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Krišjānis Barons trīsdemito gadu vecumā





Ir zīmīgi, ka Krišjāņa Barona dzimumdiena ie-

krīt tanī pašā datumā, kad ticības atjaunošanas svēt-

ki. Tas skubināt skubina palūkoties, vai nav kaut

kas kopējs Lutera un Barona darbam. Un tiešām!

Luters atsvabina vācu garadzīvi no svešnieku val-

giem, no Romas pāvesta aizbildības; Barons atraisa

latviešus no nomācošā vācu iespaida, no vācu garī-

gas vadības. Luters meklē augšā kristīgas ticības

pamatus un atšķir no Kristus mācības to nost, kas ar

to nesaskan; Barons uzrāda latviešu tautas gara

īpatnību un to atdzīvina, atklādams šīs īpatnības mū-

žam verdošos avotus. Luters gādā vācu tautai kri-

stīgas mācības pamatrakstus, tulko īpatnīgā, nacio-

nāli izjustā vācu valodā Bībeli, ar to nodibinādams

vācu literararisko valodu un likdams stūra akmeni

vācu jaunākajai raksniecībai; Barons dāvina latviešu

tuutai grāmatu, kas ietver sevī latviešu gara īpatnī-

go būtību un uzlūkojama par latviešu nacionālās

rakstniecības pamatu, sastāda Latvju Dainas, latvie-

šu nacionālo Bībeli. Šādus panākumus Barons sa-

sniedz, savas tautas nākotnei ticēdams un garu mūžu

uzcītīgi tai par labu strādādams. Viņš ir ideālists un
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darba cilvēks, kā reti kāds, nepiekūstošs, nesavtīgs

darbinieks, kas nav skatījies uz peļņu, bet ir atradis

apmierinājumu savai tautai veltītā darbā.

Dzimis ir Kr. Barons 31. oktobrī (toreiz, pēc ve-

cā stila, 19. oktobrī) 1835. g. Struteles muižā, Tu-

kuma apriņķī, Kurzemē. Uz Struteles muižu Kriš-

jāņa tēvs Juris bija pārnācis par vagaru no kādām

strutelnieku mājām (Maikužām) jau ar lielu ģimeni:

ar sešām meitām un vienu dēlu. No Struteles Kriš-

jānis nevarējasaņemt nekādus paliekamus iespaidus:

kad viņš sāka pasauli pazīt, viņš jau bija citur. Pusr

otra gada vecs viņš ar visu ģimeni bija pārgājis uz

lies muižu, kas guļ pie Auces upes, kādas 18 verstes

no Dobeles. Ari Īlē bija Krišjāņa tēvs par vagaru.

Braukdams muižas darīšanās un celdamies pavasa-

ra palos ar prāmu pār Ventas upi, viņš prāma tauvai

trūkstot ar visu zirgu iekrita ledainā ūdenī, pārsala

un pēc divām nedēļām nomira. Krišjānim tad bija

tikai septiņi gadi. Pats tanīs dienās gulēdams ar

drudzi, viņš kā murgos redzēja tēvu zārkā. Bet kad

māte vasarā viņu noveda pie tēva kapa, viņš tikai

tagad apzinājies, ko zaudējis, un sāka gauži raudāt.

Māte, vēlāk Ciroles muižā par moderi būdama,

gan sāka sūtīt Krišjāni uz Dobeli skolā, bet nespēja

par viņu ilgi gādāt. Viņu paņēma audzināt viņa mā-

sas Kristines vīrs Kronberģis, kas bija par vagaru



Valpenes muižā Dundagas novadā. Uz Dundagu

Krišjānis pārnāca desmit gadu vecumā. īpaši ar

Dundagu tad nu saistās Krišjāņa Barona bērnības at-

miņas. Dundagā viņš apmeklēja Kubeles skolu
r

kur

bija par skolotājiem latviešu dzejnieki Ernsts Dūns-

berģis un Fridrichs Mālberģis. Ari tālākās skolas

apmeklēdams, Krišjānis Barons allaž atgriežas pie

saviem radiem Dundagā, tā kā dundzinieki viņu uz-

lūko par savējo. Dundagas daba tad nu ari ir tā,

no kā viņš saņēmis neizdzēšamus iespaidus. Dunda-

gas lielie meži, kalni un gravas, skati uz zilo jūru

viņam palikuši neaizmirstami. Dundzinieku teikas un

pasakas, miklas un dziesmas viņam sniedz ari pirmo

dziļāko ieskatu latviešu tautas gara pasaulē.

Kad Kubeles skolā Krišjānim vairs nebija nekā

ko mācīties, viņu aizveda uz Ventspili un ielika kādā

elementarskolā. To pabeidzis, viņš iestājās Vents-

pils apriņķa skolā. Pensijā viņu pieņēma kāds no

apriņķa skolas skolotājiem (Kūlberģis). Barons mā-

cījās labi, tomēr apriņķa skolas kursu nobeidza ar

lielām grūtībām. Viņa radiniekiem pietrūka līdzekļu,

ar ko viņu pabalstīt. Tie jau bija sarunājuši galdnie-

ku, pie kura lai Krišjānis mācītos amatā. Te izlī-

dzēja pensijas turētājs, skolotājs Kūlberģis, dodams

viņam uzturu un dzīvokli par velti. Par to nu gan

viņam bija jādara dažādi mājas darbi, pa reizai jā-

uzņemas ari bērnaukla pienākumi.



Krišjānis nu bija apriņķa skolas augstākā klasē,

mācījās ari latiņu un grieķu valodas, tomēr nevarēja

cerēt baudīt skolas mācības vēl tālāk, tikt ģimnāzi-

jā»- Bet laime viņu ari šoreiz neatstāja. Ventspilī

uzturēdamies, pārlūkoja Ventspils apriņķa skolu Bal-

tijas ģenerālgubernatorsSuvorovs, ar kura palīdzību

ari Valdemārs bija ticis ģimnāzijā. Suvorovam krita

acīs modrais, spējīgais zēns. Par viņu apjautāda-

mies, tas izzināja viņa spaidīgos apstākļus un apņē-

mās viņam līdzēt. Viņš lika priekšā Dundagas dzimt-

kungam un, kad šis atsacījās, tad lies dzimtkungam,
dot līdzekļus Krišjāņa Barona tālākai skološanai.

Īles dzimtkungs priekšlikumu pieņēma un nu Kriš-

jānimbija iespējams iestāties (1852. g.) Jelgavas ģim-

nāzijā. Bet dzimtkungs samaksāja par viņu skolas

naudu tikai vienu gadu. Vēlāk bija jauneklim pašam

par sevi jāgādā. Viņš līdzējās stundas dodams.

Viņš dabūja kā mājskolotājs vienu vasaru padzīvot

ari kādā bagātā polu muižnieku ģimenē lepnos ap-

stākļos.

Barona skolas biedru starpā bija ari kādi latvie-

ši. Vienu klasi augstāk mācījās Juris Allunans. Ba-

rons bija dzirdējis par šī sava biedra patriotiskiem

centieniem, tomēr viņam neizdevās ar to satikties.

Baronam nāca rokā ari Valdemāra pirmais litera-

riskais darbs, 300 stāsti. Ar sajūsmu viņš lasīja grā-

matas priekšvārdus, kuros Valdemārs skubina pie
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Krišjānis Barons sava mūža galā



gaismas tikušos latviešus sniegt roku tumsībā pali-

kušajiem brāļiem.

Ģimnāzijas kursu Barons beidza 1855. gada bei-

gās desmit abiturientu skaitā kā pirmais skolnieks.

Viņš dabūja liecību, kas viņam piešķīra, valsts die-

nestā iestājoties, 14. klases tiesības.

Nākamā gada sākumā Barons aizgāja uz Tērbatu

studēt matemātiku. Tērbatā viņš jau atrada priekšā

Valdemāru un Allunanu. Patlaban še nošķīrās kāds

latviešu studentu pulciņš no saviem vācu dzimtenes

biedriem. Kaut gan tanīs laikos tas bija kas nedzir-

dēts, ka latvietis var būt mācīts un pat studēts, mi-

nētā pulciņa studenti apzinājās par latviešiem un cen-

tās visiem līdzekļiem tautisko apziņu modināt lat-

viešu vidū. Viņi noturēja kopējus vakarus, tanīs ap-

spriezdami latviešu tautas vajadzības. Viņi sacerēja

rakstus un tos laida klajā gan patstāvīgi, gan laik-

rakstos. Tani pašā laikā (1856. g. vasarā) dibinā-

jās avize „Mājas Viesis", kam bija par vadītāju lat-

vietis (Ansis Leitans). Šo avizi Tērbatas latviešu

studentu pulciņš izraudzījās par orgānu, ar ko nest

gaismu savai tautai. Še rakstīja Allunans, praktis-
kus padomus dodams un ierosinādams uz patstāvī-

giem centieniem; še iespieda Barons savus pirmos

rakstus, sevišķi par dabas zinātnēm.

Pēc savas dabas klusi darbodamies, Barons tie-

cās arvienu vairāk tuvināties savai tautai. Katrs viņa
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solis bija uz to norēķināts, kā pacelt latviešu apziņu

un labklājību, kā izpētīt viņu zemi. Jau savā bērnībā,

no viena Kurzemes apvidus otrā mētāts, viņš tieši

dabūjaiepazīties ar lielu dalu latviešu apdzīvotās ze-

mes. Latvijas nosaukuma toreiz vēl nebija; bet Ba-

ronam gaiši tēlojās priekšā latviešu apdzīvotais ap-

gabals par ciešu vienību. Gribēdams ar šo apgaba-

lu plašāk iepazīties, viņš studenta gados to apceļoja,

sevišķi viņam mazāk pazīstamo Vidzemi. Par lat-

viešu zemi pieejamās ziņas un savus novērojumus

par to viņš sakopoja grāmatā Mūsu tēvzemes aprak-

stīšana, kas iznāca Baronam Tērbatā studējot

(1859. g.). Tā aptvēra toreizējo Baltiju: Kurzemi,

Vidzemi un Igauņu zemi. Latvija par sevi nebija no-

šķirama, jo latviešu tautas robežas gāja vidū pa Vid-

zemi, kas bija viena vienīga pārvaldes kopība, apņe-

mot tikpat latviešu kā igauņu apdzīvoto dalu. Bet

Vitebskas guberņā dzīvojošo latviešu dala (latgalie-

ši) palika ārpus Baltijas. Lai tomēr būtu iespējams

latviešus aplūkot kā ciešu vienību, Barons deva grā-

matai klāt pielikumu: Kurzemes un Vidzemes tau-

tas, viņu būšana un valodas. Še nu latvieši parādās

kā sevišķa tauta kopā ar savām vistuvākām radu

tautām: leišiem un prūšiem. Barons noraida uz lat-

viešu valodas cienīgo stāvokli citu valodu starpā.

Tā uzglabājusies tīra un stāv tuvu sen izmirušai, bet

Indijas svētās grāmatās atrodamai sanskrita valodai.



Tāpēc ir lieli muļķi tie, kas latviešu valodu nievā vai

atmet. Tad Barons saka: „Taču ir īsti gods tam,

kas par augstu jo augstu kungu palicis un ari citas

valodas runādams, neliedzas nemaz skaidri izteikt,

ka ir un paliek latvietis, ka no visas sirds mīlē latvie-

šu tautu un valodu, rūpēdamies par viņu, kur un kā

to iespēj."

Līdzekļus savām studijām Barons gan dabūja no

radiem, gan pats sapelnījās. Galā tie tomēr izrādī-

jās par nepietiekošiem, un viņam gribot negribotbija

1860. g. studijas jāpārtrauc. Viņš tagad kādu laiku

dzīvoja Dundagā, mācīdams radu bērnus.

Kad 1862. gadā nodibinājās Pēterpilī Pēterbur-

gas Avizes", Barons aizgāja turpu un bija par šo

avižu vienīgo un īsto pastāvīgo darbinieku, kas tām

veltīja visu savu laiku un spējas. Valdemārs bija Pē-

terburgas Avižu" dibinātājs un virziena noteicējs.

Bet viņu aizņēma visādi darbi, plāni un cīniņi, tā kā

viņam neatlika vaļas sīkumos ar avizi nodarboties.

Barons tad nu sēdēja dienu pie dienas, nereti ari nak-

tis, pie avižnieka darbiem, kārtoja, laboja, strīpoja,

rakstīja. No iesūtījumiem varēja maz ko izlietot tā-

dā veidā, kā tie ienāca. Bet nevarēja iemest papīru

kurvī uzzīmējumus, kas bija radušies pašā tautā un

kuros bija nomanāma tautas sirds pukstam. Tie bija

jāpārstrādā, jāpārraksta, un tad tos varēja ielikt avi-

zē. Pie tam bija visos sīkumos, katrā rindā, visnie-
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Dainas krājot



cīsrākā atbildē jāpatur prātā lielie mērķi, kas stāvēja

priekšā Avizēm": nest patiesību, gai-

smu, nest cīņas garu latviešu vidū par cilvēciskām

tiesībām, par brīvību, par labāku nākotni.

Pašam vadītājam tad nu vajadzēja ari daudz

rakstīt. Neiznāca neviens „Pēt. Avižu" numurs, ku-

rā nebūtu iekšā kāds Barona raksts. Viņš dod derī-

gus padomus, sniedz ziņas par dienas notikumiem,

izskaidro likumus, apraksta svešas zemes un pilsē-

tas, apskata ārzemju apstākļus un ietaises, runā par

veselības kopšanu, zemkopību, kalendāru, iepazīsti-

na lielā mērā ar dabas zinātņu panākumiem, popu-

larizē jau tanī laikā Darvina mācību par dabisko iz-

lasi un sugu izcelšanos.

Ass ierocis avižnieka rokās ir zatira, zobgalī-

bas. Pirmo reiz še nostājas latvietis kā jaunas pa-

tiesības un taisnības nesējs un met bultas uz satrunē-

jušo veco pasauli, kas gan vēl tērpjas purpurā un

zeltā un ieslēdzas staltās pilīs. No zobgaļa uzbru-

kumiem vairs nav glābiņa bizmaņiem, kuri paraduši

tumsībā vilkt savu lomu. Ar sirsnīgu prieku var no-

klausīties bizes gaudas par projām ejošiem labiem

laikiem. Zobgalim nepaliek apslēpts ari tas, ka ar

dievvārdiem un lūgšanām daudzkārt aizklāj tukšību,

zemsirdību, mantas kārību, kā to vēlāk dara Ķencis

Mērnieku laikos. Ne ar ko „Pēt. Avizes" tā neuz-

trauca Baltijas augstākās, valdošās aprindas kā ar
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savu zatiru. Uoda vietās stāvošie viri sāka par to

baiļoties, ka viņi var tikt citiem par apsmieklu. Ba-

rons (pa daļaikopā ar Valdemāru) ir šo zobgalību sa-

cerētājs un līdz ar to latviešu Hterariskās zatiras no-

dibinātājs. Tanī izsacījās latviešu nacionālā"apziņa

un progresivie centieni, kas vairs nebija apturami,

lai ari apspieda šo zatiru līdz ar avizi un avīžnie-

kiem, kas to nesa tautā. Barona radītie Žvingulis un

Brencis, Jēcis un Pēcis, tāpat smaidošais zobgalis cē-

lās atkal augšā, tiklīdz manīja, ka negaiss pāri. Pēc

«Pēterburgas Avižu" slēgšanas tie tika redzami, pa-

stāvīgi nodibinoties latviešu nacionālai avižniecībai

(«Baltijas Vēstnesī", „Baltijas Zemkopī" v. c).

Pa ainai no toreizējiem apstākļiem un paša aviž-

nieka pārdzīvojumiem pamirdz Pēterburgas Avizēs

iespiestajos Barona stāstos. Tie pieder pie pašiem

pirmajiem oriģinalstāstiem latviešu rakstniecībā.

Radītājs mākslinieks, līdzīgs Neikenam, še neparādās,

bet gan tautas dzīves novērotājs un aprakstītājs.

Humoristiskais stāsts Samaitāta tirgus braukšana at-

sedz mūsu acīm dažus skatus ap pagājušā gadu sim-

teņa vidu Kurzemē. Tā ir Baronam tik labi pazīsta-

mā muižu ļaužu, sevišķi vagara dzīve, kurā še ieska-

tāmies. Vagaru Spiņķi sagaida no lauka mājā viņa

sieva Jūle ar vakariņām un paša brūvētu alu, priekš

kā vagars dabū desmit pūru iesala deputāta gadā.

Vagaru un viņa sievu aizvizina uz tirgu staļļa puisis



Miķelis pāris zirgiem dažādām kastītēm, paudelītēm

un maizes klaipiem piekrautos ratos. Vagars izvelk

savu grezno jūras putu pīpi un Miķelis piebāž savu

koka pīpi ar sagrieztu lapu tabaku. Pāri verstes

priekš pilsētiņas, kurai jābrauc cauri, aizlaista šosejai

pāri aizkārtne: še jāmaksā ceļa nauda. Vagars dod

kādu naudas zīmi, ķo viņš sīkas naudas trūkuma dēl

dabūjis no kāda žīdu tirgotāja. Naudas saņēmējs zī-

mi atraida, teikdams, ka še pieņem kāda cita žīda

zīmes. Tādu vagaram nav un viņam jādod rubulis.

No tā viņam izdod ārā atlikumu otra žīda zīmēs. Kad

viņam tāļāk jāmaksā tilta nauda, še atkal neņem šī,

bet kāda trešā žīda zīmes. Vagaru pāris piedzīvo

ķibeli pēc ķibeles. Visnepatīkamākās ir, ka kādā

tirgus būdā rādītais pērtiķis norauj vagarienei aubi

un vagaram cepuri no galvas un ka vagaram no-

zog naudas maku. Tik visai gaidīto tirgus prieku

vietā iznāk vienīgi bēdas un nelaime, ko tirdzinieki,

mājās pārtikuši, klusumā apslēpj. Tikai kādus gadus
vēlāk vectēvs kādā priecīgā stundiņā pastāsta savus

piedzīvojumus. — Kādu citu stāstu Barons liek mutē

vectēvam, kas vēsta par savām precībām. Ceļodams

viņš nonāk kādā muižā D. (Dundagā), kur iepazīstas

ar vagara meitu un to apprec. Ari še rādītā muižu

dzīve mierīgā, mazliet humoristiskā attēlojumā, bez

kaut kāda rūgtuma vai asas kritikas. Tas visai ne-

saskan ar «Pēterburgas Avižu" garu, bet gan ar Ba-
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rona mierīgo skatu uz dzīvi, sevišķi uz sava mūža

nostaigāto ceļa gabalu.

Savas dziļākās jaunekļa jūtas Barons ielicis sa-

vos «Pēterburgas Avizēs" iespiestajos dzejoļos. Vi-

ņu nav daudz, bet viņi pieder pie latviešu lirikas-pa-
liekamiem pieminekļiem. Tas pavasaris, kas toreiz

uzausa latvju zemē, še dabūjis savu visdziļāko no-

jausmu un cerību ietēlojumu. Pavasaris iet saites

raisīdams, slogus noveldams, visus brīvus pestīdams

un sirdis atvērdams (Pavasara). Latviešiem vēl viss

priekšā. Viņiem nav ko kavēties pie veciem laikiem.

„Uz priekšu, brāli, naigi, naigi! Mums pieder nāka-

maji laiki." Priekšā līgo plašās druvas, kas prasa

spēka un knašu roku kopuma (Mūsu manta). Darbā

nāks palīgā ari apgulušies vectēvi. Tie nav meklēja-
mi tanīs kapenēs, kas apzīmētas staltiem goda sta-

biem, spožiem zelta rakstiem, aptaisītas klintīm, ak-

meņiem un ķēdēm, bet gan zaļajā, spēka pilnu strād-

nieku koptajā druvā,kurkuplais ozols vēsta,ka še savu

dzīvi beiguši daudz slavenu vectēvu (Divējādas ka-

penes). Un tad nemirstīgs zimbols viņa laika centie-

niem ir Kalnu strauts (dzejolis pazīstams ar virs-

rakstu Upe un cilvēka dzīve). Tas ceļas kalnā kā

mazs avots, dodas strauji lejā, gribēdams sasniegt

auglīgas druvas. Bet klintis tam stājas pretī un slēdz

cieti ceļu. Strauts nerimst, krāj spēkus, ceļas varen,

gāžas klintīm pāri, grūst iekšā dziļumā, rauj līdz



klinšu drupas, lai ari daža lāsīte mirdz un birst kā

asaras. Viļņo tad un viņš pa leju tālāk jaunā spēkā.

„Un visas malu malas zeļ, zaļo, kuplo, zied." Dzejo-

ļa divus pirmos pantus Barons ieraksta Valdemāra

albumā, kad pēdējais 1858. g., studijas beidzis, aiziet

no Tērbatas. Ar to Barona dzejai dota tieša attiecība

pret tā laika lielajiem darbiniekiemun pret viņu pašu.

Viņā iemīt toreizējo daudzkārt trokšņaino un uztrau-

cošo darbu klusā, dziļā dvēsele, kas pašā darba

trauksmē vienmēr sevī noskaņota un, ja reiz aiz

klizmām darbs tomēr uz brīdi jāpārtrauc, nes un glabā

sevī mierīgi labāku laiku cerību.

Straujajam Valdemāram tā nostājas blākam Ba-

rons kā viņa labais gars, kā klusā darba darītājs

un atbalsts grūtā brīdī. Kad 1865. g. Pēterburgas

Avizēm bija jāapstājas un postā nākušie izceļotāji uz

Novgorodas guberņu uzgrieza vainu Valdemāram,
šis zaudēja visu: mantu,slavu, stāvokli, un pārdzīvoja
vistumšāko brīdi savā mūžā. Barons nu bija tas, kas

viņu mierināja un izglābano izmisuma. Kādu vakaru

no Barona atvadīdamies, Valdemārs piebilda, ka viņš

šķiras no tā varbūt uz mūžu. Barons mierīgi norā-

dīja uz to, ko šādā gadījumā sacīšot viņa ienaidnieki,

un atrada viņu otrā rītā spirgtu veselu, gatavu spītēt

visām vētrām.

Bija pienākusi tautas lielajiem darbiniekiem vis-

nopietnākā dzīves krīze. Nebija viņiem nu vairs ne-



kādas iespējas uzsākto darbu turpināt, vai ari pēc

kāda cita vispārības darba ķerties agrākājā vietā.

Pēterpils bija jāatstāj. Pa tam Barons bija aprecē-

jies un piedzīvojis dēlu. Viņš apņēmās jauno sievu

un dēliņu atstāt Pēterpilī un gāja pats uz Maskavu.

Še viņš pirmajā laikā nodarbojās par skolotāju dažās

mācības iestādēs, bet tad dabūja mājskolotāja vietu

Voroņežas guberņā pie Ostrogočkas apriņķa muiž-

nieku priekšnieka Stankeviča. Šai vietā Barons pa-

liek kādus 25 gadus, uzticīgi izpilda savu šaurāko

uzdevumu, pazuzdams no atklātības skatuves.

Tomēr latviešu tautai Barons nepazuda. Klu-

sumā viņš nenorima domāt par uzdevumiem, kas

viņam darāmi tautas labā. Ar saviem domu biedriem

Maskavā Barons uzturēja vienmēr sakarus. Stanke-

viču ģimene mēdza ziemu uzturēties Maskavā; še

pavadīja mājskolotājs savus audzēkņus ari uz eksā-

meniem. Maskavā lasījās atkal kopā latviešu inteli-

ģencespulciņš. Jauns, rosīgs darbinieks bija pienācis

klāt: Brīvzemnieks. Šis stājās pie darba, kas sacēla

latviešu vidū veselu kustību un pavirzīja latviešu

īpatnīgo kultūru stipri uz augšu: sakarā ar kādu krie-

vu zinātnisku biedrību viņš uzsāka un ierosināja lat-

viešu tautas tradiciju krāšanas darbus. Tautas gara

mantu bagātības, kas bija tautā noslēptas, pat likās

no tautas pavisam izzudušas, tagad nāca visā pinībā



redzamas un plustin plūda uz Maskavu. Še pamazam

izvirzījās Barona īstais mūža uzdevums.

Kad sākot no sešdesmito gadu beigām latviešu

tautas tradacijas bija ievērojamā mērā nākušas Brīv-

zemniekam rokās un viņš jau (1873. g.) bija izdevis

glītu latviešu tautas dziesmu krājumu krievu zināt-

nieku vajadzībām, krievu burtiem, ar tulkojumu, ap-

cerējumiem un piezīmēm krievu valodā, sāka Maska-

vas latviešu pulciņš par to spriest, vai nederētu izla-

sīt no iesūtītajiem manuskriptiem un agrāk iespiesta-

jiem krājumiem daiļākās, dzejiskākās dziesmas un

tās izdot latviešu pašu jo plašai lietošanai. Šādas

domas ierosināja 1878. g. Valdemārs, ziedodams šim

nolūkam kādu naudas zummu. Viņam pievienojās

Brīvzemnieks, Barons un citi. Nodomu izvešanu no-

deva Brīvzemniekam un Baronam. Brīvzemnieks

paturēja jo projām krājēja un krāšanas darbu vadī-

tāja lomu; sakrātas tautas dziesmas nāca Barona

rokās, lai viņš tās sakārtotu, sakopotu un sagatavotu

iespiedumam.

Tagad Barons pievirzījās vienam noteiktam

darbam, pie kā viņš palika vairāk kā četrdesmit ga-

dus, līdz sava milža beigām. Vēl par mājskolotāju

būdams, viņš veltīja pavaļas brīžus tā milzīgā tautas

dziesmukrājuma kārtošanai, kas nu sāka lasīties kopā

viņa rakstāmā istabā. Krāšanas darbus no jauna iero-

sinot, tautas dziesmu sūtījumivairot vairojās. Saku-
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stējās visa latviešu tauta, lai celtu klajā apslēptās

mantas. Kārtotāja darbusnevarēja sākt,pirms nav mi-

tējies tautas dziesmu pieplūdums un pirms nav pār-

redzams viss kārtojamais krājums. Bija nu jāatsakās
ari no agrākā nodoma, izdot tikai daiļākās dziesmas:

nevarējarokās nākušo tautas dziesmu bagātību vien-

kārši nolikt pie malas. No agrākā nodoma izpildīša-

nas varēja maskavnieki atsacīties vēl īpaši tāpēc, ka

sajūtamā vajadzība pēc tautā lietojama izlasītu dzies-

mu krājuma bija apmierināta no citas puses: uz tre-

šajiem dziesmu svētkiem (1888. g.) iznāca Arona

Matīsa sakopotais krājums Mūsu tautas dziesmas,kur

vaļīgā sakārtojumā un nodalījumā deva tautai rokā

viņas senās dziesmas, pa daļai izraudzītas no iespie-

stajiem krājumiem, pa daļai tieši no tautas salasītas.

Pa tam tautas dziesmu piesūtīšana maskavnie-

ki cm sāka mitēties un Barons varēja sākt pārskatīt

ienākušos manuskriptus. Bija sanākušas, ieskaitot

atkārtojumus un variantus, ap 54,000 dziesmu, vienu

tekstu vien ņemot, bez atkārtojumiem un variantiem,

vairāk par 16,000 patstāvīgu dziesmu. Nu cēlās jau-

tājums, vai šīs dziesmas vien izdot, jeb vai tām pie-

vienot klāt ari citur sakrātos manuskriptus un jau

iespiestās dziesmas. Pie dziesmu krāšanas plašākos

apmēros bija stājušās ari dažas zinātniskas iestādes,

īpaši Rīgas Latv. biedrības Zinībukomisija un Jelga-

vas Latv. biedrības Rakstniecības nodaļa. Lai visu
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plašo dziesmu krājumu sadabūtu kopā un sevišķi lai

to iespiestu, vajadzēja lielu naudas līdzekļu, kādu

maskavniekiem nebija. Še nu izlīdzēja Pēterpils liel-

tirgotājs Henrijs Vissendorfs, kam bija sakari ar

Pēterpils Zinātņu akadēmiju. Viņš piedāvāja (1893-

-g. ) Baronam savu palīdzību dziesmu krājumus kopā
sadabūt un izdot. Visi pieejamie manuskriptu krā-

jumi tad nu nāca Baronam rokās 1893. g. Pieskaitot

klāt jauniespiestās dziesmas, sakārtojamo dziesmu

skaits sniedzās pāri 150,000; neierēķinot atkārtoju-

mus un variantus, še bija ap 20,000 patstāvīgu

dziesmu.

Barons tagad (1893. g.) pārbrauca uz Rīgu, ap-

metās vispirms dzīvot pie sava dēla un nu sēdēja
dienu pie dienas dziesmas kārtodams kādus 25 gadus.

Jau iepriekš, par mājskolotāju un Maskavā būdams,

viņš bija nogatavojis sastādāmā darba plānu. Ilgi

viņam bija ko domāt un pētīt, kamēr tika pie tāda

nodalījuma un iekārtojuma, kas piemērots dziesmu

sastāvam, kurā dabiski ietilpst viss neaptveramais
dziesmu daudzums. Viņš pārbaudija dziesmu iedalī-

jumu visos līdz tam iznākušos krājumus, bet nekur

neatrada, ka dziesmu masa būtu svabadi ievietojama

tur uzstādītās nodaļās. Arvien vairāk iedziļojoties

diendienā cilātājos tautas dziesmu materiālos, Baro-

nam uzausa vienkārša, bet liela doma. Tautas dzies-

mas apdzied dzīvi, ietver sevī atsevišķos dzīves



momentus. Bet cilvēka dzīvei taču pilnīgi noteikta

gaita, viņas momenti seko cits citam cieši noteiktā

kārtībā. Cilvēks dzimst, uzaug, stājās dzīvē v. t. t.

Ja tad nu tautas dziesmas sevī ietver atsevišķos dzī-

ves momentus, tad viņas dabiski pievērsies cita citai

tāpat, kā dzīves gaitā pieslēdzas viens solis otram,

un dzīves lielie cēlieni norādīs dziesmu nodaļas: bēr-

nība, jaunība, precības v. t. c. Še nu bija ieraugāma

gaiša stiga, kas ved pa tautas dziesmu milzīgo mežu.

Šī bija galvenā, no kuras izzarciās sīkākās: darbi un

amati, svētki un svināmas diena
o

v. t. t.

Plāns nu būtu galvenajos vilcienos gatavs; vaja-

dzēja tik nu tanī iekārtot visu lielo dziesmu krājumu.

Tas tomēr nebija tik vienkāršs un viegls darbs. Gal-

venās nodaļas bija sadalāmas sīkās un vēl sīkākās

rubrikās. Katrā no tām nāca savas dziesmas; pie tam

dažkārt attiecās uz vienu pašu momentu vairākas, un

ari viena pati dziesma bija vairāk variantos unatkār-

tojumos. Bet nedrīkstēja neviens pats variants, ne-

viens uzzīmējums pazust. Lai visu materiālu krāju-

mu varētu tā nokārtot, izrādījās par nepieciešamu

sevišķs mechanisms. Barons tad nu, vēl Maskavā

būdams, lika galdniekamuztaisīt īpašu skapi pēc uz-

zīmēta plāna. Šim tā sauktājam Daiņu skapim ir 70

atvilktnes, katrā pa 20 nodalījumiem. Pa atvilktnēm

un viņu nodalījumiem nu varēja pēc izstrādātā plāna
ievietot nokārtojamās dziesmas. Bet lai dziesmas
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varētu katru par sevi ielikt zināmā atvilktnes noda-

lījumā, tās bija pārrakstāmas noteikta lieluma strē-

melītēs. Ari šo darbu Barons izdarīja pa lielu lielai

daļai pats.

Barons tad nu cēla lielo dziesmu ēku. Kā nam-

daris liek ķieģeli pie ķieģeļa, tā Barons lika dziesmu

pie dziesmu, līdz staltņ, varenā būve nāca gatava.

No pamata līdz čukuram viņš to uztaisīja kā milzīgu
meistara darbu, kurā katrs nieciņš iekārtots ar gudru

ziņu. Katrai dziesmai nevien bija ierādīta īstā vieta,

bet pie katras bija norādīts, no kurienes tā ienākusi

(un kaut tā ari būtu iesūtīta no simts vietām), kādi

tai varianti, kas to uzrakstījis (tāpat kas uzrakstījis

variantus), no kāda manuskripta vai iespiesta krāju-

ma tā ņemta v. t. t.

Pa tam Barona rokās nākušo dziesmu skaits pie-

auga uz 218,000, ieskaitot variantus un atkārtojumus;

patstāvīgu dziesmu skaits sniedzās uz 35,000. Barona

lielā latviešu tautas dziesmu sakopojuma,Latvju

Dainu, pirmā burtnica iznāca 1894.g. Jelgavā,Vissen-

dorfa apgādāta. Turpat iznāca viss pirmais sējums,

kas aptvēra 10 burtnicas. Sākot ar otro sējumu, ap-

gādību un iespiešanu uzņēmās Pēterpils Zinātņuaka-

dēmija, kas izdeva uzsākto darbu ne vairs burtnicās,

bet sējumos. Pēdējais, septītais, sējums nāca gatavs

1915. g. Darbam pavisam 5 daļas, no kurām trešajai,

(kāzu un precību dziesmām) trīs sējumi. Katrs sē-
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jums aptver ap 1000 lapas pušu. Pie minētājām 5 da-

lām vēl nāk klāt plānākā sestā dala ar nerātnām

dziesmām.

Uz laiku laikiem Barons izkaisītās latviešu tautas

dziesmas salasījis kopā un sakārtojis par vienu vie-

nīgu lielu darbu, lielu pēc sava apmēra un pēc savām

īpašībām. Ko paaudžu paaudzes pa gadu simteņiem

darinājušas, tam Barons devis galīgo veidojumu un

neiznīcību. Latviešu tautas dziesmas, ieslēgtas Ba-

rona Latvju Dainās, nu vairs nevar pazust. Tās ir

ari latviešu tautas neiznīcības ķīla.
Ar Barona Latvju Dainām latvieši nostājas bla-

kus tām tautām, kam ir lieli, nemirstīgi tautas dzejas

pieminekļi. Kā indiešiem Vedi, Mahabharata un Ra-

majana,grieķiem Iliada un Odiseja, vāciem Nibelungi

un Gudruna, somiem Kalevala, igauņiem Kalevi-

poegs, tā nu latviešiem ir Latvju Dainas.

Tikai jaunākos laikos pie saviem uzrakstītiem

tautas dzejas pieminekļiem bija tikuši ari mūsu kai-

miņi somi un igauņi. Somu tautas epu Kalevalu sa-

stādīja pa lielākai daļai no tautā salasītiem dziedā-

jumiem zinātnieks un dzejnieks Eliass Lonrots un

laida to klajā pirmajā izdevumā 1835. g., otrā, gan-

drīz divkārt pavairotā izdevumā 1849. g. Tādā pat

kārtā sagādāja igauņiemReinholds Kreucvalds viņu

tautas epu Kalevipoegu, kura pirmā burtnica iznāca

1857. g., viss eps 1861. g. Tādus panākumus kaimiņu
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tautās redzēdami, ari daži latviešu dzejnieki (Pum-

purs, Lautenbachs) nāca uz domām sastādīt latviešu

tautas epu. Viņu darbi (Lāčplēsis, Niedrīšu Vidvuds)

tomēr par tautas epiem nav saucami: tanīs iestrādā-

tās tautas teikas šo dzejnieku pašu veidotas un nav

dzejas formā atrastas tautā. Gan ari Kalevipoegā

uzņemtās teikas pa lielākai daļai Kreucvalds pats

tvēra dzejā, tomēr vairāk nekā trešā dala šai epā

uzņemtā teksta uzrakstīta dzejiskā veidā tieši no tau-

tas. Minētajos latviešu epos šāda no tautas ņemta

episkas dzejas teksta nav nemaz. Latviešu tautas

dzejas pieminekli varēja radīt tikai no tiem dzejas

materiāliem, kas bija atrodami latviešu tautā pašā.

Un to darīja Krišjānis Barons.

Gan no latviešu tautā uzejamās dzejas neiz-

nāca pēc savām īpašībām tāds mākslas darbs kā mi-

nētām tautām, bet pēc savas vērtības ne zemāk stā-

dams. Latvju Dainas nav eps tādā nozīmē kā Odi-

seja, Nibelungi vai Kalevipoegs. Tanīs nav tēloti

vārdā minēti varoņi sarežģītā darbībā un cīņās. Bet

ari Latvju Dainās ir savs episks pavediens, cilvēka

mūža gaita, un savs varonis, latviešu tauta ar saviem

pārdzīvojumiem. Latvju Dainas, šis tautas dvēseles

stāsts, varēja rasties tikai laikā, kad ne atsevišķiem

varoņiem ir nozīme,bet tautai savā visumā, vienkār-

šajiem, citkārt aizmirstajiem tautas locekļiem, kas

izbauda visu cilvēcisko ne mazāk kā viņi varoņi.
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Rodoties savā pēdējā, Barona dotā noveidojumā
demokrātiskā laikā, Latvju Dainām ir demokrātisks

raksturs. Gan ari grieķiem, tāpat kā citām tautām,

bija savas liriskas tautas dziesmas. Tomēr laikā,
kad visu acis vērsās uz karotājiem, varoņiemun tau-

tas vadoņiem, kalpotājus vergus nemaz cilvēka vēr-

tībā neturot, varēja nākt cienā un dabūt noslēgtu vei-

du tikai varoņepi. Kultūras gaitai vajadzēja ņemt

citu virzienu, kultūras kopēju acīs vajadzēja pacelties

aizmirstām, par mežoņiem turētām tautām un par

nastu nesējiem kustoņiem nostādītām laužu kārtām,
lai piegrieztu vērību tiem gara darinājumiem, kas

bija šinīs tautās un ļaudīs, un atrastu tanīs tikpat īstas

un dziļas cilvēciskas jūtas, kā augstāko aprindu cie-

nītos darbos. Lai gan ar latviešu tautu saaugušas no

laiku gala, latviešu tautas dziesmas varēja pacelties

par lielu, noapaļotu, inteliģences un zinātnieku ap-

rindās augsti cienītu darbu tikai jaunākos, demokrā-

tisma pārvaldītos laikos.

Jaunākie laiki devuši Latvju Dainām zināmā

mērā ari zinātnisku raksturu. Ap deviņpadsmitā

gadu simteņa beigām nevarēja kultūras tautas inte-

liģencē ne valdīt tie uzskati, kas tautas senējās gara

mantās, ne ari būt dzīvas tās radošās spējas, no ku-

rām cēlusies tautas dzeja. Ja vēl Kreucvalds ap

deviņpadsmitā gadu simteņa vidu varēja kaut kā

pakaļdarināt igauņu tautas dzeju, tad šī gadu simteņa



beigās kultūrā tālāk tikušo latviešu inteliģences lo-

ceklim tas vairs nebija iespējams. To tiesu mācīta

latvieša skats bija uz senatnes tradicijām tik tālu zi-

nātniski noasinājies, ka viņam šīs mantas parādījās

par negrozāmām, neatsverami vērtīgām, godbijīgi

cienījamām. Pilnīgi tādas, kādas tās ir, viņas uzņe-

mot un cienot, atklājās ari viņu īpatnīgā, lielā dzejas
vērtība. Juzdamies savās interesēs, savā gara vir-

zienā saskaņā ar sava laika un savas tautas inteli-

ģenci, Barons ķērās pie latviešu tautas dziesmu sa-

kārtošanas kā rūpīgs zinātnieks. Katrā Latvju Dainu

lapas pusē, katrā pantā, katrā rakstu zīmē manāma

viņu sastādītāja zinātniskā nopietnība un rūpība.

levērojot latviešu tautas dziesmu milzīgo skaitu,
kā ari to, cik viņas dažādas un sīkas, ir saprotams, ka

tās nevarēja sakārtot pāris gados, īpaši ne par tādu

visos sīkumos noskaņotu kopdarbu, par kādu iznāku-

šas Latvju Dainas. Kas zin, vai latvieši kaut kad būtu

tikuši pie šāda dziesmu sastādījuma, ja viņu vidū

nebūtu cēlies tāds vīrs, kā Krišjānis Barons, ko karsta

tautas un viņas dziesmu mīlestība nosaistīja pie šī

darba vairāk gadu desmitus. Viņš, paklausīdams sa-

vai pienākuma apziņai, uzlika sev visstingrāko

disciplinu. Viņš noteikti un cieši atsacījās no katras

izskaldīšanās, nebija piedabūjams ne kaut kur sniegt

kādu rakstu, vai uzstāties ar kādu priekšlasījumu,

pirms nebija beidzis savu lielo darbu. Pie tam viņš
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iekārtoja dienu, ka spēki nepagurst un ka var ko pa-

darīt: cēlās agri no rīta augšā, gāja agri gulēt, kār-

tīgi pāris stundas dienā pastaigājās. Tikai tā bija

iespējams vest lielo pasākumu galā.

Strādādams pie Latvju Dainām, Barons gāja

preti sava mūža vakaram. Vairākkārt viņš mainīja

savu dzīves vietu. Gribēdams vairāk miera, Viņš

no dēla, kas dzīvoja Suvorova ielā, aizgāja ar savu

dzīves biedri 1904. g. uz Āgenskalnu un no šejienes

1909. gadā uz Dombrovska celto Burtnieku māju Mīl-

grāvī, kur palika desmit ,gadus, zaudēdams še (1914.

g.) savu dzīves biedri. Sava mūža pēdējos gadus

viņš pavadīja atkal sava dēla ģimenē. Nobeidzis

lielo darbu, viņš ķērās pie dziesmu pētījumiem, at-

miņu uzzīmējumiem un pie Latvju Dainu izlases.

Viņš piedzīvoja ari sava lielā darba otru izdevumu.

Mierīgi un jauki slīka uz leju Barona mūža saule.

Tā norietēja 8. martā 1923. g. Svinīgs sēru miers nu

iestājās latviešu tautā. Visu acis virzījās uz to pusi,

kur savas pēdējās gaitas nostaigāja apklusušais dar-

binieks. Tas notika tanī nojausmā, ka Barons viņu

labākajai daļai, kas ieguldīta viņu dziesmās, bija no-

drošinājis mūžīgu dzīvību. Kad 14. martā Baronu no

Māras baznīcas vadīja uz Gertrūdes kapiem,bija visa

Rīga viens vienīgs izgreznots sēru nams, pilns goda

drēbēs tērpušos bērinieki. Tikai dziesmu skaņas,

muziķa varēja cik necik izteikt to, ka viņi sevī nesa.
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Un ari viņu soļi, kustības, vaibsti bija muziķa. Kad

virs aizvērta kapa zaļumu un ziedu kaudzei paceļo-

ties, sārta ndrietēja marta saule, tad katrs zināja, ka

tā atkal lēks un dienu pa dienai nesīs Latvijai pava-

sari. Tāda nenorietoša saule, kas tautā uztur mūžīgu

pavasari, ir Barona sakopotās latvju dziesmas.
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