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1. Ausekļa laikmets.

Ausekļa talanta uzplaukums un ziedēšana aptver pā-

rāk īsu laika sprīdi — septiņdesmitos gadus pagājušā ga-

dusimtenī. Ausekļa «Dzejas" iznāk 1873. g,, bet 1878.

gada beigās jau viņa pēdējā grāmata: «Baltijas grunt-

nieku kalendārs". Ausekļa pirmie literariskic mēģinā-

jumi ir no semināra laikiem (1870), tā tad visa Ausekļa

dzejnieka darbība aptver nepilnus desmit gadus. Bet ši-

nīs desmit gados Auseklis tik spilgti izteicis pats sevi un

savu laikmetu, kā reti cits kāds. Šī laikmeta raksturīgākā

pazīme ir nacionālais romantisms.

Latviešu atmodas laikmeta ritu bija jau iezvanījuši
Tērbatas latviešu studenti Jaunlatvieši" ar Krišjāni Val-

demāru, Juri Allunanu un Krišjāni Baronu priekšgalā.

Valdemāra izdotās «Pēterburgas Avīzes" (1862.—65.) iz-

cīnīja pirmās nacionālās cīņas ar Baltijas feodālisma aiz-

stāvjiem, galvenā kārtā vācu muižniekiem un latviešu mā-

cītājiem latviešu draudzēs, bet ar «Pēterburgas Avīžu"

apstāšanos cīņa nebūt vēl nebija galā. Viņa turpinājās

tikpat asi un nežēlīgi, bet pašiem latviešiem mazāk gaiši

saskatāmā formā: Maskavas un Pēterpils krievu un

vācu presē. Šī cīņa vēl turpinājās visus septiņdesmitos

gadus. Cīņas vadītājs un galvenais ģenerālis joprojām

palika Krišjānis Valdemārs. Viņš atradās saviem preti-

niekiem grūti ieņemamā cietoksnī — kā labākais jūrlietu

speciālists lielajā Krievijas valstī. Viņš dibina jūrskolas,

apceļo jūrniecības interesēs citas zemes, dibina jūrniecī-

bas biedrības, izstrādā vai caurskata Krievijas jūrniecī-
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bas likumu projektus. Šinīs pozicijās muižniekiem ir

grūti pietikt Kr. Valdemāram.

Bet Valdemāram ir cits cīņas lauks, kur stāv cieti

klāt visa viņa sirds. Tas ir viņa tautas politiskais un

kulturelais liktenis. «Pēterburgas Avīžu" kulturelo uz-

devumu uzņēmās turpināt «Baltijas Vēstnesis" (1869), vē-

lāk tam piebiedrojās «Baltijas Zemkopis" un «Balss"

(1878). Bet ģeneralcīņa bija jāizcīna citās sfērās.

Gan pats Valdemārs, gan Valdemāra centienu biedri

uzmanīgi sekoja tam, kas notiek Latvijā. Un te bija sā-

cies jauns virziens vācu politikā. Nesaudzīga latviešu

pārvācošana, sākot ar tautskolu un beidzot ar vidusskolu.

Vajadzēja šim procesam turpināties mierīgi savus pāris

gadudesmit un varētu teikt, latviešu tautas nacionālā dzī-

vība būtu apdraudēta, ja ne galīgi iznīcināta. Vācu va-

loda, vācu domāšanas veids, vācu literatūra, vācu parašas

pilnīgi pārsātinātu latviešu inteliģenci un pārietu ari vien-

kāršā tautā. Še vajadzēja ātra un droša glābiņa. To

atrada lielākais latvju diplomāts, kādu jebkad pazīst lat-

vju politiskā doma — Krišjānis Valdemārs.

Viņš nostājās uz krievu valsts vīra viedokļa un at-

vēra krievu sabiedrībai acis par apstākļiem Baltijā. Val-

demārs pravieša garā paredz nākošo Vācijas karu ar

Krieviju un Vācijas tieksmes pēc Baltijas. Ko Krievija kā

valsts ir darījusi, lai stātos te pretīm vācu tieksmēm?

Viņa pat ļauj aizskalot pēdējo dabīgo valni — vietējo

tautu nacionālo patstāvību, —
lai Vācijas iekarojumam

būtu jau sagatavota zeme. Krievija to nedrīkst atļaut.
Viņai jāmeklē, vietējās tautības neapspiežot, tās sev tu-

vināt. Latvieši un igauņi jau tagad mācās krievu valodu,
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norunājot, ka latvjiem un igauņiem jāpilda karadienests

Krievijā. Ar savu diplomātiju Valdemārs panāca spēju

skolu politikas maiņu Baltijā. Tiek apturēta skolās lat-

viešu tautas pārvācošana, tautskolās dabū tiesību latviešu

valoda, sāk uzplaukt latviešu kultūra: iznāk laikraksti,

kuplojas literatūra, dibinājās biedrības, sasauktas skolo-

tāju konferences, sarīkoti dziesmu svētki, sanāk latvju

lauksaimnieku kongress, nodibinājās latviešu teatrs. Tā-

dos apstākļos Auseklis varēja sapņot par sarkanbalto lat-

viešu karogu un pravieša balsī dziedāt:

Tautas dēli uzminēja

Sen aizmirstu svētumu:

Gaismu sauca, gaisma ausa!

Augšām ceļas Gaismas pils!

Ši gaismas pils cēlās augšām no senatnes, no pa-

gātnes. Auseklis bija sava laika romantiķis, kurš tautas

slavas laikus skatīja pagātnē. Romantiķis nekad nemeklē

savu sapņu ideālu tagadnē, bet arvien projām no sevis -—

pagātnē vai nākotnē. Septiņdesmitos gados vēl klaušu

iaiku nomāktais gaiss nebija izklīdis latviešu sētās un

mājās. Latvieši vēl bija mazturīgi, viņu nacionālā kul-

tūra maza, akadēmiski izglītotus latviešus varēja saskai-

tīt desmitos. Tikai senatnē bija slavenas tautas, sla-

vena pagātne — ar saviem dieviem, ar saviem varoņiem,

ar saviem kariem, ar savām uzvarām. Tamdēļ Auseklis

dzied par trīs dievu ozoliem pie vecās Daugavas, kur

zaļi zari likti uz akmens ziedokļa un sirdis lēkušas laimē

šai dievu svētnicā; Auseklis dzied par vaideloti, kas ar

savām brīnišķīgām dziesmām izglābj tautu no kara brie-

smām; Auseklis dzied par nogrimušu Gaismas pili, ko



8

tikai jauni laiki var uzcelt. Bet viss tas bijis, viss tas

pieder pagājībai. Šo pagātni var atburt tikai tautas dzie-

sminieks, apgarojot tautu tagadnē uz jaunām cīņām un

slavas darbiem. Tā Auseklis, kā sava laika bērns, na-

cionālists un romantiķis, saprata savu uzdevumu un to

izpildīja ar visu savu talantu un dvēseles spēkiem. Bet

degdams par sava laika ideāliem, izteikdams tos savās

dzejās, Auseklis tajās ielicis skaistuma vērtības — sava

radošā gara brīnišķīgos ziedus. Tamdēļ Auseklis pieder

ne tikai kultūras vēsturei, bet ari tagadnei. Latviešu ori-

ģinālā lirika ar Ausekli var uzrādīt savu pirmo lielo

estētu liriķi. Ne Juris Allunans, ne Pumpurs, ne Kaudzī-

tes Matīss nesasniedz to formas oriģinalitāti, to mūzikas

bagātību un ainu gleznainību, kādu mums dod Ausekļa li-

rika. No nedrošiem, gadusimteņiem ilgiem dzejas mēģi-

nājumiem, kur ir atsevišķi labi gabaliņi, bet trūkst pilnī-
bas visumā, Ausekļa dzeja, saistīdama mus ar viņa laiku

un centieniem, pārved latviešus jaunu laiku mākslas

dzejā.

2. Bērnība un pirmie skolas gadi.

(1850.—1868.)

Ausekļa dzimtene ir Alojas draudze, Vidzemē.
Te 6. sept. (v. st.) 1850. g. Ungurpils Sīpolu mājās saim-

niekam Jēkabam Krogzemim piedzima dēls, piektais ģi-
menē, ko nokrustīja par Miķeli, bet sauca par Miku.

(Krogzemju uzvārds baznīcas grāmatās stāv Krogzēn.)
Mājam toreiz bij nedaudz tīrumu —

ap 30 hektāru, visa

pārejā mājas platība bija mežs, pļavas, purvi. Šie meži
vel Krogzemju Miikus bērna dienās bijuši tik lieli un ne-



aizkārti, ka tajos lielā vairumā mājojuši brieži, vilki, lāči.

Krogzemju dzimtas vecākie locekļi vēl tagad atceras

medības, kad nošauti 15—18 brieži vienā reizē. (Šīs un

citas biogrāfiskās ziņas no J. Lapiņa plašās, pagaidām

pilnīgākās monogrāfijas par Ausekli: „Ausekļa dzīve un

darbi", Rīgā, A. Gulbja apg., 1923.) Vecāki piederējuši

pie hernhutiešiem. Savu jūsmas garu un fantāziju dzej-

nieks, liekas, mantojis no mātes Annas, rakstura stin-

grumu, pie reizes pat ietiepību — no tēva Jēkaba. Mi-

kus bērna dienās sevišķi par viņu rūpējušies divi brāļi —

skolotājs Mārtiņš (dzīvoja Pēterpilī) un vēlāk Andrējs,

kas pēc tēva nāves uzņēma Sīpolu saimniecību.

Krogzemju Mikus pirmie bērnības apstākli atgādina

vēl smagos klaušu laikus. Šo istabu atrodam aprakstītu

Ausekļa novelē «Līdumnieks": «Dūmiem bija jāvelkas

pa lodziņiem un čugumiem. Toreiz cilvēku dzīvokļi lī-

dzinājās kūpošiem velēnu kopiem, lai gan ļaudis to vai-

rāk ieturēja, viņus savās mīklās nosaukdami par lāci.

(Dzīvojama māja ir zem viena jumta ar riju un piedarbu.)

Rijas galā bija saimnieku un kalpu istaba, viena otrai

blakus, stikla logiem un augstiem, gandrīz nepārkāpja-

miem sliekšņiem. No rijas krāsns šinīs ļaužu mitekļos

iespiedās liels gabals, kas kā mīlīga māte un visas mā-

jas dzīvība savu siltumu bagātīgi izplatīja abās nodaļās."

Pirmie iespaidi, ko zēns smēlās vecāku mājās, bij

godbijība pret lielo, pirmatnējo dabu visapkārt, otrkārt —

dievbijība un darba tikums, ko zēnam rādīja vecāku

priekšzīme. Cik pa nedēļas dienām vecāki bija klusi un

neatlaidīgi darbā, tik svētdienas rītos čakli, celties jau

agri augšā un doties uz attālo liernhutiešu saiešanas
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namu, klausīties dievvārdus; pusdienā bijuši baznīcā, bet

pievakarē sēdējuši mājas priekšā un dziedājuši garīgas

dziesmas. Vakara lūgšanu skaitot, bērniem vajadzēja

skaitīt līdz. Krogzemja Mikus tēvs pēc dabas bijis liels

optimists, un pat grūtākos dzīves brīžos, kā pēc mājas

ugunsgrēka (Mikus māsas kāzās) un citās likstās arvien

mēdzis sacīt: Dievs labi dar\ ko darīdams!
— Drusku

Mikus gājis ari ganos, bijis liels dziedātājs, bet vaļas

brīžos mīlējis ari grāmatas lasīt.

Pirmo skolas mācību Mikus guva tuvējā Alojas

draudzes skolā, bet kad tur maz bija panākumu, gan ne

Mikus dēļ, tad vecākais brālis Mārtiņš paskubināja Miku

nodot Dikļu draudzes skolā. Še Mikus diezgan labi iemā-

cījās vācu valodu.

levērojot zēna centīgo dabu, ģimenē izšķīrās, izglītot

Miku par skolotāju. Dikļu draudzes skolas zināšanas to-

mēr nebij vēl pietiekošas, lai iestātos Cimzes skolotāju

seminārā Valkā. Tamdēļ brālis Andrejs Miku noveda uz

toreiz daudzināto Hrgļu draudzes skolu pie skolotāja Tē-

rauda, lai tur iegūtu trūkstošās zināšanas, ka varētu iestā
T

ties seminārā. Tas notika 1867. g. rudenī, kad Krogze-

mim bija 17 gadu. Par Mikus mācības laiku Ērgļu drau-

dzes skolā uzglabājušās pazīstamā muziķa Jurjānu An-

dreja atmiņas: „Lai gan Auseklis mīlēja vientulību un

dabas jaukumus, kas Ērgļos bagātīgi piemita, tomēr viņš
ari labprāt ar mums, maziņajiem, jokoja. Tā kā viņam

bija lieli sprogaini mati un dziļas acis, kas it kā atgādināja

auna galvu, tad mēs viņu iesaucām par auna galvu, par

ko viņš nebūt neļaunojās, bet labprāt spēlēja auna lomu,

mūs ar galvu badīdams. Bet kad mēs viņu par daudz
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nelikām mierā, tad viņš ātri sadusmojās un mūs labi

krietni mizoja. Toreiz un priekš tiem gadiem viņš labi

spēlēja klavieres, un, varbūt, tas mani pamudināja ari

uzcītīgāk klavieres spēlēt. Toreizējam skolotājam Tē-

raudam it sevišķi patika viņa domuraksti, kuros viņš iz-

teica domas, ko tikai liels cilvēks varēja izteikt. Pāra

reizes pa svētku laiku viņš apmeklēja manu tēvu un trieca

par nopietnam lietam."

3. Auseklis Cimzes skolotāju seminarā.

(1868.—1871.)

1868. gada rudenī Auseklis (Krogzemju Mikus) iestā-

jās Cimzes skolotāju seminārā. Šie trīs seminārā pava-

dītie gadi atstāj lielu iespaidu uz Ausekļa personības un

rakstura izveidošanos: viņā nostiprinājās dedzīgs na-

cionālists, ideāls revolucionārs un izglītots paidagogs. Pa

daļai šie rakstura dīgļi sastopami Auseklī jau no dzim-

šanas, pa daļai tie pieņēmušies draudzes skolā, bet attī-

stījušies seminārā.

Vispirms vientulība un daba, kuru Auseklis mīlēja no

mazām dienām, attīstīja viņā vienu dziņu — lasīšanas

kāri. Pēc Ausekļa semināra biedru atmiņām (jau piemi-
nētā Lapiņa monogrāfijā), Auseklis lasījis seminārā: Rū-

tenberģa — Baltijas vēsturi, Merkeļa — „Vanemu Jman-

tu" un ~Latviešus" un Valdemāra — «Pēterburgas Avī-

zes."

Rūtenberga «Baltijas vēsture" (latviski Vidiņu Jāņa

tulkojumā, Uērta gr. tirg. apgādībā) ir brīvprātīga baltieša

gara darbs, kurš apgaismo Baltijas vēsturi pavisam citādā
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gaismā, nekā to darīja citi Rūtenberga tautas brāli. Tās

autoram ir silta sirds par latviešu tautas postu un vēstu-

riskām ciešanām: Viņš nebaidās pārmest „dažiem" muiž-

niekiem, kuri vēl cietāki, nekā viduslaiku bruņinieki, sa-

rausuši sev zemnieku zemi un zemniekus padarījuši par

proletāriešiem. Par citu vēsturnieku daudzināto muiž-

nieku brammanību, Rūteuberģis pastāsta, pēc kronikām

faktu, ka muižnieki, kāzās plītēdami, lielījušies ar savu

dūšību un bezbailību pret krievu pulkiem. „Bet kad kā-

zas bija beigtas, un viņiem bija jāiet karā, tad daudzi

bēga nevien no krieviem, bet ari no eglēm un krūmiem,

kurus noturēja no tālienes par krieviem. — Vārdu: at-

pakaļ! atpakaļ! bieži vien dzirdēja un krievi dzina jo-

kus ar šo vārdu." Šie mazie citāti rāda, kādā garā sa-

rakstīta Rūtenberga vēsture un cik lielā mērā tā atšķiras

no Baltijas muižnieku slavināšanas literatūras. Protams,
ka Rūtenberga kaisītā sēkla Ausekļa sirdī atrada auglīgu
zemi

— Auseklis gaišāki sāka redzēt un saprast savas

tautas smago stāvokli un kārstāki mīlestībā degt pret

savu tautu. Merķeļa raksti varēja šai mīlestības ugunij

tikai pienest jaunu, sausu malku klāt.

Ka ~Pēterburgas Avīzes" Auseklis būtu lasījis, uz

pirmo acumirkli izliekas maz ticams. Tās bija apstājušās

jau priekš 5 gadiem —kā viņas radās seminārā? Cimze

nebij «Pēterburgas Avīžu" draugs. Drīzāk jādomā, ka Au-

seklis varēja ar tām iepazīties jau Erglu draudzes skolā

pie Tērauda, uzglabājušās iesietas, jo tauta „Pēterbur-
gas Avīzes" uzskatīja kā dārgu piemiņu un glabāja katru

mantu. Tad Auseklis varēja ari iepazīties ar vārdu „biz-
manis". Bet ne mazāk šis vārds bija populārs ari „Balt.
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Vestn.", kurš tolaik jau iznāca un droši bija lasāms au-

gošo skolotāju saimē.

Tā kā Auseklis seminārā nodevās daudz lasīšanai,

tad viņš nepiederēja pie pirmajiem skolēniem, kā varētu

domāt, spriežot no Ausekļa apdāvinātības. Visā visumā

Auseklis seminārā bijis viduvējs skolēns. Pavisam Au-

seklim, tāpat kā Kronvaldam, nevedies ar ticības mācību,

pie kam savu dalu varēja būt vainīgs ari nemākulīgais

pasniegšanas veids. Semināristiem radies konflikts ar

ticības mācības skolotāju. To izlīdzinājis Cimze tādā

kārtā, ka atļāvis semināristiem latvju valodas stundas pie
ticības mācības skolotāja. Tas pasniedzis tiem par brīvu.

Bet Auseklim Cimze, kā „mazāk sekmīgam" semināri-

stam neatļāvis šīs stundas ņemt. Tikai kad semināristu

delegācija aizlūgusi direktoram par savu biedri, tas bei-

dzot piekāpies.

Ko no semināra Auseklis paliekamu ieguva — tā bija
vācu klasiskās literatūras pazīšana, ko seminārā pasnie-

dza diezgan pamatīgi. Gēte, bet sevišķi Sillcrs kļuva

Ausekļa mīluli. Šillerā revolucionarisms un cilvēcīgais

lepnums tik labi saderēja ar Ausekļa kluso, kaislo, dabas

dievināšanā pārņemto dabu. Te, seminārā, sākās ari Au-

sekļa plašāki vingrinājumi dzejā, protams, zem svešiem

iespaidiem.

Semināra direktors Cimze drīz vien izjutis Ausekļa

opozicijas garu, sevišķi to, ka Auseklis raudzījies naidīgi

uz muižniekiem un mācītājiem. Tamdēļ Cimzes attiecī-

bas ar Ausekli nav bijušas siltas. Beidzot, kā liels au-

dzinātājs, Cimze tomēr sapratis savu audzināmo un iz-

turējies pret to labvēlīgi. Kā nacionālistam Auseklim bija
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jāatzīst ari Cimzes vērtīgās audzinātāja īpašības — īpaši

tautas dziesmu cieņa un vinu godā celšana. Te Auseklis

mācījās nevien tautas garamantas cienīt, bet ari prak-

tiski tās uzrakstīt no vecmāmiņām un tētiņiem — Cim-

zes uzdevumā.

Pēc 3 gadiem Auseklis beidza semināru, beidza ar

draudzesskolotāja un ērģelnieka tiesībām ar apliecību,

kurā Ausekļa sekmes uzrādītas gandrīz labas, vai ap-

mierinošas. Galvā lolojās domas, strādāt savas tautas

vidū un tās labā, izlietot savas iegūtās zināšanas pie tau-

tas jaunās paaudzes izglītošanas. Auseklis ne sapņot ne-

varēja, cik ērkšķains viņam būs tautskolotāja ceļš. —

Par vietu ari nebija ko bēdāt. To iedeva jau līdz no se-

mināra — Cimzes tēvs norādīja vietu Jaunpiebalgas

draudzes skolā skolotājam Ulpem par palīgu, izpildīt svēt-

dienās ari ērģelnieka amatu. Vasaru atpūties Sīpolos,

Auseklis, pilns cerību, rudenī, ar vasaras skolas sākumu

ieradās Jaunpiebalgas draudzes skolā savā jaunā

amatā.

4. Auseklis skolotāja palīgs.

(1871.—1874.)

Kā skolotāja palīgs Auseklis dabūja darboties kādus

4 gadus dažādās Vidzemes skolās. Viņa biogrāfi saka, ka

šajos 4 gados Auseklim pienācies darboties 9 vietās!

Ausekļa vaina bija, ka viņš bija pārāk progresivs sa-

vam laikam, viņš bija «jaunlatvietis", tas skanēja tikpat
daudz kā revolucionārs toreizējo skolas kungu, mācītāju

un muižnieku ausīs. Pie tam savus uzskatus Auseklis ne-

slēpa, savas priekšniecības priekšā neliekuļoja. Sadur-

smes ar priekšniecību iznāca jau pirmā darba vietā —
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Jaunpiebalgas draudzes skolā. Par vecāko skolotāju te

ir kāds rosīgs dziedāšanas piekopējs P. Ulpe. Attiecī-

bas starp veco un jauno skolotāju bija tīri labas. Liekas,

ari savu audzināmo sirdis Auseklis drīz iegūst. Bet bija

vēl kāds trešais, par kuru Auseklis bij mazāk domājis.

Pirmais augstākais skolas priekšnieks, vietējais mācītājs.

Tā paša gada rudenī iesvētīja Jaunpiebalgas Mārtiņa

skolu. lesvētīšanā bija sapulcējusies visa vietējā un ap-

kārtnes inteliģence, ar mācītājiem un skolotājiem priekš-

galā. Pēc iesvētīšanas bija mielasts, kurā ar runu uz-

stājās citādi klusais un atturīgais Auseklis. Runu kaislība

viņam bija piemitusi jau seminārā; jau tur šad un tad

viņš runāšanā bija vingrinājies biedru starpā. Savā runā

svētku mielastā Auseklis runāja par jauniem laikiem

Latvijā, par tautas pamošanos, par brīvestības rītu, par

tumsoņiem un bizmaņiem. Runa zināmā mērā bijusi vēr-

sta pret mācītājiem. No tās uztraucies vietējais mācītājs

un spēris solus, Ausekli dabūt projām no vietas. Darījis
to slepeni. Avīzē ievietojis sludinājumu, ka Jaunpiebalgas

draudzes skolai vajadzīgs jauns skolotājs. Svētdienā,

kamēr baznīca renovēta, dievkalpošana noturēta pagaidu

telpās. Auseklim tur nācies spēlēt ērģeles Ulpes vietā.

Mācītāju gaidot, Auseklis pārskatījis avīzi un nejauši uz-

gājis sludinājumu, ar kuru aizmuguriski izšķirts viņa lik-

tenis. Kad ienācis mācītājs, Auseklis nolicis viņam

priekšā laikraksta numuru, parādījis uz sludinājumu:

„Lasat," un tad pašapzinīgi atstājis mācītāju un draudzi,

pamezdams dievkalpojumu bez ērģeļu spēlētāja. Tas bija

pirmais netaisnais sarūgtinājums Ausekļa jaunā mūžā un

darba vietā. Pienācās vietu meklēt citur.
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Paiet kādas nedēļas pēc jaunas vietas klaušinot.

Tādu Auseklis atrod Cēsīs, Cēsu draudzes skolā pie sko-

lotajā Zēbodes. Te Auseklis dzīvo mazā, hehigieniskā

istabiņā, pilnīgi noslēdzies no ārpasaules, sarūgtināts par

dzīvi un cilvēkiem. Visus vaļas brīžus Auseklis tagad

ziedo literatūrai. Viņš tulko, raksta ziņojumus laikrak-

stiem, ar zobgalību dzied par karjeristiem, savas ādas un

pārliecības pārdevējiem: Kur man labi klājas, tur man

tēvija! Cēsu sabiedriskā dzīvē Auseklis nejaucās: acīm

redzot dzejnieku biedēja Cēsu mazpilsētas mietpilsonība,

bez tam viņš nebija vēl aizmirsis Jaunpiebalgaspiedzīvo-

jumus, cik viegli dzīve atriebj tam, kas neliekuļo!

Bet Cēsīs Auseklis nostrādāja nepilnu pusgadu. 1872.

gada vasarā Cēsīs sarīkoja parasto lopu un lauksaimnie-

cības izstādi. Cēsīs ieradās Ausekļa brālis Mārtiņš no

Voroņežas un iepazinās ar dzejnieka sliktiem dzīves ap-

stākļiem. Brālis redz, ka tādos apstākļos dzīvojot dzej-
nieka veselība aizies bojā. Ari alga niecīga. Kopā ar

brāli, Auseklis sakravā ceļa somu un atbrauc Rīgā vietu
meklēt. Tādu nevar uzreiz saklaušināt. Brāļi izšķiras:

Mārtiņš atgriežas savā dzīves vietā, Auseklis dodas ceļo-

jumā uz Latvijas jaukākām vietām— Staburagu, Koknesi.

Tas ir jūlija sākumā, 1872. gadā. Tā ceļodams un pēc

vietas klaušinādams, Auseklis iegriežas Lielvārdes drau-

dzes skolā pie skolotāja Neulanda. Savās atmiņās Neu-

lands raksta par Ausekli:

„Jūlija mēneša sākumā ienāca pie manis jauneklis,
ceļa somu mugurā, pēc uzskata par amatnieka ceļotāju
turams. Sasveicināšanās notika latviešu valodā, jebšu
pirms 16 gadiem tā pie skolotājiem bija neparasta lieta.
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Krogzemis teicās tēviju apceļojot, tādēļ ari Lielvārdē at-

nācis. Kad kādu stundu kopā bijām bijuši, Krogzemi biju

daudzmaz ar Lielvārdi un lielvārdiešiem iepazīstinājis,

par piem., ka še vēl dzīvo tautas bērni, kuri no kultūras

gauži maz aplaizīti, kam vēl sentēvu apģērbs mugurā,

senču rota jaunavām galvā un pie krūtīm, senču para-

dumi kristībās, kāzās un bērēs, tautas dziesmas ikvienai

dzīves kustībai; vai nu mīlestībai, vai sodam, pelšanai, vai

godam, un t. pr. Kad vēl tai pašā dienā Krogzemim iz-

teicu, ka palīga skolotāju meklēju, tad viņš man roku sa-

tvēra un teica: „Novēliet man uz priekšu ar jums kopā

tautas druvā strādāt!""

Lielvārdes draudzes skolā Auseklis darbojās vairāk

kā pusotra gada (līdz 1873. g. martam) un šis laiks pieder

pie ražīgākajiem un laimīgākajiem Ausekļa īsajā mūžā.

Jaukā, krāšņā daba, satiksme ar dzīviem domu biedriem,

iepazīšanās ar Lielvārdes bagātiem tautas gara mantu

krājumiem („Latvju Dainām" vien no Lielvārdes iesūtīts

pāri par 6000 tautas dziesmu!), tas viss atraisa spārnus

Ausekļa dzejas ģēnijam. Skola atrodas netāl no lielceļa,

pie jaukās Rumbas upītes, kuras pieteku, Kaibaliņu,

Auseklis padarījis nemirstīgu dzejolī: „Dievozolu tri-

jotne". Auseklim skolā ir sava nošķirta istabiņa ar vienu

logu uz rītiem, bet pa otru redzams skaistais Daugavas
līcis pie Lielvārdes. (Skat. J. Lapiņa monogrāfiju par

Ausekli.) Neulandu ģimenē labprāt ieredz Ausekli, mīļo

un cienī Ausekli ari draudzes skolas skolēni. Vakaros

un brīvstundās Auseklis aicina pie sevis skolēnus, stāstīt

viņam tautas pasakas. Ausekļa skolēns draudzes skolā

Sloka raksta savās atmiņās: „Viņš mūs lūdza, lai mēs



18

svētdienās no vecām māmiņām tautas dziesmas un teikas

iztaujājot un tad tās viņam uzrakstot. īpaši vasaras va-

karos, kad mēs sagājām augšā gulēt, Auseklis bieži vien

nāca līdz un sēdēja dažreiz līdz pusnaktij mfisu teikas,
dziesmas un pasakas uzrakstot."

Nav apmierinājies Auseklis ari ar seminārā iegūto

izglītību. To viņš čakli papildinājis, sevišķi vācu klasi-

skos rakstniekus un paidago&iskus rakstus lasot; lasījis

ari rakstus par Baltijas vēsturi. Par Ausekļa pasaules

uzskatu Lielvārdes laikā un viņa rakstura īpašībām diez-

gan zīmīgi savās atmiņās liecinaLielvārdes draudzes sko-

lotājs Nculands:

„Krogzemja dzīves pavasara Jaunpiebalgā bij viņa

karsto sirdi nāvīgi ievainojusi, un ar rūgtu žulti pildījusi.

Viņš bij neuzticīgs, šaubīgs; uz tagadējo dzīves kustēša-

nos, kā uz māņiem, raudzījās. Pat mūsu svētās ticības pa-

mati bij vareni sašķobīti... īsi sakot, Krogzemis neticēja

un neuzticējās tagadībai, viņš te neatrada nedz prieku,

nedz patiesības; viņa gars lidinājās atpakaļ uz pa daļai

aizmirstības autos tīstīto pagājību. Viņa ceļa vadoņi bija

pati daba, tautas teikas un tautas sirmās dziesmas, ari

tēvijas vēsture. Krogzemis bij kluss un vairāk nodabīgs,

sapņodams. Kad klusu viņu noskatīja, tad varēja viņa

gara darbību manīt, jo pa brīžam acu skatieni bija lies-

maini. Familijas dzīvē bij arvien jautrs un patīkams.
Sarunās stīvs un savos domu spriedumos nelokāms; jā,

pat tiepīgs un stūrgalvīgs. Kur tautības lieta bija iz-

šķirama, tur ari ne velna nebijās."

Lielvārdē dzīvodams, Auseklis apceļo jauko apkārtni.

Tā kopā ar Pumpuru, Auseklis aiziet uz netālo Ķeguma
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krāci. Lielvārdē Auseklis dzird ari teiku par Lāčplēsi un

nav brīnums, ka abu dzejnieku sapņotāju kopīgās sarunās

un iztirzājumos, Pumpuram nobrieda doma par Lāčplēsi

kā epu, kaut gan pirmo dziedājumu tas bija jau uzrakstījis

agrāk. Vēlāk Pumpurs, atcerēdamies šo satikšanos ar

Ausekli, jūsmīgi dziedāja:

Ķegums krāca straujiem viļņiem,
Mēs gar krastu staigājām.

Ak, tas bij priekš gadiem viņiem,

Kad mēs strauji cerējām ...

Lielvārdē dzīvojot, Auseklis nāk uz domām, savākt

savas ražīgās mūzas augļus. Dzejoļus viņš sakārto uz

savu 22. g. dzimšanas dienu 6. septembrī 1872. g. Nākošā

1873. gada vasarā Rīgā ir dziesmu svētki, dzejoļi iznāk

1873. g. sākumā un tiek ļoti čakli pirkti. 1872. g. vasaru

Auseklis izlieto, lai kājām apceļotu dzimteni, un tā uz

vietas iepazītos ar tautas dzīvi un parašām. Tā Auseklis

izstaigā kājām: Limbāžus. Burtniekus, Valku, Valmieru,

Raunu, Piebalgu, Cēsis, Mālpili, Koknesi, Gostiņus, Jēkab-

pili.

No ceļošanas svabado laiku Auseklis pavada Sīpolos,

mazāk piedalīdamiespie māju darbiem, bet vairāk nodo-

damies dzejai. Te vasaras vakaros sanāk pie viņa pazi-

ņas, īpaši viņa karsts cienītājs skroderis Priede, saukts

par „Mizu", tamdēļ, ka savus uzvalkus pielāgojot, allaž

mēdzis teikt: „Mani svārki tev stāvēs kā miza." Tad

tiek dzerts pašdarināts alus, likta muciņa krāģī, un vakara

dalībniekiem jākāpj uz mucas un jārunā par jauniem lai-

kiem, par bizmaņiem un tautas dēliem. (Atcerēsimies šinī
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vietā Kaudzīšu „Mērnieku laiku" tēlojumus ar Pietūku

Krustiņa runām.).

Lielu gandarījumu Auseklim atnes 1873. g. Rīgā sa-

rīkotie pirmie vispārīgie latviešu dziesmu svētki. Tā ir

pirmā jaunlatvietibas lepnā manifestācija, Valdemāra na-

cionālās diplomātijas vainagojums. Auseklis ir kā dzie-

dātājs svētkos — basists no Lielvārdes kora. Jaunatne

viņu pazīst kā Ausekli, nēsā uz rokām. Auseklis iepazī-

stas ar Kronvaldu, ar Kaudzīšiem. Ilgi apvaldītie ideālie

centieni Auseklī lauztin laužas uz āru.

Sajūsmināts, dedzības un spara pilns, Auseklis atgrie-

žas no dziesmu svētkiem Lielvārdē. Atkal viņš metīsies

sabiedriskā darbā, kā reiz par to sapņoja Jaunpiebalgā.

Bet — Ausekļa slava tam sagādājusi jau jaunu ienaid-

nieku — stiprākais un nežēlīgākais no tiem ir Lielvārdes

draudzes mācītājs Kroons. Tas necietīs Jaunlatvieti"

viņam padotā skolā. Kroons pieprasa Neulaudam, lai tas

atlaiž Ausekli. Neulands mēģina Ausekli kaut kā aizbil-

dināt. Bet kad Auseklis sarīko Lielvārdē pirmo teātri,

izrādot Tomsona lugu: „Mika", pēc tam mēģina sa-

rīkot koncertu, un vēl baznīcā — Ausekļa lieta nav

vairs glābjama. Viņam nekavējoties jāiet! 1874. gada
februārī Auseklis saka ardievas Lielvārdei un patīkamai
Neulandu ģimenei, kuras vecākā meita tam sevišķi mīļa.

Tagad Auseklim sniedz glābēja roku viņa draugs Ri-

cliards Tomsons — tas atver fabrikas skolu. Auseklis pār-

nāk par tās vadītāju.
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5. Auseklis Rīgā. Ardievu dzimtene!

(1874.)

Rīga tomēr Auseklim nedeva to, ko no tālienes, likās,

viņa solīja: dienišķu maizes kumosu un kārtīgu darbu.

Slava, kas citā lietā un citos apstākļos skolotājam būtu

nākusi par labu, galīgi sapostīja Ausekļa dzīves apstākļus.

Auseklim drīz vien nācās ar sāpēm atstāt dzimteni, kā

pēc pāris gadiem otram ievērojamam jaunlatviešu dzej-

niekam Pumpuram.

Auseklis sāka strādāt Tomsona fabrikas skolā. Bet

tā nevarēja atklāti darboties, jo trūka vajadzīgās formelās

atļaujas. Bez tam visi Tomsona spožie uzņēmumi bij uz

ārieni celta lepna kāršu mājiņa. Tomsona uzņēmumi, gan

aiz viņa paša vainas, gan viņa konkurentu darbības dēļ,

sabruka, un Auseklis — jau tā paša gada jūnijā bijis bez

darba un maizes. Rīgas latviešu biedrībā pašiem latvie-

šiem trūka vienprātības un Auseklim nācās piedzīvot sa-

rūgtinājumus no pašu tautiešiem. Saklaušinājis uz rudeni

sev vietu Gertrūdes baznīcas skolā, Auseklis par vasaru

pārradās Sīpolos, tur atpūsties un jūsmas brīžos nodoties

dzejai.

Bet kāda bija Ausekļa vilšanās, kad augusta mēnesī,

ieradies Rīgā un dažas dienas nostrādājis Gertrūdes drau-

dzes skolā, viņš nb sava priekšnieka saņēma paziņojumu,

ka no vietas atlaists kā jaunlatvietis. Atkal sniedzās

draugu rokas un gribēja Auseklim palīdzēt — šoreiz Kron-

valds un Kaudzīši Vecpiebalgā. Kronvaldam vajadzēja

palīga. Bet Jaunpiebalga, no kurienes Auseklis ar prote-

stu bija aizgājis, bija turpat tuvumā.

Mācītājs nesnauda. Atkal Ausekli neapstiprināja.
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Mācītājs Guleke, lai tikai izvairītos no Ausekļa, pieņēma

kādu jaunu cilvēku, bez skolotāja zināšanām, bet tas ne-

bija jaunlatvietis.
Auseklim nācās kost rūgtajā ābolā — atstāt dzimteni.

Līdzekļi bija galīgi izsīkuši
— vietas izredzes gluži ne-

kādas. Pat draugi atzina, ka izeja būs jāmeklē svešumā,

kur vismaz dienišķu maizi varēs nopelnīt, un, varbūt,

strādāt ari literatūras laukā. 1874. gada rudenī (oktobrī)

Kronvalds rakstīja Auseklim: „Lai gan Tev prāts īsti uz

Pēterburgu nenesas, tad es tomēr vēlos redzēt Tevi turp

aizejam, jo Pēterburgā kādus gadus nodzīvojis, Tu nebūsi

vis nespēcīgāks priekš sava darba turpināšanas, nekā

tagad. Bet lai paliek Dēklai gods!" Pārdevis visu,

ko vēl bija iespējams pārdot, ieķīlājis ari savu kabatas

pulksteni, lai sadabūtu ce[a naudu, Auseklis aizbrauc 1874.

gada oktobra beigās uz Pēterpili. Tur draugi solīja vācu

valodas skolotāja vietu angļu skolā.

6. Auseklis Peterpilī. Mūža vakars.

(1874.—1879.)

Tagad Auseklis bija projām no Latvijas: ārpus savu

idejisko pretinieku varas robežām. Sākumā bija te ari

savi kavēkli —krievu valodasneprašana betAuseklis bija

vācu valodas skolotājs, tā tad krievu valoda tik nepie-

ciešama nebija. Un tikdaudz, cik ikdienas satiksmē bija

vajadzīgs, Auseklis drīz piemācījās klāt. Garīgā atmo-

sfēra, turpretim,bija citādāka, daudz brīvāka, svabadāka.

Galvenā kārtā te bija latviešu inteliģence: studenti

un paidagogi.

Tāds bija pazīstamais „l)ievs, svētī Latviju" kompo-
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nists, revolucionārais Baumaņu Kārlis, cenzors Remiķis,

humorists P. Otttmanis, tieslietu students Varaidosu Zan-

ders (Vebers) un citi. Pēterpili Auseklis dzīvoja isti vec-

puiša dzīvi: vairāk puiša cilvēku vienā istabiņā, ar pus-

dienām ēdienveikalā un pašu organizētām vakariņām.

Netrūka ari pie reizes alus iedzeršanas — sevišķi ar Bau-

maņu Kārli. (Baumaņu Kārlis komponēja Ausekļa „Trim-

pulu", kuru tad draugi dziedāja dzīru vakaros.) Liels

draugs Pēterpili Auseklis bija ar savu skolas biedri

no Ērgļu draudzes skolas laikiem
— Jurjānu Andrēju,

kurš toreiz apmeklēja konservatoriju. Jurjāns rak-

sturo Ausekli Pēterpili „kā stipri noslēgtu jūsmas

cilvēku, kas varējis būt neģēlīgi ass un zobgalīgs,

bet ari pacilāts." Pēterpili Auseklis bijis vairāk dzī-

vespriecīgs, vienmēr gatavs uz jokiem, asprātībām,

anekdotēm. Ar Jurjānu kopā dzīvojot, Auseklis daudz

dzejojis. Dažreiz licies, ka tas guļ aizmidzis. Bet tad

piepēži cēlies augšā un rakstījis dzejoli. Auseklis Jur-

jānam bieži pārmetis, ka tas slikti spēlē, lai gan mūzikā

pats Auseklis nekad nav bijis meistars". (Skat. Lapiņa

monogrāfijupar Ausekli 46. 1. p.). Reiz pat sanīdušies, un

Jurjāns kravājies projām, tad Auseklis atzinis savu vainu,

lūdzis piedošanu un abi draugi atkal salabuši.

Šis Ausekļa asums, šī stingrā pārliecība, pie reizes

pat spītība, pastāvēt pie sava, Auseklim dažkārt sarūkti-

nāja dzīvi. Šis asums, šī palikšana „pie saviem princi-

piem" spieda Ausekli vai gandrīz katrā mācības gadā
mainīt vietu. Tā viņš strādāja kā skolotājs angļu skolā,

tad Vīdemaņa, tad Meija ģimnāzijās. Tās visas bija

privātskolas, pielaikotas Pēterpils turīgo pilsoņu aprin-
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dām, ar saviem izlutinātiem dēliem. Bet Auseklis bija

stingrs, ari klasē. Viņš prasīja no skolēniem darbu un

korrektu uzvešanos. Slinkumu un izlaidību viņš necieta.

Tad pienācās sliņķus un palaidniekus no skolas slēgt

laukā. To neikreiz gribēja skolas vadītājs direktors —

tā Auseklim radās konflikti ar direktoriem un vajadzēja
iet. Dažreiz vienkārši Ausekļa asās mēles dēļ!

Pārgājis uz dzīvi Pēterpili, Auseklis joprojām čakli

strādā dzejas laukā. Tā 1875. g. Pēterpili Auseklis sa-

stāda savus „Ozolu vaiņagus slavenu vīru kapiem", sa-

raksta savu „Paidagoģisku gadagrāmatu", sacerē dzejo-

ļus, kā: „Uz skolu", „Staburadzc", „Zilajam kalnam",

„Latvijā", „Uaismas pils", „Lai top" un citus. Līdz 1876.

gada rudenim Auseklis pabeidz rokrakstā sastādīt savu

otro dzejoļu krājumu. Reizē ar skolas un literatūras

darbiem, Auseklis mācās vecās valodas un gatavojas uz

abituriju.

Vasaras brīvlaiku Auseklis parasti pavada Latvijā.

Tad viņš apciemo paziņas, starp citu, skolotāja Neulanda

dzimtu Lielvārdē. Vienā tādā gadījumā kāds jauns cil-

vēks, kas piemetās Auseklim par ceļa biedri, Rīga. vienā

viesnicas istabā guļot, apzaga Ausekli, paņemdams tam

visu studijām ietaupīto krājumiņu. Naudu Auseklis bija

iekrājis vasaru kopā ar Jurjānu Andrēju apbraukādams

Latviju un sarīkodams koncertus, pie kādu rīkojumu sarī-

košanas Auseklis izpildīja saimnieciskus uzdevumus.

Pāris pēdējie mūža gadi Auseklim Pēterpili nebija

laimīgi: stundu bija maz, ienākumu tāpat maz, tamdēļ
Auseklis sāka nodoties lielākiem rakstniecības darbiem.

Viņš radīja latviešiem liela tipa kalendāru. Tāds bija
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Ausekļa 1878. g. vasarā sastādītais «Baltijas saimnieku un

pagastu kalendārs 1870. g." ar vērtīgu literarisku saturu,

starp citu, tajā iespiesta Ausekļa vienīgā novele «Līdum-

nieks".

Vērtīgākais ieguvums latviešu sabiedrībai no šī ka-

lendāra gan bija tas, ka Auseklis ieveda lietošanā latvi-

skus kristāmus vārdus, sevišķi jaunavām, kā: Austra,

Laima, Skaidrīte un t. t. agrākās Vilhelmines, Eberhardi-

nes, Terēzes un citu svešvārdu vietā. Tāpat Auseklis

kārtoja dziesmu tekstu skolas dziesmu grāmatiņai «Dzie-

smu vītols", tulkoja vāciski latviešu tautas dziesmas v. 1.1.

Beidzamā gadā Ausekļa veselība bija stipri sagurusi.

Lielu lomu pie tam varēja spēlēt nekārtīgais galds un

Ausekļa alus dzeršanas kaislība.

1878. gada beigās Auseklis saslima. Drusku juzda-

mies labāk, viņš bij atstājis gultu, saaukstējies, krita sli-

mībā pa otram lāgam un tika novests slimnicā. Tur ārsti

konstatēja tīfu. Jau pēc dažām dienām slimnieks nepa-

zina vairs draugus. Auseklis mira 29. janvārī (v. st.)

1879. g.

Draugi telegrafēja par to uz Rīgu un sagatavojās uz

nelaiķa izvešanu, samezdami naudu zārkam un citiem iz-

devumiem.

«1. februārī (1879.) Pēterpils Jēzus baznīca bija sēru

tērpā," — apraksta bēru notikumus «Balt. Vēstnesis", —

«pie altāra melns zārks. Pie izvadīšanas Ausekļa sko-

lēni atnes ziedu vaiņagus. Mācītājs Ziebergs runā par

tematu: vai mūsu sirdis nedega, kad viņš ceļā ar mums

runāja? Pie ērģelēm Baumaņu Kārlis spēlē savu «Salda

dusa", bet kad biedri uz rokām paceļ zārku, Jurjānu
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Andrejs iekš pianissimo fantazēja par mūžīgu dusu. Pie

baznīcas durvīm Labdarības biedrības priekšnieks Grīn-

tāls uzliek zārkam lauru vainagu ar uzrakstu: „Laima

Tevi pušķoja vairāk par tūkstošiem gariem." 60—80 cil-

vēku zārku pavada uz Varšavas piestātni."

Vakara Pēterpils latviešu biedrības lokālā sapulcējās

mazs draugu pulciņš uz bērēm. Te runā Remikis, Stērstu

Andrējs, Baumaņu Kārlis. Stērstu Andrējs skumst, ka

pati daba liekot šķēršļus latvju attīstībai. Viņš Ausekļa

lielākos nopelnus redz mitoloģijā. Atvadīdamies, node-

klamē dzejoli:

Pie tautas sirds tu klausījies,
Tās pukstienus dziedāji dzejā.
Ar dievu meitām tu rotājies,
Ar tevi tās trieca un deja.

Vēlā naktī 12 tuvākie draugi steidzās uz Varšavas

piestātni un nostājās pret Krogzemja vagonu. Kad vil-

ciens sāka kustēties, tad tie noņēma cepures un uz mū-

žību atvadoties, vēdināja mutautiņus, bet kāds caur asa-

rām sauca: „Ej, ceļiniek, ko vilcini, ej savu tautu

sveicini!"

3. februārī Ausekļa mirstīgās atliekas sagaida Rīgā.
Salasījies milzīgs pavadītāju pulks, pavisam neparasts tajā

laikā un tajos apstākļos — līdz 4000 cilvēku. No vienas

puses tas liecina par Ausekļa popularitāti tautā, no otras,

ka tie ideāli, kas visu mūžu dega Ausekļa sirdī, kuru dēļ,
kā Ausekļa draugi liecina, viņš nebijās ne velna, kļuvuši
par latviešu sabiedrības ideāliem, kā nacionālā atmodā

jau modusies tauta.
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Tikko Auseklis bija pārvests Sīpolos, ieradās policija

un pieprasīja, lai nelaiķi aprok 24 stundu laikā. Piede-

rīgie šai pavēlei nepaklausīja, bet apbedīja nelaiķi tikai

nākošā svētdienā, kur Alojas kapsētā tad sapulcējās mil-

zums pavadītāju, dažādu biedrību pārstāvji un 4 dziedā-

tāju kori, bez aicināšanas, bija ieradušies pušķot ar vai-

rākbalsīgu dziedāšanu Ausekļa bēres.

Ausekļa kopotus rakstus 2 sējumus uz 111. vispārējiem

dziesmu svētkiem 1888. g. izdeva Derīgu grāmatunodaļa,

Kažoku Dāva redakcijā. Atlikums no tiem nāca par labu

nelaiķa piemineklim, ko Alojas kapsētā uzcēla 1898. gadā

no melna granīta ar uzrakstu no paša Ausekļa dzejoļiem:

Vēl gari uz putekļiem cerē,

Vēl putekļi garu grib slēpt,

Kas rādījās mūžīgi miris.

Tas tautībā piecelties sāk.

Ausekļa rakstu izlasi izdevis A. Gulbis, Rīgā, 1912. g.

Tas pats izdeva pilnīgu Ausekļa kopotu rakstu izdevumu

1924. g. J. Lapiņa redakcijā un tā sarakstītu plašu illu-

strētu biogrāfiju, kura, neraugoties uz dažiem aiz pārska-
tīšanās ietikušiem misēkļiem, tomēr satur bagātāko faktu

materiālu, kāds vien mums ir par Ausekļa dzīvi un dar-

biem.

7. Ausekļa dzeja.

Auseklis rakstījis liriskus dzejoļus, balādes, noveli

«Līdumnieks", dažādus sadzīves un paidagogiska satura

rakstus, kuriem pēdējiem tagad gan tikai literaturvēstu-

riska nozīme.

Ausekļa dzejas galvenais elements ir tauta un tēvija.
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Visos labākos Ausekļa dzejoļos tauta un tēvija ieņem

galveno vietu. Vīrus viņš redz kā ozolus, meitas
— kā

liepas. Vienīgi tēvijā dzejniekam atdzīvojas krūtīs brīvī-

bas gars. Garā dzejnieks tēvijā dzird burtnieku senās

dziesmas, tur sēdina viņu ozola krēsliņā. Tamdēļ ka

savu tautu dzejnieks tā mīl, viņš jūt līdz viņas liktenim:

zvejnieki, arāji — tie ir asaru dzērāji. Bet dzejnieks sa-

jūt, ka pašlaik šis stāvoklis tautā mainās: ka tautai aust

jauns labklājības rīts. Šis labklājības priekšnoteikums
ir tautas apziņa, ka viņa ir latvieši, ka viņai ir slavas

pilna nākotne, ka viņa nekaunas no sevis, ka viņa grib

izglītoties, un izglītoties savās skolās, savā mātes valodā.

Valoda ir tautas dārgākā manta. Tā jāglabā un jāizkopj.

Tā jāmāca skolās. Nacionālu skolu Auseklis uzskata kā

pamatu tautas garīgai dzīvei. Ja skolas sienās skan lat-

viešu valoda, māca nacionālā garā, tad par tautas nākotni

nav ko baidīties. Tā mīļodams tautu un tēviju, dzejnieks

vispirms prasa, lai ģimenē cienītu mātes valodu; latvju

jaunava ar īgnumu noraugās uz tādiem, kas bēg no savas

tautas un tēvijas. Tā ir garīgi mazvērtīgu cilvēku mo-

rāle, kuri dzied: „Kur man labi klājas, tur man tēvija,"—

skaidri materiālas vērtības uzskatīdami par savu dzīves

ideālu.

Otrs elements Ausekļa dzejā ir tautas senatne. Kur

trūkst drošu vēsturisku ziņu, tur rada dzejnieka fantāzija,

sevišķi sakarā ar seno latviešu mitoloģiju. Upurozoli,

Rāmava, senie lielie akmeņi ir šīs slavenās pagātnes lieci-

nieki. Senatnē ir bijuši laimes laiki. Tie ir pagājuši, at-

stādami sēras pēc kā jauka, nesasniedzama. Tam, ko

grib dziesmās mūžam pieminēt, dzīvē vajaga iet bojā.
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Bet ko no senatnes var glābt — tas ir gars. Tam vajaga

atspoguļoties tautas domāšanas veidā, dabas skatišanā,

nākotnes ticībā. Tamdēļ Auseklim tautas senatne nav

tikai skumju ēna, bet ari nākotnes ticības avots.

Skatīdamies tautas senatnē, dzejnieks meklē pēc tau-

tas senatnes lieciniekiem, kas vēl tagad būtu palikuši.

Tādus tūkstošiem gadus vecus tautas lieciniekus Auseklis

atrod ievērojamās dzimtenes vietās. Tādas ir Staburags,

Daugava, Gauja, Salaca, Burtnieku ezers, Kaibala, Zilais

kalns un citas. Neviena septiņdesmito gadu dzejnieka

dzeja nav tik cieši saistīta ar latviešu tautas vēsturiskām

vietām, kā Ausekļa. Tic nav tikai kaili ģeogrāfiski no-

saukumi. Tās ir sastāvdaļas tautas vēsturē, tautas lik-

tenī, tautas mūžā. Staburags ir gadu tūkstošus klausījies

tautas dziesmās. Burtnieku ezera dzelmē ietītas tautas

teikas. Daugavas krastu ozoli ir liecinieki tās darbam un

cīņām. Ozolu celmi pie Kaibalas runā tautas vēstures va-

lodu. Tā daba, ģeogrāfija, mitoloģija un etnogrāfija Au-

sekļa dzejā cieši saaudušās ar tautas likteni. Ģeogrāfi-
ski nosaukumi atdzīvojas par garīgiem veidoliem Ausekļa

dzejā, kuri visādi simbolizē tautas likteni un top par Au-

sekļa dzejas sastāvdaļu.

Bet šij tautas senatnei nedrīkst trūkt ari lielu darba

darītāju. Latviešu tautas pagātne ir skopa izcelt varo-

nīgās individualitātes.

Tāds ir vaidelotis, kas brīnišķīgi koklēdams izglābj
tautu no kara. Tāds ir Tāluvaldis, kas valda Beverinas

pilī. Tad dzejnieks skatās tagadnē un nesenā pagātnē,

kur būtu vīri, uz kuriem tauta varētu likt savas cerības.

Tādi ir: Valdemārs, Kronvaids, tādi ir agrāk bijuši Juris
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Allunans, Spāģis, Vecais Stenders un citi. Viņu gars dod

ticību tautas nākotnei.

Ausekļa dzejas forma oriģinela, bagāta salīdzināju-

miem no tautas valodas. Salace peldina Burtnieku ezera

savus kumeliņus, izvelk tur laimes lomu Saules meitas

tīkliem. Gaismas pils Auseklim zelta stabiem, zītarjumtu,

sudrabotiem pamatiem. Laimes māte ziedus airē burbu-

līšu laiviņām, Staburadzcs zeltenītes vainadziņus met

straumē. Kokles Auseklim strinkšķ. kara bungas rūc,

somu dūkas kviec. Tā ir skaidrā tautas dziesmu valoda

gleznās un figūrās, tēzēs un antitezēs, bet tā nav atdari-

nāta, tamdēļ Ausekļa dzeja nekur neskan kā tautas dzie-

smu atdarinājumi. Savas dzejas saturu Auseklis izau-

klējis savā dvēselē, tamdēļ tas visur tik īsts, tik dzīvs,
tik patiess, kāda arvien ir īsta dzeja. Ne Auseklis pielaiko

savu dzeju tautas dziesmu formai, bet tautas dziesmu va-

loda un pantmērs piekļaujas Ausekļa mākslinieciskai iz-

jūtai un radīšanas spēkam.

Pantmēru Auseklis lieto parasti trochajus (Salaciņa,

svētmeitiņa), tad jambus (Jau daudzreiz ar Smuidriņu abi),
tad ari amfibrachijus (Kā Daugava vaida un bangas kā

krāc), bet sevišķi tam iemīļots daktilis. No tā viņš dabū

visādas brīnišķīgas variācijas. Dažreiz šos daktilus
lasot, taisni dzird muziķu, piem.:

Strinkšķati, strankšķati, koklītes stīdziņas!

Džīgājat spocīgas, burvīgas skaņas!

Dziedāšu, līgošu dīvainu dziesmiņu,

Sendienām aizmirstu brīnuma stāstu.

Tikpat raksturīga ir Ausekļa paraša, dzejas vidū

pantmēru mainīt, pielaikojot to katrreiz attiecīgas sajū-
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tas vai darbības raksturīgākai izteiksmei. Tādu patnmēra

maiņu sastopam balādēs: „Bevcrinas dziedonis", „Čūsku
tēvs Zalktis", „Ūdens plūdi" un citās.

Lai izceltu pantmēra muzikālo īpatnību, Auseklis ne-

vien maina pantmēru, bet veikli prot lietot tiklab alitcra-

cijas, kā asonances, tāpat aukslejeņus, plūdeņus vai nāse-

ņus, kā vislabāk prasa izteicamās skaņas daba. Atcerē-

simies šādas muzikālā ziņā taisni apbrīnojamas rindas:

Vētras mitās,

Ūdens kritās,
Lietus stājās,
Pērkons rājās.

Un plūdi klīda.

Un bangas šķīda,
Un jūra klusa —

Nu zemei dusa.

Kur jārāda troksnis, tur kalpo „r" skaņa, kur jārada
ūdens darbība, tur kalpo pēdu skaits. „Un jūra klusa..."
vai šo jūras klusumu pēc briesmīgās dabas iztrakošanās

būtu spējams savilktāki un lieliskāki izteikt? Atcerēsi-

mies Velna skriešanu teikā: „Lai top!" Cik viegli un kā

peldēdams tas laižas projām, cik grūti un smagi, kā lielu

nastu nesdams, Velns skrien atpakaļ.

Švīks, švāks!

Velns turp.

Brīkš, brākš!

Velns šurp!

To pašu Ausekļa smalko izjūtu muzikālā ziņā redzam

dzejolī: „Dievozolu trijotna". Mierīgais, stāstošais jambs
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mainās ar episku daktili, dzejoļu saturs plūst vientiesīgā,

vēsturiskā stāstījumā, bet kāds dziļš, dramatiski spēcīgs

gala iespaids! Ausekļa estēta meistarība parādās gleznu

uzskatāmībā un dramatisma kāpinājumā. Pašas pirmās

rindas ievadā kā fleitas skaņas. „Kur Kaibaliņa glaužas

pie vecās Daugavas." Piemīlīga dzīves aina, kad maza

meitene glaužas pie vecmāmuļas. Tā stāstīs senās tei-

kas, sirmās pasakas. Kā aijādamies (asonance: ai, glau!).
ka šūpodamās Kaibaliņa pieglaužas Daugavai. Tā ir bēr-

nības dienu idile. „Tur Laimas laikos zēla trīs dievu

ozoli." Mūsu fantāzija tiek pārcelta senos mitoloģiskos

Laimas laikos. Tālāk trijos pantiņos seko senās, bur-

vīgās pasaules attēlojums. Bet tad negaidītā katastrofa:

„Te asi cirvji gāza," un

„Un dievu nams bij ārdīts ..."

Kā uzreiz mainās līdzskaņu un patskaņu kombināci-

jas: griezīgais „i", „rvj" un „ārd" kotnbinējumi tā sa-

skan ar izsakāmo domu, kā orķestra muziķa operas dar-

bībai. „Un dievu nams bij ārdīts," apstiprina notikušo

traģēdiju: izjukusi dabas un reliģijas vienībā sakusuši

sena pasaule. Dzejoļa tālākā gaita pieņem cieta, episka
stāstījuma veidu: Vai mākat ar' vēl stāvēt zem svētiem

ozoliem
un tēvu garā noklīst uz debess dzīvokļiem? Bei-

dzas dzejolis kā drūma elēģija:

„Ej, raugies trijus celmus

Pie sērās Kaibalas ..."

Nekā vairs no tās vieglās, liegi-glaudošās mūzikas,

kas ievada rindās. Cik skarbi un dobji izskan šis „Kai-
bala", kāds kontrasts ievada glaudīgajam, bezrūpīgajam
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deminutīvam „Kaibaliņa". Viss tas, radīts ne apzinīgi, bet

skaidri instinktīvi, rāda, ka Auseklis ir pirmais lielais

estēts mūsu lirikā, kurš sakausējis savu formu ar saturu,

radīdams glītuma ziņā dzejoļus, kuri, pat pie toreizējās

maz izsmalcinātās latviešu valodas, sasniedz tādu formas

meistarību un muzikālu noskaņojumu, ka iztur katru sa-

līdzinājumu ar mūslaiku izsmalcināto formas liriku.

Pie Ausekļa formas savādībām pieder daudzie seno

latviešu dievu un dievību vārdi viņa lirikā. Tur ir Pram-

šans un Pērkons, Drcbkulis un Kurģis, Līga un Dēkla,

Aukuperons un Bangaitis, Sniega māte un Vēja māte,

Staburadze un Cerībiņa, Austriņa un Druvmātc tu. t. t.

Vispirms šie seno dievu nosaukumi, pakaļdarījumi psei-

doklasiskai dzejai, sastopami Vakareiropas franču un

vācu tautu romantiķu dzejas un jāsaprot kā formas zie-

dojums savam laikam, bet nekādā ziņā kāda Ausekļa ne-

mākulība. Latviešu dievu vārdus Auseklis, acīmredzot,

aizguvis no kāda Jura Allunana raksta par seno latviešu

dieviem un dievībām „Mājas Viesī" piecdesmito gadu

beigās. Sevišķi pie Ausekļa augstā godā „Pramšans",

kurš it kā būtu pārņemts no indiešiem, jo toreiz teze par

latviešu tuvo radniecību ar indiešiem) bija sevišķi popu-

lāra, kas, starp citu, redzams ari no Mālberģa liriskās

poēmas „Staburags un Liesma" (1867).

No svešiem iespaidiem pie Ausekļa redzams Gētes

iespaids pasaules uzskata veidošanā (dabas dievināšana

— pirmavots Russo un Spinozas filozofija) un Šillera —

uz dzejas saturu un pantmēra formu. Bet šis iespaids

nav jāpārspīlē. Šillera iespaids uz Ausekli daudz ma-

zāks, nekā piem. Bairona uz krievu dzejnieku Lerman-
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tovu. Ausekļa gleznu pasaule, dabas skatīšana un valo-

das figūras iespaidoti galvenā kārtā no latviešu tautas

dziesmām, bet šis iespaids neparādās kā atdarinājums,

bet dzejnieka būtībā pārkausēta dzejas viela, no viņas tas

rada savus nevainojamos darbus.

Novele «Līdumnieks" neizstrādāta, raksturu kontur-

līnijas grūti saskatāmas, darbības risinājumam trūkst va-

jadzīgā motivējuma un estētiskās nepieciešamības. No-

veles ievads noved mūsu rakstnieka dzimtenē, tēva mā-

jās, „Līdumniekā" saskatāmas dažas pazīmes no dzej-

nieka tēva un no paša dzejnieka, īpaši Sirdsvalža dabas

dievināšana.

Mūsu dzejas un kultūras vēsturē Auseklis ir tautiskā

atmodas laikmeta ideju spēcīgs izpaudējs, oriģinels, pat-

stāvīgs talants un mākslinieciski visaugstāk novērtēja-

mais liriķis septiņdesmitos gados, kura labākie darbi pa-

liek kā dzejas paraugi mūsu literatūrā.



Ausekļa rakstu izlase.





I. Liriskā dzeja.

Latvju tautas rīts.

Pie klusās debess malas gaisma aust un Austras stari margo.

Lai tautas svētā slava augšup kāpj un gars lai laimē līgo.

Iz ilgas snaudas pacilājies un jaunus spēkus elpo!

Jau saule lec un gaisma platās,
Un jaukais rītiņš latvjiem mostas.

Latvija.

Latvijas kalnājos, Latvijas lejās
Krūtīs man atdzīvo brīvības gars;

Raugu tur vīrus kā ozolus zeļam,
Meitas kā liepas kuplojam.

Daugavas māmuļa, mīlīga jauka,

Sirsnīgi glaužas pie Latvijas krūts;

Dedzīgi viņa caur klintaini laužas,

Tautiešus censībās modrina.

Dzirdu še burtnieku sirmajās dziesmas,

Dievkoku paēnās audzētas.

Krūtis tās pilda ar debesu jūsmām,

Garu līdz dievībai pacilā.

Līga man apveltī dziesmotiem pušķiem.

Sēdina ozolu krēsliņā,

Trimpus man mielo ar putošu alu,

Ūziņš ar Dravdāvas dzērienu.
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Šeitan es sapņoju Zeltmātes dienas,

Sentēvu bijušu laimību;

Dvēsele pamostas Aušriņas zemē,

Romavas krāšņajā godībā.

Latvijas kalnos, Latvijas lejās

Krūtīs man atdzīvo brīvības gars!

Raugu tur vīrus kā ozolus zeļam,

Meitas kā liepas kuplojam!

Pie Salacas.

Salaciņa, svētmeitiņa,

Ko tu vedi vezmiņā?

Klusi riņķo ritenīši,

Lēni tekā kumeliņi.

Ja tu vedi smago zeltu,

Mēnesspodro sudrabiņu,

Velti tavas krastmalītes

Bagātāmi balviņām!

Sērdieniši tavi ļaudis,

Pastarīte tava tauta;

Zvejnieciņi, arājiņi,

Asariņu lējējiņi.

„Nav zeltiņis, ne sudrabis,

„Nava manis vadājums;

„Senie darbi, sirmā slava

„lraid manis lolojums."

Kur savāki senos darbus?

Kur mantoji sirmo slavu?
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Kadu aizmirstības juru
Brida tavi kumeliņi?

«Burtnieciņu ezerāi

«Kumeliņus peldināju;

„Tur izvilku Laimas lomu

«Saules meitas tīklīšiem."

Kādu tālu ceļu brauksi?

Kam pārdosi dārgās rotas?

Kuras tālas zemes dēlus

Slavas darbiem vaiņakosi?

«Nogremdētas mantas nesu

«Baltās jūras māmuļai;

«Baltā jūra nepanesīs,

«Kāpu malā izmetīs."

«Tur izaudzis Laimas liepas,

«Pērkoņtēva ozoli,

«Simtiem zelta žuburiemi,

«Sudrabotām lapiņām."

«Saldas, jaukas, brīvas vēsmas

«Kuplos zarus vēdinās,

«Senos darbus, sirmo slavu

«Latvju zemē purinās!"

Staburadzei.

Daugaviņas māmuliņa

Asarotus viļņus veļ;

Staburadze sērainīte,

Straumē laista asaras.
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Klinšu radzes cietā sienā,

Sūnām segtā mājoklī,

Simtu gadu dziļā miegā

Staburadzes māte dus.

Viņas laime nogrimuse

Straumes dzelmes dziļumos.
Noskumušus vaigus glauda

Sēru lāstu lakatiem.

Celies augšā, Staburadze!

Laimas laiki modušies!

Klinšu sienas sadrupini,

Skaties brīvā Daugavā!

Laimas māte ziedus airē

Burbulīšu laiviņām;

Staburadzes zeltenītes

Vainadziņus straumē met.

Tautas dēli, tautas meitas

Daugavkrastos pulcējas;
Brīvas dziesmas dziedādami,
Senču garā līgodam'!

Atver savus Laimas šķirstus,

Tautas dēlus apveltī

Simtiem pūriem vecu ziņu,

Skaistām dziesmu šķeterēm!

Raudi, raudi, Raudajiņa!

Priekasaras slacini!

Labie gari piecēlušies!

Brīvi laiki Latvijā!
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Gaismas pils.

Kurzemīte, Dievzemīte,
Brīvas tautas auklētāj'.

Kur palika sirmi dievi?

Brīvi tautas dēliņi?

Tie līgoja vecos laikos

Gaismas kalna galotnē.

Visapkārti egļu meži,
Vidū gaiša tautas pils.

Zelta stabiem, zītarjumtu,

Sidrabotiem pamatiem.

To negāza gaisa vētras,

Kara viļņu bangojums.

Asiņainas dienas ausa

Tēvu zemes ielejā,

Vergu valgā tauta nāca,
Nāvē krita varoņi.

Ātri grima, ātri zuda

Gaismas kalna staltā pils.
Tur guļ mūsu tēvu dievi!

Tautas gara greznumi!

Sirmajami ozolami

Pēdīgajo ziedu dod:

Tas slēpj svētu piles vārdu

Dziļās siržu rētiņās.

Ja kas vārdu uzminētu,

Augšām celtos vecā pils!
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Talu laistu tautas slavu,

Gaismas starus margodam'.

Zilā gaisā plivinātos
Sarkanbaltie karogi.

Dobji, dobji atskanētu

Sirmo garu dainojums.

Tautas dēli uzminēja

Sen aizmirstu svētumu:

Gaismu sauca, gaisma ausa,

Augšām ceļas Gaismas pils.

Dievozolu trijotna.

Kur Kaibaliņa glaužas
Pie vecās Daugavas,

Tur Laimas laikos zēla

Trīs dievu ozoli.

Tie kuplos zarus plēta

No kalna ielejā,
Un svētais debess klusums

Še notai mājoja.

Tur neskanēja dziesmas,

Nedz skali lūdzieni.

Tik sirdis laimē lēca

Šai dievu svētnīcā.

Tur zaļu zaru lika

Uz akmens ziedokļa,

Uz augšu acis vēra

Caur lapām rakstītām.
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Te asi cirvji gāza

Šos svētos ozolus,

Un dievu nams bij ārdīts

Līdz pašiem pamatiem.

Vai mākat ar' vēl stāvēt

Zem svētiem ozoliem,

Un tēvu garā noklīst

Uz debess dzīvokļiem?!

Ej, raugies trijus celmus

Pie sērās Kaibalas.

Tā tev vēl tagad stāstīs

Par dievu ozoliem.

Nīdēta, tomēr neiznīdēta cilts.

Lietava krita, Marģers beidzās ar tūkstošiem leišiem:

Latviešus vāciešiem nodeva Kaupo, tas līvs.

Tauta bendēta, tēvoņiem pamati deldēti;

Sen plūdis asins dzlrs, dzemdēt vēl kareivjus spēj!

Vai cerēt būs uz brīvību?

Ja cerēt gribi, draugs, uz brīvību

Un sīkstu, nemirstīgu tautību,
Tad noej klausīt latvju skolas sienās,

Kā jauno audzi māca šinīs dienās.

Ja dzirdi šādus vārdus: tēvija,

Un mīļā, dārgā, svētā Latvija,

Tad cerēt vari gan uz brīvību.
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Valdemāram.

Mazam jau māmuļa Baltā iz brīviem viļņiem Tev kliedza

Latvji lai steigtos turp, mantību, brīvību smelt.

Puisēns būdams jau centies aplaimot nabaga tautu;

Nulc iesāki tai bagātus apcirkņus vērt,

Slavu, godu lai citās tautās iemanto viņa,

Tautību jūrā lai tā turas kā mūžīga klints.

Neredzīgajam Indriķim.

Sūrajā Likteņa dēliņ, Tev Laima smaidīja vairāk

Nekā daudz tūkstošiem tiem, gaisma kam acīs še lien.

Šeitan Tu vēl to spēji bez acu gaismiņas skatīt,

Ko pat aizmūžā daudz tūkstoši neskatīs vairs.

Übi bene, ibi patria.

Hermarts un vel simti Romā gāja,

Zinātnes un citas mantas krāja;

Bet ne visiem rūpa tēvija. —

Übi bene, ibi patria.

Tā daudz latvju tādu ceļu dodas,
Citām tautām tie par biedriem rodas;

Retam paliek sirdī tēvija. —

Übi bene, ibi patria.

Daudzi šmauc no Daugaviņas krasta;

Tautas sargam jānes smaga nasta.

Tādiem> vairs nav svēta tēvija. —

Übi bene, ibi patria.
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Tautas audze aizklīst svešās skolās,

Savai tautai zūd kā vēži olās.

Aizmirst drīz, kas tauta, tēvija. —

Übi bene, ibi patria.

Dzejnieki dzied tautas vaidu, raudu,

Bizmans uzsver to ar smagu naudu.

Tāds vairs nedzied: dārgā Latvija! —

Übi bene, ibi patria.

Pēdējā lībieša domas pie Salacas ietekas.

Vai grūtiem' sapņu murgiem gars man pinas?

Vai prāts man patiesību acīm stād'?

Es savas tautas pastarīts, še stāvu,

Kur sirmas vēstis atnes Salaca.

Tās viņa dziļi ierok viļņu kapos,
Un apgaud sēri žēlā meldijā.

Vai mani tēvi skatīja tās rotas,

Kas zuda Bcveriņas dziedoņiem,

Kas bija liktas Kļūmas svaru kausos,

Kam jānosver ir tautu nākotne?

Raug! Latvju brāļi tautu plūdos airē,

Un apdomīgi irkļiem rotājas.
Vai viņi, zelta tīklus izmēzdami,

Šo brīnišķīgo pērli izzvejos?

Man šķietas tā; jo viņu kuģiem, laivām

Vairs Aukuperons neplēš baltās buras,

Nedz Bangupūtis tās gar klintīm drāž.

Tās Jūras tēva karogs apsargā.

Tie krājas Jūras mātes platā gultā,
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Un brīvas dziesmas dzemdē viņu krūts.

Tie zeltu smeļ un veltī savu tautu <
Daudz simtiem, spožiem, dārgiem gabaliem.

Pēc dažiem simtiem Cerībiņas lomiem

Viens izsmels debess dārgo akmeni.

Tas tautai atkal atburs brīnumstāstus

Un skaistas, greznas dziesmu vāceles.

Un vecais Gars būs atkal jaunās miesās,

Un vecā Laima smaidīs tēvijā.

Tiem laiks vēl mācīties, ka dzimums līdzīgs

Ir upei, burbulīšus mezdamai,

Kas tveicēdamā saulē izsīkdama

Līdz pēdīgajai čurkslai jūrā riet. —

Ar Dievu, svētā zeme, svētās alas,

Kur tēvi debesbrīžus baudīja!
Ar Dievu, Salaca, kas manus brāļus

lekš viļņu šūpulīšiem aijāji!

Ar Dievu, vecā, baltā Laimas jūra,

Kas tēviem brīvestību mācīji!

Tie brīvestību ari zvērēja

Un turēja, kad svešie lauzās zemē.

Tie svešus elkus svieda tavos plūdos,

Un paši ar' no māņiem šķīstījas.
Lai nemirstīgais latviets, mūsu brālis,

Vēl gadu tūkstošus ap tevi dej.
Lai tas ar' piemin mūs, kas tumsā snaužam,
Kad slavas darbus tas zem saules dar'.

Un kamēr viņš vēl dzīvos Baltās krastos,

Mēs ari līdz ar viņu dzīvosim.
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Augšāmcelšanās.

Uz kalniņa šņācošas egles,

Kur vientulis klejoju turp.

Še lepojas piemiņu zīmes;

Jo miroņu trūdi še dus.

Tie runā ar praviešu mēlēm,

Ar regoņu acīm tie glūn;
Tie prāto par dīvainām lietām,
Uz lieliskām algām tie gaid'.

Aiz kalniņa ielejā ezars,

Ar ozoliem vaiņakots daiļš;

Cik ozoli dziesmiņas saka,
Tik vilnīši ieraksta tās.

Caur spožajiem piemiņas rakstiem

Man dvēsele tumšāka top;

Ko burtaiņos vilnīšos lasu,
Tas sirsniņā ierakstīts man.

Vēl gari uz putekļiem cerē ...

Vēl putekļi garu grib slēpt.

Kas rādījās mūžīgi miris,

Tas tautībā piecelties sāk.

Zilajam kalnam.

Manas dziesmas allažiņ teiks tavu dievīgo galvu, un

manas kokles skandinās tavu bijušo godību!

Līdz kamēr mana mēle svabada, un mans gars nebūs

atmetis sentēvu dārgās rotas. Līgo!
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Kas tevi redzējis dibinājām, un dievu ziedokli ceļam
virs taviem kamiešiem?!

Tavi pamati varā kalti no spēcīgā Krūģa. Arišlavs

tavu vaiņagu pušķojis gaismības stariem! Līgo!

Pramšans un Pērkons bija tavi stiprie elkoņi.

Līga tavu pieri rotāja gaviles stīgām! Līgo!

Iz tavas galvas izvira dzīvības avots, spirdzinādams

zemi, dziedinādams tizlus un kropļus.
Tavi ozoli liecināja dievības pilnības spēku; slavas

dvašu izdvesa tavas priedes. Līgo!

Tavs ziedoklis kvēpināja smaršu no puķēm un mētrām;

asiņu nebij tur, kur prieks un draudzība piemīt.

Līgo!
Kausi un ragi bij kaudzēm ar putošu alu, zīļošu miestu;

kam dievīgs gars, tas smēlās dievīgos dzērienus.

Līgo!

No tavas galotnes atskanēja jautras bungas un priecīgas

taures, pasludinādamas mieru līdz zemju galiem.

Līgo!
Un latvji godāja tevi par visiem dievu mitekļiem; jo Līgas

laipnais, lēnīgais vaigs tur smaidīja notai, baltās

un nebaltās dienās. Līgo!

Svētīga tauta, kas pie tavām kājām baudīja debesu

līgsmas! Līgo! līgo! līgo!

Fantāzija par padebešiem.

Sēdos lodziņā

Vēlu vakarā.

Raugu drīz, kā Vēja māmulīt',
It kā veikla daiļa glītonīt',
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Debess autu gabaliņos šķiež.

Staltus tēlus, staltus vīrus griež.

Stalti vīri tā kā ozoliņi,

Rokā līki šķēpi, zobeniņi;

Stājas rindā, stājas bars pret baru,

Taisās uzvest pasaulīgu karu.
Un es sajēdzu to pašu brīdi,

Ir tur augšā tēvi nebeidz strīdi.

Te pa gaisiem Aukuperons trauca,

Saviem vētru spārniem tēlus jauca. —

Sēdēj' lodziņā

Vēlu vakarā.

Meža jaukums.

Svētā, jaukā, klusā meža ēnā

Labprāt sapņoju, kad ziedons smej,

Tad, kad zvaigznes harmonijā lēnā

Līdz ar mēnesnicu mierā dej.

Tad, kad putni čirkst.

Tad, kad strauti švirkst,

Un kad puķu smarša visur dveš,

Teicu tevi, jaukais mež'! —

Viss jau dus, tik vējš caur lapām žvīgo

Liekas, it kā tēvu gari vaid;

Nāras jaukas dziesmas lēni līgo,

Žēlas balsis tālu, tālu rald. —

Saldas vēsmiņas,
Smaršu dzēsmiņas!

Mani apklāj daiļais sapņu tēls

Mežā tad, kad vakars vēls.
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Dievišķīgums.

(Ģetes.)

Cilvēks lai ir glīts,

Palīdzīgs, labs!

Jo tas tik vien

Šķirtin atšķir to

No radījumiem,

Ko mēs raugām.

Sveiki! nepazīti,

Augstie gari,

Kas mums jausmās!

Šā priekšzīme mums

Māc, tiem ticēt.

Jo daba ir

Bezjūtīga:

Tā saulīte smaida

Ļauniem, kā ir labiem.

Un tā kā šķīstiem,

noziedzniekiem

Spīd mēness, mirdz zvaigznes.

Vējš un straumes,

Pērkons un krusa

Savu ceļu žvākš;

Garām sprūkot
Un garām drāžot,
Vienu ķer pēc otra.

Laima tāpat

Tausf pūlos un pulkos,

Tver drīzi puikas
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Bezvainu sprogas,

Drīz atkal pliku

Netikla pauri.

Pēc mūžīgiem, augstiem

Likumiem svētiem

Vajag mums visiem

Šejienes dzīves

Celiņus noiet.

Cilvēks tikai vien

lespēj neiespējamo:

Viņš gudri izšķir,

Izraug un tiesā,

Viņš iespēj mirklīšiem

Ilgumu pielikt.

Viņš tikai vien

Drīkst labu algot,

Un Jaunu sodīt,
Dziedēt un izglābt,

Visu maldošu, blandošu

Derīgi vienot.

Un mēs vēl cienām

Nemirstīgajos

Tik cilvēku mērā,

It kā tie darīt

Spētu lielumā to,

Ko mazumā krietnais.

Lai cilvēks, glīts,

Ir palīdzīgs, labs!
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Nepiekusis lai tas

Rad' derīgo, taisno,

Jausmotu garu

Priekšausējs lai viņš mums iraid!

Tēvija.

(Šillera.)

Pie tēvu zemes dārgās, ķeries klāt,

To turi ciet' ar visu savu sirdi!

Tev šeitan stipras saknes droši tur;

Kā niedra būsi svešā malā tur,

Ko mazais vējiņš iespēj samaitāt.

Tēvijas dziesma.

Es latvju tautas meitēns!
Man zilas, laipnas actiņas,
Un sirsniņā

Zied šķīstība un tiklība.

Es latvju tautas meitēns!

Man acīs dusmas zvērojas,

Sirds ienīst to,

Kas aizmirst savu tēviju.

Es latvju tautas meitēns!

Nevienu citu zemīti

Par tēviju

No visām neizraudzītos!

Es latvju tautas meitēns!

Man skarbas acis tādu mēd,



53

Tas tādu mcd,

Kas raugās citu tēviju.

Tu nees' latvju puisēns!
Tu izraudzīties tēviju

Vēl kavējies.

Tev nava svēta tēvija.

Tu nees' latvju puisēns!

No visas sirds tev' ienīstu,

Tu aplamnieks,

Kas aizliedz savu tēviju!

Es latvju tautas meitēns!

Man šķīstā, tiklā sirsniņa

It stipri pukst,
Kad piemin dārgu tēviju!

Cik dikti viņa pukstēs!

Kad tautas dēlu pieminēs,

Kas latvicts ir,

Un karsti mīlē tēviju,



II. Episkā dzeja.

Beveriņas dziedonis.

Beveriņas staltā pilī

Tāluvaldis valdīja.

Viņa slava tālu, tāļu

Visā zemē izpaudās.

Igaunīši, bālenīši,

Naidu cēla Latvijā:

Viņas pilei virsū mācās,

Skaudras bultas šaudīja.

Kara-vētra, kara-vētra pili gāzīs gruvēklos!

Ai, ai, aijāja! pili gāzīs gruvekļos!

Ozolrungas, egļu vāles galvas skaldīs varoņiem.

Ai, ai, aijāja! galvas skaldīs varoņiem!

Augstu, augstu, vaļā logā — va(ā logā

Vaidelotis parādās — parādās.

Sirmiem matiem, baltu bārzdu — baltu bārzdu,

Vaidu kokle rociņās — rociņās:

Strinkšēja kokles, dziedāja vecais,

Igauņiem vāles iz rokām šļuka.

Nu vairs nerūca kara bungas,

Nu vairs nekvieca somu dūkas.

Dziesmu vairogs atsita bultas,

Dziesmu skaņa pārņēma troksni,

Dziesmu vara aizdzina karu,
Tautu izglāba dziesmu gars!
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Lai top!

(Latviešu teika.)

No laikiem jau ir bijis, būs vēl ar',

Ka Velnu Dievs par savu kalpu dar'. —

Patlaban laiks bij zemi gaismā saukt,
Lai saules staros sāktu zelt un plaukt.

Kur vielas ņemt, kam dīgļa spēkus iekšā dvest?

No tukša gaisa nevar zemes ripu test. —

„Skrej dibinā un dūņas augšā nesi!

„Pēc acumirkļa atkal šeitan esi!"

Švīks, švāks! —

Velns turp.

Brīkš, brākš!

Velns šurp.

„Rād' manim vielu, bezdibens ko slēpa

„No mūžības iekš sava tumšā klēpja!"
Tas ķepu plētis, plaukstā dūņas priekšā stād',

Ka mutē viņas slēpis, Dievam neparād'.

„Lai top! lai top! lai jauna zeme ceļas!

„Un ripu ripām tālu ceļu veļas!"
No spēka vārdiem dūņas šaujā briest

Un mutē ar', bet negrib laukā sviest,

Viņš zobus kodis, seju šķobj un viebj,

Un lūpas visā varā kopā kniebj.

Spraukš! dūņu-virums tam iz žaunām sprūk,

Par visu zemi pāri jūk un brūk. —

Caur Dievu cēlās zeme, glīta, gluma,

Bet Velns tai kalnu čupas virsū stūma.
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Ūdens plūdi.

Jau Pramšans dabu, dievus radījis.

Un zemi, zvaigznes ceļā vadījis,

Vēl svētī savas augstas radības,

Un dodas pilī, mist iekš godības.

Pēc ilgiem gadiem logu atvēris

Un skarbi acis zemei uzmetis,

Tas visu ieraug' lielā sliktumā

Un steidzas sodīt karstā piktumā.

Viņš sūta zemē niknus milzeņus.
Kā aukas, vētras, vējus, ūdeņus.
Un ari Pērkons klāt ar zibeņiem

Un skalda zemi līdz pat dibeņiem.

Jūra krāca,
Vētra šņāca,

Lietus gāzās,

Zib'-ņi drāzās.

Un plūdi cēlās,

Un bangas šķēlās,

Un visu rija

Kas zemē bija.

Tā plūda dividesmit naksniņas

Un dividesmit pilnas dieniņas.
Tad Pramšanam, pie loga sēdošam

Un svētus riekstus saldi ēdošam,

Bij jāredz plūdus kāpjot aumaļām,
Tas vienu met no riekstu čaumalām,
Kas augstākajā kalnā apstājās,

Kur lopi, cilvēciņi sakrājās.
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Tā viņi lielā postā peldēja; —

Tos milži tomēr neizdeldēja; — .

Vēl Pramšans zemē skatās, dzird, ka vaid,

Tam paliek žēl, tas milžus projām raid.

Vētras mitās,

Ūdens kritās,

Lietus stājās,

Pērkons rājās.

Un plūdi klīda,

Un bangas šķīda,
Un jūra klusa —

Nu zemei dusa.

Un ļaudis klīda prom, kur patika;
Tik vienīgs pārīts vien vēl atlika

Tai vietā, kur ir latvji dzimuši,
Kas nebij vergu sutrā grimuši.

Kad vecais pārs vairs nebij spēcnieki,

Tas sērojās, ka tiem nav pēcnieki.

Te Pramšans mana viņu nodomu,

Un sūta Linksmiņu ar padomu:

Tiem lēkt bij deviņ-reiz par akmeņu.

Tie paklausīja laipnu Linksmiņu,

Un katrs lēciens latvju pāri rad',

Kas latvju tautas dzemdē, viņas vad'.



Līdumnieks.

Noveles centrā stāv Sirdvaldis, īpatnēja rakstura cilvēks, ku-

ram lielskungs ierādījis mežā vietu mājas celšanai. Sirdvaldis ir

īsts dabas cilvēks, kas ari dabā meklē apmierinājumu savām reli-

ģiskām tieksmēm. Svētdienas rītos no gultas cēlies, Sirdvaldis

klejo pa laukiem un ganīklām, labību un kustoņus aplūkodams. Kri-

stus mācībās tas nav varējis iesakņoties, bet veco latviešu ticību

un parašas tas smalki pazīst.

Sākas grūts celmu līšanas un zemes iestrādāšanas darbs. Cau-

rām dienām dedzina celmus un zarus. Pēc kāda gada agrākā meža

vietā uzcelta jauna māja, zem viena jumta ar riju un piedarbu. Sird-

valdis ir vēl neprecējies. Pirmo gadu tas izpilda visus darbus:

saimnieka, saimnieces, puiša un meitas. Otros jurģos Sirdvaldis

dabū palīgu —■ ņipru, dūšīgu puisi Ansi. Saimnieks ar puisi loti

labi satiek: strādā vienu darbu, ēd pie viena galda,-gul vienā istabā.

Sirdvaldis jaunībā pārdzīvojis mīlestības drāmu: viņa iecerēto jau-

navu apprecējis muižas sulainis. Pēc gada tā nomirusi nedēļās.

Kādu dienu nostaigādams pie pazīstamā ozola, Sirdvaldis tur

ierauga daili noaugušu jaunavu. Tā ir no kaimiņu valsts. Zīles ba-

rokļiem lasīdama, tā apmaldījusies līdz šejienai. Jaunavai ir skaisti

dzelteni vaļēji mati, kas tai karājas pār pleciem. Galvu tai rotā zīles

un pusītēm šūts vainags. Sirdvaldis sarunājās ar jaunavu. To

sauc par Smaidu. Izrādās, ka viņai patīk līdumnieks Sirdvaldis savā

tikumā un darbā.

Piepeši kāda balss sauca: Līdumnieki lielskungs
tevi meklē! Tas bija Ansis. Sārtums pārvilkās jauna-

vas sejai. Viņa vēl zagšus pavēra līdzcietīgās un mīle-

stības pilnās acis uz zaļoksni, kas, kā apstulbis, rāmi aiz-

soloja. Ari viņš vēl reiz noskatījās daiļās meitenītes

teciņiem.
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Ar Anci Sirdvaldis ne vārda vairs nerunāja. Tas

viņam izlikās it kā kāds no joda sūtits kalps, kas to iz-

traucis iz debesīgiem sapņiem.

Nonāca mājā. Lielskungs sēdēja nemierīgi mīdošā

zirgā. Sirdvaldi tikko ieraudzījis, viņš teica: „Tas ir

gauži labi, mans bērns, ka tik ātri un kārtīgi visu ietaisī-

jis. Bet vēl šoruden tev jāprecas. Tev jāprecē manu

istabas meitu. Viņai vajaga apprecēties; citādi nevar

būt. Tā tev būs laba; jo es to zinu." „Es tās gan nepre-

cēšu," Sirdvaldis lēnām un stomīdamies atbildēja. «Stūr-

galvība! Nepateicība!" Lielskungs iekliedzās. «Ančam
došu savu istabas meitu. Es pats darīšu kāzas, kur būs

viss papilnam. Tas par biedināšanu tev, kas neproti cienīt

manus labus nodomus." Pateikdamies, Ancis nobučoja

lielkunga rokas. «Bet tu, Līdumniek," lielskungs ar

pirkstu uz to rādīdams, rājošā balsī runāja: «tu divu

nedēļu laikā izmeklējies meiču pēc sava prāta, un ja esi

saderinājies, tad nosūti to pie manis. Skaistai un labai

viņai būs būt. Es par to gādāšu, ka manās mājās tiek

krietnas saimnieces."

Sirdvaldis iegāja istabā, neteikdams ne vārda. Bet

ilgi tas tur nevarēja rimties. Viņa krūtīs vandījās ne-

miers, un it kā kāds tārps grauztin grauza viņa sirdi.

Tas devās uz ozolu, bet ari tur neatrada miera; avotā un

ozolā tikai sēras meldijas un skaņas. Trešā dienā atkal

turp nostaigājis, tas tūdaliņ noģida, ka Smaida še bijusi.

Tā sauca zelteni, kura no viņa acumirkļa uz visu mūžu

atspogulējās viņa dvēselē. Tas pie ozola atrada skai-

stus puķu kušķus. Skadstākajo puķīti paņēmis, viņš to

saplucināja pa vienam ziedam, tos iemezdams avota iz-
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verdumos, kur tic visi aizritēja ielejā. Viena alga nu gan

ir, kas ziedus saplosa. Sirdvaldis prātodams runāja; —

viņiem tomēr drīzi jābeidzas. Bet nē! nē! tas, pacēlies,

nemierīgs, skaļi iesaucās, tā ka viņa „nē" tālos meža

biezumos dobjā balsī atskanēja. Viņš savai atbalsei gan-

drīz vairs negribēja ticēt, bet domāja, ka kāds meža gars

pārmetot viņa nepareizām domām. Suns, kas padodas

tādai varmācībai un nekrietnībai! Sirdvaldis runāja,

iedomādamies savas nākamības. Viņš vēl runātu nedzir-

dētas lietas, ja kāda jauka dziedātājas balss viņu neap-

turētu. Tas nomanīja, ka Smaida tuvojas ozolam. Viņš

paslēpās aiz tuvējā krūmiņa. Smaida, ozolam pienākusi,

sāka sevī runāt: „Nu atkal esmu šinī jaukā, neaizmir-

stamā vietiņā. Kur vien acis veru, tur katrs koks, katrs

krūmiņš man laipni māj pretim, it kā labinādams un

ieteikdams, Lai še pakavējos, it kā vēstīdams viņa at-

nākšanu. Bet ko gan runātu, un kādu iemeslu teiktu, ja

viņš tiešam še ierastos? Še ilgāk nedrīkstu palikt. Ja

Dievs būs novēlējis, ka mēs savienojamies, tad notiks."

Vecas puķes aizsviedusi un jaunas iz kurvīša pie ozola

nolikusi, viņa taisījās aiziet. Sirdvaldis steidzās celiņā

pretim, sveicināja un pateicās par ozola pušķošanu.

Smaida stāvēja kā apstulbusi, acis nodūrusi, gan sārta,

gan bāla vaigā. Saņēmusies, viņa teica: «Sapņoju, ka

pie šā ozola atradīšot savādu, visai glītu galvas rotu, ne-

samu vaiņaka vietā."
— «Tāpat ir es ticu sapņiem. Pie

mana avota atnākšot padzerties briežu māte, kuru toreiz,

kad tā bija telīte, izglābu no mediniekiem un suņiem.

Tādēļ, krūmiņā paslēpies, gaidīju."

Sapņu tēli vairs nebija nesaprotami. Tie apkampās,
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un īsos vārdos mīlestību bija solījušies. Šķirdamies, tie

norunāja satikties ik dienas pie ozola. „Divi, divi, kas

tie divi, kas miedziņa negulēja?" Tie bija Sirdvaldis un

Smaida. Vienam liels sirdsnemiers, otram pārāks sirds-

prieks kavēja miegu.

Gaismai austot, Sirdvaldis devās uz zināmu vietu.

Rīta blāzma pasludināja saules drīzu uzlēkšanu. Starp
bāliem bērziem smidīja sārtas apsītes, Austras sta-

riem vēl vairāk krāsotas. Visā dabā bija svēts klusums.

Koki klanījās pret rītiem, it kā pielūgdami patlaban mo-

stošos debess karalieni. Sirdvaldis, dabas draugs, tādos

brīžos aizmirsa visas rūpes un zūdības, un pilnīgi jutās

dievības tuvumā; bet šoreiz, ilgodamies, tas notu! rau-

dzījās uz to pusi, kur uzlēks viņa prieka saulīte.

Jaukā dabā staigādama, Smaida nekad nevarēja

rimit bez dziesmām. Tā airi šinī rītā. Aiz tāluma vārdi

skaidri nebija dzirdami. Stiprāki uzpūzdama, vēsmiņa

pa zariem šūpodamās, atnesa šos vārdus: „nu vairs ne-

var kungi šķirti, kungi šķirt, nedz manāji bāleniņi, būle-

niņ!"

«Nevainīgs balodīts!" Sirdvaldis runāja. «Tagad vel

sveika un svabada lido pa laukiem un mežiņiem, rītu vai

parītu jau vari dusēt cita medinieka tarbā. Laimes mā-

muliņa lai tevi saudzē, lai tevi glabā; lai tevi sargā, lai

tevi vada tikumīgos celiņos."

To runājis, tas apsēdās zālē. Dziļās domās nogrimis,

tas aizmirsa, ka Smaida acumirklī var būt klāt. Viņa
nemanot pienāca, un aizkara Sirdvalda cepuri, piesprau-

zdama tai puķes ziedu. Uztraucies, Sirdvaldis ķēra Smai-

dai pie rokas, un to nosēdināja sev līdzās, mīkstā zālē.
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Ātri tie iestiga vecās pēdās. Sirdvaldis izstāstīja visu,

ko lielskungs runājis; lika ari nojēgt, kādu likumiu tas

ievedis pie jaunajiem pāriem. To dzirdot, Smaidai asa-

ras noritēja gar vaigiem. Pēc kāda brītiņa, Sirdvaldi pie

rokas sagrābusi, viņa skaļā balsī teica: kamēr tu mans

sargs un gans, tikām tas nenotiks! Par tādu drošu sirdi

no prieka pārņemts, Sirdvaldis uzlēca stāvu, un uzrāva

meitiņu no zemes augšā. Tic apkampās un smaidīšana

un tērzēšana tik drīz nebeidzās.

Smaida steigšus devās uz tēva mājām. Viņas vecāki

bija dedzīgi brāļu draudzes piekritēji, taisnības un miera

mīlētāji, kā pa lielai daļai šie ļautiņi. Smaidas tēvs, Abol-

nieks, kas no savas mājas dabūjis vārdu, bija visā valstī

cienīts un godāts. Ilgus gadus uzcītīgi strādādams un

taupīgi dzīvodams, tas bija tapis par turīgu vīru, tā kā

viņos nabadzīgos laikos dažs to izdaudzināja par bagāt-

nieku.

Māja stāvēja jaukā, klusā vietā, kokiem apstādīta,
skursteni jumtā. Blakus bija rūpīgi apkopts augļu un

bišu dārzs.

Savu lielkungu Abolnieks gan savām taisnām runām,

gan Dieva vārdiem mācēja mīkstināt un locīt ari savu kai-

miņu labad, kuri neauglīgās zemes dēļ dievsgan nīkuļi un

vārguļi. Ļautiņi savu dzīvību varēja vilkt; jo lielskungs
tos iz mājām nedzina. Ja kādam tiešām nepaauga, tad

muiža iz saviem bagātiem apcirkņiem tiem iemērīja kā-

dus pūrus. Maize bija.

Smaida saviem vecākiem jau bija stāstījusi par pir-

mo satikšanos ar Sirdvaldi, kas ar tiem bija pazīstams

par godīgu un censīgu vīru. Tje bija īsteni dieva kalpi



63

ar visām pieklājīgām laicīgam pusēm. Savus bērnus tie

tādā pat garā bija audzinājuši. Viņu vienīgs dēls ar

lielkunga žēlīgu atlaušanu sagatavojās uz baznīckunga

amatu. Tas pēcdienās bija izslavēts kanceles runāt-

nieks, kā pa lielai daļai baznīckungi iz latvju dzimuma.

Smaida, vienīgā meita, vecāku sirdsprieks un acuraugs,

bij veikla un čakla visos darbos, dieva kalpošanā

un dziedāšanā, un vecāki nekurnēja, kad meitiņa rcizāni

godīgās viesībās padancojās. Viņi itin labi zināja, ka jau-

nības dabai nākas savi prieki. Tic ari bija pārliecināti,

ka tikai vecāku nams bērniem spēj likt nckustinājamus

tikumības pamatus.

Mājās pārnākusi, Smaida norāva pestītāja ģīmetni

no sienas; paņēma no loga puķu podus, un tos nolika uz

grīdu. Loskiela „Liturģijas" un „Qarīgas dziesmas" šur

un tur šķirstīdama, viņa tās iesvieda gultā, un pati ne-

mierīgi skraidelēja pa istabu.

Vecāki iztrūkās. Māte sāka bārties. Tai pieskrējis

tēvs, to paņēma uz klēpja, bučoja un glaudīja, labināja un

mierināja skumīgi jautādams, kas tai noticis, un kādēļ tā

darījusi. „Ko palīdz visi svētumi un daiļumi," Smaida

pacilātā balsi runāja, „ka viņi jāmin kājām? Ko palīdz
mūsu dārgie apsolījumi jaunā dzīvībā, ka mums jāpielīp

traipekļiem, kas mūs mūžīgi no viņiem šķir? Kas mūs,

apgānītām drēbēm, laidīs jēra kāzu namā?"

Vecāki vēl vairāk iztrūcinājās par tādiem vārdiem.

Norauto ģīmetni atkal pie sienas uzkārusi, māte uz to rā-

dīdama, teica, ka tas visu mazgāšot baltu, visu darīšot

cienīgu.

Beidzot Smaida saka stāstīt visu, ķo no Sirdvalda
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dzirdējusi. Tēvs to prātīgi un gudriem vārdiem ātri ap-

mierināja, norādīdams uz žēlīgiem, dievbijīgiem kungiem

un uz mācītāju, kas visu labu gādāšot.

No tā laika tie vairs nesatikās pie ozola. Tēvs un

Sirdvaldis bieži jo bieži viens otru apmeklēja, apspriez-

damiics, kas darāms.

Bija tik tālu, ka jāiet uz baznīckungu. Sirdvaldis

nogāja uz Ābolnieku, kas abus jaunos aizveda uz baznīc-

kunga māju. Smaida priekšistabā vēl pārskaitīja vaja-

dzīgos pātarus. Sirdvaldis nostājās pie loga, un domīgs

raudzījās uz dārza kokiem. Pēc kādām stundām abus

sauca priekšā.

Baznīckungs, labi pavecs vīrs, sēdēja pie rakstu

galda, šķirstīdams baznīcas grāmatas, un laizdams kuplus

dūmus. Pie sienām karājās neskaitāmi Kristus noģīmē-

jumi visu visādos veidos. Virs rakstu galda pie sienas

staltojās liels pastardienas tēls, kur uzzīmēts katrs ne-

zvērs, kas nelaimīgos raušot un rīšot. lenācējam acu-

mirklī izdziest katra jautruma dzirkstclīte. Sirdī satriekts

un prātos sadauzīts, tas lielā klusībā aizvirzās citā pa-

saulē.

Baznīckungs apskatīja ilgi stāvējušos ienācējus, un

iesāka apjautāties pēc viņu vajadzībām. „Viens no jums,

bērni, ne nieka neprot, otrs to tiesu jo daudz; tādēļ šinī

reizā nepārklausīšu." To sacījis, baznīckungs apglaudīja

Smaidas galvu.

. Viņš tai daudzkārt par uzcītību bija dāvinājis dažādas

garīgas grāmatas. Bet tas uzreizi apķērās, it kā vissva-

rīgāko būtu piemirsis. Viņš prasīja atvēlēs zīmi, liel-

kunga parakstītu. „Mums tādas zīmes nav!" abi iesau-
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cas. „Bet, mīļi bērni, bez tas jusu cerības veltīgas. Līdz

šim bez tās neviens nav izticis." Tā bažnīckungs.

Patlaban ienāca cienīgmāte, pavēstīdama, ka liel-

kunga zirgi uz baznīckungu gaidot. Bez kavēšanās jā-

steidzoties uz muižu. Jaunie tika atlaisti.

Baznīckungs aizbrauca uz muižu, kur tas veco liel-

kungu atrada uz nāves gultas. Savu muižu tas bija at-

stājis dēlam, kas studierējās Vācijā. Lielskungs tika pa-

glabāts pie liela asaru lietus. Visa valsts to pavadīja uz

pēdējo dusu. Viua ģīmetnetika uzkārta pie baznīcas sie-

nas, blakus altaram.

Pa tam starpām jaunie tika uzsaukti. Kazas izrīkoja

Ābolniekos.

Gadi aiztecēja, un līdz ar viņiem prieki un asaras.

Līdumnieku mājai bija pavisam citāds izskats, nekā iesā-

kumā. Lauki bija lielāki un līdzenāki, un celmi pa lielai

daļai bija izpuvuši. Ari dažas ēkas bija pienākušas klāt.

Bet zemnieku dzīve tanī apgabalā ne par matu nebija

pārgrozījusies. Līdumniekam īpaši tagad bija cīnības un

ciešanas laiki. Nodošanas un klausības jaunais muižas

īpašnieks aizvien lēnām pavairoja. Ļaudis bija salīdzi-

nāmi ar smagu jūgu vilcējiem, kuriem pēc kāda gabaliņa

atkal uzmet jaunu smagumu.

Smaida daudzreiz vaimanāja, ka izputēšot, ka nepa-

līdzot nekādi pūliņi, nekāds pietaupījums. Bērni no-

vārgšot vai uzaugšot par mežoņiem; vecākiem pašiem

vienmēr jānīkstot kungu pļavās un tīrumos, un ja garš

lietus līstot, tad atbraucot uz māju, bērnus paauklēt; ko

palīdzot pašu sēja, ka tai jāiznīkstot. Sirdvaldis tādās

reizās aizvien sieviņu ņēmās apmierināt, norādīdams uz
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dažādiem piemēriem dabā, ka visur esot cenšanās un

cīnīšanās. Tādiem likumiem jāpadodoties. „Raugies uz

bezdelīgām," viņš teica, „cik pacietīgi un rūpīgi tās taisa

savus perēkļus; cik reiz negadās, ka vētras un nerātni

bērni sagāž viņu mājiņas, nosit viņu bērniņus; cik sāpīgi

tas viņām, un tās bez kavēšanās sāk taisīt jaunus dzī-

vokļus: tās atkal ievelk krūtīs jaunus spēkus, un nes ra-

dītajam slavas dziesmas. Vai mēs varam lielīties, vairāk

esoši par viņām? mēs tārpi! Vai mēs ar likteņmāti
iesim tiesā? Un vai Laimas māte mums daudz prieka

dienu nav nolēmusi? Kas mūs savienoja šķīstām sirds-

apziņām? mūs, kam nav jāžņaudz rokas, un jānoslīkst
dvēseļu skumjās par nelaimīgiem likteņa sitieniem. Viss

pārgājis bez vētrām, un viņi laimīgie brītiņi mums būs

spulgojošas priecas zvaigznītes pēdējos dzīves vakaros.

Līdz pēdējai dzīvības dvašai mums būs spēkus krāt un

tērēt. Vai mēs dažkārt gudrāki par to, kas mūs iz

pīšļiem cēlis dzīvībā, un kam vara, mūs atkal atpakaļ
sūtīt Trūdaliņas klēpītī?"

Smaida nezināja, ko teikt un kā izturēties. Līksma

un laimīga viņa sirds klusībā ar savām pateicībām nostai-

gāja pie sava Dieva, kas tai devis tik ražanu vīru. Tas

viņai bija augstāks un dārgāks par visām virszemes man-

tām, no kurām tikai viņas dzīvīgās dvēseles iedomas

spējušas sapņot.

Sienlaika beigās, jaukā dienā, māte, 15 gadu vecs

dēls un citi, jaunāki bērni sēdēja pie pusdienas galda.

Dēlam bij jādodas uz pilsētu skolā. Zirgs bija aizjūgts,

vezmis sataisīts, ceļiniekiem maizes kule sasieta. Māte

kādus cālēnus bi.fa nokāvusi, un šķiršanās mielasts tika
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turēts. Bet kur tēvs? Tas jau rīta agrumā bija iesācis

staigāt pa kaimiņiem, no tiem gribēdams aizņemties

priekš dēla vajadzīgo naudu. Bet tam nebija laimējies.

Ļautiņi visai bija naudas tukši. Pēdīgi tirgotājs tam bija

palīdzējis tādā norunā, ka pēc pirmā iekūluma tam jāved
tik un tik pūru rudzu. Rudzu maksu tirgotājs pats bija
nospriedis; bija tikai puse no īstenās maksas.

Tēvs atskrēja piekusis, bet līksms vaigā, cerēdams,

ka nu vairs nav nekādi kavēkļi ceļā. Tas piesēdās pie

galda un gardi sāka ēst. Visu dienu vēl ne kumosa ne-

bija licis pie mutes. Mātei bija visai nemierīgas domas.

Viņa rūpējās, ka ceļiniekiem neuznākot kāda liksta.

Kazāks atskrēja. Tas ar nūju piedauzīja pie durvīm,

kliegdams: «saimniek, ēj! ēj! — uz muižu, tūliņ uz muižu

savākt pēdējo sienu; visa saime, bez kavēšanās!"

Kalpi aiz meža meta pēdējo kaudzi; bija jau līdz

pusei. Sirdvaldis, pusēdis, aizsteidzās turp, pavēlēja

kaudzes galu noraut, atlikušo sienu sagrūst stirpās, un

taisīties uz muižu.

Smaida ātri pildīja dzērienu muciņās, sabāza kulē

kukuli un piena kārpu. Pati taisījās līdzi iet. lai neiz-

trūktu zināma strādnieku skaita. Puišam dēls bija jāved.

Dēlam caur lielu uzcītību un beztrūkumīgu uzvešanos bija

atlaista skolas nauda. Par dzīvokli un uzturu tikai bija
jāmaksā.

Vecāki par dela labam liecībām ļoti priecājas, un

katru reizi deva labu pamācību līdz.

Nebija ko kavēties. Muižas siens gaidīja uz savācē-

jiem; lietus varēja savilkties. Vēl visi piesēdās uz kluso

brītiņu, lai ceļi izšķirtos: tad pacēlās. Māte ceļinieku no-



68

bučoja, asaras slaucīdama un kādu dievvārda pantiņu

likdama pie sirds. Tēvs šķirdamies teica: „censies pēc

gudrības, esi lēnprātīgs pret skolas biedriem, ' mīlīgs un

pazemīgs pret skolotājiem; pazemība mūs, zemajos, cels

augstāk; pacietīgs, ja tevi nepareizība apgrūtina. Nepie-

mirsti, ka tagad esi sējējs, stāvošs platākos un auglīgākos

tīrumos, nekā man tas nolemts. Nekad nenicini tēvus un

viņu tikumus. Dzīvo sveiks!" —

Gadi atkal nemanot bija aiztecējuši. Sirdvaldis lielu

vecumu, trīs dēlus un meitas bija piedzīvojis, kurus tas

un viņa prātīgā un laipnā sieviņa vienprātīgi bija audzi-

nājuši sev un citiem par prieku un apbrīnojumu. Bārša-

nās un šķelšanās nekad nav notikušas Līdumniekos, kur

svešam ieejot izlikās, it kā kāds miera un laimības gars

tur piemājotu.

Piedzīvo Līdumnieks lielu vecumu. Uz nāves gultu gulēdams, šķi-
roties no piederīgiem, Līdumnieks visiem vēl atgādina, ka izglītība lie-

lākais ierocis, pārlabot zemnieku likteni; jāsargās no nodevības savā

starpā. Līdumnieka pēdējie vārdi ir: .Tikumība tautas stipruma serde."

Liela, gara bērenieku rinda pavada Līdumnieku kapsētā. Plosās

negants sniegputenis, māņticīgie ļautigi pārliecināti, ka Līdumnieks bijis

burvis un pestelnieks.



III. Ausekļa nedzejas raksti.

1. Latviešu tautas dziesmas skolās.

Aistētisks nolūks ir viens no lielākiem, kas panākams

ar tautas dziesmu kopšanu skolās. Ne ikkatrs dabu un

dzīvi māk apskatīt gara acīm. Dažam, piem., upes mel-

dijas nenieku nečūkst ausīs, un staltā jūra tam nesacel

nekādu krāšņu domu. Kas vienam poēzija, tas otram

proza. Ja viens dzied: „Pie straujas upes sēdēja it daiļa

meitiņa" etc. tad daždien atgadās otrs, kas biedina: „Pie

upes nevajaga sēdēt, var iekrist." Kas dabā grib sajust

daiļu, tam pašam ari krūtīs vajaga nēsāt dailības sajuša-

nas spēku. Šis spēks modinājams un audzinājams bērnā.

Liekas, it kā dabā jau pastāvētu likums, ka daiļam jāvalda

pār nedaiļāku. «Padziedami strazda bērni, nu nedzieda

lakstīgala." (Tautas dz.) Zināms, ka skaņas tur apklusīs,

kur uzmācīgās bungas sāks dauzīt. Latvju vecajie bi-

juši lieli aistētikas sajutēji un cienītāji. Mazie ganu bērni,

dabas klēpī auklēdamies, mācījās aistētikas likumus bez

skolas.

«Kupla, kupla liepa auga gana ceļa maliņā.

Tur saulīte jostu kāra, vakarā noiedama."

Mājās pārnākuši, tie dažkārt tēvam, māmuliņai etc.

pastāstīja, kādus daiļumus redzējuši ganos.

«Es uzgāju ganīdamisbrīnum skaistu ozoliņu:

• Zīda saknes, zelta zari, sidrabiņa lapiņām!"
(Tautas dz.)
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Katrs vītols, pavasara vēsmiņās līgodamies, tiem iz-

purināja dziesmas, ko tie vēlā rudenī, kā kādas, visu va-

saru skaņojušas koklītes pakāruši vītolu zaros.

„Visas manas skaistās dziesmas vītolāi sabēgušas.

Sāk vītolis locītiesi, sāk tās visas līgoties." (Tautas dz.)

Pat vislielākais gleznons dabas tēlus nekad nespēs

kopierēt kā Dabas māte priekšā gleznojusi saviem bur-

vīgiem krāsuļiem (zīmuļiem). Mūsu vectēvi šinī ziņa (kā

abstrakti dabas gleznoņi) apbrīnojami tuvojušies pilnībai.
Visi viņu no dabas gleznoti dzejas tēli ir dabīgi. Tie

daiļu radību daudzreiz vēl vairāk izdaiļo caur savu ie-

domu spēku. Spīdošu ziedoņa tārpiņu tie apdzied tā:

„Kas tur spīd, kas tur viz Daugaviņas maliņā?

Tārpiņš vērpa zīda diegu zeltītai ratiņā." —

Tautas meita „Vidzemītes ziedus plūca, nopināsi vai-

ņaciņu"; bet vēl ziedu skaistumu un smaršumu nepietik-
dama, tā to izpušķo daiļāki (domās), ko viņa pati izstāsta,

dziedādama:

„Divus stūrus zelta liku, trešo liku sidrabiņa."

Meitu lielākais košums bija pušķošanās. Tomēr, kas

māsiņai daiļš, to nenicina ari bāliņš.

~ltneviensi tā nebrauca, kā brauc bāliņš ar māsiņu:

Cik ierauga ievas krūmu, tik pietura kumeliņ',
Lai māsiņa pušķojāsi baltajiemi ziediņiem."

(Tautas dz.)

Daiļjūtīgais jūras dēls zina, ka zaļā jūras līdaciņa ra-

dīta ari priekš cita, nekā vienīgi vien rīkles gardumiem.

„Ai, zaļāi līdaciņa, nāc ar manim rotāties!

Tu iekš zaļiem jūras viļņiem, es ozola laiviņā."

(Tautas dz.)
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Pat mūsu, aukstām vēsmām segtā, Baltā jūra aizvien

bijusi jauka, patīkama vieta. Vai tagad tautas dēli tik

kaislīgi steigsies uz skaisto jūras gultu, kā citkārt?

„Tēvis, tēvis, dar' man laivu, aud. māmuliņ. zēģelītcs!

Lai es iemu jūriņai ar Ziemeli rotāties.

Ziemelam ir baltas putas, man baltākas zēģelītes."

(Tautas dz.)

Tautas dziesmas lasot, jākaunas par mūsu tagadējiem

tautas zemes arājiem un kumeliņu jājējiem, kas neliekas

ne zinot par to, kādā cieņā daiļais radījums — kumeliņš,

stāvējis pie vectēviem. Kumeļš jau caur to ir daiļš, ka

tas, spēcīgs un vingrs dabas staltons, nekam nesūdz, ka

to katrs nelga un nespēcīgs puiķels iedrīkstas kult un

dauzīt, līdzīgi malkai. Tautas dziesmas saka, ka kumeļš,

vilkdams smagus vezumus pa kalniem, noritinājot dažu

asaru.

„Kumeliņis kalnus rauda, vai es kalnus darināju?

Dieviņš kalnus darināja, kungi smagus vezumiņus."

(Tautas dz.)

Vectēvi nepazina ne rakstītus, ne spiestus' lopu aiz-

stāvēšanas biedrību likumus; aistētisks gars bija viņu

likumu devējs. Ja kāds nelieša puisis bendēja savu ku-

meļu, tad tas dzirdēja pārmešanas no tautas daiļās puses,

no tautas zeltenēm:

„Kurš puisītis zirgus kūla, tas kuls savu līgaviņu."

(Tautas dz.)

Kas tagad arāja dēliņiem vienaldzība, tas toreiz bija

patikums un daiļums, proti, apdziesmot tautas kumeliņu.
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„Ls savami kumclami no ozola kūti cirtu.

Dzelžu durvis, vara grīdu, sidrabiņa redelītes. —

Es savami kumeļami niedru kūti darināju,
rūta vēji, šņāca nicdras, zviedza manis kumeliņš."

(Tautas dz.)

Māsiņai nekur nav tik jauki, kā balina maltuvē, lai

gan sviedros vaigā tur jāmaļ agri gailos, un lai gan appu-

tējusi pati" un «apputējis vaiņaciņš".

„Sidrabiņa grīda bija bāleliņa maltuvē:

Kad staigāju, tad rībēja, kad runāju, tad skanēja."
(Tautas dz.)

Te nu pievedīšu dažas dziesmas, kas zīmējas uz dai-

lību dažādos dabas un sadzīves laikos. Lai katrs pats

vēl pasiro tautas dziesmu laukos, un tam visur uzsmaidīs

neskaitāmas daiļas puķītes. Tauta, kas tik daiļas dzie-

smas darinājusi, tā tauta ari būs jutusi aistētiski; tai

tautā būs piemājojis apbrīnojami liels aistētisks gars.

Bērni, kas dabu māk apskatīt ar tik daiļām acīm, tie vis

nebūs bijuši gara vergi. Toreizējie bērni ir mūsulaiku

bērnu dzejnieki. Bet latviešu bērniem tagad nav neviena

dzejnieka. Tādēļ tautas dziesmas ir vienīgās, kas tiem

mācāmas skolās.

Tautas dziesmās notēlots dabas un dzīves jaukums.

No saules zeltainiem stariem līdz pat zemes niecīgam pu-

teklīšam, līdz pat ūdens iznīcīgam burbulīšam, ko tik tie

vien apdzied, visur atrodas nepārspējams daiļums. Viss

nav patiess, kas aistētisks, tāpatatkal viss nav aistētisks,

kas patiess. Nemaz nemaldīgi nenospriedīsim, vai reālam,

vai daiļam vairāk tiesības jaunatnes izglītībā; bet iegau-

mēsim gan to, ko saka lielais dailgars Žans Pauls, zīmē-
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damies uz aistētiku skolās. Viņš saka: „Bērni ir mazi

austrumnieki. Stāstīdami, viņiem piesicnat spārniņus, kas

tos pārlidina pār mūsu ziemeļa stūrainiem klinšu ragiem

pāri siltās zemēs. Pirmais brīnums pie jums lai ir tas

pats. kas pie Kristus bija pirmais: ūdens pārvērties vīnā,

patiesība dzejā."
Vai gan uz citu kādu ziemeļa tautu šie vārdi vairāk

zīmētos, nekā uz latvjiem, kas Baltijas saltos krastus vēl

tagad sasilda un atdzīvina ar savu orientalisko dzeju un

pasacīgo ideju? Vai latvji, tāpat kā austrumnieki, nerunā

neskaitāmās jaukās līdzībās. Oidips nekaunētos no viņu

dziļām mīklām.

Piesiesim mūsu jaunai audzītei dziesmotus spārnus,

lai tie lidinās tēvu tēvu plašā domu valstī, kur valda

Daila, nemirstīgā karaliene. Par visām lietām skolotājam
pašam vajag būt aistētikas zinātājam un dailības cienī-

tājam. Tam jābūt tautas dziesmu pazinējam: jo ari tur

jāizšķir čaumala un kodols.

īstenā poēzija darās zināma ar to, ka tā, kā pasau-

līgs evaņģelijums, mūs zina atsvabināt no virszemes na-

stām, kas mūs spiež. Poēzija mums dota it īpaši priekš

dzīves mazisku šķelšanos izlīguma, lai cilvēks ņem par

labu pasauli, kāda viņa ir." (Gēte.)

2. Par krustāmiem vārdiem.

Ja kādam ārzemniekam mūsu dienās, pēc beigta

sprediķa, gadītos nonākt latviešu baznīcā, kur tas dzir-

dētu pieminam uzsaucamo un krustāmo vārdus, tad tam

gribot negribot būtu jādomā, ka mūsu tēvijā vairs ne-

dzīvo neviena latvieša, bet ka visa šī zeme ciltām su-
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gām pārvācota. Tas pie viena krustījāmā dzirdētu:

Bartholomāus, Vilhelm, Florentin, Johaimes, pie otrā:

Loise, Helēna, Zophie, Carolina v. t. t. Pie uzsaucamiem:

Fridrich, Ernst Zutis ar Emilie, Dorothea Piparing v. t. t.,

v. t. t..

Priekš gadu desmitiem tikai dzirdēja: Bērtuli. Vi-

ļumu, Plorantinu, Jāni un Līžu, Lieni, Sapu, Kar-

liņu; tad vēl Pidriķi, Ernestu, Mīliņu, Dārtu v. t. t.,

v. t. t. Toreiz nedrikstēja pieņemt tīrus, svešus vārdus,

tautu un kārtu šķirtības labad. Tikai kādas muižas
—

Jumpravas" un „špīsmanes" aplaimoja kādas zemnieku

meitenes ar kādām aubītēm un tīriem svešiem vārdiem,

kuri, pēc baznīcas, mājā pārnākdami, tūliņ tērpās prastā-

kos laužu uzvalkos, un bija līdzīgi citiem sērdieņiem.

Latvietis visus šos, no grieķu, latiņu, ebreju, vācu v. c.

valodas tapinātos krustāmos vārdus pārgrozījis pēc sa-

vas gaurnas un sava valodas gara, caur ko tie pa lielākai

daļai gluži pazaudējuši pirmajo veidu, kā augšā minētie

vardi rāda. Viss tas pierāda, cik tādi sveši vārdi mūsu

valodas dabai pretim, un cik pretdabīgi ir tērpties sve-

šām spalvām.

Citam svešam vārdam norauta galva, citam aste;

cits kā nabags sarauts kopām; un tādi ir krustāmie vārdi,

kurus mūsējie mēdz dot saviem mīļotiem bērniem, savai

dārgākai mantai. Nožēlojama ākstīšanās. Bet kā viņa

gan nākusi pie mums?

Kā zināms, kristīgas ticības patiesība pirmos dīgļus

ņēma starp grieķiem un romniekiem, caur kuriem tās ari

tika izpaustas citās malās. Grieķi un romnieki toreiz

ari bija tie vienīgie civilizācijas jeb izglītības nesēji. Vi-
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sas tautas, kas kurmēr jau bija odušas viņu kultūras

gaisu, dzinās visu darīt tā, kā grieķi un romnieki, aug-

stāka viņi nekā nezināja: šās valodas runāt, un pat savu

vārdu no tām patapināt, varēja derēt tik par godu.

Tāda pērtiķiska ārpuses spīduma iegūšana gan pa-

rādās pie visām tautām, kuras patlaban grib sadraudzē-

ties ar kultūru; bet viņa ari atstāj smieklīgas pēdas pēc

sevis. Šāda atliciņa ir ari krustāmie vārdi, kas caur

vācu misionāriem ienesti ir pie mums. Lai nu kā kurai
tautai tie piederas, bet latvietim gan nē; to rāda jau tā

augstāk minētā vārdu samaitāšana.

Latviešiem dot pašu vārdus jau agrāk mēģināja

Biezbārdis, R. L. B. Zinību komisija, Kronvaldis v. c. Šo

domu (ideju) daudzējādā ziņā par pareizu atzīdami, mēģi-

nājām to tuvāk izstrādāt. Mēs atstājām krustāmo vārdu

rubrikā tik tos (līdz 40), kas patiesi ļaudīs Mētājami; visus

citus mainījām, gan caur saviem atvasinājumiem, gan it

īpaši caur senu vēsturīgu varoņu un mitoloģisku darītāju

nosaukumiem v. t. t. Tam ļoti viltos, kas domātu, ka to

darot, būtu aizkārts kāds svētums. Tie tapinātie nosau-

kumi, kas atrodas vecos kalendāros, ir gandrīz visi cēlu-

šies priekškristīgos laikos, tie ir ņemti no seno tautu da-

žādiem mitoloģiskiem dievekļiem v. t. t. Latviskus vār-

dus ņemdami, tik to esam darījuši, ka svešu, nesapro-

tamu vārdu vietā esam ņēmušipašu vārdus. Un ja daži

no pašu vārdiem, kas ņemti iz vēstures un teiksmu

valsts, skanētu svešādi, tad tas vienīgi liecina, ka laiki

un vēsturiski apstākļi spējuši tautu atsvešināt no tēvu

tēvu citkārt cienītiem mitoloģiskiem un vēsturīgiem

vārdiem.
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Protams, mēs ne vienam negribam uzspiest ne viena,

ne otra vārda, uu atļaujam ari pusmācītām freilenēm

„izdomāt skaistus (!) vārdus priekš radinieku bērniem".

Mums atkal liels prieks ziņojot, ka jau sāk ieviesties ari

latviski krustāmi vārdi.

3. Ausekļa sastādītie krustāmie vārdi.

Gaismona, Miervaldis, Spodra. Brīvaitis. Rota.

Olgarts, Smaida, Alga, Zemvairis, Milda. Dievgodis.

Keistauts, Dēkla, Prieca, Austris. Krišus. Tikla, Maija.

Gausons, Godaciets, Daila, Gaidulis. Tautgodis. Spulga.

Rūķis, Deja, Smuidra, Zandars. Sirdsspodra. Diža, Sald-

miers, Koša, Skaidrīte, Lauma, Sirdsprieks, Austra,

Dievdots, Stiprons, Glaima, Burtons, Glezna, Spuļ-
ģis. Mirdza, Gieda, Zeltena, Dravdāva, Godiņš.

Glīta. Valda, Margons, Gudra, Sveika. Spīdons.

Valdons, Sprigacīte, Pergrubs, Plūdons. Strauja,

Censaitis, Bezbailis. Priecis, Mierkopis, Gardietis, Rū-

siņš, Drostala, Sprieduls, Loma, Ziedonis. Puķaja, Cerons.

Puškaitis, Kaunis, Dailons, Ziedone, Drošuls, Lauduva.

Mīlvaris, Līgona, Virsaitis, Pērkons, Slava, Gaigala,

Nāra, Auseklis, Medainis, Videvuts, Veikla, Līgotis. Dzie-

dons, Dzeja, Rameķis, Spulgace. Daina, Rasmonā, Emils.

Godains, Līga, Praurima, Rūriķis, Viesturs, ■ Ūziņš,

Imants, Tavals, Andžis, Odiņš, Maigona, Liesma, Biruta,

Nameitis, Grazna, Potrimps, Beveriņa, Varabalss, Zelt-

sprodze, Pramšans, Pilnītis, Trimpus. Vitauts, Druvena,

Burtnieks, Pērkons. Acons, Dukņa, Radagaiss, Godvaris,

Salnai tis, Valdmiers, Glauda, Trimpula, Ciltvairis, Sē-

rona, Acuraugs. Laimiņš, Skaidris. Pareģa. Protons,
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Dzintara. Lauka, Sērouis, Jausma, Kaupons, Kūma, Uz-

vara, Skaidrīte, Saldons, Modrii.iš, Jūsma, Sirdsmiers,

Dievvalds, Vārpulis, Spīdola, Kaira, Bangpūtis, Ausveits,

Svantevaits, Kurģis. Pērkonela, Zvaigstigs, Dievredzis,

Jūsmiņš, Miernesis, Prātkopis, Jautriņš, Slavels, Dievbi-

jis. Maina, Tālivalds, Ziedula, Sola. Marģers, Karvilis,

Oudrons, Spulgacis, Magona, Līgusons, Mīluļa, Atzailis,

Laimons, Zeltmatis, Lēnprāts, Balva, Ziedokļa, Labdars,

Kareivs, Radivils, Induls, Nomajs, Argodis, Mieraslava,

Tālvaitis, Andula, Visdraugs, Ausviķis, Krietniņš, Lau-

miņš, Glābiņš, Zvanpūtis, Mačis, Ladons, Strāduls, Jautra,

Tīkona, Ziemcietis, Ziemuls, Andris, Aukuperons, Sār-

tona. Slāvdzītis, Kaitēkļa, Modra, Svētredzis, Gadiņš,

Dzīvaitis, Pastariņš.
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Ievērojami vīri dzīvē un darbā.

Sērijā ietilpstošie darbi apgaismo ievērojamu un nopelniem ba-

gātu cilvēku dzīves un darba gājumu.

Līgotņu Jēkaba — Krišjānis Valdemārs. Maksā Ls 0,90.

Līgot ņ'u Jēkaba — Juris Mancelijs. Kristaps Firekers. Ernsts

Gliks. Maksā Ls 0,80.

Danevskas — Kristaps Kolumbs un Amerikas atrašana. Maksā

Ls 0,90.

A. Ventmal nieka
— Kurpnieks Toms Edvards. Maksā Ls 0,30.

Ligotņu Jēkaba — Kronvalda Atis. Maksā Ls 0,70.

P. B i r u k o v a — Dioģens. Maksā Ls 0,70.

N. Karinceva — Tomass Edisons. Kādas dzīves stāsts. Maksā

Ls 0,70.

L ī go ti.i ii Jēkaba — Vecais Stenders. Maksā Ls 0,80.

Līgotnu Jēkaba
— Juris Alunans. Maksā Ls 0,70.

Gobas Alfrēda — Juris Neikens. Maksā Ls 0,70.

Gobas Alfrēda — Jēkabs Zvaigznīte. Maksā Ls 0,50.

Svešās zemēs.

«Svešās zemēs» grāmatās tiek ievietoti viegli saprotami ceļo-

jumu apraksti un apcerējumi par dažādu zemju dabu un iemītnie-

kiem, kas atšķiras ar savu īpatnējo skaistumu un drausmīgumu.

1. Svena Hedina — Ceļojums pa Tibetu. Maksā Ls 1,20.

2. Svena Hedina — Transhimalajos. (Otrs delojums pa Tibetu).

Maksā Ls 1,20.

3. P. Depoloviča — Arabija. Ar ilustrācijām tekstā. Maksā Ls 1,20.

4. N. Karinceva
— Pirmais ceļojums ap zemi. (Magelana ceļojums.)

Maksā Ls 0,60.

5. E. Pimenovas
— Ceļojums uz dienvidus polu. Maksā Ls 0,70.

6. E. Pimenovas — Kanāda. Ar ilustrācijām. Maksā Ls 0,70.

7. V. Karpentera — Brauciens pa Ziemeļ-Ameriku. Maksā Ls 0,70.

8. H. Franka — Caur Malaju džungļiem. Maksā Ls 0,60.

Grāmatas dabūjamas «Jaunības Teku» ekspedīcijā, Rīgā,

Kurmanova Ielā Nr. 18.

A Jessens.








	Auseklis (Krogzemju Mikus)
	FRONT
	Cover page
	Title
	Picture section

	MAIN
	1. Ausekļa laikmets.�����
	2. Bērnība un pirmie skolas gadi. (1850.—1868.)����������
	3. Auseklis Cimzes skolotāju seminarā. (1868.—1871.)����������
	4. Auseklis skolotāja palīgs. (1871.—1874.)�����邥찪§찪エ
	5. Auseklis Rīgā. Ardievu dzimtene! (1874.)����������
	6. Auseklis Peterpilī. Mūža vakars. (1874.—1879.)����������
	7. Ausekļa dzeja.�찪ダ찪
	Ausekļa rakstu izlase.�����
	I. Liriskā dzeja.�탥찪僩찪
	Latvju tautas rīts.�����
	Latvija.
	Pie Salacas.
	Staburadzei.
	Gaismas pils.
	Dievozolu trijotna.
	Nīdēta, tomēr neiznīdēta cilts.�������������������������
	Vai cerēt būs uz brīvību?���⁆縫縫뀕縫耫縫���������
	Valdemāram.�䁂縫⁂縫
	Neredzīgajam Indriķim.������၅縫ၓ縫
	Übi bene, ibi patria.
	Pēdējā lībieša domas pie Salacas ietekas.��������������������
	Augšāmcelšanās.�肄縫悄縫삇縫縫�
	Zilajam kalnam.
	Fantāzija par padebešiem.�耔縫��
	Meža jaukums.
	Dievišķīgums.�������傴縫ゴ
	Tēvija.�����
	Tēvijas dziesma.�縫⃖縫ꃙ

	II. Episkā dzeja.�����
	Beveriņas dziedonis.�����
	Lai top!
	Ūdens plūdi.����������
	Līdumnieks.�退缫뀁缫

	III. Ausekļa nedzejas raksti.�����
	1. Latviešu tautas dziesmas skolās.�����
	2. Par krustāmiem vārdiem.����������
	3. Ausekļa sastādītie krustāmie vārdi.�������������������������

	Saturs.

	BACK

	Advertisements
	Advertisement

	Illustrations
	Auseklis (Krogzemju Mikus).


