņa kādu brīdi

Palika it domīga,
Tad ar kustinošu balsi

Sādi runāt iesāka:

«Lāčplēsi, mans mīļais, saki,

1010 Ko gan tas lai nozīmē:

Dažu reizi nenovilši

Skumjas mani grūtina,
It kā bailes sirdi pārņem,
Lai gan pate nezinu

iois lemesla, par ko tā notiek.

Es jau esmu laimīga,

Ak, tik laimīga, ka baidos,
Vai tik kaut kas nenotiks,
Kas var traucēt mūsu laimi,

1020 Mūsu dzīvi izpostīt.»
Kamēr Lāčplēs's nepaspēja

Laipni viņu mierināt,

Vārtu sargs tam ziņu deva,
Ka aiz vārtiem jātnieki

1025 Saucot, lai tos iekšā laižot,
Esot labi draugi šie.

Lāčplēs's skatījās caur logu, —

Tur pie vārtiem stāvēja
Kādi sveši bruņenieki,

io3o Viņu pulkā Kaupa ar.

Lāčplēs's, zināms, nekavējās,
Lika vārtus attaisīt,

Saņēma tos it kā viesus

Visa goda cienīgus.

1035 Kaupa viņam pavēstīja,
Nākot šie no bīskapa,
Par šīs zemes mieru runāt,

Noslēgt labu draudzību.

Lāčplēs's jau bez vajadzības

io4o Nemeklēja karu vest,

Tādēļ tas ar labu prātu
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Kaupa runās ielaidās.

Vairāk dienas svešinieki

Nodzīvoja Lielvārdē, —

1045 Lāčplēs's viņus pacienīja,
Cik vien labi iespēja;
Izrīkoja dažas veiksmas,*
Kara cīņus uzveda.

Tomēr Laimdota šīs dienās

īoso Ļoti nemierīga bij,

Viņa nevarēja ieciest

Bruņenieka Tumšajā,
Lai gan viņš ar glaimiem vārdiem

Pieglaudījās Laimdotai.*

1055 Kādu reizi, kad tie atkal

Kara cīņus darīja
Un bij citus uzvarējis
Drīzi Tumšais bruņenieks,
Tas pie Lāčplēša ar gāja,

io6o Izsauca to cīkstēties.

Lāčplēs's viņu atraidīja,
Labā prātā jokodams.
Par to šis it dusmīgs likās,

Atbildēja izsmiedams:

i065 Laikam tikai nieki esot

Viņa lielā spēcība

Un, ko par šo agrāk dzirdēj's,
Būšot tikai lielība.

Lāčplēs's tagad nekavējās,*

io7o Viņam priekšā nostājās,
Un ar zobeniem jo smagiem
Abi sāka karoties;

Lāčplēs's tikai atgainījās,
Vēl ar to kā jokodams;

1075 Bet šis ļoti lielu spēku,
Izmanību rādīja,
Kamēr Lāčplēsim uzreizi

Vienu ausi nocirta.

Lāčplēs's, par to dusmīgs ticis,

īoso Deva tādu cirtienu,

Ka tam visas bruņas pušu
Pārcirta ar zobenu.

Asins sāka tecēt laukā,
Bet ar zobens salūza.

ioBs Bruņenieks, to ievērojis,
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Cirta otru cirtienu

Un tam atkal otru ausi

Trāpīdams tas nocirta.

Nu vairs dusmām nebij gala,

1090 Lāčplēs's viņu sagrāba,
Sāka tie nu abi lauzties,
Tā ka zeme līgojās.
Trīsreiz Lāčplēs's cēla augšām

Bruņenieku smagajo,

1095 Trīsreiz pats tas streipuļoja,

Bruņeniekam speroties.
Klātbūdamie kara vīri

Nobāluši skatījās, —

No šī skata viņu kājas

noo Bij kā zemē iemietas.

Lauzdamies tie tuvu bija
Stāvam krastam nākuši;
Lāčplēs's beidzot bruņenieku
Gāza dziļā nolejā,

iios Bet šis, krizdams smagām bruņām,
Norāva to līdz ar sev' —

Ūdens blākšķiens norībēja,
Viļņi augstu šļakstēja,
Un šie abi karotāji

ino Pazuda tur dziļumā!
Gaudu kliedziens ieskanējās
Mūra pi-lī šausmīgi —

Laimdota tai pašā brīdī

Beidza savu dzīvību.

iiis Saules stari rietēdami

Bāli grima Daugavā,
Bieza migla izplatījās,
Birdama kā asaras;

Sēri krāca ūdens viļņi

1120
Putodamā Daugavā, —

Viņi savā klēpī ņēma
Latvju tautas varoni

Un ap viņa guļas vietu

Cietu salu uzcēla.

ii2s Citi latvju karotāji,

Radi, draugi, tautieši,

Drīzi viens pēc otra krita,
Cīnoties pret pārspēku.
Svešinieki zemē nāca,
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1130 Bargi kungi valdīja, —

Tauta, viņu mīļā tauta,
Simtiem gadu vergoja.
Tomēr vēl pēc simtiem gadu
Atminējās Lāčplēša;

1135 Tas priekš tautas nebij miris —

Zelta pilī gulēja*
Daugavā, tur apakš salas,
Tuvu klāt pie Lielvārdes.

Laik' no laika laivinieki,*

ii4o Braukdami pa Daugavu,
Pusnaktī redz divus vīrus

Stāvā krastā cīkstoties;
Pa to laiku piles drupās

Atspīd it kā uguntiņš.

ii4s Divi vīri cīnīdamies

Pienāk pašā krastmalā,
Kamēr beidzot tie no krasta

Ūdens dzelmē iegāžas;
Gaudu kliedziens atskan pilī,

iiso Nodziest uguns gaismiņa.
Tas ir Lāčplēs's, kas te cīkstas

Vēl ar svešo naidnieku,
Laimdota tur pilī skatās,

Gaida, kamēr uzvarēs.

ass Un ar reizi nāks tas brīdis,*
Kad viņš savu naidnieku,
Vienu pašu lejā grūdis,
Noslīcinās atvarā, —

Tad zels tautai jauni laiki,*

ii6o Tad būs viņa svabada!
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IZSKAIDROJUMI PAR «LĀČPLĒSI»,

ATSAUCOTIES UZ

T. UN LAUTENBAHA KUNGU

KRITIKĀM

Gan retām reizēm būs gadījies, kad divi kritiķi, par vienu un

to pašu priekšmetu pārspriežot, viens otram tā pretim runātu, kā

tas noticis starp T. un Lautenbaha kungiem viņu kritikās par

«Lāčplēsi». T. kungs «Austruma» izgājušā gada 10. burtnīcā, šo

varoņa dziesmu pārspriezdams, nosauc epa saturu par «bagātu un

jauku» un atrod tanī «plašu vielu iz veco latviešu bagātas un bur-

vīgi jaukas gara dzīves», bet neatzīst to par tautas epu, jo kā tāds

tas esot «nosebojies». Lautenbaha kgs «Baltijas Vēstneša» izgā-
jušā gada 270. numurā, savā kritikā turpretim nosauc «Lāčplēša»
teiku vielu par «drusku nabadzīgu» un atrod «mitoloģiskas ziņas
drusku kļūdainas un sausas», bet tomēr atzīst to — «mazākais

sava satura dēļ — par tautas epu. Un kā tāds tas neesot vis «nose-

bojies», bet drīzāk drusku par agru ieradies».

Pēc T. kunga domām, tautas epus tik tādā gadu simtenī var

izcelties, kad vēl tauta un dzejnieks dievu un varoņu brīnumiem

bērnīgi tic un tauta pate savam dzejniekam priekšā dzejo, un šis

viņas dzeju tai it kā no mutes nolasa un mākslīgi sakārto savas

tautas un gadu simteņa garā un apziņā. Lautenbaha kungs atkal

ieteic nogaidīt, kamēr visas latvju tautas pagājušo varoņu laiku

teikas un pasakas būs sakrātas un visa vecā mitoloģija ziniski

izpētīta un apskaidrota, un tad no visa tā, ko tauta savā senlaiku

gara dzīvē ražojuse, izstrādāt kādu lielu tautas epu.

Pēc pirmās teorijas, mums būtu jāzaudē visa cerība jel kādureiz

tikt pie tautas epa; jo tāda bērnīga ticība teiku brīnumiem jau

tagad pie tautas pa lielai daļai ir zuduse un pēc kādām paaudzēm
izzudīs pavisam. Un tātad veltīga būtu latvju tautas bagātā mito-

loģija un teiku krājums. Otrā teorija liekas labāka, tā vismazāki

dod mums cerību sagaidīt vēl ko lielu un daiļu. Bet, kamēr mums

ieradīsies tāds Firdusi, kāds perziešiem, kurš savāķa kopā visu

senlaiku tautas gara mantu un atdzīvināja, tā sakot, visu tūkstoš

gadu veco ticību tautiskā garā caur savu daiļo tautas epu, vai tik

ilgam, pieņemot kādu vidus ceļu, mēs jau nevarētum iesākt ar ko

mazāku, kā, par piem., «Lāčplēsi»?
«Lāčplēša» ieveduma 4. lapaspusē ir teikts, ka sacerētājs nebūt

nedomā izdot kādu tautas epu, kurā savienots viss latvju tautas

teiku krājums un visa vecā mitoloģija. Priekš savas idejas tēlo-

šanas vispārīgās pamatu līnijās sacerētājam pilnīgi pietika Lāč-

plēša teikas, kurai, epu izstrādājot, pēc vajadzības piesienas daudz
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citas teikas iz tautas senlaiku gara dzīves, jā, pat vēsturīgi gadījumi,
kā epizodas; nevis ziniski izpētītas mitoloģijas ziņas, bet prasti,
kā tauta tās atstāsta.

Lāčplēša teiku tauta nav sacerētājam priekšā dziedājuse, bet

gan stāstījuse. Varbūt, ka reizi to un daudz citas varoņu dzies-

mas dziedāja Latvijas pakalnos un birzēs līgusoņi, viņu kopēji un

glabātāji, bet līdz ar līgusoņiem ir aizgājušas arī latvju varoņu

dziesmas uz dvēseļu mājām, — atlikuse tikai atmiņa tautā, stāstu

formā. Vai nu tādēļ Lāčplēša teika nederēja priekš kādas laika

gara tautiskas idejas tēlošanas episkā veidā? Tiešām derēja un jo
vairāk tādēļ, ka nav vēl ilgi, kad tautā pastāvēja pilnīga ticība

par dieviem, mājas gariem un citiem pārdabīgiem brīnumiem,

un šī ticība nav vis vēl tagad pavisam zuduse. Sacerētājs vēl

labi atminas un pats savām acīm redzēja, ka ziedoja mājas die-

viem apakš veciem ozoliem, uz vecām krāsņatām un burviem un

raganām bērnīgi ticēja. Pieņemsim arī, ka tagad visam tam ne-

viens vairs bērnīgi netic, tad tomēr gandrīz katrs būs no veciem

ļaudīm kaut ko dzirdējis stāstām un tādēļ atradis arī Lāčplēša
teikas apstrādājumā vienu vai otru epizodi par jau pazīstamu. Sai

ziņā tādēļ arī nevarētu vis teikt, ka tautai «gar to ir maz daļas».
Par ārīgo epus izskatu runājot, sevišķi Lautenbaha kungs tanī

neatrod nekā tautiska un «sevišķi latviska». Kādēļ sevišķi lat-

visku? Vai nav diezgan, ja ir latvisks? — Tālāki viņš salīdzina

«Lāčplēša» ārīgo apģērbu ar fraku starp tautas uzvalkiem, pie
tam izskaidrodams, ka «katrai tautai ir savs sevišķs pantmērs:
grieķiem heksametrs jeb varoņu pantmērs, vāciem sava Nībelungu
strofa, latviešiem savs tautas dziesmu pantmērs — trohaji un

daktiļi. Bet dievam žēl c. dzejnieks nav nedz vienu, nedz otru no

mūsu tautas dziesmu pantmēriem ņēmis.» Dievam žēl še jābrīnās,
ka Lautenbaha kungs, pats mācīts dzejnieks būdams, neatrod

«Lāčplēsī» trohajus un daktiļus, kad, izņemot 3. dziedājuma hek-

sametrus (kuri tomēr sastāv iz daktiļiem ar kādiem trohajiem un

spondajiem), viss dziesmas sacerējums sastāv iz trohajiem un

daktiļiem vai jauktiem daktiļiem ar trohajiem, itin kā tie atrodami

arī mūsu tautas dziesmās, par piemēru:

Māsiņu veda, vizuļi bira,

Bāliņi vizuļu lasītāji;
Vedeklu veda, žagari bira,
Tautieši žagaru lasītāji.

Nu jūdzin jūdzu, nu braucin braucu

Pa garu gatvi uz malējām;
Tur bija, bija pulks malējiņu,
Tur nava manas līgaviņas.
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Tad vel pec tautas meldijas ar vieglam priekšzilbem, ka:

Vai ņemsi puisīti, atraitnīti,
Vai dosi maizīti atraitnes bērniem?

Atraitnes gultiņa izgulēta,
Vis' mīļi vārdiņi jau izrunāti.

Arī šāds ritums ir tautā atrodams:

Viens gans nomira, citi gani raudāja,

Sīki, mazi putniņi pātarus skaitīja,

Dzeguze zvanīja sausas egles galā utt.

Iz šādiem pantmēriem, zināms, dažādi iekārtotiem, sastādīts

«Lāčplēša» II dziedājums, kamēr I iz trlskājlgiem daktiļiem ar

trohajiem, no kuriem, ja tos pa divi slejām kopā rakstītu, arī iz-

nāktu heksametram līdzīgs pantmērs, kurš vispārīgi, kā iz dakti-

ļiem un trohajiem sastāvošs, latviešu valodai diezgan labi piekrīt,

ja vien negrib valodu lauzīt pēc mākslīgām cezūrām. V dziedājums
ir sarakstīts pieckājlgos trohajos pēc serbu un citu dienvidus slāvu

tautu dziesmām, kuras latviešu tautas dziesmām ļoti līdzīgas.
Pēdīgi IV un VI dziedājumi abi sastāv vienīgi iz četrkājīgiem
trohajiem, kādi mūsu tautas dziesmās atrodas. Bet še ir manāms,
ka šis četrkājīgais trohaju pantmērs nav ieteicams arī priekš garā-
kiem episkiem dziedājumiem, kā Lautenbaha kungs to domā. Viņš

gan jauki der priekš mūsu īsajām liriskām tautas dziesmiņām;
še viņš tiešām dod veidam un vielai to daiļo dabisko saskaņu,
kura kā iz kokļu stīgām paceļas, brītiņu atskan, sirdī un dvēselē

modinādama jaukas jūtas, un tad nodziest vieglos lēnos akordos.

To pierāda arī tā dziesmiņa «Lāčplēša» 54. 1. pusē, kuru Lauten-

baha kungs tura par tautas dziesmu, un tomēr, izņemot pirmo

pantiņu, tā nav tautas dziesma, bet tautas dziesmas pakaļdarījums
tāpat kā «Stāsti manim, Daugaviņa». Taču velti pūlēsies kāds

dzejnieks, un lai viņš arī būtu pats Lautenbaha kungs, kādu garu

episku dziedājumu, kur plaši jāapraksta dzīves ierašas un gadījumi,

jā, pat sausi vēstures notikumi stāsta formā, sacerēt tādās tautas

dzejai līdzīgās liriskās saskaņās.
Uz to norāda arī pate mūsu tautas dzeja, jo, kur tā pāriet uz

vispārīgu ikdienišķu sadzīvi, tur tā lieto daktiļus vai daktiļus

jauktus ar trohajiem, kā tas pie mūsu tautas apdziedāšanas dzies-

mām manāms. Tātad drīzāk priekš garākiem episkiem dziedā-

jumiem būtu ieteicams mūsu tautas apdziedāšanas dziesmu pant-
mērs, tas ir, daktiļi jaukti ar trohajiem, jo arī tāds episks sacerējums
nav nekas cits kā gara apdziedāšanas dziesma, lai to arī sauktu

par varoņa dziesmu. Bet, tādēļ ka mums nav tautā varoņa dziesmu

pantmēra kā grieķiem un ģermāņiem, par kuriem drīzāk jādomā,
ka arī tie būs mākslas dzejas un nevis tautas dzejas sastādīti,
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tad «Lāčplēsī» ir ar nodomu pieņemti dažādi tautiskie pantmēri,
lai vēlāki varētu paturēt kādu vienu, kurš par derīgāku izrādīsies.

Lai nu še ir atļauts arī kādas trešās domas izsacīt par tautas

epiem, salīdzinājot ar Lāčplēša teikas apstrādājumu:
Ikkatrā epū vajaga būt kādam kodolam, kurš tāpat sastādīts kā

drāma (zināms, tikai stāsta formā). Ap šo kodolu it kā redzamos,
dzīvos tēlos vajaga darboties labam un ļaunam, gaismas un tumsas

varai, kas drāmas pavedienus sarežģina, atraisa vai pārgriež raibā

mūža liktenī un varoni kūda vai kavē savu mērķi panākt. Ja nu

kādā epū vai drāmā par pamatu likta kāda veca tautas teika, pašas
tautas atstāstīta vai dziedāta, un tur apkārt maisās un darbojas
tautas vecu laiku ticība, mitoloģija, dievu vara, labi un ļauni gari
ar visiem saviem brīnumiem, tad tādu epu uzskata par tautas epu.

Tas ir, līdzībā runājot, kā māja ar trim tāžām: vidū zaļa zeme,

apakšā tumša pekle jeb ēnu valsts un pār visu augšā paceļas Pēr-

kona gaismas pils jeb Olimps. Pie tā nebūtu vis vajadzīgs, kā T.

kungs to domā, lai tauta un dzejnieks visiem šiem dievu brīnumiem

bērnīgi tic; pietiek ar to, ka tautai un dzejniekam vēl tā ticība, ka

viņu senči reizi pasauli uzskatījuši tādā mitoloģiskā veidā, tas

ir, ja epus sacerētāja laikā vēl ir tautā atmiņa par vecām dievu

un varoņu teikām. Jādomā, ka Homēra laikā grieķi arī nebūs vis

bērnīgi ticējuši teikai par cilvēku ēdāju, lielo ciklopu Polifēmu

ar vienu aci pierē, un daudz citām tādām teikām un jūrnieku pa-

sakām, ar kādām izpušķota visa Odiseja ceļošana. Tanī laikā jau
radās dziļi prātnieki pie vecajiem grieķiem, kuri pasaules un visu

radītu lietu sākumu un viņu pastāvību uzskatīja kā visas pasaules
dvēseli un iztulkoja nesamērojot augstāki, nekā to apzīmēja viņu
dievu teikas. Bet savus dievus viņi tēloja pēc vispilnīgākā, cil-

vēkiem līdzīgā ideāla, lai varētu savu tautu pēc šī ideāla glitot.

Tādēļ arī Homērs reti pats no sevis, kā epus sacerētājs, atstāsta

dievu un varoņu brīnumus: viņš liek tos dzirdēt no kādas otras

mutes, liek kādam dievam, dievietei tos pasludināt, vai arī pašam
varonim vai citam kādam teiku laika dzīvotājam stāstīt dīvainos

piedzīvojumus pa jūrām un zemēm. Tas ir ļoti pareizi darīts, un

šis likums jāievēro visur, kur tauta epu brīnumiem vairs bērnīgi
netic. Ja sacerētājs stāstītu pats no savas mutes tādus brīnumus,

tad, zināms, lasītāji ne vien tiem neticētu, bet tos vēl uzskatītu

kā līdzekļus, ar kuriem dzejnieks ātri tiek pāri par visiem sarež-

ģījumiem kā vienkāršā pasakā. Tādēļ šie brīnumi sacerētājam

jāliek atstāstīt no kāda pašā varoņa laikā esoša vai jāliek dzirdēt

kā palieki no vēl daudz senāka laika, bet tādā kārtībā, it kā tie būtu

tanī laikā gluži dabīgi un lasītājs tagadējā laikā tos varētu iztulkot

kā dabiskus simbolus.

«Lāčplēsi» atrodas starp burvju un raganu teikām, kuram

tagad vēl vietām tic, arī tādu teiku brīnumi, kuriem tauta ne vien
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tagad, bet varbūt jau vācu atnākšanas laikā vairs bērnīgi neti-

cēja. Pie tādiem brīnumiem ir ievērots tas pats likums: tie at-

rodas jau uzzīmēti Burtnieku rakstu tīstekļos kā palieki iz kādas

sirmas pasakainas senatnes vai arī paša varoņa laikā tos atstāsta

kāda otra mute kā Lielvārda, Stabradzes, Kalapuiša, Ziemeļmeitas
v.c. «Lāčplēša» darbošanās ir likta vēsturīgā laikā, vienkārt,

dēļ iemesliem, kuri izskaidroti epus ieveduma pēdējā lapu pusē,
otrkārt, tādēļ, ka vienīgi šis laiks bija derīgs iztēlot no visā epū
uzņemtā un sakārtotā viela kādu šā laika ideju; vienīgi iz šā laika

var epus varoni pašu simboliski dabiski iztulkot: Lāčplēsis ar

lāču ausīm ir tai laikā pate latviešu tauta, — tas ir, pusmežonīga,
bet stipra, brīva un patstāvīga; tā ir nepārvarama, kamēr raganas
dēls, kultūra, nenocērt lāču ausis. Līdz ar lāču ausu zaudēšanu

jeb kultūras ieviešanu tā zaudē arī savu brīvību un patstāvību.
Tā tas notika vācu ienācēju laikā pie latvju tautas, tā tas noticis

visos laikos pie daudz citām tautām un notiek vēl šodien. Tas ir

tas pats vispārīgais lēmums, ko Likteņtēvs dievu sapulcē paslu-
dina un kuram jāpadodas dieviem un varoņiem. Līdz ar to arī

Baltijas dievi šķiras; tomēr vienatnē tie katrs par sevi tālāki vada

drāmas pavedienus, un pie latvjiem tautība nezūd. Līdz ar kul-

tūru, kura tautai tādas sāpes darīja — lāču ausis nocirta —, ie-

veda arī kristīgu ticību. Tad nevarēja dievi un varoņi pret viņu
citādi izturēties, nekā tas «Lāčplēša» sacerējumā aprakstīts.

Tagad, no baznīcas puses «Lāčplēsi» apspriežot, varētu apmieri-
nāties ar to šā laika kristīgo ideju, kas viņā vispāri manāma un

kura, pēc T. kunga pareizās teorijas, ka katram dzejniekam jā-
strādā savas tautas un sava laika garā un apziņā, varbūt arī «Lāč-

plēsī» nebūs velti tēlota. Sī ideja ir:

Tikla familijas dzīve, vienprātība un karsta

tēvijas un tautas mīlestība!

«Baltijas Vēstnesis», 1889, Ne 3-4.

Pumpurs
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KOMENTĀRI

Sagatavojis J. Rudzitis

«Lāčplēša» šī izdevuma komentāru uzdevums: 1. Raksturot «Lāčplēša» mo-

tīvu un tēlu tuvību latviešu tautas mutvārdu poētiskajai daiļradei (folklorai),
sniedzot arī nepieciešamākās norādes par to savdabību; sniegt pēc iespējas de-

talizētu ainu par latviešu folkloras, tautas mitoloģijas un ieražu materiālu sa-

stāvu Pumpura eposā, atsegt to izmantojuma apjomu, aprādot arī minēto ma-

teriālu radošo variēšanu šai sacerējumā, bet it īpaši izceļot tā motīvu un tēlu

folklorisko tradicionalitāti. 2. Aprādīt G. Merķeļa darbos un 19. gs. 50. —70. gadu

progresīvajā latviešu daiļliteratūrā, etnogrāfiskas un folkloristiskas ievirzes

rakstos un publicistikā (J. Alunāna, F. Mālberģa, Ausekļa v.c. sacerējumos) iz-

platītu motīvu un tēlu ietekmes «Lāčplēsī». Sī jautājuma risinājums palīdz
izprast vairāku eposa motīvu un tēlu ģenēzi, saskatīt dažu eposā izmantotu mo-

tīvu un tēlu, ja tā var izteikties, taisni tautisku popularitāti «Lāčplēša» sarakstī-

šanas un izdošanas laikā, vairāk vai mazāk atspoguļo sacerējuma saikni ar G. Mer-

ķeļa un 19. gs. 50. —70. gadu dzejnieku un literātu uzskatiem par latviešu mito-

loģiju un par dažiem latviešu folkloras tematiskiem cikliem. 3. Izsekot psei-
domitoloģijas tēlu un motīvu izmantojumam «Lāčplēsī». Sī komentācijas tēma

praktiski daļēji saistās ar iepriekšējo. 4. Aprādīt vēsturisku epizožu izmanto-

jumu un to izveidi Pumpura darbā. 5. Paskaidrot eposā izmantotos mitoloģiskos,
pseidomitoloģiskos nosaukumus, sacerējuma teiksmaino varoņu īpašvārdus,
vēsturisku personu un ģeogrāfiskus nosaukumus, kā arī mazāk pazīstamus tautas

sarunu valodas vārdus un formas.

Raksturojot «Lāčplēša» saskares ar tautas mutvārdu daiļradi, aprādīti ne

tikai eposam paši tuvākie folkloras sižeti un motīvu kompleksi (kas ir izman-

toti vai varētu būt izmantoti), bet nereti blakus pēdējiem arī mazāk tuvi un pat
visai atšķirīgi to varianti. Sāda darba metode šķiet lietderīga tādēļ, ka, bāzējoties
uz plašāka materiāla, palīdz raksturot folkloras elementu atlasi, orientē lasītāju
ne vien uz to, kas Pumpura eposu saista ar attiecīgajiem folkloras tematiskajiem
cikliem, bet zināmā mērā ari uz to, kas «Lāčplēsim» īpatnējs, atšķirīgs no tiem.

Pēc iespējas lūkots aprādīt, kādā mērā Pumpura eposā izmantotie vai tam vispār
radnieciskie latviešu folkloras motīvi ir pazīstami un izplatīti tautas mutvārdu

tradīcijā.
Vairākos gadījumos izteikti sīkāki apsvērumi par dažu tautas eposu (Ka-

levala, Kalevipoegs, Iliāda, Odiseja) atsevišķām konkrētām ietekmēm «Lāč-

plēsī».

Paskaidrojot «Lāčplēša» pseidomitoloģiskos tēlus, pēc iespējas dotas no-

rādes par attiecīgo pseidomitoloģisko tēlu sākotni, cilmi, kā arī par to izplatību
latviešu rakstītajā literatūrā 19. gs.

«Lāčplēša» komentācija rāda, ka lielākā daļa no Pumpura eposa motīviem

pamatojas latviešu folklorā, galvenokārt tautas pasakās un teikās.

Vairākos svarīgos latviešu folkloras izdevumos, kas izmantoti komentāros,
trūkst precīzu norāžu par folkloras sacerējuma pierakstes laiku, tāpēc sarakstā

«Saīsinājumi» sniegtas vispārīgas ziņas par laika periodu, kad pierakstīti šajos
izdevumos uzņemtie teksti.

Eposs komentēts pa dziedājumiem. «Lāčplēša» vārsmas (rindas) šajā izdevumā

numurētas, apzīmējot ar skaitli katru piekto rindu; katram dziedājumam dota

atsevišķa numerācija. «Lāčplēša» teksta pretī paskaidrojamam vārdam vai motīvam

rindas galā likta zvaigznīte: tā rāda komentēto vārsmu vai plašāka (vairākrindu)
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komentētā posma sākuma rindu. Paskaidrotāja komentāra sākumā ir likts ar

zvaigznīti apzīmētās «Lāčplēša» rindas kārtas numurs. Piebilde «un tālāk» pēc
komentāra cipara lietota, ja norādīts, ka komentārs aptver plašāku teksta posmu.
Bieži pirms komentāra atrodas divi skaitli — tajos gadījumos, kad precīzāk
atzīmētas robežas teksta fragmentam (sākot ar divām rindām), kurš ietver pa-

skaidrojamo motīvu vai jēdzienu. Vairākos gadījumos dažu atšķirīgu jēdzienu un

parādību skaidrojumi apvienoti vienā komentāra ligzdā. Tas darīts, ja samērā

īsā teksta posmā sakarā ar kādas vienas nelielas tēmas vai motīva risinājumu ir

sastopami vairāki paskaidrojami jēdzieni. «Lāčplēša» tekstā arī šajos gadījumos

pēc tām vārsmām, kur atrodas viens vai otrs no (ligzdā) komentētajiem vārdiem,
vienmēr īpaši likta zvaigznīte. Ja paskaidrojamais vārds vai motīvs «Lāčplēsī»

sastopams vairākās vietās, tas paskaidrots vienreiz, parasti tur, kur tas lietots pirmo
reizi.

I DZIEDĀJUMS

2. Pērkons — latviešu tautas mitoloģijā viena no debess dievībām, zibens un

pērkona mītiska personifikācija.
Sāda dievība pazīstama arī senajiem prūšiem (Percunis), lietuviešiem

(Perkunas), krieviem (IlepvH), skandināviem, ķīniešiem, indiešiem v.c. Vecās

hronikās Pērkons nepareizi izdaudzināts par baltu tautu augstāko dievību,
īstenībā tāda ir bijusi Dievs jeb Debestēvs (LM, 22; PS XII, 10, 224).

Uzskats par Pērkonu kā pašu varenāko būtni ir ietekmējis šī tēla izveidi

«Lāčplēsī». Pērkons šajā darbāir pirmā dievība pēc Likteņtēva, kas iezīmēts kā

augstākā mitoloģiskā būtne. Dievu sapulcē Pērkons runā pirmais pēc Likteņ-
tēva. Staburadze šai sapulcē par Lāčplēša izglābšanu ziņo Pērkonam, un tieši

viņš dod tai norādījumus. Lāčplēsis ir «Pērkona svētītais». Eposā šī dievība

ir arī citādi izcelta citu starpā. Dažos izteicienos par dieviem viņš tiek nosaukts

vārdā, kamēr citi dievi līdzās minēti vispār: «Pērkons un dievi lai izvada visu

par labu!» (L 111,746).«Pērkons, dievi tevi sargājuši ..»(L V, 321). «Lāčplēsī»
Pērkona vārds dažreiz lietots visas senlatviešu reliģijas un kultūras apzīmē-
šanai. Vaideloša vēstī Lielvārdim (II dzied.) paredzamais krustnešu iebru-

kums Latvijas teritorijā un kristīgās ticības izplatīšana tēloti kā cīņa pret
Pērkonu: «Rietruma pusē vareni gari,» Tas teica, «sacēlās Pērkonam pretim ..»

(L 11, 57 — 58). Līkcepure senlatviešus dēvē par «Pērkona ticīgajiem» (L 11,
554). Kangaram Velna bedrē jāzvēr «pilnīgi Pērkonu aizliegt» (L 11, 567—

569). Pērkons Pumpura darbā latviešu tautas likteņgaitu tēlojumā ir vis-

vairāk daudzinātā un pati aktīvākā dievība. Viņš liek zvēriem, putniem rakt

Daugavu, atved latviešus rK> tālā austruma uz vakariem pie «Baltās», t.i.,
Baltijas jūras, saspārda ļaunos burvjus, raganas un jodus Latvijas zemē.

5. Sabrauca Baltijas dievi. Ar Baltijas dieviem eposā domātas latviešu mito-

loģijas dievības. Pumpura darbā vārds «Baltija» dažreiz lietots «Latvijas» vietā

(L I, 114, 127; 111 125 v.c). Nosaukums «Baltija» Latvijas apzīmēšanai
bija plaši izplatīts latviešu literatūrā un žurnālistikā 19. gs. 60. un 70. gados.

«Lāčplēsī» paralēli sastopams arī «Latvijas» vārds (L 11, 624; 111, 229, 235,
260, 264). «Baltijas» vārds «Lāčplēsī» vairākkārt lietots arī senajā Livonijas
nozīmē (L I, 77; 111, 792; IV, 6, 10, 34; VI, 810).

Pumpura sacerējumā «Dievs» figurē gankā īpašvārds (teiksmās par Dievu

unVelnu 111 dziedājumā), gan daudzskaitlī kā sugas vārds. Atšķirībā no eposa

I dziedājuma un vairākām citām vietām «Lāčplēsī» latviešu tautasdziesmās,
kas visumā ir visarhaiskāko un seniskāko latviešu mitoloģijas ziņu avots,
atskaitot dažus izņēmumus, daudzskaitja forma «dievi» nav sastopama. Tā

Jāzeps Rudzitis
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dažkārt vērojama tautas nostāstos, ticējumos, atsevišķās tautas teikās un ir
jaunāka parādība. Tikai jaunākos laikos «dievs» ieviesās tautas valodā arī
sugas vārda nozīme.

Sai dziedājumā kā Latvijas dievi līdzās īstiem latviešu tautas mitolo-
ģijas teļiem figurē dažas senprūšu dievībasun daži dievi, kas baltu tautu mito-
logi ja nav pazīstami un izdaudzināti vienīgi pseidomitoloģiskos rakstos

6. Likteņtēvs jeb Likteņa tēvs - iedomātas likteņa varas personifikācija
«Lāčplēsi». Ka likteņa dievība eposā parādās arī Laima, taču viņas darbības
lauks sai sacerējuma ir šaurāks un ierobežotāks. Likteņtēvs Pumpura darbā
ir pats augstākais un varenākais likteņa lēmējs un paudējs. Viņš ir tas, kurš
dievu sapulcē «pauž lēmumu» par Baltijas respektīvi Latvijas nākotni
Lāčplēsim varoņa gods «nolemts., no Likteņa tēva» (L 11, 133-134) Lik-
teņtēvs tieši figurē I dziedājumā (dievu sapulcē), kur tas iezīmēts loti vis-
pārēji («Likteņtēvs, mūžīgais, sirmais») un ir ļoti abstrakts tēls. Tā vārds
lietots četrreiz I dziedājumā un kādā vietā II dziedājumā. Daudz vairāk

eposa daudzināts «Likten's» jeb «Liktenis», «Likteņa prāts», «Likteņa ceļi»
un «likten's». Ar vārdu «liktenis» darbā apzīmēta gan pati iepriekšlēmē'ja vara

gan viens vai otrs tās lēmums, pirmajā gadījumā nosaukumu rakstot ar lielo
•sakuma burtu, otra ar mazo:

Nolicis Liktenis neredzēt manim

Gan savu tautiešu grūtajo jūgu..

(L 11, 77-78)

Vēlāk tevim izstāstīšu

Arī savu likteni.

(L IV, 367-368)

Pilnīgas konsekvences šo jēdzienu rakstībā tomēr nav (sal. L 11, 46 un L 11,

90). Funkciju ziņā starp «Lāčplēša» Likteņtēvu un Likteni nav atšķirību:

tāpat kā Likteņtēvs (L I, 6, 53; 11, 134), Liktenis (L I, 82, 143; 11, 77) «lemj»
un noliek par dieviem un cilvēkiem. Sapulcē pasludināto Likteņtēva lēmumu

Pērkons nosauc par «Likteņa lēmumu» (L I, 82). Pumpura sacerējumā Lik-

tenis
— tā pati iepriekšnolemtības vara,

kas Likteņtēvs, bet — atšķirā no pē-
dējā — gluži abstraktā skatījumā (Likteņtēvs ir

—
kaut arī skopi — antro-

pomorfizēts).
Tautasdziesmās cilvēka mūžu dažreiz nosaka Dievs, taču visbiežāk kā

šāda licēja tiek minēta Laima. Cilvēka mūža, auguma, viņa īpašību v.c. no-

likšana, kā arī lemšana par dažādiem gadījumiem viņa dzīvē taisni Laimai

ir viena no galvenajām darbības izpausmēm. Dažu tautu mitoloģijā pastāvēja
ticība aklam predestinācijas spēkam, kam pakļauts viss, arī dievības. Latviešu

tautas senajiem reliģiskajiem uzskatiem šāds likteņa jēdziens nav raksturīgs,
bet gan konkrētais likums vai lēmums, ko par cilvēkiem pieņem Dievs, Laima

vai abi. «Lāčplēsī» Likteņa jēdziens veidots un pasvītrots zināmā cittautu

ticējumu ietekmē.

«Liktenis» latviešiem ir jaunākas cilmes vārds, īstas tautasdziesmas šo
vārdu nepazīst. Domājams, ka latviešu valodā vecākos laikos «likteņa» vietā

lietots «laimes» vārds (LM, 34).
Bez jau aplūkotajiem ticējumiem Likteņtēva tēlojumu eposā varbūt ir

ietekmējis pseidomitoloģiskais Pramšāns. Pēdējais latviešu rakstniecībā

ieviesās, ar vācu autoru sacerējumu starpniecību pārņemot Lietuvas vēstur-

nieka T. Narbuta radīto «Pramžimas», ko T. Narbuts iztēlo kā likteņa dievību

pie senajiem lietuviešiem. Sī neīstā dieva nosaukumam radniecīgs lietuviešu

adjektīvs praamiinas («mūžīgs, aizmūžīgs»), kuru sagrozot T. Narbuts

būs radījis «Pramžimas». J. Alunāns rakstā «Dievi un gari, kādus vecie

latvieši citkārt cienījuši», «Mājas Viesī» 1858. gadā Pramšānu dēvē par
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«aizmūžīgo vectēvu» un raksturo kā senlatviešu lielāko dievu (Jura Alunāna

Kopoti raksti, 2. sēj. R., 1931, 157. lpp.). Pumpurs Pramšānu piemin «Galda

dziesmā» (1880. g., Rk I, 282). «Lāčplēša» Likteņtēvā Pramžimam atbilst ne

tikai likteņa lemšana, bet arī apzīmējums «mūžīgais, sirmais».

Likteņa daudzināšana «Lāčplēsī», pirmkārt, ir saistīta ar Pumpura
uzskatu par likteņa tēmu kā iezīmīgu folklorisku momentu «episko tautu»

teikās un episkajās dziesmās vispār un tautas eposa žanrā it īpaši. Otrkārt,
folkloriskais vārds «Liktenis» «Lāčplēša» autoram kalpo kā apzīmējums ob-

jektīvajai nepieciešamībai, tautas vēstures attīstības gaitas objektīvajai
likumībai.

11
—

12. Caur sedliem gaismiņa ausa, Caur iemauktiem saulīte lēca. Te izmantoti,
attiecinot uz Pērkona braukšanu, tautasdziesmu dzejas tēli par latviešu kara-

vīru un viņa zirgu. Dziesmās teikts, ka karaviram «no cepures gaisma ausa»,

«no kumeļa iemauktiem Mēnestiņa ritināja» (izritēja — J.R.; LD 32004,4)
vai arī — «caur sedliem saule lēce, Caur iemauktiem mēnestinis»

(LD 32004,9).
13. Patrimps «Lāčplēsī» domāts kā seno latviešu druvu auglības dievs. Sādā

nozīmē vārds «Potrimps» sastopams J. Alunāna rakstā «Dievi un gari, kādus

vecie latvieši citkārt cienījuši» (1858), Ausekļa dzejoļos, šai laikā populārajā

Merķeļa sacerējumā «Vanems Imanta» (1802) v.c. Latviešiem ir bijušas
labības dievības (Jumis, Ceroklis), taču Patrimpu jeb Potrimpu latviešu

tautas mitoloģija nepazīst. Nosaukums «Potrimps» rakstītajā literatūrāaizgūts

no senprūšu mitoloģijas. Senajiem prūšiem Potrimps bijis it kā upju un

avotu dievs. 16. gs. S. Grūnavs Prūsijas hronikā («Chronica und Beschrei-

bunģ.. Historien des namkundiģen Landes zu Preussen») izpušķo Po-

trimpu («Potrimpo») par senprūšu labības un laimes dievību (sk.
Mannhardt W. Letto-Preussische Gotterlehre. Riģa, 1836, S. 197).

17. Pakols — «Lāčplēsī» mirušo un pekles dievs. «Pakols» (arī «Pikolis», «Pīku-

lis», «Piktulis», «Piķis») plaši izplatīts latviešu literatūrā 19. gs. otrajā

pusē. Sāda dievības nosaukuma seno baltu mitoloģijā nav, latviešiem gan
ir mirušo dvēseļu valdniece Veļu māte.

Pakols ir 15.—16. gs. mākslīgi izdaudzināta šķietama senprūšu die-

vība. Tās nosaukumā izmantoti senprūšu vārdi «pyculs» —
elle un«piekuls» —

velns, kam ir radniecīgs vārds poļu valodā («pieklo» — pekle»).l6. gs. rakstos

(«Das Sudauerbūchlein») minēti «Peckols» kā senprūšu elles un tumsības

dievs un «Pockols» kā Velns.

19. Balzons (ari balzonis) —
balziens: saišķis (vīksnas vai ievas vica), ar ko

ragavām un kamanām sasien pretējās slieču mietnes
— ragavu un kamanu

virsdaļas atbalstus (ME, I 260-261). Sk. arī LD 34630,1.
21. Antrimps — «Lāčplēsī» senlatviešu jūras dievs. «Antrimpa» nav ne latviešu

ne lietuviešu mitoloģijā. Latviešu jūras dievība ir tautasdziesmās tēlotā

Jūras māte. «Antrimpam» radniecisks vārds «Autrimps» («Awtrympus»)
sastopams 1530. gadā kādā prūšu baznīcas agendā —

rituāla rokasgrāmatā

(«Constitutiones Synodales»). Autrimps it kā būtu bijis senprūšu jūras dievs.

J. Maleckis 16. gs., sagrozot nosaukumu «Autrimps», min jūras dievu «An-

trimps» («Antrimpum»).
25. Līgo — Pumpura eposā tēlots kā senlatviešu dziesmu dievs. Sengrieķu

mūzām līdzīgu dziesmu dievību latviešu tautas mitoloģijā nav. Dievības

nozīmē Līgo tiek ieviests latviešu rakstniecībā 18. gs. beigās un 19. gs. sākumā.

J. Langes «Vārdnīcā» («Vollstāndiges deutsch-lettisches und lettisch-

deutsches Lezicon»», 1777, II) un G. F. Stendera «Latviešu gramatikas»

otrajā izdevumā («Lettische Grammatik, 1783) Līgo ir ziemeļu tautu prieka

dievība, G. Merķelim (Vanems Imanta) — senlatviešu prieka dievs.

Latviešu folklorā izsauciens «līgo!» ir seno vasaras saulgriežu svētku —

Jāņu —
dziesmu cikla piedziedājums jeb refrēns. Sk. arī L VI, 1 un

tālāk.
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Puškaitis — pseidomitoloģiska dievība, baltu tautu ticējumos nav sa-

stopams. Vispirms kā prūšu, lietuviešu, vēlāk arī kā latviešu dievs tas dažādās

variācijās («Putscaetus», «Puschkaytus», «Putscetus», «Puszaitis») sasto-

pams 16. un 17. gs. autoru (J. Malecka, J. Lasicka, M. Strijkovska, M. Pretorija)
etnogrāfiskajos rakstos, no kurienes vēlāk ieviests latviešu rakstniecībā un

dzejā. Latviešu rakstnieku un literātu sacerējumos paralēli «Puškaitim» ir

lietota arī forma «Pušķotājs». Par šī vārda popularitāti 19. gs. otrajā pusē
liecina tas, ka pasaku un teiku vācējs un kopotājs A. Lerhis-Puškaitis savam

dzimtas vārdam «Lerhis» pievieno romantisko «Puškaitis». Arī Pumpurs dažus

savus darbus ir parakstījis ar pseidonīmu «Puškaitis» (Puškaitis. Diena

iz Sevastopoles lēģera dzīves.
— Baltijas Vēstnesis, 1877, N° 25; Nedziediet

blēņu dziesmas.
— Turpat, 1879, Nv 14, 25; Par kādu vecu tikumu un taga-

dējo netikumu latviešu tautā. — Turpat, 1880, Ne 67).
Puškaitim kā dievības apzīmējumam dažādu autoru rakstos ir dažāda

nozīme. Tas ir raksturots kā svēto koku un biržu dievs (J. Maleckis), zemes

dievs (J. J. Harders), biržu (J. Lange), priežu (M. Pretorijs) dievība. Au-

seklis savās piezīmēs par latviešu mitoloģiju Pušķotāju nosauc par

«greznuma, glītuma dievu», bet dzejolī «Senču dievi pavasarī» (1873) raksta,

ka Pušķotājs «Kokiem pušķus darina».

«Lāčplēsī» Puškaitis ir pieminēts (L I, 25 — 28, 41—45), tuvāk neatklājot
šīs pseidodievības nozīmi.

Līdzīgs vārds ir tautas valodā, bet gluži citādāka rakstura jēdziena

apzīmēšanai. Par puškaiti saukts īpašs žvadzošs sitamais rīks (tridekšņa
paveids), ko lietoja kāzās apdziedāšanās laikā takts sišanai. Sim senlatviešu

taktszižļa nosaukumam ir kopīga sakne ar substantīvu «pušķis»: puškaitis

bija izpušķots ar dzīpariem, krāsainām lupatiņām u.tml.

29. Dievu dēliem «Lāčplēsī» atbilst latviešu tautas mitoloģijā «Dieva dēli»

(lietuviešu ticējumos līdzīgas būtnes ir «Dievo sūnelei»). Tie sastopami
galvenokārt tautasdziesmās. Ir lielāks skaits dziesmu par Dieva dēliem.

Tautas dzeja Dieva dēlus mēdz iezīmēt kā dažādu darbu veicējus:

viņi — cērt klēti, «zelta spāres spārēdami»; no sudraba un zelta taisa tiltu;
vij grožus no strauja ūdens; iet medīt sudrabotu irbi, zelta lakstīgalu;

pļauj sienu utt.

Dieva dēli bieži parādās kopā ar Saules meitām (par tām sk. kom. L I,
34). Dieva dēls slepus nolūkojas, kad Saules meita mazgājas «straujupītes
līkumā» vai sukājas «zelta lazdu krūmiņā». Kopā viņi rotaļājas, spēlējas
un strādā. Daudzas tautasdziesmas stāsta par Dieva dēlu un Saules meitu

precībām.

Tāpat kā Pumpura tēlojumā, tautasdziesmās Dieva dēli jāj uz zirgiem
(LD 33741; 33741 v; 34032 v; 34032,2; 34032,3; 34046; 34047). Par Dieva

dēliem sk. arī kom. L 111, 467
— 468.

Pērkona dēli
— tautas ticējumos ir zināmas debesu dievības, kuru tēvs

ir Pērkons (LD 33704 un varianti; 33709,1; 33709,2 v.c). Pērkona dēli tiek

daudzināti tautasdziesmās (LD 33704 un varianti; 33709,1; 33709,2 v.c).
Pērkonam ir trīs, četri, pieci, seši, septiņi, deviņi dēli. Dziesmās tie tēloti

rūcam, speram un zibeņojam.
33. Austra —

latviešu rīta blāzmas dievība. Vārds «Austra» fonētiski radnie-

cīgs dažu citu tautu rīta blāzmas dieviešu nosaukumiem (senindiešu «Ušas»,

grieķu «Eos» jeb «Auos», latīņu «Aurora», lietuviešu «Aušra»). Tautas-

dziesmās «Austra» ievērota tikai dažos variantos: LD 6100 (Md Meirāni);
33924 (Md Lubāna); Tdz 55063 (Ldz Nautrēni); 55063 v (Ldz Kārsava) v.c.

Vārds pazīstams arī Latvijas toponīmikā (sk. E I, 56).

Likteņa dievība Laima jeb Laime (arī lietuviešu ticējumos Laima jeb

Laime) tiek tēlota teikās, pasakās, bet visvairāk tautasdziesmās. Laima

«lemj», «liek», «raksta» cilvēka mūžu. Viņa ari dažādi gādā par jaunavām,

lemj par viņu iziešanu tautās; eposā Laima visvairāk minēta šai sakarā (sk.
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kom. L 11, 765). Turpretī ka likteņa dievība vispār Pumpura darba vina atspo-
guļota maz (sk. L I, 225-228).

Tikla Pumpura sacerējumā domāta kā senlatviešu tikumības dieviete.
Vārds «Tiklis» sastopams 16. gs. J. Lasicka rakstos kā kāda lietuviešu

dieva nosaukums. J. Lange un G. F. Stenders Tikli pārnes uz latviešu mitolo-

ģiju, raksturojot to kā latviešu dievieti, kas piešķir bērniem tikumus.
Latviešu tautasdziesmās adjektīvs «tikls» («tikla») nozīmē čakls,

veiksmīgs darbā. Vēlāk latviešu valodā «tikls» iegūst nozīmi: tikumīgs, šķīsts.
Sī «tikls» jaunākā nozīme ir ietekmējusi J. Lasicka minētās dievības «Tiklis»

interpretāciju J. Langes, G. F. Stendera rakstos un latviešu rakstnieku darbos.
34. Saules meitas (lietuviešu ticējumos Saulytes dukrytes) — mitoloģiskas

būtnes, tiek tēlotas tautasdziesmās. Uzrakstīti arī daži teiku varianti par

Saules meitām (FB 5; LP V, 51; PS XIII, 218; sk. arī pasaku PS IV, 404-405).

Viņu māte ir dievība Saule.

Saules meitām ir vainadziņš no zelta, sudraba un dimanta, pirkstā zelta

gredzentiņš, kājās zelta kurpes. Viņām ir zīda drānas. Saules meitas grābj
sienu ar sudraba grābeklīti, maļ ar dzirnavām, auž jostas, sagšas, ada cimdus,

velējas, vāra azaidu, sēj rozes. Dziesmas stāsta, kā viņas mazgājas, sukājas
ar zelta vai sudraba suseklīti, pušķojas. «Lāčplēsī» rādīts, ka Saules meitas

brauc ratos. Tautasdziesmās braucēja mēdz būt pati Saule.

101. Vasarā, Ziedonimnākot. Pumpurs poētisko pavasara apzīmējumu «ziedonis»

«Lāčplēsī» pārvērš par latviešu pavasara dievības nosaukumu un konsek-

venti raksta ar lielo burtu (L I, 101; 11, 10, 16; 111, 471, 536). 111 dziedājumā
Burtnieku pils teiksmās dzejnieks izvirza Ziedoni starp šķietamajiem dievu

dēliem — Pērkonu, Antrimpu, Patrimpu, Pakolu (L 111, 536).

103 —104. Pa dienām tīrīšu gaisu Un naksniņā uguni šķilšu. Tautasdziesmas

Pērkonu vai Pērkona dēlus tēlo kā uguns šķīlējus (LD 31653; 31707; 33704,3;

33704,3 v; 33704,7 v). Pērkons šķiļ uguni, lai sasildītu «liela kunga darbi-

niekus», kad tie «izmirkuši, sasaluši» (LD 31707). Viņš apgaismo ceļu

jaunavai, kas pēc muižas darba tumšā naktī cauri priedulājam dodas mājās

(LD 31653).
123. Ziemelis «Lāčplēsī» ir teiksmaina būtne ar mītisku nokrāsu, ziemas sala, dzīvās

dabas sastinguma, ziemeļa vēju un sniega vētru personifikācija (L I, 123;

11, 12; IV, 561-592, 739-762). Ziemelis eposā tuvāk raksturots IV dziedā-

jumā. Sk. kom. L IV, 517-568.

124. Un viru(o paslēptas radzes. Viruļot — virpuļot, virmot (ME IV, 619).
127—128. Līdz reizi Baltijas karogs les, plivinās pasaules jūrās. Sīs rindas uz-

rakstītas ne bez zināmas K. Valdemāra — Krievijas un Latvijas jūrniecības

veicinātāja — ideju ierosmes. Spēcīgu, attīstītu jūrniecību Pumpurs skata

kā vienu no būtiskām Latvijas ekonomiskā un sabiedriskā progresa iezīmēm

nākotnē.

K.Valdemāra aicinājumu nepārprotams, tiešs atbalsojums ir 1869. gadā

publicētajā Pumpura dzejolī «Daugavas laivinieks» (Rk I, 234):

Te uz reizi atskan tāļi
Balsis kā no debesīm:

«Nāciet kopā, tautas brāļi,
lesim jūrā kuģosim!

Mantas tur var daudzi smelties

Tādā kuģu biedrībā,
Labums liels no tās var celties

Visā latvju tautībā.»



Komentāri I dziedājumam

273

Kamēr mūsu kuģu karogs
Tālās jūrās vicina,
Stiprinājās zemes vairogs,
Svešie to nenicina!

133. ZiemeĻi blāzmā un baigos. «Baigi» —
viens no ziemeļblāzmas nosaukumiem.

18.un 19. gs. avotos teikts, ka latvieši ziemeļblāzmu sauc par baigiem, kāviem,

murgiem v.c. (LTT, 14187—14191). Par tautas ticējumiem, kas saistās ar

kāviem, sk. kom. L IV, 517
— 568.

163 un tālāk. Kad Staburadzitenāca. Staburadze (Pumpurs pantmēra sakarā

lieto arī saīsinātu formu «Stabradze») — teiksmaina būtne, gādniece par

jaunavām un zemniekiem, darbojas I un II dziedājumā. Dzejnieks telo, ka

Staburadze dzīvo kristāla pilī, Daugavas dzelmē tuvu Staburagam. Staburags

un tā apkārtne — viņas darbības vieta. Staburadzes tēlojums «Lāčplēsī»

daļēji izaudzis no folkloras motīviem par Staburagu. Tas I un II dziedājumā

tiek vairākkārt pieminēts.

Staburags bija vairāk nekā 18 m augsta avotkaļķu jeb šūnakmens klints

Daugavas kreisajā krastā, Secē (Jk) kādus 7,5 km augšpus Koknesei, — vieta,

kur tagad ir Pļaviņu HES ūdenskrātuve. Klints apkaimē — apmēram kilo-

metru no tās atradās Stabu muiža, kas vēlāk tautā ieguva Vīgantes muižas

nosaukumu.

Klints bija veidojusies vairāku gadu tūkstošu laikā no kaļķainu avotu

nogulsnēm un pārkaļķotām augu daļiņām. Avotkaļķu rašanās Staburagā

turpinājās —
tas visu laiku turpināja augt. Sim dabiskajam procesam dzejnieks

eposā devis pasakainu interpretāciju: klints pieaug no akmeņiem, par kuriem

maģiskā kārtā pārvērsti cilvēki, kas noslīkuši atvarā pie Staburaga (L I, 197
—

200). Staburaga skaistums rakstītajā literatūrā tika atzīmēts jau pasen. 1850.

gadā Jelgavā izdotās brošūras «Der Stabburags» autors Staburagu (3. lpp.)
raksturo kā vienu no skaistākajām vietām Eiropā, bet kā tūrisma objekts
tas kļuva plaši pazīstams 19. gs. otrajā pusē. Ne velti Valdis stāstā «Staburaga
bērni» (1895) raksta, ka uz Staburagu «devās visi., daudzie ļaudis ir no

Vidzemes, ir Kurzemes kā kādu brīnumu» (Staburaga bērni. R., 1895,76. lpp.).
Ar šo klinti saistās virkne tautasdziesmu un teiku.

Līdzšinējos publicējumos konstatējamas 16 tautasdziesmas par Sta-

buragu. Līdzīgi teksti ir arī FA.

1846. gadā Tērbatas universitātes profesora F. Krūzes grāmatā «Igauņu
cilts un Ķeizariskās Krievijas Baltijas jūras provinču — Vidzemes, Igaunijas
un Kurzemes senvēsture» (Urģeschichte des Estnischen Volksstammes und

der Kaiserlich Russischen Ostseeprovinzen Liv-, Esth- und Curland, Moskau

1846) latviešu valodā un vācu tulkojumā parādās 11 tautasdziesmas —

četrrindes par Staburagu (170.—171. lpp.). F. Krūze raksta (51. lpp.), ka par

minētajām dziesmām viņš pateicīgs mācītājam Stendera kungam. Tālāk

(169. lpp.) viņš norāda,ka šos sacerējumus Stenderam teikusi kāda 103 gadus
veca sieviete. Stendera kristāmvārdu vai tā iniciāli F. Krūze nesniedz. Līdz

šim nav zināmi nekādi aprādīto variantu iespiedumi pirms šīs grāmatas iz-

nākšanas; F. Krūzēm varbūt ir bijis pieejams Stendera manuskripts vai tā

noraksts.

Četrus gadus vēlāk Jelgavā iznāk anonīma brošūra «Der Stabburags»
(Der Stabburags, Monographie, Zum Besten der Selburģschen Orgel, Mitau,

1850, 22 S.). Sai darbā (10. lpp.) latviešu un vācu valodā no jauna iespiestas
jau F. Krūzes grāmatā publicētās 11 tautasdziesmas par Staburagu. Autors

piemetina, ka šīs dziesmas teikusi kāda pāri par simt gadu veca latviete, kas

mirusi pirms vairāk nekā 25 gadiem; pierakstītāja uzvārdu viņš nemin.

Baltijas vācu vēsturnieks F. Binemanis jaunākais «Livonijas teiku grāmatā»
(Livlandisch.es Saģenbuch, Reval, 1897) brošūru «Der Stabburags» bibliogra-

fējis kā Stendera darbu, taču viņa kristāmvārdu F. Bīnemanis nesniedz.
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19. gs. vidū latviešu rakstniecībā darbojas divi Stenderi. Tie ir t.s. Jaunā

Stendera dēli — Fridrihs Vilhelms (1778—1854) un Johans Kristiāns

(1787— 1862) Stenders. Pirmais ir mācītājs Dignājā (Jk), otrs kopš 1819.

gada — mācītājs Sēlpilī un Sunākstē (Jk). Abi raksta «Latviešu Avīzēs». Par

apcerējuma «Der Stabburags» uzrakstītāju jāuzskata Johans Kristiāns Sten-

ders; viņš strādā pagastos, kuri atrodas Staburaga tuvākajā apkaimē. Sādu

secinājumu atbalsta arī tas, ka brošūra izdota «zum Besten der Selburģschen
Orgel», t.i., par labu Sēlpils baznīcai, kuras mācītājs šai laikā ir Johans

Kristiāns Stenders.

J. K. Stendera darbā sniegtajām ziņām par Staburaga tematikas tautas-

dziesmu teicēju ir svarīga nozīme šo dziesmu fiksēšanas laika un pierakstītāja
noteikšanā. Tā kā dziesmas iegūtas no teicējas sevišķi lielā vecumā, jāsecina,
ka tās pierakstītas viņas mūža pēdējos gados, t.i., 19. gs. 20. gadu sākumā vai

īsi pirms tam (J. K. Stenders 1850. gadā brošūrā liecina, ka teicēja mirusi

«pirms vairāk nekā divdesmitpieciem gadiem»). Kā zināms, līdz 1819. gadam —

savai nāvei par Sēlpils prāvestu un Sunākstes mācītāju strādā Jaunais

Stenders. Ja tautasdziesmas par Staburagu būtu pierakstījis viņš, tad Johans

Kristiāns, publicējot tās, būtu gan pieminējis savatēva vārdu. Tā kā dziesmas

apcerējumā uzņemtas bez norādes par pierakstītāju, atliek secināt, ka pie-
rakstītājs ir pats Johans Kristiāns Stenders. Vairāki autori — Zariņu Kār-

lis, Auseklis F. Krūzes vārdus par Stenderu kā pārrunājamo dziesmu uz-

rakstītāju ir attiecinājuši uz Veco Stenderu. Sk. Zariņu Kārlis. Sta-

buradze (Staburags) Kurzemē.
— Baltijas Vēstnesis, 1871, X? 43; Auseklis.

Latv. tautas dziesmas tautas skolā [1876]. — Izlase. R., 216. lpp. No visa

iepriekš sacītā jāsecina, ka šāds pieņēmums ir koriģējams.
Starp F. Krūzes grāmatā un J. K. Stendera apcerējumā publicētajiem

tautasdziesmu latviskajiem tekstiem par Staburagu ir dažas sīkākas atšķirības.
F. Krūzes publicējumā ir virkne valodas kļūdu un grumbuļu, taču latviešu

tautas dzejas valodas skaistums un īpatnība šajās dziesmiņās izpaužas pie-
tiekami spilgti. «Senvēsturē» sniegto tekstu nepilnības vēsturiskā retro-

spektīvā viegli saprotamas. Turpretī brošūrā «Staburags» iespiestie teksti

šādā skatījumā valodas ziņā uzlūkojami par ļoti labiem. Paliek atklāts jautā-

jums, vai un ciktāl atšķirības starp abām publikācijām ir izskaidrojamas ar

prasmīgu vai neprasmīgu rediģēšanu un ciktāl ar nejaušībām, taču nav

šaubu, ka F. Krūze un J. K. Stenders izmantojuši vienu un to pašu pie-
rakstījumu.

Tautasdziesmas par Staburagu ).K. Stendera brošūrā «Der Stabburags»:

1.

Gauži raud Stabas radze

Miglainā rītiņā;
Kad saulīt' ieraudzīja,
Tad lustīgi padzīvoj'.

2.

Tā sacīja lieli kungi
Stabas radzi pieiedami:
Kur šī zīda vērpējiņ',

Nēzdaudziņa audējiņ'?

3.

Kādēļ košas, kādēļ daiļas

Stabas-raga mamzelītes?

Stabas radze zīdu vērpe,
Avotiņš šķeterēj'.
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4.

Stabas raga-māmuliņ
Zīdu diegu šķeterēj';
Zīdu-diegu šķeterēj',
Nēzdaudziņu rakstīja.

5.

Stabas-raga māmuliņ,
Dod man zīda paladziņ'!
Tā iedeve sav' meitiņu,
Dod ir zīda-paladziņ'.

6.

Ko domā, Stabu-rags,
Pa migliņu žogādams:
Ej saulē, pieraugies,
Ko dar tavi arāji.

7.

Es tev lūdzu, Stabu-rags,
Dod man vienu nēzdaudziņ',
Dod man vienu nēzdaudziņu,

Nēzdaudziņa audējiņ'.

8.

Staburaga arājiņi
Tīrumiņu apsējuši,
Pakar zelta sētavīti

Sudrabiņa vadzītē.

9.

Staburaga darbinieki

Aparuši tīrumiņu,
Aparuši tīrumiņu,
Apsējuši sudrabiņ'.

10.

Dod, māmiņ, kam dodama,
Nedod Radzes dēliņam:
Staba-radzes dēliņam
Grūts mūžiņš dzīvojot.

11.

Kas kaiš Staba meitiņām
Raibas rotas nenesot?

Staba radze aude, meta,
Avotiņš šķeterēj'.

Etnogrāfiskā ziņā abās grāmatās uzņemtās 11 dziesmas neizraisa iebil-

dumus. Sacerējumu pilnīga atbilstība latviešu tautasdziesmu poētikas

īpatnībām neļauj šaubīties par šo dziesmiņu autentiskumu. Sacerot šīs dzies-

mas imitācijas ceļā, būtu bijusi vajadzīga tik pamatīga un smalka latviešu

tautasdziesmu poētikas un tēlu pazīšana, kāda šai laikā baltvācu darbinieku

vidū maz domājama. P. Smits kādā piezīmē ir izteicis par Stendera tekstiem

negatīvu spriedumu: «Diezgan sen ir mums uzrakstītas arī kādas neīstas

tautasdziesmas par Staburadzi» (PS XV, 289). Sāds vērtējums, kuru P. Smits

nav mēģinājis pamatot, nav pieņemams.
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J. K. Stendera tautasdziesmu materiāli nezināmu iemeslu deļ ir palikuši

ārpus K. Barona «Latvju dainām». Toties krājumā ir iespiesti četri jauni
teksti (LD 30783,1; 30783,1v; 30967; 30967v), kas pēc sava satura ir J. K. Sten-

dera pierakstīto dziesmiņu varianti. Bez tam vienā dziesmā par bārenīti (LD

4267), kas «Latvju dainās» publicēta pirmoreiz, pirmajā strofā kā paralēle
no dabas dzīves parādās motīvs par Staburagu, kas kā pamatmotīvs sasto-

pams vienā no J. K. Stendera pierakstījumiem. So «Latvju dainu» tekstu

uzrakstījumi ir no Altenes, Seces, Sēlpils (Jk), Vestienas (Md), vienam

variantam, ko pierakstījis D. Ozoliņš Jaunrozē (Vlk), trūkst tuvāka vietas

apzīmējuma. Jāatzīmē, ka starp uzrakstītājiem ir pazīstami folkloristi —

literāts Ludis Bērziņš un tautas tradīciju krājējs Dāvis Ozoliņš.
Pievēršoties tautasdziesmu motīviem par Staburagu, vispirms daži

vārdi sakāmi par šīs klints nosaukumu mums pazīstamajos tautasdziesmu

uzrakstījumos. Tautasdziesmās figurē faktiski divi apzīmējumi —
Stabu-

radze (jeb Stabaradze) un Staburags (jeb Stabaraģs), pie kam pirmais no-

saukums (Staburadze) lietots biežāk. Paralēli šiem apzīmējumiem pantmēra
nosacījumu dēļ lietotas saīsinātas formas: «Staba», «Radze». «Latvju dainu»

tekstos sastopami nosaukumi «Staburadze» (LD 4267; 30967; 30967v),

«Staba»(LD 30783,1;30783,1v); klints visos šajos variantos poētiski skatīta

kā sieviešu kārtas būtne. J. K. Stendera pierakstījumos Staburaga klints no-

saukumu lietošanā nav konsekvences. Tā saukta gan par «Staburadzi» (1. —3.,

10., 11. var.; 1. —3. var. kļūdainirakstīts «Stabas radze») jeb «Radzi» (11. var.),

gan par «Staburagu» jeb «Stabaragu» (3., 5., 6.-9. var.; 3., 5. variantā kļūdaini
rakstīts «Stabas rags»). Vienā variantā (3.) pat rodami abi apzīmējumi —

«Stabaradze» un «Stabaraģs». Ja «Staburadze» J. K. Stendera pierakstījumos

visnotaļ nepārprotami parādās kā sieviešu kārtas būtne, tad «Staburagam»

tēlojuma ievirze šai ziņā ne vienmēr pietiekami skaidra. 6. variantā «Stabu-

rags» nepārprotami ir vīriešu kārtas, līdzīgs skatījums šķiet dibinātāks

6., 7., 8., 9. variantā, turpretī 4., 5. variantā («Staburaga māmuliņa») ļoti

iespējams «Staburaga» kā sieviešu kārtas būtnes iztulkojums. Teikās klints

gandrīz vienmēr saukta par «Staburagu». Lai gan 19. gs. otrajā pusē
ir atsevišķi mēģinājumi aizstāvēt un ieteikt «Staburadzes» vārdu (Zariņu

Kārlis, Staburadze (Staburags) Kurzemē. — Baltijas Vēstnesis, 1871, Xc 41.),
tautas dzīvajā valodā nostiprinās «Staburags» (Valda «Staburaga bērni»).

Tautasdziesmas par Staburadzi un Staburaga apkārtnes ļaudīm brīnum-

daiļā fantāzijas ietērpā ietver daļu no latviešu tautas dzīves. Tajās atspo-
guļojas latviešu dzimtļaužu reālā dzīve un tautas cerības un ilgas. Stabu-

radzes tēls ir poetizēts.
Klints dziesmiņās ir kļuvusi par cilvēku ar siltu, jūtīgu cilvēka sirdi.

Staburadze gauži raud miglainā rītiņā, bet saulītē priecīgi pasmaida, «lustīgi

padzīvo» (Stenders, 1. var.; LD 4267; 30967; 30967v). Vairākos variantos

Staburadze rādīta kā čakla strādniece, kas vērpj, auž (Stenders, 2., 3., 11. var.;
LD 30783,1; 30783,1v), met (Stenders, 11. var.), šķeterē (Stenders, 4. var.;

LD 30783,1; 30783.1v), raksta (Stenders, 4. var.). Motīvi par šo klinti kā

vērpēju un audēju būs radušies, poetizējot un fantastiski iztulkojot dabisku

parādību — ūdens straumīšu un avotu plūsmu no stāvās klints porām un

grotēm. Tautasdziesmu Staburadze vērpj zīdu, šķeterē zīda diegus. Viņas
audumi

— kleitas, paladziņi, nēzdaudziņi ir zīda; viņa darina raibas rotas.

Kā izcilu audēju un vērpēju viņu nāk apbrīnot «lieli kungi» (Stenders,
2. var.). Sos brīnišķīgos audumus un rotas gūst «Staba meitiņas» (Sten-
ders, 11. var.), «Stabu meitiņas» (LD 30783,1; LD 30783,lv),'«Stabaraga
mamzelītes» (Stenders, 3. var.); «Stabaraga māmuliņas» meitiņa (Stenders
5. var.). Kas ir šīs meitiņas? Tautasdziesmu četrrinde nesniedz tuvāku

Staburaga meitiņu raksturojumu, tikai pasvītro, ka tās ir «košas» un «daiļas»
(Stenders, 3.var.). Cik vērojams, salīdzinot iztirzājamo motīvu ar dažiem

tautasdziesmu motīviem par Staburaga ļaudīm, četros variantos (Stenders,
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3., 11. var.; LD 30783,1; LD 30783,1v) ar minētajām meitiņām domātas Sta-

buraga un Stabu muižas apkārtnes iedzīvotāju meitas. Taču ir arī pāris
variantu (Stenders, 5.,7. var.), kur Staburaga meitiņa ir antropomorfizēta
būtne, pašas klints meita.

Interesanti tautasdziesmas par Staburagu komentē prof. F. Krūze. Kādā

vecā tautasdziesmā par Staburagu, raksta F. Krūze, ko ieguva no Stendera,
tēlota jaunava, kas mājojusi šai klintī. «Viņa auda līgavām šķidrautus un

tām, kurām kungi (Herrschaft) bij uzkrāvuši pārlieku daudz darba, palīdzēja
viņu darbā» (Kruse F., Urgesckickte.., 5.51). «Apkārtnes iedzīvotājiem ir

dažādas teikas un dziesmas par to (Staburagu — J.R.). Viņi redz galvenajā

alā, no kuras izplūst straume, dienas laikā kādu jaunavu, kas vērpj nabaga
zemnieku ļautiņiem, ja tie, no kungiem pārāk apspiesti, nespēj paveikt savus

darbus» (turpat, 169. lpp.).
Staburadze tautasdziesmās kā vērpēja atgādina tā sauktās svētās meitas,

kas tiek daudzinātas galvenokārt teikās un ticējumos. Svētās meitas ir zināmos

apstākļos mirušu meitu dvēseles (LP VII, I, 646-647; LTT29924-29926) v.c.

Tās dzīvo dažādās vietās, tai skaitā klintīs (LP VII, I 645
— 646). Viņas

dara dažādus darbus — mazgā drēbes, velējas (LP VII, I, 646), vērpj (LP
VII, I, 647, 653). Dažos tautas tradīciju materiālos ir norādīts, ka svētās

meitas palīdz dzīves grūtdieņiem — apspiestajiem un pazemotajiem — veikt

darbus. «Svētās jumpravaspalīdzot sērdienīšiem, visvairāk meitām, pa naktīm

grūtus darbus veikt, kamēr šīs guļot. Ja niknas saimnieces meitām liek caurām

naktīm linus vērpt, ūdeni nest, tad sv. jumpravas palīdzot» (LP VII, I,
653). F. Krūze savā komentārā, rakstīdams par jaunavu, kas it kā mītot

Staburaga klintī un vērpjot, gan nemin svētās meitas vārdu, taču viņa snieg-

tajā raksturojumā šī jaunava ir pilnīgi identiska tautas teikās un ticējumos

daudzinātajām svētajām meitām; acīmredzot «Senvēstures» autora rīcībā

ir bijuši šādi materiāli sakarā ar Staburagu. Ka Staburadze vai kāda šai klintī

it kā mītoša jaunava tiešām uzlūkota un saukta par svēto meitu, to vedina

domāt F. Mālberģa eposa «Staburags un Liesma» (1869) folkloriskās vielas

analīze. Sai darbā ir radoši izmantoti arī daži tautas tradīciju motīvi par

svētajām meitām. Kādā vietā dzejnieks vēstī par karā kritušā sēļu vadoņa
Sēra sievas traģisko nāvi un pārvēršanos par svētmeitu:

Kad velti Sēra sieviņa
Pie Staburaga bēdās vaida

Un savu mīļu draugu gaida,
Tad pēdīgi no žēluma

No stāva krasta straumē krīt,
Kur Daugava to apglabāja;
Bet viņas gars vēl lidināja
Ap Staburagu dažu brīd'.

To sērieši še manījuši,
Par svētu meitu nosaukuši,
Kas bārenītēm svārkus vērpj
Un kailus nabadziņus ģērbj.

(Mālberģis F. Staburags un Liesma. —

Raksti. R., 1925, 228.-229. lpp.)

Tālāk F. Mālberģis raksta, ka

. .sēru svētmeita

Ir daudzkārtīgi izlamāta

Kā vilkate un ragana
No tādiem, kam vēl maz ir prāta.

(Turpat, 230. lpp.)
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J. K. Stendera pierakstīto tautasdziesmu radniecība ar citiem neapstrīdami
īstiem tautas tradīciju motīviem ir vēl viens fakts, kas runā par labu minēto

dziesmu autentiskumam.

J. K. Stendera pierakstījumos ir arī motīvi par tautu dēlu, kas lūdzas

«Staburagu» vai «Staburaga māmuliņu», lai tā viņam dotu «nēzdaudziņa

audējiņu», «sav' meitiņu». Tie sastopami tais pāris variantos (5., 7. var.),
kur Staburaga meitiņas saprotamas kā šīs klints meitas. Divas dziesmiņas
runā par «Staburaga darbiniekiem» respektīvi apkārtnes iedzīvotājiem, arā-

jiem un sējējiem, poetizētā skatījumā notēlojot viņu darbu (Stenders, 8.,

9. var.). Skarbi, reālistiski motīvi, kas attiecināmi uz latviešu dzimtļaužu

grūto dzīvi, ieskanas dziesmiņā par «Radzes dēliņu», kam «grūts mūžiņš
dzīvojot» (Stenders, 10. var.).

19. gs. otrajā pusē un 20. gs. pirmajos gadu desmitos tautā bija popu-

lāra dziesma «Staburaga meitiņa» (1866), kurai tekstu sacerējis F. Māl-

berģis.
Tautas teikas par Staburagu ir pierakstītas un publicētas, sākot ar

19. gs..vidu. Daži vēl nepublicēti varianti ir FA. Lūk, teiku saturs.

Klintī uzturas jaunava, kas vērpjot palīdz zemniekiem (Kruse F.

Vrģeschichte .., 5.51, 169). Staburagā dzīvo sirmgalvis, kas pusnaktī lūdzē-

jiem izdala savas mantas. Vakaros klints priekšā sēž jaunava un mazgā sevi

un savus garos matus avota dzidrajā ūdenī (Der Stabburags .., 5.9). Stabu-

rags cēlies, pārvēršoties par akmeni Sēlpils princim, pēc tam kad ienaidnieks

princi bija iegrūdis Daugavas dzelmē (FA 861, 117, uzr. Jaunjelgavas pilsētas
komercskolas skolniece ap 1929. gadu). Kāds ļoti stiprs puisis gribējis pār
Daugavu taisīt akmeņu tiltu, bet tas viņam nav izdevies. Akmeņus veldams,

viņš tikai izpostījis zemnieku laukus. Vēl tagad no Staburaga līst nelaimīgo
zemnieku asaras (Ac, 263 Rg). Staburags ir cēlies, pārakmeņojoties maizes

atliekām, ko plostnieki—poļi metuši Daugavā (FA 302, 1360; pier. no Mades

Rēķes Jk Secē). Vecos laikos kāds jauneklis braucis Daugavā zvejot. Piepeši
sacēlušies briesmīgi viļņi, laiva apgāzusies un līgavainis noslīcis. Nu nabaga
līgava raudājusi krastā caurām dienām un naktīm. Raudot meiča beidzot

palikusi par radzi — Staburagu (LP V, 408 Jk Sauka, pier.
J. Ozols; līdzīgs variants pierakstīts Rīgā —

FA 17, 627, 97). Meita —kurzem-

niece un puisis —vidzemnieks ļoti mīlējuši viens otru, bet kungi neļāvuši

precēties. Meita stāvējusi tai vietā, kur tagad Staburadze, un raudājusi.
Puisis no Vidzemes puses jājis ar zirgu Daugavai pāri, gribējis it kā nozagt
meitu un vest uz Vidzemi, bet noslīcis. Meita raudot palikusi par radzi

—

Staburadzi (FA 1975, 267-268, Jk Sece, pier. 1961. g. J.Rudzitis, teic.

A. Dzērve, 90 g.v.).
Kā pareizi konstatē K. Ancītis (A, 271), latviešu tautas mutvārdu

daiļrades sacerējumi par Staburagu 19. gs. 60.— 70. gados bija diezgan popu-

lāri. 1869. gadā iznāk F. Mālberģa eposs «Staburags un Liesma». Tiklab šī

sacerējuma galvenos metus, kā detaļas ir veidojusi dzejnieka patstāvīga

izdoma, taču darbā ievīti arī daži teiku motīvi par Staburagu. 1871. gadā«Bal-

tijas Vēstnesī» iespiests plašs Zariņu Kārļa apcerējums «Staburadze (Sta-

burags) Kurzemē» (Baltijas Vēstnesis, 1871, jVe 41. —45.). Tajā citētas 11

tautasdziesmas par Staburagu, kas ņemtas no F. Krūzes «Senvēstures».

Bez tam rakstā sniegtas vairākas latviešu tautas teikas un viena baltvācu

teika par Staburagu, kas visas pirmiespiedumā sastopamas F. Krūzes un

J. K. Stendera darbos. K. Zariņš raksta, ka senie latvieši Staburadzi godājuši

par savu māti. Tautasdziesmu materiālos par Staburadzi viņš cenšas saskatīt

patriotiskus elementus: «Visupirms mums šķiet, ka latviešu sentēvi ar

raudošo radzi savu tēviju, Latviju nozīmējuši un ar Staburadzes dēliem

un meitām, arājiem un darbiniekiemu.t.j.pr. sevi pašus; un tādēļ viņi pārlie-

cināti, ka pašiem un tēvijai bēdu jeb prieka laikus redzot, arī viņu māte

Staburadze bēdu jeb prieka asaras raud» (Baltijas Vēstnesis, 1871, Ne 44).
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Folkloras ierosmē dažus gadus vēlāk rodas Ausekļa dzejolis «Stabu-

radzei» (1875). Staburadzes tēls ir arī viņa dzejolī «Latvju tautas pavasaris».
Abos sacerējumos dzejnieku ir ietekmējusi K. Zariņa rakstā paustā Stabu-

radzes nacionāli patriotiskā interpretācija. Stendera pierakstītās tautas-

dziesmas par Staburadzi Auseklis piemin vai daļēji atstāsta rakstā «Latv.

tautas dziesmas tautas skolā» (1876) un «Vēstulēs iz Lielvārdes» I (1873). —

Auseklis. Izlase, 154., 216. lpp.
Kā jau ir dibināti secinājis K. Ancitis (A, 271), folkloras materiālus

par Staburadzi A. Pumpurs būs guvis minētajā K. Zariņa rakstā. Pumpuru
ir ietekmējuši daži konkrēti šai apcerējumā rodami folkloras, galvenokārt
tautasdziesmu motīvi un dziesmiņu vispārējā nokrāsa. Eposa autors sniedz

savdabīgu Staburadzes tēla izveidojumu, kā ari radoši izmantoto tautas-

dziesmu motīvus par Staburaga meitiņām (tuvāk par to sk. kom. L 11, 621).
173

— 188. Sai fragmentā izmantoti pasaku motīvi par raganu lidošanu un puisi,
kas paslēpies viņu bluķī. Sk. kom. L 11, 283.

176. Daugava tiek pieminēta vai figurē daudzos Pumpura sacerējumos («Tēvijā»,
«Kurmis», «No Daugavas līdz Donavai», dzejoļi «Kur aug mana līgaviņa»,

«Daugavas meitas vecos laikos», «Daugavas laivinieks», «Nāc, Laimiņa, vēl

uz augšu!», «Laimas laiviņā», «Pie Daugavas», «Pie Donavas», «1876»,

«Mīļa drauga piemiņai», «Domas par iznīcību jauna gada naktī», «Vēl reiz

pie Daugavas» v.c).

«Lāčplēsī» daudzas sacerējuma epizodes saistās ar minēto upi vai tās

apkārtni. Tās nosaukums ir rodams itin visos dziedājumos. Tādējādi, pirm-
kārt, tiek izcelta Daugavas nozīme tautas dzīvē, atspoguļota tās vieta Sen-

latvijas vēsturē. Otrkārt, daži Lāčplēša pasakā tēlotie notikumi norisinās

pie Daugavas un, saprotams, tās atspulgs eposā ienācis daļēji līdz ar šis

pasakas izmantojumu; pati pasaka par Lāčplēsi, kā zināms, ir iegūta Daugavas

apkaimē. Treškārt, Daugava kā viena no sacerējuma darbības vietām kalpo
nacionālās specifikas ieviešanai eposā. Pēdīgi var apgalvot, ka šādu tēlojuma
ievirzi ir zināmā mērā sekmējuši daži «Lāčplēša» autora subjektīvi — biogrā-
fiski momenti: Pumpurs — dzimis un uzaudzis šīs upes tuvumā —

ir ļoti

iemīlējis Daugavu. Sal. Rk I, 251 dzejoli «Pie Daugavas» ar L 111, 916— 917.

Dzejolī šo upi dzejnieks salīdzina ar māmuļu un līgavu, Daugavai viņš
uzticēs savas bēdas, tā sapratīs viņu. Līdzīgi arī Pumpura varonis

Lāčplēsis, kad Laimdota ar varu un viltu tiek aizvesta uz Vāciju, iet pie

Daugavas «sūdzēt savu likteni»: «Vientulis staigāja tas gar stāvajiem Dau-

gavas krastiem, Baltajiem ūdeņu viļņiem bēdīgo likteni sūdzot..» (L 111,

916-917).
Jāatzīmē, ka vispār — jau kopš latviešu nacionālās rakstītās litera-

tūras sākumiem
— Daugava kā tēlojuma objekts vai fons ir nepārtraukti

ieņēmusi redzamu vietu daudzos jo daudzos latviešu dzejnieku sacerē-

jumos.

II DZIEDĀJUMS

5. Ķeguma krāces bija lejpus Lielvārdei «Lāčplēša» sacerēšanas laikā; tās

pastāvēja līdz Ķeguma HES uzcelšanai 1939. gadā.
6. Rumba jeb Rumbiņa — Daugavas labā krasta sāņuplte Lielvārdē, ietek

Daugavā pie Dievukalna un Lielvārdes senā lībiešu pilskalna. So upīti
Pumpurs piemin un zīmīgi noraksturo arī savās autobiogrāfiskajās atmiņās.
Vasaru, mācoties Lielvārdes draudzes skolas t.s. vācu klasē, viņam paticis

kopā ar citiem skolēniem «izskraidīties pa Rumbas upes līčiem un viņas dzi-
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lajam, romantiskajam gravām ap Lielvārdes veco pili uz Daugavas krasta»

(«Pumpurs A. Tēvija, 73. lpp.).
Vārds rumba tautā tiek lietots ari kā sugas vārds ar nozīmi «krāce»,

«ūdenskritums» (ME 111, 558).
8. .. slaveno Lietvārdu pile. 55 km no tagadējām Rīgas robežām Daugavas

labajā krastā līdz 13. gs. sākumam atradās seno lībiešu (par tiem sk. kom.

L 111, 94) Lielvārdes koka pils (Latviešu Indriķa hronikā Lielvārde
—

Lenemarde, Lenotvorde, Lenoivarde, Lenneivarde).
Lielvārdes apkārtnē 13. gs. starp lībiešiem dzīvoja arī latgaļi.
1205. gadā vācieši nodedzināja lībiešu pili (LI IX, 8 — 9). Vēlreiz ziņas

par lībiešu Lielvārdes pili Latviešu Indriķa hronikā attiecas uz 1212. gadu,
kad vācieši atkal nodedzina lībiešu pili (LI XVI, 3); pēc arheoloģes A. Za-

riņas domām, tā, iespējams, bija pils, kas uzcelta 1205. gadā nodedzinātās

vecās lībiešu pils vietā (Zariņa A. Viduslaiku dzīvesvieta Lielvārdes Dievu-

kalnā.
- LZAV, 1984, Ne 4, 32. lpp.).

13. gs. pirmajā pusē lībiešu pils vietā vācieši uzcēla savu mūra pili, no

kuras ir saglabājušās pilsdrupas.
17. Kuniģs «Lāčplēsī» lietots (L 11, 17, 70, 104) paralēli virsaiša vārdam kā seno

latviešu vecāko apzīmējums; kunigi Lielvārdis, Burtnieks (dzejnieka radītas

personas) saukti arī par virsaišiem (VI dzied.). «Kunigs» —
sal. igauņu, somu

«kuningas» — ķēniņš, lietuviešu «kuniģaikštis» —
valdnieks.

Vēlāk literatūrā ir izteiktas domas (P. Smits, A. Svābe), ka senie lat-

viešu valdnieki ir tautas valodā saukti par kungiem. Attīstītā feodālisma

periodā, kā tas redzams tautasdziesmās, kungs ir vācieša sinonīms.

29—39 un tālāk. Latviešu tautas pasakās stiprais varonis līdzīgi Pumpura

«Lāčplēsim» bieži vien ir cēlies neparastā, pārdabiskā kārtā.

Kalējs nokaļ sev dēlu
— nākamo lielo stiprinieku no dzelzs (LP I,

56; VI, 539, 554). Stiprinieks ceļas no karotes, kuru izdrāž vīrs, kas ilgojas

sev dēlu (LP VI, 550). Varonis piedzimst bišu stropā (Bankins ). Sis un

tas, svešs un pats, 2. sēj. Jelgava, 1875, 17. lpp.). Dēls piedzimst no zirņa, ko

vīrs iedod sievai (LP IV, 17). Māte sazīdina savu dēlu līdz divdesmitajam

gadam, tas kļūst par lielu stiprinieku (FB, 60). Ķēvei no siena, āboliņa pie-
dzimst varens dēls, cilvēka izskatā (LP VI, 524). Ķēniņiene, kunga sieva vai

saimniece uzzina, ka no kādas zivs ēšanas viņai piedzims dēls. So zivi vai

tās viru nogaršo arī kalpone — ēstvārītāja, bet ķēve ielaiza zivs zvīņas vai

samazgas. No zivs visām trim piedzimst dēli. Visstiprākais ir ķēves dēls

(LP I, 1; VI, 482-483, 534-535, 561). Vilks nolaupa kādu sievieti sev par
sievu. No vilka viņai piedzimst dēls — stiprinieks (Jkr V, 11, 122).

Virkne pasaku vēstī par varoņa dzimšanu no cilvēka sakariem ar lāci.

Šādas pasakas ir uzrakstītas Rīgas, Cēsu, Valkas, Talsu, Bauskas, Jēkabpils v.c.

Latvijas apriņķos. Tās stāsta, ka lācis nolaupa sievieti, visbiežāk jaunāko
meitu, un ienes to mežā, alā un tur sev par sievu. No lāča sievietei piedzimst
dēls (Jkr 11, 1; LP VI, 570 C Ērgļi, A. Bīlenšteina krāj., pier. 1864. gadā; VI,
490, 493 Jg Glūda, pier. Pogu Jānis-Behmanis ap 1879. gadu; VI, 462, 475,

526, 582). Par lāčadēla māti šais variantos ir zemnieka vai nabaga malkas

cirtēja meita (LP VI, 526, 493), «meita» (kalpone? LP VI, 475), saimnieka,

ķēniņa meita (Jkr 11, 1; LP VI, 570), mācītāja sieva (LP VI, 462, 490, 582).
Ir arī kādi varianti par varoņa dzimšanu no vīrieša sakariem ar lāceni. Viens

vīrs reiz mežā cirtis malku. Pienākusi lāča mātīte un aizvedusi vīru savā

alā. Tur viņi sadzīvojuši ilgu laiku; lāča mātītei piedzimis cil-

vēks (LP VI, 528, pier. M. Stārķis Lielvārdē). Kāds vecs vīriņš pieņem pie
sevis puiku, ko viņam audzināšanā atved lāča māte. Puika izaug par brašu

puisi, kas veic dažādus varoņdarbus (LP VI, 415). Pasakā, ko «Lāčplēša»

pirmizdevumā priekšvārdā atstāsta Pumpurs, stiprinieks ir radies no lācenes

un cilvēka — meža iemītnieka. (Kā sagrozījums gan izklausās šai variantā

teiktais, ka meža iemītnieks lāceni sev «pieradinājis kā sievu»; tautas pasakās
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cilvēks stājas ģimenes attiecībās ne labprātīgi, bet piespiests —
atrazdamies

šī zvēra gūstā.) Pieslejoties šādiem motīviem, Pumpura eposā (L 11, 49—

52; VI, 963
—966) varonis ir cilvēka un lāča mātes dēls.

Latviešu vēstītājas folkloras sacerējumos par lielajiem stipriniekiem

galvenajam varonim ir šādi vārdi: Dzelzsdēls, Dzelzspuika, Dzelža Mārtiņš,
Karotes dēls, Zirniņa vīrs, Ķēvesdēls, Niedrīte, Ancis, Jānis, Stiprais, Kurbads,
Ilinš v.c. Pasakās par varoni, kas dzimis no lāča, stiprais saukts par Lāča-

dēlu (LP VI, 493, 526), Lāču Jāni (LP VI, 462), Lāču Krišu (Jkr 11, 1), Lāč-

augaini (FB, 152), Spalvaini (LP VI, 493) v.c. Vairākos variantos varonis

saukts par Lāčausi (LP VI, 462, 475, 490, 528). Pēdējais īpašvārds parasti
rodams tajās pasakās, kas stāsta, ka stiprinieks no sava tēva — lāča ārējā
izskata mantojis lāča ausis.

«Pēc kāda laika lāča sievai (viņa nolaupītajai sievietei
— J.R.) gadījies

dēls, viņš bijis viscaur pēc cilvēka — tikai viena auss bijuse pēc lāča. Māte

tādēļ dēlu iesaukuse par LāČausi» (LP VI, 490).
« . . viņai ar lāci piedzimis dēls; to nosaukusi par Lāčausi, tamdēļ ka

viņam ausis bijušas pēc lāča» (LP VI, 462).
«Meitai no lāča piedzimis spirgts dēls. Citādi dēls izskatījies pēc ikdie-

nišķa cilvēka, —
tikai ausis vien bijušas pēc lāča ausīm. Viņu tādēļ iesaukuši

par Lāčausi» (LP VI, 475).
«. . pa to ilgu laiku lāča mātītei bij atradies (piedzimis — J.R.) cilvēks

ar lāču ausīm. Viņu iesaukuši par Lāčausi» (LP VI, 528). Sk. arī LP VI, 493

Variantā, ko uzrakstījis A. Pumpurs, ir īpašvārds Lāčplēsis vai Lāč-

ausis. Varoņa nosaukums «Lāčplēsis» motivēts ar to, ka pirmajos jaunekļa
gados viņš tēva mājas apkārtnē iznīcinājis lāčus un citus plēsīgus zvērus,
satverot tos aiz žokļiem un pārplēšot pušu. Motīvs par stiprinieka lāča

ausīm un lāču plēšanu ieviests Pumpura eposā.
Epizode par cīņu ar lāci sastopama gandrīz visos tautas mutvārdu

epikas sacerējumos par lāčadēlu. Varonis nogalina lāci — savu tēvu un kļūst

brīvs, reizē atsvabinādams no zvēra gūsta māti. Tiklab tautas pasakās, kā

«Lāčplēsī» lāča nogalināšana ir stiprā pirmais varoņdarbs. Eposā motīvs iz-

veidots īpatnēji tai ziņā, ka varonis uzveic kādu no lāčiem vispār, nevis sev

«tuvinieku»; to viņš dara, glābjot no uzbrucēja zvēra sava audžu tēvu —
Liel-

vārdes virsaiti. Atšķirībā no Pumpura pierakstītās pasakas un viņa «Lāčplēša»

gandrīz visos latviešu vēstītājas folkloras sacerējumos par lāčadēlu varonis

uzveic lāci, ne to pārplēšot, bet citādi. Lāčadēls lāci nosit (LP VI, 476, 494),
izkrata viņam kaulus no ādas (LP VI, 582), nošauj (Jkr 11, 1; LP VI, 526),
iedzen zemē (LP VI, 490).

«Tomēr Lāčadēls nemaz nesabaidījās no trakuļa, pakampa vienkārši to

aiz čupras un nosita kā kaķi gar ozolu» (LP VI, 494).
«Vienreiz lācis gulējis saulgoznī pie liela ozola. Lāčausis nu atgrūdis

lielo akmeni, izgājis no alas, sakampis ar labo roku lāci pie pakaļkāju un

triecis tā gar ozolu, ka smadzenes vien aizsprāgušas» (LP VI, 476).
«. . Mežauckus satvēris lāci un izkratījis viņam kaulus no ādas» (LP VI,

582).
«Arī šoreiz lācis dzinies pakaļ, bet dēlu panācis tikai pie mātes tēva

mājām. Dēls ieskrējis istabā, paķēris no sienas stopu, bultas un nošāvis lāci»

(Jkr 11, 1).
«Lācis pārnākdams dikti sadusmojies un dzinies bēgļiem pakaļ. Atdzinies

pie tēva vārtiem un gribējis vārtus ar asti izlauzt; bet Lāčadēls izmanījies

pa maziem vārtiņiem un nošāvis lāci, savu tēvu» (LP VI, 526).
«. . jaunais Lāčausis nejauki iepīcis un kā nu ķēris tēvu, tā iemējis to

stāvu zemē pāri par galvu, vecais bijis pagalam» (LP VI, 490).
Atskaitot «Lāčplēša»pirmizdevumā priekšvārdā sniegto pasaku un dažus

jaunākus tautas teiksmu pierakstījumus, Lāčplēša vārds kā teiksmaina

varoņa nosaukums līdz šim latviešu folklorā nav konstatēts. (Lapas Mārtiņa
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sakārtotā tautas pasaku krājuma «Gudrais Ansis un velns» 3. daļā ir iespiesta
pasaka «Velni un Lāčplēsis». Sk. Gudrais Ansis un Velns. 3. daļa. Sakrājis
L.R. («L.Rūjenietis», t.i., Lapas Mārtiņš), Smiltene, J.Dzirkaļa apg., [1902],
82. lpp. Sacerējums sižetiski pieder X.Arāja un A.Mednes «Latviešu pasaku

tipu rādītāja» 650 B numuram par varoni, kas meklē sev stipru pretinieku,

sastop par sevi pārākus stipriniekus, no kuriem to paglābj kāds vēl lielāks

stiprinieks. Lapas Mārtiņa variantā kāds stiprs vīrs nolemj uzmeklēt sev

līdzīgu spēkā un izlielās pārspēt arī Lāčplēsi, par kura vareno spēku viņam

pastāsta vecāki ļaudis. Pretinieka meklētājs dodas pasaulē, nakti pārguļ
meža mājiņāpie kādas vecas sievietes, kuras dēli izrādās velni, lieli stiprinieki.
No tiem bēgdams, viņš sastop milzi, kas uz pleca nesis divdesmit baļķus.
Milzis ar vienu baļķi sasit velnus «lēveros». «Es esmu Lāčplēsis,» saka

viņš pretinieka meklētājam, «vai tev patiesi patīk ar mani spēkoties?» Vīrs

nu atzīst sava spēka niecīgumu pret šā milža spēku.

Lapas Mārtiņš savā krājumā uzņemamās tautas pasakas nereti ir izpušķo-
jis, un liekas, ka Lāčplēša vārdu šajā sacerējumā ir iepinis pats Lapas Mārtiņš,
ņemdams šo nosaukumu no Pumpura eposa. (Sk. PS VIII, 456 P. Smita piezīmi

par pasaku «Velni un Lāčplēsis».)
Lāčplēsis figurē dažādos nostāstos, kas pierakstīti 20. gs. tajās vietās,

ar kurām saistīta Pumpura eposa darbība, vai tuvu šīm vietām (FA 1177,
60 B Skaistkalne; 861,22 Rg Ķegums, pier. 1929; Latvijas PSR Zinātņu
akadēmijas folkloristu 111 ekspedīcijā Ogres rajonā 1949. gadā uzrakstīti

varianti: FA 1850, 4600 Lielvārde; 1850, 4715, 6018 Rembate; 1850, 4441,

5550, 5699 Lielvārde; teicēju vecums — 74, 67, 66, 56, 42, 39 gadi). Lāčplēša
vārds šajos variantos, kā to rāda stāstījumu saturs, būs ieviesies no eposa un

liecina par Pumpura varoņtēla folklorizācijas procesu. Bez tam kā vecs topo-
nīmisks nosaukums Lāčplēsis sastopams jau kādā 1937. gadā publicētā
nostāstā P. Smita krājumā «Latviešu pasakas un teikas». Par Lāčplēša tiltiņu
Seces mežā (Jk) saukta kāda vieta, kur senos laikos vienmēr notikušas vilku

medības. Medību reizēs šajā vietā, imitējot vilku kaukšanu, tie sasaukti un

apšauti (PS XV, 483, uzr. E. Kļaviņa). Kultūrvēsturiskais konteksts, kādā

parādās šajā nostāstā minētais vietvārds, ir ļoti zīmīgs un tuvs šī vietvārda

saturam. Liekas, ka nosaukums «Lāčplēša tiltiņš» būs cēlies tieši sakarā ar

medībām (par Lāčplēša vārdu citos Latvijas toponīmiskajos apzīmējumos
sk. turpmāk).

P. Smits ir izteicis domas, ka vārdu «Lāčplēsis» pasakā par lāčadēlu ir

ielicis pats Pumpurs, ņemdams to no mājas vārda (PS I, 32; VIII, 444; Izglī-
tības Ministrijas Mēnešraksts, 1922, N? 9, 981.—982. lpp.). 1922. gadārecenzijā

par J. Endzelīna «Latvijas vietu vārdu» I daļu P. Smits norāda uz Jaunpie-
balgas Lāčplēšiem kā uz Pumpura eposa centrālā varoņa nosaukuma avotu.

Daži citi autori (K. Ancītis, R. Klaustiņš v.c.) īpašvārda aizgūšanas iespēja-
mību ir saistījuši ar dzejnieka tēvabrāļa Jāņa mājām — Lieljumpravas
pagasta Lāčplēšiem, kas literatūrvēsturniekiem bija pazīstamāks nosaukums

un, ņemot vērā Pumpura dzīves gaitas, relatīvi noderīgāks eposa varoņa
vārda cilmes noskaidrošanai. Lāčplēši ir celti ap 1816. gadu (VV) lielu

mežu vidū un ir saglabājušies vēl šodien. Blakus Lāčplēšiem ir mājas, ko

sauc par Vilkplēšiem.

Dzejnieks sava sacerējuma priekšvārdā ir uzsvēris, ka Lāčplēsis pieder

pie tautas teiku īpašvārdiem. Viņš raksta: «Taču jāsaka, ka atrodas Latvijā
arī teikas, kuru varoņi tiek ar īpašiem vārdiem nosaukti, kā par piem. «Lāč-

plēsis»» (pasvītrojums Pumpura — J.R.). Sāds apgalvojums nav bez zināmas

nozīmes, tomēr tas jāvērtē stingri kritiski, ņemot vērā tālaika latviešu dar-

binieku psiholoģiju un viņu darba paņēmienus folkloras jautājumos (piem.,

Pumpura laikabiedrs Auseklis savos apcerējumos blakus daudzām īstām tau-

tasdziesmām kā tādas ir sniedzis dažus neapšaubāmi paša sagrozītus un pār-
dzejotus tautasdziesmu tekstus).
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Apcerot jautājumu par Lāčplēša vārda un lāču plēšanas motīva autentis-

kumu, jānorāda, ka, neskaitot Pumpura atstāstīto sacerējumu, līdzšinējos
latviešu vēstītājas folkloras izdevumos ir vēl viena samērā sen pierakstīta
pasaka par lāčadēlu, kurā tāpat sastopama minētā epizode. Variants fiksēts,

liekas, vēl pirms «Lāčplēša» publicēšanas. Tas ir kāds Dāvja Ozoliņa pie-
rakstījums no Jaunrozes (Vlk), kas iesūtīts F. Brīvzemniekam Maskavā 19. gs.
70. gadu beigās. Pasakā par lāčadēla cīņu ar lāci sacīts:

«. . Lāčausis bijis apbrīnojami stiprs puika. Reiz viņš vaicājis savai

mātei: vai nebūtu labāki no alas laukā iet? Māte atteikusi: «Būtu gan, dēls,
bet kā lai tiekam: alas caurumam lācis aizvēlis lielo akmeni priekšā.» «Tā

maza vaina!» Lāčausis pasmējies un ar vienu roku atgrūdis akmeni. Nu

izgājuši laukā. Bet pašu brīdi lācis nācis mājā un gribējis Lāčausi plosīt

tamdēļ, ka akmeni aizvēlis; tomēr Lāčausis neļāvies vis: satvēris lāci un

pārplēsis pa vidu kā kaķēnu» (LP VI, 462).
Par lāča pārplēšanu stāsta arī kāda pasaka, kas glabājas FA.

«Reiz viena meita mežā sēņosi un apmaldījusies, bet kā netikusi, tā

netikusi no meža ārā. Pēdīgi, kur gadīsies, kur ne, lies (liels) lācis un meitu
—

skrapt un savā alā iekšā! Meita netikusi vairs no lāča alas. Viņa sākusi dzīvot

ar lāci un sadzīvosi bērnu. To nu iesaukuši par Lāčadēlu. Lāčadēls bīš varen

stipris. Lāčadēls dzīvoš, dzīvoš alā, kamē jau bīš lies un stipris. Reiz šis

noskaities uz vecā lāča un, kā ņēmis, tā pārplēsis to vidū pušu kā sapuvušu
kaki» (FA Vlk Bilska, pier. H. Skujina (A. Ziemelis) 1926. gadā, teic. J. Turķis,
63 g.v.).

Motīvi par zvēra uzveikšanu, to pārplēšot, konstatējami arī dažās citas

brīnumpasakās. Kādā citā Dāvja Ozoliņa pierakstītā variantā no Jaunrozes,
ko viņš iesūtījis F. Brīvzemniekam tajā pašā laika posmā (kad iepriekš minēto

par lāčadēlu), stāstīts par puiku, kas «bijis lauvu alā vairāk nekā desmit

gadi un jēlu gaļu vien ēdis». Ikreiz, kad puika mēģina atstāt alu, lauva iepliķē

viņu ar ķepām un iedzen atpakaļ tajā. Pēdīgi viņš «dusmās pārplēš lauvu

pa vidu» un aiziet pasaulē (LP VI, 458). 1885. gadāRīgas Latviešu biedrības

Zinību komisijas 111 rakstu krājumā, t.i., trīs gadus pirms «Lāčplēša» iznāk-

šanas iespiestā pasakā stiprinieks pārplēš vērsi, sagrābdams to pie pakaļkājām

(Rkr 111, 108). Vienā pasakā (Lp Nīca), kas publicēta 1896. gadā (LP VI),
darbojas stiprinieks, ko māte zīdījusi tik ilgi, «kamēr viņš varējis ozolu izraut

no saknēm». Stiprais salīgst kalpot pie kunga. Kungs sūta viņu pie lauvas.

Varonis lauvu «saplosījis kā jēru» (LP VI, 413). Ir pāris varianti, kur līdzīgā
kārtā tiek uzvarēti velni un vilkacis. Pasakā par Kurbadu, ko pierakstījis
A. Lerhis-Puškaitis 19. gs. 80. gados Džūkstes pagastā (Jg), varonis nogalina
vilkaci, sagrābjot to aiz rīkles un pārplēšot pušu (LP I, 13). Citā pasakā

(Lp Krūte), kas pirmoreiz uzņemtaA. Lerha-Puškaiša «Latviešu tautas teiku

un pasaku»Vll sējuma II daļas manuskriptā (1899), stāstīts par stiprā Anša

cīņu ar velniem. Ansis trīs vakarus pēc kārtas pie tilta cīnās ar

velniem. Viņš katrreiz uzvar — pārplēš pretinieku (PS 11, 38— 39).
Motīvs par zvēra pārplēšanu ir sastopams cittautu mutvārdu tradīcijā

kā ļoti sens motīvs. Tāds ir pazīstamajā bībeles leģendā par senebreju stip-
rinieku un varoni Simsonu. Jaunais Simsons kopā ar saviem vecākiem dodas

uz Timnati. Ceļā viņš sastop lauvu. Jauneklis kailām rokām saplēš zvēru «kā

āzlēnu» (Soģu grāmata, XIV, 5
— 6). Kā to rāda FA materiāli, stāsts par

Simsonu ir folklorizējies, guvis izplatību latviešu vēstītājā folklorā (FA
483, 243 Rz; 647, 1079 Kld; 1713, 1290 Lp). Vai (un kādā mērā) analoģija

starp latviešu pasakā par lāčadēlu un senebreju leģendā sastopamo situāciju
ir skaidrojama ar motīvu poliģenēzi vai migrāciju, to izdibināt nav šī apcerē-

juma uzdevums, taču motīvu tuvība ir neapstrīdama un atzīmējama. Līdzība

pastāv ne tikai zvēra iznīcināšanas veidā (to pārplēšot), bet arī tai ziņā, ka

tiklab Simsonam, kā lāčadēlam zvēra uzveikšana ir viņa pirmais varoņdarbs.

Raksturojot jaunekļa milzīgo spēku, latviešu pasakā (LP VI, 462, 494) līdzīgi
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bībelē lietotajam frazeoloģismam lāča nosišana vai pārplēšana salīdzināta

ar kaķa respektīvi maza dzīvnieka nogalināšanu. (Arī Pumpura eposā varonis

lāci pārplēš «kā kazlēnu kādu» L 11, 35— 36.) Tai pašā laikā latviešu pasakas
un bībeles motīviem piemīt spilgta savdabība un tie nav vienādojami. Latviešu

vēstītājas folkloras sacerējumos stiprinieka spēks, kas izpaužas, pārplēšot lāci

vai vilkati, saistīts ar varoņa izcelšanos no spēcīga dzīvnieka; bībelē Simsona

stipruma pamatā ir tas, ka viņš ir «Dieva saderinātais» (Soģu grām., XIII, 5),
ka viņu vada «tā Kunga gars» (turpat, XIV, 6). Tātad senebreju leģendas
motīvs pauž spilgtu monoteisma reliģijas ideoloģiju, no kādas nav ne zīmes

te analizējamos latviešu stāstījumos par zvēra uzveikšanu.

Minētie fakti un to sastatījumi runā vairāk par labu lāču plēšanas

epizodes autentiskumam Lāčplēša pasakā. Līdz ar to tie runā par labu vārda

«Lāčplēsis» folkloriskajam autentiskumam. Vienlaikus neliekas, ka Lāčplēša
vārds un lāču plēšanas motīvs latviešu vēstītājā folklorā būtu bijis visai

izplatīts.
Interesanti ir daži materiāli

par vārda «Lāčplēsis», «Lāčplēši» senumu

un izplatību latviešu zemnieku pavārdos un Latvijas toponīmikā. Jau Pum-

purs «Lāčplēša» pirmizdevumā priekšvārdā raksta, ka « apakš Lieljumpravu
muižas un dažos citos pagastos Lāčplēši ir māju vārdi». Par dzejnieka tēva-

brāļa Jāņa mājām — Lieljumpravas Lāčplēšiem šai komentārā sacīts jau
iepriekš. Taču ir dažas vēl senākas ziņas. 1638. gadā vācu valodā sastādītajos
Vidzemes arklu revīzijas sarakstos minēts kāds Lieljumpravas muižas zem-

nieks Ein Curlānder Jahne Latzplātz jeb Jahne Latzplatz (Latvijas vēstures

avoti, 4. sēj., Vidzemes 1638. gada arklu revīzija, 3. burtnīca. R., 1941 , 1015.,
1018. lpp.) To varētu atšifrēt kā Lāčplēšu Jāni. 1683. gada Kuldīgas valsts

zemnieku sarakstā sastopams mājvārds Latzplehsz (Arbuzovs L. 1683. gada

Kuldīgas valsts zemnieku saraksts. — FBR XVII, 28. Sal. turpat, 41. lpp.).

Rubeņupagasta (II) 1811.gadarevīzijas sarakstos lasāms mājvārds Locplesch,
bet 1826. g. — Lahtschplehs (Pl 11, 304). Taurkalnes pagasta (B) revīzijas
sarakstos 1811. gadā fiksēts mājvārds Latschplesch, 1858. g. — Lahzplesch

(Pl 11, 378). Bez tam J. Endzelīna un J. Plāķa Latvijas vietvārdu krājumos
ir rodami vairāki šī vārda toponīmiski varianti, par kuriem šais izdevumos

nav sniegtas hronoloģiskas ziņas. Tādi ir Ilūkstes apriņķī Lauceses upes

ieteka Lācplēse (E1 11, 156); Sēlpils pagastā (Jk) Lāčplēšu saliņa — sala

mežā vai purvā (Pl 11, 367); Secē (Jk) strauts Lahtschpleh.se (Pl 11, 358
—

publicējums no A. Bīlenšteina manuskripta); Līvē (Rg) mežs Lāča

plēsa (Pl 11, 245); Kuldīgas pagastā (Kld) mājvārds Lāčplēši (Pl I, 245);

Jaunpiebalgā (C) mājvārds Lāčplēši (E1 I, 23). Tomēr nav pamata šos

toponīmiskos apzīmējumus uzskatīt par pierādījumu tam, ka «Lāčplēsis» ir

bijis vēstītājā folklorā plaši pazīstams varoņa īpašvārds. Lai saprastu «Lāč-

plēša» vārda izplatību Latvijas toponīmikā jau tālā pagātnē, nav nepieciešams
meklēt izskaidrojumu varbūtējos pasaku vai teiku īpašvārdos un motīvos,
bet ir pietiekami ņemt vērā tautas dzīves apstākļus: cīņa ar plēsīgiem zvēriem

mūsu senču dzīvē ieņēma svarīgu vietu. Kā rakstīja Auseklis:

Vectēvi celmus lauza un līdumus svīzdami līda;
Taisīja laukus, kur var rasmīgo sēkliņu sēt.

Dūšīgi kāvās sūbriem un lāčiem purvjos un lānos ..

(Citkārt un tagad. - Auseklis. Izlase. R., 1955, 88. lpp.)

Konstatējumi par vārda «Lāčplēsis», «Lāčplēši» izplatību Latvijas
toponīmikā vēl pirms Pumpura eposa radīšanas, par ko izsakās arī pats
dzejnieks sava darba priekšvārdā, liecina

par viņa sacerējuma centrālās

personas nosaukuma dziļo tautiskumu. Ir ļoti svarīgi, ka eposa centrālais tēls
Lāčplēsis — tautas spēka, cīņas gribas un varonības simbols — nes vārdu,
kas latviešu valodā jau kopš seniem laikiem bija it kā par simbolu varonī-

gumam, drosmīgumam, zemnieka darbam, iztīrot apkārtni no plēsīgiem
zvēriem.
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Atzīmējams, ka lāču plēšanas motīvs savdabīgā izveidojumā sastopams
Raiņa ģimnāzista gadu dzejolī «Zemnieks», kas radies 19. gs. 80. gadu pirmajā

pusē —
vismaz 5 gadus pirms eposa publicēšanas. Taču, pirmkārt, vairāki

fakti vedina pieļaut iespēju, ka «Zemnieka» sacerētājam ir bijusi zināma

Pumpura iecere un ka minētais motīvs dzejolī ir ienācis Pumpura veidojamā

daiļdarba ierosmē. Ģimnāzista laikā (1879. g. okt. — 1883. g. dcc.) Rainis

dzīvo pansijā pie «Baltijas Vēstneša» redaktora Bernharda Dīriķa, kura vadī-

tajā avīzē Pumpurs kopš 1869. gada publicē savus dzejoļus. B. Dīriķis ir

personīgi pazīstams ar «Lāčplēša» autoru. 1876. gada sākumā, kad dzejnieks
jau ir sācis darbu pie «Lāčplēša», viņš kopā ar B. Dīriķi atver grāmatu un

rakstāmlietu veikalu Rīgā. Jādomā, B. Dīriķim bija zināma Pumpura «Lāč-

plēša» iecere. Ir visai paticami, ka, kopš 1880. gada maija, dienēdams Rīgā,

Pumpurs dažkārt ir bijis viesis Dīriķa ģimenē,kur Raiņa klātbūtnē Pumpuram
un Dīriķim varēja pat izraisīties saruna par «Lāčplēsi». Otrkārt, kā zināms,

Rainis no sava 4. līdz 13. gadam ir dzīvojis Laucesas pagastā (Randenē,

Berķenelē jeb Birķinelē). Vai viņš nav pazinis šī pagasta upes Laucesas jeb
Lauceses kreisā krasta sāņupītes — jau minētās Lācplēses — vārdu un vēlāk

guvis no tā kādas ierosmes?

49. Cienījams vecis Vaidelots bija; 65 un tālāk. Vaidelots būdams, dzīvoju ilgi
Pie Krīva svētajā Romoves birzē. «Vaidelots» sastopams senāko autoru

rakstos kā senprūšu priestera nosaukums. Pēc ziņām, ko 14. gs. pirmajā

pusē sniedz P. Dusburgs Prūsijas hronikā, Prūsijā, Nadravā bijusi kāda

vieta Romove (Romoui). Se dzīvojis Krivs (Criioe). Acīmredzot pārspīlē-

dams, P. Dusburgs raksta, ka Krivs it kā pāvests valdījis ne vien pār pagānu

ticīgajiem Prūsijā, bet arī pār lietuviešiem un citām tautām. Sīs ziņas 16. gs.

sākumā Prūsijas hronikā izpušķo S. Giūnavs. Romovē valdījis Krivs (Kryve
Kyrwaito), kam bijuši apakšpriesteri — vaideloši (Waidelotten). Krivs

bijis prūšu, lietuviešu un latviešu valdnieks. Romoves mūžam zaļojošā ozola

zaros atradušies triju dievu tēli: «Patollo, Potrimpo, Perkuno». S. Grūnava

sniegto aprakstu pārņem G. Merķelis «Vidzemes senatnē» un no viņa —
citi

latviešu autori (piem., K.K. — K. Kundziņš rakstā «Krive Krivaito un Ro-

move» «Baltijas Vēstneša» 1871. g. 3.-5., 7., 8. numurā). Nav neiespējami,
ka Romoves Krivs ir cienīts arī pie radu tautām, taču kāds

kopīgs garīgs vai laicīgs valdnieks senajiem prūšiem, lietuviešiem un latvie-

šiem nav bijis. Ne lietuviešu, ne latviešu mitoloģijā nav sastopams «Kriva»

vai «vaideloša» vārds.

Lāčplēša II dziedājumā vaidelots jeb vaidelis (L 11, 92) ir Romoves

Kriva sūtnis, kas nes ziņas un norādījumus «virsaišiem un tautām», tai

skaitā latviešiem. Bez tam vaideloši darbojas VI dziedājumā, kur tie tēloti
kā senlatviešu zīlnieki un priesteri (L VI, 75, 135, 375, 453).

108, 109 un tālāk. Slaveno Burtnieku gudrības skolā. Laipnīgi Burtnieks vecajā
pilī Tad tevi uzņems un izrādīs arī. «Lāčplēsi» Burtnieks

— senlatviešu

virsaitis pilī pie Burtnieku ezera, prātnieks, gudrais, rakstu pratējs. Viņš ir

eposā izvirzīto «senoBurtnieku»
— «dūšīgo, stipro kareivju, gudrorakstu pra-

tēju» cilts (L 111, 453— 454) pēctecis.
Burtnieks (lietuviešu burtininkas — zīlnieks) vecs latviešu valodā

sastopams vārds, kam bija vairākas nozīmes: 1) burvis, zīlnieks, maģisku

zīmju (simbolu) zinātājs un izmantotājs. Sādā nozīmē šis vārds ir pazīstams
arī klasiskās tautasdziesmas četrrindē:

Sēd' blakām, ieblakām,
Abi radu bērni bija:
Tavs tēviņis burtenieks,
Man' māmiņa raganīte.

(LD 21051, pier. Kreims Alsungā (Azp),

iesūtījis H. Visendorfam

Vecgulbenes (Md) skolotājs Pīpiņš.)
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2) persona, kas izdara iegriezumus birkās (sk. kom. L VI, 145 —146 ) jeb
burtkokos, 3) laikam ari dravnieks.

Burtniekam radniecigi vārdi ir burta (lietuviešu burta, mesls, norunāta

zīme, burveklis) — senāk (parādu) saraksts; burts
— senāk burtkoks un

burvju zīmes, iespējams, ka senatnē arī dore, bitēm izgrebts, izdobts koks;

burt (lietuviešu burti) — ar simboliskām zīmēm (atšķirā no apvārdošanas)
izdarīt maģisku aktu. (Sk. ME I, 355; Rkr XXIII A, 228; Karulis K. Senie un

mūsdienu raksti. R., 1956, 8.-9., 52.-56. lpp.)
Pumpurs Burtnieka vārdu nav guvis iepriekš minētajā tautas leksika,

bet Latvijas toponīmikā (Burtnieku ezers) un jaunlatviešu kustības perioda
literatūrā. J. Alunāns 1860. gadā rakstu krājuma «Sēta, daba, pasaule» 111

grāmatā kādā piezīmē interpretē «burtnieku» un piedēvē tam jaunu nozīmi.

J. Alunāns burtniekus raksturo kā īpašu dziedātāju, tai skaitā varoņdziesmu

sacerētāju un izpildītāju kārtu pie senajiem latviešiem, kā šķietamās senlat-

viešu rakstītās literatūras darbiniekus. Pēc viņa skaidrojuma, par burtniekiem

tie saukti tādēļ, ka tie ir pratuši «burtus» jeb «rakstus» (mūsdienu nozīmē
—

J.R.).«Redzi, burtnieki (pa vāciski Skalden) pie latviešiembij īpaša dziedātāju
kārta, kas ļaudis karā caur savām dziesmām taisīja jo sirdīgus un dūšīgus,

un kas miera laikos pa krustībām, kāzām un bērēm svētas dziesmas priesteru
vietā dziedāja. Sie burtnieki starp latviešiem bija ļaudis, kas burtus (Runen)

jeb vecus latviešu rakstus saprataun kas visus varenos darbus un ievērojamus
notikumus starp latviešiem uzzīmēja un apdziedāja un tādā vīzē priekš bērnu

bērniem uzglabāja» (Jura Alunāna Kopoti raksti, 2. sēj. R., 1931, 228. lpp.). Viņš

pilnīgi nopietni izsaka gluži fantastisku apgalvojumu, ka Burtnieku ezera no-

saukums ir cēliesno tā, ka šai ezerā ir noslīkuši visi burtnieki līdz ar saviem sa-

cerējumiem unrakstiem. Sekojot J. Alunānasniegtajai interpretācijai, burtnieki

kā dziesminieki un rakstu pazinēji tiek daudzināti un ir populāri vēlākos

19. gs. otrās puses autoru darbos; tāpat līdzīgi J. Alunānam Burtnieku ezera

nosaukums šajos sacerējumos tiek atvedināts no minētajā nozīmē izprasta
burtnieka vārda (sk., piem., Graviņu Kārļa rakstu «Burtniekupils un ezars».—

Baltijas Vēstnesis, 1871, Ns 11). •

No toponīmiska apzīmējuma darinātajā eposa personas īpašvārdā

Pumpurs ir ietvēris tolaik populārā burtnieka jēgu. Kā jau iepriekš teikts,
Pumpurs Burtniekā ir akcentējis gudro,prātnieku un rakstu zinātāju; atšķirībā
no J. Alunāna tēlotā burtnieka, Pumpuram viņš nav vienlaikus iezīmēts kā

dziesminieks (taču nogrimušās Burtnieku pils rakstu tīstokļos ir arī varoņ-

dziesmas L 11, 115). Slavenās Burtnieku pils virsaitis ir patriots, kas organizē
cīņu pret iebrucējiem. Kā Lāčplēša līgavas Laimdotas tēvs (sk. «Lāčplēša»
II dzied.) viņš atbilst tai tautas pasaku personai, pie kuras kalpo pasaku
stiprais varonis, lai iegūtu sev līgavu.

Uzskatam, ka senajiem latviešiem it kā būtu bijusi sava rakstība, un

ar to jaunlatviešu posma publicistikā saistītajam burtnieka iztulkojumam,
kas sniedzis ierosmes Pumpuram, trūkst zinātniska apstiprinājuma. Var

gan droši uzskatīt, ka ir bijuši rakstu pirmelementi simbolisku un maģisku

zīmju veidā (ornamenti ar maģiskām funkcijām v.c. noslēpumainas zīmes,
simboli priekšmeta īpašuma apzīmēšanai). Ir iespējams, ka atsevišķi Latvijas

teritorijas iedzīvotāji ir pratuši skandināvu un slāvu rakstību. Nav

tomēr pierādījumu, ka senajiem latviešiem ir bijuši kādi rakstīti teksti vai

sava raksta sistēma. (Sīs problēmas sakarā sk. arī arheologa A. Caunes

rakstu: Raksts Latvijas PSR teritorijā pirms XIII gadsimta. — Zinātne un

Tehnika, 1980, Xc 2, 22.-23. lpp.) Tomēr jāpiebilst, ka Burtnieku būtībā

dzejnieks ir domājis ne tik daudz kā reālu kultūrvēsturisku tipu pēc kādas

zinātniskas shēmas, bet gan kā tautas gudrības zināmu vispārinājumu ar

simbolisku nokrāsu.

Citādāk nekā 19. gs. 60. un 70. gadu autoru rakstos (kuros izteiktajam
apgalvojumam ir sekojis Pumpurs «Lāčplēsī») vēlākajā zinātniskajā lite-
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ratura ir skaidrota vietvārda «Burtnieki» nozīme. P. Abuls (Izglītības Ministri-

jas Mēnešraksts, 1921, X? 4, 360. lpp.), J. Endzelīns (ME I, 355), E. Blese (Rkr
XXIII A, 228) ir izteikuši domas, ka «Burtnieki» laikam nozīmē «Dravnieki».

«.. latv. vietas nosaukums Burtnieki laikam gan atbilst (kā radniecisks, ne

kā aizgūts vārds) veckr. 6opn>HHKM «dravnieki» un arī latviešiem apzīmējis
biškopjus» (Blese E. Valoda un tautas gars. — Rkr XXIII A, 228). Burtnieka

vārda izlietojums dravnieka apzīmēšanai izskaidrojams ar to, ka dravnieki

bišu kokos iegrieza simboliskas pazīšanas jeb īpašuma piederības zīmes;

protams, tās nebija burti un raksti mūsdienu nozīmē. Latviešu Indriķa hro-

nikā (LI XII, 6; XIV, 10; XV, 1 v.c.) Burtnieku ezers saukts par Astigerves

ezeru, kas lībiski nozīmē igauņu ezeru (LI, 70). Par šo seno nosaukumu ir

saglabājušās liecības arī dažās tautas teikās (LP V, 408— 409; VI, 213).
«Burtnieks» Latvijas PSR toponīmikā ir populārs kā ezera nosaukums

Valmieras rajonā, taču sastopams arī citur Latvijas vietvārdos (sk. E I,
148).

Par Burtnieku pils rakstiem «Lāčplēsī» un senlatviešu rakstu jautā-

jumu sk. nākamo komentāru, kā arī kom. L 111, 289 un tālāk.

113. Svētajie burti tikumus māca. Eposā tēlots, ka senlatviešiem pirms vācu

iebrukuma ir rakstu zīmes, ar kurām fiksēti plaši teksti — tautas teikas,
varoņdziesmas, vēstures ziņas v.c. Pumpurs te ir ievērojis J. Alunāna ver-

siju («Sēta, daba, pasaule» 111 grāmatā) par bagātu rakstīto literatūru pie

senajiem latviešiem. Ja J. Alunāns šādas literatūras eksistenci bija deklarējis
pilnā nopietnībā kā vēsturisku faktu, tad Pumpura sacerējumā motīvam

par Burtnieku pils rakstiem (11, 111 dzied.) ir galvenokārt alegoriska nozīme

(sk. kom. L 111, 289 un tālāk).
163. Tas augšup cilditas sajuta krūtis. Cildīt — celt; mudināt (ME I, 381).
171. Spīdalas tēlā I—V dziedājumā ir tautas teiku un pasaku raganas iezīmes.

V dziedājumā Spīdala zaudē raganas īpašības. «Spīdala» kā sievietes vārds

sastopams jau Ausekļa ieteikto latvisko krustāmo vārdu sarakstā viņa «Bal-

tijas gruntnieku— , saimnieku- , pagastu valdību v.c. kalendārā 1879. gadam».
Vārds darināts no «spīdēt». Pumpurs Spīdalu tēlojis kā strauju, kaislu,

atriebīgu. Kaisle, jūtu dedzība un spēks runā viņas «dedzīgās», «zvēroti

dedzīgās», «zvērošās acīs» (L 11, 177, 174, 252). Tādā kārtā vārds «Spīdala»
labi atbilst varones rakstura cilvēciskajām īpašībām. Bez tam šim vārdam ir

zināma folkloriska nokrāsa, kura atbilst «Lāčplēša» varones tēla folkloris-

kajām iezīmēm- Raksturojot Spīdalu, eposā dažās vietās runāts par viņas
acu kvēlojumu ne metaforiski un tīri psiholoģiskā nozīmē, bet tiešā

—

maģiskā nozīmē, iezīmējot viņu kā raganu (L I, 310; 111, 353). «Spīdala» fonē-

tiski atgādina vienu no latviešu tautas tradīcijā sastopamajiem raganas
nosaukumiem «spīgana». Par spīganu P. Smits raksta: «Spīganas un laumes ir

tagad grūti šķiramas no raganām un liekas būt tikai apgabalu vārdi, vismaz

viņas nav vispārīgi pazīstamas» (LM, 65). Pēc L. Adamoviča vērojumiem

«spīgana» konstatēta tikai Vidzemē (Adamovičs L. Pūķis latviešu folklorā

un senlatviešu mitoloģijā. — Rkr XXIII A, 253). «Spīganai» ir kopīga
sakne ar verbu «spīgāt», «spīgot», kas nav nejaušība. Dažās tautas teikās un

ticējumos ir motīvs, ka ragana lidojumā iegūst ugunīgu veidu: tā izskatās

kā «ugunīga švīta» (svītra), «gaiši ugunīga», kā «kvēloša peramā slota»

(LP VI, 121), kā «degoša peramā slota»(LP VII, I, 547) vai «uguns liesma»

(LP VII, I, 547, 721). R. Klaustiņš savā «Pumpura rakstu apcerējumā» rakstīja,
ka «spīdala nav īpašvārds, bet paraganas (raganas — J.R.) nosaukums» (Rk I,

115). Šādam apgalvojumam nav apstiprinājuma ne folkloras, ne etnogrāfijas

materiālos, un pats R. Klaustiņš to vēlāk ir koriģējis (sk. Lāčplēsis. —

Latvijas konversācijas vārdnīca. 10. sēj., R., 1933—1934, 19740. sleja). At-

skaitot «Spīdolas» vārdu kādā jaunākos laikos (1926) pierakstītā teikā

(Ac, 297
—298), kur tas lietots Pumpura «Lāčplēša» un Raiņa drāmas «Uguns

un nakts» ietekmē, folklorā «Spīdala» nav konstatēta.
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187. Kūma, kūms (krievu KVMa, kvm) — liecinieks vārda došanas ceremonijā jeb

kristibās, krustmāte, krusttēvs.

194 —198. Pūķis — mītiska būtne, sastopama latviešu un daudzu citu tautu tradī-

cijās (piem., krievu — apaKOH, 3Meii; vācu — Drache; franču un angļu —

draģon). Latviešiem pazīstami divi pūķa tipi. 1. Pūķis kā mītisks nezvērs

figurē tautas pasakās un ir viens no pārdabīgā pretinieka veidiem. Viņš mēdz

dzīvot ūdeņu tuvumā vai ūdenī. Sis pūķis ir čūska ar daudzām galvām, «spļauj

briesmīgas ugunis». Briesmonis prasa, lai viņam ziedo cilvēkus (visbiežāk
jaunu meitu, ķēniņa meitu), citādi viņš draud uzmākties ar karu, ievilkt pil-
sētu zemes dibenā, aprīt valsti u.tml. 2. Pūķis kā bagātības vācējs, sāta un

pārticības devējs (igauņiem — puuk, lībiešiem
— pūik, lietuviešiem — pūkys;

Lietuvas ziemeļos — aitivaras jeb aitvaras). Tas
— tautas teiku pūķis,

tiek minēts un raksturots arī tautasdziesmās, ticējumos v.c. Folklorā tēlots,
ka viņu tur pie sevis lauku mājas saimnieki. Viņu var iegūt, apsolot velnam

savu dvēseli. Parasti pūķi pērk par naudu, pie kam arī šai gadijumā velnam

jāapsola sava un piederīgo dvēseles. Pūķis zog no kaimiņiem un citiem un

nes savam turētājam labību, sviestu, pienu, naudu v.c. Ir pūķi, kas nes

kaut ko vienu noteiktu (piem., vai nu labību, vai sviestu), citi vāc un piegādā
visu, ko viņu saimnieks vēlas. Pūķa turētājs dod viņam pirmajam no visa, ko

mājā dzer un ēd. Bez tam pūķim dažus ēdienus gatavo īpaši — galvenokārt

biezputru ar aizdaru. Dažas teikas stāsta, ka mantas vācējs pūķis prasa

ziedot viņam cilvēku vai cilvēka asinis; taču šāds motīvs, kas sastopams

arī «Lāčplēsī» (L 11, 193— 195), latviešu teikās ir izņēmums. Pūķis parasti
darbojas naktī, mantas viņš nes, lidodams pa gaisu. Izskata ziņā mantas

nesējs pūķis dažādās teikās tiek raksturots ļoti dažādi, pie kam ir atšķirība

starp viņa izskatu miera stāvoklī un kustībā. Savā astē, kas līdzīga maisam

vai kulei, viņš uzņem pārnēsājamo labību, mantas v.c. lietas. Lidojumā viņš —

neatkarīgi no sava veidola
— ugunīgs, parādās kā «uguns», «uguns liesma»,

«uguns kamols»; viņam laižoties, birst dzirksteles u.tml. (Adamovičs L.

Pūķis latviešu folklorā un senlatviešu mitoloģijā. — Rkr XXIII A, 246 — 362).
Cik vērojams, Pumpurs ir vairāk vai mazāk skaidri saskatījis un šķīris

abus minētos latviešu vēstītājas folkloras pūķa tipus un atveidojis tos «Lāč-

plēsī».

Pūķis —
mītisks nezvērs epizodiski darbojas Velna bedres ainā (II

dzied.). Uz šī tipa pūķiem attiecināmi arī daži motīvi nogrimušās Burtnieku

pils rakstos (111 dzied.).
Latviešu pasakās šis pūķis dažreiz ir radniecībā ar velnu vai viņa

kalpībā. Sādā ievirzē pūķis tēlots un raksturots arī «Lāčplēsī». Viņš ir velnu

sabiedrotais (L 111, 613
— 623), jodu (velnu) virsaiša Līkcepures kalps (L 11,

520 un tālāk),naidīgs un bīstams cilvēkiem (L 111, 457 — 461); viņu radījis
velns (L 111, 616).

Velna bedres skatā pūķis ar nedaudziem spilgtiem vilcieniem rādīts

kā drausmīgs pekles izdzimums. Viņa milzu rīkle var aprīt cilvēku (L 11,
546

— 547), reiz tajā «saņems savu algu» nodevējs Kangars. Pūķa rīklē ir

uguns; velni un raganas tajā nokarsē savas dakšas sarkanas (L 11, 532).

Līdzīgi savam pasaku prototipam viņš no mutes «izgrūž dzirksteles un

dūmus» (L 11, 526-527).

Bagātības vācējs pūķis tiek vairākkārt pieminēts II dziedājumā (L 11,
194, 196, 378-380) un kādviet 111 dzied. (L 111, 702). Tautas teikās kā vienu

no šī tipa pūķa piemājošanas vietām daudzina dažādu saimniecības ēku
—

rijas, kūts, klēts — augšu. Arī eposā viņš dzīvo «augšā uz rijas» (L 111, 702).

Viņš nes naudu (L 11, 379) un dažādas mantas (L 11, 181-196, 379).

Saskaņā ar teiku motīviem «Lāčplēsī» pūķis lidojumā tēlots kā gaismas

parādība (L 11, 378 — 380). Tāpat kā teikās eposā pūķa turētājs raksturots kā

velna kalps (L 11, 194; sk. arī L 111, 702).
205. ..Aizkraukles pile. Daugavas labajā krastā starp Lielvārdi (sk. kom. L 11, 8)
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un Koknesi (sk. koni. L 11, 839 un tālāk) ir Aizkraukles pilskalns ar priekš-
pili (pie nelielās Ašķeres upītes grīvas, 4 km augšpus Jaunjelgavai). Latviešu

Indriķa hronikā Aizkraukle saukta «Acscrade»,«Ascrad», «Ascrath», «Asck-

rate», kas nozīmē «Aizkrāce». Pie Aizkraukles bija senpilsēta un osta. Aiz-

kraukle atradās pie Daugavas libiešu apdzīvotās teritorijas austrumu robežas.

1960. un 1971.— 1976. gadā arheoloģiskajos izrakumos pilskalnā un tā priēkš-
pilī tika atrasti 10.—12. gs. priekšmeti, kas piederējuši senajiem lībiešiem un

latgaļiem (Urtāns V. Aizkraukles pilskalna mūra aizsargsiena. — LZAV,

1983, Ne 4, 34.-39. lpp.). Vietējo iedzīvotāju pili, kas atradās Aizkraukles

pilskalnā, 1205. gadā nodedzināja vācu krustneši; turienes lībieši un latgaļi

bija spiesti pieņemt katoļticību. Latviešu Indriķis vēstī: «Kad pēc tam peregīni

virzījās gar Daugavu uz augšu, lībieši, lūk, dzirdēja par to un devās projām
no Aizkraukles pils uz drošākām meža vietām. Pēc tam notika, ka viņu pils
caur dieva žēlastību tika nodedzināta, viņi deva ķīlniekus un iegāja uz mieru

ar vāciešiem, un drīz nāca uz Rīgu un apsolījās tur kristīties. Tas vēlāk arī

tā notika.» (Par peregīniem sk. kom. L VI, 807
— 818.)

«Lāčplēsī» senā Aizkraukles pils domāta kā latviešu un tās virsaitis —

latvietis. Nosaukumu «Aizkrauklis» Pumpurs darinājis no toponīma Aiz-

kraukle.

VI dziedājumā Aizkrauklis izvirzīts kā viens no senlatviešu vadoņiem

cīņā ar vācu krustnešiem. Tāds Aizkraukļa tēlojums daļēji izskaidrojams
ar senlatviešu vēstures episko idealizāciju. Faktiski Aizkraukles lībieši un

latgaļi pēc 1205. gada notikumiem vienlaikus ar katoļticības formālu pieņem-
šanu nonāca politiskā atkarībā no krustnešiem. Latviešu Indriķa hronikā ir

ziņas par Aizkraukles vecākā Vievalda (Vietvaldus, senior dc Ascrade) pie-
dalīšanos 1220. gadā krustnešu uzbrukumā zemgaļu Mežotnes pilij (LI
XXIII," 8).

283 -342, 375
—

384. Sājos dziedājuma posmos izmantoti tautas pasaku un teiku

motīvi par raganām, it īpaši pasakas par viņu lidošanu ar bišu koku jeb bišu

stropu uz velnu un raganu dzīrēm un par cilvēku, kas paslēpies šai kokā, lai

slepeni noskatītos raganu darbus. «Lāčplēsī» caurajā raganu bluķi paslēpjas

stiprinieks (Lāčplēsis). Tautas epikā šais gadījumos varonis mēdz būt vien-

kāršs puisis (kalps) bez īpašām fiziskām spējām.
285. Vai varbūt jodi un raganas skraida. Jods — viens no Velna nosaukumiem

latviešu mitoloģijā. «Jods» atgādina velna nosaukumus somugru ticējumos —

igauņu «Juudas» un somu «Juutas». Lietuviešiem ir adjektīvs «juodas», taču

tas nozīmē vienīgi «melns». Ne prūšu, ne lietuviešu mitoloģijā velns nav

saukts par Jodu. Jods sastopams E. Glika Bībeles latviešu tulkojumā (1689),
J. Langes vārdnīcā, G. F. Stendera Latviešu gramatikas pielikumā, tautas-

dziesmās, teikās, ticējumos, lāstos un ļauna vēlējumos. Salīdzinot ar «Velnu»,

«Jods» folklorā minēts ļoti reti, taču 19. gs. otrajā pusē daiļliteratūrā tas ir

ļoti populārs un tiek daudzināts pat biežāk nekā «Velns».

«Lāčplēsī» sastopams gan «Jods», gan «Velns», pie kam sacerējumā ar

šiem vārdiem ir apzīmēti divi dažādi notēloti Velna tipi. Jods eposā ir noteikti

ļauns, Velns nav ļauns (sal. L 111, 500
— 502), nav pilnīgs Dieva pretstats

vai vismaz nav tik ļauns kā Jods. Pēc sacerējuma fantastiskajiem motīviem,

kuriem ierosmes sniegušas dažas tautas teikas (sk. kom.L 111, 503 —515),Velns

sākotnē ir dzīvojis un darbojies «blakus» Dievam. Tikai vēlāk viņš ir nostājies

pret Dievu. Par Velnu «Lāčplēsī» tiek vēstīts, tikai atskatoties uz vistālāko

pagātni, nogrimušās Burtnieku pils rakstu tīstokļos, turpretī tieši darbojas

Jods. Līkcepure (L 11, 515) ir «jodu» (ne «velnu»!) virsaitis; Lāčplēsis
Burtnieku pili (L 111, 398) un apburtajā jūras salā (L V, 71 un tālāk) cīnās

ar jodiem.

Pumpurs ir labi saskatījis un savā eposā atveidojis latviešu vēstītājas
folkloras Velna dažādību ļaunuma ziņā, kā arī tās Joda īpatnību. Velns tautas

epikā nereti nav nekāds īsti ļaunā principa pārstāvis; Jods, cik vērojams,
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gandrīz vienmēr negatīvu spēku iemiesojums, pretstats dievībai, noteikti

ļauns. Skaidrības labad jāuzsver, ka arī ļaunais Velns folklorā sastopams
nesalīdzināmi biežāk nekā tam radniecīgais Jods.

Par jodiem tautas ticējumos tiek sauktas ari kritušu karavīru dvēseles,
kurām kaujoties izceļoties ziemeļblāzma (LTT 14187, 14189), taču šādā

nozīmē «jodu» vārds «Lāčplēsī» nav lietots.

344 352.Variēti tautas teiku motīvi par Daugavas rakšanu dzīvnieku kopējā
darbā (Brīvzemnieks F". Mūsu tautas pasakas. Jelgava, 1887; FB, 41; Etn. I,
1891; LP VI, 192-193; PS I, 399- 401; FA 145, 2024; 280, 974; 739, 4791;
sal. LD 2605 un varianti). Teika stāsta, ka Dievs sasaucis «visus zvērus,

putnus, zivis», licis rakt Daugavu. Visi čakli strādājuši, nav rakusi tikai

vālodze vai lietus putniņš (klienis) [t.i., tārtiņveidīgais putns — J.R.}.
Tie nav rakuši aiz laiskuma vai ari —

lai nenotraipītu ar dubļiem savus

košos svārkus. Pēc pabeigta darba Daugavas racēji saņēmuši atalgojumu, bet

vālodzi un klieni Dievs sodījis: aizliedzis viņiem dzert no upēm, ezeriem

un citiem zemes ūdeņiem, atļāvis slāpes dzesēt tikai ar tiem rasas pilieniņiem,

kas, lietum līstot, paliek uz lapām.
Citos variantos teikts, ka dzīvnieki rakuši «upi», «upes un ezerus».

«Lāčplēsī» Daugavu dzīvniekiem pavēl rakt Pērkons, bet no rakšanas

darba izvairās (un pat cenšas kopējo pasākumu izjaukt) — pāvs. Pāvam

latviešu tautas parunas piedēvē augstprātību, tā tēls parunās tiek izmantots

augstprātības un uzpūtības raksturojumam. Sakarā ar to, variējot teiku par
Daugavas rakšanu, pāva tēls dzejniekam ir bijis piemērotāks viņa nolūkam.

Teiku par Daugavas rakšanu bija jau izmantojis Auseklis savā skaistajā

balādiskajā dzejolī «Daugavas racēji» (1876). Ausekļa dzejoli senais folkloras

sacerējums sniegts patriotiskā noskaņā.

«Lāčplēsi» motīvi par Daugavas rakšanu kontamineti ar teiku motīviem

par Velna bedres izcelšanos.

353— 374. Eposa epizodē par Velna bedres izcelšanos izmantota tēma, kas ir se-

višķi populāra un ļoti rakstunga latviešu tautas teikām. Ārkārtīgi bagāts,
viens no visplašākajiem teiku cikliem stāsta par reljefa izmaiņām dažādās

Latvijas vietās velna darbības rezultātā. Bedru, upju atvaru izcelšanās bieži

tiek saistīta ar velna darbību un attiecīgās vietas sauktas par Velna bedrēm.

Līdzīgi tiek skaidrota lielu akmeņu atrašanās zināmās vietās, akmeņu sane-

sumu, uzkalniņu izcelšanās. Parasti Velns šais gadījumos cenšas kaitēt cil-

vēkiem, turklāt viņam neizdodas līdz galam paveikt nodomāto; paliek bedres,

akmeņu vai smilšu sanesumi kā viņa mēģinājumu pēdas.
Velna bedres izcelšanās motīvs Pumpura sacerējumā pakārtots tēmai

par labā un ļaunā cīņu.
«Lāčplēsī» Velna bedres atrašanās vieta ir Daugavas krastā kaut kur

lejpus Staburagam. Velns, vēlēdamies kaitēt zvēru un putnu pasākumam —

Daugavas rakšanas darbam, izrok upei ceļā «bezdibeņabedri», lai tajā sagāztos
Daugava. Ļauno nodomu izjauc Pērkons: viņš liek upei mainīt gultni, aizgriež

Daugavas ūdeņus līcī bedrei garām.

Latvijas toponīmikā un latviešu tautas teikās Velna bedres tiek minētas

dažādās Latvijas vietās, ļoti bieži upju, tai skaitā Daugavas, tuvumā vai

upēs. Viena Velna bedre ir kaimiņos bij. Jumpravas, t.i., Pumpura dzimtajam

pagastam. Tā atrodas Daugavas labajā krastā apm. 9 kilometrus no Skrīveru

ciemata uz Rīgas pusi. Teika stāsta, ka Velns gribējis aizsprostot Daugavu

pie Ķeguma (sk. kom. L 11, 5), lai plostnieki netiktu Rīgā. Nakti paņēmis lielu

akmeni un devies uz Ķegumu. Ceļā iedziedājies gailis. Velns nosviedis akmeni

unpazudis. Tai vietā, no kuras ņemts akmens, palikusi dziļa bedre - Velna

bedre (FA 861, 1, pier. Skrīveros 1929. g.; sk. arī LP V, 383; FA 861, 62).
Pēc citiem variantiem velns minētajā vietā piegrābis nastu ar zemēm un gri-

bējis aizsērt Daugavu pie Jaunjelgavas (Jk), lai noslīcinātu šo pilsētiņu (LP V,

408 Rg Aizkraukle; FA 861, 612, pier. ap 1931. g.).
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Kādā teikā par Gauju tās atvari raksturoti kā bedres, ko šai upei ceļā
izracis velns; Gaujas atvaros «velni glūn un dažu labu peldētāju ierauj savos

dziļumos» (PS XV, 446 C Vecpiebalga, pier. P. Zvaigzne). Motīvs diezgan
tuvs eposa epizodei par bezdibeņa bedres rakšanu Daugavai ceļā.

Zināma analoģija «Lāčplēsi» sastopamai situācijai (upe maina gultni,

ja velns rada tai ceļā šķēršļus) ir teikā par Lāčupīti un Slocenes upiti. Lāč-

upīte un Slocenes upīte senatnē pie Kaņiera ezera (Rg) savienojušās un ie-

tecējušas jūrā (Rigas jūras līcī). Joda rīcības dēļ upes to satekas vietā

lejtecē katra guvusi savu virzienu. To agrākā gultne nosaukta par Velna bedri

(FA, 1835, 3373 Tk Milzkalne, pier. 1948. g.). «Lāčplēsī» Velna bedres tuvumā

Ceļiniekiem ejot naktī, spoki parādās,
Māna bedrē iekšā, dara viņiem ļaunu. .

(L Q, 372-373)

Līdzīgi teikās tēlots, ka Velna bedrēs vai to tuvumā spokojas, spoki vai

velni ievilina un ierauj šais bedrēs iekšā. Tebras upītē Aizputes pilsētas
tuvumā ir Velna atvars vai Velna bedre, kurā dzivo velns. Sai atvarā katru

gadu vienam jānoslīkst. Ja nenoslīkst neviens, nākamo gadu tur jānoslīkst
vismaz diviem (FB, 88). Bērzes (Jg) Velna bedrē spokojas, rauj cilvēkus

un zirgus iekšā (LP V, 407). Mārciema (Tl) Velna bedre ik pēc laika prasa

upurus: nomaldinacilvēkus no ceļa un ierauj iekšā (FA 631, 233). Kurmenes

(B) Velna bedrei senāk neviens nav varējis paiet garām nemaldīdamies

(FA 872,2).
375 — 510. Saja samērā īsajā eposa posmā ir liela vēstītājas folkloras motīvu ba-

gātība. Tie ir aizgūti no vairāku tipu tautas pasakām un teikām, attīstīti un

savā starpā brīvi kombinēti, veidojot raganu dziru un velnu un raganu sa-

nāksmes ainas. Sī tematika ir pasakās par sadancotajām kurpēm, teikās par

nolūkoto raganu, par spēlmani ellē v.c. Pasakās un teikās velnu un raganu
svētki notiek «lielās mājās», «lielā nama», «pilī», «krogā», «rijā», pazemē

«greznā istabā» v.c. Velni un raganas te ēd, dzer un danco vai ari tikai danco.

Latviešu pasakās par nodancotajām kurpēm (A. —M. 306) dalībnieces tēlotas

tikai kā izpriecu kāras, bez neparastām, pārdabiskām mākām, t.i., faktiski

nav iezīmētas kā raganas (FB, 190- 192; LP 111, 50-51, 84-86; LP VII,

I, 613-614; PS 11, 492- 495).
Ir virkne variantu par muižnieka piedalīšanos velnu un raganu dzīrēs

(LP VII, I, 625 Jg Bērze; VII, I, 628 Md Vestiena; FA 652, 30 Lp Durbe;

565, 306 Rg Ropaži). Muižnieks šais pasakās un teikās redzams kā velnu

sabiedrotais un pastāvīgs viņu svētku apmeklētājs.
Pasakas un teikas par velnu un raganu dzivi ir pazīstamas dažādām

tautām. Sakarā ar velna un vācu kunga tēlojuma saskari latviešu vēstītājā
folklorā (sk. par to šī dzied. kom. 507- 509) iespējams, ka latviešiem iepriekš
minēto motivu izplatību ir zināmā mērā sekmējuši zemnieku vērojumi par

vācu muižnieku un garīdznieku dzīvesveidu. 16. gs. Liropā pazīstamais vācu

ģeogrāfs Sebastians Minsters (Mūnster) savā grāmatā «Kosmogrāfija» raksta,
ka Livonijā kungu nodarbošanās pilīs un muižās ir «pārmērīga rīšana un žū-

pība» («ihr ģrojie Arbeit steht m ūberflūssiģen fressen und sauffen»).

(Mūnster S. Cosmoģraphey .. Getruct zu Basel, 1598, 5.1149; grāmatas

pirmizdevums —
Bāzelē 1544.) Līdzīgi izsakās hronists Baltazars Rusovs

(1542/43—1602), raksturojot vācu muižnieku, garīdznieku, bagāto pilsoņu
dzīvesveidu Livonijā 16. gs. (Chronica der Prouintz Lyfflandt. ~

Dorch

Balthasar Russovven, Reualiensem, Gedrūcket tho Bārt, 1584, 5.29, 30,
32a -33).

Teikas un pasakas stāsta, ka velnu un raganu svētkos nejauši noklust

puisis, zaldāts, spēlmanis vai kunga kučieris. Eposa sanāksmi Velna bedre

noskatās Lāčplēsis, pie kam šai epizodē spilgti parādās varoņa zinātkāre,

izmanīgums un drosme.
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Velnu un raganu sanāksmes ainā Velna bedrē dzejnieks no tautas pasa-

kām un teikām ir pārņēmis fantastisko kolorītu, daudzus fantastiskus motīvus

un vienlaikus tēlojumā ieviesis spilgtu sabiedriski politisku tendenci: burvis

Kangars solās velnam kļūt par svešo iebrucēju kalpu, palīdzēt krustnešiem

nodibināt Latvijā «vispārīgu verdzību».

Teikas par velnu svētkiem ir saistījušas arī vairāku citu latviešu rakst-

nieku uzmanību. Atzīmējams, ka tās ir devušas svarīgas ierosmes un virkni

motīvu Raiņa filozofiskajai un politiski asajai pasaku un teiku lugai «Spēlēju,

dancoju» (1919).
398—

403. Vilkatu kažoki. Pēc tautas ticējumiem vilkats, vilkacis — par vilku

pārvērties vai pārvērsts cilvēks. Cilvēki, kas paši pārvērtušies vilkačos,
tēloti vēl plēsīgāki un bīstamāki par īstajiem vilkiem.

Kļūšana par vilkaci saistīta ar dažādiem maģiskiem paņēmieniem, piem.,
jānoģērbjas un jāizlien caur tādām koka saknēm, kas ir ārpus zemes. Ir arī

līdzekļi citu pārvēršanai par vilkaci; kā viens no tādiem teikās tiek minēts

vilkača kažoks, ko vilkacis uzmet plikam pirtī (LP VII, I, 919
— 920; sal.

ar pasaku motīviem par cilvēku, kas pārvērsts lūsī, uzmetot lūša kažoku LP I,
103 v.c). Dažās tautas teikās vilkacis raksturots kā velna kalps (LP VII,
I, 891), pārdevis velnam savu dvēseli (PS XV, 112).

Vērpeles. Vērpele — koka trauks, kas ir apakšējā daļā platāks nekā augšā,

piem., putras vērpele (MEP 11, 777).
Grezeles. Grezele — no skaliem pīts grozs (ME 11, 650).
Režģines. Režģine jeb režģene — pīts trauks, uz muguras nesams kurvis

vai grozs (ME 111, 516).
Rakstāmas ādas. Senāk attiecīgi apstrādātas dzīvnieku ādas tika plaši

izmantotas rakstīšanai; kā rakstāmais materiāls tās ir pazīstamas jau senajā
Palestīnā un Grieķijā. Izplatītajā latviešu tautas teikā par velnu, kas pie-
raksta ļaužu grēkus, dzīvnieka āda figurē kā velna rakstāmais materiāls:

viņš pieraksta pārkāpumus uz vērša, govs vai kazas ādas (LP VII, I, 66,
67| PS XIV, 112; FB 161-162).

Tiksti. Tīksts
-

tīstoklis (ME IV, 200).
Melnās grāmatas. Senāk maģiskiem nolūkiem izgatavoja t.s. melnās grā-

matas — burvju grāmatas melnām lapām un baltiem burtiem. Pastāvēja
uzskats, ka ar tām var izsaukt mirušo garus. (Teikas un pasakas par melno

grāmatu sk. FB, 114-115; Jkr 111, 79; LP 111,109; VII, I, 230; PS XV, 146 v.c).
459

— 468. Identiski un līdzīgi motīvi ir tautas teikās. Velnu un raganu svētku da-

lībnieki pēc kārtas pieiet pie kāda «trauka», «podiņa» un ar savādu «smēri»,
«mērci» iesmērē sev acis, parasti kreiso aci; dejotāji sanāksmes dalībnieki

«ūdens bļodā», «sidraba vannā» u.tml. mazgā un mērcē sev acis vai vienu

aci; dzīrotāji kādā nogrimušā pilī, iedami garām diviem pelēkiem stabiem,
noslauka pie katra staba vienu vaigu. Varonis šais gadījumos rīkojas pakaļ
dzīru dalībniekiem

—
ieziež vai mazgā sev acis, noslauka vaigu pie staba.

Tiklīdz tas ir izdarīts, viņš dzīru vietā visu redz citādā — īstajā veidā. Lepnie

kungi un kundzes izrādās velni un raganas, bet viņu gardie ēdieni — cilvē-

kam nebaudāmas velnu ēsmas. Taču šī acs maģiskās spējas iegūšana varonim

maksā jo dārgi. Vēlāk viņš krogā vai kāzās sastop vienu no toreizējās dzīru

nakts dalībniekiem — velnu. Ar attiecīgo aci viņš velnu pazīst un izpauž to.

Velns tūdaļ viņam izsit, izdur vai izrauj aci vai pat nosit viņu (LP VII,

I, 615, 621; PS 11, 521; V, 223- 224, 228-230).
469 — 472. (Sk. ari 423— 430). Pasakās un teikās varonis velnu un raganu dzīrēs

redz, ka tie ēd desas un sivēnu vai cūkas gaļu; dažreiz arī viņš pats, dzīro-

tāju uzaicināts, piedalās šo ēdienu baudīšanā. Taču, tiklīdz acis ieziestas ar

burvju ziedi vai otrā ritā, apskatot no dzīrēm līdz paņemtos gardumus, atklā-

jas, ka «desas» patiesībā ir čūskas vai zirga strumpuļi, bet «sivēnu» gaļa,
«cūkas cepetis» — cilvēka miesa, maza bērna rociņa (FB, 131 — 132; Jkr.

IV, 57; LP VI, 12; VII, I, 619, 626, 628, 629; PS 11, 521; FA 302, 13156).



Komentāri II dziedājumam

293

485—
510. Epizode atbilst dažiem ticējumiem par attieksmēm starp velniem un

raganām (sk. LBV 11, 552
—553). Liekas, ka šādi ticējumi latviešu vēstītājas

folkloras sacerējumos par velnu un raganu sanāksmēm nav guvuši kaut cik

plašāku izplatību. Latviešiem ir ari pasakas, kur raganas figurē kā velnu

sievas, kurām no velniem ir bērni. L 11, 502 — 506 (sk. ari L 11, 485 — 486)
tuvu sasaucas ar dažiem specifiskiem (LP V, 6, 20) pasaku motīviem, kas

nav tipiski velnu sanāksmju tēlojumam latviešu folklorā. Latviešu pasakās
velnu un raganu izprieca parasti aprobežojas ar trakulīgu deju (FB, 191;
LP 111, 50, 85; V, 6; VII, I, 617; PS 11, 494).

501. «Šodien pirmā cērtu, ritā nepazīšu!» Dzejnieku te ir ietekmējis kāds teiku

motīvs. Vairākas latviešu teikas, kas pieder īpašam paveidam teiku grupā
par raganu sanāksmēm, stāsta, ka raganas kādviet salasās, lai savā starpā pa

jokam kautos. Viņas pa jokam cērt viena otrai ar skalu zobeniem vai skalu

dūčiem un saka:

«Šodien cirtīšu, rīt nepazīsi!»,
«Kas naktī darīts, dienu nav redzams!» u.tml.

(LP 11, 86; V, 7, 28; PS XV, 263-264 v.c.) Kāds iemesls vai nolūks šai kaujai,
netiek norādīts. Tikai vienā variantā teikts, ka raganas kaujas, lai izšķirtu,
«kura to gadu būs priekšniece visās lietās un dabūs (pieburs — J.R.) vairāk

piena» (FA 147,7 D). Teiciena daļa «rit nepazīsi», «dienu nav redzams»

varētu nozīmēt, ka sanāksmes un tajās notikušais ir paturams slepenībā, nav

izpaužams cilvēkiem. «Lāčplēsi» frāze «Šodien., cērtu, rit nepazīšu!» ir

maģiska formula, ko raganas izsaka, izsaucot velnus — «līgavaiņus»; turklāt

viņas ar kapara cirvi cērt kluci (L 11, 497— 504).
507- 509. Tiem bija mugurā melni samta svārciņi, Uzvilkti kājās zābaciņi spīdoši,

Trīsstūra cepures uzliktas galvā. Velni te iezīmēti vācu kunga izskatā.

Latviešu folklorā kungs — vācu muižnieks tiek pielīdzināts velnam. Tau-

tasdziesmas kungu dēvē par «velna bērnu» (LD 31856-31862 v.c), «velna

kungu, elles kungu» (LD 31369; Ltdz I, 909), bet muižnieka riju (kur pie
labības kulšanas zemnieki tika nežēlīgi izstrādināti) —

par «elli» (LD 31536,
31538

—31542). Savukārt velns latviešu tautas mutvārdu daiļradē nereti tiek

pielīdzināts vācu muižniekam. Latviešu tautas pasaku un teiku tēlojumā
velns bieži parādās kā «smalks», «smalki», «brīnumsmalki» ģērbies «kungs»
(LP V, 22; VII, I, 762, 975). Līdzīgi «Lāčplēsi» tēlotajiem «kundziniem» viņš
ir «melnās drēbēs» (LP VII, I, 425; PS V, 223, 230), «melnos svārkos» (LP VII,

I, 617), kājās viņam «spoži zābaki» (LP VII, I, 617, 762), galvā «trīsstūra»,

«trisstūraina», «trīsstūriga» cepure (LP VII, I, 425; 975; FA 69,1445). «Karītē

sēdējis mūžīgi smalks kungs lielām, spīdošām pogām un trīsstūrainu cepuri
galvā.» «Kungs» vēlāk izrādās

—
velns (LP VII, I, 975). «Velni savilkās

melnus, garus svārkus zelta kņopēm un spožiem spožiem zābaciņiem, spiciem

papēžiem, piesprauda sev katrs dimanta zvaigzni un nu ņēmās dancot un

lakstities ar raganām» (Jkr V, 53). Velni spokojas kā «melni un sarkani vā-

cieši», pat runā «vāciski» (LP 111, 102, 108 Džūkste, pier. A. Lerhis-Puš-

kaitis).
Tautas teikās un pasakās velnam bieži tiek piedēvēts vācu muižnieka

dzīvesveids: velns brauc lepnā karietē ar vairākiem zirgiem priekšā un kučieri

uz bukas; viņš smēķē cigārus, spēlē kārtis v.c. Lldzigi materiāli ir 17. gs.

raganu prāvu dokumentos Latvijā (LBV 11, 506- 507). Vecākā rakstītā

ziņa par latviešu teikas motīvu, kur velns figurē vācu kunga izskatā, ir 17. gs.
sāk. sarakstītajā vācu vēsturnieka Franča Nīensteda (Nyenstede) Livonijas
hronikā (Denkvoūrdige Sachen und Geschickten); teiksmainais gadījums
attiecināts uz 1598. gadu (LBV 11, 508; minēto teiku sk. LS, 265; PS XIV, 6).

Jāatzīmē, ka pēc latviešu folkloras motīviem velns var parādīties arī

dažādos citos veidos — kā parasts cilvēks, «puisis», dzīvnieks v.c.

513. Par Līkcepuri un Nagcepuri «Lāčplēsī» saukts jodu un raganu «virsaitis».
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Līdzīgs vārds sastopams jau Vecā Stendera rakstos: «.. Liccepuris jeb vels

apkārt staigājot un dažubān rādās» (Stenders G. F. Pasakas un stāsti. Jel-

gava, 1789, 369. lpp.). Arī P. Smits atzīme: «. . Licepurs jeb Liceporis nav

(latviešu — J.R.) tautas mutei sveši vārdi» (PS 11, 13). Šķiet, ka «Licepurs»
cēlies, tautā pārveidojot kristīgās ticibas leģendās pazīstamā atkritēju eņģeļu

vadoņa Lucifera nosaukumu. «Lucifers», «Lucipers», «Lucvpers» jeb
«Ļucipers» ievērots četrās tautas pasakās (Rkr 111, 105; PS 111, 238 Rz Sila-

jāņi; V, 173 Rz Makašēni; 304 D Dagda), turpretī «Liccepuris», «Licepurs»,

«Liceporis», «Līkcepure» (tāpat «Nagcepure») vēstītājā folklorā nav

konstatēts. Līdzīgi eposa Līkcepurem Lucifers tautas pasakās iezīmēts kā

velnu «virsnieks», pavēlnieks pār velniem, raganām un burvjiem. «Lucifers»

minēts ari kādā no tautas ticējumu pierakstiem (LTT 3873 D Pustiņa).
Velnu valdnieks figurē diezgan daudzās tautas pasakās, tur tas saucas:

«vecais velns», «velnu vecākais», «velnu tēvs», «velnu kēninš» (LP VI, 164,
432; VII, I, 195; PS XI, 167; XV, 12).

«Lāčplēša» motīvs par velna cepuri no cilvēku nagiem gūts tautas teikās

un ticējumos. Teika stāsta, ka zemnieks velnam norāvis no galvas cepuri un

pabāzis zem klēts. Nākošā rītā tur atrasta kaudze dažādu nagu — cīiku, govju,
aitu, cilvēku v.c. nagi (FB, 95). Ir fiksēta vesela virkne latviešu tautas ticē-

jumu par to, ka velns sev cepuri vai tās nagu pagatavo no cilvēku nagiem

(LTT 21520 — 21526). Līdzīgi māņi ir somugru mitoloģijā. «Kalevipoegā»
Ragaiņa (velna) brīnumainā cepure ir «. . no nagu šķembām, Cietiem cilvēk-

nagu galiem» (Kp XIII, 821—826). Pēc citām latviešu teikām cepures nags

ir velna izgudrojums un pirmais cepures nags pagatavots no velna nagiem

(Alfrēds. Pasakas. R., 1893, 37; Ac, 176; FA 17, 1975, 41).

Liekas, ka visi šie tautas tradīciju motīvi par velna cepuri ir sekmē-

juši svešā «Lucifera» pārveidošanos par «Licepuru» u.tml. «Lāčplēsi» Līk-

cepures vārds ir motivēts ar to, ka viņam ir «līka cepure ar širmi» (L 11, 516).

Eposā Līkcepure sekmē vācu bruņinieku un priesteru nodomus Latvijā:

viņš dod burvim Kangaram nodevēja uzdevumu.

542—
543. Vārdu Kangars Pumpurs guvis no Kangaru kalnu nosaukuma. Par vārdu

Kangars un Kangaru kalniem sk. kom. L 111, I—7.

613. Sēreniete (ar lielo sākuma burtu) — Pumpura eposā kādas raganas vārds.

Tas atbilst bij. Sērenes pagasta iedzīvotāju nosaukumam, «Lāčplēša» Sēre-

niete — ragana no Sērenes (Jk). Sērene ir kaimiņos Aizkrauklei (gan Dau-

gavas pretējā — kreisajā pusē), tādēļ vecā ragana liek Spīdalai — Aizkraukļa
meitai jāt mājās kopā tieši ar Sērenieti.

621. No tautasdziesmām dzejnieks ir guvis Staburadzes nosaukumu, taču tēlu ie-

vērojami variējis. Tautasdziesmās Staburadze ir Staburaga klints, tikai

personificētā veidā. «Lāčplēsi» šī klints iezīmēta kā Staburadzes «mīļais», kas

«mūžīgi snauž». Te tēlojuma ievirzi ir ietekmējis F. Mālberģa «Staburags un

Liesma», kur snaudošais Staburags ir Liesmas mīļais. Viņa dēļ Pumpura
Staburadze sēro daudz, turpretī folklorā sērotāja ir klints. Darbība eposa

I un II dziedājumā norisinās laikmetā, kad latviešu tauta vēl ir brīva, tādēļ

varone skumst personisku motīvu dēļ (L 11, 623
— 626), taču II dziedājumā

pēc Baltijas dievu sapulces nākamās apspiestības nojausmās Staburadze jau

jautā sev:

Vai viņai nākotnē raudāt vēl būs

Par Baltijas likteni suro?

(L 11, 627-628)

Vēsturiskā perspektīvā Pumpurs motīvu par Staburadzes sērošanu paceļ
tādā nozīmībā, kādā šo tēmu interpretē K. Zariņš, Auseklis v.c. tālaika

autori (sk. kom. L I, 163 un tālāk).

Dzejnieks ir variējis tautas daiļrades motīvu par Staburadzi kā vērpēju:

viņa varone naktīs uz klints vērpj miglu (L I, 169—170), ko salnainos rītos
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uzmet laukiem, lai salna «neskādē arāju stādiem» (L 11, 633
— 634). Viņa gādā

un rūpējas par laiviniekiem (L 11, 635 — 636; te izmantots «Staburagā un

Liesmā» lokalizētais Lorelejas motīvs), ganiem un ceļiniekiem (L 11, 637-

-638), ir labdare līdzīgi teiku vecajam vīram, kas mājojot Staburaga klintī.

Izcilu nozīmi eposā (L 11, 639
—

650 un tālāk) ir guvis tautasdziesmu motīvs

par Staburadzes gādību par apkārtnes iedzivotāju jaunavām. Kā jau iepriekš
teikts (sk. kom. L I, 163 un tālāk), tautasdziesmās motīvs par Staburadzes

meitiņu kā ļoti vēlamu, izvēloties mūža draugu, tieši konstatējams tais pāris
variantos, kur ar to domāta pašas Staburadzes meita. «Lāčplēsī» uzsvērts, ka

visas Staburadzes audzēknes dara laimīgus tos tautiešus, kas viņas iegūst.
Konkrēti šāds folkloriskās tēmas izveidojums eposā izpaužas sakarā ar viņas
audzināšanā pieņemto Laimdotu, kas tautas varonim dziļi iepatīk Staburadzes

kristāla pilī. Tautasdziesmu Staburaga meitiņas tēls ir -viens no avotiem, no

kā izaug Laimdotas tēlojums II dziedājumā.

Staburaga meitiņa «Lāčplēsī» ir cilvēku bērns, turpretī pati Staburadze
šai darbā ir pārdabiska antropomorfizēta būtne, vidutāja starp dieviem un

cilvēkiem.

Tiklab Staburadze, kā Staburaga meitiņa Pumpura episkajā dziesmā ir

sievietības, gaišā un krietnā simbols. Ar šiem tēliem dzejnieks pauž cildinā-

jumu sievietei. Atbilstoši šo tēlu simbolikai un attiecīgajiem folkloriskajiem
«prototipiem» abas Pumpura varones ir arī ārēji ļoti daiļas. Romantiskā

jūsma un smalkums, ar kādu veidoti šie tēli, daļēji sakņojas tautasdziesmās

par Staburadzi, kuru ievirze ir romantiska.

Sakarā ar Staburadzes meitiņu «Lāčplēsi» sentimentālā noskaņā tiek

sniegts ar dabu un viņas daili saistītas dzīves un krietnas sirds tikumiskās

vērtības slavinājums.

Pumpura Staburadzes meitiņas tēlojumā — ārējā izskata aprakstā, rak-

stura atklāsmē — zināmā mērā parādās arī latviešu tālaika sentimentālās

literatūras ietekme. Tomēr mākslinieciskuma ziņā šis tēls visumā paceļas

pāri gan latviešu tālaika sentimentālās dzejas vispārējam limenim, gan

paša Pumpura sentimentālā tipa mīlestības dzejoļiem.
Abus minētos tēlus Pumpurs ir saistījis ar eposa galveno tēmu — tautas

atsvabināšanās cīņu. Staburadze «Lāčplēsi» parādās kā tautas varoņa glābēja,

viņa atbalstītāja un gudru norādījumu devēja. Par Staburadzi un Stabu-

radzes meitiņu Lāčplēsis saka:

«. . Abas jūs būsiet mans augstākais skats

Un dzineklis tuvoties mērķim!»
'L 11, 731 -732)

675. Paldots, paldains — ar ielocēm; ielocēm bagāts (ME 111, 57). Sk. LD 24062.

Palde — ieloce, no viduslejasvācu Valde (izrunā Falde MEP 11, 150); sk.

LD 9399.

746. Iz tinites spoguli mazu. Tīne — apaļš koka trauks ar vāku drānu v.c. priekšmetu

uzglabāšanai (ME IV, 201).
765. Meitiņu, kuru par Laimdotu sauc. K. Ancītis, atstājot atklātu jautājumu par

to, kas radījis Laimdotas vārdu, izsaka domu, ka vārds darināts pēc grieķu
Teodora parauga (A, 276). Starp abiem vārdiem patiesi ir analoģija: Theodo-

ros (Teodors) — theos (dievs), doron (dāvana). Tomēr jāievēro pats svarī-

gākais: «Laimdotā» ietvertie priekšstati ir latviski oriģināli, gūti tautas tra-

dīcijās. «Laimdotas» vārda tēlainums atbilst tautasdziesmās rodamajiem
senlatviešu mitoloģiskajiem priekšstatiem par Laimu kā gādnieci par meitu

iziešanu tautās. Sos mitoloģijas motīvus Pumpurs ir vairākkārt tieši izman-

tojis «Lāčplēsī» (L 11, 649-650; 111, 256 -257, 262-263; V, 558). Maz

ticams, ka dzejnieks, kas neprata grieķu valodu, būtu guvis ierosmes no

«Teodora». Turpretī latviešu tautasdziesmu ietekme uz Pumpuru sakarā ar
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vārdu «Laimdota» ir noteikti secināma; tā nosaka vismaz pašu šī fol-

kloriskā vārda lietošanas faktu «Lāčplēsī».

Starp Ausekļa ieteiktajiem latviskajiem krustāmvārdiem viņa «Baltijas

gruntnieku-, saimnieku-, pagastu valdību v.c. kalendārā 1879. gadam» ir «Diev-

dots» (7. martā). «Laimdotu» Pumpurs varēja darināt pēc «Dievdots» pa-

rauga.
Ar «Lāčplēsi» un Raiņa «Uguni un nakti» vārds «Laimdota» ir kļuvis

par populāru latviešu sieviešu personvārdu.
785 un tālāk. Mākulim priekšā jāja vecs virs Uz zirga ar pātagu rokā. (Sk. arī LIII,

445—
447. Pacēlās gaisābalts mākulisitin kā apsedlots kumeļš; Mākoņam virsū

sēdēja Pērkons ar pātagu rokā, Kuru plīkšķinot, zibiņi šķīda un akmeņi
plīsa.) Līdzīgi Pērkons tēlots tautas teikās. Negaisam tuvojoties, gaisā parā-
dās pajūgs, kas baltiem zirgiem aizjūgts. Tajā sēd sirms vecis ar garu pātagu.

Viņš sit ar savu pātagu, un nospīd zibens (PS XIII, 225 Rg Rembate). Pērkons

jāj negaisa mākonim pa priekšu ar baltu zirgu (PS XIII, 226). Viņš kā mazs,

vecs vīriņš ar baltu bārdiņu sēd «padebešos» vai mākonī un tur rokā «sarkanu

bulti» vai «ugunīgu milnu» (Jkr II; PS XIII, 227).
808. Pret Pērses upītes grīvu. Pērse — Daugavas labā krasta pieteka, ietek Dau-

gavā netālu no 1209. gadā celtās Kokneses vācu pils drupām (apm. 81 km no

Rīgas). Savā lejtecē Pērse strauji plūst pa vairākus desmitus metru dziļu,

klinšainu, lapukokiem apaugušu gravu cauri Kokneses parkam, iepretī Kok-

neses pilsdrupām veidojot Latvijā pazīstamo Pērses ūdenskritumu, kas

pastāvēja līdz Pļaviņu HES uzstādinājumaezera radīšanai. Kokneses apkaime,
Staburags, arī Pērses upītes leja ar savu ūdenskritumu jau «Lāčplēša» sace-

rēšanas laikā bija populāra tūrisma vieta.

810 — 832. Eposa epizode ar Lāčplēsi kā pāricēlāju pār Daugavu atbilst motīvam,
kuru Pumpurs atstāsta sacerējuma pirmizdevumā priekšvārdā Lāčplēša teikā.

Motīvs par airu salūšanu, Lāčplēsim airējot, teikā sniegts kā piemērs, pama-

tojot par varoni vispār izteikto apgalvojumu: «. . viss, ko tas darījis, noticis

ar pārlieku lielustiprumu, kur salauzījis visas darba lietas.» Pumpurs saskata

paralēles starp Lāčplēsi un dažās teikās tēloto Lielo Kristapu un izsaka domu,
ka «šis pārcēlājs iz pagānu laiku teikas» (t.i., pasakas par Lāčplēsi) varbūt

vēlāk ir «pārgājis uz kristīto laiku teikas» (par Kristapu) pārnesēju pār
Daugavu. Dzejnieks citē parunu «viņš ir tāds kā Lāčausis» un norāda, ka

viņš ir dzirdējis to lietojam tādos gadījumos, kad «kāds pie darba, visus

spēkus pieliekot, kādu lietu salauž». Motīvs, kur varonis tādā veidā kā Lāč-

plēsis celtu pāri upei, latviešu vēstītājā folklorā nav ievērots (atšķirībā
no Lāčplēša milzis Kristaps pārnes ļaudis pāri Daugavai uz saviem pleciem —

LS, 146); tomēr nav pamata šaubīties par tā autentiskumu. Pati tēma par

stiprinieku, kas darbā aiz sava lielā spēka salauž rīkus un lietas, ir konstatējama
vairākās pasakās. Stiprinieks Jānis iegrūž ratus vāgūža kaktā, ka tie «gabalu

gabalos sašķīst» (LP VI, 394 Vlk Gulbene, pier. Priedīte). Lāčaugainis aiz-

brauc uz mežu pēc malkas. «Mežā tas pieies vienai priedei klāt un kā nu liks

tai ar cirvi, tā cirvis — sazina dievs! — kur aizlidoja, kāts vien palika rokās»

(FB, 152— 153 Md Tirzā, pier. K. Tarziers). Lāčausim spriguļi, ar kuriem kuļ
vīri pie patēva, liekas sīki kā pātagas. Viņš iesien sev ozola stumbru par

spriguli un nu sācis kult. «Viens, divi
— sakūlis visu metienu pelavās vien!»

Mežā viņš piekrauj tik lielu vezumu, ka zirgs nevar pavilkt. Lāčausis «nositis

ar dūri zirgu, uzlicis to arī vezumā un tad licies pats ilksis. Bet ragavas no

lielā vilciena salūzušas» (LP VI, 462
—

463 Vlk Jaunroze, pier. D. Ozoliņš
19. gs. 70. gados).

839 — 852. «Lāčplēša» varoņa Kokneša vārds ir gūts no ģeogrāfiskā nosaukuma

«Koknese». Komentējamā epizodē tēlots, ka Koknesis būvē nocietinājumus
pie Pērses upes ietekas Daugavā, t.i., nocietina seno Kokneses pili, kas 13. gs.
sākumā atradās uz zemesraga, ko ierobežoja Daugava un Pērse.

Latviešu Indriķa hronikā Koknese tiek saukta Kukonoyse, Kukenoys,
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Kokenoyse. Vecākās šai hronikā par Koknesi sniegtās ziņas attiecas uz 1205.

gadu. Te tolaik valdija Vjačko jeb Vetseke, Polockas lielkņaza vasalis. Kok-

nesē dzīvoja latgaļi, sēļi un krievi. Nespēdams atvairīt vācu tīkojumus,
Vjačko 1208. gadā nodedzināja pili un ar savu karadraudzi aizgāja uz Kriev-

zemi.

Nav īsti skaidrs, vai Koknesis eposā ir izvirzīts tikai kā stiprinieks no

Kokneses un viens no tās pils iedzīvotājiem (sal. L VI, 833— 836), vai ari

viņš domāts reizē kā Kokneses pils valdnieks. VI dziedājumā Koknesis līdzās

virsaitim Tālivaldim tiek ievēlēts par Lāčplēša palīgu karagājienā pret
vāciešiem, taču šādu Kokneša nostatijumu var skaidrot arī ar viņa izcilajām
personiskajām īpašībām (spēku un varonību, tikumisku krietnumu).

Ir ievērotas dažas teikas, kur milži — līdzīgi Koknesim «Lāčplēsi» —

ceļ pilsētas, mājas u.tml. un šai nolūkā sanes baļķus uz pleca. «Kuldīgas

pilsētu cēla milži, un vispirms uzcēla dzirnavas. Ja milzis mēdzis pēc sijas
(MflTHiia) koka iet, tad, koku nocirtis, saņēmis baļķi pa plecu, uz māju projām;

mājā ņem piecu vai vairāk asu baļķi, paceļ to ar vienu roku, ar otru tēš» (FB,
24 Kld Renda, pier. F. Reķis). Citā teikā stāstīts par septiņiem brāļiem, kas,

ceļot mājas, būvkokus pienesuši pa pleciem (LP VII, I, 1325, pier. 19. gs.
70. gados). Sal. Ac, 266 Jg Dobele, pier. 1936. g. Sādi motīvi latviešu folk-

lorā ir liels retums.

Koknesis kā stiprinieks, kas uz saviem pleciem iznes baļķus no meža,
liekas tēlots populāra tautas pasaku motīva ietekmē. Vairāku latviešu folk-

lorā izplatītu tipu pasakās tiek stāstīts par stiprinieku Priežurāvēju (FB, 146;
LP VI, 494), Ozolarāvēju (LP VI, 572), Kokurāvēju (FB, 152), kas rauj prie-

des, ozolus un citus kokus ar visām saknēm no zemes laukā. Tātad Pumpurs

savam varonim ir devis vārdu, kas vienlaikus ietver sevī šī tēla folklorisko

savdabību un tai pašā laikā atbilst tēla lokalizācijai — pauž vietu, no kuras

nācis, kur veic savus darbus varonis.

Tāpat kā eposa epizodē (L 11, 839 —852) pasakās tiek tēlots, ka galve-
nais varonis (dažos variantos —

Lāčausis jeb Lāčadēls LP VI, 476, 494) sastop

Kokurāvēju un pēc tam dodas ceļā kopā. Tālāk «Lāčplēsī» atbilstoši autora

nolūkiem ši tēma ir risināta gluži citādāk nekā pasakās.
844. Ap Pērses un Daugavas jūtīm — ap Pērses ieteku Daugavā. Jūtis — vieta,

kur dalās ceļš, krustceļi (ME 11, 123).

111 DZIEDĀJUMS

1 —7. Vārdi Kangars (Kangara kalns, kalniņš), Kanģari (Kangari, Kangaru

kalns, kalni) kā kalnu nosaukumi sastopami Olainē, Ropažos, Allažos, Māl-

pili, Turaidā, Suntažos, Rembatē, Vecgulbenē, Mārkalnē, Liepnā, Viļānos,
Krustpili (bij. pagastā), Secē, Blidienē, Alsungā un citur Latvijas PSR teri-

torijā (E 11, 37). Sais vārdos dažādās vietās Latvijā nosaukti arī meži, purvi,
pļavas, lauki, bedres, muižas, ciemi, zemnieku mājas (E 11, 37— 38). Tātad

izrādās, ka vārds, kas ir Pumpura Kangara personas nosaukuma pamatā, ir

Latvijas toponīmikā plaši izplatīts. Vārds «kangars» ir cēlies no lībiešu

«kangar», kas nozīmē «uzkalniņš» (der Hūgel) —
ME 11, 154. Līdzīgi «kan-

gars» latviešu valodā tiek lietots ar nozīmi «pauguru rinda». Sk. arī «smilšu

kangaru» K. Barona rakstā «Dundaga». «Lāčplēsī» tēlotie Kangari parādās
kā ievērojama kalnu grupa. Tie figurē seno lībiešu zemē; Rīdziņas zvejnieks
noved Kangaru kalnos pie burvja Kangara vācu priesteri Diterihu jeb Ditrihu,
kas izglābts no vētrā slīkstoša kuģa Daugavas grīvā (L 111, 91 — 120). Acīm-

redzot te domāti jau Pumpura eposa sarakstīšanas laikā un daudz agrāk tautā
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daudzinātie Lielie un Mazie Kangari bij. Rīgas apriņķi (tag. Ogres raj.) apm.

40 km no Rīgas.

Ogres rajona Lielie un Mazie Kangari 19. gs. bija sevišķi labi pazīstami

Vidzemes zemniekiem: caur Kangariem gāja ceļš no Vidzemes vidienes uz

Rīgu. Pa šo ceļu zemnieki pat no lielas tālienes ar lauksaimniecības ražoju-
miem devās uz Rīgu, atpakaļceļā pārvezdami mājās pilsētas preces. Sādā

sakarā Kangari nereti ir pieminēti un notēloti latviešu pirmspadomju rakstī-

tajā literatūrā.

«Lāčplēsī» sniegtais Kangaru kalnu tēlojums senatnē lielā mērā sasau-

cas ar attiecīgo ainu dabā šī eposa sarakstīšanas laikā. Kangari stiepjas
caur apvidu, kur vēl šodien atrodas mežu masīvi un purvi.

Ar Ogres rajona Kangaru kalniem tautā saistās daudzas teikas un

nostāsti.

Teikas un nostāsti raksturo minētos Kangarus kā vietu, kas ceļiniekiem
ir bijusi bistama laupītāju dēļ (FA 55, 430 Rg Suntaži; Jkr IV, 12 Md Ces-

vaine; LP VI, 207 Tk Annenieki; sal. Austriņš A. Puiškans. R., 1959, 174. lpp.
C Vecpiebalga). Ari «Lāčplēsī» «nelabu iespaidu darija ceļniekiem visiem šis

vidus» (L 111, 5), taču — kā maz apdzīvots, kā arī purvu un plēsīgu zvēru

dēļ.
Teikas stāsta, ka Kangaru kalnus sabēris Dievs (Balss, 1893, N° 26 Sun-

taži; LP V, 384), Velns (LP V, 385), milzis (FB, 18 C Ērgļi; LP VI, 207-208

Annenieki; Ac, 65 -66 Suntaži; 269
—

270 Rg Laubere), ļoti stiprs saimnieks

(LP V, 385). Tajos uzturas velni (FB, 80 C Druviena; LP V, 386; sal. Balss,

1893, N« 26 Suntaži), milzis (FB, 17 C Ērgļi; LP V, 384; LP VI, 207 Annenieki;
Ac, 65 -66 Suntaži; 267

— 270 Laubere).

«Lāčplēsi» Kangaru kalni ir vieta, kur dzīvo burvis, tautas nodevējs
Kangars. Sakarā ar iepriekš minētajiem tautas mutvārdu epikas sacerēju-
miem jau Kangaru kalnu tēlojumam eposā ir folkloriska nokrāsa. Turklāt

Pumpurs 111 dziedājumā ir tieši izmantojis — pārstrādātā veidā — dažus

teiku motīvus par milzi Kangaros.
59. Laidīšu vēsti uz Peipus ezaru igauņu milzim. Igauņu eposā Peipusa ap-

kārtne ir viena no Kalevipoega darbības un uzturēšanās vietām (Kp X —XII,
XX).

76 — 77. Pēc baltu un citu tautu teikām un ticējumiem, Pērkons ir velnu ienaid-

nieks, vajā un nosper tos (PS XIII, 121, 226-227; Ac, 53, 68, 79; LTT

23135 — 23140, 23142 — 23146; sk. ari BalysJ. Graustinis ir velnias Balta-

skandijos kraštu, tautosakoje (Pērkons un velns baltu un skandināvu folk-

lorā). —
Tautosakos Darbai, VI, Kaunas, 1939). Sāds motīvs vairākkārt at-

spoguļots «Lāčplēsī» (L 111, 76-77, 99, 459-460, 626).
91

— 95. Pumpurs notēlo, ka vētra pie Daugavas grīvas saposta kuģi, ar kuru

vācu tirgotāji bija pirmoreiz devušies «tirgoties Baltijas ostās». Sis epizodes
pamatā ir teiksma, kuras pirmsākumi meklējami jau 13. gs. beigās sarakstītajā
Livonijas Atskaņu hronikā un 17. gs. sākumā sarakstītajā vācu vēsturnieka
Franča Niensteda (Nyenstede) Livonijas hronikā «Denkivūrdiģe Sachen und

Geschichten»; tajās vēstīts, ka vācieši pirmoreiz esot nokļuvuši senajā Latvi-

jā tādā kārtā, ka vētra iedzinusi viņu kuģus Daugavas grīvā. So motīvu savda-

bīgi variē G. Merķelis «Vanemā Imantā»: minēto vētru ir izraisījusi dievība

(«Schutzgeist» — «Sarga gars»), kas «negaisā cīnījās par mūsu (lībiešu un

latviešu — J.R.) glābiņu» —
lai noslīcinātu alkatīgos svešzemniekus. No

G. Merķeļa šo epizodi pārņem F. Mālberģis «Staburagā un Liesmā» un Pum-

purs (F. Mālberģis gan bez «Vanema Imantas» motīva par dievības iejauk-

šanos). Sekojot G. Merķelim, «Lāčplēsī» stāstīts, ka vētru sacēluši Pērkons

un Antrimps. Sāds aplūkojamā motīva izveidojums atbilst «Lāčplēša» vis-

pārējai folkloriski mitoloģiskajai ievirzei un saskan ar eposa I dziedājumā
sniegto Pērkona un Antrimpa solījumu satriekt latviešu tautas kalpinātājus
un dragāt «svešajo naidnieku kuģus» (L I, 89— 100, 121

— 126).
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94 — 95. Līvi
— lībieši — skaitliski neliela Baltijas somugru tautiba. Lībiešu

valoda kopā ar igauņu un votu valodu veido Baltijas jūras somugru valodu

dienvidu nozarojumu.
13. gs. lībieši dzīvoja samērā šaurā joslā gar Rīgas jūras līci no igauņu

robežām Vidzemē līdz Ventas upei Kurzemes pussalā; Daugavas labais

krasts tās lejteces posmā sākot ar Aizkraukli, arī bija lībiešu teritorijā. Dažās

vietās līdzās lībiešiem dzīvoja latgaļi, kurši v. c.

Jau 13. gs. — vācu iebrukuma laikā — lībiešu skaits karos ievērojami
samazinājās. Uz viņu zemēm arvien vairāk pārcēlās senlatviešu ciltis. Pakā-

peniski latviešu valoda izspieda lībiešu. 1984. gadā Latvijā bija vairs tikai

ap 50 —60 lībiešu, kas labi prata lībiešu valodu (Rīgā, Ādažos, Dundagā,
Ventspilī, Kurzemes pussalas piekrastes joslā no Lūžnas līdz Melnsilam

(Edasi [Tartuļ, 1984, 18. 111, 4 lk.).
106. Rīdziņu — Rīgas upes nosaukuma pamazināmā forma. Rīgas upe, no kuras

ieguva nosaukumu Rīgas pilsēta, lejasgalā, liekas, ieplūda kādā senā Daugavas
attekā, veidojot paplašinājumu t.s. Rigas ezeru (Riga lacus), kas vēl 13. gs.
tika izmantots par ostu. 14. gs. osta tika pārcelta pie Daugavas. No 14. līdz

16. gs. Rīgas upei pakāpeniski piesērējot, tās gultne sašaurinājās, sakarā ar

ko upi sāka saukt par Rīdziņu. Upi daļēji aizbēra 1735. gadā, pilnīgi —

1861. gadā.
«Rīdziņa» tautas valodā sastopams ari kā sugas vārds un nozīmē «strau-

tiņš», «urga» jeb «urdziņa» (ME 111, 536; MEP 11, 375).
117. Ditriha jeb Diteriha vēsturiskais prototips ir Latviešu Indriķa hronikā minē-

tais Turaidas Teodorihs (Theodoricus, Theodericus, Thidericus dc Thoreida).
Turaidas Teodorihs

—
cisterciešu ordeņa mūks, viens no katolis-

kajiem vācu misionāriem Livonijā. Latviešu Indriķa hronikā viņš pirmoreiz
tiek minēts I nodaļā, kur figurē kā vācu biskapa Meinarda līdzdarbinieks

lībiešu vidū (Meinards ierodas Latvijā ap 1184. gadu un te darbojas līdz

1196. gadam).
Vēlāk Rigas bīskaps Alberts Teodorihu ieceļ par abatu cisterciešu klos-

terī Daugavgrīvā (Dinamindē). No 1211. gada līdz savai nāvei (1219) Teodo-

rihs ir Igaunijas bīskaps.
Teodorihs ir klerikāli militārās organizācijas «Kristus bruņinieku brāļu»

ordeņa nodibinātājs. Viņš ir piedalījies vairākos karagājienos (1207, 1212,

1219) pret Livonijas tautām (sēļiem, igauņiem).
Teodorihs ir bijis Rīgas bīskapa Alberta diplomāts, gudri viltīgs. Sī dar-

bības puse ir viņam varbūt visraksturīgākā un hronikā iezīmēta visspilgtāk.
Svarīgus diplomātiskus uzdevumus viņš ir veicis, jau būdams Meinarda
līdzdarbinieks. Ap 1195./1196. gadu, Meinarda sūtīts, viņš apmeklē Romā

pāvestu Celestīnu 111, lai vestu sarunas par kristīgās ticības izplatīšanu

starp lībiešiem piespiedu kārtā. Turklāt viņš izkļūst no lībiešu novada «ar

dievbijīgu viltību» («pio dolo»): Teodorihs izliekas, it kā dotos pie slimnieka

(LI, I, 12). 1200. gadā bīskapa Alberta uzdevumā Teodorihs atkal ierodas

pie Celestīna 111 un lūko no viņa dabūt rakstu krusta karagājiena rīkošanai

(LI IV, 6), taču rakstu iegūt neizdodas. Toties Teodorihs panāk, ka pāvests,
piedraudot ar anatēmu (baznīcas lāstu), aizliedz tirgotājiem apmeklēt zem-

gaļu ostu. Si aizlieguma nolūks bija radīt monopolstāvokli nākamajai vāciešu

Rīgas ostai (LI IV, 6). Pārdomāta diplomāta taktika parādās lielajā uzma-

nībā, ko Turaidas mūks veltī lībiešu virsaitim Kaupo (abu kopigais ceļojums

pa Vāciju un uz Romu pie pāvesta). 1206. gadā bīskaps Alberts Teodorihu

sūta uz Polocku pie Polockas kņaza. Tur mūks ar lielu izmaņu cenšas izjaukt

lībiešu sarunas ar Polockas kņazu par kopēju rīcību pret vāciešiem lībiešu

zemē. Sai sakarā Teodorihs neatsakās pat no tāda paņēmienakā kņaza padom-

devēja un citu personu uzpirkšanas (LI X, I—3).
1219. gadādāņu un vāciešu apvienotajā krusta karagājienā pret igauņiem

Teodorihu nogalināja igauņi.
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Eposa sarakstīšanas laikā no Pumpuram pazīstamajiem sacerējumiem, kur

figurē Turaidas Teodorihs, bez Latviešu Indriķa hronikas vēl jāatzīmē G. Mer-

ķeļa «Vidzemes senatne» un viņa literārais tēlojums «Vanems Imanta».

«Vanemā Imantā» Teodoriha raksturojumā īpaši pasvītrota viltība, lišķība.

Viņš tiek dēvēts par «viltīgo mūku» (vairākkārt), «viltīgo liekuli», «vil-

tīgo priesteri» ar «svētulīgu seju», «lišķīgu seju».
«Lāčplēsī» Ditrihs — pats pirmais vācu misionārs, kas ierodas Latvijā.

Vēsturē Teodorihs — viens no pirmajiem vācu misionāriem
—

katolicisma

izplatītājiem Latvijā.
No Latviešu Indriķa hronikas Ditriha tēlojumā Pumpurs ir aizguvis

datus par Teodoriha un Kaupo ceļojumu pa Vāciju (L 111, 822 —823; IV,

165-170) un uz Romu pie pāvesta (L 111, 799-803; IV, 21-28). Izmantota

hronikas epizode par Turaidas lībiešu nodomu upurēt savām dievībām

Teodorihu (L VI, 653— 664). Par Ditriha darbību starp Turaidas lībiešiem

sk. kom. L 111, 787.

Eposā mūks Ditrihs tēlots kā politisku intrigu vērpējs, šāvu nolūku sa-

sniegšanai viņš lieto lišķību un viltību.

Vēsturiskā Turaidas Teodoriha interpretācijā «Lāčplēsī» spilgti jo spilgti

parādās tāds vācu iebrucēju vērtējums, ko labi varētu formulēt G. Merķeļa
«Vanema Imantas» vārdiem: «Bosheit und Verrat und heuchlerischen Truģ
atmet jeģliche Tat der auslāndischen Rāuber.» («Katrs svešzemju laupītāju
(t.i., vācu krustnešu — J.R.) darbs izdveš ļaunprātību, nodevību un lišķīgu
viltību.»)

Hronikas autoram Teodorihs ir dieva kalps, «augsti cienījams» (LI

XXIV, 11). Hronists izsaka cerību, ka pēc nāves Teodorihs ir nonācis «mo-

cekļu sabiedrībā» — t.i., debess valstībā (LI XXIV, 11). Turpretī Pumpuram
Ditrihs ir «svētulis» (L 111, 776), «norūdīts iekš visa ļauna» (L IV, 197),
«melu mūks» (L VI, 651) — velna kalps.

129. Kaupa —
Turaidas apgabala lībiešu valdnieks Kaupo. Latviešu Indriķa

hronikā viņš tiek pirmoreiz minēts 1200. gadā. Kaupo pils ir atradusies

netālu no 1214. gadā uzceltās Fredelandes jeb (vēlākais nosaukums) Turai-

das vācu pils. Viņam bija ari otra pils («mazā pils») — Vikmestes pils-
kalnā, kilometru no Krimuldas vācu pils.

Kaupo kristījās un kļuva par vācu feodāļu noteiktu sabiedroto. Viņš
ir ievērojami sekmējis vācu varas nostiprināšanos un katoļticības ieviešanu

Latvijas teritorijā 13. gs. Kaupo mira 1217. gadā vāciešu, lībiešu un latgaļu

karagājienā Igaunijā, kaujā smagi ievainots.

158 un tālāk. Eposa 111 dziedājuma fragmentā par igauņu iebrukumu latviešu

zemē, par Lāčplēša cīņu ar Kalapuisi lielākoties teiksmainā formā atspogu-
ļotas latviešu un igauņu nesaskaņas un ciņas 12. gs. beigās un 13. gs., rādot

tās kā lielu ļaunumu abām tautām.

Par Kalapuiša vārda cilmi «Lāčplēsī» bijušajā Krapes pagastā atrastajā

«Lāčplēša» eksemplārā 111 dziedājuma sākumā ir šāds dzejnieka ierakstīts

paskaidrojums: «Kalapuisis nav tulkots no igauņu Kalevipoek, bet ir īpašs
latviešu vārds, kuru līdz ar teiku par Kalapuiša (milža) gultu Kangaru kal-

nos dzirdēju no kāda veca šuntelnieka (šuntelnieka — suntažnieka, t.i.,

Suntažu pagasta iedzīvotāja — J.R.). Kreicvalda tekstā, kur igauņu daļā uzrā-

dītas vairākas Kalevipoeka guļas vietas kalnos, nav par Kangaru kalniem

nekas pieminēts.» Suntažnieks būs Pumpuram stāstījis sava dzimtā novada

teiku: Suntažos (Ogres raj.) sākas Lielie Kangari, pie Suntažu Ķoderēm
atrodas «lielā vīra gulta» (LP VII, I, 1326—1327). Kā zināms, Suntaži

ir seno Vidzemes lībiešu teritorijā —
senākie Suntažu iedzīvotāji bija

libieši.

Latviešu vēstītājas folkloras vākumos nav konstatēti teksti, kur būtu

sastopams «Kalapuisis» (izņēmums ir tikai FA 1730, 4195 — kāds 19. gs. 70.

vai 80. gados folkloras vācēja mākslīgi konstruēts teikas variants, kur «Kala-
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poiša» respektīvi «Kalapuiša» vārds uzlūkojams par nedrošu). No Pumpura
liecības izriet, ka «Kalapuisis» tomēr ir tautas teikas īpašvārds.

Nav pamata un būtu pārsteidzīgi apgalvot, ka Kalapuisis tai teikā, kuru

dzirdējis Pumpurs, būtu dēvēts par igauņu milzi, vismaz dzejnieks neko

tādu tieši nesaka. Ja viņš savā eposā «Kalapuisi» faktiski ir vienādojis ar

«Kalevipoegu», tad tas varbūt ir darīts vienīgi sakarā ar abu nosaukumu

saskaņu; citiem vārdiem sakot, dzejnieks «Lāčplēsi» lībiešu-latviešu Kala-

puisi ir interpretējis kā igauņu milzi F. R. Kreicvalda eposa ietekmē. Norā-

dīdams uz «vecā šuntelnieka» stāstīto Kalapuiša teiku, Pumpurs nosauc

taisni motīvu par milža gultu. Sis motīvs sastopams gandrīz visās pazīsta-
majās teikās par milzi Kangaros (par milža gultu sk. šai komentārā turpmāk)
un veido dažās pat galveno saturu, un diez vai Kalapuiša variants ir kaut

cik nopietni atšķīries no tām.

«Lāčplēša» motīvi par Kalapuisi zināmā mērā sasaucas ar latviešu

tautas teikām par milzi Kangaru kalnos. Līdzība te tomēr ir tikai daļēja un

tīri ārēja. Atšķirībā no «Lāčplēša» Kalapuiša, teikās par Kangaru kalniem

milzis nav tēlots kaitējam cilvēkiem; tajās milzis parādās kā miermīlīgs, tas

pat palīdz cilvēkiem (FB, 18 C Ērgļi). Teikas notēlo milža vareno augumu,
ārkārtīgo fizisko spēku un dzīvesveida savādības. Piecu gadu vecumā milzis

galvu garāks par visgarāko koku Kangaru kalnos; kad viņam desmit gadu,
lielais mežs tam sniedzas līdz ceļgaliem —

kā cilvēkiem smilga (Ac, 269 Rg

Laubere). Milzis notur malkas cirtēju par kukaini, iebāž sava cimda īkšķi,
un aiznes uz Kurzemi vecākiem parādīt (LP V, 384). Tautas teicēja prieku
un labpatiku par tēlojamā varoņa izcilajām fiziskajām īpašībām pauž ar

bagātu un vērienīgu fantāziju veidotie motīvi par to, kā Kangaru milzis vāra

sev brokastis. Teikas stāsta, ka viņš uzlicis katlu ar putru uz uguns un tad

devies uz Rīgu pēc sāls. Tas viņam secies tik ātri, ka nebijis ko apskatīties,
kad viņš jau bijis atpakaļ ar vairākiem birkaviem [viens Rīgas birkavs ir

167,25 kg - J.R.) sāls katrā rokā.

Varenā fiziskā spēka ziņā Kalapuisis atbilst tiklab igauņu eposa varonim,
kā ari latviešu tautas teikās tēlotajam milzim Kangaru kalnos un ir radniecīgs
citiem latviešu vēstītājas folkloras lielajiem stipriniekiem.

«Lāčplēša» motīvs par ļaunumu, ko Kalapuisis nodara iedzīvotājiem

Kangaru kalnos, liekas, ir Pumpura veidots pēc citiem vēstītājas folkloras

sacerējumiem par milžiem, kas dara cilvēkiem ļaunumu (piem., LP V, 97;
PS XI, 200; XV, 431 v. c).

Atstāstot pasaku par Lāčplēsi, Pumpurs raksta, ka «kunigs» uzdevis

varonim «milzi aizdzīt»; tā kā dzejnieks neko nesaka par igauņu milzi, jāpie-

ņem, ka tāds Lāčplēša pasakā nav figurējis (pretējā gadījumā dzejnieks
nebūtu atstājis neatzīmētu svarīgu, savdabīgu un viņa eposā sevišķi nozīmīgu
izmantotās pasakas momentu). Vispār latviešu pasakas nemēdz noradīt uz

stiprā varoņa pārdabīgo pretinieku —
lielo stiprinieku un milžu piederību

kādai tautībai. Līdz šim zināms tikai viens vēstītājas folkloras sacerējums,
kur notēlota latviešu stiprinieka un igauņu milža ciņa. Tā ir Tirzas pagastā
(Md) K. Tarziera pierakstītā pasaka par lāčadēlu Lāčaugaini, kas publicēta
1887. gadā (FB, 152— 157). Sai variantā lāčadēls uzveic Igauņu zemes milzi

Sarkandari (FB, 156—157). Tā kā šai pasakā vērojami kādi samākslojumi

(nosaukums «Vāczemes Likteņa bedre», pie kam dažas no K. Tarziera iesū-

tītajām pasakām ir vispār neīstas), rodas šaubas par Sarkandara epizodes
autentiskumu. Par seno latviešu cīņām ar igauņiem vēstī vairākas teikas no

Ziemeļvidzemes, taču tajās netiek izvirzīti atsevišķu varoņu tēli (PS XV,

322; FA 116, 116). Spriežot pēc pazīstamajām teikām par Kangaru kalniem,

Pumpura minētajā Kalapuiša variantā motīvs par milža ciņu ar kādu stipri-

nieku nav bijis, ja vien pieņem šo sacerējumu savstarpēju tuvu līdzīgumu.

«Lāčplēsī» abu varoņu cīņas tēlojums jādomā ir eposa autora izveidots,

parastu vēstītājas folkloras motīvu par stiprinieka cīņu ar milzi saistot
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ar hbiešu-latviešu Kalapuisi un interpretējot to ar igauņu milzi. Folkloras

materiāla šāda variēšana kalpo sabiedriski politiskas idejas izpausmei.
Dzejnieks liek latviešu Lāčplēsim un igauņu milzim nostāties vienam pret
otru cīņā, lai tajā tie nāktu pie kopēja atzinuma, ka nepieciešams miers un

labas attiecības starp latviešu un igauņu tautām.

Lielo Kangaru kalnu tuvākajā apkārtnē atrodas kāds iegarens paugurs
ar ieplaku. Teika stāsta, ka šai ieplakā Kangaru lielais vīrs jeb milzis mēdzis

gulēt (FB, 17 Ērgļi; LP V, 384; VI, 208 Tk Annenieki; Ac, 270- 271 Lau-
bere v. c; vietējie iedzīvotāji šo vietu sauc par «lielā vīra gultu»). Eposā
šie motīvi variēti: «lielā vīra gulta» ir bedre, kas radusies cīņā ar Lāčplēsi,
nogāžoties zemē Kalapuisim. Kādā teikas uzrakstījumā sastopams arī motīvs

par «lielā vīra spieķi». Kad milzis jutis savu beidzamo stundiņu tuvojamies,

viņš pieslējis savu spieķi gultas malā, pagājis vēl trīs soļus — deviņus kilo-

metrus, pakritis un bijis beigts. Pēc milža nāves viņa spieķis sācis zaļot un

augt. Vēl pirms pirmā pasaules kara «milža gultas» malā audzis kāds koks,
kas ticis saukts par «lielā vīra spieķi» (Ac, 271 Laubere).

188—189. Blakus tam stāvēja pieslieta nūja, milzīgi liela, Tā bij no zaraina baļķa,
ar dzirnu akmeni galā. Sal. ar Kp V, 360 372. Kalevipoegs kā nūju lieto lielu

ozolu; ar to viņš sasit ļaunā somu burvja karapulkus un nosit pašu burvi.

lespējams tomēr, ka iepriekš minētais «Lāčplēša» motīvs ir Pumpura paša
radīts vai darināts pēc kāda latviešu pasakā sastopama motīva. Dažās latviešu

pasakās stiprinieks par nūju izlieto lielu egli (LP VI, 544), ozolu (PS 11, 38).

Stiprā īstais, parastais cīņas ierocis mēdz būt varena nūja, stanga, vāle,
spieķis no dzelzs vai no tērauda un dzelzs, tāpat tērauda zobens. Arī Pumpura
eposā Kalapuiša nūja nav vienkārši koka, bet gan baļķis ar «dzirnu akmeni

gala».
218. ..nogulšos Zundā. Vācu un zviedru (arī krievu) avotos jūras šaurums

Veikeveins (Vāike vāin) — starp igauņu salām Sāremā (Saaremaa) un

Muhu (Muku) — saukts par Mazo Zundu, jūras šaurums Sūrveins (Suur
vāin) — starp Muhu un cietzemi — par Lielo Zundu jeb Monzundu. Visu

jūras joslu starp Rietumigaunijas arhipelāgu un cietzemi igauņi sauca par

Veinas jūru (Vaina meri). Igauņu valodā vārds «Zunds» nav sastopams.
Visticamāk, ka «Lāčplēsī» ar «Zundu» ir domāts Irbes šaurums (Domesnās) —

jūras šaurums starp Sāremā dienviddaļu un Kurzemes pussalu.
228. Un viņa nūja guļot vēl purvā. Sk. teikas motīvu (Ac, 271 Rg Laubere) par

«lielā vīra spieķi» šī dzied. kom. 158. Sal. ar šī dzied. kom. 188—189.

270. Miestiņš —
reibinošs medus dzēriens,ko latvieši pazinuši jau tālā senatnē,

turpretī pats nosaukums «miestiņš» ir samērā jauns (Smits P. Etnogrāfisku
rakstu krājums, 2. sēj. R., 1923, 81. —83. lpp.). Miestiņu tautasdziesmās sk.

LD 1293,4 Kld Skrunda («Miestiņš, alus kūmiņām»), LD 15706 Md Mēdzūla

(«Tur būs miestiņš, alutiņš . .»). 19. gs. otrajā pusē rakstītajā literatūrā

«miestiņš» dažkārt figurē kā sinonīms «alum». «Lāčplēsī» tiek minēti «mies-

tiņš» (L 111, 270, 468; VI, 102), «medu alus» (L VI, 15), «alus» (L 111, 242).
284 un tālāk. Svarīgu vietu eposa 111 dziedājumā ieņem motīvi par Burtnieku

ezerā nogrimušo Burtnieku pili un tās uzcelšanu. Teikas par nogrimušām

pilīm latviešu tautas mutvārdu epikā ļoti izplatītas un pieder pie nozīmī-

gākajām un interesantākajām latviešu teiku bagātajā un daudzveidīgajā
klāstā. Tāpat ir pazīstami analoģiski ši žanra sacerējumi par pilsētām, piem.,
par B Lieliecavas (LP V, 390) un B Bruknas tīrelī (PS XV, 456) senos laikos

nogrimušu pilsētu, par Jelgavu (LP VI, 211). Nogrimušas pilis (FB, 70
— 71;

LP I, 65-66; 111, 79; Jkr V, 129) un pilsētas (LP 11, 25, 30; VI, 333 -334,

1053, pier. 1863. g. A. Bīlenšteins Jg Jaunaucē) sastopamas ari pasakās.
Vairākās teikās ir norādījumi, ka nogrimušās pilis piederējušas senajiem

latviešiem (FB, 29; LP VII, I, 1086, 1087; PS XV, 305; Ac, 316-317; FA 38,
38; 861, 144; 927, 1794; 1084, 6141; 1800, 994). Ir ari varianti, kur pārrunā-

jamais motīvs attiecas uz svešo kungu pilīm (LP VII, I, 1088, 1095; PS XV,
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336). «Lāčplēsī» apburtā pils tēlota kā teiksmainas seno latviešu cilts -

Burtnieku kādreizējā mītne.

Pumpura eposā nogrimušajā pilī atrodas «šķirsti, Plaukti, piekrauti
lieliemrakstu tīstokļiem, rūnu Kokiem un birkām» (L 111, 289 - 291). Zināmas

paralēles tam ir vēstītājā folklorā. Sventē (II) ir vecs pilskalns. Vecos laikos
bieži vien redzējuši skaisti ģērbtu jaunavu no kalna iznākam. Sī jaunava
redzēta lasām grāmatā (LP VII, I, 1087). Dobes pilskalnā (Tk) apakšā gari
lasa grāmatās (LP VII, I 1080). Tai vietā, kur nogrimusi Spirgus (Tk) pils,

pēc pāra nedēļām parādījies akmeņa stabs ar svešādiem rakstiem. Pēc kāda

laika šis stabs atkal nogrimis (LP I, 176). Gārsenē (II) uzarot Milzu kalniņu,
atrastas daudz un dažādas veclaiku lietas: cirvji, rotas, saktas v. c. Bijis arī

daudz akmeņu. Uz akmeņiem redzēti iecirsti burti («Balss», 1885). Par

burtiem uz akmeņiem sk. arī LP V, 384; FA 1041,27. 150 gadu atpakaļ Skrī-

veru pagastā (Rg) mežā, rokot bedri, izrakts galvaskauss. Galvaskausa pierē

bija iegravēti svešādi burti. Neviens tos burtus nav pratis izlasīt. Ļaudis
runājuši, ka tai vietā, kur raka bedri, bijusi senlatviešu pils (FA 1955, 14991

Jk Sērene, pier. 1961. g. J. Rudzitis, teic. I. Bērziņa, dzim. 1887. g. Skrīveru

Pag-)-
Motīvs par rakstiem Pumpura datba ir demokrātisma un apgaismības

domas apgarots. «Lāčplēša» ideju izpausmē tam ir ļoti svarīga nozīme (sk.

par to turpmāk).

Atšķirā no«Lāčplēša», teikas visbiežāk daudzina kalnos, pilskalnos v. c.

zemē nogrimušas pilis. Konstatēti gan kādi varianti par piļu nogrimšanu

ezeros — Burtniekā (FA 116, 137 Vlm Rencēni; Ac, 126 Vlm Umurga; Ac,
127 Vlm Kokmuiža), Aklī (PS XV, 433 Jk Sece), kādā no Bērzaunes (Md)
ezeriem (PS XV, 301), taču parasti ezeri tēloti kā vietas, kur nogrimušas
baznīcas. Ari sakarā ar Burtnieku līdzšinējos vākumos variantu vairums runā

par baznīcu (LP VI, 213; VII, I, 1290 Vlk Trikāta; PS XV, 419, 421 Vlk Plāņi,

Aumeisteri; FA 17, 1495 Vlm Bauņi). Sal. A, 279. Jāpiemetina, ka
— atšķirā

no «Lāčplēša» — teikās par Burtnieku ezerā nogrimušo pili stāstīts tikai

par pils nogrimšanu un nav nekas teikts par tās uzcelšanu. Motīvi par pils
uzcelšanu ir teikās par kalnos, pilskalnos nogrimušām pilīm.

Nav nejaušība, ka Pumpurs kā vietu nogrimušās pils tēlojumam ir iz-

vēlējies Burtnieku ezeru; tas mūsu rakstniecībā jau 19. gs. 60. un 70. gados
ir latviešu dzejnieku un literātu radītu teiksmu apvīts. J. Alunāns piezīmē
J. Zvaigznītes apcerējumam «Par latviešu tautas dziesmām» «Sēta, daba,
pasaule» 111 burtnīcā (1860) raksta: «Bet kad nu burtnieki ezerā nogrima,
kas pēc viņiem līdz šai baltai dienai tiek par burtnieku ezeru nosaukts, tad

lēti saprotams, ka ar viņiem arī visas latviešu dziesmas, visas latviešu gara

piemiņas burtnieku ezerā noslīka» (Jura Alunāna Kopoti raksti, 2. sēj. R.,

1931, 228. lpp.). Līdzīgi izsakās, piem., Graviņu Kārlis 1871. gadā rakstā

«Burtnieku pils un ezars»: «Tie iedzīvotāji ap šo ezaru bij burtnieki, t.i.,
latviešu dziesminieki un rakstu zinātāji. Tuvāku ziņu par viņu senlaikiem

mums trūkst» (Baltijas Vēstnesis, 1871, Ne 11).
J. Alunāna motīvu radoši izlieto Auseklis 1873. gadā «Vēstulēs iz Liel-

vārdes». Atšķirībā no J. Alunāna Auseklis jau runā par ezerā nogrimušu
Burtnieku pili. Motīvu par Burtnieku ezeru un pili Auseklis izmantojis
latviešu tautas kultūras attīstības ideju alegoriskai izteiksmei: «Jūs, dzej-

nieki, krājat arī jūs dārgo mantu, iepazīstaties krietni ar nemirstīgo tautas

dzejas garu; esat tautai vaidaloti un līgasoņi! Kā dažām citām tautām, tā arī

latviešiem celsies un arī jau ceļas pravieši. Tādi pravieši lielā redzes aplokā

pārskatīs arī tos no tumsuma apsegtos aizmirstības dziļumus (še es nerunāju
ne no kādas burvības), tie lasīs varbūt Burtnieku ezara burtaiņos viļņos
daudz aizmirstu brīnumu. Tad izcelsies vecā «apburtā» nogrimusī pils ar

visiem burtniekiem, prātniekiem un gudroniem. .» (Auseklis. Izlase. R.,

1955, 159. lpp.).
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J. Alunāna teiksmu par burtnieku nogrimšanu un Burtnieku ezeru

variē ari Andrejs Slēziņš folkloristiskajā rakstā «AaTbiirrcKa» cKanKa 06

MflMvpAaBMH», 2. lpp. (manuskripts, glabājas FA). Sal. A, 279. Sk. ari kom.

L 11, 108-109 un L VI, 145.

«Lāčplēša» rindas par «svētajiem burtiem» — senajiem rakstiem, kas

atrodas Burtnieku ezerā nogrimušajā pili, ir tuvas minētajiem J. Alunāna,

Ausekļa v. c. teiksmainajiem un alegoriski simboliskajiem tēlojumiem un

sasaucas ar jau aprādītajiem tautas teiku motīviem par gudrības lietām no-

grimušajās pilīs. Senlaiku pils raksti Pumpura eposā ir latviešu teikas,
varoņdziesmas, mitoloģija, ziņas par tautas pagātni un likteņiem — tautas

daiļrade, filozofija, morāles atzinumi, vēsture. Dzejnieks pauž atziņu, ka

tautai, lai tā varētu augt, attīstīties, uzvarēt apspiedējus, ir jāpazīst sava

vēsture, jo tā ir sevis apziņas, gudrības, cildenu iedvesmotāju piemēru
avots. īpaši tiek pasvītrota folkloras nozīme. Turklāt Burtnieku rakstos

sniegti ne tikai latviešu folkloras tradicionāliepriekšstati un tēli, bet ari — kā

«Viduveda mācības»
— sava laika humānistiskas idejas.

Nenti teikās par nogrimušajām pilīm savdabīgi izpaužas daži tautas

nacionālas apziņas elementi. Te fantastiskā ietērpā ir ietvērušās tālas, bieži

vien visai neskaidras atmiņas par tiem laikiem, kad tauta vēl nebijanonākusi

svešo iebrucēju verdzībā, kad latviešiem vēl bija pašiem savas pilis. Tautas

masu noskaņu zināmā mērā atspoguļo vēstītājas folkloras motīvi par šo piļu
uzcelšanos ka iespējamu, vēlamu un aktīvi sekmējamu. Sacītais rāda, kādēļ
19. gs. 60.—80. gados publicistikā un dzejā teiku motīvs par senlatviešu

nogrimušajām pilīm kļūst ļoti iemīļots un populārs. Uz šī motīva pamata rodas

idejiskā un mākslinieciskā ziņā ievērojami profesionālās literatūras sacerē-

jumi (Ausekļa balāde «Gaismas pils», sacerēta 1875.vai 1876. g., pirmoreiz p.ub-
licēta 1888. g.). Minēto gadu desmitu latviešu progresīvo sabiedrisko dar-

binieku un dzejnieku sacerējumos teika par senču nogrimušo pili tiek

skatīta alegoriski: pils tiek iztulkota kā tautas brīvība, senā kultūra, pils
izcelšanās kā brīvības un nacionālās kultūras brīvu attīstīšanas iespēju at-

gūšana (sk., piem., Atis Kronvalds. Divi svētku dienas Turaidā (1869). —

Atis Kronvalds. Tagadnei. R., 1987, 195. lpp.; Izbraukums pa tēvuzemi

(1870).— Turpat, 217. —218. lpp.; sk. arī iepriekš citēto Ausekļa raksta frag-
mentu par Burtnieku ezerā nogrimušo pili).

Tā tautas pašapziņas elementi, kas sastopami te iztirzājamā tautas teikā,
vairāku latviešu autoru sacerējumos tiek attīstīti tālāk un pacelti plaša
sabiedriska vispārinājuma pakāpē. Atšķiribā no senlatviešu pils interpretā-

cijas šajos darbos, «Lāčplēsī» nogrimušajai pilij nav alegoriskas nozīmes,

jo 111 dziedājumā tiek tēlots laikmets, kad tauta vēl ir brīva. Turpretī, kā jau
iepriekš norādīts, alegoriska ievirze eposā ir Burtnieku pils rakstu notēlo-

jumam.

Attiecīgās tematiskās grupas teiku lielum lielajā vairumā nogrimušās

pils uzcelšanās nosacījums — nepieciešams uzminēt tās vārdu (Inland,

1855,253; FB, 29; LP VII, I, 1086; PS XV, 364 v. c, FA 861, 144; 1576, 2684 v. c).
Uzminēt tās nosaukumu nav viegls uzdevums, bieži vien visi mēģinājumi
un pūles izrādās veltīgi.

Kādā variantā no Krustpils teikts:

«Kur pasaceļ nu zemes un ruoduos kaidas piļes, tur vajag atminēt piļes

nūsaukumu, tad tei paliks viers zemes. Daudzi, myusu apkuortēji cylvāki,

saucja vysaidu piļu vuordus, bet tok natruopēja un natruopēja pareizū piļes
nūsaukumu atminēt. Tai i šūdiņ skaistuo pils guļ pūra dybvnā ar vysim sovim

duorgumim. Ciši žāl, ka tik lela mantība navar palikt viers zemes» (PS XV,

364).
Dažreiz nosaukums tiek uzminēts nejauši — runa izsakot kadu vardu.

Taču, lai ari cik grūts uzdevums teikās būtu apburtās pils vārda uzmi-

nēšana, tā veikšana nav saistīta ar dzīvības briesmām, risku, bet tikai ar
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veiksmi, laimi, nejaušību. Gluži citādāk pamatota nogrimušās pils uzcelšana

«Lāčplēsī». Pumpura eposā pils nosaukums ir zināms, nav jāatmin. Lai tā

zaudētu burvību un uzceltos «rītā pie saulītes gaismas», Lāčplēsim pili jā-
pavada nakts, jāpārcieš pusnakts briesmas, tieši jāiet cīņā ar ļaunumu. Lāč-

plēsis vecajā pili uzvar briesmīgu tēviņu «ar zobiem kā kapļiem un nagiem
kā tuteņiem», pārspēj pekles kalpus — raganu Spīdalu līdz ar «septiņiem
moriem».

Jāatzīmē, ka arī latviešu vēstītājā folklorā ir sastopami motīvi par pils
vai pilsētas uzcelšanu, varonim paliekot tajā pa nakti un uzveicot velnus

un citus mošķus. Sādi motīvi ir konstatēti tikai pasakās. Velns nozadzis

kādam valdniekam meitu un ieslēdzis to zelta pilī, kas atradusies augstā
kalnā, alas dibenā. Viens no valdnieka vīriem —

Gaisma iekļūst šai pilī pie

nozagtās meitas. Ar savu zobenu viņš iedzen velnu zemē un nodur. Tūliņ
zelta pils izceļas kalna galā (LP 111, 79 Jk Mazzalve). Kāds liels tēviņš no-

gremdē ķēniņa meitas zelta pili ar visu meitu. Viens no valdnieka stiprākiem
vīriem — Gaisma iekļūst nogrimušajā pilī un uzvar tēviņu. «Tūdaļ pils
pacēlusies ar visu valdnieka meitu» (LP 111, 79 B Misa). Zvejnieka dēls

trīs naktis izcieš velna mocības velna nogremdētajā ķēniņa pilsētā, pēdīgi
nocērt deviņgalvim galvas, un «tai vietā [kalnā — J.R.] izceļas jauks jauks

pilsāts» (LP 11, 30 Jg Džūkste). Trešais dēls
— muļķītis pavada nakti nolādētā,

zemē nogrimušā pili. Bezbailīgi viņš vēro dažādus drausmīgus māžus, uzveic

septiņus velnus. Tā viņš atbrīvo pili mītošo jaunavu unpili no burvības. No-

grimušā pils uzceļas augšā (FB, 70 — 73). Sal. Lai uzceltu pilsētu, ko ragana

nogremdējusi kalnā, zvejnieks — ķēniņa kalpa dēls maģiskās pārvēršanās

ceļā veic dažādus grūtus uzdevumus, nogalina čūsku ar septiņām galvām

(LP VI, 333-334, pier. A. Bilensteins Jg Jaunaucē 1863. gadā).Sk. ari Lp 11,

25; VI, 785-786; 1052-1053, pier. A. Bilensteins Jaunaucē 1863. g.; Jkr V,

129; PS IV, 288—
289. Ari Pumpura eposa pirmizdevumā priekšvārdā snieg-

tajā pasakā teikts: Lāčplēsis «saderējies pie kāda kuniga par puisi, kurš tam

uzdevis visādus grūtus darbus izdarīt, kā: ar lāčiem art, velna dzirnavās kvie-

šus malt, nogrimušo pili uzcelt . .». Lāčplēša nostatijums augšā aprādītajā

cīņas situācijā palīdz pasvītrot viņa uzdevuma — Burtnieku pils uzcelša-

nas —
nozīmību un svarīgumu, kalpo galvenā varoņa tēla spilgtākai iezī-

mēšanai un idejiskai bagātināšanai, akcentē tādas viņa īpašības kā varonību,
pašaizliedzību un drosmi.

363—
382. Tautas mutvārdu poētiskās daiļrades avoti un paraugi, kas kalpojuši

šis epizodes veidošanai, ne tik viegli atšifrējami. Pirmajā acu uzmetienā

var likties, ka eposā zārkā gulošais «briesmīgais tēviņš» ir t.s. dzīvais mironis.

Latviešu vēstītājā folklorā rodams ļoti bagāts un daudzveidīgs materiāls par

dzīvo mironi, tomēr no šis tematikas sacerējumiem ar apceramo eposa epi-
zodi it kā mazliet sasaucas tikai pasakas par (apburto) ķēniņa meitu, burvi

vai raganu zārkā (A. —M. 307). Ja nu šis pasakas uzlūkotu par Pumpura avotu,
būtu jāsecina, ka ainā (L 111, 363 -382) no folkloras aizgūts tikai dzīvā

miroņa jēdziens un tāds moments kā viņa notēlojums zārkā; viss pārējais
būtu uzlūkojams par paša dzejnieka izdomu.

Istenibā «tēviņš ar zobiem kā kapļiem un nagiem kā tuteņiem» (L 111,
365— 366) nav mironis, bet velns miroņa izskatā. L 111, 363 —382 posms

visumā noteikti pamatojas uz latviešu folkloras motīviem, kaut ari ne sevišķi

populāriem. levērotas dažas pasakas (FB, 70
— 73; Jkr V, 39

— 40; PS 111,
442

— 446), kur tāpat kā «Lāčplēsi» —
tēlota cīņa ar velnu miroņa izskatā

apburtā pilī, pie kam šiem variantiem un eposam ir vairākas kopīgas'un

analoģiskas detaļas.
Tēva trešais dēls muļķītis, liels drošinieks, gribēdams uzzināt, kas ir

bailes, uzņemas pavadīt nakti nolādētā, zemē nogrimušā pili. Trešais dēls

paprasa sev līdzi vienu ķēniņa zaldātu. Apburtās pils virtuvē drošinieks

stājas pie ēst vārīšanas, bet zaldātu aizsūta pēc malkas. Te pa skursteni pili
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iekrīt kaut kā roka, kāja, pēc tam otra roka un kāja, tad galva un rumpis.

Muļķītis nejūt ne mazākās bailes. Viņš apskatās, kur palicis zaldāts. Izrādās,
ka tas aizdurvē pie sienas sasalis. Viņš ienes zaldātu virtuvē un saka: «Un

tad tu tā esi sasalis, — pagaidi, es tevi atsildīšu!» Muļķītis noliek zaldātu

pie uguns un silda to. Pa to laiku viņš ierauga: nokritušās kājas, rokas, galva
un rumpis pieraujas viens otram klāt un atdzīvojas. Sis mošķis — velns. Varo-

nis ar zobenu nocērt velnam galvu. Nāk citi velni, viņš uzvar arī tos. Pils

zaudē burvību un izceļas no pazemes (FB, 70 —73 Kld Skrunda).
Vēršama uzmanība uz šādu šī sacerējuma detaļu: pilī rēgu stundā iestā-

jas ārkārtīgs aukstums. Arī «Lāčplēsī» «Pusnaktei nākot, palika pilī tik auksti,
ka Lāčplēs's Tikko varēja glābties» (L 111, 358 — 360).

Tuvāk «Lāčplēsī» tēlotajai situācijai ir šādas pasakas.
Bezbailis, liels stiprinieks, trīs naktis pēc kārtas paliek velnu apsēstā

ķēniņa pilī. Viņam ir līdzi brīnuma spēlītes, — tādas, kuras pūšot, visiem jā-
danco. Trešajā naktī, pusnaktij nākot, seši velni ienes zārku, kurā gul liels

mironis. Varonis ar spēli nokausē velnus un visus sešus nokauj. Nu viņš

izceļ mironi — tas bijis pats «vecais velns» (velnu valdnieks
— J.R) — no

zārka un silda pie krāsns uguns. Mironis atver acis un saka Bezbailim: «Es

tevi apēdīšu!» Bezbailis sāk spēlēt, vecajam velnam jādanco. Saskrej velni

un sanes vīram pilnu zāli ar naudu, lai tikai varonis palaiž vaļā viņu tēvu.

Stiprinieks izraida velnus no pils (PS 111, 444
—

446 Vlk Aumeisteri).
Netālu no lielceļa stāv stalta pils. Katrs, kas tajā ieiet pa nakti pārgulēt,

pārvēršas vai nu par akmeni, vai koku. Reiz kāds ceļinieks, nākot naktij,

iegriežas šai pilī. Viņš sakur uguni. Piepeši, nejauki bļaudami, saskrej kaķi,
no alām izlien zalkši un izārda uguni. (Te domāti velni. Latviešu vēstītājā
folklorā velns nereti parādās kaķa un dažreiz čūskas izskatā

— J.R.) Vīrs

atkal sakur uguni. «Pēc kāda laiciņa nobruzd skurstenī, un zārks ar mironi

(velnu — J.R.) ir nokritis. Ceļnieks sagrābj mironi un pieceļ viņu pie

uguns, sacīdams: «Sildies, muļķi, tu jau esi ļoti nosalis!»»Ceļotājs vēl pārvar
divus «bārzdaiņus». Pēc tam koki un akmeņi pilī pārvēršas par cilvēkiem.

Apburtā pils nu ir atburta (Jkr V, 39 Lp Gramzda).
Atzīmējams, ka bez iepriekš minētajām ir lielāks skaits cita tipa pasaku,

kur velns citādākā sakarā tiek tēlots zārkā (ielīdis tajā, lai iznerrotu bēri-

niekus). Sk. LP I, 148; V, 70, 130, 131; VI, 44-45, 156-157; PS 111, 98-102.

Apjomā nelielā aina par Lāčplēša cīņu ar «mironi» izveidota ļoti dzīvi,
krāsaini, sevišķi labi iezīmējot briesmu stundas un pārdabīgā pretinieka

baismīgumu un tautas varoņa neparasto vīrišķību un drosmi. Rainis lugas

«Ugunsun nakts» II cēlienā ir radoši izmantojis šo eposa fragmentu, sniedzot

saturā bagātu un ļoti zīmīgu epizodi. Drāmā mironis saka Lāčplēsim, ka varoni,

pildot savu sūtību, gaida vislielākie grūtumi, briesmas, «ļauns gals». Rēgs
piedāvā viņam kompromisu, aicina novērsties no cīņas tautas labā, apsolīdams

par to mūžu «bez mokām», «kā visiem». Taču Lāčplēsis noraida vilinājumu,

viņš ir noteikti un negrozāmi izšķīries par varoņa ceļu.
405. Viduveds jeb Vidveds (L 111, 629), citu latviešu rakstnieku darbos saukts

arī par Videvutu un Vidvudu, leģendāra persona, kas pirmoreiz sastopama
16. gs. sākumā sarakstītajā Erasma Stellas grāmatā par prūšu senatni «Dc

Borussiae antiguitatibus». Pēc E. Stellas apgalvojumiem, Videvuts ir dzīvojis
un darbojies mūsu ēras 6. gadsimtā, ir bijis alans (viena no sarmatu ciltīm),
ar sevišķi lielām gara spējām. Viņš esot gluži jauna laikmeta ievadītājs seno

prūšu dzīvē. Pirms viņa prūši esot bijuši rupjas mežonības stāvoklī. Viņi
pārtikuši no jēlas gaļas un ķēves piena, nav pazinuši dzīvojamās mājas,
tiem nav bijis ne likumu, ne valdības, ne reliģijas. Atsevišķās ciltis ķildo-
jušās savā starpā. Videvuts aprādījis prūšiem šāda dzīvesveida nejēdzību,
viņš aicinājis tos mācīties no kārtības, kāda pastāv bišu valsti, un mudinājis
izvēlēt sev ķēniņu. Tie atsaucīgi uzņēmuši Videvuta vārdus un padomu un

vienprātīgi ievēlējuši viņu par ķēniņu. Ar savu gudro prātu un gudriem
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iestādījumiem viņš apvienojis senprūšu ciltis par tautu. Viņš ievedis pie
senprūšiem reliģiju, likumus, zemkopību, nodibinājis laulību, mīkstinājis
viņu rupjās paražas un tikumus. E. Stella savā grāmatā, kurā vispār daudz

dažādu safantazējumu, Videvutu izvirza kā pilnīgi vēsturisku personu, taču

šādai versijai nav zinātniska pamata (Mannhardt W. Letto-Preussische

Gdtterlehre. R., 1936, S. 176-183).
Jāatzīmē, ka E. Stellas notēlotais senprūšu valdnieks atgādina t.s. kul-

tūrvaroņus, kas sastopami dažādu tautu teikās. (Par kultūrvaroņiem sk.

MeAeTUHCKitū E.M. TepoM BOAiue6noM CKa3KM. M., 1958, c.9.) Sis fakts tomēr

nedod pamatu Videvutu droši saistīt ar senprūšu teikām, jo minētais tēls var

būt paša E. Stellas izvirzīts pēc cittautu tautas teiku vai eposu kultūrvaroņu

parauga. V. Manharts uzskata, ka vārdu «Videvuts» E. Stella darinājis no

«vidivaru» tautiņas nosaukuma (sk. minēto V. Manharta darbu, 183. lpp );
vidivarus min Jordanis ap 551. gadu sarakstītajā gotu vēsturē «Dc origine
actibusgue Getarum»; vidivari Jordanalaikā dzīvojuši ap Vislas grīvu. Minētās

senprūšu vēstures apcerētāja nedrošās ziņas nekritiski pārņem S. Grūnavs,
M. Strijkovskis, V. Kojalovičs v.c. un no tiem — G. Merķelis «Vidzemes

senatnē». G. Merķelim Videvuts ir latviešu tautas dibinātājs, kas to «radījis»,
apvienojot dažādās valodās runājošas ciltis, kuras 6. gs. dzīvojušas Balti-

jas jūras dienvidu piekrastē. Viņš devis tām sabiedriskās dzīves organizāciju,
jaunas tradīcijas un dzīves formas. G. Merķelis ir absolūti pārliecināts par

Videvuta personas un viņam piedēvētās darbības vēsturisko istenumu; savas

grāmatas nodaļām par Videvuta darbību pievienotajā pielikumā viņš kaisli

polemizē ar dažu citu autoru viedokli, ka E. Stellas ziņas par Videvutu ir

apšaubāmas. Videvutu G. Merķelis raksturo kā vienu no visizcilākajām per-

sonībām, kādu pazinusi cilvēce (Merķelis G. Vidzemes senatne. Tulkojis
Kaudzītes Matīss. Cēsis, 1906, 18.—42. lpp.). «Vidzemes senatne» kļūst par

avotu materiāliem un uzskatiem par Videvutu F. Mālberģa, Ausekļa, K. Kun-

dziņa darbos 19. gs. 50. —70. gados. (P.M. [Mālberģis F.J īsas ziņas par to,
kur latvieši cēlušies un kādi ieradumi tiem bijuši vecos laikos.

— Mājas

Viesis, 1856, 6; Ausekļa dzejolis «Videvuts un Stenders»; K.K. ļKun~
dziņš K.ļ Videvuts, latviešu Mozus. — Baltijas Vēstnesis, 1870, Ne 50 v.c.)
F. Mālberģis, Auseklis, tāpat kā G. Merķelis, Videvutu uzskata par pilnīgi
vēsturisku.

Pumpura eposā teikts, ka Viduveds ir «latviešu tautas dibinātājs». Viņš

parādās Lāčplēsim nogrimušajā Burtnieku pilī, pēc tam kad varonis, tajā
palikdams pa nakti, ir uzveicis mošķus. Viduveds ir devis likumus, kurus

pildot, «tauta zels un mūžīgi nemirs», bet atsevišķs indivīds
— var vislabāk

kalpot tautai un cilvēcei, darīt pilnīgu sevi pašu. Eposa lappuses par «Vidveda

mācībām» sacerējumā pieder pie idejiski visdziļākajām (L 111, 629 — 684).
444— 461. Pumpurs tēlo, ka latviešu Burtnieku cilts ierodas Baltijas jūras krastos

no kādas tālas austrumu zemes. IV dziedājumā par Austrumu sacīts, ka tas

ir «pirmais tautu šūpulis» (L IV, 889). Analoģiski motīvi ir arī Pumpura dze-

joļos.

Austrums tautas audzināja
Pirmradības šūpulī,

Laimīgas tās daudzināja
Drīz pa visu pasauli. .

(«Austrums un Rietrums»,
1870, Rk I, 177.)

Austrumā, aiz kalniem tāļiem,
Priekš daudz gadu tūkstošiem,

Viens no trijiem dievu dēliem

Valdīja par latviešiem.
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Gudrības ar mākslas darbiem

Pavalstniekiem mācīja,
Pagodes uz zelta stabiem

Brīnum skaistas taisīja.

(«Austrums», 1869, Rk I, 173. Par pagodām
sauc zināma arhitektoniska tipa indiešu
un ķīniešu svētnīcas. Tātad Pumpurs
latviešu pirmdzimteni redz Āzijā.)

Pramšāns mūsu tēvus veda

No austruma šai zemē,
Pērkons tiem pa priekšu jāja,
Milžus, jodus spārdīdams.

(«Galda dziesma II Latv. dzied, svētkos

19. jūnijā 1880», Rk I, 282.)

Sādu motīvu pamatā ir Pumpura uzskats, ka cilvēces, tai skaitā indo-

eiropiešu tautu, pirmdzimtene ir austrumi — Āzija. Zemsvītras piezīmē
savam rakstam «Leišu-latviešu tautu priekšvēsturīgais laikmets» Pumpurs
izsakās (Austrums, 1892, Ne 1, 20. lpp.), ka indoeiropiešu pirmdzimtene ir

Pamira apvidū (t.i., tag. Tadžikijas PSR). Rakstā «Austrumā aiz zemēm,

jūrām», II daļā (1900), ievadot savas piezīmes par ceļojumu uz Vladivostoku

tvaikonī apkārt Indijai, Pumpurs saka: «Austrumā, tur ir cilvēku šūpulis»

(Rk 11, 293). Sī raksta I daļā (1898) dzejnieks kādā vietā ironizē par «dažiem

no jaunākiem «pētniekiem»», kas «cenšas apgāzt veco teoriju un spriež, ka

Eiropas pirmiedzīvotāji neesot vis nākuši no Āzijas, bet šepat kādos purvjos
vai mūža mežos izcēlušies» (Rk 11, 290). Uzskats, kuru te pauž Pumpurs,

bija visai populārs latviešu rakstniecībā 19. gs. otrajā pusē, sevišķi 50.—70.

gados. Tā F. Mālberģis 1856. gadā laikraksta «Mājas Viesis»6. numura rakstā

«īsas ziņas par to, kur latvieši cēlušies un kādi ieradumi tiem bijuši vecos

laikos» saka, ka latvieši, tāpat laikam krievi un vācieši, sākumā dzīvojuši Āzijā
ap Gangas upi. Viņš tālāk turpina: «Gudri reiznieki (ceļotāji — J.R.) saka,
ka uzmanīgs latvietis voi leitis ar indijaneru (indieti — J.R.) par pāru nedēļu

jau varētu labi sarunāties, kad tie kopā nāktu.» Plašāk un vēl noteiktāk šī

Indijas hipotēze izklāstīta apcerējumā «Kurzemes un Vidzemes tautas un

kaimiņu tautas, viņu būšana un valoda», kas sniegts kā pielikums K. Barona

grāmatiņā «Mūsu tēvzemes aprakstīšana» (Jelgava, 1859). Minētajā apce-

rējumā tiek apgalvots, ka visas «indoģermāņu», t.i., indoeiropiešu tautas

ir iznākušas no Indijas. Raksta autors gluži neizslēdz iespēju, ka latvietis

un indietis varētu puslīdz labi saprasties, katrs runājot savā mātes valodā:

«Daži tic, ka latvieši Indijā dažā stūrī vēl atrastu tādas valodas, kuras tie

bez iemācīšanās jau puslīdz saprastu. Nevaram zināt, vai tiesa. Tik to var

cerēt, ka latvieši, kas nākošos laikos ņemsies studierēdami iemācīties san-

skritu un citas Indijas valodas, varbūt dažu jaunu un brīnišķīgu lietu at-

radīs» (šai sacerējumā sanskrits pareizi raksturots kā senindiešu valoda,

turpretī F. Mālberģim sanskrits ir dzīvā indiešu valoda). Sie vai kādi citi

tamlīdzīgi te neminēti raksti ir vismaz daļēji ietekmējuši Pumpuru. Ari

Pumpurs jau minētajā zemsvītras piezīmē raksta: «Iz sanskrita valodas

tālāki izrādās, ka no āriešiem pirmie atdalījušies indusi un leiši un tad tik vēl

citas tautu sugas, tātad pēc tautu radiem leiši, tā sakot, brāļi ar indusiem. Tā,

piem., daži mācītie sastādija teikumus iz sanskrita valodas un tanīs runāja
ar leišu zemniekiem, un šie tos saprata.» Motīvs par latviešu iznākšanu no

Indijas rodams 19. gs. 60. gadu beigās F. Mālberģa episkajā dzejā — eposā
«Staburags un Liesma». Domājams, ka F. Mālberģa darbs šai ziņā nebūs bijis
bez nozīmes «Lāčplēsī». Latviešu tautas šķietamo gājumu no Indijas uz

Dzintara zemi pie Baltijas jūras bija paredzējis garākā dzejojumā tēlot Au-

seklis 19. gs. 70. gados. Sk. arī: Rudzītis J. Indijas motīvi Andreja Pumpura

sacerējumos. — Karogs, 1978, Ne 2, 151.—155. lpp.
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Uzskats par Indiju ka baltu un pārējo indoeiropiešu tautu pirmdzimteni

atbilda toreizējam latviešu zinātniskās domas līmenim, bet mūsdienās ir no-

vecojis.
Eposa motivu (L 111, 444 un tālāk) par latviešu sākotnējo dzimteni

«tālu Austrumā» ir stimulējusi ne tikai aprādītā Āzijas vai Indijas hipotēze

vien, bet arī daži citi svarīgi faktori (sk. kom. L IV, 883— 924).

462. Kur tie pirmoreiz varēja mierīgi apmesties, tādēļ. Sauca to «Baltajo juru».

Baltā jūra — Baltijas jūra. Nosaukumu Baltijas jūra Pumpurs te (faktiski

pēc tautas etimoloģijas principiem) ir saistījis ar vārdu balts, turklāt ņemot
vērā pēdējā kā epiteta īpatnību latviešu tautasdziesmās — tā izmantojumu

tādu parādību apzīmēšanai, pret ko sacerējumā ir pozitīva attieksme. Sāda

Baltijas jūras «etimoloģija» Pumpura daiļradē sastopama jau 1869. gadā

dzejolī «Austrums»:

«Baltā jūra», laimes jūra —

No tā laika būs tas vārds,
Kad vēl latvju šķēpi dūra

Tos, kam uzmākties bij prāts . .

(Rk I, 174)

«Baltijas jūras» atvedinājums no adjektiva «balts» latviešu rakstniecībā

vispār sastopams jau agrāk pirms Pumpura.
īstais etimoloģiskais pamats nosaukumam «Baltijas jūra» ir gluži cits.

«Sim nosaukumam laikam ir sakars ar dāņu Beltiem, kā sauc divus jūras šau-

rumus starp Dānijas salām. Un dāņu Belt (ģeogrāfiskajā nozīmē) nav šķi-
rams no dāņu belte «josta», kam pamatā tās pašas nozīmes latīņu balteum . .»

(Endzelins ). levads baltu filoloģijā. R., 1945, 6.-7. lpp.).
467

— 468. . . rudeni Uziņš Dāvāja medu .. Ar Uziņu te domāta bišu dievība.

Latviešu tautas mitoloģijā sastopamas divas šādas dievības nosaukuma for-

mas — Uziņš un Ūsiņš (pēdējā vairāk izplatīta). Ūsiņš kā bišu dievs jau
raksturots G. F. Stendera Latviešu gramatikas pielikumā un G. Merķeļa
«Vidzemes senatnē». Tautas tradīcijās viņš visvairāk tiek daudzināts kā

zirgu patrons, bet pazīstams arī bišu dievības (LP VII, I, 365— 366, 368; LTT

31410) nozīmē. Bišu dievība ir arī Bišu māte (LD 32446,4; Tdz 51728)
473. Pumpurs «Lāčplēsī» tēlo latviešu vistālāko aizvēsturisko senatni Baltijas

jūras krastos kā laimīgus «zelta laikus Burtnieku zemē» (L 111, 463
— 473).

19. gs. 50.—70. gados latviešu rakstnieku un literātu darbos vispār bija
tendence senatni raksturot kā ideāli laimīgu posmu latviešu tautas vēs-

turē. «Zelta laikus» Pumpurs notēlo vai tos piemin arī savos dzejoļos. Kā

šādi laiki tiek raksturota gan pati senākā Latvijas aizvēsture (jo sevišķi),

gan viss periods līdz krustnešu iebrukumam. Versija par zelta laikiem bija
vērsta pret baltvācu feodāļu reakcionāro, melīgo teoriju par viņu šķietamo
«kultūras misiju» Baltijā, kalpoja latviešu tautas nacionālās pašapziņas
celšanai.

Latviešu folklorā kāds it kā kādreiz cilvēku dzīvē pastāvējis laimes pilns
laikmets netiek daudzināts. Apzīmējumu «zelta laiki» latviešu rakstnieki

saviem Latvijas senatnes tēlojumiem ir aizguvuši no antikās literatūras

(Hēsiods, Ovīdijs).
474 —487. Variēti teiku motīvi par ezeru ceļošanu v. c.

Latviešu vēstītājā folklorā ļoti izplatītie motīvi par ezeru ceļošanu

pazīstami sakarā ar daudziem Latvijas ezeriem. Tādi ir arī par Burtnieku.

Tai vietā, kur tagad atrodas Burtnieks, agrāk esot bijis viens neliels Agruma
ezers. Vienu svētdienu pašā dievvārdu laikā atlaidies tur Taures ezers un

noslīcinājis baznīcu ar visiem baznīcēniem (PS XV, 419 Vlk Plāņi). Agrāk
Burtnieku ezers atradies kādā tīrelī Valmieras tuvumā un tam bijis vārds
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«Astaris». Vienu dienu tas atnācis pa gaisu un nometies sava tagadēja vieta,
kur ieguvis vārdu «Burtnieks» (LP V, 408 —

409 Rīgas apr.). Par Burtnieka

ceļošanu sk. ari LP VI, 213; Ac, 126 Vlm Umurga; 127 Vlm Kokmuiža; FA

116, 137 Vlm Rencēni (pēdējie trīs varianti stāsta, ka Burtnieku ezers noslī-

cinājis pili).
lemesli, kādēļ ezeri lido, ir dažādi: 1) cilvēks tīšām vai nejauši iejaucas

ezera dzīvē, necienīgi izturas pret ezeru; 2) ezers ir neapmierināts ar ap-

kārtni; 3) ezeram nedod vārdu, nepatīk savs nosaukums, pēc nolaišanās

neuzmin tā vārdu; 4) ezers nolaižas, sodīdams cilvēkus par noziegumiem,
tikumisko normu pārkāpumiem. «Lāčplēsi» tēlots, ka ezeru no Baltijas jūras
ūdeņiem Joda uzdevumā sagriež Viesulis, lai apslīcinātu Burtnieku ieleju.
Arī tautas teiku materiālos ir varianti, kur ezeru paceļ velns vai burvis,
taču šādi motīvi, cik vērojams, ir reti, maz izplatīti.

Tur, kur Kangari atrodas, bijis brīnum liels ezers, kas piederējis Velnam.

Dievs, gribēdams uzcelt tiltu, sabēris ezerā tik daudz grants, ka cēlušies

Kangari. Par to Velns saskaities, pacēlis ezeru gaisā un aiznesis uz Lubānu,
kur nometies. Tā cēlies Lubānas ezers (Balss, 1893, N° 26 Rg Suntaži).
Sk. arī PS XV, 415

—
416 (D Līksna): ezeru ļaunprātīgos nolūkos paceļ

cilvēks, kam burvis devis attiecīgus maģiskus priekšmetus un norādījumus.
Ezera ceļošanas tēlojumā Pumpurs ir izmantojis teiku motīvus par ezera

izturēšanos ceļā. Teikās tiek ļoti tēlaini stāstīts, ka ezers gaisā vai pirms
pacelšanās šņāc, rūc, gaudo. «Te ezers ar briesmīgu šņākšanu laidies pa

gaisu» (Usmas ezers, PS XV, 441). «Ne visai liels mākonis esot savilcies

taisni uz ganāmā pulka un šaušalīgi šalcis» (Babītes ez., LP I, 179). «Te

briesmīgs negaiss nācis, kas šņākdams, krākdams, ūdeni nesdams, nolaidies

zemē un aprijis bagāto ar visu viņa mantu» (Alūksnes ez., LP VII, I, 1286).
«Pēc tā ezers gaudojis deviņi dieni un deviņi naktis, un beidzot pacēlies

gaisā un aizlaidies uz Burtniekiem» (Burtnieku ez., PS XV, 419). «..uzreiz

sacēlies milzīgs vējš, pērkons rūcis, un melnā debess šņākdama nogāzusies
uz baznīcas un muižas» (Burtnieku ez., PS XV, 421).

Sādi tautas epikas vēstījuma elementi rodami «Lāčplēsī»:

. . Burtnieki redzēja kādā

Dienā briesmīgu viesuli šņācot un griežoties augšā . .

. . Viesulis izklida un tad rūkdams nokrita ezars

Zemē, pildija ieleju, apklāja Burtnieku pili!

Teikas stāsta, ka lidojošais ezers dažreiz uzkrīt mājām, baznīcai, retāk —

pilij, pārklāj tās (sk. par to šī dzied. kom. 284).

«Lāčplēsi» Burtnieku pils nogrimšana ir Joda rīcības rezultāts. Teikās

piļu nogrimšana parasti ir pamatota citādi vai ari pamatojums netiek dots,
taču ir ari daži varianti (LP V, 391; VI, 204, 211; FA 220, 114), kur pili no-

gremdē Velns jeb Jods, ragana vai burvis. Līdzīgi motivēta piļu vai pilsētu

nogrimšana arī dažās pasakās (FB, 72-73; LP 11, 30; 111, 79; VI, 332, 1052-

-1053).
Tautas teikās un ticējumos Viesulis dažreiz tiek raksturots ka dzīva

būtne, tas bieži vien dažādā veidā tiek saistīts ar Velna vai viņa kalpu —

burvju, raganu darbību (LP I, 162-163; V, 127 v. c; LTT 32887-32890v. c).

Eposa aplūkojamā epizodē Viesulis iezīmēts kā Joda respektīvi Velna kalps.

«Lāčplēša» motīvs par asa priekšmeta sviešanu «viesuļam sirdī» tautas

mutvārdu tradīcijā ir ļoti populārs.
489—

493. Sī epizode saturā ir rada pasaku, teiku un cittautu eposu («Kalevala»,

«Kalevipoegs» v. c.) motīviem par izciliem spēlmaņiem, kuru spēlei un

dziesmai ir brīnumaina vara pār cilvēkiem, dzīvo un nedzīvo dabu (latviešu

vēstītājā folklorā sk. LP 11, 60, 82; V, 156; PS V, 229-230; VI, 283, 288; sal.

LP I, 17; 111, 24; IV, 19-20).
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495—503. Par pasaules pirmsākumu un radīšanu sal. LP VII, I, 1192; PS XIII,

13— 14. Motīvs par pasaules radīšanu latviešu tautas teikās ir veidojies blbeles

mītu ietekmē.

Latviešu teikas Velnu pasaules sākumos tēlo kā Dieva sulaini. lesākumā,
kad Dievs bija nodomājis zemi radīt, «Velns vēl bija Dieva sulaiņos» (LP VII,

I, 1192). «Senos laikos, kad vēl zeme nebija radīta, Velns bija Dievam par

puisi» (PS XIII, 117).
503 —515. Fragments par zemes radīšanu un kalnu izcelšanos veidots, cieši pie-

slejoties teiku motīviem. Tajā sastopami gan identiski, gan līdzīgi teiku

motīvi. Dievs, gribēdams zemi radīt, lūdz Velnu, kas toreiz dzīvojis pa
ūdeni, lai tas no ūdens apakšas iznestu kādu riekšavu dūņu (LP VII, I, 1192).
Dievs Velnam teicis: «Laidies lejup tāļu, tāļu! — tur tu redzēsi savādus

gružus un putekļus viesulī griežamies. Satver tos, cik vari, saujā un atnes

man !» Velns paklausījis, devies lejup un satvēris saujās cik necik gružu
un putekļu. «Bet te nu Velna neuzticīgais prāts sāka vaicāt: ko gan Dievs

darīšot ar šiem gružiem un putekļiem? . . Dievs varbūt gribot izlietot tos sev

vien par labu, tādēļ nodomāja paturēt kādu drusku priekš sevis.» Velns

ieņēmis kādu mazumiņu no gružiem un putekļiem mutē un citus nesis saujās
Dievam (LP VII, I, 1193). Velns uznesis vienu riekšavu dūņu, bet arī pats
bijis piebāzis sev pilnu muti ar dūņām (LP VII, I, 1192). Dievs izsēj atnestos

gružus un putekļus debess izplatījumā sacīdams: «Lai aug un zaļo»; un rodas

zeme, koki un augi (LP VII, I, 1193). Viņš rada zemi no dūņām vai gružiem,
sacīdams vārdus: «Lai top!» (LP VII, I, 1192), «Lai aug un zaļo» (PS XIII,
117). Radāmie puteklīši vai dūņas aug un aug, līdz no tiem izaug zeme — lī-

dzena, bez kalniem un lejām. Arī pa Velna muti sākušas dūņas briest, tā ka

Velns nevarējis vairs tās saturēt mutē, bet laidis vaļā, apspļaudīdams ar tām

visu zemi. Kur Velns uzspļāvis, tur izcēlušies kalni (LP VII, I, 1192— 1193).
519—523. Latviešu tautasdziesmās gan tiek daudzināta Zemes māte, taču motīva

par Dieva laulības sakariem ar Zemes māti vai Zemi latviešu mitoloģijā
un folklorā nav. Ir dažas dziesmas, kas runā par Dieva precībām ar Sauli

(LD 33799, 33799v) vai Saules meitu (LD 34043,8; 34043,8v; 34043,23).
Pretēji dažas dziesmas uzsver, ka Dievam nav ne sievas, ne bērnu (LD 33678;

33679). Turpretī ir lielāks skaits variantu, kur kā Saules meitu precinieki

parādās Dieva dēli, Mēness un citas dievības. «Lāčplēša» motīvs par Dieva

laulības sakariem ar Zemi sasaucas ar sengrieķu mītu par Gejas (zemes per-

sonifikācija) laulības sakariem ar Urānu (debess personifikācija), un nav

neiespējami, ka sniegts daļēji šī mīta ierosmē.

Latviešu tautasdziesmas stāsta par Mēness precēšanos gan ar Sauli

(LD 33810), gan ar Saules meitām (LD 33803; 33845,1; 33865). «Lāčplēša»
motīvam par zvaigznēm kā Mēness un Saules meitas bērniem atbilstoši

paraugi sastopami gan Vecā Stendera un jaunlatviešu izteikumos par latviešu

mitoloģiju, gan tautas teikās (LM, 21; Alunāns J. Kopoti raksti, 2. sēj. R.,
1931, 161. lpp.; FB, 5; LP V, 111), kur zvaigznes raksturotas kā Mēness un

Saules bērni. Priekšstati par Mēness precībām ar Sauli pazīstami ari lietu-

viešu folklorā.

524 —537. Pumpurs 111 dziedājuma fragmentā par dievību izcelšanos un to darbības

novadiem stāsta, ka Pērkons, Antrimps, Patrimps, Ziedonis, Pakols dzimuši

no Dieva sakariem ar Zemi un Sauli, un dēvē tos par «dievu dēliem», «pir-

majiem dievu dēliem». Turpretī I dziedājumā Pērkons, Antrimps, Patrimps

(tāpat Līgo, Puškaitis) tiek saukti par «dieviem» un šķirti no «dievu dēliem»

(L I, 5 — 46). So diferenci minēto apzīmējumu izlietojumā I un 111 dzied, gan
mazina L 111, 524—525 sacītais, ka pirmie dievu dēli «jo vareni bija, Paši

kā pilnīgi dievi».

Par Antrimpu, Patrimpu, Pakolu, Ziedoni sk. kom. I dzied. Par vārda

«dievs» izlietojumu sugas vārda nozīmē sk. kom. L I, 5.
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Tautasdziesmās tiek daudzināts kāds Kalējs, kas «kala debesīs»

(LD 33721—33728); parasti ar to domāts Pērkons (LM, 23). Sis mītiskais

Kalējs lielākoties kaļ Saules meitām un Dieva dēliem («vainadziņu», «pūra
lādi», «gredzentiņu», «jostu», «zobentiņu», «piešus»). L 111, 526— 528 teikts,
ka Pērkons «izbūvē» respektīvi izkaļ «debesu velvi»; šāds motīvs (par
debess juma izkalšanu) latviešu folklorā nav konstatēts. Pasakā par spēka-
vīru Kurbadu, ko pierakstījis A. Lerhis-Puškaitis (Jg Džūkstē), epizodiski
darbojas kāds Debeskalējs. Viņa smēde atrodas jūrmalā. Viņš nokaļ Kurbadam

brīnumainu zirgu (LP [, 8). Nosaukuma «Debeskalējs» folkloriskais īstums

tomēr ir apšaubīts (Smits P. Kurbads jeb Lāčplēsis. — Rkr XIV, 115; PS 11,

334; LM, 79).
528— 534. Motīvi par Saules kumeļiem, Sauli kā braucēju un viņas zelta laivu

gūti tautasdziesmās. Sk. LD 33945; 33913; 33878; 33908 v.c.

539 —547. Līdzīgi motīvi ir tautas teikās. «Dievs visus akmeņus radījis mīkstus

un pieteicis Velnam, ka lai akmeņus neaiztiekot. Velns, ziņkārības dzīts, aiz-

ticis akmeņus, un tie visi no tā laika esot palikuši cieti» (PS XIII, 125).
«Dievs apsviedis visu zemi ar pūpēžiem. Tie bijuši mīksti. Velns staigājis

pa zemes virsu un visus pūpēžus izmīņājis. Tie palikuši cieti un nosaukti

par akmeņiem» (PS XIII, 125). Arī cita tipa teikas par akmeņu izcelšanos

stāsta, ka vecos laikos tie bijuši tik viegli un mīksti kā pūpēži (FB, 45; LP V,

108).
Motīvs par Velna pēdas nospiedumu akmenī ir visai populārs tautas

teikās (FB, 24; PS XV, 456, 475; Ac, 58, 148; FA 1575, 2604; 1800, 1735; 1838,
2086). Eposā tas kontaminēts ar teiku, kā akmeņi palikuši cieti.

548— 556. Motīvs par Dieva kaitina kaldināšanu ir Pumpura radīts, variējot
tautasdziesmu motīvus par Kalēju, kas kaļ debesīs (Pērkonu). Pārējais (Dievs
un Velns — pļāvēji; kā kokiem cēlušies zari) pilnigi saskan ar tautas teikām

(sk. LP VI, 450-451; VII, I, 1169-1172; PS XIII, 147, 149-150, 152).
557—

568. «Lāčplēša» fragments par Velna un Dieva govīm ļoti tuvs vai pat
pilnīgi atbilst dažu tautas teiku motīviem un tēlojuma veidam. Sī saskaņa
kļūst redzama, salīdzinot minētās eposa rindas ar dažiem teiku piemēriem.
«Velnam piederējušas daudz melnas, tolas govis, nešķeltiem nagiem, bet

Dievam tās nebijušas, kaut viņam citas mantas vēl vairāk bijis nekā Velnam»

(Balss, 1880, Ne 55). «Bijušas (Velnam — J.R.) ar' brangas gotiņas, bet

visas doles — bez ragiem un astēm, apaļiem nagiem un tīri melnas» (Jkr 11,
6). «Velnam govis visas bijušas pelēkas» (PS XIII, 140). Dievs sācis taisīt

lielu laidaru. «Velns, to redzēdams, vaicājis: «Ko tad tu tik lielā laiderī

liksi? Tev jau nav nevienas govs.» —
«Kad būs laiders, tad būs lopi!» Dievs

atbildējis» (Jkr 11, 6). Dievs ceļ kūti. Pienāk Velns un vaicā: ««Kam tev

kūts vaiga? Tev jau nav govu!» Dievs atbildēš: «Kad būs kūts, tad būs arī

lopi»» (PS XIII, 129). Uzcēlis kūti, Dievs palaiž lielu pulku dunduru Velna

lopos un sabizina Velna govis savā kūtī (Jkr 11, 6; LP V, 104; LP VII, I,
1165). Dievs gājis naktī Velna laidarā un atvedis visas viņa govis sev (PS

XIII, 140). «Dievs mudīgi ņēmies (Velna — J.R.) govis pataisīt visādām spal-
vām, gan brūnas, gan sarkanas, bet visvairāk raibas; melnajām ielicis baltu

zīmi pierē ..,
tad vēl iesitis lielākai daļai ragus, piesējis niedru astes un

pāršķēlis visām nagus» (Jkr 11, 6 — 7). Viņš Velna govis savā kūtī «piesējis
valgos un nokrāsojis raibu raibas» (LP VII, I, 1165), «tām piešķīris dažādu

spalvu» (PS XIII, 140). «No rīta velns brīnījies — laidars tukšs!» (PS XIII,

140). Vēlāk Velns nācis savus lopus meklēt, bet Dieva kūtī redzējis tikai

raibaļas, lauķes, brūnaļas (PS XIII, 140), ragiem, pāršķeltiem nagiem (LP

VII, I, 1165). Tā viņš nav varējis savas govis pazīt un palicis bez lopiem

(LP VII, I, 1162, 1165; PS XIII, 140).

Lauce (L 111, 568) jeb lauķe — govs ar laukumu (baltumu) pierē.
569 — 585. Radniecīgs sižets par Dieva sunīti un vilka radīšanu ir tautas teikās

(LP VI, 292; PS XIII, 163-166). Lai Velns paša radītajam vilkam varētu iedot
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dzīvību, teikās Velnam ir jāsaka: «Celies, vilks, kod Velnu!», «Vilks, puc

velnu!», «Vilks, saķer Velnu!»

586
—

603. Līdzīgs sižets par cilvēka izcelšanos līdz šim ir konstatēts tikai vienā

teikas variantā, kas pierakstīts 1930. gadā: «Reiz Dievs uztaisījis biešu dobē

cilvēkam līdzīgu tēlu ar vienu aci, ausi, roku un kāju, teikdams: «Labu redzēt,
labu dzirdēt, labu darīt un labus ceļus staigāt!» Velns nav gribējis palaisties
un pietaisījis otru aci, ausi, roku un kāju, teikdams: «Ļaunu redzēt, ļaunu
dzirdēt, ļaunu darīt un ļaunus ceļus staigāt!» Atnācis Dievs un iepūtis dzī-

vību, un tā radies cilvēks, un tādēļ cilvēks ir ne visai labs un ne visai ļauns»

(Ac, 163 Kld Padure).
Ar šīs teikas motīviem saskan ticējums, ka «Cilvēkam labā kāja esot

Dieva, bet kreisā - Vella» (LTT 13348 uzr. Latgalē). L 111, 593-594 («Būsi

Līdzīgs dieviem, cēlies iz mūžīga dievības gara!») sal. ar Vecās Derības mo-

tīvu par cilvēka radīšanu (Genesis, I, 27).
587—

588. ..paņēma tīru Zemes pīti. Pīte
— (zemes) kukurznis, kankālis (ME 111,

235).
590-591. ..darīt Otru tiek laba. Otru tiek

-
otrtik (ME 111, 209).

618—623. Sī epizode atgādina sengrieķu teiksmu par Zeva ciņu ar titāniem.

692
—

743. Latviešu tautas tradīcijās vārds veļi (lietuviešu mitoloģijā vēlēs)
ir viens no mirušu cilvēku dvēseļu nosaukumiem. Pār veļiem valdot Veļu
māte (lietuviešiem Veliuona). Viņa ir ari dzīvo cilvēku nāvētāja. Senāk

ticēja, ka veļu laikā jeb Dieva dienās mirušo dvēseles nāk pie dzīvajiem sērst.

Veļu laiks bija rudenī
—

dažādos Latvijas apvidos dažādā laika posmā, bet

parasti ap oktobra mēnesi (sakarā ar to oktobris tika saukts par veļu mēnesi).
Tad rijās, pirtis, dzīvojamo māju telpās v.c. rīkoja veļu mielastu, ticot, ka uz

to ierodas mirušo piederīgo, radu un draugu dvēseles. Veļus mieloja, lai

iegūtu viņu labvēlību, novērstu viņu nenovīdību pret dzīvajiem, ar šo mielastu

saistījās dažādi zīlējumi. L 111, 692
—

743 epizodes pamatā ir etnogrāfiski

materiāli par veļu mielošanu. Četrrinde

Augšlecīte, Zemlecīte,
Velies vilnas groziņā,
Velies vilnas groziņāi,
Sēdies meldru krēsliņā!,

ko dzied Laimdota ar citām jaunavām pirms veļu mielasta, ir mitoloģiska
tautasdziesma. Rakstā «Izskaidrojumi par «Lāčplēsi».. » (1889) Pumpurs

aizrāda, ka Laimdotas dziesmas (L 111, 717
— 732) pirmais pantiņš (L 111,

717
— 720 — par «Augšlecīti, Zemleciti») — tautasdziesma.

Līdzīgu četrrindi par «augšlecīti, zemlecīti» Pumpurs kā tautasdziesmu

citē dzejolī «Mūsu tautas dziesmas» (1870, Rk I, 295) un savās autobiogrā-

fiskajās atmiņās «Tēvijā» (uzrakstītas ap 1890. gadu). Folkloras vācēju pie-

rakstījumos divi radniecīgi varianti rodami veļu mielošanas ieražu aprakstos
A. Lerha-Puškaiša «Latviešu tautas teikās un pasakās» (LP VI, 47). Trīs

šīs tautasdziesmas varianti sniegti P. Smita papildinājumos K. Barona «Latvju
dainām» (Tdz 55097; 55097,1; 55098). Viens no tiem (Tdz 55097,1 Rz Sila-

jāņi), ja neskaita dialekta atšķirības, pilnīgi atbilst eposa pantiņam. «Lāč-

plēsī» šo dziesmiņu dzied, aicinot Veļu māti uz mielastu. Sādā pat sakarā

ar veļiem šo tautasdziesmu Pumpurs piemin «Tēvijā». Turpretī, pēc A. Lerha-

Puškaiša krājuma ziņām, ko snieguši divi atsevišķi iesūtītāji, Vestienā

(Md) līdzīga dziesma dziedāta veļu laikam beidzoties — raidot veļus projām.

Atšķirā no Pumpura interpretācijas šajos (t.i., LP) materiālos «augstlecik,
zemlēcīte» (ari «augstraudzite, zemraudzīte»)ir nevis Veļu māte vai velis, bet

gan kaupiņš (krupis), kas uzskatīts par bagātības nesēju (LP VI, 47), dēvēts

par Gausu māti (LP VII, I, 320
—321; saL LM, 48). «Kad «vecišus» (miru-

šo dvēseles — J.R.) dzinuši no mājām laukā, tad uzsēdinājuši kaupiņu

(augstlēcīti, zemlēcīti) uz krēsla vai galda, to par dievu un visas bagātības



Jāzeps Rudzitis

314

nesēju dēvēdami un kā tādu pagodinādami» (LP VI, 47). Sk. arī LP VII, I,
322. No Gatartas (C) ir šāds fragmentārs pierakstījums: «Vienai saimniecei

par dieviņu bijusi varde. Kad viņa dziedājusi: «Augšlēciti, zemlēciti, sēd

manā krēsliņā!» — tad varde lēkusi uz krēslu un atkal zemē» (LP VII, I, 322).
Ar šīm ziņām saskan P. Smita norāde, publicējot minētos trīs variantus:

«Dziesma zīmējas uz kaupinu, kas bijis Gausu mātes kustonis» (Tdz 111,
189. lpp.).

Atskaitot aplūkotās tautasdziesmas problemātisko izmantojumu, veļu
vakara tēlojums «Lāčplēsī» gandrīz visās detaļās pilnīgi saskan ar tautas

tradīcijām (veļu mielošanai izraudzītā vieta, attiecīgās telpas uzpošana un

sagatavošana, ēdieni, Veļu mātes uzaicināšana uz mielastu, telpas apgaismo-
jums, zīlēšana, mirušajiem nolikto ēdienu baudīšana pēc šķietamās veļu mie-

lošanās v.c; sk. LP VI, 47; LP VII, I, 280-295; LTT 32488; Pumpurs A.

Tēvijā. R., 1980, 25. lpp.).
Eposā ir tēlots, ka pirms veļu mielasta rijā sastumj ārdus. Ardi — baļķi

rijā, uz kuriem lika labību žāvēšanai (ME I, 241—242).
Klons jeb plāns —

cieti noblietēta zeme rijā (arī rijas priekšā, šķūnī —

ME 11, 238; 111, 330).

Rija arvienu bij mīļākā vieta priekš visādiem mājas Gariem: krāsns

bedrē dzīvoja rūķi, aizkrāsnē Ciemnieks. Vēl 19. gs. pirmajā pusē starp lat-
viešu zemniekiem bija ļoti dzīva ticība īpašai mājas dievībai, ko sauca par

Mājas kungu (visbiežāk), Vecaini v. c. Pēc tautas māņiem šīs dievibas mā-

joklis var būt dažādās vietās (istabā, pirtī, kūtī, ārpus ēkām), tai skaitā

krāsnī, aizkrāsnē vai krāsns augšā (LTT 19322
— 19347). Kāds pieraksts no

Latgales stāsta par Rijas kungu, kas vienmēr dzivojot rijā un kuram par

godu apkūlībās rīkota ēšana un dzeršana uz rijas krāsns (LTT 25530). Ka

mājas dievība kādā Latvijas apvidū būtu saukta par rūķi kā «Lāčplēsī», tautas

tradīciju vākumos nav ziņu. (Rūķiši tiek minēti dažās tautas teikās. Tie

ir mazi cilvēciņi, kas laikam nāk no apakšzemes un pa naktīm palīdz cil-

vēkiem. Sk. PS XIII, 296; LTT 4581.) Ciemnieku kā lietuviešu mājas dievī-

bu min M. Strijkovskis, J. Lasickis. M. Strijkovskis šo vārdu raksta Ziemien-

nik, J. Lasickis — Zemiennik. No šiem autoriem minēto dievu aizņemas
J. Lange, no viņa — G. F. Stenders. G. F. Stenders «Latviešu gramatikas»
pielikumā kā latviešu mājas dievības (der Hausģotze) min Ciemnieku

(Ziemneeks) jeb Mājas kungu un Zemnieku (Semneeks). «Lāčplēša» pirm-
izdevumā iespiests: «aizkrāsnē (dzīvoja — J.R.) Zemnieks.» Krapes ek-

semplārā Pumpurs vārdu «Zemnieks» ir nosvītrojis un tā vietā ierakstījis
«Ciemnieks». Par Ciemnieku un Zemnieku drošos latviešu mitoloģijas avotos

ziņu trūkst.

Stomījās pusnaktīs visādi mošķi, ķēmi un spoki. Stomīties — klīst ap-

kārt (ME 111, 1111-1112).
Meldru krēsli. Meldri jeb meldi (scirpus lacustris) —

ūdens augs, lie-

tots krēslu un galdupišanai (Tdz IV, 229. lpp ) Meldru krēsli nereti sastopami
tautasdziesmās (piem., LD 13646; 13646,12; 13646,19 v. c).

Salika gaļas bļodas ar mīksti vārītiem kūķiem. Kūķi — ēdiens no mie-

žiem, kas attīrīti no sēnalām, un žāvētas cūkgaļas, dažkārt cūkas galvas

puses (Pumpurs A. Tēvijā, 47. lpp.; ME 11, 333). «Lāčplēša» pirmizdevumā
zemsvītras piezīmē par vārdu «kūķi» sniegts paskaidrojums: «Grūsti mieži

—

zldens.»

Lubiņas. Luba
— 1) nolobīta priedes, ari egles, liepas miza; 2) šķelts

(ne zāģēts) dēlis; 3) maza, tieva kārts (ME 11, 509; MEP I, 759).
787. Tēlojot Kaupas pievēršanos kristīgai ticībai un sadarbībai ar iebrucējiem,

eposā īpaša loma ir ierādīta Ditriham. Sāds motīvs ne tikai izriet no Ditriha

tēla nostatījuma «Lāčplēsī»,
f
bet arī tieši sasaucas ar dažiem vēsturiskiem

faktiem. Pumpura Ditriha vēsturiskais prototips Teodorihs 12. gs. beigās un

13. gs. sākumā bija priesteris starp Turaidas lībiešiem, t.i., Kaupo novadā.
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Baltijas vācu vēsturnieks K. E. Pabsts Latviešu Indriķa Livonijas hronikas

epizodi ar «kādu Turaidas lībieti», kuru 1191. gadā ka pirmo no turaidiešiem

ir kristījis Teodorihs (LI [, 10), ir attiecinājis uz Kaupo kristīšanu. Sādu

pieņēmumu, kuram gan trūkst pietiekama pamata, pauž arī G. Merķelis
«Vidzemes senatnē» (Vidzemes senatne. Tulkojis Kaudzītes Matīss. Cēsis,

1906, 147.-148. lpp.). Sk. arī kom. L 111, 802- 803.

802 —
803. 1203. gada vasarā Kaupo Turaidas Teodoriha pavadībā devās ceļo-

jumā uz Vāciju. Apceļojis «Vācijas lielāko daļu» (LI VII, 5), viņš ar Ditrihu

apmeklēja Romā pāvestu. 1204. gadarudenī viņi atgriezās atpakaļ libiešu zemē,
849. Svētulis Kangars un Spīdala abi ir pesteļu kalpi. Pesteļi — burvības;

burvju darbi; burvju līdzekļi (MEP 11, 225; ME 111, 203). Citi šīs saknes

vārdi: pestelis, pestelnieks — burvis (MEP 11, 225); pesteļot, peste-

ļoties - burt (ME 111, 203). Sk. LP I, 110; 111, 106; LTT 111, 23107, 23109.

910. .. vienīgi tevi mīlēt un ticīga palikt. Ticīga te nozīmē «uzticīga», «uzticama»

(sk. ME IV, 181).
919. Par Ziemeļa meitu sk. kom. L IV, 517-568.

IV DZIEDĀJUMS

15— 20. Ricars (krievu pbiiiapb) — bruņinieks. Seit «laimes ricari» ir domāti

t. s. klejojošie bruņinieki vai ari ironiskā nozīmē
— laimes meklētāji, avan-

tūristi.

25 —64. Stāstījumā par Kaupu pie pāvesta izmantoti vairāki fakti un detaļas no

attiecīgās epizodes apraksta Latviešu Indriķa hronikā (LI VII, 6; sk. arī LI

X, 10).
73

—
76. lerosmes šī motīva izveidei Pumpuram ir sniegusi —

tieši vai ar citu

sacerējumu (ipaši G. Merķeļa) starpniecibu — Latviešu Indriķa hronikas

IV nodaļas kāda epizode. Vācieši 1200. g. vasarā uzaicinājuši Kaupo, Anno

un citus lībiešu virsaišus «uz dzīrēm». Kad virsaiši visi sanākuši kopā, viņi
ieslēgti vienā mājā, un bīskaps Alberts pieprasījis, lai viņi dod ķīlniekus.
«Un tie, baidīdamies, ka netiek aizvesti pār jūru uz Vāciju,» raksta hronists,

«piegādāja bīskapa kungam ap 30 savu zēnu, kuri bija labākie no Daugavas
un Turaidā.» Bīskaps pieņēma ķīlniekus un ar tiem devās uz Vāciju. Nākamā

gadā,atgriezdamies lībiešu zemē, viņš ķīlniekus atstāja Vācijā (LI IV, 4; V, 1).
G. Merķelis šo gadījumu literāri variē «Vanemā Imantā» un kādviet

atstāsta «Vidzemes senatnē». «Vidzemes senatnē», komentēdams minēto faktu,

viņš piemetina, ka ķīlnieki tika izaudzināti vācu klosteros un vēlāk bija
uzticami bīskapa Alberta uzdevumu pildītāji Livonijā.

Vēstures avoti, tai skaitā Latviešu Indriķa hronika (LI X, 7), sniedz

dažas ziņas, ka vācieši 13. gs. patiešām praktizēja atsevišķu garīdznieku un

citu baznīcas darbinieku sagatavošanu Vācijā no Baltijas zemju vietējo

iedzīvotāju vidus kulta vajadzībām Baltijā. L IV, 73 —78 Pumpurs izsaka

līdzīgu pieņēmumu.
«Lāčplēsī» vēstīts, ka Kaupa, dodamies ar Ditrihu ceļojumā uz Vāciju

un Romu, no «savas pils» (L 111, 866) paņem līdz jaunekļus. Tie Vācijā tiek

nodoti klosterī, lai mācītos «Vāczemes gudrības ziņās» (L IV, 73 — 76,
433 — 436). Pumpurs saka (L IV, 78), ka starp šiem jaunekļiem ir bijis ari

«Latvju Indriķis» (sk. kom. L IV, 77
—78).

Interesanti, ka eposā nav nekas teikts par ķīlniekiem, nav ne mazākā

norādījuma, ka Kaupas pils jaunekļi brauktu uz Vāciju piespiedu kārtā. Kā

izskaidrot šo novirzi no hronikas? Pirmkārt, domājams, ka minētā hronikas

epizode nav burtiski pārņemta kādu tīri kompozicionālu apsvērumu dēļ (sk.,

piemēram, L IV, 399 — 428 tēlotos apstākļus, kā virsaitis Koknesis nokļūst
uz vācu kuģa, kurš brauc uz Vāciju). Otrkārt, šī atkāpe ir saistīta ar Kaupas
tēla izveidi «Lāčplēsī». Eposā iezīmēts, ka Kaupa vēl pirms sava ceļojuma uz

Vāciju un Romu ir lielā mērā iluzorisku cerību pilns par tām «Vāczemes
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gudrības ziņām», kurās vācieši — Baltijas zemju labumu tīkotāji — būs ar

mieru dalīties ar viņa tautiešiem. Tāpēc viņš tik labprāt sūta jauniešus mācī-

ties uz Vāciju. Treškārt, te dzejnieks savu tautas apgaismes ideālu garā ir

gribējis vēlreiz parādīt, ka arī starp senās Latvijas iedzīvotājiem ir zināt-

kāri, pēc zināšanām alkstoši ļaudis; taču iekarotāji šīs viņu tieksmes izmanto

savos nolūkos.

77 —78. Latvju Indriķis — Livonijas hronikas autors. Viņa hronika (sacerēta
no 1225.— 1227. g.) ir viens no Latvijas un Igaunijas senvēstures avotiem.

Zinātniskajā literatūrā ir daudz diskutēts (un jau «Lāčplēša» sarakstīšanas

laikā tika diskutēts) par to, vai hronists Latviešu Indriķis (Henricus dc

Lettis) pēc tautības ir latvietis vai vācietis, taču šai jautājumā rast drošu

atbildi līdz šim nav izdevies. L IV, 73 —78 Latviešu Indriķis ir latvietis, kas

izglītību ieguvis Vācijā.
91

—
100. Pussalā, kuru veidoja Rīgas upe (sk. kom. L 111, 106) un Daugava,
jau 12. gs. atradās divi vietējo iedzīvotāju ciemi. Arheoloģiskajos izrakumos

atrastie priekšmeti liecina, ka šeit dzīvoja lībieši, vendi, kurši un varbūt

atsevišķi zemgaļu un latgaļu pārstāvji. Rīgas upes lejtecē bija tirdzniecības

centrs, kuru vēl pirms krustnešu iebrukuma apmeklēja arī vācu tirgoņi. Vis-

senākās rakstiskās ziņas par Rīgas vietu (lat. ločus) ir no 1198. gada (LI 11,
4). 1201. gadā vācu krustneši šeit izveidoja savu apmetni, sāka celt nocieti-

nājumus. Saplūstot minētajiem trim ciemiem, izveidojās viduslaiku Rīgas
pilsēta. So vietu priekšvēstures un viduslaiku Rīgas arheoloģiskajā izpētē
lieli nopelni ir arheologam A. Caunem. Sk. LĻayne A. B. >KnAniiia Pnrw

XII —XIV bb., 110 AaHHhiM apxeoAorHHecKnx pacKonoK. P., 1984, c. 26 —33,
141 w 4p.; Caune A. Pirmie Rīgas iedzīvotāji. — Zinātne un tehnika, R.,
1986, Ns 5, 22.-24. lpp.

1201. gadā bīskaps Alberts bīskapa sēdekli no Ikšķiles pārceļ uz Rīgu.

Rīga kļuva par vācu militārās ekspansijas centru pret senajiem lībiešiem,
latviešiem un igauņiem. Eposā pareizi sacits: «Visiem svešiem uzbrucējiem

Rīga bija patversme» (L IV, 113 — 114).
Vidū domu būvēja. Ar «domu» te apzīmēta Sv. Marijas jeb t.s. Māras

baznīca, t.i., Doma baznīca Rīgā - Rīgas bīskapu katedrāle (tagad Doma

laukumā). Māras baznīca sākta celt 1211. gadā, tās celšana turpinājās līdz

13. gs. 80. gadiem. Tagad Latvijas PSR Valsts Filharmonijas koncertzāle.

Pirmā doma baznīca atradās pilsētas vecākajā daļā (LI XIII, 3) un

nodega 1215. gadā, kad Rigā bija izcēlies liels ugunsgrēks.
102. Bīskaps Alberts

— Alberts Bukshevdens, Rīgas katoļu bīskaps. Viņa bis-

kapības laikā izvērtās vācu ekspansija pret Latvijas un Igaunijas iedzīvo-

tājiem. 13. gs. pirmajos trīs gadu desmitos viņš bija Livonijas sagrābšanas
tiešais, faktiskais organizators. Viņa laikā tika pakļauti lībieši, igauņi, lat-

gaļi, sēļi, sākās uzkundzēšanās kuršiem, zemgaļiem. Alberts bija nācis no

sīku muižnieku, t.s. ministeriālu, ģimenes Ziemeļrietumvācijā (Brēmerhā-
fenes tuvumā). Par laika posmu no 1186. līdz 1194. gadam ir zināms, ka tad

viņš ir bijis Brēmenes kanoniķis (arhibīskapa augstāko garīdznieku kolē-

ģijas — domkapitula — loceklis). 1199. gadā Alberts Bukshevdens tiek

iecelts par Livonijas biskapu, viņš paliek šai amatā līdz savai nāvei 1229. gadā.
1200. gadā ar ievērojamiem krustnešu spēkiem viņš ierodas Livonijā. Bīskaps
Alberts bija augstākais vietējais noteicējs ne tikai baznīcas jautājumos, bet

ari militārās lietās. Viņam bija pakļauti tiklab tie krustneši, kas uz laiku iera-

dās Livonijā, kā arī pastāvīgais krusta karotāju karaspēks —
«Kristus bru-

ņinieku brāļi» ar savu mestru priekšgalā.

Eposā Alberts nav tieši notēlots, bet tiek pieminēts (L IV, 102; VI, 202,

238-240, 289 —290, 807-818 v.c). Taču sacerējumā viņš ir skaidri jūtams
kā galvenais vācu agresijas tiešais organizētājs un vaditājs. Viņš iezimēts kā

nesaudzīgs un nepiekāpīgs Latvijas pakļaušanas un kristianizēšanas nodomu

realizētājs. Bīskaps Alberts valda «Rīgas domas tumšos mūros» (L IV, 101—
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102), savāc «lielus karaspēkus» (L VI, 289 — 290), sūta «priesterus un bru-

ņeniekus» «pa zemēm» (L IV, 103—104) — «Mācīt, kristīt, laupīt, nokaut»
(L IV, 103—105). Viņš sūta bruņiniekus, lai apspiestu virsaiša Dabreļa pils
pretestību vāciešiem (L VI, 227—240). Vēsturisks fakts ir Pumpura darbā
vairākkārt pieminētie Alberta braucieni ārpus Livonijas krustnešu vervēšanas

nolūkā (sk. kom. L VI, 807-818).
107-108. Ikšķiles un Salaspils apvidu dzīvoja Daugavas lībieši. Ikšķiles un

Salaspils mūra pilis celtas ap 12. gs. 80. gadu vidu vācu misionāra Meinarda

darbības laikā; vispirms tika uzcelta Ikšķiles pils. Salaspils pils atradās uz

mazas saliņas (kas vēlāk ieguva Mārtiņsalas nosaukumu) Daugavā, ziemeļ-
austrumos no Doles salas. Abas bija pirmās vācu pilis Latvijā. Ikšķilē un

Salaspilī Meinards uzcēla arī baznīcu. Brēmenes arhibīskaps Hartvigs II

1186. gadā nodibināja Ikšķiles bīskapiju ar sēdekli Ikšķilē.
138. Kādā normu klosteri. Nonne (vācu die Nonne) — mūķene.

463
—

466. Lāčplēša kuģa ļaužu dziesmas pants «Tevis, tevis, tais man laivu ..» —

tautasdziesma. Sk. LD 30875.

501. Sniega pērsla - pārsla (ME 11, 210; MEP 11, 521).
517

— 568. lerosmes Ziemeļmeitas tēla radīšanai Pumpurs daļēji guvis latviešu

tautasdziesmās.

Ir izteiktas domas, ka Ziemeļmeitas motīva latviešu «tautas dziesmās ..

nemaz nav, . . tikai tagad populārajā «Jūriņ' prasa smalku tīklu» ir runa par

«ziemeļa (Ziemeļa?) meitām»» (A, 281); šāds apgalvojums ir neprecīzs un ir

diskutējams. K. Barona «Latvju dainās» ir virkne variantu par «Ziemeļa
meitu». Attiecīgā tēla nozīme šais sacerējumos nav tik viegli atšifrējama.
Taču tautasdziesmu motīvu un tēlu pētniecībā tām būtu veltījama kāda īpaša

apcere jau tādēļ vien, ka motivi par Ziemeļmeitu populāri mums tuvās zie-

meļtautas — somu folklorā, kur tie saistās ar īpašu tematisku ciklu. Ļoti

nozimīga vieta tiem ir «Kalevalā».

K. Barona kopojumā rodamas 18 dziesmas par «Ziemeļa meitu».

17 varianti, kas visi pieder vienam dziesmas tipam, daudzina «bande-

niekus» (kādā variantā ari «bundzeniekus»), kas, ģērbušies «riņķotos kažo-

kos», «samta biksēs», «zīda vestēs», «caunu cepurītēm» galvās jāj lūkoties

Ziemeļa meitu (LD 14425,3; 14425,3v; 14425,4; 14425,4v). Dziesmiņa brīdina

staltos preciniekus, ka viņu jājums ir veltīgs, jo Ziemeļa meitai «pašai līdz

uzauga Labas zemes arājiņš, Viņas pūra vedējiņš»:

Kur jūs jājat, bandenieki,
Riņķotiemi kažokiem?
— Ziemeļami viena meita,
Tās mēs jājam lūkoties.
— Vaj jūs jājat, vaj nejājat,
Jus jau viņas nedabūsat;
Tai pašai līdzi auga
Gobas zemes arājiņš.

(LD 14425,4)

So sacerējumu saturs it kā pilnīgi ietveras latviešu tautas precību ieražu

realitātē un ne ar ko neatšķiras no parastajiem precību dziesmu motīviem.

Acīmredzot tā minētos variantus ir sapratis K. Barons, savā krājumā uzņem-

dams tos precibu dziesmu apakšnodaļā «Tautas aiz vārtiem un pagalmā.

(Tautas cenšas griezt uz sevi vērību labiem, grezni seglotiem zirgiem; māje-
nieki turpretī tos visādi ķircina un izzobo.)» Sai apakšnodaļā sastopami kadi

19 varianti, kur līdzīgi motīvi saistās ar «Gobzemja» (LD 14425, 14425 v),
«Gubzina» (LD 14425,6), «Birzgaļa» (LD 14424), «Piebalgas» (LD 14425,1),
«ciema» (LD 14425,7), «Griepuča» (LD 14425,5), «bajāra» (LD 14425,2),

«pirtnieces» (LD 14429, 14429 v) u.tml. meitu.
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Kur jājieti, ārmuižnieki

Pelēkiemi svārciņiem?
— Piebalgāi smukas meitas,

Tās jāsimi lūkoties.

— Vai jājieti, nejājieti,

Jūs jau viņu nedabūsat;

Tām pašāmi līdzi auga
Gobas zemes arājiņi.

(LD 14425,1)

Kur jāsiet, bandu puiši,
Zīda pušķi zemi slauka?

— Pirtniecei skaista meita,

Tās jāsim bildināt.

(LD 14429)

Pirmajā acu uzmetienā var likties, ka precību dziesmas par Gobzemja un

Piebalgas meitām ir noteikti liecība, ka šiem sacerējumiem tuvu radniecīgie
varianti par «Ziemeļa meitām» tāpat runā par parastām tautu meitām. «Zie-

melis» tādā gadījumā būtu saimnieks — precamās jaunavas tēva pavārds.
Sādu secinājumu šķietami atbalsta tas, ka dažos citu tipu variantos «Zie-

melis» nepārprotami ir dziesmā minētā saimnieka pavārds.

Bij man tādis kumeliņis
Kā Ziemeļa Jurīšam;
Kaudzi ēda ēdamāi,
Jūdzi lēca lēcienāi.

(LD 29644)

Ziemeļami pieci puiši,
Vieni paši apausīši.
Kad vaj'dzēja zirgu jūgt,
Cits no cita raustījās.

(LD 12856)

Taču, analizējot minētās precību dziesmas, uzmanību saista arī kāds cits

svarīgs fakts. No 36 variantiem (174-19), kas uzrakstīti dažādos Latvijas
apvidos, Ziemeļa meitu min gandrīz puse (17). Kādā kārtā gan Ziemeļa vārds

kā cilvēka apzīmējums zināmā precību dziesmu grupā būtu guvis tik plašu

izplatību? Pagaidām, neaizsteidzoties priekšā detalizētiem pētījumiem, var

teikt: ši motīva izplatība vedina domāt, ka tam aplūkotajās dziesmās varētu

būt vai ir bijusi specifiska nozīme, t.i., iespējams, ka tas šais sacerējumos ir

ģenētiski saistīts ar tautas priekšstatiem par Ziemeļa meitu kā īpašu būtni

(sal. LD 31825). Citiem vārdiem runājot, ir pieļaujama zināma radniecība

starp šiem latviešu tautasdziesmu motīviem par Ziemeļa meitu un somu

folklorā sastopamajiem.
Skaidrāk, uztveramāk Ziemeļa meitas motīvs parādās četrrindē:

Tēvis, tēvis, tais' man laivu,
Aud, māmiņa, zēģelītes,
Lai es braucu jūriņā
Ziemeļ' meitas lūkoties.

(LD 30875 Md Liezere, pier. J. Neumans,
Rīgas Latviešu biedrības

Zinību komisijas krājums.)

Dziesmu K. Barons uzņēmis «Latvju dainu» nodaļas «Ūdeņi: upes, ezeri,
jūra kā cilvēka darbības lauks» apakšnodaļā «Zvejniecība, kuģniecība». Tieši
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šādu četrrindi kā latviešu tautasdziesmu bija sniedzis Pumpurs 1880. gadā
rakstā «Par kādu vecu tikumu un tagadējo netikumu latviešu tautā» (Rk 11,
414 —415). Dziesmu dzejnieks skata kā mitoloģisku un pieskaita to tiem mut-

vārdu lirikas sacerējumiem, kuros izpaužas «mūsu tautas viskošākā poēzija»
(turpat). Ziemeļmeitu daudzina arī tautas romance, ko 1885. gadā koriem

harmonizējis A. Jurjāns:

Jūriņ' prasa smalku tīklu,
Laiviņ' baltu zēģelīš',
Uzvelk baltu zēģelīti,
let laiviņa mirdzēdam',
let laiviņa mirdzēdama
Līdz Ziemeļa namdurvīm.

Ziemeļam ir daiļa meita,
Tās es braucu lūkoties.
—

Vai tu brauci, vai nebrauci,
Tu jau manis nedabūs.

Labāk tēva dubļus bridu,
Ne tautieša laipu gāj';
Tēva dubļi sudraboti,
Tautu laipas asarots.

—
Nu ardievu, Ziemeļmeita,

Tu vairs manis neredzēs':

Nu es braukšu jūriņāi
Pa tiem jūras krastiņiem,
Pa tiem jūras krastiņiemi,
Pa tiem jūras vilnīšiem.

(Jurjāns A. Latviešu tautas dziesmu

krājums, 2. sēj. R., 1885.)

Līdzīgas dziesmas ir jaunā zinātniskā izdevuma «Latviešu tautasdziesmas»

(līdz šim iznākušie sējumi — I—V2, R., 1979—1984) 111 sējumā; tajās dau-

dzināta gan «Ziemeļmeita» (LTdz 13020, 1 Kld Skrunda un divi varianti),
gan Ziemeļa «meitas» (LTdz 13020 Lp Vērgale; 13020vBauskas raj. Burtnieki;
13022 Rz Gaigalava).

Domājams, ka no latviešu folkloras sacerējumiem tieši LD 30875 atbilsto-

šais variants, kuru Pumpurs ir citējis «Lāčplēsī» jūrnieku dziesmā, un varbūt

arī A. Jurjāna harmonizētās dziesmas teksts dzejniekam ir devis ierosmes

Ziemeļmeitas tēla izveidei.

Nevar nedomāt par paralēli starp Pumpura Ziemeļmeitu un Ziemeļ-
meitu jeb Ziemeļu jaunavu «Kalevalā». Var droši sacīt, ka attiecīgā lat-
viešu tautasdziesmu motīva ieviešanā un interpretācijā «Kalevalai» ir bijusi
nopietna nozīme.

Ziemeļmeitas motīvs latviešu tautasdziesmās visumā pieder pie ļoti
retiem. lespējams, ka Pumpurs ir pazinis tikai divus variantus par Ziemeļ-
meitu — jau aprādīto «Lāčplēsī» citēto dziesmiņu un A. Jurjāna harmoni-

zētās dziesmas tekstu. Veidojot «Lāčplēsi», dzejnieks šim latviešu tautas

dzejā retajam motīvam varēja paiet garām, ja nebūtu nākusi ierosme no

somu tautas eposa, kur Ziemeļmeita ir viens no centrālajiem tēliem.

«Kalevalas» un «Lāčplēša» Ziemeļmeitas tēliem, nevērojot to oriģina-
litāti, māksliniecisko patstāvību un savdabību, ir viena kopēja svarīga iezīme.

Somu eposa Ziemeļmeita nav vienkārši viena no jaunavām, kas dzīvo zie-

meļos, bet īpašs tips. Tas pats sakāms par Pumpura eposa varoni.

Pumpurs «Lāčplēsī» izsakās, ka par Ziemeļmeitu «daudzas teikas teic»,
«stāsta laivinieki» (L IV, 540 — 541). Droši materiāli par šo tēlu latviešu

pasakās un teikās līdz šim nav konstatēti. Ziemeļmeitas motīvu mūsu vēstī-
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tājā folklorā ir izdevies sastapt vienīgi Krēsliņu Jāņa krājumā «Latviešu

teikas iz Malienas» 111 (1891), pasakā par Lāčadēlu.

Burvis apsolās Lāčadēlam pateikt, kur atrodas nolaupītā ķēniņa meita,

ja varonis atnestu vienu no Ziemeļu meitu dimanta vālēm. Burvis saka:

«Tāļu tāļu ziemeļos, tur kur zeme un debess saiet kopā, atrodas Ziemeļu

karaļa pils. Karaļam ir trīs meitas, kas ik ritiņus agri ceļas mazgāt baltus

paladziņus, ar ko Ziemeļu tēvam gultu klāt. Vāle, ar ko paladziņus velē, ir

dimanta. Vālēm tāds spēks, ka drēbes, kas ar viņām velētas, uztura valkātāju

spirgtu veselu mūžīgi mūžam. Kad darbu beidz, tad Ziemeļu meitas aizliek

vāles aiz padebešiem, kas tur tik zemu, ka tos ar roku var aizsniegt. Velējot

vāles izstaro tik gaišu blāzmu, ka nakts paliek tik gaiša kā diena. Un kad

pie mums gar ziemeļu debesīm redzama gaiša blāzma, kas šaudās gar debesīm

šurpu turpu, tad mēs zinām, ka Ziemeļu meitas pie velēknes velē paladziņus

ar dimanta vālēm ..» Lāčadēls pēc daudz grūtumiem sasniedz Ziemeļuķēniņa
valsti. Dimanta vāles tur apsargā liels milzis. «Lāčadēls to pārvarēja, ap-

brīnoja Ziemeļa meitu daiļumu un palagu baltumu un tad bez kavēšanās

devās ceļā atpakaļ ..» (Krēsliņu Jānis. Latviešu teikas iz Malienas. 3. sēj.

R., 1891., 30. lpp.).
Krēsliņu Jāņakrājuma pasakā par Lačadelu (tāpat ka viņa pierakstītajās

pasakās vispār) ir virkne mākslīgu izpušķojumu, kādēļ šaubas rada arī

epizode par Ziemeļmeitām. lespējams, un — liekas, ka Krēsliņu Jānis šo

epizodi ir aizguvis no «Lāčplēša», turklāt variēdams. Šķiet, vienīgi Pumpura

dzejoļa «Ziemeļa meita» un «Lāčplēša» IV dziedājuma motīva pārfrazējums
ir Raiņa stāstītā «latviešu teika» par Ziemeļtēvu un viņa meitām, ko dzejnieks
sniedzis savā runā Oslo Ibsena 100. dzimšanas dienas svinībās (Birkerts A.

J. Raiņa dzīve. — Rainis J. Dzīve un darbi. 1. sēj. R., 1937, 207. lpp ).
«Lāčplēša» Ziemeļmeita ir ļoti savdabīgs pārdabiskas antropomorfizētas

būtnes tēls. Tā veidojums iezīmīgs ar tvirtu lakoniskumu un lirisku maigumu.

Pumpura varone — cēla, skaista, daiļa savā izskatā, apģērbā, rīcībā. Kaut ari

viņas tēvs ir vētru izraisītājs Ziemeļjūrā, kaut ari viņa pati vada mirušo

karavīru cīņas, Ziemeļmeitas rakstura būtība ir visdziļākais miers. Pēc Laim-

dotas pazušanas no Burtnieku pils šaubu un skumju pārņemtais Lāčplēsis
domā par Ziemeļa meitu, grib braukt viņu lūkoties, lai rastu mieru.

Varbūt ka Ziemeļa meita, cēla kā ziemeļa blāzma,
Vēsotu karstošo galvu, dziedētu vainotās krūtis.

(L 111, 920-921)
Viņa ir laipna, gādīga, viesmīlīga. Lāčplēsis un viņa ļaudis, nomaldījušies

tālajā Ziemeļjūrā, Ziemeļtēva salā pie viņas atrod patvērumu, uzkrāj spēkus,
nodzīvo laimīgas dienas. Viņa Lāčplēsim atpakaļceļā dod gudrus padomus,
kā izvairīties no Ziemeļjūras briesmām, kas apdraud viņa dzīvību.

Varones raksturojumā tautasdziesmu motīvs par Ziemeļmeitu saliedēts

ar ticējumiem par baigiem jeb kāviem (L IV, 543— 550). Pēc latviešu tautas

ticējumiem, kāvi (ziemeļblāzma) ir kritušu karavīru dvēseles. Kad viņas kaujas,

izceļas ziemeļu gaisma. Kāvi ir zīme, ka būs kari ar lielu asins izliešanu, mēris

vai cita liela nelaime (LTT 14182—14206). Daži no šādiem ticējumiem ir

uzrakstīti jau 17., 18. gs. un 19. gs. pirmajā pusē (LTT 14182— 14191). Ana-

loģiski somugru ticējumi izmantoti F. R. Kreicvalda eposā; Kalevipoega

ļaudis ceļā uz pasaules malu no sava kuģa bailēs vēro kāvu — ziemeļkarotāju

cīņu (Kp XVI, 875-893).
Ziemeļmeitas konkrētais izveidojums «Lāčplēsī» atšķiras no «Kalevalā»

rodamā. «Kalevalas» Ziemeļmeita ir Pohjolas jeb Ziemeļu saimnieces
—

zemkopes un lopkopes, bet arī lielas burves meita. (Par vārdu «Pohjola»
sk. Krohn K. Kalevalastudien, I. — FF Communications, M 53, Helsinki,

1924, 5.82.) Eposā viņa parādās ne kā pārdabiska būtne, kāda ir Pumpura

Ziemeļmeita, bet gan kā reāls cilvēks, tikai neparasta skaistumā
— «skaistākā
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starp visām meitām» (Xv XIII, 21), «ūdens gods un zemes slava» (Xv X,
236). Nekonsekvence, atkāpe no šī reālisma varones raksturojumā ir tikai
vienā epizodē — astotā rūnā (Xv VIII, 1—30). Astotā dziedājuma sākumā

tēlots, ka Ziemeļmeita «spoži skaidrās drēbēs», «uzvalkā kā balta gaisma»
sēd uz gaisa loka, uz debess apaļā izliekuma un ar zelta atspoli auž zelta

audeklu. Tādu viņu ierauga Veinemeinens, atgriežoties mājup no Pohjolas.
Te Ziemeļu jaunavas tēlojums ievirzīts fantastikā.

Jāatzīmē, ka Ziemeļmeitas tēma Pumpuru bij nodarbinājusi jau daudzus

gadus pirms «Lāčplēša» IV dziedājuma uzrakstīšanas un varbūt pat neat-

karīgi no eposa ieceres. 1874. gadā Pumpurs «Baltijas Vēstnesī» bija pub-

licējis dzejoli «Ziemeļa meita» (Rk I, 301). Pieci no šī dzejoļa pantiem ar

dažiem grozījumiem ir uzņemti eposā kā Lāčplēša kuģa ļaužu dziesma par

Ziemeļmeitu (L IV, 463-482).

«Lāčplēša» Ziemeļmeitas tēvs Ziemelis eposā nav tieši rādīts, bet ir

raksturots gan Ziemeļmeitas stāstījumā, gan notēlojot viņa valstību, ledus

pili un pārmaiņas dabā, kas rodas, viņam pieceļoties no ilgās guļas. Sādā

kārtā viņš iezīmēts kā varens, drūms milzis, ziemeļu valdnieks; viņa vētras

un aukas nesaudzē nevienu kuģi, kas nokļuvis viņa valstībā. Kā tāds Ziemelis

ir jāuzlūko par Pumpura visai patstāvīgi veidotu tēlu pēc tautas pasaku un

teiku tēlošanas principiem (teiksmainība, hiperbolizācija). Dažas ierosmes

dzejniekam būs sniedzis LD 30875 atbilstošais variants par Ziemeļmeitu

un A. Jurjāna harmonizētā «Jūriņ' prasa smalku tīklu»; pēdējā pat īpaši
minēts Ziemelis kā Ziemeļa meitu tēvs, nesniedzot tomēr tuvāku tā rakstu-

rojumu. Personifikācija kā stilistisks paņēmiens ziemeļu vēja tēlainai rakstu-

rošanai un nevis kādi mītiski priekšstati parasti vērojami tautasdziesmās

par jūrā braucēju, kas iet «ar Ziemeli dauzīties», «cīnīties», «spēkoties» v. tml.,

«spēlēties» (LD 13294; 30732 v.c; LTdz 13017 un varianti; 13021; 13023).
Ziemelis kā īpaša būtne sastopams kādā pasakā, kas pirmoreiz iespiesta
F. Brīvzemnieka «Mūsu tautas pasakās» 1887. gadā. Ziemelis palīdz vilkam

izdzīt māju lopus no būdiņas, kas tiem bijusi mežā. Viņam pūšot, aizsalst

ūdeņi un sniegs nāk aumaļām no gaisa zemē (PS I, 241—242. Sk. ari PS I,
412

— 413, V, 449). Ziemelis kā viens no Vēju tēva divpadsmit vējiem epizo-
diski darbojas kādā citā pasakā: LP 11, 31. Sal. LD 31825. Sk. arī kom. L I,

123.
669

—
684. Latviešu tautas pasakas un teikas sumpurņi parasti tēloti dzīvojam

mežā. Ir tomēr arī daži varianti, kas stāsta par kādu īpašu sumpurņu zemi

(Jkr IV, 53) vai sumpurņu salu (LP VII, I, 996). Viss L IV, 669-684 epizo-
des stāstījums par sumpurņu izskatu, viņu dabu un par to, kā izbēgt no tiem,

pilnīgi atbilst latviešu pasaku un teiku motīviem.

Ačagārni — ačgārni (ME I, 10; MEP I, 3).

685 un tālāk. «Lāčplēša» IV dziedājuma lappusēm par zemes malu, dimantkalnu

ir daži vairāk vai mazāk radniecīgi motīvi latviešu vēstītājā folklorā un ne

mazums paralēļu un radniecīgu motīvu citu tautu pasakās un eposos. Vēs-

tītājas folkloras tēmas par zemes malu konkrēto izveidojumu Pumpura darbā

ir stipri ietekmējušas latviešu tautasdziesmas par Sauli, Saules meitām un

Dieva dēliem (sk. kom. L IV, 883-924).
Cittautu mutvārdu epikā ir apzināts ievērojams skaits pasaku par brī-

numainām zemēm un vietām, kā saules zeme, zemes paradīze, pārpilnības

zeme, uguns zeme, tumsības zeme, pasaules mala, zemes vidus, neparastas

salas, dimanta un magnēta kalni v. tml.

Tompsona starptautiskajā vēstītājas folkloras motīvu rādītājā ir plaša

nodaļa («Marvels» — «Brīnumi»), veltīta šo ciklu pasakām (Thompson S.

Motiv-indez of Folk-literature, v01.3.
—

FF Communications,JV° 108, Helsinki,

1934, p. 1 -200). Pazīstamas ir sengrieķu teiksmas par pasaules malu. Daži

to elementi ir ietvērušies «Odisejā» (I, 22 — 24). Somu «Kalevalas» nobei-

gumā Veinemeinens aizbrauc «Prom, kur zeme augšup ceļas Un kur debess
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zemu laižas» (Xv L, 505
— 506). Tēma par pasaules malu ieņem redzamu

vietu «Kalevipoegā», kur tās risinājums aizņem veselu dziedājumu (XVI).
Kalevipoegs grib aptaustīt «pasaules sienas», skatīt vietu, «kur debess nojums
cieši vienojas ar zemi», nokļūt, «Kur dzēš mēness savu gaismu, Saulīte

iet atdusēties» (Kp XVI, 35 — 36, 533 — 534, 593 — 595). Sī vieta pēc nostāstiem

un gudro ziņām atrodas pašos ziemeļos. Folkloriskā tēma F. R. Kreicvalda

eposā atrisināta gluži modernā garā: varonis pēc veltīga ceļojuma atgriežas

mājās ar atzinumu par

Nešaubīgo patiesību,
Ka nav pasaulei šai malas,
Ka ar Tāras gudro ziņu
Robežas tai nava vilktas

(Kp XVI, 1077-1080)

Nav droši zināmi visi tie konkrētie sacerējumi, pēc kuriem Pumpurs iepa-
zinies ar teiksmu par zemes malu; nav visā pilnībā zināms, ciktāl dzejnieku
ietekmējuši cittautu tautas epikas paraugi, ciktāl latviešu. Taču motīvu

salīdzinājums (sk. kom. L IV, 883-924; sal. kom. L IV, 691-702, 944-980)
vedina domāt, ka tēmas par pasaules malu konkrētajā izveidē Pumpurs
ir lielā mērā sekojis tieši latviešu pasakām un ticējumiem. Vienlaikus ir

pamats uzskatīt, ka eposa autora ieinteresēšanā par šo tēmu un attiecīgajiem
latviešu folkloras un etnogrāfijas materiāliem svarīga rosinoša nozīme ir

bijusi cittautu tautas epikas sacerējumiem; motivs par pasaules malu latviešu

vēstītājā folklorā līdz šim ir konstatēts tikai dažos variantos, un liekas, ka

latviešu tautas mutvārdu epikā tas nav visai izplatīts.
691—702. Lidzīgs motīvs sastopams kādā teikā, kas pirmoreiz iespiesta P. Smita

«Latviešu pasakās un teikās» 1937. gadā: «Senos laikos viens kareivis pār-
nācis no dienesta un stāstījis, ka viņš esot bijis Kaukāzā. Tur esot tik augsti
kalni: kad sievietes izvelējušas drēbes, tad velējamās vāles aizbāzušas aiz

mākoņiem» (PS XV, 266). Teiku pierakstījusi A. Miezere Saukā (Jk) «no

veca zaldāta». Tāpat jau iepriekš citētajā Krēsliņu Jāņa pasakas fragmentā
(sk. šī dzied. kom. 517—568) stāstīts par kādu vietu ziemeļos, kur debesis tik

zemu, ka tās var aizsniegt ar roku. Ziemeļu meitas, pabeigušas velēt palagus,
aizliek vāles aiz padebešiem (Krēsliņu Jānis. Latviešu teikas iz Malienas,
3. sēj. R., 1891, 30. lpp.). Taču ir pamats pieņemt, ka šo epizodi Krēsliņu
Jānis pats ir iepinis no «Lāčplēša». Turpretī nav iemesla apšaubīt A. Mie-

zeres pierakstījuma autentiskumu.

777 — 880. Līdzīgi teikā par sumpurņiem (LP VII, I, 996) cilvēki sumpurņu salā

nokļūst tad, kad vētras aizdzen tur viņu kuģus. Arī igauņu eposā Kale-

vipoegs ceļā uz pasaules malu nokļūst suņveidigo būtņu zemē (kuras gan
Kreicvalda eposa raksturojumā atšķiras no latviešu sumpurņiem Kp XVI,
894

—916); pēc igauņu tautas ticējumiem, šādas būtnes apsargā pieeju pasau-
les malai. L IV, 835— 844 situācija par cilvēkēdājiem sumpurņiem, kas aiz-

krauj alu, kurā paslēpies Lāčplēsis, atgādina līdzīgu epizodi sakarā ar ciklopu
Polifēmu un Odiseju «Odisejā» (Odiseja, IX> 240 — 243). Kāds Odiseja un

Polifēma stāstam atbilstošs variants ir arī latviešu pasaku pierakstījumos
(PS XI, 192-193; sal. LP 11, 1-2); taču pasaku pētniecībā ir izteiktas

domas, ka šis variants ir laikam aizgūts ar grāmatu starpniecibu (PS XI,
192

— 193; sk. arī Stepe A. Odisejas atspoguļojums dažās tautas pasakās. —

FBR XVII, R., 1937). Ir visai drošs pamats uzskatīt, ka Pumpura stāstī-

jums par Lāčplēsi sumpurņu alā ir rakstīts zināmā mērā «Odisejas» Poli-

fēma motīva ietekmē.

832. Nodurt vai ar atgainīt. Atgainīt — atgaiņāt (ME I, 157).
883 — 924. Tēlota zemes mala Austrumā.

Pēc dažiem latviešu tautas ticējumiem, zeme ir «milzīgi liels plašums»,

«plakana un apaļa kā ripa», kas kaut kur tālu tālu saiet kopā ar debesi (FA
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876, 38; 876, 159); šai vietā ir zemes mala. «Tur esot neredzama siena. Nonāk
līdz tai un tāļāk ne soļa. Kas aiz šis sienas, neviens nezin pateikt. Daži domā,
ka tur esot kaut kas līdzīgs ellei» (FA 876, 159). Kaut kur tālu tālu esot kāds

mūris — «pasaules mala». Jūrnieki stāstot: kas uz to uzrāpjoties, «tas paliekot
mēms, pieņemot laimīgu seju un nolēcot otrā pusē» (FA 876, 560). Motīvi

par pasaules respektīvi zemes malu ir apzināti latviešu pasakās: FA 41, 1148;
548,2164; 648, 286; LP 11, 1-2; IV, 17-18; PS X, 141. Trijos no šiem varian-

tiem (FA4I, 1148; 648,286; LP 11, 1-2) pasaules mala - augsts mūris tiek

sasniegta, ceļojot kuģi pa jūru. Aiz mūra esot paradīze (FA 648, 286).
Citā pasakā divi brāļi dodas meklēt pasaules malu. Pasaules malā ir elle,

šķīstīšanas uguns (purgatorijs) un debess (FA 548, 2164). Ar minēto saskan

eposa vārdi:

Se (zemes malā - J.R.) atrodas debess vārti,
Šeitan pekle atveras.

(L IV, 891-892)

Varoņpasakā (LP IV, 17—18) stiprais pa milziga koka zariem uzkāpj līdz

mākoņiem. ledams pa mākoņiem tāpat kā pa zemes virsu, viņš nokļūst līdz

tai vietai, kur mākoņi saiet kopā ar zemi. Nu ticis atkal virs zemes un pārnācis
mājā. Par pasaules malu cittautu tautas epikā sk. kom. L IV, 685. «Zemes

galu» piemin ari kāda latviešu tautasdziesma, kas vispirms iespiesta G. F. Bit-

nera (1844) un A. Bilenšteina (1875) latviešu tautasdziesmu krājumos.

No jūriņas izpeldēja
Divi sirmi kumeliņi;
Vienam bija zvaigžņu deķis,
Otram zelta iemāviņi;
Tie zināja zemei galu,
Tie jūriņas dibeniņu.

(Latviešu laužu dziesmas un ziņģes,

Jelgava, 1844, X? 2238 Md Tirza.)

«Latvju dainās» šai dziesmai ir vēl viens variants (LD 33.874 v), kas tikai

nedaudz atšķiras no iepriekšējā (LD 33874). Raksturīgi, ka brinumainie

zirgi ir tie, kas zina zemei malu: tas nozimē, ka pēdējā ir brīnumaina, ne tik

viegli sasniedzama vieta.

«Lāčplēsi» zemes mala tuvāk iezimēta kā dievību
— Pērkondēlu, Saules,

Saules meitu, Dieva dēlu — un laimīgu cilvēku mītne. Pumpura sacerējumā tā

reizē ir ari Austrums, brīnumaina valstība austrumos. Eposa rindas pauž

cildinājumu šim teiksmainajam Austrumam. Kā dzejnieka apziņā ir veidoju-
sies šī tēma un ar kādām idejām un priekšstatiem tā viņam ir saistījusies,

par to ir rodamas dažas tiešas norādes Pumpura raksta «Austrumā aiz ze-

mēm, jūrām» I daļā (1898):
«Austrums

— no pat bērnu dienām man ši vārda skaņa izklausījusies
kā prieks, kā svētums, pec kura jāilgojas visu mūžu. Kopš sāku redzēt rīta

blāzmu un sauli uzlecot, es ar prieka jūtām skatījos uz zelta pārlieto rita pusi,

zinādams, ka nu būs diena, nu būs gaiša dzive visā radibā.

Par vakara sārtumu es tā nevarēju priecāties: man arvien bailes uznāca

par sauli
—

diezin kur tā pa nakti paliek? Vai jūrā nogrimst, vai apakšzemē
nokrīt? Vai tai nakti nevar uziet kāda klizma, un vai es to atkal redzēšu rītā

uzlecam? —

Tā tas bij bērnu dienās, kur teikas, pasakas un paša fantāzija palīdzēja
iedomāties un izpušķot austrumu kā gaismas dievu, bet rietumu kā gaismas

pretinieku. Taču ari pieaugušam jauneklim un tagad jau sirmojušam vīram

man palikušas tās pašas jūtas par austrumu kā par pirmo cilvēku tautu šūpuli,
no kurienes tās nākušas nevainīgas, brālīgas un brīvas (pasvitrojums
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Pumpura — J.R.) ; bet rietumā palikušas plēsīgas, viena otrai uzbrukdamas,
viena otru nospiezdamas līdz neģēlīgai verdzībai» (Rk 11, 289).

Pumpura vārdi, ka bērnībā folklora viņampalīdzējusi iedomātiesaustrumu

kā gaismas dievu, bet rietumu — kā gaismas pretinieku, ir izprotami, liekot
akcentu uz piebildi «un paša fantāzija»; nekāda šo abu debess pušu pret-
statījuma latviešu folklorā nav. (Piem., jūra, kas latviešiem atrodas rie-

tumos, tautasdziesmās ir viena no iemīļotām Saules meitu uzturēšanās

vietām, kur tās pušķo zelta kroni, darina vainadziņu, raksta zidautiņu —

LD 33775 un varianti. Saule izdod savu meitu uz «Vāczemi» tautās —
LD

33947; Pērkons ved no «Vāczemes» vedekliņu — LD 33892. «Vāczeme»

tautasdziesmās ne tikai Vācija, bet vispār sveša zeme rietumos.) Austruma

tēlojumā Pumpurs ir izmantojis tautasdziesmu motīvus par Sauli, par «zelt-

ābolu», ko «mētā», «ritina» Saule un Dieva dēli, izlietojis tautas mitoloģiskos
priekšstatus par Sauli, Saules meitām, Dieva dēliem. Dzejnieks ir tekstuāli

aizguvis divas tautasdziesmas par Sauli, variēdamstās (sal. LD 33878; 33944).
Attistot motīvus par «zeltābolu», ko mētā debess dievības (LD 33815; 34031),
radušās eposa rindas par Saules zelta dārziem. Teiksmainā Austruma tēmas

risinājumu Pumpura darbā, šķiet, ir ietekmējusi tolaik pazīstamā versija
par austrumiem kā kādu «svētu zemi», «brīnumu zemi», saules un mēness

mītni latviešu mitoloģijā. Sādi izteikumi par «Austruma zemi» sastopami
G. F. Stendera «Latviešu gramatikas» pielikumā, G. Merķeļa «Vidzemes se-

natnē» v. c. un pamatojas uz dažu latviešu mitoloģijas faktu pārspīlējumiem,
to kombinācijām un kļūdainām etimoloģijām (Stender G. F. Lettische Gram-
matik. Mitau, 1783, 5.261; Merķelis G. Vidzemes senatne. Tulkojis Kaudzītes
Matīss. Cēsis, 1906, 23., 67., 68. lpp.; Trautvetter E.Ch. Einiģes aus der nor-

dischen Saģenlehre, insbesondere der lettischen. — lnland, 1850, 5.536).
Ir zināms, ka latviešu tautas tradīcijās ir rīta blāzmas dievība Austra (sk. kom.

L I, 33.), taču vispārējs austrumu debess puses mītiskojums nav pierādīts.
Tautasdziesmās Saule tiek tēlota kustībā, ritējumā un netiek īpaši saistīta

ar austrumu pusi. Austruma cildinājumu eposā, bez šaubām, ir stimulējušas
ari Pumpura un latviešu tautas draudzīgās jūtas pret krievu tautu, latviešu

progresīvās sabiedrības centieni izveidot vēl ciešākus draudzīgus sakarus

starp abām tautām.

Pēc «Lāčplēša» IV dziedājuma Austruma motīvu analīzes kļūst vēl

saprotamāk, kādēļ Pumpurs (L 111, 444 — 461) latviešu tautas pirmdzimteni
rāda Austrumā: savā eposā iezīmēdams latviešu sākotni Austrumā, dzejnieks
tiecas pacildināt savu tautu. Sk. ari kom. L 111, 444

—
461.

944—980. Dimantkalnam piebrauca. Seit vēstīts par Lāčplēša un viņa biedru pie-

dzīvojumiempie lielādimantakalnaaizdebess unzemes malas. Simeposa stāstī-

jumam ļoti tuvi motīvi ir ievēroti dažās pasakās par pasaules malu. Dimanta

kalna vietā tajās figurē liels augsts mūris.

Ķēniņa dēls brauc pa jūru un apmaldās. Vēji, vētras trenkā kuģi ilgu laiku

šurpu turpu. Tā paiet mēneši. Kādā dienā viņš ierauga tālumā it kā jūras salu.

Jo vairāk salai tuvojas, jo skaidrāk sadzirdams savāds, jauks troksnis. Piebrauc

tai klāt — jaukais troksnis apklust, un pašaisalai nekā klātu tikt, jo mūri augstum

augstievisapkārt. Kad tie ir attālinājušies no šis salas, jaukais troksnis atskanno

jauna bet piebraucot tai atkal klāt — apklust.
«Kad tu izčibētu», ķēniņa dēls iesaucas, «lai viens uzrāpjas uz augsto mūri

paskatīties, kas tas par jauku troksni!»

Lielām mokām viens uzrāpjas ari, bet līdzko augšā, tas tūlīt priecīgi sa-

plaukstina rokas, skaļi iekliedzasunnolec otrā pusē zemē. Nu sūta otru, bet tas

tāpat saplaukstina rokas, bezgalīgi priecīgs iekliedzas un nolec kā tauriņš zemē.

Trešo tā vairs nelaiž, to iesien virvē un tad lai kāpj. Tas uzkāpj, grib lēkt zemē,

bet citi atrauj atpakaļ uzkuģa. Nu visi apkārt, ko laba otrā pusē redzējis; bet nekā

pateikt — šis mēms nopriekiem palicis. Tagad ķēniņa dēls pavēl tāļākbraukt. .»

(LP 11, I—2, uzr. A. Lerhis-Puškaitis, Jg Džūkstē).
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Līdzīgas — tikai bez motiva par pēdējā izlukotāja iesiešanu virvē un

novilkšanu
no mūra

-
ir pasakas FA 41, 1148; 648, 286

994-1000. (Sk. arī L IV, 717-728; V, 17-20, 293- 296.) Ciktāl «Lāčplēša»
motīvs par apburto salu, kas pievelk kuģus, veidots vēstītājas folkloras
ietekme un kur dzejnieks šo motīvu varbūtēji būtu guvis, nav vēl izdevies
noskaidrot. Latviešu pasakās ir ievērotas tikai loti tālas paralēles (sal ar

LP IV, 201-203 motīvu).
F X

V DZIEDĀJUMS

7— 9. (Sk. arī L V, 395 — 398.)Izmantoti tautas ticējumos ļoti populāri priekšstati
par raganām, ka tās spēj sacelt vējus un vētras, arī puteni, krusu (LPVII.I,
662-663).

28—40. Pasakā stiprinieks ar biedriem nonāk pie platas upes, kurai pāri liels

tilts. Aiz tilta liela pils ar vareniem vārtiem vai krogs (LP VI, 463; PS 11,
51 v. c). Citos variantos upe tek ap pili visapkārt (LP VI, 483, 545). «Tai

pili nebij neviena cilvēka, un tomēr tur viss bij apkopts: — zirgi stallī no-

baroti, gludeni nosukāti, istabā galdi apklāti, gultas uzčubinātas
— viss, ko

vien vēlies. Bet ap pašu pili tecēja riņķī dziļa upe, pār kuru bij celts košs

tilts» (LP VI, 483). Sī pils ir velna.

53. V dziedājuma stāstījumam par Lāčplēša cīņu pret jodiem pamatā ir viena

tipa pasakas sižets. K. Arāja un A. Mednes latviešu pasaku tipu rādītājā tas

atbilst 300. A numuram, bet sastopams kontaminācijās arī ar citiem pasaku

tipiem. (Sk. LP VI, 464-466, pier. Aronu Matīss 19. gs. 70. gados; 478-480,

pier. P. Vītoliņš 1889. g.; 483-485, 545-547; PS 11, 46-50, pier. ap 1923. g.;
50-58, pier. ap 1895. g.)

Laba šis pasakas motīvu pārzināšana un akcentācija, laba iejūta tās

kolorītā vedina domāt, ka Pumpurs šo populāro pasaku ir dzirdējis ne tikai

vienu reizi, ka viņš tautā labu teicēju stāstījumā ir daudzkārt organiski
uztvēris tās īpatnības. Atbilstoši «Velna» un «Joda» nozīmju atšķirībām
«Lāčplēsī» (sk. kom. L 11, 285) eposa V dziedājumā attiecīgās pasakas «Velna»

vietā figurē «Jods».

Lāčplēša un jodu cīņas posmi un atsevišķi to motivi ļoti tuvu vai pilnīgi
atbilst latviešu tautas pasakām. Tie ir: varoņa cīņa ar jodiem resp. velniem

trīs naktis pēc kārtas (pusnaktī) pie tilta, cīņas smaguma pieaugums ik ar

katru nākošo reizi; trešo nakti pirms došanās uz tiltu stiprais atstāj biedriem

zināmus priekšmetus, kas maģiskā veidā vēstītu, ja viņam klātos slikti;

jodu fiziskās īpašības (daudzās galvas); jods ierodas jāšus zirgā, zirga izturē-

šanās, tuvojoties tiltam, jods apsauc savu zirgu, stiprinieka atbilde joda
vārdiem; jods aicina pūst, lai būtu klajums, kur spēkiem mēroties, jods pūš;
cīņas norise, varonis tiek daļēji iedzīts zemē; trešo nakti, vislielāko briesmu

brīdī biedri guļ ciešā miegā un savlaicīgi nepamana zīmes, bet stiprais ar

kāda priekšmeta sviedienu mājai viņus uzmodina, tie ierauga briesmu zīmes,
steidzas palīgā, jods tiek uzveikts. Lai atriebtos, vecā ragana respektīvi
nokauto jodu māte pārvēršas par aku ielejā, bet Spīdala (pasakās: velnu

meitas, māsas vai sievas — raganas) —

par ābeli; taču varonis neļauj biedriem

tūlīt dzert no šīs akas un ēst burvju ābolus, bet ar zobena cirtienu nokauj

jodu māti (pasakās arī pārējās raganas) un uzveic burvibu ābelē (sal. LP VI,

464-466, 478-480, 483-485, 545-547; PS 11, 46-54).

Vēstītājas folkloras motīvus dzejnieks ir variējis, bet lielākoties paliekot
tradicionalitātes robežās

— tikai paspilgtinot, izceļot raksturīgus momentus,
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atmetot lieko, koncentrējot darbību. lesaistot pasakas sižetu V dziedājuma
attiecīgajā sižetiskajā situācijā, Lāčplēša ciņa norisinās jūras salā

— at-

šķirībā no izmantotā tipa variantiem, kur stiprinieks kauj velnus, tā sakot,
«uz zemes». (Latviešu vēstītājā folklorā ir arī dažas pasakas par ciņu ar

velniem jūras salā, taču to sižets ir gluži citādāks nekā eposā izmantotais. —

LP VI, 549, pier. 19. gs. 70. gados; PS 11, 123-125.) Stipri variēts motīvs

par ābeli — raganu: pasakā stiprais par ābeli pārvērtušos raganu nokauj,
eposā Spīdala mirkli pirms Lāčplēša zobena cirtiena atsakās no burvības

un paglābj savu dzīvību, taču viņas dzīvē notiek visdziļākās pārvērtības:
viņa pilnīgi atsakās no sava raganas dzīvesveida, no sakariem ar tumsas

varām.

68. Lāčplēsis trejgalvi un sešgalvi jodu nosauc par ķauli. (L V, 68 un tālāk,
115 un tālāk). Ķaulis — 1) kauslis, 2) rima (ME 11, 357). Eposā uz jodiem va-

rētu attiecināt tiklab vienu,kā otru šī vārda nozīmi (jodi tiecas kauties ar stipri-
nieku, viņiem ir vairākas galvas un mutes); kura nozīme sacerēj urnā domāta,nav

īsti skaidrs. Interesanti, ka trešais jods — deviņgalvis (sk. L V, 163 un tālāk) kā

daudz nopietnāks unbīstamāks pretinieks vairs netiek nosaukts šai nicinājuma
un izsmiekla pilnajā vārdā.

77 -84. (123 — 129., 179- 185.) Pasakās pirms cīņas abi pretinieki spēcīgi pūš.
Uzaicina pūst velns, bet stiprinieks liek viņam to darīt pirmajam. Cīkstoņi

pūš vēju pa upi, appūš zināmu klajumu ar sudrabu vai zeltu vai
— tāpat

kā «Lāčplēsī» — pūš mežus. lemesli un nolūki šai rīcībai ir dažādi: spēku
pārbaude, sacensība vai arī jāizpūš mežā klajums, lai būtu kur spēkoties
(LP VI, 465, 478-479, 483-484 v.c).

141—160. Ir pasakas (LP I, 2—3; VI, 464), kur zināmu lietu, kam brīnumainā

kārtā jāvēstī par ciņas gaitu, cinītājs atstāj biedriem jau pirmajā naktī. Taču pa-

rasti tas — tāpat kā «Lāčplēsī» — tiek darītspēdējonakti respektīvi reizi pirms

sastapšanās ar trešo — visbīstamāko pretinieku. Pasakās varonis noliek: trauku

ar ūdeni; vienu trauku ar ūdeni, otru ar vīnu; glāzi vai kausu ar ūdeni; pakar
«šņūdauku* (mutautiņu) kārts galā un paliek šķīvi apakšā u.tml. Saviem
biedriem viņš piesaka palikt nomodā un vērot, kas notiks ar šiem priekšme-
tiem, un briesmu gadijumā steigties viņam paligā. Ja ūdens paliek ūdens, tad

stiprajam labi klājas; ja metas iesarkans, tad puslīdz labi; bet, ja tik sarkans

kā nodedzināta dzelzs, tad pavisam nelabi. Ja traukā ūdens paliek par vīnu

un vīns par ūdeni, tad varonis briesmās. Palīdzība vajadzīga ari tad, ja glāzē
no griestiem iepil asins pilīte, ja kausā ronas asinis vai ja no šņūdauka šķīvī
sāk pilēt asins (LP I, 2-3; VI, 464, 479, 484; PS I, 49). Ari «Lāčplēsi» ma-

ģiskā briesmu zīme ir traukā ielietā ūdens pārvēršanās asinis.

253—254. Un ar ūdens noskaidrojās akā, Tīrs kā zītars atkal palika. Zītars- dzin-

tars; tautas valodā tīrs ūdens tiek salīdzināts ar zitaru (ME IV, 737). Sk.
LD 627; 13282,3 v. c.

283—284. Varon's, kas ar milžiem, jodiem kāvās, Negribēja maitāt sievišķu.

Dažos Latvijas apvidos vārdam «milzis» daudzskaitļa datīva forma ir «mil-

žiem» (sk. ME 11, 628). Sievišķa —
sieviete (sievišķis, sievišķa; ME 111,

862). Maitāt - iznicināt, nogalināt (ME 11, 552).
297

—
298. (361 — 368) Motivs par cilvēkiem, ko burvība pārvērš par akmeņiem

(A.—M. 303.), ir visai pazistams dažādu tautu pasakās, piem., pasakā par

diviem brāļiem. Latviešu vēstītājā folklorā pēdējā izplatīta daudzos varian-

tos. Vecene
— ragana pārvērš vienu no draugiemvai brāļiem (parasti vecāko)

ar viņam uzticīgajiem zvēriem par akmeņiem, otrs piespiež raganu atdzivināt

apburtos vai pateikt, kā tas izdarāms (un tad atdzīvina pats). Dažos no šis pa-
sakas variantiem stāstīts, ka ragana apbūrusi ne tikai varoņa brāli vai draugu,
bet ari daudzus citus cilvēkus — «līdz simtiem tūkstošiem». Visi tie tiek atdzī-

vināti. «Lāčplēsi» pārvēršana par akmeņiem un atdzīvināšana notiek, aiz-

skarot ar «burvju spieķi»; vairākās pasakās šādiem nolūkiem ragana lieto
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«kociņu», «stibiņu», «zariņu» (FB, 203; LP I, 142; VI, 732, 742-743)
Aizkārt (L V, 297) - aizskart (MEP I, 29).

333
—

360. Senos dažādu tautu ticējumos ir pazīstami māņi, ka cilvēks var stāties

attiecībās ar velnu, noslēdzot ar to rakstisku ligumu. Pēc latviešu pasaku un

teiku motīviem, kam līdzīgi ir ari cittautu mutvārdu tradicijā, līgumā var

velnam novēlēt sevi pašu, savus piederīgos — sievu, dēlu, meitu. Derība

jāraksta ar paša asinīm: attiecīgā persona iegriež sev rokā (bieži kreisās rokas

mazajā pirkstiņā) un ar asinīm uzraksta savu novēlējumu. Derība tiek slēgta,
lai iegūtu no velna palīdzību, pakalpjumu, lai atsvabinātos no trūkuma,
tiktu pie bagātibas v.c. No velna varas var tikt vaļā parasti tikai tad, ja atgūst
no viņa līguma rakstu. Vairākas pasakas stāsta, ka velnam novēlētais dēls

ceļo uz elli, kur tas, gudri un droši rīkojoties, dabū atpakaļ tēva ar asinīm

doto parakstu. Ir arī kādi varianti, kur parakstīto derību izdodas izvilt no

velna un iznicināt personai, kas pati to slēgusi, ja šis cilvēks nožēlo savu

rīcību un pagātni (Jkr III; PS X, 125- 127, 130-133, 139, 141, 143-144;
XV, 141; FA 76, 288; 884, 106; 922, 512).

358. Un tad dzīšos, kamēr dzivošu. Dzīties — censties, tiekties (ME I, 558).
573. Jūras māte — latviešu jūras dievība, tiek minēta tautasdziesmās (LD 30772 —

30775; 30910), buramvārdos (LBV I, 352, 388) un (retumis) pasakās (LP
VII, I, 641-642; PS 111, 390-392).

VI DZIEDĀJUMS

1 un tālāk. VI dziedājuma pirmajās lappusēs tēloti Jāņi (Jāņu vakars) kā seni

latviešu svētki, kas svinēti vēl pirms kristīgās ticības izplatīšanās Latvijā. Sāds

Jāņu skatījums ir vēsturiskā ziņā dibināts: kaut gan tie laika ziņā gandrīz sakrīt

ar kristīgās ticības svētā Jāņa Kristītāja dienu, Jāņa tēls latviešu tautasdzies-

mās un Jāņu ieražas nav izskaidrojamas ar kristīgās baznīcas ietekmi. Jāņi lat-

viešu tautas kalendārajās ieražās
— vasaras saulgriežu un auglības svētki.

To svinamreize — 23. jūnijs, galvenokārt 23. jūnija vakars, nakts no 23.

jūnija uz 24. jūniju un agrs rits līdz saules lēktam. Jāņi faktiski iezīmēja pa-

vasara darbu nobeigumu un vasaras pūliņu sākumu; šo svētku nolūks
— ar

zināmiem ritiem sagatavoties priekšā stāvošajai ražas novākšanai, sekmēt

labu ražu.

Latviešu vasaras saulgriežu Jānis — pirmskristiānisma tipa mitoloģiska
būtne. Jāņu izdarības, kā ari līgošana saistījās ar tautas ticējumiem, ka tā varot

nodrošināt svētību druvām, pļavām, dārziem, lopiem v.c, vairot panākumus

zemkopja, linkopja, lopkopja un biškopja darbā. Jāņi bija ari jaunu ļaužu sa-

tikšanās un bieži vien tuvākas iepazīšanās reize.

Jāņi bija ievērojamākie un populārākie latviešu kalendāro jeb gadskārtu
ieražu svētki. Ar tiem saistīts tik liels tautasdziesmu skaits kā ne ar vienu no

citām gadskārtu ieražu ievērojamām dienām. Publicēti vairāk nekā 35 000 Jāņu
dziesmu (LD 32306-33232 un varianti; LTdz 14592-17244 un varianti).

Laiku gaitā Jāņu ieražas — vainagu darināšana, uguns dedzināšana,

līgošana — pakāpeniski zaudēja savu pirmatnējo maģisko jēgu un ieguva

izpriecāšanās raksturu. 19. gs. beigās latviešu kalendāro ieražu un to dziesmu

Jānis tautas domāšanā jau ir zaudējis savu mitoloģisko nozīmi un kļuvis

par tīri māksliniecisku tēlu
— vasaras saulgriežu svētku personifikāciju,

auglības, zemnieka darba panākumu un tautas dzīvesprieka simbolu.

Daudzas Jāņu ieražas un ticējumus (pušķošanās ar vainagiem, zāļu

plūkšana ārstnieciskiem nolūkiem, Jāņu ugunis, daži zīlējumi, ticējumi par

papardes ziedēšanu Jāņu nakti v.c), kas bija sastopami latviešiem, pazina ari

latviešu kaimiņtautas un citas Eiropas tautas. Turpretī plašais dziesmu cikls

par mītisko Jāni un līgošana ir īpatnēji latviešu tradīcijai.
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«Lāčplēsī» VI dziedājuma sākumā ir izmantoti vairāki Jāņu svētku ele-

menti. Sacerējumā figurē Jāņu nakts ugunis, tiek minētas zāles, vainagi,

siers, plāceņi un alus, līgošana; izmantotas Jāņu dziesmas un to fragmenti.

Pumpuram Jāņi — zemkopības auglības svētki, ko svin vasarai atnākot (L VI,
5 —51). Bez tam dzejnieks pasvītro jauniešu sadzīves momentu un, piesle-
joties G. Merķeļa sniegtajiem Jāņu nakts tēlojumiem, skata senlatviešu Jāņus
kā saderības un sadraudzības svētkus (sal. Merķelis G. Vidzemes senatne.

Tulkojis Kaudzītes Matīss. Cēsis, 1906, 77., 81. lpp.; Vanems Imanta. Tulko-

jusi A. Grēviņa R., 1936, 6. lpp.).
Interesanti, ka Pumpurs VI dziedājumā (tāpat kā «Lāčplēsi» vispār)

nelieto Jāņavārdu, turpretī tiek daudzināts Līgo. Ja I un 111 dziedājumā Līgo
ir šķietama latviešu dziesmu dievība vispār (L I, 139—160; 111, 471—472,

489—493), tad VI dziedājumā ar Līgo faktiski domāts tautasdziesmu Jānis.

Jāņu cikla tautasdziesmu refrēnu «ligo»! dzejnieks savās Jāņu tautasdziesmu

imitācijās un aizguvumos (L VI, 31—68) ir lietojis Līgo dievības uzrunas

nozīmē, rakstīdams ar lielo burtu:

Lai bēg skauģi, lai bēg burvji,
Līgo, Līgo,
Lai mēs tevi mllējami,
Līgo, Līgo,
Lai mēs tevi pieminami, Līgo!

(L VI, 64-68)

Dzejnieks, tēlojot senlatviešu svētkus, ir izvairījies no Jāņa vārda lietošanas

acīmredzot tādēļ, ka ir uzskatījis to par vēlāk kristīgās ticības ietekmē ie-

viesušos attiecīgā mītiskā personāža pagāniskā nosaukuma vietā, kurš it

kā būtu bijis Līgo. Sādu viedokli par «Līgo» un «Jāņa» vārdu senumu

un nozīmi latviešu tautasdziesmās bija izteicis G. Merķelis «Vidzemes se-

natnē». Sai darbā viņš saka, ka senā «ziemeļu Amora» Līgo svētkus mūki ir

centušies pielāgot «jūdu vientuļa» Jāņa Kristītāja godināšanai, sakarā ar ko

latviešu svētku dziesmās ir ienācis šīs bībeles personas vārds; taču dziesmiņu
nobeiguma atkārtojumos saglabājies senās dievības (Līgo) nosaukums

(Vidzemes senatne, 77., 81.—82. lpp.). Izejot no šāda uzskata, G. Merķelis
«Vanemā Imantā» senlatviešu Jāņu vakara tēlojumā operē tikai ar Līgo (ne

Jāņa vārdu). Sk. arī kom. L I, 25.

Uzskats par kādas Līgo dievibas kultu pie senajiem latviešiem kritiskajā
latviešu mitoloģijas pētniecībā ir noraidīts (LM, 66

— 68). Ir izteiktas domas,
ka refrēns «līgo!» ir imperatīva forma no darbības vārda «līgot» (lietuviešu
vai. linguoti — šūpot) un nozīmē saules kustību, tās līgošanu (ME 11, 484;

LM, 89, 91); atzīmējams, ka ir vairākas tautasdziesmas, kur «līgot» nepār-
protami lietots saules kustības tēlojumam. Sal.:

Līgo saule launagā,
No launaga vakarā;
Tā līgoja brāļu māsa

No tautām bāliņos.

(LD 26640)

īsa īsa Jāņa(-ņu) nakts
Par visām naksniņām:
Vienā malā saule gāja,
Otrā saule uzlīgoja.

(LD 33201)

K. Barona «Latvju dainās»tautasdziesmās un ieražu aprakstos sastopami
tikai nosaukumi: «Jāņu vakars», «Jāņu nakts», «Jāņi», «Jāņu diena», «Jāņu
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dziesmas». Nosaukumi ar «Līgo» pirmajā daļā — jaunāka parādība un ir

skaidrojama ar literāru avotu ietekmi. Vieni no pirmajiem literārajiem sace-

rējumiem, kur parādās «Līgo svētki», «Līgo nakts», ir G. Merķeļa darbi.

Nav neapstrīdams uzskats, ka Jāņavārds latviešu vasaras saulgriežu cikla

tautasdziesmās un ieražās ir cēlies, aizgūstot jau minētā kristīgās ticības

svētā (senebreju vai. Johanan) un daļēji tā svētku nosaukumu. Ir iespējams,
ka latviešu Jānis, lietuviešu Jons (Jonas), poļu, čehu Jans (Jan), bulgāru
Jaņo (Rubo), Eņo (Eubo), norvēģu Hanss (Hans), franču Zans (Jean),

angļu Džons (John) ir ar vasaras saulgriežu un auglības kultu saistītas mito-

loģiskas būtnes indoeiropiska nosaukuma varianti. Latviešu buržuāziskajā
etnogrāfijā ir izteiktas atsevišķas domas, ka latviešu tautasdziesmu un kalen-

dāro ieražu Jāņa vārds varētu būt radniecisks senās itāļu gaismas, saules,
visu sākumu, izeju un ieeju dievības Jana (latīņu vai. lanus) nosaukumam.

1 —2. VI dziedājuma sākuma vārsmas «Par gadskārtu Līgo nāca Savus bērnus

apraudzīt» radušās, pārfrāzējot populāras Jāņu dziesmas divrindi «Par gads-
kārtu Jānīt's nāca Savus bērnus apraudzīt» (LD 32938 v).

7. VI dziedājumā trīs vietās lietots apzīmējums Ligas nakts (L VI, 7, 19, 118),
domājot ar to Jāņu nakti. Kur būtu minētā nosaukuma pamatojums? Jau

kopš F. Mālberģa raksta par latviešu tautas sākotni un tās seno reliģiju
avīzes «Mājas Viesis» 1856. gada 6. un 7. numurā etnogrāfiska rakstura

apcerējumos un daiļliteratūrā 19. gs. otrajā pusē nereti tiek daudzināta

neīsta latviešu dieviete Līga, kura šajos darbos nozīmes ziņā daļēji atbilst
G. Merķeļa dievam Līgo. Sīs pseidodievietes vārdā J. Alunāns dzejolī «Līgas
svētki» Jāņu dienu nosauc par Līgas dienu, bet F. Mālberģis eposā «Sta-

burags un Liesma» Jāņu vakaru —

par Līgas vakaru. Auseklis («Vēstu-
lēs iz Lielvārdes»), rakstīdams par Jāņu svinēšanu Lielvārdē, Jāņu svētkus

sauc par Līgas svētkiem. So apzīmējumu sastatījumi ar «Lāčplēsī» lietoto

vedina domāt, ka Pumpurs eposā maksājis meslus ne tikai Līgo, bet arī — ar

«Līgas nakti»
— Līgai. Līga dievības nozīmē minēta arī vairākos Pumpura

dzejoļos (Rk I, 269, 282, 297). (Mazāk domājama, tomēr pieļaujama cita

varbūtība, ka Līgas nakts nosaukums «Lāčplēsī» saistāms ar vairākos Lat-

vijas apvidos konstatēto sugas vārdu «līga». Aulejā Jāņu zālēm ir nosaukums

līgas; Liezerē līgas nozīmē Jāņu dziesmas; līdzīgi arī Skrīveros līgas dziesma —

līgošanas dziesma. — Sk. MEP I, 747. Tādā kārtā varētu būt, ka formu «Līgas
nakts» Pumpurs ieviesis tautā dzirdēta Jāņu dziesmu nosaukuma ierosmē.)

9—30. Tēlojumā manāma dažu G. Merķeļa «Vanema Imantas» motīvu

ietekme. (Sal. Vanems Imanta, 3.-6. lpp.)
9. Zilais kalns. «Lāčplēsī» tēlots, ka senlatvieši Līgo svētkus jeb Līgas nakti

svin Zilajā kalnā — «dievu vaiga tuvumā» (L VI, 93
—95). Te Pumpurs

pilnīgi pieslejas G. Merķeļa «Vanemam Imantam», kur Līgo svētku svinēšana

tāpat norisinās Zilajā kalnā. Zilais kalns latviešu literatūrā, sevišķi 19. gs.
otrajā pusē, ir bieži daudzināts.

Latvijā ir vairāki kalni vai kalnu un paaugstinājumu grupas ar šādu
nosaukumu. Piemēram, Zilais kalns ir pie Dobeles (5 km no Dobeles pilsē-
tas), Sunākstē, Mujānos, Zilie kalni

— Ogres pilsētas robežās un Dundagā.
Vārds tātad populārs tautas mutē. Teikās ir dažādi mēģināts izskaidrot šāda

nosaukuma izcelšanos; vairākas teikas aizrāda, ka attiecīgais Zilais kalns vai

Zilie kalni liekas it kā tīti zilā miglā, un sniedz šādai izskata savdabibai teik-
smainu pamatojumu (sk. PS XV, 467; Teikas par Dievu. R., 1929, 98.-99. lpp.;
Sakss G. Ogre un tās apkārtne. R., 1957, 12. lpp.). No Zilajiem kalniem gan

augstuma ziņā (127 m), gan kultūrvēsturiski pats ievērojamākais ir Ziemeļ-

vidzemē Valmieras rajona Mujānos. Sis kalns senāk turēts par. svētu un

bijis izslavēts plašā apkārtnē sava avota dēļ, kuram tikušas piedēvētas brī-

numainas dziednieciskas ipašības. Kalnā augošajā birzī nedrīkstējis lauzt ne

zariņa. MujānuZilajā kalnā Zāļu vakarā (23. jūnija vakarā) no lielas apkārtnes
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salasījušies zemnieki, lai svinētu Jāņus (Zeiferts T. Latviešu rakstniecības

vēsture. 1. daļa. R., [1922], 227. lpp.; LM, 48; Barons K. Mūsu tēvzemes

aprakstīšana. — Krišjāņa Barona raksti, 1. sēj. R., 1928, 368. lpp.; LP VI,
209— 210; PS XV, 452). Par Valmieras raj. Zilā kalna izskata īpatnību Lapas

Mārtiņš 1870. gadā rakstīja: «Zilais kalns atrodas no Valmieras 10—12 verstes,

Mujenes valstē (pagastā — J-R.), ar biezu, visvairāk priežu mežu apaudzis.
Sis mežs uz kalna izskatās no tālienes zils, it kā būtu no dūmiem apsēsts;
no tā laikam kalnam vārds cēlies. ..No kalna apakšas uz kalna galotni bija
īsti tāļi pa iestaigātu un iebrauktu ceļu jāiet. Kalna galotne ir apaļš un tievs

kalniņš, tikai no dienvidus puses pieietams, citādi visapkārt ar stāviem dzi-

ļumiem. Viņa sāni ir ar dažādiem lapukokiem apauguši. Tikai galotnē ir mazs

klajums, no kura tāļi —
arī dažas baznīcas

— var redzēt.» Lapas Mārtiņš

atzīmē, ka izslavētā avota kalnā sen vairs nav, tai vietā tikai ieplaka, kurā

kalna apmeklētāji pēc senas ieražas joprojām met savas veltes (M.L.p.
Zilais Kalns. — Baltijas Vēstnesis, 1870, Ne 30). Kādā citā korespondencē

«Baltijas Vēstneša» 1871. gada 37. numurā par Mujānu Zilo kalnu teikts:

«Arī Zilo kalnu., varēja tālumā redzēt. (Sis Zilais kalns pastāvīgi izskatās

zils, laikam no dažādiem tvaikiem, kas iz zemes izceļas.) » Tieši šis kalns ir

sniedzis ierosmes G. Merķelim «Vanemā Imantā» (sal. Vidzemes senatne,

9. lpp.). G. Merķeļa sacerējums neapšaubāmi ir viens no galvenajiem literā-

rajiem avotiem, kas ir stimulējis un būtiski ietekmējis Zilā kalna tēlojumu

Ausekļa un Pumpura darbos. Stipri pārspīlēdams Zilā kalna nozīmi, Auseklis

Jāņu svinēšanu šai kalnā pielīdzina sengrieķu olimpiskajām spēlēm Olimpijas

pilsētā: «Grieķi savas tautas kāzas svinēja pēc ik četriem gadiem Olimpā;
mūsu senči ikgadus Zilā kalnā.» (Auseklis. Par dziedāšanu pie latviešiem

[1973]. — Auseklis. Izlase. R., 1955, 190.—191. lpp.) Viņš sacer senebreju
himniskās poēzijas stilā, ar latviešu pseidomitoloģiskajiem tēliem saistītu

odu «Zilajam kalnam». Nav šaubu, ka Mujānu Zilais kalns ir bijis reālais

«prototips» Zilā kalna motīvam arī «Lāčplēsī». Eposā rādīts, ka Zilajā kalnā

Jāņu vakarā salasās «visa tauta» (L VI, 95 — 96), svētkos ir ieradušies vir-

saiši no tāliem Latvijas novadiem (L VI, 133—136, 367— 372). lespējams,
ka pārspīlējuma pamatā ir ne tikai eposa teiksmainais stils, patiesu etno-

grāfisku faktu mākslinieciska hiperbolizācija, bet daļēji arī tai laikā vērojams
uzskats par Valmieras Zilo kalnu kā visu Latvijas novadu sapulcēšanās
vietu Jāņos.

11. (arī 23, 75) Līgusoņi blakus vaidelošiem ir viens no senlatviešu priesteru
nosaukumiem «Lāčplēsī». Ja vaideloši kā priesteri eposā minēti dažādos

gadījumos — Jāņu svētkos (L VI, 75, 80, 337), Lāčplēša un Kokneša kāzās

(L Vi, 453), tad līgusoņi sastopami tikai Jāņu nakts tēlojumā. Ar ragu skaņām
no Zilā kalna gala viņi aicina tautu uz svētkiem, tie dzied slavas dziesmas

Līgo dievībai. Līgusoņi (Ligaschones) tiek minēti kādā Vācu ordeņa līgumā
ar senajiem prūšiem 1249. gadā; pēc šai līgumā teiktā, līgusoņi senprūšiem
būtu bijuši it kā priesteri (guasi gentiliumsacerdotes), viņi, cik vērojams no

līguma konteksta, bērēs cildinājuši mirušo dzīvi un darbus (Mannhardt W.

Letto-Preussische Golterlehre. Riga, 1936, 5.42). P. Smits līgusoņus inter-

pretē kā raudu dziesmu dziedātāju kārtu bērēs pie senajiem prūšiem (LM,
52). G. Merķelis, F. Mālberģis v. c. šai vārdā sauktos senprūšu kulta kalpus
nedibināti pārnes uz latviešu mitoloģiju, raksturojot tos kā senlatviešu

priesterus. G. Merķeļa «Vanemā Imantā» līgusoņi rādīti Jāņu svētku svinē-

šanas ainās. Zariņu Kārļa (K. Millera) rakstā 1872. gadā «Baltijas Vēstneša»

47. numurā tie ir pseidodievietes Līgas priesteri. Arī «Lāčplēsī» līgusoņi ir

uztverami kā Līgo vai Līgas priesteri.
37 —

42. Izmantota, nedaudz variējot, viena no populārākajām Jāņu cikla tautas-

dziesmām (sal. LD 32560,5 v; 32560,6; 32560,7).
61—63. Variēta tautasdziesmas divrinde par Jāni (sal. LD 32937).
69-132. Jāņu svinēšanas aina te ļoti tuvu sasaucas ar Jāņu nakts tēlojumiem
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G. Merķeļa «Vanemā Imantā» un «Vidzemes senatnē» (Vanems Imanta,
3.-9. lpp.; Vidzemes senatne, 81., 82. lpp.).

145 — 146. Rūnu birkas, birzē lasot, Grūtas zimes rādija. Te stāstīts par zīlēšanu

ar rūnu rakstu zīmju palīdzību. Rūnas — īpašas ģermāņu senās rakstu zīmes,
kas attīstījušās latīņu un grieķu alfabēta ietekmē. Tās iegrieza vai iegreba
kokā, kaulā, metālā, iekala akmeņos, ar tām pārklāja keramikas izstrādājumus.
Rūnas, īpaši to attīstības sākotnē, lielā mērā kalpoja kā maģiskas zīmes, vēlāk

tika lietotas arī vēsturisku notikumu fiksēšanai, atzīmējot kapu akmeņos ziņas
par mirušajiem. Birkas — kociņi, ko senāk lietoja parāda saistību atzīmē-

šanai; uz birkām ar robiņiem vai romiešu cipariem atzimēja parāda lielumu.

Sādi ieroboti kociņi parādu atzīmēšanai bija izplatīti gan Latvijā, gan daudzās

citās zemēs. L VI, 145 birkas domātas kā kociņi vai svētās birzs koki ar rūnu

zīmēm. Eposā rūnu raksts kultūrvēsturiski pilnīgi pareizi figurē kā maģisks.

Senajiem latviešiem ir bijušas zināmas ornamentveidīgas zīmes (sk. kom.

L 11, 108—109, 113), kas tomēr nav sajaucamas ar rūnu rakstu. Nav pierā-

dījumu, ka senlatvieši būtu pratuši vai pazinuši rūnu rakstus, kaut ari šāda

iespēja varētu būt.

152 un tālāk. Situācija ar vēstnesi, kas Jāņu naktī latviešiem ziņo par krustnešu

iebrukumu un ļaundarībām, pārņemta no G. Merķeļa «Vanema Imantas».

Sk. Vanems Imanta, 10. -19. lpp. Pirms «Lāčplēša» līdzīga situācija «Vanema

Imantas» ietekmē attēlota F. Mālberģa «Staburagā un Liesmā» un Pumpura
rakstā (1873) «Latviešu tautas meitām par tautas dziesmām» (F. Mālberģa
raksti. R., 1925., 223.-227. lpp.; Rk 11, 385-386).

199
—

204. Te domāts Latviešu Indriķa hronika minētais bīskapa Alberta vasalis

Daniels (Daniel vir nobilis), kuram bīskaps 1201. gadā piešķīra lēņos Liel-

vārdes (sk. kom. L 11, 8.) lībiešu zemes (LI V, 1). Sis lēņa vīrs «Lāčplēsī»
saukts par Danijelu Bannerovu (L VI, 685), kamēr hronikā sastopams tikai

«Daniels». «Bannerovs» ir vēlāka interpolācija (papildinājums) kādā no

Latviešu Indriķa hronikas rokrakstiem (16. gs.).
Nosaukumu «Daniels Bannerovs» lieto arī G. Merķelis «Vidzemes se-

natnē» un «Vanemā Imantā». «Vanemā Imantā» Daniels iezīmēts kā nodevīgs
līgumu un solījumu lauzējs un nosaukts par «gļēvu slepkavu». Lielvārdes

lībiešu koka pili vācieši nodedzināja kādas bīskapa Alberta akcijas laikā

(1205); eposā to nodedzina Danijels (L VI, 219-222).
1212. gadā lībiešu un Autīnes latgaļu sacelšanās laikā Lielvārdes Daniels

vēršas pret sava novada lībiešiem
— apcietina visus viņu vecākos (LI XVI,

3). Hronika sniedz arī zinas par vina intrigām pret Kokneses kņazu Vetseki

(1206. g. LI XI, 8).
208. It kā viņa babulnieks. Babuļnieks (arī babulnieks, babulis) — 1) iebūvietis

(ME I, 246), 2) īrnieks (MEP I, 197).
209 -210. Jaunu mūra pili būšot Viņš priekš sevim uztaisīt. Te domāta vācu

ordeņa pils Lielvārdē. Pils uzcelta 13. gs. pirmajā pusē Daugavas labajā
krastā Rumbas jeb Rumbiņas upītes tuvumā (sk. kom. L VI, 771—774 par

Dievukalnu). Pils tika sagrauta poļu-zviedru karā 1613. gadā, pils drupas ir

saglabājušās līdz šai dienai. Lielvārdes pils ir pieminēta arī L VI, 687 —

704 un tālāk tekstā. L VI, 1142—1144 vārsmās, kas attiecas uz jaunuvēstures

posmu
— Pumpura eposa veidošanas laiku

—
tiek pieminētas jau pils drupas.

213—218. (Par Danijela uzliktajām nodevām.) Ņemšot tas no saimniecības

Sevim daļu desmito Un priekš saviem baznictēviem Podu visas labības —

Pods no katra mājas arkla Viņiem būšot jāskaita. Pakļautajos novados vācieši

latviešiem un lībiešiem nekavējoties uzlika nodevas — vai nu t.s. desmito

tiesu (desmitā daļa no visas saimniecībā ievāktās labības), vai zināmu labības

mēru (mensura) uz katru saimniecībā zemes apstrādāšanai lietoto arklu un

zirgu. Sk. LI 11, 7; X, 13; XV, 5; sal. LI XVIII, 3. Desmitā tiesa bija lielāka

par nodevu pēc arklu skaita. Pirmais nodevu veids netika kombinēts ar

otro (kā tēlots «Lāčplēsī»).
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Eposā nododamās labības mērs uz arklu ir pods, t.i., apm. 8 kg. Patiesībā

mērs bija daudz lielāks (piem., pēc hronikas ziņām, lībieši Lielvārdes Danie-

lam maksāja pustalanta, t.i., apm. 80 kg rudzu no arkla). Mērs bija jānodod
ne no katras labības šķirnes atsevišķi, bet par visām kopā uz vienu arklu.

228
—

236. Dabrelis (Latviešu Indriķa hronikā
— Dabrel, Dabrelus, Dobrel) Sen-

latvijas vēsturē ir viens no Gaujas lībiešu virsaišiem 13. gadsimta sākumā.

Viņapils Satezele atradās Gaujas senlejas kreisajā krastā Lību kalnā apm. 1 km

no Gaujas nedaudz augšpus tagadējai Siguldai. Ziemeļos no Gaujas pretim
Satezelei bija lībiešu virsaiša Kaupo pils.

Ir zināms pamats domāt, ka Dabrelis, Satezeles lībiešu pils kungs, nav

bijis lībietis, bet cēliesno baltu ciltīm.7. Endzelins 1923.gadārakstā« Kuršu pēdas
rietumu Vidzemē» izsaka unpamato domu, ka Dabreļa vārds nav lībisks, bet gan
no baltu valodu saknes (sk. FBR 111, 5).

1206. gadā bīskapa Alberta militārās akcijas laikā pret Gaujas lejasdaļas
lībiešiem vācieši aplenca arī Satezeles pili. Pēc hronista vārdiem, tās aizstāvji

cīnījušies «varonīgi». Dabrelis, viņu vecākais, raksta hronists, viņus «stipri-

nāja» un «uzmudināja» (LI X, 10). Vāciešiem, neko nepanākušiem, nācās

no pils aiziet.

Taču vispārējie apstākļi mainijās arvien vairāk par ļaunu lībiešiem, un

vēlāk, tai pašā gadā, satezelieši, nesaskatīdami nekādu citu izeju, kristījās.
1210. gadā Dabrelis — pēc sava vācu feodālā senjora prasības — bija spiests

piedalīties karagājienā pret igauņiem. 1211. gadā viņš mira ar mēri, kas tai

laikā bija izcēlies Vidzemē un Igaunijā.

«Lāčplēsī», cik vērojams, Dabrelis domāts kā latviešu virsaitis un viņa
pils — latviešu (sk. L VI, 227 — 236, 529 —560). Viņš iezīmēts kā kvēls un ne-

lokāms patriots, cīnītājs pret krustnešiem.

237
— 286. Eposā (Lielvārda vēstījumā par vācu iebrukumu) stāstīts, ka pēc tam,

kad vācieši sagrābuši vairākus seno latviešu un lībiešu novadus, Dabreļa

pilī pie Gaujas ar saviem kareivjiem sapulcējās «daži latvju virsaiši», lai

«līdz ar līviem» pretotos bruņiniekiem. Bīskapa karaspēks aplenc pili un nori-

sinās «asas cīņas Daudzi dienu, nedēļu».
Dažus vēsturiskus faktus un situācijas šim tēlojumam ir sniegušas

Latviešu Indriķa hronikas lappuses par lībiešu un Autīnes (Cēsu tuvumā)

latgaļu sacelšanos 1212. gada rudenī. Tās tiešais iemesls bija ordeņa brāļu

patvaļības pret vietējiem iedzīvotājiem. Bruņinieki ar varu atņēma Autīnes

latgaļiem «bišu kokus un laukus», bet lībiešiem «laukus un pļavas, un naudu».

Lībieši un latgaļi, hronista vārdiem runājot, nolēma «izdzīt visus vāciešus

un kristīgo vārdu no livoniešu zemes» (LI XVI, 3). Sacēlās Satezele un

daļa Gaujas otras puses lībiešu kopā ar latgaļiem, kas bija pulcējušies šai

pili. Satezeli aplenca bīskapa un ordeņa karaspēks, vācieši un tie lībieši, kuri

bija palikuši krustnešu uzspiestajā paklausībā. Domājams, ka aplenkšanā
piedalījās ari atkritējs Kaupo (kā tēlots «Lāčplēsi»), kaut gan hronikā par

šo viņa lidzdalibu tieši nav nekas teikts. Pēc daudzu dienu ilgas nesaudzīgas

ciņas ar vāciešiem, lietojot spēcīgas akmeņu sviežamās mašīnas un citas

aplenkšanas ierīces, izdevās sacelšanos apspiest. Cīņu laikā pilī krita viens

no latgaļu virsaišiem Rūsiņš. Starp viņu un Cēsu ordeņa brāļu komturu

Bertoldu kādā bridi notika saruna, pie kam Rūsiņš noņēma sev bruņu cepuri
un izliecās pār apcietinājuma malu. Sai momentā vācieši pret viņu raidīja
bultu un viņu nogalināja («Lāčplēsī» epizode izmantota L VI, 259

— 268, tikai

eposā Rūsiņš sarunājas ar Kaupo).

Variējot vēstures materiālus par minētās sacelšanās apspiešanu, Pum-

purs eposā ir akcentējis cīnītāju varonību un nelokāmību. Ja, pēc vēstures

ziņām, Satezeles pils aizstāvji pēc varonīgas pretestības beidzot kapitulē

pārspēka priekšā, tad «Lāčplēsi» tie cīnās līdz pēdējam, kamēr «gandrīz
visi» pils vaļņos rod nāvi (L VI, 283 —286). «Lāčplēsi» Kā viens no viņu vado-

ņiem izvirzīts Dabrelis. Sāds Dabreļa nostatījums saskan ar viņa lomu Sate-
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zelēs aizstāvēšanā 1206. gadā. Turpretī 1212. gada notikumu laikā, kuri

Pumpuram bija paraugs L VI, 237 —286 fragmenta izveidei, Dabreļa nebija
Satezeles pilī (sk. iepriekšējo komentāru).

259. Rūsiņš (Latviešu Indriķa hronikā
— Russinus) — latgaļu virsaitis no Sa-

teklas pils netālu no Cēsim. Latviešu Indriķa hronikā viņš pirmoreiz tiek

minēts 1208. gadā. Vāciešiem bija izdevies Rūsiņu iesaistīt savienībā ar

ordeni pret igauņiem, un viņš piedalījās vairākos vācu karagājienos uz Igau-

niju. Taču 1212. gadā Rūsiņš ir starp Satezeles pils cīnītājiem pret ordeņa
un bīskapa spēkiem. Viņš bija viens no nemiernieku vadoņiem, varbūt

pat viņu galvenais vadītājs.
369. Tālvald's — Tālvaldis jeb Tāluvaldis — eposā latviešu virsaitis, Lāč-

plēša cīņubiedrs pret bruņiniekiem. Latvju karagājienā Lāčplēsis ir «vadonis»

(LV1,361 -362),bet Tālvaldis unKoknesis
- vina«palīgi»(L V1,363-364;sal.

L VI, 665-678).
Senlatvijas vēsturē ar līdzigu nosaukumu pazīstams viens no seno lat-

gaļu valdniekiem — Tālavas novada vecākais Tālivaldis (Latviešu Indriķa
hronikā — Thalibaldus, Talibaldus). Tālava atradās zināmā politiskā atkarībā

no Pleskavas krievu kņaza, tālavieši tam maksāja meslus. Nav nekādu ziņu,
ka Tālivaldis būtu kādreiz piedalījies cīņās pret vāciešiem.

1208. gadā krustnešiem izdevās sanaidot latgaļus ar igauņiem, un Tāli-

valdis iestājās pret igauņiem vērstā militārā savienībā ar vāciešiem. 1214. gadā
Tālivalža dēli padodas Rīgas bīskapa Alberta varai un kļūst par viņa vasa-

ļiem. Tālivaldis mirst 1215. gadā.

Jāsecina, ka virsaitim Tālvaldim «Lāčplēsī» un vēsturiskajam Tālavas

valdniekam ir kopīgi daži ārēji momenti — vārds, darbības vieta (Vidzemes
teritorija). Eposā, raksturojot Tāluvaldi kā cīnītāju pret vācu agresiju,
vēsturiskā Tālivalža tēls ir idealizēts.

377 478. Lāčplēša un Laimdotas, Kokneša un Spīdalas kāzu tēlojums pamatojas
uz latviešu tautas ieražu motīviem; citētas arī 6 tautasdziesmas ar kāzu un

jauniešu sadzīves tematiku.

Šķiet, ka Pumpurs ir visai tuvu pazinis sava dzimtā novada ļaužu ģimenes
godu ieražas, jo ir uzskatījis sevi par kompetentu sniegt to aprakstu. «Tēvijā»

pirmās nodaļas «Priekš piecdesmit gadiem» nobeigumā Pumpurs atzīmē:

«Būtu še vēl jāpiemin par augšā zīmētā apgabala kāzu, kristību un bēru iera-

šām. Bet, tā kā tās apmērā lidzinājas vispārīgām tādām latvju tautas ierašām,

kuras tagad tiek no Rīgas Latv. biedr. Zinibu komisijas jo pilnīgi savāktas,
tad sevišķi to še neaprakstīju, vienīgi izņēmumi tiks aprādīti nākošās noda-

ļās» (Pumpurs A. Tēvijā. R., 1980, 49. lpp.; sk. arī turpat, 13. lpp.). Kāzu iera-

žas Pumpurs vēro ari, būdams dziļāk Vidzemē, piem., Piebalgā. Taču var

nešaubīties, ka «Lāčplēša» VI dziedājuma lappuses par kāzām vismaz daļēji
ir ietekmējuši dzejnieka sirdij īpaši mīļā Lieljumpravas un Lielvārdes novada

tradīciju materiāli. Sai sakarā interesanti atzīmēt, ka dažām no eposā izman-

totajām kāzu cikla tautasdziesmām K. Barona «Latvju dainās» vistuvāk at-

bilst tieši Lielvārdes pagasta varianti (sk. par to turpmāk).
Latviešu senāko kāzu ceremoniāls ir ļoti plašs un sarežģīts, kādēļ dzej-

nieks no tā savam koncentrētajam tēlojumam, kā viegli saprotams, ir izrau-

dzījies tikai dažus raksturīgākus momentus un svarīgākas izdarības.

377 — 380. Kādēļ mans vainadziņš.. — tautasdziesma. Sal. LD 8499. Dziesmai ļoti
daudz variantu; 8499,6 v ir no Lielvārdes.

Vainags — jaunavas galvasrota. Latviešu tautasdziesmu attēlojumā

vainags ir jaunavas goda un jaunavības simbols. Pēc apprecēšanās sie-

vietes nenēsāja vainagu.
381—384. Vainadziņu valkādama, Par Laimiņu nebēdāj' —

radību un kāzu cikla

tautasdziesma. Sal. LD 1071 Lieljumprava; LD 24540
— ar šo numuru«Latvju

dainās» ir pieci šādi varianti: trīs no Lielvārdes, divi no citām vietām Rigas

apriņķī (Tīnūžiem un Viskāļiem).
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385 -388. Tais', tautieti, niedru klēti —
kazu tautasdziesma. «Latvju dainās» tai

ir ļoti daudzvariantu (LD 24618 unvarianti) nodažādiem Latvijas novadiem, bet

tieši tāds kā L VI, 385-388 ir tikai viens
-

LD 24618,14, un tas ir - no Liel-

vārdes.

389 — 392. Tilti rībi, tautas jāji — kāzu tautasdziesma. «Latvju dainās» tai ir

lielāks skaits variantu no dažādiem pagastiem (LD 18993 un varianti), bet

L VI. 389-392 četrrindei vistuvākais -
LD 18993,2 v - ir no Lielvārdes.

393
—

396. Redz, kur stalti kara vīri..
— kāzu cikla tautasdziesma. Sal. LD 19030

un varianti. Latviešu senajās kāzu tradīcijās ievērojamu vietu ieņem līga-
vas zagšanas vai laupīšanas ceremoniāls. Saskaņā ar to kāzas latvieši

senāk sauca par vedlbām, līgavaiņa radus un draugus — par vedējiem, ligavas

tuviniekus, kāzas ielūgtos viņas paziņas — par panākšņiem, panāksniekiem

jeb panākstniekiem. «Daļa kāzu dziesmu tēlo zināmas kāzu ceremonijas
kā īpatnējas kara operācijas, kurās piedalās vedēji un panāksnieki it kā vese-

las karadraudzes (LD 18307; 25236,4) un pulki (LD 18308-09), kas uzbrūk

un aizstāvas īpašu viršnieku (LD 20295,5) un vecāko (LD 19039) vadībā,
dzimts karogam plīvojot (LD 21134; 18514

—68; 18571) un kara taurēm

skanot (LD 18532 27; 18980-82-91)» {Ozols A. Par latviešu tautas-

dziesmām. — Ltdz I, 32). Abas kāzinieku draudzes ir bruņotas zobeniem

(īstiem vai no koka). Tā ari pēdējās divās tautasdziesmu četrrindēs (L VI,
389

— 396), ko «Lāčplēsī» dzied «panākstnieki», «preceniekus gaidīdam »

(L VI, 397 398), līgavas radi un paziņas raksturoti kā «stalti kara vīri», kas

bruņoti «vara zobeniniem» un ar «zobenu vārtus vēra».

401-414. Sal. LD III1, 13.', 15., 43., 46., 54. lpp.; LD 16214; 16220-16234; 16242-

-16244; 16291 16294.

419-434. Sal. LD III1, 13., 16., 42. 43., 46. lpp.
437-452. Sal. LD 24321-24339.

443. . .ne ar pūru zelta . . Pūrs - sens latviešu beramais tilpuma mērs, atbilst

69,5 litriem.

461—464. Tā kā slaida vītenīte. . Izlietota latviešu tautasdziesma, kas te inter-

pretēta kā senlatviešu pagānisko laulību formula. (Līdzīgu tautasdziesmu

kādreiz esmu sastapis Latvijas PSR ZA A. Upīša Valodas un literatūras

institūta Folkloras nodaļas zinātniskā arhīva materiālos; «Latvju dainās»

šādu variantu neesmu ievērojis. — J.R.)
467-472. Sal. LD III1, 35., 41., 54., 77. lpp.; LD 24681-24684 v. c.

519
—

520. Kara pulki viņus sveica, «Likop, līkop!» saukdami. Likops (ari likopa,

likapa, llkaups) — tradicionāla pacienāšanapēc darījuma noslēgšanas (ME 11,

485; MEP 1, 478, 750). Sal. LD 25001; 20929; 30052. «Lāčplēsī» izsauciens

«likop!» lietots sveicinājuma un laimes novēlējuma nozimē.

579- 582. Izklīda pa dziļiem mežiem Nezināmās silavās; Se tie cirta aklus mežus,

Dedzināja lidumus. Silava — priežu vai egļu mežs; jauns mežs (ari bērzu);
neliels mežiņš; viršu krūmājs; meža pļava (ME 111, 838). Liekas, ka L VI.

580 ar silavu domāta meža pļava. Akls mežs biezs, tumšs mežs (ME I, 63).
653—664. Te, nedaudz variējot, ir izmantota Lalviešu Indriķa hronikas epizode

par Turaidas lībiešu nodomu upurēt mūku Teodorihu savām dievībām.

Hronikā par to sacīts: «Turaidas lībieši nolēma Teodorihu . . ziedot savam

dievam, lai viņu sējums būtu auglīgāks un viņu laukos sējumus nepostītu
lietus gāzes. Tiek salasīta tauta, dievu griba par upurēšanu izzināta ar lozi.

Tiek nolikts šķēps, kāpj zirgs, liek uz priekšu dzīvības kāju, noteiktu pēc dieva

gribas . . Pareģis pastāv uz to, ka kristīgo dievs sēd zirgam mugurā un virza

zirga kāju, kura jāliek uz priekšu, un tāpēc vajaga zirga muguru noslaucit,
lai dievs noslīd. Kad tas bij izdarīts un zirgs lika uz priekšu dzīvības kāju
kā agrāk, brālis Teodorihs tika paturēts pie dzīvības» (LI I, 10).

Par ieražu zilēt ar zirgu un šķēpiem raksta ari dāņu vēsturnieks Saksis

Gramatiķis (Saxo Grammaticus) savā 13. gs. sākumā sarakstītajā «Dāņu
vēsture» («Historia Danorum»).
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Interesanta ir minētā vēsturiskā fakta interpretācija Latviešu Indriķa
hronikā un «Lāčplēsī». Hronikā Teodorihu no nāves izglābj kristīgo dieva

griba. Eposā Ditrihs paliek dzīvs, tāpēc ka viņš ir «nelietis»un lībiešu dievi

tādu nevēlas sev upurim.
679— 728. Sāds vai līdzīgs notikums nav minēts ne Latviešu Indriķa Livonijas

hronikā, ne 13. gs. beigās uzrakstītajā Livonijas Atskaņu hronikā. Taču

vairāki līdzīgi gadījumi ir aprakstīti dažos citos Baltijas senvēstures avotos

un ir attēloti daiļliteratūrā vēl pirms Pumpura «Lāčplēša» (sk. Biļķins V.

Zemgaliešu cīņas ar bīskapiem un ordeni. [R.ļ, 1936, 54.-55. lpp.). Prāvā,
kas 14. gs. sākumā Romas pāvesta kūrijā norisinājās starp Rīgas arhibīskapu
un Livonijas ordeni, arhibīskapa liecinieki ir snieguši materiālus par to, ka

Livonijas ordeņa brāļi pēc kādas uzvaras pār zemgaļiem uzaicinājuši zemgaļu
dižciltīgos (nobiles) uz dzīrēm un tad tur tos nogalinājuši. 14. gs. pirmajā
pusē sarakstītajā Pētera Dusburga Prūsijas hronikā («Chronicon terrae

Prussiae») teikts, ka Nātangas un Vārmes (senprūšu novadi) soģis (advo-
catus) Folrads saaicinājis daudzus senprūšu vecākos pie sevis Lencenburgas
pilī it kā uz dzīrēm. Mielasta laikā soģis atstājis pili, licis vecākos ieslēgt
un pili aizdedzināt. leslēgtie senprūšu vecākie sadeguši līdz ar pili (Scrip-
tores rerum Prussicarum. Die Geschichtsguellen der Preussischen Vorzeit

bis zum untergange der Ordensherrschaft, Bd 1, Leipziģ, 1861, S. 98 — 99).
P. Dusburga aprakstīto gadījumu Pumpurs atstāsta literārajā tēlojumā par

senprūšu brīvības cīņām «Erkus Montē» (1875). Hronikas epizodi par neģē-
līgo izrēķināšanos ar senprūšu dižciltīgajiem G. Merķelis atstāsta «Vidzemes

senatnē» un variē (sakarā ar lībiešiem) «Vanemā Imantā». Radniecīgi motīvi

konstatēti kādā latviešu tautas teikā. «Zviedru laikos» (tātad it kā 17. gs. —

J.R.) vācu muižnieki Jaunpili (Tk) sadzinuši zemniekus vienā šķūni un tad

to aizdedzinājuši. Kad ļaudis klieguši, tad muižnieki smējušies: «Lūk, kā

manas peles tagad pīkst!» (FA 1835, 6391 Tk Irlava, pier. 1948. gadā A. An-

celāne no Jetes Rumpes). Sk. arī PS XV, 312 teiku par badacietējiem zem-

niekiem un Mazsalacas bīskapu.
749— 798. Lielvārdes Danijela sagūstīšanas un sodīšanas epizode ir Pumpura ra-

dīta, hronikā tādas nav. Danijela sodīšanas aina eposā (L VI, 789 — 798) at-

gādina kādu cita rakstura situāciju Latviešu Indriķa hronikā (LI 11, 8). Krust-

neši, kas 1198. gadā ar bīskapu Bertoldu bija ieradušies pie lībiešiem, izgrie-
zuši uz koka zara «it kā cilvēka galvu», ko lībieši noturējuši par sakšu dievu.

Pēc krustnešu aizbraukšanas uz Gotlandes salu, raksta hronists, lībieši «. . no-

ņēma galvu no koka, sasēja kokus, uz kuriem tika uzlikta galva, un it kā sakšu

dievu kopā ar kristīgo ticību sūtīja pār jūru pakaļ aizbraucošiem uz Got-

landi» (LI 11, 8). Eposā līdzīgā kārtā Lāčplēša kareivji Danijelu piesien pie

dēļa un ielaiž Daugavā ar zobgaligu novēlējumu, lai Daugavas straume viņu
līdz ar «svešo ticību» aiznes uz Vāczemi.

771 - 774. Visi steidzās prieka pilni Drīz uz pili Lielvārdi Pateikties par sva-

badību, Apsveicināt Lāčplēsi. No teksta izriet (sk. arī L VI, 749
— 756, 1139

—

1154), ka Lāčplēsis pēc uzvaras apmetas Lielvārdes vācu mūra pili (sk. kom.

L VI, 209
— 210); viņa tēva pili ir nopostījis Danijels Bannerovs (L VI, 199 —

222). Ar vācu pili Pumpurs šeit acīmredzot ir konkrēti domājis vācu ordeņa
Lielvārdes pili (sk. kom. L VI, 209

—210), kuras uzcelšanu viņš piedēvē Dani-

jelam (sk. L VI, 685-690). Pēc eposa motīviem (L VI, 687-688) ii pils uz-

celta nopostītās Lielvārdes pils vietā. Arī mūsdienu Lielvārdes iedzīvo-

tāji Lāčplēša un Laimdotas uzturēšanās vietu pēc Lāčplēša pagaidu uzva-

ras pār vāciešiem saista ar ordeņa mūra pili (sk. L 1975, 64 — 65). Sī jau-

tājuma precizēšana ir nozīmīga, nosakot svarīgas eposa epizodes — Lāč-

plēša un Tumšā bruņinieka divcīņas —
saistību ar noteiktu, konkrētu vietu.

Arheoloģiskajos izrakumos 1981. gadā Lielvārdes priekšpilī tika konstatēti

seni vietējo iedzīvotāju priekšmeti, kas datējami ar m.ē. 10. —13. gs. un liecina

par to piederību lībiešiem, bet atsevišķos gadījumos — zemgaļiem, latgaļiem.
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No 1977. līdz 1980. gadam notika arheoloģiskie izrakumi Lielvārdes Die-

vukalnā, kas atrodas Rumbiņas upītes gravas kreisajā krastā pie Dauga-

vas,
— pa kreisi, nelielā attālumā no Lielvārdes ordeņa pils. Izrakumi pa-

rādīja, ka no 1. gadu tūkstoša vidus p.m.ē. līdz m.ē. 7.- 8. gs. šeit bija no-

cietināta baltu apmetne (Zariņa A. Atradumi nocietinātā apmetne Liel-

vārdes Dievukalnā. — LZAV, 1982, Ne 5, 58.—71. lpp.). Pašā 13. gs. sākumā
Dievukalnā apmetās krustneši. Seit viņiem bija nocietināta pagaidu apmetne
(ar grāvi, valni, dolomīta aizsargsienu vaļņa iekšējā pusē). Sakarā ar to ir

izteikta hipotēze (A. Zariņa), ka šeit 13. gs. sākumā bija Lielvārdes lēņa
vīra Daniela apmetne.

807
—818. Tie krustneši, kas ieradās uz laiku, Livonijā palika vienu gadu un

pēc tam aizbrauca projām. Atšķirā no tiem, kas te atnāca uz pastāvīgu dzīvi

(«Kristus bruņinieku brāļi»), viņi Latviešu Indriķa hronikā saukti par pere-
grīniem. «Lāčplēsī» ir pareizi iezīmēts, ka peregrīni ieradās Latvijā katru

gadu — pavasarī un ka pēc tiem uz Vāciju devās bīskaps Alberts (L VI,
161-164, 807-818, 853-910, 975-978).

830—831. ..Lāčplēs's laukā strādāja, Cietināja tēvu pili.. Sī vieta eposā (t.i.,
norāde uz «tēvu pili») ir autora pārsteigšanās kļūda, —

ir pretrunā ar citām

vietām VI dziedājumā (sk. kom. L VI, 771
— 774).

861. Arklus iesiet, griezes uzsist. Grieze — arkls ar nazim līdzīgu lemesi (ME 1,660).
865. Grieza zarus, mēja mietus. «Mēja» — pagātnes forma verbam «miet»

—

iedzīt (mietu). Sal. LD 19857,2 («Tēvs apenim mietu mēja»); 19857,3vv. c.

969
—

972. Te izmantots motīvs, kas rodams eposa priekšvārdā sniegtajā pasakā

par Lāčplēsi. Pēc Pumpura atstāstījuma, Lāčplēsis nav citādi pārvarams, kā

tikai nocērtot viņa lāča ausis, kurās slēpjas stiprinieka pārdabiskais spēks.
Lāča ausis ir Lāčplēša stiprums, bet reizē arī viņa vārīgā vieta. Pasakā šo

vietu varoņa ienaidniekiem dara zināmu Līkcepure (sk. kom. L 11, 513.),
eposā — Kangars. Motīvs par varoņa vārīgo vietu izliekas neparasts latviešu

vēstītājā folklorā, jo, neskaitot Lāčplēša pasaku, drošos latviešu tauta

epikas materiālos līdz šim nav konstatēts. Par stiprinieka Lāčauša

neievainojamību bez norādījuma uz kādu īpašu vietu, kur varētu ievaino

stāsta teika no Trikātas (Vlk), kas publicēta 1891. gadā (pier. J. Ziemelis

«Balss», 1891, Ne 11; šo teiku sk. ari PS XV, 320). -01

Sal. ar dažu latviešu burvību pasaku motīviem par spēka jostu un brftl

numa kreklu. Varonis iegūst «zvēru ķēniņa jostu», paceļ uz ceļa «brinum

jostu», atņem čūskām viņu zelta jostu. Apjožot to uz kailas miesas, viņš'

gūst neaptverami lielus spēkus un ir neuzveicams. Pretinieki ar viltu uz

kādu laiku jostu atņem, un stiprais tiek pārvarēts, līdz viņš atkal atdabū spēka

jostu (LP I, 81-82 Jg Džūkste, pier. A. Lerhis-Puškaiti's; IV, 48-49 Tk Ir-

lava; IV, 54 —55 Tk Kūķenieki). Kāds vīrs kā dāvanu dabū brīnuma kreklu

krekla nēsāšanas laikā tā īpašnieks ir neievainojams (LP VI, 855—856 (

Druviena, pier. J. Kalniņš). Folkloras motīvu par spēka jostu piemin ar

Pumpurs eposa priekšvārdā, aprādot analoģijas un paralēles starp Lāčplēšr.

pasaku un citiem vēstītājas folkloras sacerējumiem.

Lāčplēša pasakas motīvs zināmā mērā atgādina cittautu stāstījumus

par brīnumainā varoņa vārīgo vietu, kurā vien viņš ir ievainojams. Pē

kādas sengrieķu teiksmas, jūras dieviete Tetida savu mazo dēlu -
nākamo

izcilo varoni — Ahilleju peldinājusi apakšzemes mītiskās upes Stiksas

ūdeņos, turēdama viņu aiz papēža. No Stiksas ūdens viņa miesa kļuvus;
cieta kā dzelzs, bet papēdi ūdens nebija skāris. Vēlāk, iešaujot bultu papēdi

Ahilleju nogalinaApollons. (Sāda rakstura paralēli starp Lāčplēsi unAhillejul

pasvītro pats dzejnieks eposa priekšvārdā.) «Nibelungu dziesma» vācu tautas

varonis Zigfrīds mazgājas pūķa asinis, kļūdams neievainojams, atskaitot

kādu vietu uz muguras starp lāpstiņām, kur mazgāšanās laikā no liepas uz-

kritusi plata lapa. Zigfrīds tiek nogalināts ar šķēpa dūrienu minētajā vietā.

979
—

992. Ari pasakā Lāčplēša liktenīgais pretinieks ir raganas dēls. Tur viņš ir
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būtne ar trim galvām, «Lāčplēsi» — cilvēks. Eposā viņš vienlaikus vācu

bruņinieks, viens no krustnešiem. Sāda radoša izmaiņa Lāčplēša ienaidnieka

tēlojumā kalpo sacerējuma antifeodālajai tendencei.

Latviešu folklorā līdz šim nav konstatētas tādas teikas vai pasakas, kur

būtu tēlota stiprā varoņa - tautas pārstāvja — divcīņa ar vācu bruņinieku
vai bruņinieku vispār. Šādas teikas nekur nav pieminējis ari pats Pumpurs.

Kādā variantā, ko uzrakstījis A. Lerhis-Puškaitis (Jg Džūkstē), minēts

milzis, kas bijis pretinieks bruņiniekiem: «Tukuma Kartavu kalnā vecos

laikos bruņinieki reiz kāruši lielu milzi. Sis milzis viņiem bijis liels preti-
nieks: izjaucis, kur vien pietikdams, viņu nodomus un darbus. Beidzot noda-

būjuši viņu — kāruši. Bet milža smagums pārrāvis virvi, un kā kritis atmu-

guriski — iekritis Kartavas kalna dibinā. Vēl šodien rāda tur vietu (cilvēka
lielumā), kur zāle neaugot. Tā ir tā vieta, kur milzis nogrimis» (LP VII, I,
1328). Sāda teika ir pavisam rets izņēmums. Sk. ari teiku LP 11, 85. Vecu

vecos laikos Džūkstē bijis tāds milzis, «kāds reti redzēts». Izcēlies karš. Mil-

zim ticis uzdots ienaidniekus atsargāt no jūras puses». Lielais spēka virs to

ari darījis (LP 11, 85, pier. A. Lerhis-Puškaitis Džūkstē).
Sais abos sacerējumos, kas daudzmaz sasaucas ar aplūkojamo «Lāčplēša»

motīvu, divcīņas tēlojuma tomēr nav; bez tam stiprinieka ienaidnieki nav

guvuši tik noteiktu vēsturisku konkretizējumu kā Tumšais bruņinieks «Lāč-

plēsi».
Stiprā pretinieki: plēsīgs zvērs (lācis, lauva v. c), pūķis, velns vai

ragana ar daudzām galvām, raganas dēls, ļaunais milzis v. tml. Pret «kungu»,

t.i., vācu muižnieku, stiprais varonis vēršas latviešu tautas mutvārdu tra-

dīcijā izplatītajā pasakā par kalpu, kas nostrādātā gada beigās saskaņā ar

iepriekšēju norunudod savam kungam tris knipja sitienus: tā viņš nosit kungu.
Latviešiem ir teikas — gan skaitliski tādu nav daudz —

par senlatviešu

ciņu pret vācu iebrucējiem. Ciņa tajās iezīmēta starp naidīgo pušu karapul-

t kiem (FB, 29; LP VII, I 1086 - pirmiespiedums 1859. g. žurnālā «Inland»;

v Ac, 292-293, 325, 366-367).
1 lerosmi Lāčplēša pretinieka kā vācu bruņinieka tēlojumam Pumpurs ir

guvis latviešu tautas vēstures īstenībā.

47. Izrīkoja dažas veiksmas. Veiksma — sacīkste (ME IV, 524).
j54. Pieglaudījās Laimdotai. Pieglaudīties — pieglaimoties, pielabināties

s (ME 111, 250).
L069-1 110. Lāčplēša un Tumšā bruņinieka cīņas norise pamatā atbilst Lāč-

plēša pasakas motiviem, atšķirības ir tikai dažu detaļu ziņā.
Ciktāl šai jautājumā ļauj secināt līdzšinējais latviešu pasaku un teiku

pētīšanas stāvoklis, pozitīvā varoņa traģiska bojā eja (kāda tēlota Lāčplēša
variantā un Pumpura eposā) ir visai rets motivs latviešu vēstītājā foklorā.

Varoņa bojā eja nesaskan ar tautas pasakas psiholoģiju (kas attiecas uz

t Lāčplēša pasaku, tad jāaprāda, ka tā, kā jau pašreizējā izdevuma ievadapce-
i rējumā teikts, zināmā mērā tuvojas teikām). Varoņa traģiska nāve nav nekāds

izņēmums varoņteiku žanrā, taču latviešiem varoņteiku ir maz. Bojā iet Kur-

bads pasakā par Kurbadu (LP I, 13) un puspasakainais, pusteiksmainais

Spēkujēkus (LP VI, 570). Vienā pasakā kāds vīrs iegūst gredzenu, kas izpilda
visas tā ipašnieka vēlēšanās. Izmantojot gredzenu, viņš uzvar svešas zemes

ķēniņa karaspēku. Vēlāk varonis sadomā velnu nokaut un elli izārdīt, taču

■ velns slepeni uzbrūk viņam un to nodur (LP VI, 869 Lielvārde). Sk. ari

teikas LP VII, I, 1328; PS XV, 144.

136-1138. (1123-1124.) Daugavā pretī Lielvārdei agrāk bija sala, kura tika

daudzināta kā Lāčplēša kapa vieta, tautā saukta par Lāčplēša kapu (Latvi-

jas PSR Zinātņu akadēmijas folkloristu 3. zinātniskās ekspedicijas materiāli

1949. gadā: FA 1850, 4600 Lielvārde, teicējs B. Miķelsons, 74 g. v.; 1850,
5699 Lielvārde, teicēja L. Etmane, 67 g. v.; 1850, 6018 Rembate, teicējs K. Jaku-
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bovičs, 52 g.v.; sal. A, 269). Taču senās kartēs — pirms «Lāčplēša» publi-
cēšanas — sastopams tikai nosaukums «Lielvārdes sala». Sakarā ar Ķeguma

hidroelektrostacijas būvi sala 1939. gadā applūdināta.
1139—1154. Sādu motīvu eposa priekšvārdā īsumā atstāstītajā Lāčplēša pasakā

Pumpurs nemin, un nav zināms, vai dzejnieks to savam darbam ir ņēmis no

minētās pasakas, vai veidojis citu vēstītājas folkloras sacerējumu ierosmē.

Tā latviešu tautas teikas, stāstot par dažādām vietām, kur kādreiz karu laikā

norisinājušās cīņas, dažreiz norāda vai notēlo, ka kritušo karavīru gari naktīs

turpina cīņu (PS XV, 322 - Celītes kalns Vlk Vijciemā; PS XV, 306
-

Očkas pļaviņa Md Lubānā; PS XV, 332 — Pilveru pilskalns B Taurkalnē.

Sk. kom. L IV, 517 — 568 par ziemeļblāzmu jeb kāviem.) Teikās šādi motīvi

atspoguļo tautas mitoloģiskos uzskatus, bet «Lāčplēsī» šādi motīvi izmantoti

jaunā sakarā —
lai paustu domu, ka masu varoņgriba un varoņgars nav no-

mācami, ka galīgā uzvara piederēs tautai..

1155
—

1 158. «Lāčplēša» pirmizdevumā šis teksta posms skan:

Laivinieki tic, ka reizi

Lāčplēs's savu naidnieku

Vienu pašu lejā grūdis,
Noslīcinās atvara!

Tai redakcijā, kādu sniedz Pumpurs Krapes eksemplārā, doma par Lāč-

plēša galīgo uzvaru nākotnē ir ieguvusi lielāku tiešamības raksturu un

noteiktības spēku.
1159— 1 160. Tad zels tautai jauni laiki, Tad būs viņa svabada!

Sīs eposa nobeiguma rindas dzejnieks ir ierakstijis Krapes eksemplārā.

SAĪSINĀJUMI

A
—

Ancitis K. A. Pumpura «Lāčplēša» avoti un paraugi. — Kraj.:
Ceļi, 9. sej. R., 1939.

Ac — AncelāneA. Latviešu tautas teikas. R., 1961.

A. —M. — Arājs X., Medne A. Latviešu pasaku tipu rādītājs. R., 1977.

E' I — Endzelins ). Latvijas vietu vārdi, 1. sēj. Vidzemes vārdi. R., 1922.
E' II

—
Endzelins J. Latvijas vietu vārdi, 2. sēj. Kurzemes un Latgales
vārdi. R., 1925.

E I
—

Endzelins J. Latvijas PSR vietvārdi, 1. daļa, 1. sēj. R., 1956

E II — Endzelins J. Latvijas PSR vietvārdi, 1. daļa, 2. sēj. R., 1961.

FA — Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas A. Upīša Valodas un lite-

ratūras institūta Folkloras nodaļas zinātniskā arhīva materiāli.

Pirmais skaitlis aiz šifra «FA» ir manuskripta numurs, otrs

(aiz komata) — sacerējuma kārtas numurs manuskriptā.
FB — [Bpnß3eMHwaKC fp. >!.] C6opHMK MaTepnaAOß no 3THorpacpnn,

M3flaßaeMbiH npw 4a"n<OBCKOM 3xHorpacpMHecKOM MV3ee. Bbin. 11,
vo

r
ļ B. 0. MuAAepa. M., 1887. [Teksti pierakstīti 19. gs.

70. gados, galvenokārt to otrajā pusē.]
FBR 111

- Filologu biedrības raksti, 3. sēj. R., 1923.

FBR XVII
- Filologu biedrības raksti, 17. sēj. R., 1937.

Jkr II — Jelgavas Latviešu biedrības Rakstniecības nodaļas Rakstu krā-

jums, 2. sēj. Jelgava, 1893.
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Jkr IV — Jelgavas Latviešu biedrības Rakstniecības noda|as Rakstu

krājums, 4. sēj. Jelgava, 1894.

Jkr V — Jelgavas Latviešu biedrības Rakstniecības nodaļas Rakstu krā-

jums, 5. sēj. Jelgava, 1896.

Kp — [Kreicvalds F. R.] Kalevipoegs. Igauņu tautas eps. No igauņu
valodas tulkojusi Elīna Zālīte. [R.ļ, 1929.

Xv — [Lenrūts E.\ Kalevala. Somu tautas eps. No somu valodas

tulkojis Linards Laicens. R., 1924.

L
—

A. Pumpura «Lāčplēša» teksts.

L 1975 — AaniiAecHc, ahtmmc khii snoc (. .) [riepeßOfl anoca Ba. /ļep-
?Kū6UHa. ripeflMCAOßMe A. A. nerpocuH. BcTviiMTeAbHaH cTaTi>a,

KOMMeHTapHM m ap. npwAO>KeHMH —
H. H. Pyd3UTuca. Otb. pefl.

B. TauaK.] M., 1975.

LBV I— II - Strauberģs K. Latviešu buramie vārdi, 1.-2. sēj. R., 1939-1941.

LD
—

Barons K. Latvju dainas, 1. sēj. Jelgava, 1894; 2.-5. sēj. Pēter-

burga, 1903—1915. [Ar nedaudz izņēmumiem, publicētas visas

tautasdziesmas, kas pierakstītas līdz 1913. gadam. To vidū lie-

lākoties 19. gs. otrās puses un gadsimta beigu pieraksti. Izman-

toti ari 19. gs. sākuma un pirmās puses krājumi.)
LI — Indriķa Livonijas hronika. Tulkojis J. Kripēns. R., 1936.

LM — Smits P. Latviešu mitoloģija. R., 1926.

LP I— VI 1,1 —
Lerhis-Puškaitis A. Latviešu tautas teikas un pasakas, 1.—5. sēj.

Jelgava, 1891-1894; 6. sēj. R., 1896; 7. sēj. 1. daļa. Cēsis, 1903.

[1. —4. sējuma pasakas un teikas pierakstītas 19. gs. 80. gados.
5. sēj. teksti — galvenokārt 70.

-
80. gados, 6.-7. sējuma ma-

teriāli — lielākoties 70. —
90. gados.)

LS
— Bienemann F., jun. Livlāndisches Sagenbuch. Reval,

1897.

Ltdz I
—

Latviešu tautasdziesmas. Izlase, 1. sēj. R., 1955.

LTdz
—

Latviešu tautasdziesmas, 3.-4. sēj. R., 1981 — 1982.

LTT
-

Smits P. Latviešu tautas ticējumi, 1.-4. sēj. R., 1940-1941.

LZAV — žurnāls: Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas Vēstis. R. [izdod
LPSR Zinātņu akadēmija).

ME I —IV —
Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildi-

nājis, turpinājis J. Endzelins, I—4. sēj. R., 1923
—

1932.

MEP I —II
— Endzelins )., Hauzenberģa E. Papildinājumi un labojumi K. Mī-

lenbaha Latviešu valodas vārdnīcai, 1. sēj. R., 1934—1938;

2. sēj. R., 1946.

Pl I
— Latvijas Universitātes Raksti, Filoloģijas un filozofijas fakul-

tātes sērija, 4. sēj. N? 1. Plāķis J. Latvijas vietu vārdi un latviešu

pavārdi, I. Kurzemes vārdi. R., 1936.

Pl II - Latvijas Universitātes Raksti, Filoloģijas un filozofijas fakul-

tātes sērija, 5. sēj. Ne 5. Plāķis J. Latvijas vietu vārdi un latviešu

pavārdi, 11. Zemgales vārdi. R., 1939.

PS I —XV - Smits P. Latviešu pasakas un teikas, 1. —15. sēj R., 1925-1937.

[No šī krājuma pirmpublicējumiem lielāko daļu pierakstījuši
Smita korespondenti 20. gs. 20.-30. gados. Nozimigs pirmpub-

licējums šajā izdevumā ir Lerha-Puškaiša «Latviešu tautas teiku

un pasaku» 7. sējuma 2. daļas teksti, kuru vairums pierakstīti
19. gs. 70.-90. gados.]

Rk I —II
- Andreja Pumpura raksti. Dzīvi un darbus apcerējis R. Klaus-

tiņš, 1.-2. sēj. R., 1925.

Rkr 111 — Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums,

3. sēj. R., 1885.

Rkr XIV - Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisijas rakstu krājums,

14. sēj. R., 1908.



Jāzeps Rudzitis

Rkr XXIII — Rīgas Latviešu biedrības Zinātņu komitejas rakstu krājums,
23. A sēj., Humanitārie raksti. R., 1940.

Tdz — šmits P. Tautas dziesmas, 1. —4. sēj. R., 1936—1939.
VV

- Villerušas V. (Rīga) materiāli pēc Latvijas PSR Centrālā Valsts

vēstures arhīva dokumentiem (23. fonds, 4. apraksts, 1486. lieta;
199. fonds, 1. apraksts, 168. lieta).

Romiešu cipars aiz saīsinājumiem Kp, Xv, L nozīmē attiecigā eposa dzie-

dājumu, bet ar arābu cipariem rakstītais skaitlis (skaitļi) — dziedājuma rindu

(vai plašāku dziedājuma posmu). Romiešu cipars aiz LI — grāmatas (Latviešu
Indriķa Livonijas hronikas) nodaļa, arābu cipars aiz tā — paragrāfs. Arābu ci-

pari pēc LD, Ltdz I, LTdz, Tdz vai LTT, ja vien minētajiem cipariem neseko

saīsinājums «lpp.» (lappuse), ir šajos krājumos iespiestās tautasdziesmas vai

ticējuma (LTT) numurs. Par. arābu cipariem aiz FA sk. iepriekš alfabētiskajā

saīsinājumu sarakstā. Skaitlis vai skaitlis ar burtu pēc A. —M. — pasakas tips ar

šifru apzīmētajā pasaku tipu rādītājā. Pārējos gadījumos ar romiešu cipariem

apzīmēts sējums, ar arābu cipariem aiz romiešu cipara vai tieši aiz saīsinājuma
šifra — izdevuma lappuse.

Folkloras materiālu pierakstīšanas vietu norādes dotas pēc agrākā adminis-

tratīvā iedalījuma (apriņķos un pagastos). Komentāros minēto bij. apriņķu no-

saukumu saīsinājumi: Azp — Aizputes (apr.); B
— Bauskas; C

— Cēsu; D —

Daugavpils; II
— Ilūkstes; Jk — Jēkabpils; Jg — Jelgavas; Kld — Kuldīgas; Ldz —

Ludzas; Lp — Liepājas; Md — Madonas; Rg — Rīgas; Rz — Rēzeknes; Tk
—

Tukuma; Tl
- Talsu; Vlk

- Valkas; Vlm
- Valmieras; Vp - Ventspils.

dzied. — dziedājums; kom.
— komentārs, komentāri; pier. — pierakstijis;

R.
— Rīga; sal.

— salīdzināt; v — variants, varianti.

sk. L I, 225 — skaties «Lāčplēša» I dziedājuma 225. rindu.

sk. kom. L 11, 8
—

skaties «Lāčplēša» II dziedājuma 8. rindas komentāru.
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A. PUMPURA «LĀČPLĒŠA» PUBLICĒJUMI

Sastādījis J. Rudzitis

Sai bibliogrāfijā uzņemti Pumpura «Lāčplēša» izdevumi atsevišķās grāmatās
un šī eposa iespiedumi dzejnieka kopotajos rakstos un viņa rakstu izlasēs. Nav

sniegtas ziņas par «Lāčplēša» iespiedumiem skolu hrestomātijās.

«LĀČPLĒSIS» LATVIEŠU VALODA

Lāčplēsis, Latvju tautas varonis. Tautas epus. Pēc tautas teikām sacerējis Pum-

purs. Rīga: B. Dīriķa un biedru apg. [1888, druk. E. Zislaks, Jelgavā].
138 lpp.

Lāčplēsis. Latvju tautas varonis. Tautas epus, pēc tautas teikām sacerēts. — A. Pum-

purs, Raksti, J. Kalniņa red. Pēterburga: A. Gulbja apg. lespiedis J. Ozols,
Cēsis [1904], 117.-239. lpp.

Lāčplēsis, latvju tautas varonis. Tautas epus, pēc tautas teikām sacerēts. — A. Pum-

purs, Raksti. Rīga: K. Bērziņa apg. [lespiests J. Ozola tipogr., Cēsis], 1912,
105.-224. lpp.

Lāčplēsis, latvju tautas varonis. Tautas epus, pēc tautas teikām sacerēts. Rīga:
K. Bērziņa apg. [lespiests J. Ozola tipogr., Cēsis], 1912. 118 lpp.

Lāčplēsis. Latvju tautas varonis. Tautas epus, pēc tautas teikām sacerēts. Rīga:
izd. Latvijas Skolotāju Savienība, 1922. 152 lpp. (Skolas literatūra Ne 13).

Lāčplēsis. Latvju tautas varonis. Tautas epus, pēc tautas teikām sacerēts. Rīga:
izd. Latvijas Skolotāju Savienība, 1925. 152 lpp. (Skolas literatūra, Ne 13).

Lāčplēsis. Latvju tautas varonis. Episka dziesma.
—

A. Pumpurs, Raksti. Dzīvi

un darbus apcerējis R. Klaustiņš, I sēj. Rīga: A. Gulbja apg., 1925, 353.-

-506. lpp.

Lāčplēsis. Latvju tautas varonis. Tautas epus, pec tautas teikām sacerēts. Ilus-

trējis E. Brencēns. Rīga: J. Rozes apg., 1929. 135 lpp. (Jaunatnes lite-

ratūra Ne 63).
Lāčplēsis. Latvju tautas varonis. Tautas eps, pēc tautas teikām sacerēts. Rīga:

Valtera un Rapas akc. sab. izd., 1935. 147 lpp. (Latv. klasiķi skolai Ne 28/30).

Lāčplēsis. Latvju tautas varonis. Tautas eps. Ilustrējis Emīls Melderis. Rīga:
Valtera un Rapas akc. sab. apg., 1936. 136 lpp.

Lāčplēsis. Latvju tautas varonis. Tautas eps, pēc tautas teikām sacerēts. Rīga:
Valtera un Rapas akc. sab. apg., 1937. 147 lpp. (Latv. klasiķi skolai Ns 28/30).

Lāčplēsis. Latvju tautas varonis. Tautas eps, pēc tautas teikām sacerēts. Rīga:
VAPP Pedagoģisko rakstu apg., 1940. 150 lpp. (Skolas literatūra Ne 10).

Lāčplēsis. Latvju tautas varonis. [Pumpura ģīmetne — O. Skulmes, Ģ. Vilka

krāsainās ilustrācijas. R. Dzena tituli, vinjetes un iniciāļi.] Riga: LVI,
1947. 189 lpp.

Lāčplēsis. Latvju tautas varonis. [Ilustrējis Z. Zuze.] Rīga: LVI, 1957. 179 lpp.

Lāčplēsis. Latvju tautas varonis. Tautas eposs. [J. Rudziša ievads un komentāri.

Vinjetes un vāku zīmējusi S. Elere.] Rīga: Latv. PSR ZA izdevniecība,
1961. 320 lpp.

Lāčplēsis. Latvju tautas varonis. [Mākslinieks G. Krollis.] Rīga: Liesma, 1972.

158 lpp.
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«LĀČPLĒSIS» CITAS VALODAS

Aanruiecuc. FlepeßeA c AaTbimcKoro B. B. /ļep>KaßMH. m npuMe-

mhhhs K3. B. Bunnepa. MocKßa: FocAHTH3,4aT, 1945. 146 c.

Aannjiecuc. AaTbiuīCKHM HapoflHbiM repoii. [riepeßOfl B. (ļepjKaßMHa. IlopTpeT

pa6OTW O. CKVAMC LļßCTHbie MAAIOCTpaiļMH T. BHAKCā. TMTyA, 3aCTaBKM M

MHMiļMaAbi P. BcTynnTeAbHaa cTaTbH A. ynnTa «AannAecMc».]
Pura: AaTrocn3,ziaT, 1948. 196 c.

Aanruiecuc. AaTbimcKMH HapoflHbiii repoii. [FlepeßOfl B. Xy#o>KHMK
A. ToHHapoß. riocAecAOßMe m npMMeHaHM» X). B. Bwnnepa.] MocKßa: Toc-

AHTW3SaT, 1950. 187 c.

lūsi Račipuresisu. Tokio: Dainippon Jūbenkai Kodansja, 1954, 342. (Sekai meisaku

dzensju 65). [Varonis Lāčplēsis. Atstāstījis un priekšvārdu uzrakstījis

Ipejs Fukuro. Pēcvārds un paskaidrojumi Tacudzo Nasu. Ģ. Vilka ilus-

trācijas. Tokio: izd. Dainippon Jūbenkai Kodansja, 1954, 342 lpp., sēr. Pa-

saules pazīstamo daiļdarbu krājums JVe 65. Japāņu vai.]
Aanruiecuc. AaTbiiucKMH HapoflHbiii repofi. [riepeßOfl c AaTMincKoro h BCTynn-

TeAbHaa CTaTb» īlyMnyp» B. 4ep>KaßHHa. OcpopMAemie B. Aa-

-3apeßCKOw. 3noc HanenaTaH c coKpaiiļeHMHMM.] MocKßa: /ļeTrn3, 1955.

126 c- (LIIKOAbHaH 6w6AHOTeKa.)

Lāčplēsis. Latviu. tautos didvyris. [Vērtē Vyt. Bložē ir D. Lukšys. Iliustravo

Z. Zuze.] Vilnius: Valst. grož. lit. 1-kla, 1959, 199 p.
Lāčplēsis. Lati keelest tolkinud K. Aben ja V. Beekman. Kunstiliselt kujundanud

V. Valdmanis. Tallinn: Eesti Raamat, 1973. 160 lk.
Aanruiecuc, AaTbimcKMH anoc, BOccoaflaHHbiH no HapoAHbiM npeaaHHHM. [Ilepe-

bo£ anoca Ba. 4ep>KaßMHa. A. A. neTpoom. BcrynnTeAbHaji
CTaTbK, KOMMeHTapHH H flp. npMAOJKeHMM Jl. %. Pe3K>Me Ha

aHrAMiicKOM H3. Cep. 3noc CCCP.] MocKßa: TAaBHaH pe^aKUM»
boctohhom AHTepaTypbi, 1975. 351 c.

Aanruiecuc. AaTbimcKHH repon. [riepeßeAa c AaTbimcKoro A. KonbīAOßa.
XyaojKHHK 4aMHMc PojKKaAHc] PMra: AwecMa, 1983. 140 c.

Aaurmecuc, AaTbnucKHM HapoAHbiH repoii. BcrynHTeAbHafl craTbfl, coeraßAeHMe

B. A. Baßepe, H. H. Bopo6beßoK. ripuMenaHM» B. A. Baßepe [k aßTo6worpa-
<pnn rfyMnypa w k CTwxoTßopenMHM], si. Py43HTHca [k anocy «AaMnAe-
cmc»]. Cep. Bw6AMOTeKa noaTa. BoAbiiiaH cepusi, BTopoe Cobctckhm
nMcaTeAb, 1985. 286 c.

Souboj nad propasti pribeh o lotyšskēm silākovi Lāčplēsisovi
a jeho moudrē neveste, sličnē Laimdotē. Vypravuje Radegast Parolek
[Ilustroval Jifi Altmann. Graficky upravil Jiri Blažek.] Praha- Albatros
[1987], 111 str.



343

AVOTI

UN IZMANTOTA LITERATŪRA

Sastādījis J. Rudzitis

Markss K. Par politiskās eknomijas kritiku. R., 1952. 206 lpp.

Ļeņins V. I. Par kultūru un mākslu. R., 1957. 559 lpp.
A. Jautājumu izskaidrošanas vakars Rigas Latv. biedrībā 6. oktobrī 1888. [Atre-

ferēta Laubes Indriķa runa par A. Pumpura «Lāčplēsi».] — Baltijas
Vēstneša Feļetona turpinājums, 1888, Ne 236.

Alunāns). Jura Alunāna Kopoti raksti, 11, R., 1931. 312 lpp.
AncelāneA. Latviešu tautas teikas. Izlase. R., 1961. 439 lpp.
Ancitis K. A. Pumpura «Lāčplēša» avoti un paraugi. — Krāj.: Ceļi, IX. R., 1939,

249.-283. lpp.

Arājs X., Medne A. Latviešu pasaku tipu rādītājs. R., 1977. 356 lpp. [Latviešu,
krievu un angļu vai.]

Arbuzovs L. 1683. gada Kuldīgas valsts zemnieku saraksts. — Filologu biedrības

raksti, XVII. R., 1937, 22.-42. lpp.
Aronu Matīss. Latviešu literāriskā (Latviešu draugu) biedrība savā simts gadu

darbā. R., 1929. 374 lpp.

Atskaņu hronika. Ditleba Alnpekes «Rīmju hronika». Atdzejojis J. Saiva. R.,
1936. 230 lpp.

Auseklis. Izlase. Sakārtojis V. Austrums. R., 1955. 388 lpp.
Auseklis. Ausekļa Kopoti raksti. R. [1923]. 560 lpp.

Balys). Graustinis ir velnias Baltaskandijos tautosakoje. — Tautosakos

Darbai, VI. Kaunas, 1939. 384 p.

Balys). Lietuviii, pasakojamosios tautosakos motvvu. katalogas. — Tautosakos

Darbai, 11. Kaunas, 1936. 300 p. [Lietuviešu un angļu vai.]
Barons X., Visendorfs H. — Latvju dainas. I. Jelgava, 1894; lI—VI. Pēterburga,

1903-1915.

Bērziņš L. Latviešu tautas dziesmas.
—

Grām.: Latviešu literatūras vēsture,

' I. R., 1935, 133.-324. lpp.
Bienemann F., jun. Livlāndisches Sagenbuch. Reval, 1897. XXI + 280 lpp.

Bilķins V. Zemgaliešu ciņas ar bīskapiem un ordeni. [R.], 1936. 112 lpp.
BirkertsA. J.Raiņa dzīve.

--
Grām.: Rainis J. Dzīve un darbi. I.R., 1937,7.-222. lpp.

BolteJ., PollvkaG. Anmerkungen zu den Kinder- v. Hausmārchen der Briider

Grimm, Bd. 11. Leipzig, 1915. Vl+ 566 S.

Buettner G. F. Latviešu ļaužu dziesmas un ziņģes. — Magazin, herausgegeben
von der Lettisch-Literārischen Geselschaft, Bd. VIII. Jelgava, 1844,

XII+ 284 lpp.
Caune A. Pirmie Rīgas iedzīvotāji. —

Zinātne un Tehnika, 1986, Ne 5, 22.-24. lpp.
Caune A. Raksts Latvijas PSR teritorijā pirms XIII gadsimta. —

Zinātne un

Tehnika, 1980, Ne 2, 22.-23. lpp.
Endzelins ). levads baltu filoloģijā. R., 1945. 78 lpp.
Endzelins). Kuršu pēdas rietumu Vidzemē.

— Filologu biedrības raksti, 111. R.,

1923, 5.-7. lpp.
Endzelins). Latvijas PSR vietvārdi. I daļa, I sēj. R., 1956. 425 lpp.
Endzelins). Latvijas PSR vietvārdi. I daļa, II sēj. R., 1961. 505 lpp.
Endzelins ). Latvijas vietu vārdi. I, Vidzemes vārdi. R., 1922. 117 lpp.
Endzelins). Latvijas vietu vārdi. 11, Kurzemes un Latgales vārdi. R., 1925. 191 lpp.

Endzelins)., HauzenberģaE. Papildinājumi un labojumi K. Mīlenbaha Latviešu

valodas vārdnīcai. I. R., 1934- 1938. 841 lpp.; 11. 1946. 827 lpp.
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Graviņu Kārlis. Burtnieku pils un ezars. — Baltijas Vēstnesis, 1871, Ne 11.

Gorkijs M. Par literatūru. Literāri kritiski raksti. R., 1958. 871 lpp.
Greble V. Tautasdziesmas. — Grām.: Latviešu literatūras vēsture, I. R., 1959,

22.-128., 154.-157. lpp.
Homērs. Iliāda. No grieķu valodas tulkojis A. Ģiezens. R., [1936]. 629 lpp.
Homērs. Odiseja. [No grieķu valodas tulkojis A. Ģiezens.] R., 1967. 375 lpp.
Indriķa Livonijas hronika. Tulkojis J. Kripēns. R., 1936. 231 lpp.
Jelgavas Latviešu biedrības Rakstniecības nodaļas Rakstu krājums, 11. Jelgava,

1893. (6)4-159 + 111 lpp.; IV. 1894. (2)+79 lpp.; V. 1896. (2)+76 lpp.
Kalniņš Jānis. Andrejs Pumpurs. — Grām.: Latviešu literatūras vēsture, 11. R.,

1963, 517.-578. lpp.

Kalniņš Jānis. Andrejs Pumpurs. Biogrāfisks romāns. R., 1964. 391 lpp.
Kalniņš Juris. Andrejs Pumpurs. — Grām.: Andreja Pumpura raksti. R., 1912,

VII — LIV lpp.
Karulis K. Senie un mūsdienu raksti. R., 1956. 134 lpp.
Kaudzītes Matīss. Atmiņas no «tautiskā laikmeta» un viņa lielākiem aizgājušiem

darbiniekiem. I. Cēsis —Rīga, 1924. 341 lpp.
[Kaudzītes MatissJ Kalninieks. Andrejs Pumpurs. — Jauna Raža, VI. [Cēsis,

1903], 21.-29. lpp.
Klaustiņš R. Andreja Pumpura dzīves apraksts. — Grām.: Andreja Pumpura

raksti. Dzīvi un darbus apcerējis R. Klaustiņš, 11. R., 1925, 7.—136. lpp.

Knoriņš V. levadam. — Latvju tautas pasakas un teikas. J. Straujāna izlase. M.,
1936, VIII lpp.

[Kreicvalds F. R.j Kalevipoegs, igauņu tautas eps. No igauņu valodas tulkojusi
E. Zālīte. [R.], 1929. 217 lpp.

Krēsliņu Jānis. Latviešu teikas iz Malienas, 111. R., 1891. 35 lpp.
Krohn K. Kalevalasstudien, I.

—
FF Communications, Ne 53, Helsinki, 1924. 152 S.

Kronvalds A. Tagadnei. Izlase. [Sastādītājs J. Rudzītis.] R., 1987. 300 lpp.
Kruse F. Urgeschichte des Estnischen Volksstammes und der Kaiserlich Russis-

chen Ostseeprovinzen Liv-, Esth- und Curland. Moskau, 1846. XXIV+ 590 S.

K. Kļundziņšļ. Igauņu teikas. — Baltijas Vēstnesis, 1870, Ne 50.

Kursite ). A. Pumpura «Lāčplēša» metriskais veidojums. — Latv. PSR ZA Vēstis,
1983, Ne 1, 46.-51. lpp.

[Lapas Mārtiņš]. L. R. Gudrais Ansis un Velns, 111. Smiltene, [1902.] 116 lpp.

[Lapas Mārtiņš.] M. L.p. Zilais kalns. — Baltijas Vēstnesis, 1870, Ne 30.

Latviešu literatūras vēsture, 11. Latviešu nacionālās literatūras sākuma periods.
[Atb. red. E. Sokols.] R., 1963. 831 lpp.

Latviešu tautasdziesmas, 111-IV. R., 1981 -1982.

Latvijas PSR vēsture, I. No vissenākajiem laikiem līdz 1860. gadam. Atb. red.

J. Zutis. R., 1953. 532 lpp.

Latvijas PSR vēsture. Saīsināts kurss. K. Strazdiņa redakcijā. R., 1956. 551 lpp.

Latvijas PSR vēsture, I. No vissenākajiem laikiem līdz mūsu dienām. A. Drizuļa

redakcijā. R., 1986. 400 lpp.

Latvijas vēstures avoti, IV. Vidzemes 1638. gada arklu revizija, 111 burtnīca.

R, 1941. CCXXI-DXLVIII+ 688.- 1351. lpp.
Lautenbahs). Lāčplēsis, Latvju tautas varonis. — Baltijas Vēstnesis, 1888, Ne 270.

LautenbahsJ. Latviešu trešie vispārīgie dziedāšanas svētki Rīgā, no 18.—21. jū-

nijam 1888. g. R., 1888. 109 lpp.

Lautenbah-)ūsmiņš. Niedrīšu Vidvuds jeb varenu viru darbi Latvijas senatnē.

Jelgava, 1891. 343 lpp.
[LenrūtsE.] Kalevala. Somu tautas eps. No somu valodas tulkojis L. Laicens.

R., 1924. 304 lpp.

Lerhis-Puškaitis A. Latviešu tautas teikas un pasakas. I —V. Jelgava, 1891 —

1894; VI. R., 1896; VII, 1. Cēsis, 1903: I
-

XI + 188 lpp; II - VII -f 86;
111

_
vi + 110; IV

-
VI 4- 236; V

-
XI + 416; VI - VI + 1066; VII, 1. -

LXXVI + 1330 lpp.
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Mālberģis F. Fridriha Mālberģa raksti. R., 1925. 285 lpp.
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Sērijā

«Literatūras pieminekļi»

izdevniecības «Liesma» apgādā iznāks 12. gadsimta senkrievu li-

teratūras šedevrs «Teika par Igora karagaitu». Tas ir liriski episks

darbs, ko nezināms autors sacerējis 12. gadsimta beigās pēc

Novgorodas-Severskas kņaza Igora Svjatoslavoviča karagājiena

pret polovciešiem. Darbā izteiktas pārdomas par Krievzemes lik-

teni, nosodīta feodālā sadrumstalotība.

«Teiku par Igora karagaitu» pirmoreiz izdevis grāfs A. Mu-

sins-Puškins 1800. gadā. Latviešu valodā tā pirmoreiz izdota

1888. gadā («Stāsts par Igora karāeju»).











LITERATŪRAS PIEMINEKĻI

Andrejs Pumpurs

LĀČPLĒSIS

Ar šo grāmatu aizsākas jauna starpizdevniecību sērija — «Literatūras

pieminekļi». Tajā iznāks latviešu, kā arī citu padomju un pasaules

tautu izcilākie daiļdarbi un folkloras sacerējumi ar lielu kultūrvēs-

turisku nozīmi. Katram no tiem būs pievienots plašs priekšvārds,

detalizēti komentāri un bagātīgs ilustratīvais materiāls.

Andrejs Pumpurs (1841 — 1902) ir viens no spilgtākajiem tautiskā

romantisma dzejniekiem latviešu literatūrā. Viņa nozīmīgākais darbs

eposs «Lāčplēsis» ir ievērojams 19. gadsimta latviešu literatūras

piemineklis. Tas pirmoreiz iznāk 1888. gadā tieši 3. vispārējo latviešu

dziesmu svētku laikā.

Eposs top laikā, kad latviešu tauta mostas no feodālās verdzības

un konsolidējas nācijā. «Lāčplēsī» daudzi folkloras, tautas mitoloģi-

jas un savā laikā ļoti populāri latviešu rakstītās literatūras motīvi

ir sintezēti saistībā ar 13. gadsimta svarīgākajiem vēsturiskajiem

notikumiem. Eposs pauž demokrātiskas un humānistiskas idejas. Tas

vēršas pret vācu baronu ekonomisko un politisko virsvaru, nacionālo

apspiestību. Turklāt Lāčplēsis ir pirmais spilgtais brīvības cīnītāja

tēls latviešu literatūrā.

Sis Andreja Pumpura eposa «Lāčplēsis» zinātniskais izdevums ir

veltīts simtajai gadadienai kopš eposa pirmizdevuma.

RIGA «ZINĀTNE» 1988
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