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Ievadam

Sešpadsmitais un septiņpadsmitais gadusimtenis

latviešu tautai kultūras ziņā ievērojams ar to, ka

šinī laikā nodibinājusies viņas rakstniecība, noskai-

droti galvenie valodas un pareizrakstības likumi,

izkopta zināma rakstu valoda. Sākot no trīspad-

smitā gadusimteņa, kad starp Baltiju un Vakar-

eiropu attīstās ciešāki tirdznieciski sakari, tagadējā

Latvija, kopā ar Igauniju, sastāda tā saucamo Livo-

niju, kura pastāv līdz sešpadsmitā gadusimteņa otrai

pusei, ,156i. gadā, Livonijas valstu savienībai iz-

irstot, Kurzeme kļūst par patstāvīgu hercogisti zem

Polijas virskundzības, kamēr Vidzemes lielākā dala

nāk tiešā Polijas pārvaldībā. Abās šinīs zemes da-

lās pār latviešiem valda vācu muižniecība, taču

Kurzeme tiek dažkārt pasargāta no nikniem kariem,

te dzīves apstākli zemniekiem kā labvēlīgāki, ka-

mēr Vidzemē augtin pieaug muižnieku vara' pār

zemniekiem, viņi kļūst galīgi nomākti, līdz zviedru

valdīšanas laikam (1629.—1721.), kad latviešu tautai

ataust gaišākas dienas. Tepat četrsimts gadu laikā

katolisms nebij necik iesakņojies latviešos. Kā re-

dzams liecinieks no šiem katoļu laikiem palicis
vārds „pātari" (katoļi tēvreizi skaitīja latiņu valodā:

..pater uoster"), un Sv. jaunavas Marijas nosatt-



4

kums, ko latviešu'mute bij pārvērtusi par Māru. No

noteiktas ticības pārliecības tad vēl grūti runāt.

Tamdēļ mēs ari redzam, ka sešpadsmitā gadu-

simteņa pirmā ceturksnī te reformācija izlauž diez-

gan viegli ceļu. Kad Kurzemē par hercogu nāk de-

dzīgs luterānis Gotards Ketlers, viņš griež vērību

ari uz zemes iedzīvotāju vairuma — zemnieku —

garīgo stāvokli. Galma mācītājs un zuperinten-

dents Bilovs izdara, hercoga uzdevumā, draudžu

revīziju, un atrod, ka visā valstī ir tikai 3 lielākas

baznīcas: Jelgavā, Bauskā, Dobelē. Mācītāji maz

nodevušies savam tiešam uzdevumam — draudžu

garīgai apkopšanai, bet nodarbojušies ar veikaliem

un krogēšanu. Zemniekiem trūcis jebkādas jēgas

ticības lietās. Visur valdījusi lielākā māņticība.

Trīsvienīgā Dieva vietā latvieši piesaukuši .vai nu

Dārza-māti, vai Lauka-māti, skatoties pēc vajadzī-

bas. Bieži ticējuši dažādām pārdabīgām būtnēm,

kā lietuvēniem, vilkačiem, raganām. Bijuši laimīgi

un nelaimīgi kustoņi. Vārnas ķērkšana nozīmējusi

karu, vai citu postu. Kad zaķis pārskrien pār ceļu.

sagaida nelaime. Jērs un balodis — svēti dzīvnieki.

Skolu nav bijis nekādu. Zemnieki dažkārt dzīvo-

juši bez kristības un bez vakarēdiena.

Lai apstākļus grieztu uz labo pusi, Gotards

Ketlers liek būvēt valstī 70 baznīcas, pa lielai daļai

uz sava rēķina. Nodrošināja mācītāju stāvokli:

piešķīra viņu lietošanā zemi; noteica zemniekiem

nodokļus („sieciņus") baznīcai par labu, izdeva baz-

nīcas likumus. Uz hercoga Gotarda Ketlera rē-
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ķina tiek Karalaučos drukāta 1586.—87. gadā vispār

otrā drukātā grāmata latviešu valodā: „Enchiri-

dion", t. i.: 1) Lutera katķisms, 2) nevācu psalmi,

3) svētdienu evaņģelijumi un lekcijas, un 4) Kristus

ciešanas stāsti.

(Pirmā drukātava, kā zināms, tika nodibināta

1450. gadā, Maincē, 1455. gadā pirmoreiz iespiesta

bībele; pēc Mainces izpostīšanas Jāņa Gūtenberģa,

grāmatu iespiešanas izgudrotāja burtliči izklīda

Eiropā un veicināja drukātavu atvēršanu. Grāmatu

iespiešanas labumus tā tad latvieši sāka baudīt pēc

vairāk kā simts gadiem no grāmatu iespiešanas

pirmiem sākumiem skaitot.)

Pēc Gotarda Ketlera nāves Kurzemi sāk pār-

valdīt viņa abi dēli Fridrichs un Vilhelms. Brāļu

naida un nesaticības dēļ pienākas ciest ari zemei,

kamēr Fridrichs viens pats saņem valdības grožus
savās rokās (1618.). Šinī laikā jāmin ~Kurzemes
statūtu" un „valdības kārtības" noteikumu izdo-

šana, kuri nokārto valsts administratīvo pārvaldību

un nostiprina muižniecības tiesības landtāgos. Her-

coga Fridricha laikā iznāk pirmā laicīga satura

grāmata latviešu valodā: vācu-latviešu vārdnīca:

„Letus" (1638), tāpat pirmā latviešu frazeoloģija:

..Phraseologia lettica". Šo grāmatu autors bij vē-

lākais hercoga galma mācītājs Mancelijs, pirmais

labākais latviešu valodas pratējs no cittautas mā-

cītiem vīriem.

Ziedu laikus Kurzeme piedzīvo enerģiska un

uzņēmīgā hercoga Jēkaba laikā (1642—1682). Tas
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rada valsts rūpniecību (Tukumā — vara cepļus,

Baldonē, Engurē, Mežmuižā — dzelzs cepļus, Em-

burgā — austuves v. t. t.), plašu tirdzniecības un

kara-floti, iegūst kā Kurzemes kolonijas divi salas:

Sv. Andrēja salu pie Āfrikas vakara krastiem, un

Tabago salu Vakarindijā. Tā laika Kurzemes zem-

nieku pārticība — bagātīga ģērbšanās, liela mielo-

šanās godos, daudz sudraba tautas rokās izla-

sāma ari Mancelija sarakstītā sprediķu grāmatā jeb

postilē. Sadursme ar Zviedriju pārtrauc Kurzemes

saimniecisko uzplaukšanu, bet pie hercoga Jēkaba

vieglprātīgā un izšķērdīgā dēla Fridricha-Kazimira

(1682.—1698.) zemes ekonomiskā labklājība strauji

slīd lejup. Pieaug muižniecības vara, pēc Fridricha-

Kazimira nāves izceļas jauns karš ar zviedriem

(1705.—1706.), tad ar krieviem (1706.—1709.), ka-

ram pievienojās vēl bads un mēris, liela iedzīvotāju

daļa izmira. Priekš kādiem simts gadiem tāpat

zemi bij piemeklējis bads un mēris, galvenā kārtā

plosīdamies toreiz no kariem piemeklētā Vidzemē.

9os tautas posta laikus septiņpadsmitā gadusim-

teņa sākumā apdzied savās dziesmās garīgu dzie-

smu dzejnieks Kristaps Firekers.

Latvieši, kas dzīvoja Rīgā un Vidzemē, gaišākus
laikus piedzīvoja Vidzemei nākot zem zviedru val-

dības (1629.—1721.). Bet še mantojums no poļu

valdības bij tik grūts, ka pagāja vairāk gadi, kamēr

zviedru valdībai, ar enerģisku rīcību, izdevās uz-

labot stāvokli. Laužu garīgās apgādības un skolas

lietas piederēja baznīcai. Par zuperintendentu iecēla
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Pētera baznīcas virsmācītāju Hermani Samsonu: tas

iecēla un atcēla mācītājus amatos, pārbaudīja tos

amata prašanā, sastādīja noteikumus mācītāju sa-

pulcēm (zinodēm), kuras, uz ķēniņa pavēli, bij sa-

saucamas ikgadus Valmierā vai Cēsīs. 1630. gadā
Samsons kādā vēstulē raksta, ka no 50 mācītājiem,

cik vajadzējis būt, visā Vidzemē atradis tik 7. Baz-

nīcas daudz vietās izpostītas. Dažiem mācītājiem

jāapkopj vairāk draudzes. Mācītāji neprotot lat-

viešu valodu, ko zviedru valdība uzstādīja kandi-

dātiem kā noteikumu, lai varētu ieņemt mācītāja

vietu latviešu draudzē. Āraižu mācītājs Bruno

raksta Samsonam, ka latviešu valodu jau tikdaudz

saprotot, cik lasot grāmatā. Rehehuzens, pirmās

latviešu gramatikas sarakstītājs (1644.) sūrojas, ka

jauno mācītāju sprediķos dzirdami pavisam aplami

vārdi un tamdēļ zemniekiem Viņu sprediķi paliekot

nesaprotami. Jāievēro, ka mācītāji toreiz savā per-

sonā savienoja ari skolotāju uzdevumus, t. i. mācīja

tautu grāmatā — vispirms jau baušļus un katķisma

galvas gabalus. Vēsturnieki izrēķinājuši, ka no

simts gadiem (1563.—1661.) Vidzemei piecdesmit

bijuši kaŗa-gadi! Karam sekoja tā uzticīgi pava-

doņi: bads, posts, mēris, ļaužu tikumiska pagrim-

šana. 1625. gadā mēra laikā tikai astotā daļa no

visiem Vidzemes iedzīvotāijem palikuši pie dzīvī-

bas. Apmiruši mācītāji: Ādažos, Allažos, Siguldā,

Raunā, Rubenē, Dzērbenē, Smiltenē, Straupē, Lē-

durgā, Umurgā un citur. Tādos apstākļos nav brī-

nums, ka 1642. gadā kāds mācītājs ziņo, ka no 160
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baznīcēniem tikai pieci pratuši skaitīt tēvreizi, bet

1643. gadā kāds cits mācītājs, ka visi viņa kristīti

bērni bijuši tik lieli, ka gājuši kājām. Nestāv augsti

tikumības zinā ari paši mācītāji: tā Samsons žēlo-

jas, ka tam dēļ zagšanas kāds mācītājs bijis jāatlaiž

no amata, kādā citā reizē mācītājs atcelts netiklas

dzīvošanas pēc, cits — zaimojis ķēniņu, cits — pie

dievgalda ķildojies ar zemniekiem dēļ nenobērtiem

sieciņiem!

Rīgu briesmīgs mēris piemeklēja 1657. gadā.

Maskavas cars Aleksejs Michailovičs aplenca pil-

sētu no augusta beigām līdz oktobrim. Priekšpilsē-

tas izpostīja. Pēc krievu aiziešanas pilsētā izcēlās

mēris. Šos briesmu laikus vēsturnieks apraksta:

„No (Rīgas) rātes locekļiem apmira puse, no iekš-

pilsētas mācītājiem —
visi. No rīta agruma līdz

vēlam vakaram apraka līķus. Baznīcas, kur toreiz

glabāja, tādā mērā bij uzraktas un līķiem pildītas,
ka tur nevarēja ne stāvēt, ne staigāt, ne atrast vie-

tas jauniem līķiem. Briesmīga smaka piespieda uz

kādiem mēnešiem pārcelt dievkalpošanas no baz-

nīcām uz ģildes namu. Kāds domaskolas skolēns

ieraksta savā dienas grāmatā: „Miroņu starpā bij

lielās ģildes priekšnieks, un 16 vecākie, no mazās:

3 priekšnieki un 23 vecākie, no doma skolas: 3 sko-

lotāji, 16 ģimnāzisti un 53 skolēni." (Skat. Hilnera:

„Ernests Gliks", 14. l. p.)

Jo vairāk tāpēc pelna atzinību zviedru valdības

gādība par izpostīto.zemi. Tā nodibināja Tērbatas

augstskolu, baznīcas virskonzistoriju, 3 apakškonzi-
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storijas, izstrādāja un ieveda instrukcijas par mācī-

tāju iecelšanu draudzēs un mācītāju apgādāšanu,

par mājas mācības ievešanu, par bībeles un citu ne-

pieciešamu garīgu grāmatu tulkošanu un iespiešanu
latviešu valodā.

Raksturīgi, ka Rīgā jau sešpadsmitā gadusim-

teņa pirmā pusē sastopam pirmos laicīga satura

rokrakstus latviešu valodā. Vēsturnieks Leonids

Arbuzovs atradis Rīgas vēstures un senātnes pētī-

tāju biedrības bibliotēkā vecus Rīgas arodorganizā-

ciju locekļu sarakstus, kuros sastopam pirmos vār-

dus ierakstītus no 1532., 1833. un vēlākiem gadiem.

Dažkārt šie saraksti, kā, piem., pie izkrāvēju orga-

nizācijas, vesti jau latviešu valodā, kas nozīmē, ka

sešpadsmitā gadusimtenī vēl latviešu amatniekiem

un pilsoņiem piederējusi ievērojama loma pilsētas
dzīvē. 1544. gadā sastādītie audeklu audēju orga-

nizācijas arodnoteikumi nosaka, ka tikai vācieši un

latvieši drīkst šinī arodā būt meistari, bet ne igauni

un leiši: tā tad, pamatojoties uz savu skaitlisko

pārsvaru vācu un latviešu amatnieki nodibinājuši

sev zināmas ekonomiskas priekšrocības. Arod-

organizāciju statūti (šrāgas) izstrādāti vācu ūn lat-

viešu valodās un pieder pie vecākiem latviešu lai-

cīga satura rakstiem. (Skat. tuvāki: ~Latvijas
Augstskolas raksti". II.)

Septiņpadsmitā gadusimteņa beigās latviešu

garīgā attīstībā atzīmējamas ar Glika bībeles tulko-

jumu un pirmo latviešu skolu dibināšanu. Kurzem-

nieku (Mancelija un Firekera) pirmie ievērojamie
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darbi latviešu valodas izkopšanas un rakstības no-

dibināšanas laukā te atrada cienījamu tālākvirzītāju

un papildinātāju. Lai cik grūti šie divi gadusimteņi

(16. un 17.) bijuši latviešu tautai, bet viņos likts

pamats tai garīgai kultūrai, kuras augļus baudām

šodien, un pie kuras tālākizkopšanas un veidošanas

aicinātas tagadējās tautas paaudzes.



Juris Mancelijs

Mūsu literaturvēstures dokumentariskos sāku-

mus atrod jau sešpadsmitā gadusimteņa pirmā pusē.

Viņu izcelšanās viegli saprotama. Baltijā rīkojas

un saimnieko vācu iekarotāji. No Vācijas uz rītiem

un ziemeļiem izplatās luterisms. Viņš nāk pa pē-

dām katolismam, kurš trijos gadusimteņos tomēr

nav paspējis diezcik dziļas saknes laist latviešos.

Roku rokā vai ciešā sakarā ar politisko varu rīko-

jas garīgā — pirmos gadusimteņos pēc sakaru no-

dibināšanās starp Baltiju un vācu tirgotājiem, šī

garīgā vara nes sevī ari politisko. Ar latviešu tau-

tas reliģiskām interesēm aicināti iepazīties un tās

apmierināt vācu garīdznieki. Viņiem vajadzīgas ro-

kas grāmatas, palīga līdzekļi.

Sevišķi pie šī darba dedzīgi ir jezuiti. Viņi ir

pirmie, kas pie latviešiem strādā reliģiskas apgai-
smības darbus. Jezuītu dievvārdu dakteŗa'Pêteŗa

Kanizija katķisms ir pirmā drukātā latviešu grā-

mata (Viļņā, 1585.). Bet katolisma vietā nāk dzīves

praktiķa! vairāk pielaikotais luterisms. Vajadzība

pēc kristīgas ticības pamatnoteikumiemlatviešu va-

lodā paliek tā pati: Dobeles mācītājs Jānis Rivijs

ir jau pārtulkojis Lutera mazo katķismu latviešu

valodā (ļoti iespējami, ka mācītāju tulkojumos rok-
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rakstā šie un citi gabali bij jau agrāk izplatīti drau-

dzēs, kā tas zināms par Ramma baušļu tulkojumiem

ap 1530. gadu), tam peeveeno evangelijumu un ga-

rīgas dziesmas un 1586. gadā Karalaučos drukāta

(no Kurzemes hercoga Gotarda Ketlera izdota) iz-

nāk otrā grāmata latviešu valodā, „Enchiridion '.

Taču visai šai literatūrai ir tik specifisks arodnie-

cisks raksturs, tā visa vēl tik tālu stāv no tautas

saprātas un uzņemšanas, tajā tik maz dzejas ele-

menta, tā visa vēl tādā mērā sastāv no fragmen-

tiem, ka no kādas rakstniecības attīstības daudzmaz

pareizā šī vārda nozīmē grūti runāt vēl līdz septiņ-

padsmitā gadusimteņa vidum.

Ir trīs personības, kuras kā vēsturiski piemi-

nekli raugās caur gadusimteņiem cauri latviešu

rakstniecībā uz tagadni — šīs personības ir Kur-

zemes hercoga galma mācītājs un dievvārdu profe-

sors Juris Mancelijs, mūsu garīgās dzejas radītājs,

..students" Kristaps Firekers un Alūksnes mācītājs,

ievērojams valodu pratējs, Ernests Gliks. Tās vi-

sas Ir markantas personības, kuru darba ideja ap-

gaismo tās pienācīgā vēsturiskā gaismā, lai ari viņu

darba ārējais veidojums uzņēmis maiņas un grozī-

jumus vēlākos gadusimteņos. Šīs personības ir lie-

lumi jeb kurā laikā, jo cildenāks paliek viņu garīgais

skats un ideālisms, kad iedomājamies, ka toreizējā

latviešu tauta vismazāk spēja pateikties tiem par

viņu darbu latviešu labā.

Juris Mancelijs ievērojams priekš sava

laika ar savu plašo izglītību. Kas viņu saista ar
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latviešiem — ir viņa dzimtene
— viņš dzimis kur-

zemnieks (1593.). Kā Kurzemes mācītāja dēlam

viņam plaša izdevība novērot latviešu tautas lik-

teni. Ejot Jelgavā un Rīgā skolā viņš tāpat bieži

dabū ieklausīties latviešu valodā un ieinteresēties

par latviešu likteni. Mancelija studijas ārzemēs

varēja to, dzimtenē atgriežoties (1615.), tikai skubi-

nāt, rūpēties par latviešu gara apgaismību. Tad

skaidri zinātniska darbība Tērbatas univerzitatē uz

kādu laiku Manceliju pavisam izrauj no latviešu

vidus. Bet ari Tērbatas univerzitatē darbodamies

Mancelijs neaizmirst latviešus. Viņš izlabo ~Enchir-

idija" slikto, aplamo tulkojumu valodu, pārtulko

no savas puses dažas garīgas dziesmas un pieliek

klāt „Zīraka gudrības grāmatu", un tad kā „Vade-

mecum'u" laiž to no jauna latviešu tautā.

Mancelija nopelni latviešu rakstniecībā ir divē-

jādi: vispirms viņš gādā, lai tiem darbiniekiem, kas

grib strādāt latviešu garīgā laukā, atvērtos ceļš uz

tautas sirdi — valodu. Šim nolūkam kalpo divi

sava laika ievērojami darbi — vācu-latviešu vārd-

nīca jeb ~Lettus", un pirmā latviešu frazeoloģija:

Phraseologia lettica (abas iznāca 1638.). Otrkārt —.

viņš pats grib tautu mācīt, dot tai iespēju mācīties

bez skolotāja klātbūtnes, grib aizrādīt uz tautas

dzīves ēnas pusēm, kā dzeršanu, slinkumu, bramma-

nīgu izdzīvi (kas liecina par tā laika kurzemnieku

zināmu turību) v. t. t. un šinī nolūkā saraksta savu

pirmo sprediķu grāmatu jeb „Postilli", kura iznāk

jau Mancelija mūža beigās (1654.). Te Mancelijs
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parādās ari kā mūsu ortogrāfijas ceļlauzis, izvedot

zināmas konzekvences: ievedot lietu vārdu locī-

jumus, darbības vārdu laika apzīmējumus, garumu

apzīmējumus ar ~h", izšķir plato un šauro „c", v.

t. t. Rakstības nodibināšanas darbs nākošiem dar-

biniekiem, īpaši Ernestam Olikam, tā tad zināmā

mērā bij pašķirts ar Mancelija priekšdarbu.

Kaut gan tikai kādi piecdesmit gadi pagājuši no

pirmo latviešu grāmatu iznākšanas („Kanizija kat-

ķisma" 1585. un ~Enchiridija" 1586.), tomēr, var

redzēt, latviešu vārds zemē visnotaļ kļuvis popu-

lārs; kamēr pirmās grāmatas runā par ~nevāciem"

(undeutsche), itkā izvairīdamies no latviešu vārda,

tikmēr Mancelijs jau gaiši un noteikti visur min

..latvieši". Liekas, Mancelija rakstos izzudis vārds

..nevāci". Ja viņš grib izšķirību darīt, tad viņš runā

par vietējiem (Einheimischen) un āreniekiem — jā-

saprot ienākušie vācieši un prūši — (Ausheimi-

schen). Tas liecina, bez citām zīmēm, ka tiklab

sešpadsmitā, kā septiņpadsmitā gadusimtenī vācieši

rēķinājušies šeitan tikai ar latviešiem, kā ar galveno

vietējo tautību (ne lībi, ne sēli tad vairs nekādu

lomu nav spēlējuši).

Ņemot rokā Mancelija grāmatas, mēs ari pār-

liecināmies, kādas priekšrocības viņa darbiem devis

tas apstāklis, ka Mancelijs piederējapie ..vietējiem",

t. i. bij dzimis un uzaudzis Kurzemē. Viņa auss

samērā ņemot dzird diezgan pareizi latviešu valo-

das skaņas, viņš samērā prot ari šo izrunu apzīmēt.

Ja ir kļūdas un rupjas kļūdas (kā dažu dzīvnieku
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nosaukumos), tad šīs kļūdas nobāl paliekamā darba

priekšā un tikai liecina, ka ari sava laika loti iz-

glītots vīrs, kāds bij Mancelijs, nevar visus arodus

zināt, viņš nevar būt dabas pētnieks, galdnieks jeb,
kā Mancelijs saka, sniķeris, pavārs v. t. t. Dažas

vecas valodas formas, piem., „s" daudzskaitļa in-

strumentāla formā rāda, ka šīs formas Mancelija
laikā vēl tikušas lietotas, tikai vēlāk izzudušas. Jā-

aizrāda ari, ka jau Mancelijs lieto vēlāk no dažiem

valodniekiem neieredzēto vārdu ~vidūtājs" (Kur-

zemē loti labi pazīst zubstantivus ~vidus", „viducis"

— ari māju nosaukumos). Mancelija „Lettus" rāda,

ka viņš latviešu valodas vārdus nav tikai tulkojis,

viņš pūlējies katrā vārdā pēc iespējas ielikt ari va-

lodas garu, piem., acuraugs, bez bēdām (sicher) un

citos vārdos. Mancelija nopelnus mūsu valodniecī-

bas laukā tagad pilnā mērā atzīst ari mūsu dienu

valodnieki.

Mancelija lielākais un ievērojamākais darbs ir

viņa sprediķu grāmata, jeb „ilgi cerētā", kā viņš

pats saka, ~latviešu postille". Te runā vīrs, kas ar

drošu prātu un dedzīgu sirdi stāv par latviešiem.

Viņš uzsver, ka viņš ar savu grāmatu negrib pa-

kalpot tikai vācu ienācējiem, bet ari zemniecībai,

latviešiem, kuri ir „zemes pirmie īpašnieki -un iedzī-

votāji". Otrā vietā, runādams, viņš vēlas, lai šis

dievavārds nāktu par labu ~latviešu tautas drau-

dzēm". Tas liecina, ka Mancelijam nav latvieši bi-

juši tikai kā nevāci, kā zināma darba objekti, bet

ka viņš latviešos redz tautu, kurai ir pirmās tiesības
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uz šo zemi un tiesības uz viņas garīgo vajadzību

apmierināšanu. No „nevāciem", ko sastapām lat-

viešu pirmos rakstos, līdz Jatviešu tautai", ko sa-

stopam Mancelija rakstos, tas' ir liels solis uz

priekšu.

Griežoties pie Mancelija sprediķu grāmatas sa-

tura, tā uzrāda: vispirms autora loti dziļu bībeles

prašanu un pazīšanu; nav vietas, nav domas, nav

sprieduma, ko viņš nevarētu pastiprināt ar attie-

cīgu citātu no bībeles, otrkārt — savas pamācības

viņš izteic nepārspīlētā, tautai saprotamā, asā, bet

noteiktā valodā. Viņš runā ne modernās kultūras,

bet dabas bērnu skaidro valodu, kura katru lietu

sauc vārdā, piem., „Visi jūs, bezdievīgie un nebēd-

nieki (Mancelijam loti iemīļots vārds), katri (kuri)

jūs savos grēkos kā cūka dubļos vārtaities, jūs ne-

stāvat, bet guļat kā cūka sutrainī, jūs guļat uz tām

mielēm un piepēm jūsu grēku" v. t. t. Lai ari tei-

kumu būvē manāms stiprs vācu valodas iespaids,

piem., apzīmētāja ģenitīva nostādīšana aiz apzīmē-

juma vārdu (jūs guļat uz tām mielēm jūsu grēku),

tomēr Mancelija vārdu krājums katrā teikumā lie-

cina, cik labi ,tas pazinis latviešu valodu nevien

konkrētu lietu apzīmējumos, bet kad tam jāizsaka
ari abstrakti jēdzieni par Dievu, gariem, ticību.

Garīgās dziesmas Mancelijam nepadodas. Vai-

rāk viņa tulkotas garīgās dziesmas iespiestas ari

sprediķu grāmatā, bet tām trūkst muzikaliskā ri-

tuma, tās bez atskaņām un neiesilda lasītāju. Ru-

nājot prozā Mancelija valoda vietām top dzejiska.



17

Mancelijasprediķugrāmatas tituļlapa (1654.).
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piem., „Mācaities šeitan, kad nelaimes auka mums

aizgrābj, kur mums pavēni meklēt būs. Ne pie

burva un sāls pūšļotāju, kas to dara, tas lielu grēku
dara pret pirmu un otru bauslu, un Dievs to ne-

atstās nesodītu. Bet mums būs steigties pie to kungu

Jēzum. Aiz to viņš ka mūso Dievs ir mūso pa-

ļaušena un spēks, palīgs lielās bēdās, katras mums

uziet, saka tas kenings Dāvids: Tādēļ mēs nebī-

stamies, kad ir pasaule grimtu un tie kalni jūras

vidū grimst, kad ir tā jūra kauc no lielas vilnes

met un no tās aukas kalni iekristu."

Pie savas sprediķu grāmatas Mancelijs ilgi

strādājis: viņš sācis to jau Tērbatā, bet pabeidzis

Jelgavā, jau sava mūža
v priekšvakarā. Tamdēļ re-

dzams, ka grāmatas izteiksme beigās ir gludāka,
nekā sākumā; vārdu rakstībā ari vēl sastopama

neliela dažādība.

Raksturīgi, ka jau toreiz Mancelijs skubina lat-

viešus uz izglītību, uz skolām. Šī tendence vis-

notaļ izmanāma Mancelija rakstos, galvenā kārtā

viņa sprediķu grāmatā. Starp citu, viņš saka (lie-

tojot tagadējo rakstību): „Ja tev Dievs tikdaudz

devis, ka tu vari tavu bērnu likt skolā iet, lai tev

nerūp tā nauda, ko tu par viņu izdod. Skolā viņš

var mācīties Dievu pielūgt, Dieva dziesmu dziedāt,

grāmatu lasīt, jo dažu labu arāja dēlu Dievs par

mācītāju un baznīcas kungu cēlis ir. Ne ir tas tev,

o, tēvs un māte, liels gods? Kad tavs dēls grā-

matu mācījies, vs citā goc*ā cc a

\*ĪTOUB'.B
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tas top par tiesnesi un grūtā lietā tādu tiesu nest,

ka visi brīnojas. To ir viņš grāmatu lasīdams mā-

cījies. Ne ir tas tev, o, tēvs un māte, liels gods?

Un jebšu ir viņš par arāju paliek, tad tomēr tas, ko

viņš skolā mācījies, nebūs tik grūts, ka viņš tādēļ

nebūtu arklu valdīt, vagu dzīt, ecēt, kult un savu

maizi ar godu pelnīt."

Daudz saistošas ziņas nevien par Mancelija laika

latviešu zemnieku dzīves iekārtu un uzskatu pasauli,
bet ari par agrākiem vēsturiskiem notikumiem at-

radīs ari vēsturnieks Mancelija sprediķu grāmatā.

Tā viens sprediķis ziedots Kurzemes miera svēt-

kiem 15./25. janvārī pēc poļu-krievu kara iebru-

kuma 1582. gadā. Agrākos krievu laikus Mancelijs

atceras: ~Dieva gaužu sodu gir (ir) jutuši krievu

laikā tie ļautiņi, Vidzemē dzīvodami. Tikdaudz (ne)

kļuva žēlots vāciets, ciek zemnieks; tiek zeltnesis

(aristokrāts. Lt.), ciek arājs, viens, tiklab kā otrs

tapa ar pātagām kapāts, ka āda plīsa, un asinis

līdz ar miesām izlēca, citi kļuva gabalu gabalos sa-

kapāti, citi dīrāti; kam rītā agri maizes rieciens

bij, vakarā tas nezināja, kādas mokas tam bij.(būs)

jācieš." Kādu citu „vaidu" (kā Mancelijs saka) viņš

atceras šinī pašā laikā (1656.—61.): „Neg gir Dievs

šo zemi sodījis uz dārgu laiku, ka cilvēks cilvēku

ēde; ja, nomaitāti ļaudis no karātavām un rata

kļuva apēsti. Tādēļ tanī paša gada rudenī liels

mēris bij, ka dažs cilvēciņš ceļamalā pieklupa, no-

mira un no suņiem apēsts tapa" (181. 1. p.).

Zīmīgi ir Mancelija atvasinājumi: ta — aristo-
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krata vietā viņš lieto — zeltnesis, tirgotāja vietā

— precinieks un c.

Oriģināli ir Jura Mancelija salīdzinājumi: ab-

straktus jēdzienus viņš lūko paskaidrot ar konkrē-

tiem, tā: „Vēl dusmas sēž tavā sirdī dūres 1i c-

lum ā" (92. 1. p.), „Pie viena deg tā ticība kā

liela lāpa, pie otra atkal atspīd tā kā kāda

dzirkstele" (190. l. p.), „Velns iet apkārt kā kāds

maurodams zvērs" (291. 1. p.), v. t. t.

Laimīgi Mancelijs māk izlietot ari dažas tautas

parunas: ~Dažs izliekas tik gudris esots, ka viņš

no lielas gudrības dzirdētu, kad vēzis skauda"

(93. 1. p.), vai: ~Mūžam tam labs neizdosies, kas

tos pūķus (puķes. Lt.) savas jaunības velnam dod

ožņāt, bet tās biezas miesas savas vecības (tagad

sakām: vecuma. Lt.) Dievam priekšā cel" (95. 1.

p.), vai: ..Tad dzīvo vīrs ar sievu kā suns un ka-

ķis", ..Viens otru uzlūkojas kā nodurts āzis", „Tāda

nelaime ir cieta, cieta akmiņaina ūdens krūze" (145

1 p.). ,Ļaudis turas, ēdas kā zivis ūdenī" un c.

Mancelija sprediķu grāmata paliek kā ievēro-

jams vēstures un valodas piemineklis. Kā vēstures

piemineklī tajā atspoguļojas latviešu tautas dzīve

Kurzemē, hercoga laikos, kādu šo dzīvi redz cit-

tautieša acs, toreizējie tikumi, parašas, attiecības

dažādu šķiru starpā. Kā valodas pieminekli tajā

palikuši salīdzinājumi un gleznas, kas tuvi toreizējai

zemniecības pasaulei, māņi, biedēkli, dažas tagad

izzudušas valodas formas (Aizto — jo, prepozicijas

ar galotnēm — an — iekšan, priekšan, apakšan.
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Lappuse no Mancelija sprediķu grāmatas.
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āran, savādības darbības vārda otrā personā v. c),

mēģinājumi, nodibināt konzekventu ortogrāfiju,

ievedot dažu līdzskaņu mīkstināšanu ar strīpošanu,
ievedot „ie" un „ž" tādā nozīmē, kā tos lieto līdz

5,0 baltudicn, ievedot ~h" kā garuma zīmi, atzī-

mējot savādības pašskaņu izrunā. No šiem pama-

tiem izejot, varēja attīstīties mūsu tālākā rakstnie-

cība, bet sevišķi lielu atvieglojumu tā deva GJikam

pie bībeles tulkošanas.

Juris Mancelijs pieder pie pirmām personībām

mūsu rakstniecības sākumā. Kā iesācējam un jaunu

ceļu radītājam tam savas kļūdas un trūkumi, kuri

izskaidrojami ar viņa laika vēsturiskiem apstākļiem,
bet savā pozitīvā darbā viņš stāv kā pirmais, kas

uz latviešiem raugās kā uz tautu, kurš runā tik lat-

viska valodā uz tautu, kā neviens rakstnieks priekš
viņa nav to darījis, kurš latviešu valodu dara pie-

ietamu sveštautiešiem, kurš latviešu tautu māca un

audzina, skubina censties pēc gara gaismas, kā viņš

to vislabāk saprot, kurš noskaidro mūsu ortogrā-

fijas pirmos likumus un tos ieved praktikā, un sa-

gatavo mūsu vidusizloksnei ceļu uz latviešu litera-

tūras valodu.



Kristaps Firekers

No Mancelija mums jāpārnāk uz otro redzā-

māko personību mūsu rakstniecības sākumos, uz

mūsu garīgās dzejas nodibinātāju un ievērojamāko

garīgās dzejas dziesminieku vispār mūsu rakstnie-

cībā — uz Kristapu Firekeru. Pie viņa skaistām

dziesmām daudzi esam auguši, daudzi no tām daž-

kārt esam mācījušies grāmatu lasīt, viņa dziesmu

pantiņus no „Dievs Kungs ir mūsu stipra pils",

~Redz', šī diena jau pagalam", „No debesīm būs

man atnest", viņa vieglās bērna lūgšanas „Bērniņ.

mīļais, Dieva stādīts", un citas esam mācījušies

skolā ejot no galvas skaitīt, vai pie iesvētīšanas,

vai dziedājuši reliģiskos aktos pie dievlūgšanas. Šo

dziesmu kodols, gleznainums un parunas ir bieži

pārgājušas mūsu apziņā. Lietotas no mums ikdie-

nas dzīvē, nemaz neiedomājoties, vai neatceroties

viņu autoru. Tā apstiprinājās, ka laba darba darī-

tāju var aizmirst, bet viņa darbs joprojām dzīvo,

sēdams laba un daiļa sēklu, mūs pašus saukdams

un aicinādams uz augšu, lielākai garīgai pilnībai

pretīm.

Jo raženāki Kristapa Firekera darbs dzīvo

mūsu vidū, jo trūcīgākas, nepilnīgākas ir tās ziņas,

ko mums literaturvēsturiski pētījumi sniedz par
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Kristapa Firekera mūža gaitu un dzīvi. No jaunā-

kiem pētījumiem pilnīgākais un iespējami pārbaudī-
tākais gan būs Luda Bērziņa raksts: „Christopho-

rus Fūrecerus" „Austruma" zeptembra un oktobra

burtnīcās 1899. gadā. Noteikti zināms, ka Firekers

ir kurzemnieks un vācu tautības, viņa tēvs būtu

Neretas mācītājs Kristjānis Firekers, kurs 1604.

gadā tur uzņēmās šo amatu. Par Firekera dzimša-

nas gadu, bērnības iespaidiem, pirmās skolas ap-

meklēšanu jebkādu drošu ziņu trūkst. Noteiktas

ziņas mums ir par Kristapu Firekeru, kad viņš

1632. gadā tiek ierakstīts par studentu Tērbatas

univerzitatē. Še mēs šinī laikā sastopam priekšā

jau mums pazīstamu vīru — Juri Manceliju, kurš

no 1625. gada pārgāja uz Tērbatu par turienes Jāņa

draudzes virsmācītāju, bet drīz vien tika iecelts par

univerzitates teoloģijas fakultātes profesoru. Man-

celija, latviešu drauga un rakstniecības darbinieka

(viņa „Vademecum" iznāca 1631. g., vārdnīca un

frazeoloģija 1638., tā tad Mancelijs pie tām strādāja,
darbodamies jau Tērbatas univerzitatē) ierosinājo-

šam iespaidam Firekers kā students, droši vien,

nevarēja paiet garām. Jādomā, ka Kristaps Fire-

kers ir jo čakli nodarbojies jau ar latviešu valodas

studijām, un mēģinājies garīgā dzejā, jo ka savu

māksliniecisko gatavību Firekers nav uzreiz aiz-

sniedzis, par to atrodam pierādījumus pašos Fire-

kera darbos.

Par Firekera studiju gaitu mums tuvāku ziņu

trūkst. No jauna to sastopam tā ap 1650.—1660. g.
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Dobelē, kur tas dzīvo jau apprecējies, un kur tolaik

darbojās vietējā draudzē mācītājs ārzemnieks Heiii-

richs Adolfijs. Viņš nu mācās pie Firekera latviešu

valodu. Šī latviešu novada (Dobeles apgabala) iz-

loksne nu ari /atstājusi dziļāko iespaidu Firekera

dzejas izteiksmē. Kādu dzīves uzdevumu vai amatu

Firekers Dobelē, bez latviešu garīgu rakstu kopša-

nas vēl izpildījis, ari trūkst noteiktu ziņu. Vēstu-

riskās ziņas min, ka viņš tur apprecējis brīvu, pār-

tikušu latvieti, tādā kārtā, domājams, Firekers dar-

bojās savā šaurākā saimniecībā un no dienišķās

maizes rūpēm bij atsvabināts.

Šīs precības, liekas, vispār svarīgu lomu spē-

lējušas Firekera mūžā. No vēsturiskām ziņām nav

pierādāms, ka viņš studijas būtu beidzis Tērbatas

univerzitatē. Jau pieminētais Heinrichs Adolfijs.

Kurzemes dziesmu grāmatas vēlākais izdevējs, šīs

dziesmu grāmatas priekšvārdā (1685.), sniegdams

ziņas par Firekeru, piemin to kā dievvārdu stu-

dentu. Dažos vēlākos rakstos gan piemin ..kandi-

dātu", bet ka tas būtu augstskolā iegūts zinību

grāds, par to pierādījumu nav. Raksturīgi ir tas,

ka, neraugoties uz toreizējo inteliģento darbinieku

trūkumu latviešu garīgā laukā, Kristapam Fireke-

ram, ari kā augstskolas izglītību baudījušam un

krietnam latviešu valodas pratējam, nekāds svarī-

gāks amats netop ierādīts. Izskaidrojums šim fak-

tam laikam būs Firekera precības ar latvieti, ko

aizspriedumos uzaugusē septiņpadsmitā gadusim-
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teņa vacu-baltiešu sabiedrība nevarēja Firekeram

piedot.

No Firekera atdzejotām dziesmām daudzas kļu-
vušas taisni par priekšzīmīgām (klasiskām) mūsu

draudžu un māju lietošanā. Minēsim te raksturīgā-
kās: 1) Dievs Kungs ir mūsu stipra pils; 2) Gods

Dievam vien ar pateikšan'; 3) Es cēlies sveiks un

vesels; 4) Es savus grēkus sūdzos; 5) Ak, Tēvs,
tavs nabags bērniņš nāk; 6) Kā spoži spīd mans

Jēzuliņš; 7) Jēzus, kas dod prieku un d. c. Vēl

Firekers darbojās strādājot pie Mancelija „Vade-
mecum'a" pārlabošanas darbiem, taču šo uzdevumu,
aiz vēl nenoskaidrotiem iemesliem, nav līdz galam
izvedis. Viņš ieved „h" kā garumzīmi galotnēs un

pārlabo Mancelija rakstību.

Ziņas par Firekeru smejamies no H. Adolfija iz-

dotās (1685.) latviešu valodas mācības, kuru autors

sastādījis pēc Firekera atstātiem materiāliem. Fire-

kera valodas zināšanas, tā tad, nākušas par labu

mūsu bībeles tulkotājam Glikam, kurš ar Adolfija
gramatiku, kā vēsturnieki spriež, iepazinies rok-

rakstā un visnotaļ pie tās noteikumiem pieturējies,

tulkojot bībeli. Firekers sācis sastādīt ari latviešu-

vācu vārdnīcu. No šī manuskripta, pateicoties mūsu

bibliogrāfa Missiņa kga laipnai pretimnākšanai,
sniedzam šinī vietā fotogrāfisku uzņēmumu.

Firekera miršanas gads domājams pēc 1680.

gada, kā to pamato Ludis Bērziņš savā pētījumā.

Vecuma dienās Firekers ar trieku zaudējis valodu

un nespējis roku kustināt. Varbūt šie iemesli ir tie,



27

Firekera rokraksts.

kāpēc Firekers nepabeidza Mancelija grāmatas pār-

labojumu. —
Varbūt tagad, kad dala no Kurzemes

archiviem, kas vēl uzglabājušies pēc pasaules kara,
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nāks pieietami jaunās Latvijas pētniekiem, mēs tik-

sim pie drošākām un pilnīgākām ziņām par mūsu

ievērojamā garīgā dzejnieka personīgo dzīvi.

Firekera darbs latviešu garīgās dzejas laukā ir

plašs. Vēl 1889. gadā caurlūkotā „Dziesmu grā-

matā evaņgeliuma ticīgām lutera draudzēm Vid-

zemē" (Rīgā, 1898.), sastopam sekošas Firekera

originaldziesmas: 1) Tā vecā gada gals no mums;

2) Dievs, mīļais Tēvs, mans radītājs; 3) Ak Dievs,

mans Dievs, tu Dievs tik liels iekš goda; 4) Kad

cilvēciņš grib lielīties; 5) Uz tevi, mīļais Dievs,
mēs visi skatāmies; 6) Ar Dievu Kungu gribu sākt

un drošs pie sava darba nākt;- 7) Tā tumša nakts

jau skaidrojas un dienas blāzma parādās; 8) Redz',

šī diena jau pagalam; un 9) Tā saulīte jau tāļu aiz-

gājusi, tā savu ceļu šodien nobeigusi, un 97 tulko-

tas var, pareizāki sakot, atdzejotas garīgas dzie-

smas, jo Firekera ..tulkotās" dziesmas nav tulko-

jumi šā vārda parastā nozīmē. Firekera tulkojumi
ir viņa paša iekšēji garīgi pārdzīvojumi, viņa paša

personības apgaroti, formā un muzikalismā noska-

ņoti, latviešu valodas gara caurausti, tamdēļ savu

saturu aizņemoties no cittautu parauga, savā būtībā

šie tulkotjumi kā atdzejojumi stādāmi līdzās origi-
naldziesmām.

Firekers dzīvo latviešu tautā ar savām garī-

gām dziesmām. Gadusimteņi ir gājuši pār latviešu

zemi, mainījušies laiki un tikumi, mainījušās valdī-

bas un valdīšanas formas, latviešu tauta Kurzemē

ir pasaules kara laikā izklīdināta pa visu lielo Krie-
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viju, tagad latviešu tauta, pie politiskas pilngadības

kļuvusi, dibina savu dzīvi uz jauniempamatiem, bet

no mūsu pirmā ievērojamā garīgā dzejnieka daudz

kas pārgājis mūsu tautas tikumos: viņas darbā, vi-

ņas izturībā ļaunās dienās, viņas godprātībā. Ne-

aizmirsīsim, ka pat tur, kur bēdās mūsu tautai ne-

varēja aizkļūt nekāds garīgs padomdevējs, ne laba

grāmata, ne lietišķi sastādīta avižu lapa, kur nevij

ne skolu, ne biedrību, ka tomēr Firekera dziesmas

deva spēkus mūsu mātēm panest trūkumu un sve-

šumu un uzturēja ticību uz tautas gaišākām dienām.

Un tas noticis aiz Firekera dziesmu iekšējā spēka,

neraugoties uz satura vienticsīgumu. uz sastopamām

formas kļūdām, neraugoties uz to, ka tagadnes cil-

vēkam nevar būt tās reliģiskās viengabalības, kas

bij septiņpadsmitā gadusimteņa latvietim. lekš kā

nu meklējams Firekera garīgās dzejas iekšējais

spēks un pastāvīgums? Ir aizmirsti tādi savā laikā

populāri rakstnieki, kā Stenders, Līventāls, Ruģēns

un citi. Ir bijuši laiki, kad draudžu mācītāji mēģi-

nājuši izskaust Firekera dziesmas no ~Dziesmu

grāmatas", bet tauta tomēr pēc tām sniegusies.

Kāpēc?

Garīgu dziesmu kā estētikas elementu nomāc

tās lietderības princips. Garīgā dziesma izaugusi

un saaugusi pie mums ar tautu no lutera baznīcas

dievkalpošanas kārtības un caur šo baznīcu. Drau-

dze nav tikai pasiva klausītāja baznīcā, viņa ir ari

aktiva līdzdalībniece — viņa dzied dievkalpošanai

pielāgotas dziesmas, kuras izteic viņas pašas sa-
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jūsmu un vēlēšanās, viņa dzied dziesmas pie bikts,

dzied svētku dziesmas, dzied dažādu gadījumu
dziesmas, kā nelaiķus pieminot, bērnus kristot, jaunu

māju uztaisot, kādu veikalu vai uzņēmumu labvēlīgi

nobeidzot v. t. t. Caur to garīgai dziesmai kā tādai

jau iepriekšēji tiek uzlikts utilizācijas princips un

viņa izņemta no estētiskās kritikas lauka. Dzeja,

ari garīgā, nav ierindojama dzīves veikala plauktos.

Šim garīgās dziesmas vispārīgajam liktenim

nav varējis izvairīties ari Firekers. Ir vēl otrs lik-

tenīgs apstāklis, kas met savu aizmirstības krēslu

uz Firekera garīgām dziesmām. Šis apstāklis ir

laiks, ir vēsture.

Laikos grozās tautas kolektīvā dvēseles uz-

būve. Tie sasmalcinātie jūtekļi, kas uzņem estēti-

skus iespaidus (ari dzejas) ari tautām ar laiku pār-

veidojas, izkopjas, top vēl sarežģītāki, tā kā zināmi

kairinājumi ir pārāk primitīvi, nerada dziļāka dvē-

seles saviļņojuma, estētiski neaizrauj, nesasilda. Tā

vēsturiskā dzeja (darbi, kas ar tiesību nes dzejas

vārdu), jaunām paaudzēm izliekas pārāk vientiesīga,

pārāk bāla, kā pārdzīvots interesants dvēseles do-

kuments, bet otrreiz vairs nepārdzīvojams. No ve-

ciem dzejniekiem tā mums aizgājuši, vēstures krēslā

ietīti, vecais Stenders, Hugenbergers, Līventāls,

aiziet Mālbergis, Rugens. Kaudzītes Matīss, Brīv-

zemnieks un citi, par jaunākiem nemaz nerunājot.

Tur nav forma vien vainīga, kāda bez šaubām pie-

dauzīga ir vecam Stenderam un vienam otram no

vecākiem dzejniekiem, tur vainīga ari tautas dvē-
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seles sajūtu struktūra, kura izveidojās zem sava

laikmeta vēsturiskiem, saimnieciskiem un politi-

skiem apstākļiem. Tas nu ir reiz vēstures likums

un tas izņēmumus pieļauj tikai ģēnijam.

Bet Firekers nav ģēnijs. Viņš priekš sava laika

ir apdāvināts, liels talents, spilgta personība, dzejas

temperaments, bet ne pāri savam laikam stāvošs.

Viņa garīgās dziesmas, neraugoties uz savu muzi-

kalismu un jaukskaņu, bieži kļūdainas. Ja nu tauta

viņa dziesmas tomēr uzņēmusi, neraugoties uz šīm

no vēsturiskā stāvokļa skaidri saprotamām, bet to-

mēr nenoliedzamāmkļūdām, tad tam ir savi dibināti

Cēloņi.

Firekera dzeju dara dzīvu viņas reliģiskā, ne

dogmatiskā ideja. Firekers savā labākā dzejā nav

dogmatiķis. Dievības jēdziens viņam daudz plašāks

par kādas konfesijas šauriem rāmjiem, viņa meklē-

jamais cilvēka pilnības ideāls daudz augstāks un

cēlāks, nekā tikai zināma baznīcas priekšrakstu iz-

pildīšana. Firekera reliģiskā ideja ir visuaptvero-

šas cilvēka ilgas, sapņi, dzīšanās pēc augstākas) ga-

rīgas pilnības, dziļākas cilvēka vērtības, sirdsskai-

drības un dvēseles miera. Tādas sajūtas, lasot vai

dziedot, modina mums Firekera dzeja. Un šo reli-

ģisko ideju Firekers mums neizteic tikai savas

dzejas vārdiem. Tad viņa garīgās dziesmas būtu

sen aizmirsušās. Šo reliģisko ''deju Firekers uzņē-

mis savā personībā, pārkausējis to savas dvēseles

ugunī, šo pārkausēto metālu iztīrījis no sava vēstu-

riskā laika piejaukumiem, izveidojis tad ar savu
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spēcīgo dzejnieka roku un radījis mums skaidru, ka

jaukskanīgu, caur gadusimteņiem, cauri skanošu

zvanu, kurš cēli un skaidri un sirdispacilājoši vēl

mūsu dienās skandina savu Dieva dziesmu. Un vai

tas nav nesatricināms, cēls dvēseles miers, kurš at-

balšu atrod mūžībā, izteikts šinīs pārāk vienkāršos,
bet tomēr ar lielu pārdzīvojumu spēku radītos Fire-

kera vārdos:

Es lieku Dievam gadat,
No kā viss padoms nāk.

Viņš dos man speķu strādāt,

Viņš mani svētīt māk.

Lai tam ir pavēlēts

Mans gājums visas vietas

Un visas manas lietas.

To lūdzos Kristus pēc.

Bez šiem skaidri iekšējiem cēloņiem Firekera

dzeju latviešu tautai dara tuvu ari viņas ārējā forma

un saturs.

Firekers ir īsts zemeskopēju dzejnieks. Savas

dzejas salīdzinājumus un valodu viņš ņem no zem-

kopju pasaules. Viņš dzied, ka mums bij skaidriem

graudiem būt. ka priekš nāves neaug zāle, viņš lū-

dzas, lai pāriet: tavs dusmu gaiss, par cilvēka likteni

viņš dzied, kā lapas drīz mēs birstam, kā ziediņš

savīstām, vai atkal: no visa ļauna pestī mūs, kad

grūtus laikus redzēt būs, vai vēl: gars gan škietās

spēcīgs būt. bet tās miesas vājas v. t. t. Šis dzejas
izteiksmes veids vienu nešaubāmi liecina —

cik

autors tuvi stāv tautai, kā viņš iedzīvojies tautas
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domu pasaulē, cik reizē vienkārši, īsi un izjusti viņš

prot izteikties. Loti tuvu ar savām garīgām dzie-

smām Firekers stāv ari latviešu tautas dziesmām:

saule, zvaigznes, zelts un sudrabs, diena un nakts,

gaisma un dzīvība — šie tautas dziesmu elementi

ne mazu lomu spēlē ari Firekera dziesmās. Pat

abstraktas lietas Firekers vienkāršā zemnieku va-

lodā tautai dara tuvas un saprotamas; viņš dzied:

Tavs spēks, kas jau no mūžības pār zem' un debess

izstiepjas, Kungs Kristus, kas nesācis, bet pats tas

iesākums; Tavs vārds kā rīta zvaigzne spīd, iekš

mūsu tumšām sirdīm krīt v. t. t. Apdziedot Kristus

ciešanas, Firekera dzeja top plastiska un vietām sa-

sniedz lielu dramatisku spēku.

Kā pirmais mūsu garīgais mākslas dzejas dzej-

nieks, muzikālās jaukskanīgās tautai tuvās garīgās

dziesmas nodibinātājs, religiski-estetiskās idejas iz-

paudējs un audzinātājs Firekers pāri gadusimteņiem
stāv vēl tagad mūsu rakstniecības vēsturē. Mainī-

jušās paaudzes, bet Firekera garīgās dziesmas vēl

dzīvo un ja ari jaunās paaudzes tās formas ziņā at-

radīs sev nepielāgotas, viņu tikumiskais kodols ne-

zaudēs savu pirmatnību un mirdzumu ari nākošos

laikos.





Ernests Gliks

Metot skatu uz latviešu rakstniecības garīgu

rakstu laikmetu (1530.—1750.), mums jāpakavējas

pie trešās spilgtākās personības, pie latviešu bībeles

tulka, latviešu „Mārtiņa Lutera" un latviešu skolas

tēva
— pie Ernesta Glika, ar kuru dabīgi noslēdzas

šis mūsu rakstniecības vēstures posms. Cik Man-

celijs ievērojamskā celmlauzis mūsu rakstniecība un

Firekers kā jūsmotājs un garīgu dziesmu dziedātājs,
tik Ernests Gliks uzskatāms par pamata licēju visai

mūsu garīgai literatūrai, par mūsu' garīgās un baz-

nīcas rakstniecības terminoloģijas nodibinātāju, par

pirmo pilnīgāko mūsu garīgās literatūras stila mei-

staru. Glika nodibinātā garīgā rakstu valoda jaunākā

laikā gan dabūjusi noslīpējumu un grumbuļu nolīdzi-

nājumus, bet savā pamatā tā palikusi nepārgrozīju-

sies un dzīvo joprojām mūsu garīgos rakstos. Vēl

vairāk, vēl līdz 19. gadusimteņa beigām pie mūsu

pasaulīgās prozas meistariem (Neikena, brāļiem

Kaudzīšiem, Apsīšu Jēkaba, Andr. Niedras) izma-

nāms bībeles valodas, tā tad Ernesta Glika radītās

latviešu valodas iespaids. No tam mēs redzam, kādu

lielu valodas un gara pieminekli Gliks ar savu bī-

beles tulkojumu atstājis latviešu tautai.
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Bet bez sava darba, Ernests Gliks interesants

ari kā personība; pie tam par viņa dzīvi mums uz-

glabājies daudz vairāk zinu, nekā par Manceliju, un

sevišķi Firekeru. Aizrādu jau šinī vietā uz māc.

G. Hilnera rūpīgo (formas ziņā gan vecmodīgo), bet

latviešu rakstniecībā vēl maz pazīstamo monogrā-

fiju: ..Ernests Gliks, latviešu bībeles tulks miera

darbos un kaŗa, briesmās" (Rīgā, 1918., V. F. He-

kera izdota). Tāļāk par Gliku darbus sastopam vēl

no Debnera, K. Kur.dziņa un citiem.

Ernesta Glika darbības laiks sakrīt ar zviedru

valdīšanu Vidzemē (1629.—1721.), kad luterisms

Vidzemē atrod savu oficiālu nostiprinājumu, bet

draudžu pārvaldība dabūn satversmi, kāda pastā-

vēja, ar nelieliem grozījumiem, vēl līdz 20. gadu-

simtenim. Luterisma iesakņošanos Vidzemē kavēja

tas. ka zemes augstākie pārvaldītāji piederēja pie

katoļu ticības. Tie, no laika prasībām spiesti, lute-

rismu gan, sākot no 1630. gada, sevišķi neapkaroja,

bet ari to neveicināja. Tā luterisms varēja visra-

žcnāki ieviesties Rīgā, kur to pabalstīja pilsētas

pašvaldība, bet ne uz laukiem. Tā paiet tepat simts

piecdesmit gadu, bet latviešu draudzēm nav vēl

bībeles latviešu valodā. Tas traucē ari dievvārdu

sludināšanu no mācītāju puses, jo tiem nav vaja-

dzīgā pirmavota, bībeles, un paši tie vāji pārvalda

latviešu valodu. Zviedrijas ķēniņu nams ir dedzīgi
luterisma veicinātāji, tā Gustavs Ādolfs, kā viņa

tālākie pēcnācēji — Kārlis XI. (1660.—1697.), kurš.

kļuvis par valdnieku, piegriež visu uzmanību zem-
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nieku stāvokļa uzlabošanai. Gustavs Ādolfs bij jau

nodibinājis Tērbatas univerzitati (1604.), ģimnāzijas

Rīgā un Tērbatā, izdalījis latviešu draudžu pārval-

dīšanu īpašās apakškonzistorijās, noteicis draudžu

robežas, baznīcu pārlūkošanu, mācītāju un ķesteru

ienākumus. Kārlim XI. pienācās šo darbu izkopt un

paplašināt. Viņš aicina par generalzuperintendentu

enerģisko, izglītoto, politiskā ziņā gan konzervativo

Jāni Fišeru. Tas ierodas 1673. gadā Rīgā un 1874.

gadā tiek ievests par Vidzemes zuperintendentu.

Pēc citām ziņām, ar viņu ir pazīstams ari Ernests

Gliks un viņi, itkā kopā, būtu ieradušies Vidzemē.

lepazinies tuvāki ar savu darba lauku, Fišers cel

priekšā ķēniņam par tām reformām, kas izvedamas

Vidzemes draudžu dzīvē. .Vidzemes latviešu drau-

dzēm trūkst latviešu valodā bībeles, tāpat tās trūkst

mācītājiem, kam jāsludina dievvārdi. Sarunās ar

Gliku, kuru Fišers pazīst kā ievērojamu valodu pra-

tēju, noskaidrojās, ka Gliks labprāt gribētu uzņem-

ties tulkot latviešiem bībeli, ja valdība grāmatu iz-

dotu. Fišers ziņo šo priekšlikumu ķēniņam, kas

tam labprāt piekrīt. Tagad Gliks jau nopietni sāk

domāt par savu uzdevumu. Viņš negrib ķerties pie

tā vieglprātīgi. Kā valodnieks Gliks zin, ar kādām

grūtībām savienots šis darbs. Vajaga nevien gri-

bas, bet ari
— spēju un prašanas. Gliks grib vēl

padziļināt savas zināšanas.

Ir daudzi, kas vēlētos krietnus darbus strādāt,

ja tur nevajadzētu neatlaidības un izturības un ari

zināšanu. Ir cilvēki, kas sajūsminājās par simtiem
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labiem -nodomiem, bet nevienu nespēj galā vest.

Gliks nepieder pie tādiem. Neraugoties, ka Gliks

vēl jauneklis, tikko pāri par divdesmit, viņš gaiši

saprot sava darāmā darba lielo nozīmi un nopietni

gatavojas uz to. Vispirms viņš mācās pamatīgi lat-

viski. Bet tulkojot jāprot nevien tā valoda, kurā

tulko. Un bībele jātulko no oriģināliem — no sen-

ebreju un grieķu valodām. Bet sevišķi ebreju va-

lodā Gliks nejutās vēl pietiekoši stiprs: tamdēļ Gliks

atgriežas uz Vāciju, uz Hamburgu, pie slavenā

austrumu valodu pratēja Edcardus, lai pie tā papil-

dinātu savas valodu zināšanas, īpaši ebreju.

Jāpiezīmē, ka pats Gliks dzimis 10. novembrī

1652. g. Vettinē, Magdeburgas apgabalā, netālu no

Halles, kā mācītāja dēls.' 1665. gadā tas apmeklē

latiņu skolu Altenburgā, bet pēc tam Vitenbergā un

Leipcigā studē tieslietu zinības, vecās valodas un

teoloģiju. Neskatoties uz šīm studijām, Gliks, kā

teikts, vēl nejutās savam darbam pietiekoši saga-

tavojies un, atgriezies Vācijā, vēl dažus gadus no-

pietni mācās.

1680. g. Gliku atkal redzam Vidzemē. Kā jau-

nam ienācējam, viņam jāapmierinājas ar mazāku

vietu. Pie Daugavas grīvas, zviedri pār Vidzemi

valdot, bij cēluši cietoksni, kur pastāvīgi mita kara

spēks. Gliks nu tika iecelts par Daugavgrīvas kara

spēka mācītāju. Vieta, laikam mazās algas dēļ, ne-

bij pastāvīga, pie tam no sākuma Gliks piedzīvoja
savā darbā pirmo atklāto sadursmi un te mēs iepa-
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zistamies ar Glika rakstura jaunu cildenu īpašību

— ar vīrišķību.

Glika priekšgājējs amatā, Toms Betulins, ne-

skatoties uz savu mācītāja amatu, bij stiprs alko-

hola lietotājs. Varbūt šo laikmetu raksturojot va-

rētu piebilst, ka septiņpadsmitā gadu simtenī Vid-

zemē bīstamā mērā bij izplatījusies alkohola sērga.

Veci raksti piemin, ka Vidzemē šinī laikmetā svi-

nētas zemnieku kāzas, kur nodzerts līdz 40 mucas

alus un degvīna (pa daļai brūtes pārim dāvināts no

kāzniekiem). Šis Betulins jau slimoja Glikam iestā-

joties amatā un 1681. gada zeptembrī oiomira. Pie

Betulina līķa apbedīšanas nu Gliks, savā pavadī-

šanas runā bij sacījis, ka Betulins no Dieva kā deg-

vīna dzērājs pazudināts ellē. Par to nu Betulina

atraitne iesniedza konzistorijai par Gliku sūdzību.

Tā kā par ģeneralzuperintendentubij Glika draugs

Fišers, tad Glikam kanceli gan neatrāva, bet admi-

nistratīvā kārtā tomēr piedzina no Glika algas tiesas

izdevumus sūdzētājai, Betulina atraitnei, par labu.

Rīgas mācītāji gan liekulīgi sas'kurinājās pret Gliku,

kurš bij iedrošinājies atklāti nosodīt mācītāju dēl

dzeršanas, kamēr viņi dzeršanas grēku nosodīja ti-

kai pie zemniekiem, tamdēļ Glika kandidatūru ne-

varēja uzstādīt pie Jēkaba draudzes mācītāja izrau-

dzīšanās, kā to bij vēlējušies draudzes priekšstāvji.

Jāpiezīmē, ka Daugavgrīvā darbojoties, Gliks pār-

tulko latviešu valodā Fišera „Jautājumu katķismi",
kāds darbs atkal tuvina abus draugus. Šis Glika

tulkotais katķisms ilgus gadus derēja sevišķi mācī-
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tajiem, ka nepieciešama rokas grāmata mājas mā-

cībā.

Gîiku pārcēla uz Vidzemes nomali Alūksni, kur

tam bij vēlēts, ziedot latviešu tautai savus labākos

darba gadus un radīt mūsu garīgās rakstniecības

lielāko pieminekli — bībeles tulkojumu latviešu va-

lodā.

1683. gadā Gliks pārnāca Alūksnē. Viņš čakli

turpināja jau Daugavgrīvā iesākto latviešu bībeles

tulkojumu.

Te Glikam jau draudzē bij darba daudz: jā-

apkalpo bij trīs baznīcas: Opes, Zeltiņa un Alūk-

snes. Bez tam bij jāapkopj paprāva vācu draudze

Alūksnē un pa apkārtējām muižām. Jāpiezīmē, ka

dzīvodams Alūksnē, Gliks ari apprecējās, apsievojot

Alūksnes komendanta meitu, vācieti. Darba Alūk-

snē Glikam tiešām bij pilnas rokas, jo nācās pār-

zināt ari savu vietējo muižas saimniecību. Ja Gliks

visus šos darbus veica, tas liecina, ka mūsu priekšā

atrodas nevien vīrs ar lielām gara dāvanām, bet

ari ar ārkārtējām darba spējām. levērojot Glika

vīrišķīgo un taisnīgo raksturu, ari Alūksnē dzīvojot

tas drīz vien sanāca sadursmē ar vietējiem muiž-

niekiem. Strīdus cēlonis ari šoreiz bij kāds Glika

sprediķis baznīcā. Tiklab vācu, kā latviešu valodā

(abām draudzēm) sacītā sprediķī Gliks teicis, ka

„Alūksnes draudzē neesot ne viena vai divu kungu,

kas nepiederot velnam". Par to nu Beijas muižas

rentnieks Dannfelds un Lāsberga muižas rentnieks

fon Koskuls bij iebrukuši mācītāja muižā un Gliku
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tikko ar dūrēm neapstrādājuši. Katrā ziņā no muiž-

nieku ālēšanās Glika kundze tā bij uztraukusies, ka

zīdainītis bij saslimis no viņas piena un trešā

dienā nomiris. Lieta nāca tiesā. Pie tiesas nu Gliks

paskaidroja, ka tamdēļ tik bargu sprediķi pret muiž-

niekiem turējis, ka tie nesūtot nevācu (t. i. latviešu)

bērnus skolā. Pie tiesas gan Gliks mēģināja savus

vārdus mīkstināt, bet fakts paliek, ka zemnieku, i.

i. vietējās tautas labā Gliks nav baidījies skarbu

atklātu vārdu teikt acīs tolaiku varenājiem muiž-

niekiem.

Bet muižnieki trakoja nevien ar dūrēm pret

Gliku. Kāds no Glika kaimiņiem muižas turētājiem

gribēja Glikam patvarīgi atgriezt dažus mācītāja

muižas laukgabalus. Atkal Glikam vajadzēja

griezties pie tiesas. Vēstures dokumenti min, ka

Gliks šinī prāvā uzdevis par lieciniekiem trīs savus

zemniekus: Sīmani Gaigalu un vēl divus, kur!

„skaidrā prāta" (t. i., nepiedzērušies) bijuši pie diev-

galda. Prāva ilga kādus 8 mēnešus, maksāja Gli-

kam ne mazums pūļu un rūktuma, bet galā tomēr

nepatiesā ceļā no mācītāja muižas atrautā zeme bij

Glikam jāatdod atpakaļ.

Šinī darba, cīņu un pūliņu pilnos gados bībeles

tulkošanas darbs gāja savu gaitu. Jau vēlāk ka

prāvests Gliks. kādā iesniegumā toreizējam Vidze-

mes ģenerālgubernatoramDālbergam, atceras bībe-

les tulkošanas darba pirmsākumu un gaitu šādiem

vārdiem. Gliks aizrāda, ka viņš redzējis vajadzību

pēc latviešu bībeles un izteicis savas domas ģeneral-
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zuperintendentam Fišeram: „Pēc tam pārrunājām
lt. i. Gliks un Fišers) latviešu bībeles apgādāšanas

lietu ar generalzuperintendentakgu un es piesolījos to

tulkot no grieķu un ebreju avotiem. Un Dievs ap-

svētīja šo manu priekšlikumu (kuru Fišers ceļ ķēni-

ņam priekšā), tā kā Kristus mierā aizgājušais ķēniņš

Kārlis XI. ne tikvien to atzina par pieņemamu un

lika izsniegt līdzekļus šim darbam, bet ari līdzšinējā

negludā valoda bij dienu no dienas vairāk pārlabo-
jama, un notika, ka astoņu gadu laikā, dienām, nak-

tīm strādājot (atskaitot laiku, kas bij aizņemts ci-

tiem amata darbiem), vienam vienīgam rokas-

puisim" dievvārdu studentam Vittenam piepalīdzot,

iznāca sv. Bībele tik glīta klajā, ka tulkojuma pār-

baudīšanai aicinātiem Vidzemes un Kurzemes teo-

logiem un pārlūkiem ne 15 nedēlu nevajadzēja, lie-

kot sev priekšā lasīt šo darbu vārdu pa vārdam, un

tas ir tikai laiks, kurā reti bībeli izlasīs kāds, kam

tur nekas nav pārlabojams."1 (Citējums ar maziem

valodas nogludinājumiempēc Hilnera, 38. L p.)

Ar kādām grūtībām Glikam, kā bībeles tulko-

tājam, bij jācīnās, sapratīsim tad, kad ievērosim, ka

bībele ir vispār viens no dziļākiem rakstu krāju-

miem pasaules literatūrā. Bībele ir mantojums no

ebreju tautas. Bet ebreju tauta, saka Gothards

Vierhufs savā apcerējumā: „Der Sprachforscher als

Kritiker der Bibelūbersetzung" (Magazin, XIII., 11..

1863.) ir vēsturē reliģijas tauta un viņas valoda ir

— reliģijas valoda. Ebreju valodai ir izteicieni un

vārdi domām un lietām, kurām citās valodās viņu
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Pirmās latviešu bībeles tituļlapa (1689.).
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īatnējā attīstībā trūkst izteicienu un vārdu. Šinī

ziņā ebreju valoda tikpat bagāta, cik tā zinātnei

nabadzīga." Bībeles tulkotājam nu jāiedziļinājas
tikpat ebreju tautas garā, kā pašā bībeles garā, tā-

pat ari tās valodas garā, kurā bībeli tulko. Zīmē-

joties nu uz Glika tulkojumu, jau minētais Vierhufs

liecina, ka Gliks „ir devis latviešu bībeles tulko-

jumu, kurš pilnīgi ieiet bībeles ebrejiskā garā, kurš

(tulkojums) specifiskām ebrejiskām domām atrod
tadu izteiksmi latviešu valodā, kura (izteiksme) lie-

cina par tulkojamā pilnīgu saprašanu; daudz daudz
vietas tas labāki izteikts nozīmes un izteiksmes ziņā,

nekā Luteram tas izdevies izteikt vācu valodā; ja,

tiešām, Gliks padara latviešu valodu daudzējādā

ziņā bagātāku un pacel to pār verdzību." Šāda at-

zinība no lietpratēja puses liecina nevien par Glika

apbrīnojamām valodnieka dāvanām, bet ari par lielo

rūpību un gara pacilātību, ar kādu Gliks tulkojumu
veicis. (No jaunākiem bībeles fragmenta tulkoju-

miem ar skaisto, skaidro latviešu valodu atšķiras
mācītāja Jura Neikena Pāvila grāmatas romiešiem

tulkojums (1863.).)

Apcerēdams bībeles latviešu tulkojumā lietotos

vārdus, kā „Dievs", „velns", „svēts", „žēlastība",

..atpestīšana", ..ticība", ..mīlestība", ~cerība" — va-

lodnieks Dr. A. i3īl>ensteins liecina: „Te parādās

dziļā gara bagātība, kāda iemīt latviešu valodā, tei-

cama formas piemērotība, kurās tā var izpaust kri-

stīgās idejas." Un tālāk: „Krīt acīs, kādu augstu

cienību pelna latviešu valoda, kura devusi tik dziļi
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zīmīgu un skaistu izteiksmi augstākiem un svētā-

kiem jēdzieniem, un kāda augsta atzinība jādod vī-

riem, kuri bībeles rakstus tulkojuši latviešu valodā

un visā vairumā ņemot oriģināliematraduši nepār-

spējamu izteiksmi." („Magazin", XIII., III.) Vai-

rāk vēlāki mēģinājumi, tulkot bībeli par jaunu, nav

devuši apmierinošus rezultātus. Piem., Glika lie-

liskā grieķu un latviešu valodas prašana parādās

ari iekš tam, ka Gliks pratis grieķu valodai latviešu

valodā atrast tik dziju izteiksmi, kur jēdziens nav

vis burtiski jātulko, bet idejiski no jauna jārada ar

kādu runas figūru, vai pavisam citu apzīmējumu.

Tā mācītājs Debners, rakstīdams par latviešu bībe-

les tulkojuma vēsturi („Magazin", IXX., II.) nevar

diezgan apbrīnot tādu Glika radītu nosaukumu, kā

..dienu mūžs".

Bībeles iespiešanas un tulkošanas izdevumus

aprēķināja uz 7500 dālderiem. Šij zurnai barons

Gustafs Mengdens iemaksāja 3000 rubļus, ko viņam

kā soda naudu par divkaujā nošauto Staelu von

Holsteinu bij uzlikusi zviedru valdība. Bībeli dru-

kāja J. G. Vilkena drukātava Rīgā. 1692. gadā vēl

strādāja pie apokrifu grāmatām. 1694. gadā bij no-

beigti bībeles drukas darbi no grāmatu drukātāja
Vilkena un ar ķēniņa sevišķu pavēli no 30. zep-

tembra t. g. noteica to izsniegt baznīcām, baznīcas

pārlūkiem un citiem augstiem interesentiem. No

1500 eksemplāriem tā izgāja 250. Samērā tomēr

bībeli maz pirka, pie kam vaina bij pa daļai grā-

matas dārdzība, bet galvenā kārtā — laužu tumsība
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un neprašana lasīt. Vēl 1702. gadā kādi 300—400

bībeles eksemplāri bij nepārdoti. 1709. gadā Dau-

gavai pārplūstot ūdens ieplūda Doma baznīcas kori-

dorā, kur grāmatas glabājās, un daļu eksemplāru

sabojāja. Pirmās latviešu bībeles pirmo izdevumu

beidza izplatīt 1739. gadā, vēl atlikušos 100 eksem-

plārus izdodot dažām baznīcām par brīvu.

Te jāpieminkāds, vēsturiski tomēr vēl pārbau-

dāms, nostāsts, sakarā ar latviešu bībeles tulkojumu.

Bībeles iespiešanai vajadzīgais papīrs vests no

Francijas. Kuģim ceļā uzbrukuši Alžiras jūras lau-

pītāji un gribējuši to aizvest. Tikai, kad pateikuši,

kādam nolūkam papīrs vedams, laupītāji palaiduši

kuģi vaļā. (Pēc citām ziņām, papīrs apgādāts no

Holandes; tikai 50 uz labāka papira iespiestiem

eksemplāriem papirs bijis no Francijas.)

Glika tulkotai bībelei 2487 lapas. Pie tulkoša-

nas Gliks nostādāja 8 gadus. Glika vienīgais

palīgs tulkošanas darbā bijis teoloģijas stu-

dents Amannenzis Kristjāns Vittens, vēlāk Lielvār-

des draudzes mācītājs, bet 1710. gadā mācītājs

Bauskā. Ciktāl Vittena līdzdarbība bijusi no svara,

grūti noteikt. Tā kā bībeles tulkošana prasīja

krietnas valodas zināšanas, par ko mums nav pie-

rādījumu, ka tās būtu bijušas Vittenam, tad gan tul-

košanas darba vislielais nopelns piekritīs Glikam.

Glika darbs, ievērojot tulkojuma krietnību, apbrīno-

jams, jo Luteram, piem., vācu valodā bībeli tulkojot

pagāja 13 gadi, pie tam Gliks, kā redzējām, bij ap-
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krauts vēl citiem mācītāja amata pienākumiem, tul-

koja viyam svešā valodā, kuras literariskās formas

bij neizkoptas, kamēr Luters tulkoja savā mātes

valodā. Uz darba ātrumu šis apstāklis nešaubāmi

ari var darīt iespaidu. Pie tam Luteram, bībeli tul-

kojot, bij pa vienam vai divi lietpratējiem palīgiem.

Glikam pienācās vienam strādāt. Tā ir reizē spo-

žākā liecība tiklab par Glika lielāko apdāvinātību,
kā viņa milzīgām darba spējām. Kas uz Glika tul-

kojuma valodas pareizību zīmējas, tad par to divi

liecinieki: vispirms rokrakstā Glika tulkojumu
skatot cauri Kurzemes un Vidzemes draudžu mācī-

tājiem nevajadzēja ilgāk par 15 nedēļām laika, otr-

kārt, speciālisti, kas salīdzināši Glika tulkojumu ar

oriģinālu un pazīst Lutera vācu tulkojumu, spriež:

„Gliks daudz daudz vietās, svēto rakstu domas uz-

minēdams, atrod priekš viņām latviskus vārdus pat

labāki, nekā Luters vāciskos teikumos."' (Ar kādām

grūtībām vispār savienota bībeles tulkošana, liecina

Lutera atzīšanās: „Mums bieži atgadījās, ka mēs

četrpadsmit dienas, divi, trīs nedējas vienu vienīgu

(vācu) vārdu meklējām un taujājām, un tomēr daž-

kārt nesadabūjām".) Jāatzīmē, ka tulkojuma atlī-

dzība, ari priekš tā laika, pavisam zema — 200 dāl-

deri gadā.

Latviešu bībeles tulkojumam priekšvārds vācu

valodā no ģeneralzuperintendenta Fišera sarakstīts.

Tanī cildina zviedru ķēniņu Kārli XI. kā lietas iz-

vedēju un zinātāju. Jaunai Derībai priekšvārds lat-

viešu valodā ar virsrakstu: „Mīlais latvieti", kā
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doma, paša Glika sacerēts. Pie Glika bībeles tul-

kojuma nekur nav minēts viņa vārds.

Glika bībeles tulkojums tiklab techniskā, kā li-

terariskā, kā tikumiskā ziņā ir milža darbs. Tech-

niskā ziņā mums nācās jau apbrīnot Glika darba

ātrumu un krietnību. Literariskā ziņā Gliks uzska-

tāms ar savu tulkojumu par mūsu garīgās prozas

nodibinātāju. Vēl tagad, pēc 240 gadiem, mūsu ga-

rīgos rakstos dzīvo Glika valoda. Gadusimteņus

pie šīs valodas mācījušies mūsu rakstnieki un ga-

rīga darba strādnieki. Pat mūsu ikdienas sarunas

valodā, bieži nemaz neapzinoties, kur mūsu domas

darbojas caur garīgu rakstu iespaidu, mēs lietojam
Glika valodu. Tā tad vēl šo baltu dienu Gliks

dzīvo mūsu vidū.

Ne mazāka ir ari Glika bībeles tulkojuma tiku-

miskā nozīme. Es nerunāšu par bībeli kā reliģisku

dogmatu. Bet Kristus gaišās cilvēku mīlestības mā-

cības, tiklab viņos smagos senatnes laikos, kā tagad

un vēl turpmākām, kamēr eksistēs tautas un ciltis,

mirdzēs kā mūžam dzīvību nesoša saule, vienalga,

kā mainīsies dogmatiskā reliģija, vienalga, kādas

formas un veidus atradīs cilvēce savu reliģisko jūtu

un prasību apmierināšanai un izpaušanai, vienalga,

vai šī cilvēce būs ate'fska vai teīska. Kur būs dzī-

vība, cilvēku cenšanās uz labu. uz krietnu, uz gaišu,

tur dzīvos ari Kristus mācība par cilvēku mīlestību

un nodošanos saviem tuvākiem. Šo avotu Gliks viņa

plašumā un dziļumā atvēra toreiz nabagai verdzībā

nomāktai latviešu tautai. Taisnība, latviešu tauta
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Ernesta Glika rokraksts kādā iesniegumā zviedru valdībai, ziņojot

par
Alūksnes mācītājmuižas lielumu un sastāvu, ar mācitājmuižas

mājām (2. maijā 1686. gadā).

Ernesta Glika paraksts augšējam iesniegumam.

(No bijuš. bruņn. archiva.)

savā vairumā vēl neprata lasīt. Bet grāmata kal-

poja tiem, kam garīgā laukā pienācās latviešu tautā

strādāt. Ja tauta vēl tagad nemācēja bībeli lasīt,,
tad viņa to iemācījās lasīt vēlākos gadusimteņos. Bī-

bele tā kļuva par tautas pirmo mājas grāmatu un ar

savu saturu un domām darīja iespaidu uz tautas

garu. Līdz šim bībele, ieskaitot ari ~Jaunās Derī-
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bas" atsevišķus izdevumus, izgājusi latviešu valoda

pāri par 600,000 eksemplāru.

Vai šis iespaids bij labvēlīgs latviešu tautai?

Es domāju, ka neraugoties uz dažām pretējām bal-

sīm par judaisma ēnas pusēm (fanātismu, despoti-

smu, neiecietību), kristicisma reliģiskā (ne dogma-

tiskā) ideja tomēr apaugļoja mūsu tautas garu, pa-

darīja to bagātāku un bija ļoti liels garīgs atbalsts

tautas smagās verdzības dienās vēlākos gadusimte-

ņos. To, kas priekš tam gaišs, saules pilns un uz-

taisošs, bij tautas dvēselē, reliģiskā ideja nespēja

nonāvēt. — Interesanta ari bībele kā vēstures do-

kuments, īpaši reliģiski-filozofisko ideju attīstības

ziņā.

Un tad — bībele ir mūžīgas dzejas pavasars.

Kristus kalna sprediķi, dažas vietas no apustuļu

grāmatām, Zālamana augstā dziesma, Ijaba grā-

mata, Dāvida dziesmas, Ezaja, Ecekiela un citas

grāmatas runā pretim mums skaistas īpatnējās

austrumnieciskās dzejas valodu, ar tās bagātiem

salīdzinājumiem, vareno temperamentu, spēcīgām

abstrakcijām, oriģinālām hiperbolām, spilgtiem efek-

tiem. Šie dzejas paraugi pastāvējuši, kā lieli noslī-

pēti dārgakmeņi, gadu tūkstošus un laika putekļi tos

neaprūsinās. Šī dzeja nevarēja palikt toreiz bez

iespaida ari uz svaigo latviešu tautas dvēseli.

Ne mazais nopelns ir ari Glikam pie mūsu lite-

rariskās valodas izkopšanas un rakstu valodas no-

dibināšanas, ņemot pamatā vidus izloksni. Ja mēs

salīdzinām Mancelija un Firekera rakstu paraugus
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ar Glika bībeles tulkojumu, starpība acīm redzama.

Mancelijam ne rakstības, ne valodas ziņā neredzam

vēl konzekvences, noteiktus gramatikas likumus,

nenoliedzot tam asprātību un domu dziļumu, labu

tautas dzīves pazīšanu. Tāpat Firekera rakstība

vēl stipri kļūdaina. Glika valoda izteiksmes un

rakstības ziņā jau veidota pēc zināmiem valodas

likumiem; attulkojot latviski bībeli, Gliks nezaudē

latviešu valodas garu, viņa izteiksme rāda jau visu

latviešu valodas dziļumu un bagātību, lai ari teikumu

valodas iespaids. Bībeles valodas redzamas pazī-

konstrukcijās un artikulu lietošanā manāms vācu

mes izmanām pat vēl deviņpadsmitā gadusimteuī

pie mūsu labākiem rakstniekiem, kā brāļiem Kau-

dzīšiem, Apsīšu Jēkaba, Niedras un citiem.

Pēdīgi Gliks mums nav aizmirstams kā latviešu

tautas dedzīgs aizstāvis viņos tumšos laikos, kad

pašai tautai bij ņemta spēja sevi aizstāvēties; viņš

nodibina ari'pirmās lasīšanas skolas jaunatnei, tā

sagatavodams pirmos ābeces skolotājus tautai, kuri

izklīda no Alūksnes pa tuvākiem novadiem un mā-

cīja tautu lasīt.

Ziemeļu karā krievi Gliku 1702. gadā aizveda

uz Maskavu kā gūstēkni. Te uz viņa lielām gara

spējām vērsa uzmanību ķeizars Pēteris I un iecēla

Gliku par kādas augstākas skolas pārzini. Pēteris I.

apprecēja ari Glika skaisto audzēkni, Martu, inflan-

tieti, kura, pārejot pareizticībā, dabūja Katrīnas

vārdu un pēc Pētera nāves laiciņu valdīja kā Krie-

vijas ķeizariene. Gliks pēc rosīga darba mūža mira
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Maskavā 5. maijā 1705. gadā, kur apglabāts vācu

kapos. Jāpiezīmē, ka Gliks pārtulkoja vairāk grā-

matas ari krievu valodā, ātri iemācīdamies krie-

viski.

Pēc bībeles latviskā tulkojuma beigšanas Gliks,

šim darbam par pieminu, Alūksnes toreizējā mācī-

tāja muižā stādījis divus ozolus, kuri vēl tagad

augot, dziļi laiduši savas saknes latviešu zemē.

Cik vēl dziļākas tās garīgās saknes, kas Gliku tur

latviešu tautā. Laicīgo ozolu var vētras lauzt, bet

garīgais nemitīgi zaļos, sniegdams latviešu tautai

mūžu dienu saulē jaunu spēku spirgtumu un veldzi.

No Glika personīgām īpašībām, minamas: viņa

lielās valodas spējas, vīrišķība un nelokāms karak-

ters un neatlaidīga darba mīlestība. Lai gan Gliks

pats bij vācietis, viņš tomēr apbrīnojami ātri prata

iemācīties svešas valodas. Tā jau 1680. gadā, kad

pa otram lāgam atgriezies Vidzemē, Gliks sadzejo

kādu dzejoli savam draugam Matezijam par godu:

~Ara et honoris et amoris" piecās valodās: vcc-

slāvu, ebreju, grieķu, latiņu un vācu valodā. īsā

laikā Gliks iemācās tik dziļi latviešu valodu, ka viņa

tulkojums savas pareizības un dzejiskuma ziņā gan

pārlabots, bet ne pārspēts. Kā mācīšanās līdzekļi

tam galvenā kārtā varēja noderēt Mancelija „Po-

stille", tā paša vārdnīca ~Lettus", Rehehuzena gra-

matika (1644.) un, liekas, ari Adolfija-Firekera gra-

matika, ar kuru Gliks iepazinies rokrakstā, un, par

visām lietām, dzīvās tautas valodas ieklausīšanās.

Glika nelokāmo, vīrišķīgo raksturu liecina viņa ne-
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novēršanās no uzņemtiem pienākumiem un cīņa ar

muižniekiem un augstāko baznīcas priekšniecību
latviešu garīgo interešu un izglītības dēļ. Par Glika

darba mīlestību — liecina viņa darba lielās sekmes.

Ja gribam Gliku kā personību raksturot, tad tas vis-

labāk izteicams divos vārdos: vīrs — un darbs!





Paraugi

no

Jura Mancelija, Kristapa Firekera un

Ernesta Glika rakstiem
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Evaņģelijums no Mancelija sprediķu grāmatas

(1654. g. izd.).

Evangelium am Oster-Montage.
Luc. 24.

To şwàhtu Ewangelium /ka lEsus Christus
pehtz şawas Augscha>,n-zelschanas diweem Mahzekleem/
kattri no lerusalem us Emahus ghaja / dsiews rahdi-
jees / ar teem runnajis / und kas wehl tanny Laikà

notizis gir / apraksta tas şwähts Ewangelists Lucas /

şawà Ghramatà ohtrà-defzmittà und zôttortà Weetâ /
und şkann tee Wahrdi juhşşà Walloda tha:

REdsi / diwi no teem Mahzekleem ghaja tanny
paşşchà Deenà eekşchan weenn lällghawu / ta by no

lerusalem diwi luhds-Semmes tahl / tahs Wahrds

gir Emahus. Und tee runnaja şawà starrpà / no wiş-
şahm tahm Leetahm / kattri by notickuşchi. And tas

notickahs / kad tee tha runnaja / und apjautajahs
şawà starrpà / peeghaja lEsus py teem / und staigha-
ja ar teem. Bett winjo Azzis tappa turrätas /ka tee

to nhe pasinna. Bet tas satzija us teem / kahda gir
ta Walloda / kattru juhs juhşşo starrpà runnajeeta us

Zeļļu / und esseeta tiek noskummuschi? Tad adbilldeja
weens ar Wahrdu Eleowas / und şazzijà us to:

Tuggi tad weens eşşi tiek şweşşch eekschan lerusalem /
katters nhe sinnattu / kas şchinnies Deeyahs tur eekschan
notitzis gir? And wings satzija us teem: Kas? Bett

tee satzija us to: Tas /no lEsu no Nazareth / katters

by weens Proweets / warràhns no Darrbeem und

Wahrdeem preekşchan Deewu und wişşeem Ļaudeem /
ka to muhssi Augsti Basnizas-Kunghi und Wirşşeneeki
nodàwuşchi gir py Noşohdişchanas tahs Nahwes / und

py Krustu şittuşchi. Bet mehs zerrejam tam by Israeli
attpestiet. Und par to wişşu / gir schodeen ta tresscha
Deena /ka schahdas Leetas notickuschi gir. Arridsan
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gir mums isbeedejuşchi zitti no muhşşahm Şeewahm /

tahs gir aggre py to Kappu bijuschi / und nhe gir
winja Meeşşu atradduşchi / nahk und şacka: Tee gir
weenu Ghiem to Enghelo redsejuşchi / katters şacka:

Wings dsiewojohts. Und zitti no mums noghaja py

to Kappu / und atradda tha / ka tahs Şeewas satzija /
bett winju nhe atradda tee.

Und tas satzija us teem / O juhs legki und kuhtri
no Şirrdehm / ka juhs nhe gribbaht titzeht wişşu to /
ko tee Proweetes şatzijuşchi gir. Nhe by Christum
tha zeest / und eekschan şawas Ghodibas ee--eet? Und

ee-sahka no Mose / und no wişşeem Proweeteem /

und isstahstija teem wişşu Rakstu / katters no to sa-

tziets by.

Und tee nahze tuwe priekschan to lällgawu / us

kurreenes tee ghaja / und tas lickahs iht ka gribbàdams

wehl tahlahk eet. Und tee luhdse to / und satzija:
Palleez py mums / aisto tas ghribb Wackars tapt /
und ta Deena gir pa-ghallam. Und tas ee-ghaja eek-

schan / ka tas py teem pallicktu. Und tas no tikkahs /
kad tas ar teem py Ghalldu sehdeja / jehme tas to

Maisi / pateize / pahrlause to / und dewe to teem.

Tad tappa winja Azzis attwàhrtas / und pasina to.

Und tas pasudda preekschan teem.

Und tee satzija şawà starrpà' Nhe dedse muhssa
Sirds eekschan mums / kad tas ar mums runnaja
wirşşon Zeļļu / kad tas mums to Rakstu is-stahstija?
Und tee zehlehs-augşcham tanny paşşchà Stunda /
ghreesehs attkall apkahrt us lerusalem / und attradda

tohs ween-padeszmittus / Mahzekļus / kohpa
und tos kattri py teem by kattri satzija / tas Kungs
gir pateesz augscham zehlees / und Simonām parahdi-
jees. Und tee pa-satzija teem / kas us Zeļļu notitzis
by / und ka tas no teem pasiets by py to / kad tas

teem to Maisi lause.
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Kr. Firekera dziesmas.

(Pēc Adolfija izd. 1685.)

Aus meines Herzens-Grunde. E. F.

1. Es zehlees şweiks un wesşels,

Schî Rihtâ-Stundiņâ /
No wişşas Şirds m Dwehşel's
Tew Deewam Augstibâ
Nu dseedu Pateizib'
Irt taggad nahku steigdams
Zaur Kristu tewi teikdams Par tawu Schehlastib'

2. Ka tu / ak Deews! şchaî Naktî /

Man eşsi paglabbajs /
Itn par to Wella-lakti
An Behdahm paşargajs:
Es luhdsohs şirdigi
Man peedohd / ka es tewi

Apkaitinajs / m şewi
Apgrehkojs daschadi

3. Tu gribbi Deews / no Ļauna

Wehl manni paglabbaht /
No Grehkeèm m no Kauna /

Ir şchodeen paşargaht /

Par Ķild' m Eenaidib' /
No Uhdenim m Leeşmahm
Par ļaunu Nahw m Breeşmahm /

Jeb zittu Nelaimib'.

4. Eekşch tawahm Deewa Rohkahm /
Ar Meeş' m Dwehşeliht /
Es pawehlohs bes Mohkahm
Ar teem / kas şcheitan miht /
Ar Raddeem / Draudsiņeem

Irr to / ko tu man dewis /
Kas ween man nahk no tewis /
Ar wişşeem Kristiteem.
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5. Lai manni glahb un glabba /
Taws şwehtais Eņģelihts
Ta Wella Wiltus labbâ /
Lai tohp tas projām dsihts:
Neļauj tam kaiteht man /
Nei darriht kahdu Grehku /
Nee leez tam atrast Şpehku /
Pahr mannim arridsan

6. Es leeku Deewam gahdaht /
No ka wis Padohms nahk;
Wiņşch dod man Şpehku strahdaht /

Wiņşch manni şwehtiht mahk:
Lai tam irr pawehlehts
Mans Darbiņfch wişşâs Weetâs /

In wişşas mannas Leetas /

To luhdsohs Kristus pehz'
7. Nu sakku Amen! beidsoht /

It stippri tizzedams /

Pee faweem Darbeem steidsoht /
Kà Deewam patihkams:
Nu pakihds' / mihļais Deews!

Deews Tehws ' ar tawu Dehlu /
Tew / Şwehtais Gars pawehlu
To Dwehşel' m to Meeş'.

Vom Himmel hoch da kom ich her C. F

ļ. NO Debbesim buhs man atnest /
Jums labbu / jauku / jaunu Wehst /
Ko Deews man lizzis sluddinaht;
Jums buhs us Betlem' ahsstaigaht.

2. Tad klausajtees / kas notizzis:
Jums Behrniņsch şchodeen peedsimmis /
No lumprawiņņas Meeşiņņahm /
Tas jums ar Preeku saņemmams.
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3. Wiņşch irr tas Kristus / muhşu Deews /
Tas palihdsehs jums itt pateeş' /
Wiņşch pats irr juhşu Pestitajs /
Kas juhs no Grehkeem nomasgajs /

4. Schis atneşş wişşu Baggatib /
Ta Debbes-Tehwa Schehlastib /
Ka jums ar mums buhs muhschigi /
Ar Preeku dsihwoht Debbeşî.

5. Tad ņemmatees par Sihmi jums /
Şchis behrns / Kas wald pahr jums m mums /
To atraşşeet juhs gullişchu /

Eekşch Şilles / Autos tihstitu.

6. To buhs mums wìşşeem preezatees /
Laid mehs ar Ganneem steidsamees /
Eet luhkoht , ko mums Deews gribb doht /
Ar şawu Dehlu eeschķinķoht.

7. Paşkattajs turp / m apzerre /
Kas gull tur Lohpu-şillitê?
Kas irr tas jaukajs Puiseniņsch?
Wiņşch irr mans mihļais lesuliņşch.

8. Şweiks nahzi / zeenigs dahrgajs Weeşs!
Ar tewim irr tas augustajs Deeros;
Tu pee mums Waidu-Ļaudim nahz:
Laid şlawehts tohp taws schehligs Prahts!

9. Kungs wişşu Leetu Radditajs
Tu şewi semmu şehdinajs /
Te gulledams us şauşu Şeen'

No ka ehd Lohps jeb kurru Deen'

0. Tas Plattums pahr scho gresno Sem /
Kaut ganna leels tew ne saņemm;
Tas maģģak maksa neka Sprihds /
Preekşch tewim schaurs mass Schuhpulihts.
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11. Ta Sihschu Drehb' m Paladsiņsch /
Irr zeetajs Şeens m Lakkatiņsch /
Us ka tu Ķehniņsch leppojees /
Ka leelâ Walstâ eeşehdees.

12. Ar ko tu gribbejs mahziht muhs /
Ka mums wişs wairak dsihtees buhs /
Pehz ta / kas muhscham paleekams:
Schths Saules Gohds irr issuhdams.

13. Ak! saldajs mihļais lesuliņ /
Nahz / taişees mihkstu Şpilweniņņ' /

In duşşi mannā Şirşniņņâ /
Ka tu man paleez Prahtiņņâ.

14. Tu gribbees zeeti apkamjams
Ar stipptahms Tizzibs Rohziņņahni:
Es turru tew' eeksch mannas Sirds /
No tewim es ne tapschu schķirts.

15. Par to es ļohti preezajohs /
Patt leelôs gruhtôs Şird-ehstôs;
Ar Enģelişcheem dseedadams:
Deews augsti teizams şlawejams!

O Traurigkeit; o Herzeleid! C. F.
1. Eim' aprautam / Ar Waimannahm

Pee lesus Kristus KappaWiņņa şwehtasMeeşiņas /
Kur wiņşch aprakts tappa.

2. Nahz şkattamees / Sche gull pats Deews
Kas mirris / ne pehs şewis: Bet kas şawu Dsih-

wibiņņ'

Par mums wişşeem dewis.

3. Mans irr schis Darbs /

Es Grehku-Tahrps / Es lesu Krusta-stabba
Kaldinahts / wiņsch tappis irr Tahrpiņsch mannis

labba.



63

4. Şchihs Deewa lehrs / Pats Deewa Behrs /
Tas zeetis tahdas Suttas. Wiņşch muhs şchķih-

stus darridams /
Te gull şawâs Struttas.

5. Tu şaldigajs Leels Mahzitajs /
Man buhs pee tewim laustees: Tawas Bruhzes

şkattidanis /
Buhs man gauschi gaustees.

6. Kahds eşşi jehls / Tu jaukais Dehls!
Kà nebij man to mattiht? Kas warr tawas Aşşinis
Şauşahms Azzims şkattiht?

7. Leez Şirdî to / m apluhko:
Kas gull taî zeetâ Kappâ? Winşch tas Kungs

tahs Gohdibas /
Kas pirms mohzihts tappa.

8. Ak mihlakajs / Mans Pestitajs /
Dohd man pehz tewis dsihtees; Lihds patt manai

Beddritei /
Tewi tetft m bihtees.

Ein fefter Burg ist unser ĢOtt. C. F.

ļ. DEews Kungs irr muhsu stippra Pils
Kur Behdâs warram twertees:

Augsts Palihgs / kas muhs nepeewils /

Pee ka mehs warram ķertees.

Tas breesmigs Eenaidneeks /
Kam Grehku darriht Preeks /
Tas gahdà Nakt' un Deen'
Us ļaunu Wiltu ween:

Kas warr preekşch winņa glahblees?
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2. Ak! muhşu Şpehziņşch ļoti wahjşch /
Mehs lehti Semê kluhpam;
Par mums stahw muhşu Pestitajs /
Kam Şpehks wirs şawahm Luhpahm:
Tam lESUS KRISTUS Wahrds /
Kas tappis Krustā kahrts /
Tas şpehzigs Karra-Wihrs /

Şwehts Deews m Zilweks tihrs:
Ta Elkons pal-ks warrens.

3 Laid buht to Welnu ganu tik dauds /
Kas muhs şchķeet wişşai pariht;
Mehs tamehr eşşim Deewa Drauds' /
Tee mums nekà warr darriht,
Tas Kungs tahs Tumşibas /
Gaun bahrgs tas israugahs;
Bet ko winşch padarrihs?
Deews wiņņu noşodijs:
Weens Wahrdiņşch şpehj to ahsdsiht.

4. Tam Deewa Wahrdam nebuhs rimt /
Laid trakko / kam tihk trakkoht:
Deews neliks şawu Laiwu grimt /

Glahbs to / jep Wahrdu şakkoht.
Gribb tu muhs semê kaut /

Jeb muhşu Leetas raut;

Laid notihkst Deewa Prahts:
Teems Labbums buhs nekahds:
Mums Debbes-Manta paliks.
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E. Glika bībeles tulkojums.

(1689. g. izd.)

No wezzas Derribas

Praweeşcha Csaijus grahmatas 60 Nodaļļa.

Ta LX Nodaļļa.

Papreekschsluddinaschana no Apşkaidroşchanas /
Apschehloşchanas un Isplattişchanas / Waldişchanas un

Glabbaşchanas tahs Deewa Draudses zaur Kristus
Atnahkşchanu I etc.

Lekzions Atşpihdeşchanas Deenâ / jeb treju Ķeh>-
niņu Deenâ.

1. ZEllees / toppi apgaismota / jo tawa Gaisma

nahk / un ta KUNGA Gohdiba us lez pahr tewi.

2. Jo redsi / Tumsiba apklahj to Semmi / un

Krehsliba tohs Ļaudis / bet pahr tewi uslehks
tas KUNGS / un wiņņa Gohdiba pahr tewim

rahdişees.
3. Un tee Pagani staigahs tawâ Gaişchumâ / un

Ķehniņi eeksch ta Spohschuma / kas pahr tewi

irr usgahşis.
4. Pazell tawas Azzis wişsapkahrt un skattajs /

wişsi tee irr sapulzinati un nahk pee tewis. Tawa

Dehli nahks no tahleenes / un tawas Meitas

taps şahnîs tew usaudsinatas
5. Tad redsesi tu to / un ispluhdişi kà weena

Uppe / un tawa Sirds brihnisees / un isplahti-

sees / jo ta luhras Draudse taps pee tewis at-

greesta / un to Paganu Spehks nahks pee teroim.

6. ' Tewi apklahs to Kameeļu Pulks / tee tschakli
Kameeļi no Midijanas un Epas / tvissi tee nahks
no Sabas / Seltu un Wihraku tee atnesihs /
un teiks ta KUNGA Şlawu.
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7. Wişşas Awis no Ķeedara taps pee tewis

şapulzinatas / tee Auni no Nebojāta kalpohs tew /
tee nahks labbis Prahtis augşcham us mannu

Altāru / un es pagohdinaşchu to Nammu man-

nas Gohdibas.
8. Kas tee irr / kas ar Şkreeşchanu nahk ka

weena Padebbes? un ka Balloschi pee şaweem
Lohgeem.

9. Jo tahs Şallas gaida us manni / un wişs-

pirmak tahs luhras laiwas / ka tee tawus

Behrnus no tahleenes atwed / un winno Seltu

un Sudrabu ar wiņņeem lihdsi / pee ta Wahrda
ta KUNGA tawa Deewa / un ta Şwehta eekşch
Israèļa / jo wiņfch irr tewi pagohdinajs.

10. Un şweşchi uszels tawus Muhrus / un wiņņu

Ķehniņi tew kalpohs / jo eekşch mannas Dufmi-
bas esmu es tewi şittis / bet zaur şawu labbu

Prahtu esme es pahr tewi apschehlojees.

11. Un tawas Wahrtis stahwehs weennmehr
waļļâ / un netaps nei Deenâ nei Naktî aisşlehgtas /
ka pee tewis warr atwest to Pagaņo Şpehku /
un ka wiņņu Ķehniņi pee tew warr peewesti tapt.

12. Jo tee Pagani un ta Walstiba / kas tew negribb

kalpoht / ees bohjâ / un tee Pagani taps po°
stiht postihti.

13. Ta Gohdiba Lihbanus nahks pee tewis /
ta Preede / ta Kļaroa un tas Bukşis-Kohks kopā /
un puşchkohs to Weetu manna Şwehtuma / un

es pagohdinaşchu mano Kahjo Weetu.

14. Ir nolohzidamees pee tewis nahks tee Behrni
tawu Apbehdinataju / uņ wişşi kas tew irr sai-
mojuşchi / klannifees lihds tawahm Pehdahm / un

noşaukS tetvi ta KUNGA Pilşahtu / Ziann ta

şwehta eekşch Israeļa.
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15. Tapehz ka tu eşşi atstahta un eenihdeta bijusi /
un neweens zaur tewi gahje / tad eezelşchu es

tewi par weenu muhschigu Gohdibu / par Preeku
lihds Zilschu Ziltim.

16. Itu tu sihdisi to Paganu Peenu / ir to Ķeh--
niņu Kruhtis tu sihdisi. Un tu sajuttist ka es

tas KUNGŞ esmu taws Pestitajs / un taws

Glahbejs tas Warrenajs eeksch lehkaba.

17. Warra Weetâ atneşşişchu es Sudrabu / un

Seltu / un Dselses Weetâ atneşşişchu es Sudrabu /
un Kohku Weetâ Warru / un Akmiņu Weetâ

Dselst. Un darrişchu tawus Usraugus meerigus /
un tawus Dsinnelus taisnus.

18. Warras-Darbs ne taps tawâ Semmê dstr-
dehts / Pohstişchana neds Şatreekşchana tawâs

Rohbeschâs / bet tawus Muhrus sauksi tu Pesti-
şchanu /un tawas Wahrtis Teikşchanu.

19. Ta Saule tew ne buhs wairs par Spihdekli
Deenâ / neds tas Mehnes şpihdehs tew Spo°
schuma pehz / bet tas KUNGS buhs tew par
muhschigu Spihdekli / un taws Deews par tawu

Glihtnmu.

26. Tawa Saule wairs ne no-ees / un taws

Mehnes ne apflehpşees wairs / jo tas KUNGS

buhs tew par muhschigu Gaisma / un tawahm
Noskumfchanas Deenahm buhs Gáls.

21. Un tawi Ļaudis buhs wissnotuļ taisni / tee

turrehs to Semmi par Ihpaschumu muhscham /
tee buhs weens Sars mannas Dehstischanas / un

mannu Rohku Darbs / ka es tohpu pagohdinahts.

29. Tas Masakajs wairoşees pahr Tuhkstoscheem/
un / tas wişşumasakais pahr weenu warrenu Tautu.

Es tas KUNGS likschu to şawâ Ļaikâ ahtri nahkt.
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No jaunas Derribas

Apust. Pahwila 1 grm. teem Korintereem.

Ta 13ta Nodaļļa

Mahziba no Mihlestibas to Kristito Deewa Behr-

no / un ka teem buhs weenohtru mihlotees.

Lekzions şeptitâ Swehtdeenâ preekşch Leeldeenas.

1. Kad es Zilweku un Eņģeļu Mehlehm runāju
/ un man ta Mihlestiba newa / tad buhtu es

weens şkannigs Warsch / jeb weens swannigs
Swahrguls.

2. Un ja man Praweeşchu Mahziba buhtu / un

es sinnatu wişus Noslehpumus un wişşu Atsih-

şchanu / un ja man buhtu wişşa Tizziba / ta ka

es warretu Kalnus pahrstatiht / un man ne buhtu
ta Mihlestiba / tad ne buhtu es ne neeka.

3. Un ja es wişşu şawu Padohmu teem Nabba-

geem dohtu / un ja es şawu Meesu nodohtu ka

es sadedsinahts taptu / un man nebuhtu ta Mih-
lestiba / tad tas man nepalihdsetu neneeka.

4. Ta Mihlestiba irr Lehnprahtiga: ta irr laip-

niga / ta Mihlestiba ne irr skaudiga: ta Mihle-
stiba nedarra Blehdibu / ta ne uspuhschahs.

5. Ta ne turrahs sew netiklu / ta nemeklē şawu

paşchu (Labbumu) / ta ne apskaistahs / ta ne

gahda us Ļaunu.

6. Ta ne preezahjahs pahr Netaisnibu / bet ta

preezahjahs par Pateesibu.

7. Ta apklahj wişşu / ta tizz wişsu / ta paness
wifşu.
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8. Ta Mihlestiba ne kad ne peekuhst / jep gann

tahs Papreekşch Şluddinaşchanas rrtittesees / un

jep tahs Wallodas rnittesees / un jep ta Atsischa-
na mittesees.

9. Jo tas irr Maģģums / ko mehs sirmam /
un tas irr Maģģums / ko mehs mahzam.

10. Bet kad ta Pilniba nahks / tad tas / kas

Maģģums irr / taps isnihzinahts.

11. Cs Behrns buhdams runnaju ka Behrns /
şammaniju kà Behrns / un man bij BehrnaDoh°
mas: bet Wihrs tappis / pameschu es Behrno
Leetas.

12. Mehs redsam un zaur Şpeeģeli pntumşchâ
Gihmî / bet tad (redseşim mehs) Waiga Waiģam:
un alsihstu es to pa Gabbaleem / bet tad es to

atsihşchu / ittin kà es atsihts esmu.

13. Bet nu paleek ta Tiziba / Zerriba / Mihle-
stiba / schee trihs: bet ta Mihlestiba irr ta leelaka

starp teem.
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