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Priekšvārdi.

1931. g. pavasarī izdevām doc. L. Bērziņa 60. dz. dienas

piemiņai veltītu rakstu krājumu Ceļi. Tagad izdevumu, kā mūsu

pirmo, atjaunojam, domādami neperiodiski laist klajā mūsu ro-

kās_ sakrājušos rakstus. Domājam, ka tam var būt nozīme, jo
zinātniskām interesēm veltītu izdevumu latviešiem nemaz nav

tik daudz. īpaši, latviešu literatūras vēsturei un, varbūt, arī

folkloristikai derētu ciešāka piemešanās vieta. Tīkami šai ga-

dījumā vēl piebilst, ka nodomus labprāt atbalsta mūsu univer-

sitātes skolotāji. Ceram, ka tā tas būs arī turpmāk, jo esam

pārliecināti, ka jaunākajām zinātnes ceļa gājēju paaudzēm cieti

jāpievienojas zinātnes meistaru centieniem, tā radot vienu vie-

notu fronti mūsu gara dzīvē. Konkrēti par šo krājumu runājot

jāpiemin, ka blakus zinātnei veltītajam materiālam ievietota

izdevējiem uzticētā daiļā literātūra. Ceram, ka labs laba ne-

maitās. Tradicija šai zinā ir arī latviešu literātūrā: Tērbatas

studentu Sēta, Daba, Pasaule.

Mūsu vēlēšanās, lai mūsu ceļu gājēji un cienītāji, apmie-
rinādamies sākumā kaut ar šaurāku taku, tomēr neatlaidīgi
tuvotos kultūras lielceļiem.

Izdevēji.





Anna Brigadere.

Jau diena irst kā pelni,
Par upi miglas slīd,
Un padebeši melni

Var rūsu mest ikbrīd.

Kā krizdams kraujā caurā

Te aizgrimst krūms, te koks,
Tik atri ostā šaurā

To ieauž ēnu loks.

Anna Brigadere.

Jau diena irst.

Laika sprīdis.

I

Kaut ēnas kāpj, vai veļi -

Jo drīz jau divpadsmit —

Divsoļotāju ceļi
Caur tumsām līdzās rit.

Un šķiet: divsiržu liesmas

Caur mūžībām grib degt,
Kaut apklusušas dziesmas,
Nakts pasauli iet segt.

Laika sprīdis, sirdspuksta mērotais, ašais,
Mocoši sīks tu,

Telpā tuvs kad esi; bet varens kā skaļi

Augstklinšu čaulu

Lauzdams avots, šalcošā straumē kas gāžas,
Mirdzputu šķiezdams

Saulē, kad no bezveida veidu tu spulgo
Dvēseles gaismā.

Laikā es kā ūdeņa zāle, kas pēkšņi
Ritumā rauta;

Augu līdz ar augošo vilni; bet ai, ar

Zudušo ploku.
Likums ir kā rītsaule, pavasar's, mīla

Augoši skaista.

Līksmi nes, bet smeldzošu sāpi un vaidu

Atplūdas tukšums.

Ikbrīd manas būtības atspulgu aiznes

Mainīgais vilnis,
Lai nekad vairs nevērstu atpakaļ dzīves

Vītušo ziedu.

Laika sprīdis, dzīvības nesējs un nāves,
Vienā man kausā;

Žēlām vadu mirstošo, dzimstoši jauno
Gavilēm sveicu.
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Prom zaļajos laukos.K. Plukšs.

Netīk vairs tagad pilsētas burzma un kņadīgā steiga,

Auto rēcieni skaļie un troksnis bez gala, bez mēra.

Dūmiem un putekļiem pildītais gaiss te pat neizturams liekas

Krūtij, kas radusi dzert no lauku sulīgas elpas.

Tāpēc man gribētos traukties prom dziļajos mežos,

Zaļajās pļavās un tērcēs, kur dzeltenas purenes smaida.

Gribētu plūkt tās pilnajām saujām vai veselu nastu

Kā bērnībā agrā, kad plūcu tās raibaļai mīļai.
Drīzi jau, drīzi zem kājām nodunēs dēļu tilts vecais,

Paziņa sens no tām dienām, kas cīruļa sudraba zvanos

Augstu pār galvām mums visiem ir teikušas prieku.
Tā nu es iešu... Un ābeles baltas un birzes ar šalkoņu maigu
Sagaidīs atkal bez ļaunuma īdzīga, pasmaidīs lāgi.
Nava tām greizsirdīgs prāts, ka pilsētā blandījies gadiem,
Gluži kā māte ar skūpstu, vai plāceni kopā ar pienu,
Pasniegs man mieru un atpūtu tādu, ka atspirgšu varens.

Pieņemšos svarā par vairākiem kilo ikdienas,
Pāršūšu kņopes es biksēm un vestēm un svārkiem,

Tādēļ ar rēķinu drošu un skaidri kā ābeces gailis
Dziedāšu himnu es saulei un zaļumam smaragdi spilgtam,

Raženiem asniem, kas spraucas no pelēkās zemes,

It kā šie vārdi, vārdi no neveikla dzejnieka mutes.

V. Kancāns. Sev.

Es reibstu ne krogu,
ne tabakas dūmos,
ne sievietes kaislīgās rokās —

vientuļi klīzdams pa ielām,
vērodams sejas, kas aizslīd

kā ziedi pa atvara virpuļo straumi...
Zil-sārtos logos,
tramvaju dziesmās ;

ormaņu kliedzienos skaļos uz bukas

es reibstu kā mīlā, kā ziedošā pļavā,
bites kur aizsan, un debess tik dziļa.
Pilsēta skanošā, pilsēta gaišā!

prieku man atļauj kā jaunava lūpas ...
Vakars kad laižas pār torņiem šeit slaidajiem, —

debess kļūst zila kā dienvidus jūra.
Pa alejām garām zem laternu rindām

gaismā it brīnišķi bālā

es klīstu un reibstu

kā lielākais dzērājs
...
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V.Kancāns.

Bastejkalns.

Kad zaļas metas kanālmalas,
un viļņos vieglas laivas slīd,
tad mani ārpus tumšās alas

var Bastejkalnā ieraudzīt.

Te staigāju es dienas gaismā,

gan biežāk tomēr vakaros,
kad dziļā stūrī krēslas baismā

teic lūpas vārdus klusākos
. . .

Te tikšanās un vieta ilgām
gan jaunai skuķei, studentam. —

Ir daudziem tiem jau miers zem smilgām
un miers ar' daudzkam sapņotam!...

Nāk prātā: kādreiz sapņos grimis,
pa Bastejkalnu Poruks klīst,
teic lūpas sāpēs : „Tam, kas dzimis,
ir lemts kā rozei, ka tā vīst"

...

Dun soļi Bastejkalnā takās,
kā akās dziļās nogrimst tie;

un reklāmstabi viļņu šļakās

blāv asins sārtmē mirdzošie
...

Irma Vīksne.

Mīla.

Bikli

teikts mīlas vārds

vējos san

tik —

mirkli.

Mīla atnāk ar vārdu

un izskan

kā vārds

vēja saņā,

jo:
mīla —

mirklim,

ne mūžībai rada.
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Irma Vīksne. Uz ielas.

Es gāju

aiz tevis un domāju:
cik viegli kāju
liec uz trotuāra!

cik gaita
tev vāra

un tomēr raita.

Es soļoju
aiz tevis

un loloju

pie sevis

cerību,
ka tomēr savu vērību

veltīsi man.

Un kā gan

tas notika —

tev aptrūka
soļi...

Mirkli

tu raudzījies manī,

es — tevī —

un spiežoties cauri ļaužu baram,
es aizgāju tev garām. —

Kārlis Klūga. Putni.

Pret rītiem un pret vakariem, kur liesmas

kā milzu sārti deg arvien,

no slimās dvēseles — ak, skumjas dziesmas

kā putni aizvainoti skrien.

No spārniem, kurus domas gurdi cilā,
pil asins sūkdamās iz sirds,
un gaisā, saules kveldētā un zilā,
vel sārtas, sārtas lāses irdz.

Līdz brīdis reiz tas pienāks skumjš un baigais
tiem dziļā nāves tumsā krist,
lai

— rīts kad mirdz vai vēsmo vakars maigais
vairs nepieceltos spārnus sist.

Tik viņu dziesmu balss caur nakti spožu
vēl tā kā bites saldi dūks,

un varbūt dārzos, kuros daudz zied rožu,
kāds sāpēs raudās tad un lūgs.

1925.
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Kārlis Klūga.

1927.

Livija Bičole.

Koks.

Pie vecās zemju būdas,
kur saulē dēd vēl žogs —

tur visos vējos rūdās

un aug kāds vientuļš koks.

Še, kamēr mūžs būs galā,
viņš ir mans vienīgs draugs,
kad gulšos smilšu alā,

uz kapa zels un augs.

Tam savas bēdas sūdzu,
kad atkal šķietos lieks,
zem vina Dievu lūdzu

un topu dziesminieks.

Ar savām to es laistu

sirds sāpju asarām,

viņš vaiņagu sniedz skaistu

pa saules vasarām.

No ceļiem, nekad ietiem

tu savas mājas vied —

ar baltiem sāpju ziediem

mūžs abiem jānozied.

Klau, koki kā spēlē!

Pa zemi mēs ejam

noklātu pērlēm ...

deg žuburu lukturos

zvaigznes ...
Mēs — karaļa bērni,

kas gājuši naktī

pēc laimes.

Nu rīts
...

nu rīts ...
Nu rītam pie vārtiem

šie bērniņi trīc,

ar skūpstu tos atver —

viss mirdz!

Mēs karalim Ritam

pie sirds ...
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LivijaBičole.

Tev smaidiņš mazs

lupu kaktiņos dus

tik kluss.

Kā pamazām plešas,

lūk, plešas viņš,
smejas!

Bet skūpstā kad grimis —

top atkal viņš kluss,
kā vilnis, kas mērojis dziļumus

...

J. Sēlis.

Atmiņu kamolītis.

Kluss mans sapņu

pavedieniņš
ik vakaru

šķetinājās
no atmiņu

kamolīša:

...
Divi raibi

taurenīši

skrien ar saules

ratenīšiem,

aizjūgušies
zelta stīgām ...

Viņos saules

meitenīte

brauc ar saviem

kumeliņiem
skatīt savas

puķu pļavas:
1923.

pienenītes,

zeltsaulītes

visas mazās

zilacītes

smej kā jautras

meitenītes!

Mazā saules

meitenīte

līdz ar puķēm
jautri smejas, -

vina rada

puķēm, saulei. -

Vina dala ,
ir no saules,
maigāka par

visām puķēm !.

...
Un es raudu

jo tāds neesmu.

J. Sēlis.

Dvēseles sāpes —

gaišākās slāpes
sirdī man deg.

Pats sevi ārdu,
nezinu vārdu,
slāpes kā dzēst.
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M. Bitīte.

Prieks.

Prieks par sauli,
prieks par dzīvi,
kas lai visu izteikt var.

Kas lai tavā saldā elpā
neapreibtu, pavasari

Prieks līst kalnos,
prieks līst lejās,

priekam balti spārni švīkst.

Ak, vai visu, kas dzimst krūtīs,

vai to visu izteikt drīkst!..
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II

Piezīmes par mūsu tautas-dziesmu formālopusi.

1. Latvju tautas dainās X 37—38 L. Bērziņš par „lāpāmo"
patskani izsakās, ka tas dipodijas iekšpusē (piem., zaļis zīžu

nēzdodziņš) gadoties tikai reti. Tas vedinot domāt, ka

šis patskanis izskaidrojams ne tikai etimoloģiski, jo tad nebūtu

starpības, vai vārda galotne krīt dipodijas vidū, vai dipodijas

beigās. Tā tad esot skaidrs, ka bez etimoloģiskiem pamatiem
šo patskani noteicot arī kādi metriskas dabas apstākli. Tie nu

varot būt šādi: dipodijas iekšienē vārdi esot tik cieti saspiesti

kopā, ka tur vajadzīga enklize, lai pārāk asi nesadurtos divi

akcenti. Šai sablīvējumā «lāpāmajam", kaut arī etimoloģiski
leģitimētam patskanim neesot vietas. Turpretī dipodijas bei-

gās esot pauze, kur nākamais vārds iepriekšējam nespiežoties
virsū; un tāpēc šis vārds baudot zināmu ērtību un varot pa-

plašināties. Šādam uzskatam par labu runājot arī tas, ka di-

podijas iekšpusē bieži vien ir apostrofēti patskaņi vārdu ga-

lotnēs, un tas savukārt liecinot, cik liels te vārdu blīvums. Tā

nevarot būt nejaušība. Tā tad lāpāmajam patskanim īstā vieta

esot dipodijas beigās. Šādam uzskatam par lāpāmo patskani
nevaru pieslieties. Ja lasām, piem., „Kač' ar Maču Rīgā
brauca", tad par iemeslu pirmā vārda strupinājumam taču ir

rituma prasības; bet ja tā, tad šis strupinājums ne par kādu

«blīvumu" nevar liecināt. Un ja arī būtu dipodijas iekšienē

kāds «sablīvējums", tas tikai kādai liekai zilbei neļautu ierasties,
bet «lāpāmais" patskanis taču ir ritumam nepieciešams! Jeb

vai samērā retajos gadījumos, kur dipodijas iekšienē tomēr ir

kāds lāpāmais patskanis, iedomātais «sablīvējums" ir bijis ma-

zāks nekā tur, kur šā lāpāmā patskaņa nav? Un ja L. Bērzi-

ņam būtu šai lietā taisnība, tad būtu gaidāmas, piem., arī šādas

rindas: «eima mēs-i jauni puiši!"; «tautiņas-i brīnējās-i"; bet

tadu tikpat kā nemaz nav! Man tāpēc šķiet, ka L. Bērziņa
konstatētais lāpāmā patskaņa retums dipodijas iekšienē ir ci-

tādi skaidrojams. Mūsu tautas-dziesmās laikam nav tīšu

archaismu; dziesmu sacerētāji un teicēji vispāri tiecas izteikties

gluži tāpat kā ikdienas sarunu valodā, atskaitot vienīgi zinā-

mas tautas-dziesmu stila īpatnības, un rituma prasības paglāb]
tur arī novecojušos sintaktiskus savienojumus un novecojušās
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galotnes. Ja nu tā, tad dziesmu sacerētāji un teicēji, protams,

labprāt vairās arī tāda galotnes patskaņa, kas dzīvajā sarunu

valodā nav vairs parasts, un atstāj to tikai tur, kur bez ta grūti

iztikt. Un šis grūtums rodas visbiežāk dipodijas beigās! Ja

meldija prasa rindai astoņu zilbju, tad ir vien jāsaka, piem.,

«strauja, strauja upe teka", arī ja ikdienas valoda pazīst vairs

tikai saīsināto „tek", jo, nepārgrozot visu teikumu, tur citādi

astoņu zilbju nevar sadabūt. Ja turpretī dipodijā sakas ar no-

vecojušos „teka", tad viegli ir līdzēties, pārtaisot savienojumu

„teka upe" par „tek upīte". Un tāpat, piem., teikums „kungis
brauca" ir pārveidots par „kundziņš brauca"; viensk. nomi-

natīva forma „kungis" bija arī tāpēc neērta kļuvusi, ka tā rei-

zē bija arī daudzsk. instrūmentālis. Tā šī vairīšanās no nove-

cojušās galotnes patskaņa ir veicinājusi dēminūtīvu lietāšanu

tautas-dzejā. Citur atkal tam nolūkam ir izmantots vietniek-

vārds „tas"; tā, piem., teikums „kad tai bija viegla diena, ma-

zu bērnu māmiņai "senāk, kad vēl pazina divzilbju formu „* kā-

du", var but skanējis: kadu bija v. d. m. b. māmuliņi? Jeb

nesalikta verba vietā varēja likt saliktu verbu un tā, piem.,
teikumu „nav vienam sieris siets" pārtaisīt par „nav vienam

siers sasiets". Varam arī saprast lāpāmo patskani, ko redzam

dipodijas_iekšienē L. Bērziņa piemērā „zaļis zīžu nezdodziņš".

Pamazināmā^ forma „zīdiņu" (vielas nozīmē!) ir diezgan nepa-

rasta pat mūsu tautas-dziesmās (ir tā sastopama BW. 7070;
13250; 15221,3 un 20386); un, sakot „zaļš zīdiņu nezdodziņš",
izjuktu arī alliterācija, jo alliterēt mēdz tikai uzsvērto zilbju
sākumi. Bet otrā L. Bērziņa piemērā („kuris dievs iegādāja")

i-skaņa pirmajā vārdā var arī nebūt „lāpāmais" patskanis, jo
Latgales pasakās (piem., Pas. VI 263 un VIII 293) vēl tagad
nom. „kuris" ir dzīva valodas forma. Neesmu savācis piemē-
rus ar „lapamo" patskani dipodijas iekšienē un tāpēc nemāku

patlaban teikt, vai visur tas tikpat viegli izskaidrojams kā L.

Bērziņa piemēros. Varētu tas šur tur būt patvēries arī kā

pietātes paglābts archaisms. Būtu labs temats kādam studij-
darbam šie lāpāmie" patskaņi dipodijas iekšienē: tie pilnīgi

jāsavāc un individuāli jāapskata. — Te vēl pieminēšu, ka lai-

kam arī otra zilbe formai „aija" (piem., „aija, manu sūru die-

nu") ir tikai „lapama" skaņa.

2. Nesaprotu, kāpēc L. Bērziņš L. t. daiņās X 16 tagad-
nes 3. personas refleksīvo galotni_-as dipodijas trešajā zilbē
(piem., „lai ceļas Jāņa māte") motīvē ar to, ka vienā izlokšņu
daļa šo galotni- runā ar garu a. Rindas kā „lai ceļas Jāņa mā-
te" ir taču tikpat parastas arī tur, kur (piem., Raunā, Vībiņos,
Priekule, Lutriņos, Blīdienē, Remtē, Zvārdē v. c.) formu
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„ceļas" runā pa vecam ar īsu a! Leišu valoda ar savu „ke-
liasi" (= ceļas) skaidri rāda, ka izruna „celas" ir vecāka par

izrunu „ceļās". Bez tam, ja gribētu attaisnot dipodiju „lai ce-

ļas" ar iedomātu senāku garumu vārda „celas" galotnē, tad jau

būtu jādēvē par nepareizām rindas kā „citam bija kleinas kājas",

jo senāk ir runāts: kleinās kājās (daudzsk. nom. un ak.). Un

ir taču zināms, ka forma „celas" senāk ir skanējusi: „ceļa-si",
tā ka nevar būt nekādu šaubu par to, ka šis te tagad zudušais

i ir par iemeslu, ka rindas kā „lai ceļas Jāņa māte" ir met-

riski nevainojamas.

3. L. t. daiņās X 30 L. Bērziņš varbūt pareizi spriež, ka

mūsu tautas-dziesmu rituma pamatos ir tagadējais gra-

matiskais akcents „ar plašu enklizi un stipri stilizētu palīg-
akcentu". Tikai nevar to balstīt ar 23. lappusē minēto argu-

mentu, ka akcenta vietas nepastāvība neļaujot domāt par senā

brīvā akcenta paglābumu tautas-dziesmās, jo šādu «nepastāvī-
bu" jeb svārstīšanos var izskaidrot ar attiecīgo dziesmu nevie-

nādu vecumu. Tā, piem., leišu brolvtis (ar uzsvaru otrā zil-

bē) ļauj mums domāt, ka arī latv. „brālītim" senāk ir bijusi uz-

svērta otra zilbe; un šī vecā akcenta vieta varētu būt pa-

glābušies, piem., rindā „mans brālītis lepni jāja" BW. 3435. 'Bet

tiklīdz dzīvajā sarunu valodā „brālīša" vārdu sāka runāt ar

uzsvaru pirmajā zilbē, tad zināms tāda izruna varēja ieviesties

arī_ tautas-dziesmās un varēja rasties, piem., rinda «brālīti,
brālīti, netec(i) kājām!" BW. 3422,1. Ja nu vēlāk, piem., „brā-
liša" vardu varēja dziesmās ietilpināt gan ar pirmās, gan ar ot-

ras zilbes uzsvaru, tad šādas svārstīšanās sekas varēja būt tās,
ka vajadzības gadījumā uzsvēra otru zilbi arī tādiem vārdiem,
kam dzīvajā sarunu valodā vienmēr bija uzsvērta pirmā zilbe,
tā, piem., vārdam „vajaga" rindā „kādu skalu man vajaga?"
BW. 3430. No tam nu izriet, ka tautas-dziesmu ritums mums

nevar dot nekādu norādījumu par seno akcenta vietu, pat ne

tai gadījumā, ja tiešām kādā vietā būtu paglābies vecais ak-

Bet ka visvecākajām dziesmām rodoties vēl varēja
būt trīszilbju vārdi ar uzsvaru otrā zilbē, tas man liekas iespē-

jams un pat paticams. Kad radās mūsu tautas-dziesmu pant-

mērs, senie galotņu garumi nav vēl bijuši saīsināti un senie

galotņu īsie patskaņi vēl ir bijuši lietājami; to skaidri rāda

„lāpāmie" patskaņL Bet tai laikā var būt bijis vēl arī brīvais

akcents, vismaz trīszilbju vārdi ar uzsvaru otrā zilbē: leišu

izloksnes mums rāda, ka vispirms pārstata akcentu no beidza-

mas zilbēs, kamēr otras zilbes uzsvars trīszilbju vārdos ilgāki
turas. Ir taču mums izloksnēs vēl tagad pazīstami vārdi ar

uzsvaru otrā zilbē, skat. Le. Gr. 18 un FBR. XI 35 un XII 177.
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Bet ja tā, tad nav arī neiespējams, ka akcenta ziņa bija parei-

zas tādas Fūrekera pantu rindas kā „ka citur prieks neruodās"

(jambi), „nelaid mana sirds izbīkstas", „tos samaitāt m nolā-

dēt" (trochaji), „būs dievam vien patikt", „uzmostait, visi ļau-

dis", „neļau(j) man kādos grēkos krist", „tev, dievs kung_s,
būt pavēlētiem", „tev,_ svētais gars, paveļu", „grib, ka tev bus

apgrēkoties", „laid mūsu prāts nemaldās", „ka tas ie_kš mums

nekļūdās", „kungs Kristus, kas nesācis", „tu to_nebusi darījs

velt" (jambi). Katrā ziņā leišu valoda rāda, ka Fūrekera akcen-

tējumi minētos teikumos var būt bijuši pareizi, un ancenieki vēl

tagad uzsver otru zilbi vārdos „patīk", „palikt" v. c. Ja Fūre-

keram ir arī tāda rinda kā „tad nebūs tev nu rūgt m put"

(jambi), tas nerāda,, ka, piem., rinda „tu to nebūsi darījis velt"

ir nepareizi akcentēta; varētu būt, ka viņa laikā varēja Zem-

galē runāt nevien pa vecam „nebūšu" (ar uzsvaru otrā zilbē),
bet arī jau ķā tagad —ar uzsvaru pirmajā zilbē. Adolfija gra-

matikā teikts, ka vispāri toreiz jau uzsvēruši pirmo zilbi. Ka

nesaliktu vārdu .gala zilbes toreiz- un jau 16. gadsimteņa otrā

pusē ir bijušas- neuzsvērtas, to rāda 16. gadsimteņa tekstu rak-

stība: e-burtu tur raksta galotnēs arī gaidāma a, iun v vietā.

— Tomēr jāpatur prata, ka Fūrekers var but arī nepareizi ak-

centējis.

Lai nu kā ar Fūrekera akcentējumiem, bet katrā ziņa

nav gluži viegli izskaidrot mūsu tautas-dziesmu akcentējumus

vienīgi ar enklizi un palīgakcentu. Enklizei gan padodas fi-

nītie verbi, vokātīvi un varbūt arī dažas locījumu formas aiz

dažām prēpozicijām, bet tomēr ne visi vārdi. Ar pirmatnēju
enklizi nevar izskaidrot akcentējumus tādās rindās kā, piem.,

„ar āzīti ecējam" („āzīša" vārdam senāk laikam uzsvēra otru

zilbi), „ar abām rociņām" (formā „abām" arī laikam bija uz-

svērta otra zilbe), „sev arāju meklēdama" (arī „arāja" vārdā

laikam uzsvēra otru zilbi), „caur brālīša vara vārtis". Enkli-

ze te varētu būt radusies vienīgi pēc citu savienojumu parau-

ga. Neiespējams tas nav; bet nav arī iemesla pilnīgi noliegt,
ka blakus enklizei dažos gadījumos senais otras zilbes uzsvars

trīszilbju vārdos var būt bijis par pamatu tagadējam ritumam.

4. Ir man gadījies dzirdēt un lasīt, ka mūsu tautas-dzies-

mu valoda ne vienmēr atspoguļojot tīru izloksni: dažreiz tā

esot izlokšņu jaukums. Tā formulēts, šis spriedums var tikt

pārprasts, un tāpēc der par to izteikties plašāki. Personas,
kas vispāri nerunā tīru izloksni, arī tautas-dziesmās var ie-

nest svešu izlokšņu elementus. Bet personas, kas tīri runā

dzimto izloksni, vispāri patur to arī tautas-dziesmās. Tikai
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rituma prasības spiež paturēt dažas valodas īpatnības, kas ik-

dienas valodā jau ir zudušas, tā dažus sintaktiskus savienoju-

mus (pieru., daudzsk. ģenitīvu aiz prēpozicijām, dažas locīju-
mu formas bez prēpozicijas), vecākas un pilnākas galotnes (pie-
skaitot te arī „lāpāmos" patskaņus), adverbu vēlākā priedēkļa
vietā (piem., „no»sa gauži raudājos") v. c. Var paturēt no kai-

miņu novada pārjemtās dziesmās arī kādu pārjēmējiem nepa-

zīstamu vārdu, pie kam tāds vārds var pa daļai paturēt devēju

izloksnes izrunu, piem., garu ī veca ie vietā v. c. Bet, šos ie-

robežojumus atskaitot, personas, kas vispāri runā tīru izloksni,
sniedz arī tautasdziesmas tīrā izloksnē; to man ir rādījuši
mani dziesmu uzrakstījumi dažādos Latvijas novados.

.

J.
Endzelīns.

Cand. philos. V. Kancāns.

Kanta kopernikāniskais apvērsums telpas

jautājumā.

Kants ar savu Tīrā prāta kritiku nebija nācis ve-

cas metafizikas prasības atmest, bet gan tās kritiski noskaidrot

un ierādīt tām pienācīgu vietu. Bet metafizikas cenšanās vien-

mēr ir bijusi gūt par lietām tādas atziņas, kas nebūtu atkarī-

gas no lietu ikreizējā, tā tad laiciskā stāvokļa, atziņas, kas bū-

tu jau gatavas pirms lietu faktiskās izpētīšanas. Šis jautājums
citādi nebija atrisināms kā vienīgi tīri prāta ceļā, analizējot un

dažādi kombinējot jau izveidotos jēdzienus. Tā pret viduslai-

ku beigām Ra i m_u nd s Lv 11 s bija nācis klajā ar savu „1 ie-

-1 o māks 1 v", kā no pamatjēdzieniem tīri mēchaniski dabū-

jamas visas iespējamās atziņas. Arī Leib n i c s un Kr.

Volfs tālu nestāvēja no šās viduslaiku „mākslas". Pēdējais,
dibinādamies uz loģisko pretrunas likumu, lūkoja atrisināt vi-

sus svarīgākos metafizikas jautājumus pilnīgi racionāli, tā

sakot, more geometrico. Bet no otras puses; Volfs šīs racio-

nalas_atziņas_ saistīja ar pieredzē gūtajām atziņām. Tām savā

starpa bija jasaskam Blakām racionālajai psīcholoģijai viņš
stadija empīrisko psīcholoģiju. Un līdzīgs stāvoklis bija arī

citam racionālajām disciplīnām. Empīriskās atziņas Volfs uz-

skatīja par apstiprinājumu filozofijas īstajām atziņām — ra-

cionālajam.

Ta pamazam starp tīri racionālajam atziņām guva nozī-

mi arī empīriskie novērojumi. Empīrisms kā gnoseolo-
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ģisks virziens, ko kultivēja angļu filosofi, galvena kārta sakot

ar Fr. Bekonu, tīrā veidā bija izrādījies par nespējīgu atri-

sināt atziņas slāpstošā cilvēka uzstādītos jautājumus. Jums

bija parādījis, ka starp laiciskajām norisēm nav nekāda nepie-

ciešama sakara. Cilvēku dzīves praktiskās vajadzības apmie-

rina ieradums. Apodeiktiskas patiesības par lietām nav ne-

maz iespējams uzstādīt. Vienīgais lauks, kur šādas patiesības

iespējamas, ir matēmatika. Tā ir vienīgā demonstratīvā zi-

nātne. Bet tas pēc Jūma domām iespējams tikai tāpēc, ka

matēmatikā ir darīšana tikai ar mūsu kvantitātīvo priekšsta-
tu immanentajām likumībām, bet nekas netiek jautāts par šo

priekšstatu sakarību ar tā saucamo ār- jeb fizisko ķermeņu
pasauli. Laika un telpas attiecības, ar ko nodarbojas matēma-

tika, Jūms atzīst par mūsu apziņas intuitīvām dotībām, kas

tiek dotas līdz ar dažādo juteklisko sajūtu saturiem — impre-

sijām. Matēmatikas spriedumi dibinās uz šo kvantitātīvo

priekšstatu iekšējās likumības konstatēšanas un analizēs. Šie

spriedumi tikai paskaidro sīkāk šo kvantitātīvo priekšstatu
saturu un attiecības. Tāpēc tie iznāktu it kā analītiski sprie-
dumi ar aprioru jeb apodeiktisku raksturu.

Ta ir vieta, no kurienes Kants iesāk celt savu oriģinā-

lo mācību par telpu un laiku. Tāpat kā Jūms arī

viņš atzina matēmatikas spriedumu apodeiktisko raksturu, bet

Juma izskaidrojumu viņš uzskatīja par nepilnīgu. Pēc Jūma ar-

gumentācijas — kā Kants saka —
nebūtu nemaz iespēja-

ma tīrā matēmatika (Kr._d._r. V., 654. I. p., K. Kērbacha 2. izd).
Un nebūtu iespējama tāpēc, ka tādā gadījuma matemātikas

spriedumiem butu tāda pat nozīmības vērtība kā jebkuram ci-

tam spriedumam par pieredzes dotībām. Tas būtu nozīmīgs
tikai tik, cik līdz šim_ par šīm dotībām kas novērots, bet ne

vairak._ Bez tam šādā veidā projektētie matēmatikas spriedu-
mi nebūtu vis analītiski, bet sintētiski, jo visi empīriskie sprie-
dumi ir sintētiski. Ta tad klusībā Jūms matēmatikas spriedu-
miem ir piešķīris ne tikai apodeikcitāti, bet arī sintētisku rak-

sturu. Gluži ka Kants!
No šādam sakarībām izejot, Kants telpu atzina nevis par

faktu, kas gūstams pieredzē līdzīgi tam, kā tas ir ar sajūtām,
bet gan par kaut ko tadu, kas ietveras mūsu apziņas konstitū-

cija, bez ka nav nemaz iespējams ārpasauli priekšstatīt. Bez

laika formas savukārt nav iespējams neviens psīchisks pār-
Tapec telpu un laiku_Kants atzīst par mūsu iekšē-

jas un arējas pasaules apzināšanās formām.

Iztirzājot jautājumu par telpu sīkāk, Kants atzīst, ka tel-

pa nav kaut kāds loģisks sapratnes veidojums, jēdziens, bet

gan kaut kas tieši dots, uzskatāms, ko var tāpat konstatēt kā



jutekļu sniegtās sajūtas. Tāpēc viņš telpu nosauc par uzska-

tāmību (Anschauung) un pie tam vēl par „tīro" uzskatāmī-

bu. Tas nozīmē to, ka telpai nekas nepienāk no sajūtām un

līdz ar to, ka tā nenāk no pieredzes. To varētu saukt arī par

nepiepildīto uzskatāmību jeb par katras ārējās empīriskās uz-

skatāmības formu. Kā pie šāda telpas atskārtuma nonākt,
Kants paskaidrošanai izlieto šādu piemēru: ja no priekšstata

par kādu fizisku ķermeni abstrakcijā izolē visu to, kas te pie-
nāk klāt kā no sapratnes (Verstand): substanci, spēku, dalā-

mību v. tml., tā arī no sajūtām: krāsas, cietumu, temperatūru

v. tml., tad beigās no šās empīriskās uzskatāmības paliks pā-

ri tikai kautkāds izplatīts veidols. Un tas ir telpas kā tīrās uz-

skatāmības viena norobežota daļa. Tā tad Kanta telpa ir ab-

strakcijas produkts, tā ir arī tā, ar ko operē arī ģeometrija.
Kants bieži šo telpu lieto promiscue ar empīrisko pieredzes
telpu.

Telpas priekšstata izpētīšanai Kants operē ar kaut cik

pieauguša (parastā) cilvēka apziņu. Šai izveidotajā apziņa
tad izrādās, ka bez telpas priekšstata nav nemaz iespējams

ārpasauli tvert, jo lai varētu sajūtas uz kaut ko attiecināt, tad

pamatos jau jābūt telpas priekšstatam. Cilvēks savā apziņā
var abstrahēties no daždažādiem saturiem, bet no telpas
priekšstata nav iespējams. No ģenētiskās psīcholoģijas viedo-

kļa raugoties, varētu būt arī savādāk, bet Kants šādu viedokli

neievēro. Viņam tad iznāk, ka telpai ar mūsu apziņu ir nepie-

ciešams sakars, un, salīdzinot ar sajūtām, telpai pieder mu-

su apziņā prioritāte. No tam izriet, ka telpa ir nepieciešams

apriors priekšstats jeb tīrā uzskatāmība jeb empīriskās uzska-

tāmības forma (Kants sauc arī vēl par formālu uzskatāmību)

ārpasaules tveršanai. Šī telpas nepieciešamība mūsu apziņa

nav loģiskā nepieciešamība, bet reālā: nespēja telpu ārpasau-

les apskatīšanā atmest.

Ar šādu telpas izskaidrojumu Kants izskaidro arī ģeo-

metrijas spriedumu apodeiktisko raksturu. Pirmā šo_ spriedu-

mu īpašība (aprioritāte) dibinās uz tikko noradītas telpas

priekšstata nepieciešamības mūsu apziņā, bet otra īpašība (sin-
tētiskais raksturs) nāk no tam, ka telpa ir uzskatāmība, jo ir

analoģija ar empīriskajiem spriedumiem, kuros netrūkst uzska-

tāmības un kas visi tāpēc ir sintētiski.

No sākuma varētu likties, ka Kants uzreiz vēl tā nevarē-

tu apgalvot, ka telpas priekšstatam nepieciešams raksturs ir

arī citu personu apziņās. Kā pāreju uz šam apziņam, cik no-

protams, Kants izlieto ģeometrijas spriedumu drošību. Piem.,
ka taisne ir divu punktu visīsākais attālums, taču neies ne-

192*
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viens apšaubīt Bet zinot, ka šo spriedumu drošību var no-

teikt vienīgi telpas priekšstata nepieciešamais raksturs attie-

cīgas personas apziņā, var sacīt, ka telpas priekšstata_ ne-

pieciešamais raksturs ir arī visparnozimīgs. Kants šo pāreju

uz citām apziņām gan neizceļ. lespējams, ka viņš sava laikā

ir domājis arī kā savādāk, vai ari to nav nemaz apzinājies.

Kants telpu atzīst par vienu vienīgu bezgaligu_homoge-
nu izplatījumu. Par tādu to atzina arī Ņutons._ Pēdējam ta

bija matemātiski domātā pasaules telpa, kas kā kāds trauks —

receptāculum — ietver sevī visas lietas. Ņūtons atzina, ka šī

telpa eksistē neatkarīgi no tam, vai to kāds uztver jeb nē. Bet

Kants, lūkodams izskaidrot ģeometrijas spriedumu apodeikti-
sko raksturu, šo Ņūtona aizstāvēto telpu padara par mūsu ārē-

jās uztveres aprioru nosacījumu, formu, to tādā kārtā it kā ie-

gremdēdams mūsu apziņas konstitūcijā. Tomēr šī apziņa nav

gluži tas pats, kas atsevišķa individa subjektīvā apziņa, jo jā-

ievēro, ka Kants operē ar kādu homogenu telpu, bet atsevišķa
individa apziņas empīriskā telpa tāda nav. Ņūtonam telpa bi-

ja tāda pat pieredzes dotība, kā visi citi pieredzes fakti. Vi-

ņam tā bija aposteriora lieta. Turpretim Kants šo situāciju

ar telpu ir apgriezis pilnīgi otrādi. Un tas ir viņa filosofijas
daudzinātais kopernikāniskais apvērsums. Pro-

tams, attiecībā pret telpu tā ir tikai viena daļa no šā koperni-
kaniska darba. Arī Koperniks, redzēdams, ka ar debess ķer-

meņu kustības izskaidrošanu diez kā neveicas, ja turas pie ie-

skata, ka Zeme stāv uz vietas, visu līdzšinējo stāvokli apgrieza
otrādi. Tā arī Kants.

Telpa Kantam ir forma, kurā konstituējas tā saucamā ār-

pasaule ar visiem tās priekšmetiem. Priekšmeti savu īsto no-

teiktību gūst no īpašām sapratnes sintezētājām formām — k a-

tegorijam. Bet bez telpas neviens ārpasaules priekšmets
nav iedomājams. Tā kā telpa pēc Kanta domām galu galā ir

musu apziņas lieta, kas rada ārpasauli, tad visa ārpasaule
ir tikai ārpasaule mūsu apziņai, bet nav nekas

tads, kas butu no mūsu apziņas pilnīgi neatkarīgs. Tāpēc
mums parastos priekšmetus Kants sauc par parādībām
jeb fainom cni c m. Šo parādību pamatos var domāt kādu

nezināmu X, kas parādās. Šo nezināmo Kants sauc par
1 i e_tv s c v_ī (Ding an sich). Šī lieta sevī cilvēka apziņai prin-
cipa neizzināma, jo visas izziņas formas Kants atzīst par paša
izzinātajā ip_ašumu. Vienīgi tas, kas ierosina mūsu jutekļiem
sajutās, varētu it. kā liecināt par kaut kādas lietas sevī eksi-

stenci Varētu domāt, it kā lieta sevī ir par cēloni, vismaz

par kadu vienu locekli tai cēloņu ķēdē, kas ierosina mūsu sa-
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jūtas. Bet tas nav saskaņojams ar Kanta sistēmu, kur kā cē-

lonība, tā eksistence ir tikai mūsu sapratnes formas. Uz lietām

sevī tās nav attiecināmas.

Arī telpu Kants nekādā ziņā neattiecina uz „lietu sevī

pasauli". Šai sakarā Kautam ir_ raidīti stingri iebildumi. To

darījis savā laikā galvenā kārtā Trendelenburgs. Viņš

aizrāda, ka Kantam šai ziņā nav bijis nekādu loģisku tiesību:

no telpas aprioritātes, t. i. tā veida, kā telpa parādās mūsu

apziņā, salīdzinot ar sajūtām, vēl neizriet tās pilnīga subjekti-
vitāte. lespējams, ka telpa eksistē arī ārpus mūsu apziņas.
Tas būtu mēģinājums Kanta izdarīto kopernikānisko apvērsu-

mu telpas jautājumā atcelt. Un tiešām Trendelenburgam šai

jautājumā ir bijis daudz taisnības: Kants, turēdamies pie šā-

da ieskata, drīz vien nonāk pretrunās. Var arī viņa lietu sevī

neatzīt, jo šis jēdziens stipri pretrunīg-s, tad, protams, nenāk-

tos runāt arī Trendelenburgam par telpu lietu sevī pasaulē, bet

kaut kāds izplatījums, kas stipri vien neatkarīg-s no mūsu ap-

ziņas, tomēr jāatzīst. Kants, turēdamies pie savas sistēmas,

atzīst, ka par telpu var runāt vienīgi no cilvēka viedokļa
(„Wlr konnen demnach nur aus dem Standpunkte eines Men-

schen vom Raum, von ausgedehnten Wesen etc. reden" Kr.

d. r. V. 55. 1. p.). No tam tad būtu jādomā, ka dzīvniekiem

telpas it kā nebūtu. Bet Kants stingri apgalvo, ka lai varētu

kaut ko attiecināt ārpus attiecinātāja subjekta, tad pamata
jābūt telpas priekšstatam. Bez telpas būtu tikai kaut kāds sa-

jūtu chaoss. Ja dzīvniekiem no ārpasaules priekšmetiem bū-

tu tikai tāds sajūtu chaoss, tad viņiem nebūtu iespējams nedz

sameklēt barību, nedz izvairīties no ienaidniekiem. Ar paša
Kanta argūmentiem ir stipri satricināmi Kanta ieskati par

telpu. Tas liek atzīt arī kādu transsubjektīvu pasau-
les telpu, ko bija mācījis Ņūtons. Tā tad kopernikani-
skais apvērsums šai jautājumā ir stipri il-

-lūzio n ā r s. levērojot Kanta filozofijas stipri mākslīgo kon-

struktīyo_ situāciju, kur viņš telpu pētī ne ģenētiski, bet tā, kā

ta parādās viņa izveidotajā apziņā, viņam nav bijis iespējams

šo illūziju atsegt. Visādas mākslīgas aprioritātes viņu ir par

daudz samulsinājušas. Bet no otras puses šai apstāklī parā-

dās arī Kanta ciešā draudzība ar veco metafiziku, ko viņš ne-

bija nācis pilnīgi atmest, bet kritiski noskaidrot un visu, kas

atzīstams, pamatot. Šī metafizika vienmēr ir centusies_ pec

mūžīgām nemainīgām atziņām, kādas Kants saskatīja apriora-

jos sintētiskajos spriedumos.
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J. Bičolis.

Etnografiskas piezīmes.

1. Latvju tautas dainās 11, 462 raksta K. Zalts: „Tautas
dziesmās varam nojaust, ka dažreiz mājas zirgi dzīvojuši diez-

gan lielā brīvībā." Norādītās dziesmas BW. 29962, 29965,

30198, 30201. Minēts arī Hūpelis. — Man no Biržu Bēržga-

ļa (Augšzemē) šādas ziņas par zirgu ganīšanu: pavasara un

vasaras cēliens, kamēr appjauj pļavas, pieguļas laiks. No_sa-
kuma zirgus gana pa pļavām, vēlāk, pļavas piejemoties zālei,

pa ganībām. Bet appļaujot pļavas un apdarot lielākos mājas

darbus, visus liekos zirgus aizved uz pļavām un palaiž pilnīgā

vaļā. Tur tie dzīvo līdz pat sniegam. Tad tik iet pakaļ un

meklē rokā, jo dažs pa tālīnajām meža pļavām diezin kur aiz-

klīdis. Citi esot tikuši tik mežonīgi, ka ne klāt nelaidušies.

Paraša atmesta, kad uzklīduši zirgu zagļi, tā ap pag. gs.

80., 90. g.

2. 1930. g. izdotajā J. Sārta romānā Pagarš 22. lpp. la-

sām par Latgales apstākļiem: „Budinišķu sādžā pie durvīm

klauvēšanu turēja par apkaunojošu: — namā nācējs bija
bailīgs! Ja nu kāds Vidzemi redzējušais kalps bija atnesis šo

parašu un piedauzīja kāda nama durvīm, tad namā esošie mē-

dza sacītļ Nesitīs!" Te varu ziņot, ka arī Zemgales Biržos

līdzīgi: nācējam klauvētajam mājinieki uzsauc „ko nū bīsties

— nāc tik vidā!" Un šķiet, ka šāda tradicija nav nejauša:

viegli to saprast, piem., senajos sirotāju laikos (pēc prof. P.

Šmita termiņa), kad nebija sevišķi droša atsevišķa sēta un

nevarēja tad arī tās iemītnieki ar sevišķu uzticību sajemt ku-

ru katru_ gājēju. Visa seno laiku sēta, kā arī nams vai istaba

bija sava ziņa mazi apcietinājumi, sk. P. Šmita Etn. r. kr. 111,
53 un 45.

3. Pec tautas dziesmām dažkārt var spriest, ka to sa-

cerētāji labi apzinājušies irradiāciju. Tāda liecība BW. 29699:

Es apkalu_ melnu zirgu Sudrabiņa pakaviem, Tas bij
labs tumsa jat, Līdz uzlēca mēnestiņš. Dziesmai daudz uzrak-

stījumu. Ir g,an arī varianti, kuros netiek minēta zirga spalva,
bet ne velti Barons šo uzrakstījumu licis pašā priekša. Tada

pat liecība 29700: Es apkalu melnu zirgu Tēraudiņa
p_akaviem; To varēja nakti jāt, Visi meži spiguļoja; Kad es

jāju par laukiem, Visi lauki atspīdēja. Tad 29.913: Rīgā pir-
ku rne Inu zirgu Kaustītām kājiņām; Tas man labs

tumsā jāt... Melnais zirgs apkalts vēl 29694. un 29698.

dz. variantos. Vienkārši kumeliņš bez spalvas minējuma (!
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Kāpēc ne citas kādas spalvas?!) 29694. — 8., 30007. — 8.

Meļņi dziesmas nav tomēr visvairāk daudzināmie; ja nu šais

dziesmās, kas apdzied zirga kalšanu un priecājas par kaluma

spožumu, tik izcilā vietā melnis, tad jābūt kādam īpašam ie-

meslam, kāpēc tas tā. Un iemesls var būt novērojumā, ka bal-

tā un melnā kontrasts pavairo baltā iespaidu. — Ka nav

vienalga, kuras krāsas salikt kopā, liecina 29887: Pelēks

manis bāleniņis Melnu jāja kumeliņu. Redz, kur koši pie-

derēja Pelēks melna mugurai.

4. L. Bērziņš Latviešos I, 245, aprādīdams aistētiskā fak-

tora lomu tautas dzejā un dzīvē, aizrāda „uz laucinieku parašu
labības statiņus laukā celt gluži regulārās rindās". Aizrādīju-

mam varēsim piebiedroties, bet jāpatur gan vērā ari citi mo-

tīvi, un tie ir praktiskas dabas. Pēc saviem piedzīvojumiem
un piedzirdējumiem Zemgales Biržos varu teikt, ka piem. ru-

dzu sastatīšana kārtīgās rindās „pa pulkiem" ir labības nove-

šanas labā. Katrs tāds „pulks" ir jau iepriekš paredzēta vie-

nība noteiktam vezumu skaitam, jo 12 kūli = „stats", 6

«stati" =s „kapa" (no kuras paredzamā raža — 2 pūri), bet

vezumā var iekraut „kapu" ar nelielu uzviju. „Pulkā" parasti
vedamā divi vezumiem, 2—3 „kapas". „Pulkam" vidū „iela'\

gar kuras malām „stati". Rati labību vedot stāv „ielā", kū-

ļi vezumā nāk no abām pusēm līdz tas pilns, tik retumis zirgs

jāpabrauc Kādu soli uz priekšu. Nav tā tad jābraukā „dlkā"
no „stata" uz „statu", ja tie būtu izkaisīti šur un tur, un _—
kas arī svarīgi — nav jābaidās, ka „izjuktu" vai pat apgāz-

tos vezums
1), kas varētu notikt braukājot, bet ja arī_nebrauk-

tu, tad kūļi būtu jāpienes no tālākiem „statiem" un ta kavētos

darbs, kā arī izbirtu graudi. Bez tam vecāki ļaudis man no-

rādījuši, ka pati labība „pulkos" labāki izkalstot, jo „vējš stai-

gājot cauri".

5. Tautas dzejā paslēpto reāliju atšifrēšanai svarīgas

„tautas cilvēka" studijas, piem., kā tas pārdarina un atspoguļo
realitāti dzejā, kas notiek tā s. stilizācijas procesā, kā sajūk re-

ālais ar fantastisko v. t. t. Tā ka šādam studijām trūkst vēl pla-
šāka materiāla, tad uzrakstu ierosinājuma labā dažas „ziņas"
par A. Līventālu, kuru avots mans vectēvs. — Līventāls bi-

jis par skrīveri. Ziņģes arī taisījis. Bijis „cieši" blēdīgs un

špetns. Dzert vien gribējis, bez „brandieņa" nemaz nevarē-

juši rādīties. Noblēdījis „puišiem" zemi. No „ķeizera" sen bi-

jusi ziņa izdot puišiem zemi, bet šis (t. i. Līv.) visu noslēpis

un uz „Pēterburgu" tik aizrakstījis, ka visi jau dabūjuši. Tāds

*) Birziešos redeļu ratus „ores" maz lieta.
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„maita"! Bijušas šim arī sudraba kāzas. Kungu sabraucis,
ka ne apredzēt. Visiem „kučeriem

v
devuši pa „čarkai" un

virsū kāpostus ko uzkost. Par mācītāju bijis Lundbergs. „Cie-
ši" bargs — kad sprediķi teicis, tad „vai" baznīca drebējusi.
Bijis skops kā velns. Braukājis vēl pa mājām „gaļu" (sieti-

ņus) lasīdams.

— Kam te ticēt un ka izskaidrot neticamo?!

6. Prof. Šmits Latviešu mitoloģijā2

95, nodaļā par ta-

gadējiem svētkiem aprāda, ka par vasaras svētkiem varētu

domāt kā par veciem svētkiem, bet nav tiem nekādas ievēro-

jamakas lomas tautas dzīvē un nav ari pazīstamas kādas ve-

cākas ar tiemsaistītas ceremonijas. Tā tas ir. Bet šai gadīju-
ma svarīga kada ziņa, ko ieguvu no savas mātes par Biržu

Beržgali (kur, šķiet, archaiskāka dzīve kā tā paša pagasta

Muižgalī):_ viņai vel vecāki ļaudis jau viņas bērnībā (70. ga-

dos) piestāstījuši un, pa daļai, arī viņa pati vēl aizredzējusi, ka

vasarassvetkos ļaudis nogājuši uz ganībām, tā piiem. visi'Zānē-
ni (9 saimnieki), kam varējuši, protams, piebiedroties arī citu
ka daži_ viensetnieki v. t. t. Tur pa ganiem dzīvojuši cauru

dienu, ēzdami, dzerdami un dažādi priecādamies. Dziedājuši
ar (domajams,_ka Jāņu dziesmas). — Neko tuvāku pagaidām
neesmu uzzinajis,_ un varētu jau būt, ka te kāda lokāla tradi-

cija_vien, bet ievērojot P. Šmita domas 1. c, ka „jā latviešiem
paganu laiko_s bijusi kada svinama vasaras diena, tad tās ce-

remonijas bus pārnestas (retin. mans) uz Jāņa dienu un

Jura dienu" — ziņai ir vērtība.

7. Lai gan prof. P. Šmits stipri vien jau noskaidrojis
latviešu dzimts jautājumu (sk. Etn. r. kr. 111, 3—29, Ltd. V,

s—-27),_ tomēr
— blakus Šmita uzskatiem pastāvot arī ci-

tam teorijām — galīgam jautājuma izšķīrumam joprojām vā-

cami materiāli. Te minēšu dažus dzīvās tautas valodas iztei-

cienus, kam neapšaubāma archaismu daba, kaut chronoloģi-
skas robežas tiem daudz grūtāki novilkt kā tautas dziesmām.

Izteicieni, šķiet, gaiši liecina patriarchālu dzimts iekārtu ar tē-
va varu un nozīmību. No tiem tēvs māte jau vairākkārt
apradīts. Var gan te piebilst, ka dziesmās sakopojums tēv s-

māirnņa labi aizpilda dipodiju, kā arī pašu izteicienu skai-
drot ka varbūt vel neizskaidrotu valodiskās apziņas fainome-
nu. Piem., īsākais vārds pa priekšu, tā taču izteicienā sāls-
maize svarīgāka šķiet maize? Jeb vienkārša tradīcija, tā-
pat ka čum

un_ mv dž un z_i 1s un zaļš, bet ne otrādi?
Ka svarīgākais jēgums priekšā, varētu rādīt savienojumi ru-
dzi mieži, brieži stirnas. Bet ja ari visu to iegaumē-
jam, un nepieraujam citu valodu datus, piem., tocharu pācār mā-
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cār, tomēr paliek pāri atziņa, ka bez mātes ir arī tēvs. Un tēvam

varu un nozīmību piešķir vairāki faktori. Vienkārt, zeme ir

tēva; tāpat kā daiņās spēkā izteiciens tēva ze m c (un ne

tēvu vai brāļu!). Tās valdītājs var arī nebūt tēvs, bet vārds

paliek. Tāpat tas ar tē v a mājām, un mēdz teikt, ka vis

jau tēva mājās labāk, kaut tēvs sen jau miris, Runā
arī par tēva mantu, bet jau daudz retāki par mātes, kas

ir arī saprotami, jo mātes manta nav nekas cits kā pūrs. Bet

kamēr nav noskaidrots ievestās mantas liktenis, tikmēr

jādomā, ka pūrs iegāja kopējā saimniecībā, izlietajās, bet kāda

daļa varēja arī pāriet par jaunu meitas pūrā. Par valodu sa-

ka, ka mēs runājam tā, kā jau mūsu tēvi runā-

juši, kauču gluži labi var saprast mātes valodas lielo nozīmi

bērna augumā. Var tad tā domāt: māte bija ievedene, daž-

kārt pat tālāka novada un — tā tad — citādāku izloksni.

Tautās dzīvojot tai bija jāiedzīvojas arī „tautu" valodā. De-

rētu tāpēc arī mūsu rakstu valodā paturēt tēvu valodu.

Un pēdīgi tēvs ir ,arī kultūras saglabātājs un, laikam gan, dzī-

ves noteicējs: tā jau tēvu tēvi dzīvojuši (bet ne

mātes!). Un kad cilvēks mirst, tad viņš aiziet pie tēviem,
kas kā dzimts galvas parādās arī viņā saulē.

K. Kārkliņš.

Redzes gleznas Fr. Bārdas dzejā.

Fricis Bārda ir redzes tipa rakstnieks. Savās dzejās

viņš sevišķu vērību piegriež krāsām, kuras izlietā ar lielu mei-

starību. Tāpat viņš veikli izmanto gaismas un tumsas pret-
statu. Šinī rakstā aplūkosim redzes gleznas Fr. Bārdas dzejā.

Parasti Fr. Barda savas dzejas tikai piemin krasas. Piem.:

Brauks pa debess ziliem ūdeņiem
mēness. Zelta burās sapņi līgos.
Bet pār taviem baltiem palagiem
balta sveču rinda mieru stīgos.

Šinī piemērā dzejnieks salīdzina debesi ar zilu ūdeni, pa
kuru peld mēness. Zelta burās līgo sapņi. Šai jaukajai pasa-
kai nostājas pretī skumjā īstenība. Pār baltiem palagiem balta

sveču rinda stīgo piekusušam mieru. Glezna ir dzīva.

Gleznas dzīvumu pastiprina salīdzinājums. Krāsas vien

vēl nesniedz visai spilgtu ainu. Bet ja rakstnieks tās lietā sa-

līdzinājumā, glezna top ļoti krāšņa. Piem.:
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Un kad svētais sargs reiz mieru sauks,
izirs zila mīlas pasaciņa,
irs ka zilu pērļu virkne, draugs,

irs kā viļņu pinums avotiņa.

Dzejnieks šeit salīdzina zilās mīlas pasaciņas iziršanu ar

zilās pērļu virknes un avotiņa viļņu pinuma izjukšanu. Glezna

dzīvāka nekā pirmajā gadījumā. Tās dzīvumu pastiprina sa-

līdzinājums.

Fr. Bārda savās dzejās veikli izlietā dažādas krāsas:

zilu, zaļu, dzeltānu, sarkanu, sirmu, pelēku, brūnu, raibu v. c.

Dažreiz krāsas dzejnieks izmanto tiešā nozīmē, piem.: zaļš

maurs, zaļa zāle, zaļa zeme, zils taurenītis, zilas zili

ziedi, dzeltāni ziedi, sirma māmulīte v. t. t. Tomēr šādu krāsu

izlietāšanu dzejnieks sevišķi nemīl. Viņš izmanto krāsas ne-

tiešā nozīmē. Viņš pārnes krāsu no kāda konkrēta priekš-

meta, kam tā raksturīga, uz otru konkrētu priekšmetu, kam tā

neparasta. Tā izjūtas, ko izsauc kāda krāsa zināmā priekš-

metā, dzejnieks modina ,ar to pašu krāsu tēlojamā priekšmetā.
Rodas īpatnēja, svaiga, spilgta glezna. Piem.: zila krēsla, zi-

las ēnas, zilas lapas, zili zvani, zaļš vējš, zaļa liesma, zaļa ēna,

zaļganas ēnas, sārts rīts, pelēka krēsla, brūnas naktis, brūna

migla v. t. t.

Vismīļāk tomēr Fr. Bārda pārnes krāsu no kāda kon-

krēta priekšmeta, kam tā raksturīga, uz kādu abstraktu priekš-
metu, kam ta neparasta. Tādā gadījumā izjūtas., ko izsauc krā-

sa konkrēta priekšmetā, dzejnieks saista ar abstraktu priekš-
metu. Ar to abstraktā priekšmeta gleznainība pastiprinās.
Abstraktais priekšmets top konkrētāks, dzīvāks, spilgtāks.
Piem.: sarkanas ilgas, sarkani sapņi, zils sapnis, zaļi brīnumi,
zaļš zaļš miers, zaļš malds v. t. t.

Mes redzam, ka krāsām Fr. Bārdas dzejā parasti ir sim-

bolistiska nozīme. Tas kļūst par dvēseles stāvokļu apzīmētājām.
Tas top par dvēseles simboliem.

No krasam Fr._Bārdas dzejā pirmajā vietā stāv zilā. Tā

gandrīz vienāda mērā sastopama pirmajā krājumā „Zemes
dels" un otra krājumā „Dziesmas un lūgšanas dzīvības ko-
kam". Zila krasa ir debess vēstnese. Tā ir dzejnieka sapņu,
ilgu un ideālu simbols. Zilā krāsa ir ziedu, nakts, tāles, mīlas,
miera, debess, mūžības apzīmētāja. Piem.: zili ziedi, zili mež-

gali, zils_ mākonītis, zils vējiņš, zilmaiga nakts, zili zvaigžņu
ziedi, zila dzidre, zila tāle, zilā debess dzelme, zila dzelme, zila

dziesma, zils vakars, zilas nastas (ceriņi), zilas līdaciņas
(debestiņas), zils mēness, zilgani stari, zilie tīkli, zilā mīlas pa-
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saciņa, zils miers, zila mūžība v. t. t. Zilo krāsu pats dzejnieks
raksturo dzejoli „Nakts domas" šādi:

Ar maigu glāstu zilā pieskaras,
un zilā debess dvēselē pamostas.
Un uzzied zvaigžņu bezgalība svēta,

šalc kaut kur dziesma tāla, nedzirdēta

Man pagurst sirds: tur tālā dzidrumā

dzied eņģļu kori maigā saskaņā
...

Otra vietā Fr. Bārdas dzejā stāv zaļā krāsa. Tā ir ze-

mes lieciniece. Tā ir dzejnieka meklēšanas, maldu un ciešanu

simbols. Zaļā krāsa ir stādu, koku, maldu, skumju zemes pa-

saules, laicības apzīmētāja. Piem.: zaļa pasaulīte, zaļā dzīves

leja, zaļas daiņas, zaļš šķidrauts, zaļš zars, zaļa pļaviņa, zaļi
spārni (vējam), zaļš pavediens, tumšzaļš samts, zaļi smiekli,
zaļa tumsa, zaļš staru šūpulis, zaļas šalkas, zaļas rociņas (vil-
nītim), zaļš zīds, zaļa zvaigzne, zaļi mīksti pirksti (sūnām),

zaļa malduguntiņa, zaļš matu kušķis, tumšzaļās skumjas, zaļi
salta skaudība v. t. t. Zaļo. krāsu kā skumju simbolu pats

dzejnieks raksturo dzejolī „Mani sapņi" šādos vārdos:

Pie manis paliek tik skumjas —

kluss, tumšizaļš piniju mežs
...

Tik sapņi un tumšzaļās skumjas

manu dvēseles nemieru dzeš.

Tik sapņos un tumšzaļās skumjās '
man debess ir tuva un mirdz.

Kā rožu pumpurs pilns smaršas,
tā sapņu un skumju mana sirds

...

Zaļo krasu ka maldu simbolu elēģija „Skaidu spilvens" Fr.

Bārda raksturo šādi:

Dzintarkalni nāca, aizsteidzās,
Kalnā zaļa maldu uguntiņa.
Miera nebij ne pie vienas tās —

miers ir tik uz skaidu spilventiņa

Trešo vietu iejem dzeltānā krāsa. Dažos gadījumos tā ir

iznīcības, nāves simbols. Dzeltānā krāsa ir rudens, vecuma,

iznīcības apzīmētāja. Piem.: dzeltānā lapa, dzeltānblāzmaina

lapa, dzeltānas" rokas, dzeltāni trūdu cimdi, dzeltāns zīda pa-

lags v. t. t. Dzejolī „Ar dzeltānu lapu" dzejnieks apliecina:

Sapnī mana līgava
dzeltānu zīda palagu uz manu gultu klāja.
Es lēnām pieliecos,
paceļu palagu un redzēju
'kapu...
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Citos gadījumos dzeltānā krāsa ir sapņu, ilgu, ziedu sim-

bols. Tā ir dzīves saules, gaismas apzīmētajā. Piem.: dzei-

tānas rozes, dzeltāni zari, dzeltana kaķe (čigāniete), dzeltanas

dzintara pasaciņas v. t. t_ Dzejolī „Nakts domas" dzejnieks

raksturo dzeltāno krasu šadi:

Ar ziedu vaiņagiem nak dzeltana

un ziediem pilns viss ķļūst, kad skaras ta.

Man šķiet: es guļu ziedos ieracies

kā bērnībā
...

Gaišs sapnīt's noliecies

pār mani, skatās sapņa actiņām.

Man acīs asras saspiežas no tām...

Man, sapnīt, gribētos tad līdzi iet,

bet naktsdomas — tās tura mani ciet.

Pie dzeltānās krāsas pieder ari zelta krāsa. Tā ir saules,

mīlas, sapņu simbols, Piem.: zelta pirksti, zeltrocis ziedonis,

zelta zvans, zelta mati, zaļzeltīts biķeris, zelta vanags (saul.O,
zelta spārni (saulei), zelta kronis (sievietei), zelta tvaiki, zelta

migla (mīla) v. t. t. Zelta krāsu dzejnieks dzejolī „Krēslas svei-

cieni" raksturo šādi:

Ap tavu mazo maju

kūp mūžam zelta tvaiks.

Kūp mūžam zelta migla,
kur slēpjas tavs mīļais vaigs.
Uz tavu mazo māju

man ejot zud telpa un laiks —

zem liepiņām zelta miglā
vairs esmu tik zelta tvaiks.

Ceturtajā vietā stāv sarkanā krāsa. Tā ir nemiera, cīņu,

kaislību simbols. Piem.: sarkani ragi (mēnesim), sarkanas

pastalas (stārkam), sarkani sapņi, sarkanu sapņu saime, ne-

miera sarkanā dziesma, sarkanas ilgas v. t. t. Sarkano krāsu

pats dzejnieks teicami raksturo dzejolī „Rozes", kurā sarka lās

rozes ir zemes sarkanās liesmas apzīmējums. Spēcīgu kaislī-

bu dzejnieks simbolizē ar tumšsarkano krāsu. Dzejolī „Nakts
domas" viņš saka:

Dzeļ tumši sārtā, asinskārīgā,
un dvēsle samulst kaislā nemaņā.
Pec- asins skūpsta lūpas tvīkst,
bet sirdij baigi kļūst: vai drīkst — vai drīkst.

Purpurs ir stiprākais sarkanas krasas kāpinājums. Tas

apzīmē stipru kaislību. Piem.: dzejolis „Jaunība".
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Purpura viļņos jaunība peld,
divas purpura čūskas uz krūts.

Krastos, kas priekšā tai blāzmojas,
kā ugunsgrēks čūsku laids rūc ...
Vectēvam Kronisam pulkstenis beigts.
„Kāds laiks tagad?" jaunībai virsū viņš plijas.
Un jaunība atbild: „laiks tagad tāds, tēv,
kad purpura čūskas pinekļos vijas!"

Turpretī gaiši sarkanā jeb sārtā krāsa ir viegla nemiera

simbols; piem.: sārtie karogi (blāzmas), sārtā krēsla (rietam),
sārtā roka (vakara saulei) v. t. t.

Piekto vietu iejem sirmā krāsa. Tā ir vecuma, iznīcības,
krēslas simbols. Piem.: sirms miegs, sirmā krēslas stunda,

sirmie dzintarkalni, sirma māte, sirmā krēslas pils, sirmie pie-

na ceļa krasti, sirmas dzejas (zibeņi), sirms bars (bišu), sir-

ma krēsla, sirma māmulīte, sirmas trīsas, sirmi mutuļi, sirma

pasaciņa, sirms tīkls, sirmas priedes, sirms akmens, sirmi mai-

gā krēsla, sirms mēness, sirmi ziedi, sirma virkne, sirmie

miglasvāli, sirmi mēteļi v. t. t. Sirmo krāsu kā iznīcības simbolu

dzejnieks raksturo elēģijā „Skaidu spilvens" šādos vārdos:

Sirmā virknē sanot viņas (sievas) nāks,
sirmos mēteļus pār šķirstu plētīs.
Pēd'jo reiz kad celsies šķirsta vāks,
tās par tevi lieksies, tevi svētīs ...

Sestajā vietā stāv pelēkā krāsa. Tā ir ikdienības, pelē-
kuma un krēslas simbols. Piem.: pelēks namiņš, pelēks mē-

nesis, pelēkas lūpas, pelēks gaiss, pelēka večulīte, pelēka die-

na, pelēka debess,, pelēkā audēja (salna), iepelēka naktspūce,
pelēks zirneklis (pilsēta), zaļganpelēks zīdauts (krēslas), pelēkā
sieva (nāve) v. t .t. Pelēko krāsu kā ikdienības simbolu dzej-
nieks raksturo dzejolī „Ceriņi". Pie pelēkās krāsas pieder arī

sidraba krāsa. To dzejnieks lietā diezgan reti. Piem.: zaļzelt-
sidraba riba (mēness), sidraba zirneklītis (saules stars), sidraba

pulkstenītis, sidraba bērziņš, sidraba zvaniņš, sidraba zvaig-

znes, sidraba lentes v. t. t. Sidraba krāsa apzīmē maigumu,

mīlīgumu, sirsnīgumu.

Septīto vietu iejem brūnā krāsa. Tā ir miera, maiguma
simbols. Piem.: brūns lakatiņš, brūns brūna krū-

brūna velēna, brūna zeme, brūna rāva, birzs pumpuros

brūna, brūnas naktis. Brūnās krāsas ietekmi dvēselē dzejnieks
raksturo dzejolī „Velēna" šādi:
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Kad skatos bruņa velēna,

kas zemes speķa pilna garo,

man prata nak ka reibuma

vecs vīns un maize vienkārša

un svētie vārdi, kuri staro

dzilvecā gudrībā. Man tad

tīk velēnā spiest pieri kāri

un nepiecelties vairs nekad,
lai saule rozes šūpo pari.

Astotajā vietā stāv raibā krāsa. Tā ir dzīves, mūža sim-

bols. Piem.: raiba čūska, raibs taurenītis, raibs zieds, raibs

mūžs, raibs karodziņš v. t. t. Raibo krāsu kā dzīves simbolu

Fr. Bārda raksturo dzejolī „Pasaciņa uz tauriņa spārniem".

Fr. Bārdas krāsu simbolika izteic viņa dziļākās atziņas.

Dzejnieks mīl zemi, ko apzīmē ar zaļo krāsu, bet vēl vairāk

viņš tiecas pēc debess, kuru simbolizē ar zilo krāsu. Sarkanā

krāsa izteic nemieru. Pelēkā krāsa apzīmē ikdienību, raibā,
— mūžu, sirma — vecumu. Dzeltana krasa izsaka sapņus un

iznīcību.

Mēs redzam, ka Fr. Bārda lietā krāsas pa laikam netiešā

nozīmē. Ar tām viņš apzīmē konkrētus un abstraktus priekš-

metus, kam piešķirtās krāsas nav parastas. Aiz_ tā iemesla

konkrēti un abstrakti priekšmeti, kam zināmas krāsas piešķir-
tas, modina tādu pašu izjūtu kā konkrētie priekšmeti, kam šis

krāsas ir parastas. Ar to abstraktiem priekšmetiem viņš pie-

šķir konkrētāku nozīmi. Dzejnieka izjūtu lauks ievērojami pa-

plašinās. Tādā kārtā ar krāsu simboliku Fr. Bārda stipri pa-

plašina izjūtu pasauli. Krāsu simbolikas pamatā atrodas me-

tafora. Fr. Bārda pārnes krāsas no viena priekšmeta uz otru

uz metaforas pamata.

Fr. Bārda savā dzejā izlietā ne tik vien dažādas krāsas,
bet arī gaismas un tumsas pretstatu. Dzejnieks labprāt no-

stāda vienu otrai pretī gaismu un tumsu. Šis pretstats jau diez-

gan spilgts pirmajā dzejoļu krājumā „Zemes dēls". Otra dze-

joļu krājumā „Dziesmas un lūgšanas dzīvības kokam" tas ievē-

rojami pastiprinās. Tā blakus dažādām krāsām nostājas gais-
mas un tumsas pretstats. Pirmajā vietā stāv baltuma priekš-
stats, kas apzīmē gaišumu un gaismu. Piem.: balts nācējs,
balts dievnams, baltais liliju mežs, baltas trīsas, balts ziedonis,
balti gari, balta diena, baltas cerības, balta nakts, balta dzies-

ma, balta teika, balta pļava, balta pils., balts ziedu lietiņš, bal-

tas zvaigznes, balts bērzs, balti spārni, balts tornis, balti bēr-

ziņi, balts mākonītis, gaiša nakts, gaišs sejs, gaišs laivinieks,
gaiša tāle v. t. t. Baltuma priekšstatu papildina mirdzuma



31

priekšstats, kas bieži sastopams dzejoļu krājumā „Dziesmas un

lūgšanas dzīvības kokam". Piem.: mirdzošas rokas, mirdzošs

pulks, debess prieks mirdzošais (lietutiņš), mirdzoša stīga,
mirdzoši skaistas pasaules v. t. t. Baltuma un mirdzuma priekš-
statam nostājas pretī tumšuma un melnuma priekšstats, kas ne-

reti atrodams Fr. Bārdas dzejā. Piem.: tumša būda, tumša

daiņa, tumša pusnakts, tumšas šausmas, tumšs vaidiens, tumša

diena, tumšs tunelis, tumšas dzīles, tumšas skumjas, tumšie

zari, tumša roka (nāve), tumšs vakarvējš, melna nakts, melns

siluets (nāve), melnie kraukļi, melns kuģis, melnas buras, melni

zari, melna vecenīte (pirtiņa), melnas liesmas v. t. t. Tomēr

baltuma un mirdzuma priekšstats daudz biežāki atrodams

dzejnieka darbos. Fr. Bārdas dzejā cīnās gaisma ar tumsu.

Gaisma tomēr gūst virsroku par tumsu. Uzvar mūžīgi baltā

debess skaidrība. Fr. Bārda top par mūžīgās gaismas dzej-
nieku. Mūžīgo gaismu dzejnieks raksturo dzejolī „Gaisma".

Svarīgs ir tas fakts, ka pirmajā dzejoļu krājumā gaismas

un tumsas pretstats nav tik stiprs kā otrā. Minētais fakts iz-

skaidrojams ar to, ka otrā krājumā manāmi pieaug dzejnieka
abstraktā domāšana, kurā svarīgu vietu iejem mūžīgās gaismas
priekšstats. Tā dzejnieks virzās no krāsu dažādības uz gaismas
un tumsas pretstatu, no konkrētā uz abstrakto. Viņš tiecas

pretī mūžīgās gaismas baltumam.

K. Kurcalts.

Drāmas struktūras elementu izpratne mūsu

poētikās.

Mūsu tagadējā rakstu valoda nosvinēja savu trīssimts

gadu pastāvēšanu. Tikai kādu pusgadu simteni latvieši dzī-

vojuši bez savas poētikas rakstu valodas laikmetā. Ar to tad

arī saprotams, ka pirmā poētika nevar neko stāstīt par latvie-

šu noveli, romānu un drāmu, bet gan tautas tradicijām un tām

atziņām, kas sakrātas un atrastas svešu zemju krājumos.

Pirmās ziņas par drāmas struktūras elementiem sasto-

pamas Nevācu opicā
1) VII. d. 2. n. 127. lpp., kas ir Aristoteļa

un Horātija pamatotas. Poētikas autors par drāmas daļām
saka: „Die vornehmste Theile sind protasis, epitasis, catasta-

sis und catastrophe, bei welchen die Handlungen und Aufstritte

*) Der Unteutsche Q. P. I. T. Z. oder kurtze Anl. zur Lettisch.

Dicht-Kunst, von Johan Wischmann 1697.
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observiret werden; Die andern Theile sind Inhalt und Vor-

Redner (vor der flandlung im Anfange; Das Chor, der Pickel-

hering) im Mittel, zwischen den Actibus; Und dann zuweilen

eine Abdanckung zum Besehluss." Par komēdiju Višmanis

saka VII. d. 2. n. 5. p. 127. lpp.: „...
ein niedriger (lustiger

stylus..." Līdz ar to Višmanis doma, ka tads mākslas darbs ir

mazvērtīgāks. Tā arī Aristotelis mācījis ar katarses jēgumu.

Traģēdija šķīstī cilvēku: tas viņas augstākais mērķis.

Tuvāku paskaidrojumu Višmanim nav. Praktiski viņš

nav skaidrojis drāmas elementus un īpašības vai nu domādams,

ka viņu nesapratīs, vai ,arī vienkārši tādēļ, ka latviešiem ne-

bija drāmas.

Sākot jau ar Višmani, bet sevišķi Herderi un viņa domu

biedriem pētnieki daudz uzmanības veltī valodu pētīšanai, tau-

tas tradicijām un etnogrāfijai, bet citi jautājumi netiek skārti

pienācīgā dziļumā. Tā viss astoņpadsmitais gadu simtenis aiz-

ņemts ar didaktisko dzeju un baznīcas lirikā ne bez nozīmes

un guvuma, bet pārējās dzejas nozares klusē: pēc viņām vēl

neprasa laiks. Tauta gūst apmierinājumu dievnamos, bruļu

draudzē; vaļas brīžus vada klaušu darbos un garu atspirdziia
tautas tradīcijās, tā rotaļās, kas vai vienīgais izrādes veids,

Bet nevar teikt, ka latviešiem nav bijis intereses par izradi,

drāmas elementi vienmēr bijuši redzami un dzīvi tautā, kas ap-

stiprinājās ar Jaunā Stendera un Elverfelda darbu. Elverfelds
ir pirmais latviešu lugu autors un arī izrāžu sarīkotājs. Tādēļ

latviešu teātra vēsturi var sākt ar pirmo izrādi, ko Elverfelds

sarīkoja 1804. g. 15. dcc. kā to vēsta Kārlis Brīvnieks2). Šai

gada iznāk arī Elverfelda Līksmības grāmata
3

), kas it

ievērojama latviešu drāmas pētniekam. Līksmības grāmata ir

rakstīts liecinieks, kā no rotaļām un sakāmvārdiem izveido-

jama i z r ā dc un ja vēl zinām, ka Elverfelds to praktiski iz-

lietojis, tad grūti noliegt latviešu drāmas tuvo sakaru ar tautas

rotaļām un citām parašām. Saprotams, šais darbos ir drāmas

īpašību trūkums, nav psīcholoģiskā kāpinājuma pārdzīvojumos,
ta arī noteiktas drāmas struktūras nav, bet šīs izrādes bus biju-
šas tuvas tautas rotaļām. Pirmās sakāmu vārdu spēles at-
rodam Līksmības grāmatas 42., 96., 110., 142. lpp. Šai grāmatā
drāmas struktūras elementus nav skāris Elverfelds, un līdz pat
19. g. s. diviņdesmitajiem gadiem teorētiski drāmu nepētī.

2) Jaunāko ziņu 1932. g. 106. nr.

3) Līgsmības grāmata,_ko_sarakstījis_Kārlis Gatarts Elbervelts, Ap-
riķu un Salienas draudzes mācītājs. Jelgava, Stefenhagena v. d. apgādībā
1804.
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1890. gadā Dīnsbergs Erasts izdod savu poētiku 4), kurā
atrodam jau ziņas ari par drāmas struktūru. Dīnsbergs par

drāmas struktūru 87. lpp. saka: „Katrai krietni sarakstītai lu-

gai ir trīs daļas: 1) levadicn s. Tas skatītājus sataisa uz-

manīgus uz to, kas nu lugā būs redzams vai dzirdams. 2)

Pats tas gadījums, ar visu to, kas pie tā pieder, ko tie

gadījuma varoņi izdara, vai samīlās, saderās, sakaujās, nokau-

jās, aiztriec otru projām, jeb pats aizbēg un tā vēl daž dažādi.

3) Panākums, no to varoņu izdarīšanas: vai vēlējošā brūte

dabūta, ienīdēts ienaidnieks nokauts, vai aizdzīts un viņa vieta

no nokavēja jeb aizdzinēja ieņemta; jeb pats aizdzīts, nokauts;
un kā tas tad tur atkal paliek un izlīdzinājās un tā vēl." Tā

Dīnsbergs drāmas izpratnē sekojis Aristoteļa pēdās, kas labi

saprotams: ar viņa orientēšanos klasiskos paraugos — antīkas

dzejas paraugi šo darbinieku saistījuši: tā Dīnsbergs norādījis

pareizu ceļu kā drāmu rakstniekiem, tā arī teorētiķiem, ko re-

dzam J. Kalniņa 1892. gadā sarakstītajā poētikā 5). J. Kalniņš
111. 4. 22. 123. runā par objektīvo un subjektīvo momentu lite-

rāriskajos darbos. Viņš arī norāda, ka drāma Grieķijā radu-

sies pēc episkās un liriskās poēzijas ziedu laika. Tā drāma

sevī ietver kā episko, tā lirisko momentu un ir objektīvāka par
liriku. Ļoti svarīgs norādījums 124. lpp., ka drāma ir „... pēc
rakstura savādībām ražots darbs". Raksturi cīnās: uzvar vai

krīt, viņi paši pārdzīvo katarsi un ar to šķīstī skatītāju, tā pa-

reizi Aristoteli skaidrojis pēc Dīnsberga J. Kalniņš it sevišķi
drāmas ģenēzes un personu raksturu jautājumā. Mūsu laiku

drāmatiķim var it labi noderēt 125. lpp. teiktais: „Drāma ir

dzeja, un tāpēc pats par sevi saprotams, ka drāmatiskās saru-

nās jāsargās no tukšiem, samurgotiem vārdiem, no pretdabības
un visiem metafiziskiem nojēgumiem." Ja to ievērotu taga-

dējie lugu rakstnieki, tad viena otra izrāde kļūtu vērtīgāka.

Taču arī no tagadnes rakstniekiem varam prasīt noteiktību un

skaidrību lugas personās un struktūrā. Arī J. Kalniņš pieslie-
nas 131. lpp. Aristoteļa drāmas struktūras daļām: sākums,
vidus un beigas.

„
... Pirmā daļa rāda, kā varonis iepinas

vainā; otrā daļā jau mācas virsū pretspēki un atriebošā va-

ra, ceļa jūtis tuvojas, kur viss saistīts un savilkts, tā ka patla-
ban var sākt raisīties. Trešajā daļā liek varonim bojā iet, ide-

ja uzvar, galējais mazgs tiek raisīts, jeb: vadzis pilns un —

tas lūzt." Tas teikts par traģēdiju, bet to varēsim teikt lielā

mērā arī par drāmu plašākā nozīmē. Šie drāmas struktūras

4) Metrika ar tam vajadzīgam dzejas mākslas ziņām. Sarakstījis
Dīnsberga Ernests. Liepāja, 1890. K. Ukstiņa apg.

5) J. Kalniņš. Latviešu rakstniecības teorija. Jelgava, Draviņa-

Dravnieka apg. 1892.
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elementi respektēti labākās lugās, jo viņi psīcholoģiski nepie-

ciešami, ko arī Kalniņš it pareizi apradījis.
Pēc Kalniņa rakstniecības

_

teoriju publicējis Augusts
Bračs

6). Bračs, runādams par drāmatisko dzeju minētās po-

ētikas 159. lpp., iedala šo nodalu par drāmu divi dalās : 1) ap-

skatīdams drāmas īpašības, 2) drāmas struktūras elementus.

Runādams par drāmas īpašībām, viņš konstatē, ka lugā:
1) „Visi notikumi norisinājās it kā acu priekšā, tagadne."

2) „Lugā ir iekšķīga un ārēja darbība, kura rada cīņu."
3) „Cīņā jo spilgti parādās cilvēka raksturs."

4) „Drāmā ir drāmatiska vienība."

Par drāmatisko vienību drāmā Bračs paskaidro: „Zem

tā_ jāsaprot tas, ka visiem notikumiem vajaga būt loģiski sai-

stītiem ar tēlojamo galvēnās personas cīņu: tiem vajaga vai

nu to veicināt, vai kavēt".

Drāmas struktūrā arī Bračs respektē Aristoteļa dalījumu
trīs daļās, kā to jau redzējām iepriekšējos darbos, tikai jāsaka,
ka Bračs devis šīm trīs daļām terminus un noskaidrojumu, kas

atzīts vēlāko poētiku darbos un izpratnē atbilst citu zinātnie-

ku atzinumiem
7). Aplūkodams šos drāmas struktūras elemen-

tus atsevišķi 162. lpp. Bračs saka:

1. „Lai cīņa būtu saprotama, tad jārāda tie

apstākļi, kuros un kuru dēļ tā iesākas. Šo lugas da-

ļu sauc par nostādījumu jeb ekspozīciju."
2. „Tad sākas notikumi, kuri izsauc cīņu. Tos sauc par

sarežģījumiem."

3. „Beidzamie apstākļi noved pie izšķiroša notikuma,

pēc kura cīņa izbeidzas. Tas ir atrisinājums."

Drāmas īpašību skaidrojumā nevaru sekot Bračam, ka

R. Blaumaņa Indrānos būtu notēlota ārējā cīņa un Raiņa Indulī

un Ārija iekšēja cīņa. Nevar noliegt taču Indrānu mātes un

Indrānu tēva, tā arī Zelmiņas iekšējo cīņu. Šeit pierādījumam
kaut divi vietas no Indrānu tēva iekšējās cīņas. Ceturtā cē-

liena sestajā skatā:

Kaukens. Dēls ir tēva stiprākais liecinieks. Ar mīļu

pratu visus tos kļavus un ošus un ozolus tu atdotu

par šito vienu liecinieku. Neapspied savas sirds-

balss, Juri. Tā koku grēda jau nu vēl nav tik aug-
sta, ka pār viņu vairs ceļa uz Edvardu nevarēsi

atrast.

6) Augusts Bračs. Rakstniecības teorija. Rīga, 1906. g.
7) Dr. Ernst Kleinpaul Poetik 11. Theil 1865. no 108—110 lpp.
R. von Gottschall Poetik I. sēj. Breslau 1882

Dr. C. Beyer 2. sēj. Deutsche Poetik Stuttgart 1883. 43 lpp.



Tēvs. Nevarēšu gan vairs!

Māte. Mīļo tēv!

Tēvs. Nevarēšu gan vairs!
Māte. Tēv!

Tevs (pec grūtas cīņas). Nu, es lūkošu — — ne, es

nevaru!

Māte. Mīļais — mīļais!
Tēvs. Tevis dēļ, māt. Es sakodīšu zobus un lūkošu vi-

ņam to lietu piedot..."

Vai atkal piektā cēliena otrajā skatā, kur tēvs uzzinājis,

ka Edvards tiesā attaisnots un aizbraucis uz krogu, bet tiesa

māti pamācījusi, kā jādzīvo, bet tēvs ir sli-ms — viņš nevar

vairs sevi aizstāvēt un māti:

Tēvs. (guļ brītiņu kā sasalis, saliek tad rokas kopā un

vēcina tās, it kā viņas sāpētu. levaidas dziļākajā
izmisumā: „Vai — vai — vai!" un paliek atkal

mierā. Grib tad kāpt no gultas laukā, bet nopūlas

par velti. Murminādams). Svins... svins... (At-

slīgst atpakaļ un meklē ar roku pēc krūzītes. Pa-

dzeras, liek trauku atpakaļ, bet tas nokrīt un sa-

plīst. Pauze. Tad viņš piepeši atkal paceļ galvu,
klausās un atlaižas no jauna gultā atpakaļ. Saliek

rokas un skaita izdziestošā balsī.)

Sirds vēlas saraut saitu

Ar nikno pasauli v, t. t."

Šķiet, ka grūti būs atrast labāku iekšējās cīņas_ tēlojumu
no patriarchālo zemnieku dzīves visā mūsu literatūra. Tā pat

nevaram neredzēt Induļa ārējo cīņu ar vācu krustnešiem un

arī Mintautu. Labās drāmās tadarī ir abi šie momenti — kā ārē-

jā, tā iekšējā cīņa varoņos: grūti pat iedomāties ārēju cīņu bez

iekšējas, bet ja tā ir, ko dievam žēl nevaram noliegt, tad tāds

tēlojums nepārliecina, tas nav drāmatiskā mākslā augsti vēr-

tējams: ar visiem spēkiem vajaga cīnīties ar ienaidniekiem, cen-

sties pēc idejas, sasniegt, vai krist: tāds raksturs un tēlojums
ir laba dramatiķa cienīgs.

K. Dziļleja savu poētiku
8) ir norakstījis lielā mērā no ie-

priekš minētajiem darbiem, kādēļ pārrunāto neminēšu, bet

skaršu to, kas jauns nācis klāt, un nepareizo. K. Dziļleja sa-

vas 1920. g. izdotās poētikas XXI. 157. lpp. l. runādams par
dramatiskās poēzijas īpatnībām apcer objektīvo un subjektīvo

8) K. Dziļleja. Latviešu rakstniecības teorija. Vidusskolu kurss.

Izdevis Fr. Kundziņš,_Majoros, 1914.; Poētika Valtera un Rapas akc. sab.

izd. Rīgā, 1920.; Mazā poētika V. izd. 1927. A. Gulbja apg., Rīgā.

353*
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momentu, par ko runāju apskatīdams J. Kalniņa rakstniecības

teorijas 111. d. IV, n. 22. pr. 123.1pp. Tikai šķiet vel nepierādīts,

vai drāmatiskā tēlošanas veida ir vairāk objektivitātes neka

eposā, kā to domā Dziļleja. Šai jautājuma grūti panākama vien-

prātība, tādēļ nav ieteicams ar to argumentet_ atsevišķo poē-

ziju īpatnības. Zināma pretruna ir arī šāda skaidrojuma:

„Pateicoties drāmatisku sacerējumu inscenēšanai, mes nevien

dzirdam par zināmiem notikumiem un personu darbību, bet

redzam visu to sev acu priekšā norisināmies."

Bet tur pat tālāk Dziļleja saka tā: „Tipizācija drāmatiskā sa-

cerējumā sarunās vēl vairāk no svara nekā epā, jo te visa

cilvēka darbība un viņa īpašības attēlojas vienīgi sarunās."

Saprotams, ka tas tā nav, ka
„ ... vienīgi sarunās attēlojas ... ".

bet to labi iznīcina pat Dziļlejas citētā pirmajā piemērā, ka vi-

su to redzam: „acu priekšā norisināmies." Tā tas

arī ir.

Otrā nodalījumā 159. lpp. Dziļleja runā par drāmatiskas

poēzijas uzbūvi. Viņš saka, ka drāmas rakstniekiem jāizvēlas
pareiza viela. Piemēram, dabas jaukumu nevar parādīt drā-

mā. Tā personu darbība vajadzīga lugā. Dziļleja saka:
„
—

drāmatiskā dzejā ir vērts tēlot tikai tādu cilvēka darbību, kura
1) satura sevī cīņu ar zināmiem šķēršļiem un sarežģījumiem

un 2) kurai ir noteikts mērķis un kura beigās noved pie zinā-

miem panākumiem (mērķi sasniegt vai arī — nesasniegt)."
Tas tā pareizL Bet 160. lpp. seko gandrīz vai pilnīgs noraksts

no agrāk minētās Augusta Brača poētikas par iekšējo un ārē-

jo cīņu, kam patiesa pamatojuma nav, kā to jau aizrādīju.
K. Dziļleja šķir drāmatiskā darbībā četrus momentus — tāds

dalījums musu poētikās pirmo reizi, kamēr drāma. Dziļleja
161. lpp. raksta: „Aplūkojot kādu drāmatisku sacērējumu,
mums jātiek skaidrībā par divām lietām: 1) pēc kāda mēr-

ķa dzenas galvenās darbojošās personas jeb varoņi un 2)

ka_dus vai ārējus) nākas pārvarēt viņu tieks-

mēm pec ta mērķa. Tie divi jautājumi ir atkarīgi no sekošiem

dramatiskas darbības momentiem: no 1) darbības iero-

sinājuma, 2) nostādījuma jeb ekspozi c i j a s
,

3)
darbības attiecības, sarežģījumiem (peripe-
tijām) un 4) darbības atrisinājuma." Atsevišķi
skaidrojot šos drāmas struktūras elementus, Dziļleja saka

par pirmo:

„Dramatisks sacerējums sakas ar darbības ierosinājumu,
tas ir, ar darbojošos personu interešu sadursmi."

Ta tas nav, ko it pareizi sapratis J. Kalniņš runādams

par pirmo lugas daļu, kas „rāda, kā varonis iepinas vainā", un
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Augusts Bračs jau noteikti saka: „Lai cīņa būtu saprotama,
tad vispirms jārāda tie apstākļi, kuros un kuru dēļ tā iesākas.

Šo lugas daļu sauc par nostādījumu jeb ekspozīciju." Bez šīm

piezīmēm, jāsaka, ka K. Dziļleja pirmo drāmas struktūras ele-

mentu darbības ierosinājumu nevar uzskatīt par drāmas struk-

tūras elementu, bet drīzāk gan kompozicijas elementu, tādēļ,
ka katrā cēlienā, pat skatā ir tāds darbības ierosinājums, bet

šie ierosinājumi savukārt saista lugas galveno darbību skatu

pie skata un cēlienus tā, lai saprastu un redzētu darba struk-

tūru un psīcholoģisko pamatojumu.

Par otru drāmas struktūras elementu Dziļleja raksta: iz-

meklējis zināmu drāmatiskas darbības ierosinājumu, drama-

turgs stājas pie tālākās darbības nostādījuma jeb ekspozīcijas,
t. i. viņš rūpējas par to, lai lasītājs (vai skatītājs) drīzāk izpra-

stu tos apstākļus, kuros un kuru dēļ sākas lugas darbība, un

iedziļinātos viņos." Šīs domas neraksturo pareizi drāmas

struktūras otru elementu. Nevar noliegt, ka arī otrs elements,

kas sakrīt patiesībā ar otru cēlienu neietvertu ekspoziciju, to

redz arī pārējos cēlienos, bet tas nav raksturīgākais: ekspo-
zīcija var būt pat beidzamajā cēlienā, ja visus apstākļus un

personas nav paguvis drāmatiķis noskaidrot, bet tādēļ taču ne-

apgalvosim, ka ekspozīcija ir drāmas struktūrā beidzamais rak-

sturīgākais elements. Pareizāks ir J. Kalniņa uzskats, (tā arī

Dīnsberga) ka otrā daļā varonim „jau mācas virsū pretspēki

un atriebošā vara, ceļa jūtis tuvojas ..." un tā arī Brača: „Tad
sakas notikumi, kuri izsauc cīņu. Tos sauc par sarežģīju-
miem".

Par trešo drāmas struktūras momentu Dziļleja saka, ka

pēc darbības ierosinājuma un ekspozicijas
„
— iesākas tāļāka

darbības attīstība, t. i., īstā cīņa". Šis tad arī mūsu poētikās
drāmas struktūras elementu izpratnē ir kas jauns, vēl nebijis.
Tikai ne pilnīgi var pieslieties tālākam Dziļlejas skaidrojumam

ka:
„.... apstākļu maiņu drāmatiskā cīņā nosauc par cīņas

peripetijām". Aristotelis savas poētikas 11. nodaļā saka, ka

peripetija — bailes un līdzcietība. Bet vēl skaidrāk to viņš

pateicis 12. nodaļā: peripetijas ir piepeša notikumu pārvērsme

taisni pretējā virzienā. Peripetijas tad ar ir raksturīgas ar

līdzcietības, mīlestības, nožēlošanas pārdzīvojumiem: tie šķī-

stī ka lugas varoņus, tā skatītājus. Labi veidotai peripetijai
nav rupju naida jūtu, vai zemu ikdienā redzamu negātīvo īpa-

šību tēlojuma, bet ir pārdzīvojumi kāpināti, varoņus kā likteņa
roka vada, tie kļūst mākslai guvums vai nu ar savu nenovēr-

šamo nekrietnību, vai diženumu un gara cēlumu.
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Ceturtais drāmas struktūras elements Dziļlejam ir atrisi-

nājums, kas .arī dramatiskās darbības beigas. Ta šis elements

un uzskats sakrīt ar iepriekš minētajiem poētiku autoriem.

Beidzot minēšu R. Klaustiņa poētika 19. lpp., kas attiecas

gan uz drāmas struktūras elementu izpratni, gan Indrānu tir-

zājumu. R. Klaustiņš raksta:
„—

sava bēdu luga Blaumanis

pirmā cēlienā sarunās parāda nevarīgo, labo un apdomīgo In-

drānu tēvu, kas bīstas spītniekam vecākam dēlam mājas at-

dot. Tas drāmas nostādījums.

Drāmatiskā darbība nesāktos, ja nenāktu ierosinājums:

dēla sieva, viltīgā leva, pievil Indrānu tēvu, rādīdama viltotu

vēstuli, ka jaunākais dēls nenākšot mājās ..." „Kad drāmati-

skā darbība nostādīta, vajadzīgs sarežģījums, kas izvilina drā-

matisko cīņu. Sarežģījums mēdz būt niecīgs, šai gadījumā no-

slēpts gaļas gabaliņš, kas atraisa nobriedušo jau cīņu: novār-

dzinātie un slimie vecāki atsakās tālāk strādāt.

Dramatiskās darbības attīstījums izveidots nākamos ska-

tos un cēlienos, kad katrs jauns notikums un persona padziļina
plaisu tēva un dēla starpā. Interesantas arī darbības svārstī-

bas, kad labā Indrānu māte un apdomīgais Kauķens pūlas tēvu

un dēlu samierināt, kas tomēr neaptur drāmas attīstījumu, bet

tik apgaismo abu pretinieku neiecietību un spītību.

Dramatiskās darbības attīstījuma beigās dēls aizdzen tē-

vu pirtiņā, kur notiek katastrofa." Tādas ir galvenās līnijas
un skaidrojumi par drāmas struktūru mūsu poētikās,.

Krišjānis Ancītis.

Raiņa „Pusideālists" un viņa kritika

Kaut gan Raiņa pirmajam drāmatiskam darbam nav bi-

jis lemts piederēt pie autora labākajiem, kritika tomēr viņa
„Pusidealistu" ir apveltījusi plašiem pārspriedumiem. Taisni

lugas necilība ir pamudinājusi Raiņa talanta cienītājus sīki pār-
runāt apskatāmo darbu, lai parādītu lasītājam it kā viņam līdz

šim nepamanītos komēdijas jaukumus. Tā A. Krauja
1), kam

Rainis izsaka atzinīgus vārdus
2), aizstāv ieskatu, ka šeit ir

«nelaika piemirsts ievērojams mākslas darbs". No otras pu-

ses J. Asars8

), A. Niedra3) un A. Upītis
4), gan katrs no sava

*) Resp. Antons Balodis.
2 ) Dzīve un darbi. V. 141.—4. 1. p.
3) Austrums. 1905. g. 2. un 3. nrā.
4) Baltijas Vēstnesī 1905. g. 25. nrā.
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viedokļa, aprāda „Pusideālistu" par neizdevušos, Beidzot ir

vēl trešā pieeja: nepielikt pārāk stingru mērauklu. Tā dara

K. Dziļleja 5) un arī A. Upītis
6). Pēc diezgan bagātīgās kriti-

kas
7) sistemātisku aplūkošanu neturu vairs par vajadzīgu, bet

apstāšos epizodiski pie jautājumiem, kur man vēl šķiet kas

sakāms,

„Pusideālista" f ā b v 1 v noteic mums jau pazīstams tau-

tas lugu rāmis. Saimniekmeitai Māriņai nāk vairāki precinie-
ki, arī viņai pašai ir savas simpātijas. Beidzot izrādās, ka

īstais būs tepat pašu mājās, turklāt kalps. Tādu pašu sašķeti-
nājumu redzējām jau agrāk — Blaumaņa komēdijā „No salde-

nās pudeles". Un atšķirības varam pamanīt galvenokārt tik

noslēgumā, jo šeit „tie, kas mīlējās" vis „nedabūjas", bet sa-

skaņā ar Raiņa ideju iet meklēt zemi, „kur saulains krasts".

Mazliet negaidīti iznāk pāris no vecā Andēla un Grietas. Tas

ir izlīdzinājums Andēla zaudētajai cīņai par atgriežamo sencī-

bu. Šāds pārveidojums jāatzīst par laimīgu tiklab no Raiņa ide-

jas, kā no komēdijas žanra prasību viedokļa, kaut gan eroti-

ka tā nedabū lugā skaidrāk ieskanēties, un šīs skaņas arvien

mēdz izrādēs garantēt savu minimumu panākumu.
Mazāk laimīga ir kāda cita fābulas daļa. Andēls Māriņai

ir licis (jau priekš komēdijas sākuma) iet pie nemīlama vīra.

Māriņa tomēr it kā paredz, ka komēdija vien iznāks. Citāds

risinājums gan, varbūt, nebūtu komēdijai tik piedabīgs, bet šis

atkal nepārliecina.

Arī tēlotajās personās Rainis parāda maz svaiguma.
Viens no mūsu uzdevumiem būs sameklēt viņu jiterariskos
senčus. Te mēs ejam tālāk nekā J. Asars, kas domā, ka „Pus-
ideālista" raksturiem neesot individuālu savādību 8).

Sāksim ar vismazāk motivēto personu — skroderi

Vaibs t i ņ v. Priekš kāzām lauku mājās mēdz būt daudz šu-

jamā. Blaumanis savās „Skroderdienās" tomēr prot amata

meistaru ciešāk iepīt arī lugas fābulā. Tautiski saukdamies par

Vardeķi, Vaibstiņš atgādina Drekberģi no „Mērnieku laikiem",
tik pantu taisīšanu aizjēmies no Pietūka Krustiņa.

5) Dzīve. 1913. g. Kq 45.
6) J. Rainis un viņa dzeja. 1912., 47. Lp.
7) Bibliogrāfiju sk. J. Raiņa Dzīve un darbi V. (Jemta no J. Mis-

siņa un P. Ermaņa, Kultūras balss I. 1921. g.).
8) Kopoti raksti 111., 1. burtn., 40. 1, p. Par Grietu arī Asars saka,

ka tā esot pazīstams tips.
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Par to atkal pats Pietūka Krustiņa reprezentants A n d ē 1 s

dziesmiņu nesacer. Viņam šeit nozīmēti svarīgāki - uzdevumi:
visu dzīvi vērst sencības sliedēs, Šī persona pelnī vairāk

intereses.

Vispirms Rainis komēdiju bija nosaucis par „Don-Kicho-
tu". Tiešām Andēla idejas un ideāli vai nu nemaz neskar reā-

lo dzīvi, viņa veco ēdienu un apģērbu kultūra atgādina Don-

Kichota sarūsējušās bruņas, vai atkal dzīve viņa idejas nemaz

neievēro, un Andēla pūlēšanās liek domāt par viņa slavenā

priekšteča cīņu ar vējdzirnavām. Šāds ideālists ir Andēls, un

tāds bija arī Pietūka Krustiņš. Viņi paliek uzticīgi idejai, kaut

dzīve ik uz soļa rāda, cik tas aplami; viņi tic idejai —un taču

ne pilnīgi. Pietūka Krustiņa vājības lasītājs pamana jau sā-

kumā un tāpēc prot attiecīgi vērtēt. Andēla idejiskās rīcības

vājie pamati atklājas tik pašās beigās. Līdz tam Andēla idejas

arvienu spožāk liesmo: viņš upurē māju, meitas laimi, ir ga-

tavs pat doties pasaulē. Un kad mēs ar to nupat iepazinušies,
nāk negaidītais — viņš pats viegli atsakās no ideāliem, mūža

atlikušo daļu pavada Grietas pavadā, un ir vēl it kā pateicīgs,
ka viņu, tādu nederīgu cilvēku, neatstumj. J. Asara un A.

Upīša bargajam spriedumam te ir pamata diezgan: Andēls nav

mākslinieciski viengabalains tēls. Var būt neizlīdzināti rak-

sturi. Tads ir, piem., Fausts ar savām divām dvēselēm. Bet

ka mākslas' tēls tas ir pilnīgs un neatstāj šaubu par sevi.

Ari A. Krauja nevar Asara nepārprotamos izteicienus at-

spēkot. Nekas nav iegūts, Andēlu pielīdzinot Lāčplēsim, An-

tiņam vai Indulim
9). Visspēcīgākais argūments ir aizrādījums

par Andēla skopumu 10). Tomēr Andēls nav Bierns, ko no stik-

la kalna velk zemē kaklā pakārtā zelta kule. Viņa katastrofas

iemesli slēpjas citur: Andēls nevar cīnīties. Kur nāk jaunas
idejas, tur Andēls ir bezspēcīgs. Tāds ir Raiņa ieskats: vecā

ideoloģija nevar jaunajai stāt ceļā. Bet doma nav ieguvusi
diezgan mākslas spēka, nav lugā ieaudusies kā konstruktīvs

loceklis, tā līdzīgi uzspiestai maskai sakropļo un kariķē Andē-

la seju līdz nepazīšanai. Tāds liktenis tobrīd piemeklēja arī

citus rakstniekus. Ari Aspazijas pirmajās lugās jūtam, ka ide-
ja autorei ir par smagu, tā nospiež, neļaudama rasties

augstvērtīgai mākslai.

Nesaprotami man liekas tikai Asara8) vārdi, ko atkārto
arī A. Upītis6), ka Andēla rakstura nesaderīgie elementi esot
komisms un traģisms. Taisni traģisku vilcienu trūkums tai

mirklī, kad Andēls atsakās no ideāliem, ir tas, kas vņu parāda

9) A. Kraujas Raiņa JPusideālists". 1912. g., 56. 1. p.
10) Turpat, 10. 1. p.
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neīstu. Situācija pati jau, varbūt, ir saucama par traģisku, jo

skar taču cilvēka dzīves ideālus un liek no tiem atteikties, bet

vai tāpēc par traģiku jārunā arī raksturos, kur tās nav?

Interesanta ir paša autora attiecība pret savu varoni!

Sākumā Rainis to pielīdzina Don-Kichotam. Tad jūt, ka per-

sonai ar šo vārdu likteņa noslēgums var būt tikai cēls, un pār-
dēvē Andēlu par pusideālistu. Beidzot viņš atzīst

2), ka luga
bijusi jānosauc daudzskaitlī, jo Andēls pats esot īsts ideālists.

Tikai nesaprotami, no kurienes tie daudzie pusideālisti, jo ļau-
dis ap Andēlu ir vai nu īsti ideālisti (Andrējs), vai nav nemaz

ideālisti. (Brunovics, Upmalis). Par pusideālistu Andēlu pa-
darīja tā izpratne, ar kādu viņam tuvojas jauno ideju sludinātā-

ji. — Andēla tēls lugā ir pirmā vieta, kur ieraugām iekšējas
pretrunas un nenoslēgtu mākslas darba vienību.

Citām personām nav tik slavenu senču. Redzējuši tomēr

esam arī Grie tu. Šo praktisko mājas garu, kas aiz ārēja

skarbuma glabā kādu dzirkstelīti siltāku jūtu, gandrīz tādā pa-
šā situācijā atceramies no Poruka «Sirdsšķīstiem ļaudīm".

Pazīstams liekas arī Jēc i s, kas vārda pēc atgādina

Blaumaņa vai pat Neikena stāstus, bet ar aprobežoto garu un

fizisko spēku iet atpakaļ līdz Kaudzīšu Pāvulam, tik Herkulesa

apetīts nāk klāt.

Brunovics — gruntnieks, kura vāciskais uzvārds

liecina, ka tas izgājis arī Švauksta un kārklvācietības pakāpi.

Tagad atradis jaunu darbības sfairu, cienī tikai materiālās vēr-

tības un sencību pieļauj par tik, par cik tā nes taustāmus labu-

mus. Pēc situācijas lugā atbilst Blaumaņa Rindenam.

Žanis Upmalis ir otra Brunovica variācija, kultūras

ziņā tālāka: saucas ne vairs pēc vācu, bet pēc franču modes.

Jau Krauja parādīja šās personas līdzinieku — Strautmali

„Līduma dūmos". Starpība abām personām arī pastāv gal-
venokārt Niedras un Raiņa ieskatu dažādībā11).

Māriņa sākumā atgādina bez Blaumaņa Marijas vel

Purapuķes Rozāliju stāstā „Savs kaktiņš, savs stūrītis zemes".

Lugas darbības laikā viņa izdzīvo īpašu attīstības gājienu, tādā

kārtā notēlodama Aspāzijas varoņu aizvēsturi.

Andrejs stāv ļoti tuvu Blaumaņa Mārtiņam.

Pēdējiem diviem jaunajos laikos jāturpina pārtrūkušais
Andēla ideālisms. Bet šis ideālisms var būt tikai tāds, kādu to

v) Rainis te zīmējas pret Niedras jaunnacionālismu. Sk. Raiņa

Kopotu rakstu I. sēj. (Dzirciemnieku izdev. 1912. g.) piezīmi 75. 1. p.; un

pieminētā A. Niedras recenzija ir idejiska polēmika pret Raini.
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Rainis saprot. Tamdēļ Andrejs un Māriņa bieži runā autora

vietā, tā ka pat lugas darbību tas dažreiz traucē
12).

Vectēvs ir komiska figūra, kas it ka iepriekš parada

nepievilcību, kādā Andēlam nonākt.

Par «Pusideālistu" kā drāmatisku sacerējumu jau J.

Asars un A. Upītis aizrādīja, ka tai ir arī nedrāmatiski elemen-

ti. Viņu vārdus var piejemt, ja arī lirikas nojēgumu tik ļoti ne-

paplašina, kā to grib A. Krauja 13). Var atzīmēt kaut dažādas

vārdu spēles, kur Rainis parāda atjautīgu, kaut ne visai aug-

sta stila izdomu. Vienu pašu «laika garu" viņš trejādi variē:

vienreiz vārdi ir otrādi apgriezti, iznāk «garš laiks", otrreiz vec-

tēvs to pārklausās par «laida garām", trešreiz — «Tu laika

garam aizskrej garām" (visi I. cēlienā). Visas tās ir tīrās vār-

du spēles, tomēr zīmīgas pašreizējam runātājam. Tāpat: «Pie
alus būs vectēvs alojies, jeb vai ar misu misējies". Jeb atkal:

Žanis: Es vizīte — diplomu ieguvu.
Andēls: Būt' vīzītēs nācis, tad iegūtu

Tas, zināms, ir literariskas rotaļas, un par viņu piemēro-
tību skatuvei var šaubīties.

Par darbības trūkumu žēloties nevar. Tik īsta dramatis-

ma gan šeit maz. Darbība ir vienas kvālitātes ar citētajām
vardu spēlēm 14). Tur ir plašs skats ar vārdu došanas cere-

moniālu, pilns smieklīgu pārpratumu, tur ir skrodera «praši-
ņas" un tiesas inscenējums. Visvairāk skatītāju var intriģēt
notikumi sakarā ar kontraktu. Tomēr arī tās, raugoties no lu-

gas idejas, ir blakus darbības. Komēdijā ir divi centrāli tēli:

Andēls savu sencību un Andrējs ar savu jauno ideju aploku,
kuru izpaušanās darbos, acīm redzot, aizjem arī sava_ laika il-

legalo darbību (skroderis pārmet slepenu pulciņu rīkošanu).
Abi pretstati tomēr nenostājas viens pret otru, kaut autora no-

lūks ir nepārprotams — rādīt divu ideoloģiju vēsturisko no-

mainišanos. Andrējs vēl ir stipri iecietīgs pret veco un savus

mērķus, kas vēl nemaz nav standartizēti, redz kaut kur aiz

reālas dzīves. Turpretī Andēlu nomāc Upmaļi un Brunovici.

Ta arī lugas darbība neatbilst autora idejām. Zināms, šai ziņā
autors vien nav vainojams, jo var strīdīties, vai komēdija vis-

pār der ideju paušanai.

12) _3. cēliena puslīdz bez _motīvacijas Andrejs paliek uz skatuves
10 lappusēm cauri, izteikdams prātīgas piezīmes citu sarunām.

13) Citētās brošūras 65.-68. 1. p.
14) Jau J. Asars 2ana pārģērbšanos sauc par Joku".
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A. Birkerts 15) iedala Raiņa lugas reālistiska un ro-

mantiski simboliska satura drāmās. Pie pirmajām pieder
„Qirts Vilks" un „Pusideālists". Jau A. Krauja bija aizrādījis, ka

tikai „pie formas analīzēm un izjūtas nepieradušais lasītājs" no-

domāšot, ka šeit „darīšana ar vienkāršu parastā reālismā uz-

rakstītu joku lugu"16).

«Pusideālistu" Rainis laikam tiešām domājis reālistiski

rakstīt. Te atrodam ainu no tautas dzīves noteiktā laikmetā,
kur iezīmējas patiešām reāli notikumi, faktori un strāvas. Arī

tēlošanas pajēmienos nav spilgtu pazīmju, kas liecinātu, ka

autors nevēlas būt reālists. Turklāt personas gandrīz visas

varējām sameklēt agrākajā reālistiskajā literātūrā. Bez tam

autoru ierosinājusi pati dzīve (bijuši tādi, kas māca braukt ne-

kaltiem riteņiem etc), un pret dzīvi komēdija arī tika raidīta.

Tomēr Rainis nav dzimis reālists. Viņš netēlo, bet slu-

dina, ne parāda, bet pierāda
17). To arī mums nācies konstatēt.

Un lai atminamies kauču .A. Niedras sīko, bet zīmīgo piezīmi,
ka Andēls taču neesot savos īstajos apstākļos. Tautiskās ide-

jas tādā veidā varējušas būt literātu, bet ne zemnieku aprin-
dās

3). Neteiksim, ka autors nedrīkst novērsties no īstenības

mākslas patiesības vārdā, bet, piem., Kaudzītes bija tomēr tu-

rējuši par iespējamu dot Pietūka Krustiņu citā sabiedris-

kā slānī.

Nenoliedzams romantiķa vilciens ir Andreja likteņa īpa-

tīgais atrisinājums.
Līdzīgas situācijas varam sameklēt reālistu darbos, Blau-

maņa Noliņš atstāj Indrānus. Viņam nav nekāda mērķa, bet

viņš „šausies uz Rīgu". — Apsīšu Jēkabs pavada uz pilsētu

Vārpiņu. Tur Vārpiņām zināms, vāji klājas, jo autors tā grib,
bet arī viņš atrod cietu zemi zem kājām. — Beidzot trešo at-

risinājumu varam iedomāties Andreja Upīša garā_. Šim_ rakst-

niekam labākas nākotnes meklētājs, pilsētā nonācis, būtu no-

dibinājis apzinīgo prolētāriātu.
Bet Rainis? — Raiņa Andrējs ir tikai fantasts, loti lī-

dzīgs izdzīvotajam Andēlam, jo Andreja „saulainā krasta" mek-

lēšana ved tāpat nevēstī kā Andēla augstākā ideja18).

Kads rezultāts no šam divām uztverēm? — Es domā-

ju: neizlīdzināts darbs, kur patieso dzīves atspoguļojumu sa-

15) Rainis kā mākslinieks. 1925. g., 108. 1. p.
16) Citētās brošūras 69. 1. p.
17) Sk. A. Jansona rakstu Fbr. X. sej,
18) Sldz. Dzīve un darbi V.: 177. (Andēls) un 275. 1. p. (Andrejs)!
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groza vai pat sakropļo romantiķa nemiers ar īstenību, bet brī-

vo domas lidojumu aptur un velk pie zemes uzspiestais reā-

lisms
19).

Luga var arī atšķirt reālistiski traktētas vietas no tīri

romantiskām. Uz darba galu pārsvaru jem Raiņa iedzimtā daba.

Tāpat ar „Pusideālista" simbolismu. Šai ziņā A. Krau-

jam ļoti nepārprotami pārmet jau K. Dziļleja 5). Mēs, zināms, ne-

apstrīdēsim, ka dažām vietām lugā var piešķirt allēgorisku no-

zīmi, piem. netīrām brillēm, maskām, cāļu izsprukšanai etc.

Sevišķi augsti stādāmas šādas allēgorijas nav. Vēl vairāk jā-

šaubās, vai darbā ar pretensijām uz reālismu tās ir vietā. Bet

pavisam aplami ir „Pusideālista" personas turēt par simbo-

liem20). A. Krauja taču neprot atšķirt tipu no simbola (allēgo-
riju un simbolu arī viņš nešķir, bet tas ir drīzāk piedodams):
Brunovicu viņš sauc par „mazgruntniecības" simbolu, un labā-

kā gadījumā tas var būt šās šķiras pārstāvis!

Vislabāk A. Kraujam padevies analizēt „Pusideālista"

ideju. Kaut ari ne vienmēr varēsim apmierināties ar taut-

saimniecību un socioloģiju, tomēr ir puslīdz drošs, ka Rainis
tiešam šai virzienā gribējis ko teikt. Pārāk dziļš tomēr arī

šai ziņā Krauja nav. Viņš gan redz Andreja nākotnes (labāk

tagadnes) ideoloģiju, nosauc Andēlu par anachronismu, runā

arī par attīstības ideju, kas Rainim īpatīga. Bet tas viss it kā

apstājas pie lugas gaitas apceres. (61. 1. p.). Konfrontēt „Pus-
idealista" varoņu likteņiem Raiņa attīstības idejas formulu („Pa-
staves, kas pārvērtīsies" — Zelta zirgā) un no tam ieraudzīt,
ka Andelam jāiet boja tamdēļ, ka viņš nav spējīgs pārveidoties,
uzjemt sevī jaunu ideju spēku — līdz tam A. Krauja neno-

nāk, kaut gan viņa teikumu „Rainis ir attīstības dzejnieks" vēl

tagad dzird citējam.
Par „Pusideālista" idejām gribu vēl runāt no tīri ētiska

viedokļa. Sevišķi no „Jāzepa un viņa brāļiem" pazīstam Raini

19) Ka tas ta, to liecina, piem., A. Upīša spriedums, cik derīga var

but Māriņa jauno laiku sievietes attēlošanai: „ar diviem brūtgāniem izbu-

čojusies, ar trešo iet uz pilsētu... nekādu jaunu laiku neiesāks ..." sk.
augša citēto Baltijas Vēstnesi.

20) A. Krauja nonāk līdz kuriozumiem,, piem. 50. 1. p.: „... arī

tipiskais lauku puisis Jēcis — īsts fiziska spēka un varas simbols prasa
labu barību un cilvēcīgu apiešanos."
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augstu vispārcilvēcīgu ideju sludinātāju. „Pusideālists" šādus

augstumus neaizsniedz. Ne tikai ar savu saturu tas ir pārāk
cieši saistīts pie sava laika, arī Rainis pats te runā tikai kā

sava laika cilvēks. Viņš runā par veco ideoloģiju, par aizejošo
laiku un — smejas par to. Smejas nevis ar „īstu, neuzbāzīgu

humoru", kā A. Kraujam liekas, bet ar dzēlīgu satiru, jo Rainis

vispār nav humorists, un viņa svinīgā stila antipods ir drīzāk

sarkasms. Jau A. Upītis-4 ) to Rainim pārmeta, aizrādīdams, ka

savas tautas pagātni pazīt ir svarīgāk, nekā zināt kādas taut-

saimnieciskas teorijas cēlumos. Vēlāk Rainis pats atzina, ka

„rīts par nakti, dēls par tēvu stiprāks ir", ka „katrai jaunai

paaudzei ir taisnība" un „kad kurš ir izaudzināts un nu jūtas

diezgan stiprs, viņš pasaka: tu mani esi apvainojis"
21).

No otras puses jāapbrīno Raiņa jauneklīgais gars, kas

grūtajos cietuma apstākļos vēl var tā smieties.

Ja Raiņa „Pusideālistu" nevaram stādīt blakus viņa labā-

kiem darbiem, tad tam var būt arī šādi iemesli. Vienkārt

neparastie apstākļi, kādos darbs radies. Bet no otras puses arī

— Rainis vēl nav nobriedis drāmatisks mākslinieks, Viņš

gan bija drāmas tulkojis. Recenzentu tāpēc ļoti kairina doma,
ka autors beidzot būs gribējis ari pats rakstīt, un rezultāts no

tam, protams, — vingrinājuma darbs. Daži ievērojumi, šķiet,
šādu secinājumu atbalsta. Tīri formāli jemot, „Pusideālista"

prologs ir rakstīts Fausta „Zueignung" cēlajās oktāvās. Tāpat
izturētie jambi tālākos Raiņa darbos, piem. „Ugunī un naktī"

vairs neatkārtojas. Otrkārt — Rainis te raksta komēdiju. Nā-

kamie darbi ir drāmas. Nav tad grūti iedomāties, ka komēdi-

ju var turēt par vieglāku žanru un ar to sākt. Beidzot tīri ide-

jiski: Rainis šeit ne tik daudz nodibina savus ieskatus, cik iz-

nīcina pretējos. Darbu, kas paustu kādas autora dziļākās kon-

fesijas, te velti meklēsim.

Noslēdzot mūsu fragmentāro pārskatu, atzīmēsim vēl Rai-

ņa „Pusideālista" specifisko vērtību. Šis darbs mums rāda

Raini no mazāk pazīstamas puses — kā vieglāka žanra ko-

pēju, pārciešot dzīvē grūtus brīžus. Tāpat Rainis,būdams uz-

ticīgs zināmam virzienam savā laikā, atklāj savus un savu do-

mu biedru ieskatus par citām šā laika parādībām.

21) Dzīve un darbi VIII. 409. 1. p.
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J. Bičolis.

Folkloras studijas.

111.

Tautas dziesmu varianti un variācijas.

Studiju gabalam izmantotas Barona Latvju dainas (BW.),

jo — ja varētu tā izteikties, — teksta technikas skaidroju-

mam pietiekošs ir arī šai krājumā uzjemtais materiāls. Nav

nu gan vēl neviens, kā šķiet, lūkojis aprādīt, kā Barons veicis

savu redaktora darbu1) un vai tekstus apstrādājot, piem., pār-

rakstot nav arī iezagušies šādi tādi misēkļi.
Jāievēro taču, ka Barona rokās no Zin. Kommisijas un R.

nodaļas manuskriptiem nogādāti tikai noraksti (sk. BW. I, VIII).

Kas nu tur bijuši norakstītāji un vai pietiekoši rūpīgs salīdzinā-

jums?2). Citādi var gan teikt, ka uz Baronu var droši paļauties,
jo pēc viņa paša sprieduma dziesmās „patvarīga korrektū-

ra nav pielaižama, jeb tikai sevišķos gadījumos ar īpašiem iz-

skaidrojumiem, kāds iemeslis uz to bijis" (I, IX). Visas dzies-

mas nav uzjemtas; kā pats Barons aprāda, tad netiek uzjem-

tas viltotās
3) „vācu sentimentālās romances" (uzjemot tik at-

sevišķus piemērus) un tās, kas „caur pārprašanu sabojātas",
kuras B. solās ievērot tikai tad, „ja tās ar variantu palīdzību iz-

labojamas" (ib.). Jāatzīst tomēr, ka šādos materiālos var būt

viena otra derīga dipodija, ir viena pati rinda savā laikā nozī-

mīga. — Bet — kritiski vērtējot ari vislabākā redaktora

darbu
— šai gadījumā var droši spriest, ka BW. teicami un

pat ļoti teicami atspoguļo krājumam iesūtītos uzrakstījumus.
Šāda drošība pieļauj tālāko tekstu kritiku, šoreiz piegriežoties
to variēšanas jautājumam. Un šis jautājums nav no nesvarī-

gajiem, jo folklorista rokās variants ir atslēga daudzu citu prob-
lēmu risinājumam. Vadoņa lomā te somu folkloristi, par ko

*) Krietnu recenziju nav gan trūkums, var_norādīt J. Endzelīna Izv.

XXI, 2. Tur 314. lpp. varianti aprādīti kā galvena teksta kommentetaji.
2) Tā savādi, ka nesakrīt Barona reģistra ziņas par Z. kora dziesmu

vācējiem ar attiecīgajām pašas kommisijas ziņām Rkr. V. Ir jau _tiesa,
ka krājumā uzdotās ziņas nepilnīgas, dziesmu skaitu nosakot tik apmēram.

Bet_ kā izskaidrot, ka, piem,, P. Spodra Biržu pagasta savāktais krājums
(precīzs skaitlis — _1083) nemaz nav uzjemts Barona krājumā? Pagrūti
ticēt, ka tik liels krājums būtu saturējis tik atmetamas ziņģes vien. Krā-
jums gājis boja, nolaidības vai citu iemeslu dēļ palicis neiesūtīts Baro-
nam? — Pagaidām ziņu trūkst.

3) Barons bija ta ieaudzis dziesmu pasaule, ka nekādas lielākas
grūtības atšķirt nemākulīgāki sacerētās viltotās no īstajām dziesmām nav

domājamas. Bet arī šadu viltojumu manuskripti nav gluži bez nozīmes:

sava laika dzeja.
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sk. K. Krona Die_ folkloristische Arbeitsmethode (1926.), kuru

paraugam pamazām sekojušas arī citas zemes
4). Ja latviešu

dziesmas šai ziņā mazāk ievērotas, tad vainojami ne tik daudz

attiecīgie pētītāji, labāki sakot, to trūkums, kā daži ar pašām
dziesmām saistīti apstākli: tās ir, pa lielākai daļai, īsas un 2)
to izplatības robežas ir stipri šauras, salīdzinot, piem., ar somu

dziesmu territoriju. Bet dažas iespējas var būt arī te.

Variet variē, protams, arī jauno laiku literātu darbi,
bet beigas tiem jāpaliek nostabilizētā redakcijā, kas tad

saistīga visiem to izmantotājiem resp. lasītājiem8
*

Gan

šāds nostabilizēts teksts var būt ierosinājums jaunam dar-

bam, bet vienkāršam lasītājam uzticīga drukātā redakci-

ja — un ja kas aizmirsies, tad tik jādabū vajadzīgā grā-
mata. Tautas dzejā šāda absolūti negrozāma tradicijas

teksta nav; tur ir dziesmas variantos, kuru var gan —

protams, — būt vairāk vai mazāk, bet BW krājumā ir

arī dziesmas pavisam bez variantiem. Par šīm, jau kā

anomālijām, var spriest dažādi: 1) dziesma īsta un se-

na, bet tik vienam uzrakstītājam laimējies tai uzdurties, jo

a) dziesma dzirdama reti, varbūt tik izjēmuma gadījumos,

piem. rituālā, b) tā nav populāra, pārāk abstrakta, pārāk
tāla no parastās dzīves (piem. 33679, 33663) un 2) šāda

dziesma vai nu viena paša teicēja sadomājums vai arī pa-

ša uzrakstītāja — šā vai tā krājumā nokļuvis — sace-

rējums (tādas dz. V. s. IX. nod.). Pilnīgākai šo dziesmu

apcerei veltījama īpaša studija. Parasti dziesmai tā tad ir

varianti, no kuriem viens Barona krājumā nolikts priekš-
galā kā pirmais resp. kā dziesma, bet pārējie tiešajā vari-

Antu lomā. Barona termini: orīģināldziesma, variants un

atkārtojums (piem. I, IX)
5). L. Bērziņš un citi runā par

pamatdziesmu un variantu. Man personīgi gribētos pro-

ponēt trīs terminus: variants, variācija un versija. Va-

rianti būtu, piem., 3301, 33011

,
33012

,
33013

,
no kuriem vie-

nu varētu dēvēt par grupētāju
6), variācija būtu, piem. pie

3301 grupētāja varianta 6c uzrakstījums, bet versijas,

4) Pat tāda Somijai patāla zeme kā Spānija, sk. prof. A. Speķa ref.

Daugavā 1929., 12. — Somijā te ceļi ierauti jau sen, tā O. Kallass darbā

Die Wiederholungslieder der estnischen Volkspoesie I 1901. g. sniedz arī

variantu tirzājuma techniku.

5) Atkārtojuma nozīme nav skaidra._ No orīģinaldziesmas mazāk

atšķirīgs variants? Jeb uzrakstījums, kurā jau pazīstama dziesma?

6) Grupētājs kā redaktora vairāk vai mazāk laimīgi izvēlētais va-

riants dziesmas uzrakstījumu sakārtojumam, Tads grupētājs variants ne

katrreiz vecākais vai labākais, bet populārākais — ātrākai dziesmas at-

rašanai.
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piem., 3291, 3292, 3293. Pie kam jāievēro, ka variants_ir
variants tikai relatīvi; kopa ar piederīgajam variācijām

aplūkots, tas nav nekas cits ka redaktora izraudzīta gru-

pētajā variācija. Variants no varianta, uzglabājot dziesmas

pamata domu, atšķiras ar lielākiem daļu grozījumiem—di-

podijas, rindas un pat strofas, piem. vienu strofu liekot

otras vietā, kamēr variācija no variācijas atšķiras, pa lie-

lākajai daļai, gramatiskajā formā, piem. 3301 lai : lei,
3301

2

nerāj : nirāj jeb arī atsevišķos vārdos, piem. 3301

citas meitas : citus bērnus, 3338 arājiņu : tautu dēlu (kas
viens un tas pats!), dažkārt arī rindu skaitā, ja tās nav

sevišķi nozīmīgas, piem. 3336
2

ir ar 6 rindu variāciju. Ver-

sijas Barona krājumā ir, pa lielākajai daļai, pilnīgi patstā-

vīgas dziesmas, bet kam tomēr kāds kopējs motīvs, piem.
min. 3 nr. apvieno meitas griezumies pie mātes, lai tā ne-

rāj, tik katra to savādi motivē. Par versijām (un ne va-

riantiem) uzlūkojamas 3302 un 3302
1

, jo te viela nav ne-

maz tuvāka kā 3292 ar 3293, bet Barons nav bijis šai ga-

dījumā konsekvents. Vēl versijas — ar vienādu ieva-

dījuma formulu: 32837—40, 32827—29. Tāpat 2383—87,

no kuram tuvākas savā starpa 83—4 un 85—7. Versiju

analizē var būt dažkārt ļoti svarīga, izsekojot asociācijām

un atsevišķu sacerētāju jeb teicēju ieskatiem. Ir taču zi-

nāms, ka pastāv stereotipas formulas, kas var ietilpt gan

viena, gan otrā dziesmā; galu galā šādai formulai nostā-

joties dziesmas satura centrā rodas versija, piem. treju vār-

tu motīvs 33807 : 33845. Tāds pat motīvu izmantojums
— 34188 : 3163, jau Barona sal. 34.233 : 28827,
28823 II : 28455 11, bet 28455 I : 28824 II

7). Jeb arī, jau

variējot, — 3490 II : 32080
2 I : 32958.

Šadā variāciju mudžeklī robežas, protams, nav tik viegli
novelkamas. Tā arī Barons vienā otrā vietā nav vienādi stingrs
konsekvencēs. Ir jau, piem., jautājums ko darīt ar latgaliešu
izloksne uzrakstītām dziesmām: teorētiski gadījumā, ja šads

uzrakstījums vielā resp. saturā pilnīgi sakrīt ar grupētāju va-

riantu, tas iedalāms variāciju grupā, bet lietderība prasa at-

sevišķu variantu, kā to darījis Barons ar 27903
1

.
Dažreiz vie-

na numura apvienotie varianti šķiet pārāk patstāvīgi, īpaši pa-
turot vera tādas pat patstāvības vers., kas ir tiešām nošķirtas
par sevi. Piem.: 28091 ar 1. un 2. var., jo 1. strofa gan vienāda,
kas tada pat arī 28092 un 28093, bet 2. šķiras; 31948 un 1. var. ;
3560 un 1. var.; 15884 un 1. +2. var. Citkārt patstāvīgiem

7 ) Ar romiešu ciparu apzīmēju strofu.
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numuriem nodalītās dziesmas lietderīgi būtu bijis apvienot,
piem. 28049 +28088— 1. dziesmā dziedātājai patīk miežu dru-

va ar visiem akotiem un arājs smilšainām kājām, 2. tai patīk
tā pati miežu druva ar dzeltānām vārpām un tautu dēls dubļai-
nam kājām, var. dzeltāniem matiem; 28582 + 28584 + 28585;
32921 +2+ 3; 2661 + 2662—4 + 2665—8. Turpretī tādas

dziesmas ka astoņrindniece 31481 ar četrrindnieci 2570 1. daļa
ir jau dažādu sfairu un tāpēc tieši neapvienojamas, — Bet šie

jautājumi še nav tomēr svarīgākie; un tāpēc, pametot vienu

otru problēmu neaizskartu
8

), jāievirzās pašu variantu ap-
lūkojumā.

I. Aplūkojumu vairāk ierobežojot ar 4 r. trochaju
dziesmām9) jājautā: kas dziesmās variē? — 1) Šaurā-
kā nozīmē forma. Pirmajā rindā te minams dziesmas

garums, piem. 31917 ir 4 r. dziesma, bet 3. var. 8 rin-

das, 31952 ir 6 rindām, bet 137cuzrakstījumā tik 4. Ba-

rona sakārtojumā te dažkārt ļoti lielas svārstības, sk.

31956 ar var. Var tāda garāka dziesma būt dabīgs iz-

augums no pamatmotīva, piem. pieaugot epizožu un iz-

greznotāju daļu skaitam (tā 31933), kas var gan būt pat-
stāvīgas dziesmas ārpus lielās virknes, bet biežāki — nē,

un var tāda garāka dziesma būt stipri patstāvīgu daļu sa-

virknējums. Tā 33272 ir dziesma ar 5 četrrindām, katra

četrrindā jautājums „Kur bijāt ziemas svētki, Kur naksni-

ņu gulējāt" ar atbildi 4. r. „Pažobelē," kam 3. r. variē ēka

— zirgu stallis, govu, cūku stallis, rija, nams. Bet 185 d

uzrakstījumā dziesmai tik 1. pants par zirgu stalli, un

332731
ir runa tikai par „gosniņu stalli". Līdzīgi 32528 ar

var. Dziesmu konstrukcija ir tradicionāli vienāda,

tā ka nekādas strofas un pantu dažādības nav. Ir tikai daž-

reiz dēģenerēšanās, piem., dipodijas beigu zilbē. Dzelžaini

stingra ir arī strofas iekšiene, piem. lielv ā r d a m no-

stājoties uz beigām. Un citādi tas nevar arī būt, ja iegau-

mē, ka tautas dzeja nav saistīta ar rakstu, kurā sava loma

8) Piera: kādas dziesmas un, varbūt, kāpēc vienā un tai paša
variācijā, tā 31324, 31328, 28215 (šai laikam viens un tas pats uzrakstī-

tājs!). Svarīga problēma ir arī pamatdz i c s m a, kas ļaikam _gan
vai vienmēr būs tik teorētisks rekonstruējums. Domāta tā kā vecaka

vai pat pati pirmā, tik nav gan jādomā, ka pirmā redakcija būtu arī la-

bākā, kā arī jāsargās rekonstruējumos savienot dažādu novadu elemen-

tus. Nav arī neiedomājami, ka tuvi apstākli un kopēji ierosinājumi var

radīt vairāk vai mazāk vienādas dziesmas gluži neatkarīgi.

9) Par daktiliskajām dziesmām, vairāk pēc acu mera spriežot, jā-

saka, ka tās variē ne sevišķi daudz, sk. 17377, 18936. Arī nemaz — 18621;

citreiz gan variēšana versijas, piem. 19226—41. Variēšana te, laikam,

visbiežākā varētu būt epizožu virknēšanā, sk. 31948, 32051.
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dzejas interpretējumā arī acijlo). Nerakstītā dzeja par vi-

sām lietām jāgādā, kā sacerējumu uzglabāt. Ir jau tur tā-

di konservatori kā ar dzeju saistītie notikumi,_piem. godi,
svētki vairāk vai mazāk noteiktā ceremoniāla 11), bet at-

miņai nāk talkā arī dziesmu forma — tā nevar būt nez'

cik variābla. Tāpēc dziesmu, var teikt, technikas tradī-

cijā variēt var tik nesvarīgais vai arī variēt, lai variēšanas

rezultātā būtu kas labāks dziesmu saglabāšanai. Var te

minēt dažus gadījumus: a) Pārgrozās pantmērs —

daktils mijas ar trochaju: 32280 ar 1., 2. un 3. var. tro-

chajā, 4. var. (1. r. kļūmīgāka!) un 5. var. 11. strofa daktilā.

b) Variācijas rezultātā alliterācija: 2235. 2. r.

Turlava, kuras vietā var. Rungava — Barons piezīmējis,
ka vārds izdomāts alliterācijas dēl ar 4. r. vārdu „runcī-
šam". Jeb: 32246

2

neapmierinās ar 4—5 r. „sīku rakstu

rakstītāja", bet pievieno 6. „raibu cimdu adītāja". Tāds

plašāks notēlojums, protams, iespiežas labāki prātā, c) Va-

riācijas nolūkā atskaņas: 28162 1. strofa „Tumsiņā es

aptumsu Tautu lauka .galiņā", bet var. „Es aptumsu tum-

siņā". Tāpat varētu būt radusies 322583 II strofa „Trūks
šņorīte šķiņdēdama, Slīks māsiņa raudādama", salīdzinot

ar citiem var. bez atskaņām. Salīdzinot ar citiem var. at-

skaņas pēc īpašā veidojumā 2418 1. strofa „Jūgsim cūciņu

silītē, Brauksim Rīgas pilītē", d) Var būt un nebūt ķēde:
33271 6—7 r. ķēde, bet 215b uzr. tās nav. Par to arī L.

Bērziņš Rkr. XVIII, 62. c) Dubultojums variē: 18957

iešu, iešu: ietin iešu var.; 18934 augu, augu, ne traucos:

1. v. ilgi stāvu baliņos. f) Anaf o r a: 19108„I ztec ē j a

dzeguzite No egliena kūkodama; Iztecēja mūs' māsiņa
No tautām raudādama": var. 3. r. all ecē j a: 1. v. „I z-

tek balta dzeguzīte ...
Tā izt c k mūs' māsiņa ..." g)

Par c p i f o r v jau L. Bērziņš Rkr. XVIII, 69 v. n., atzīmē-

dams, ka „epiforas nozīme diezgan bāla; sevišķi šīs domas

apstiprina piemēri, kur variantos atrodam paralēlu iz-

teiksmi, viena ar, otrā bez epiforas". Šī piezīme, man šķiet,
labi liecina, ka teksta technikas variēšanai ir savi nolūki

10) ledomāsimies tik jaunākas dzejas mainīgo rindu garumu, piem.
tada dzejolī kā A. Čaka Lieluma ābola kodējā, sk. Daugavā 1931., 4.

") Pašlaik gan nav vēl pētījuma jautājumā, kad dziesmas konkrēti
izpildītas, bet apriori var spriest, ka tā s. individuālo dziesmu būs maz, jo
lielākajā dala sev teiktais pašam arī palika — nebija raksta, kam to
uzticēt. Iznīcinot vai pārgrozot kadu tradīciju, iznīkst vai pārgozās ar
to saistītais dziesmu materiāls, tā kapos tagad dziedam baznīcas dziesmas
bet jadoma taču, ka kādreiz aizgājēji arī kapos — ne tik mājās, bēru godā
— apcerēti ar tautas dziesmām.



— galā iegūt labāko tekstu, bet ceļš uz to nav vieglais, lēti

novirzoties sāņus, kā arī no labākā citreiz var izdarināt slik-

tāko, ja vien nav pirmšķirīgs teicējs.

2) Variēšanai pakļautas noteiktas panta daļas, a)
Variējamais ir atsevišķs vārds, kā pēda vai tās daļa. Piem.

16297 2. r. bērza kārti: oša kārti var.; 16581 es turēšu

tēva zemi: 3. v. es valdīšu tēva zemi. Vārds aizjem visu

dipodiju: 15894 3. r. man pašai atjājuši: 1. v. man pašai sa •

nākuši. Un variēt var vārds ar vārdu, viena vārda vietā

nostājoties citam, kā tas min. piemēros, kā arī grozoties vārda

gramatiskajai formai, piem. 16297 bāleniņi: var. bāleliņi, 16417

dūris: var. durvis, 16680 svešu māti klausīdama: 1. v. svešas

mātes klausīdama (gen. sg.). Svārstās arī variējamā vārda no-

zīmība, 18420 dūkstiņā apmērcēja: 2. v. rāviņā samēr-

cēja neliekas sevišķi grozām dziesmas saturu, bet jau daudz

vairāk grozījuma, piem. treju vārtu motīvam, kam 3705. vārti,

bet 3724. vārtu vietā durvis. Jeb: 3493 brūni svārki, 1. v.

'tūka (jauninājums!). Tāpat 17323. „Nu cirta liepas Pirmo

skaidu; Nu veda mātes Mīļo meitu", kam pareizākas attie-

cības 1. v. «Nocirta liepai Pirmo zariņu; Norāva mātei Pir-

mo mci t i ņ v". b) Variē dipod i j a. Vienkārt variejums

izpaužas dipodiju pārstatījumā: 28974 brāļa govis neganīju:

1. v. neganīju brāļa govis; 28070
1

no kumeļa pavaicāju: 2. v.

pavaicavu nu kumeļa; 33275 lauziet skalus, putiet guni: 1. v.

pūtiet guni, lauziet skalus
12

); 16296 atdarāt dūris, logus: var.

durvis, logus atdarāti. Dipodiju pārveidot, ievērojot cēzūras

stingrību, nav viegli, tā tagad parasti teiktum viju sudra-

bi ņ a vi j v (ar vielas ģen.!) tāpat kā 28250
6

viju, viju zelta

viju, bet šīs dz. grupētājā var., 1., 2., 4. un 5. v. s v d r a b i ņ a

viju viju (ar ablatīva ģen.!). Retāki dipodija — tai paša
variantu grupā — iegūs pavisam jaunu vielu, tā 282424. r. s a I-

du miežu alutiņu: 1. v. ruden salds alutiņš; 28371
1

4. r. lai tās plūca, 1a i mērc ē ja: 2. v. lai tās plūca, lai mī-

stī ja (lai paliek!); 28364 4. r. tai s n a mana muguriņa:
1. v. man mugura nenolīks; 28893 2. r. dubļainām kā-

jiņām: 1. v. dūņainām kājiņām, c) Variētājs rinda.

Piem.: 28974 2. r. pa pliko vecainīti: 1. v. pa tiem cūku ra-

kumiem (pa paliek!); 16219 4. r. iemauktiņi rokas žņaudza:
2. v. (pieši manas kājas spiež,) rokas ķēžu pavadiņa. Rindas
var arī pārstatīt: 19123 I Smilgām govju neredzēju, Vecainei

ganīdama: 1. v. Vecainēi ganīdama, Smilgām govu neredzē-

ju, d) Variēt var arī stro f a. Tā pilnīgi pārgrozīties: 19122

12) Dievišķa dzīve analoga cilvēciskajai! Tā šai dz. runa par

■dievu, bet 16293: par tautām.

514*
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I Pretī kalnu upe tek, levas ziedus braucīdama: 4. v. Irbe;

tek caur šiliņu, Cekuliņu grozīdama; 3713 I Nevienam ta ne-

bija, Kā manam bāliņam: Lv. Kam ta seta pret kalniņu, Ko

austriņa vizināja (stipri patstāvīgs var.!): 2. v. Kas kaiš man

nedzīvot Pie bagāta bāleliņa. Bet daudz biežāki novērojams

strofu pārstatījums, līdz ar to jau grozot dziesmas struktūru.

Piem. 3709: 1. v. — pēc struktūras grupām, viena un ta pati
viela šai gadījumā (pamatdz. 1. pusē par 2 r. lielāka), grupēta-

jā variantā Ile, kas var. Ilb
13): grupētājā atziņa (Ne es labi

nezināju, Kas dzīvoja šai sētā; Vai Dieviņš še dzīvoja, Vai

bagāti bāleliņi.) 1. strofā ar atziņas pierādītāju paskaidro-
jumu (Visi mieti pie mietiņa Sudrabiņa lapiņām) 2. str., bet

variantā 1. strofā konstatējums (Pillā sēta vītoliņu Sudrabiņa
lapiņām) ar tā radītu jautājumu 2. str. (Vai tei bija Dievs dzie-

vājis, Vai tie mani bāleliņi). Tad 30849 Lv. : 2. _v. — Ild : Ile

(1. var. 1. strofa konstatējums, kam 2. str. uzradīts iemesls,
bet 2. v. 1. strofā fakts, kam 2. str. rezultāts resp. 1. str. fakts

2. str. fakta radītājs); 32033 ar jautājumu 2 rindās + atbildi nā-

košajās 4 (tā tad II a), bet 1. var. ir ar atbildi vien, grupētajā
varianta jautājumam pieliekot dziesmas beigās

14). Strofai pār-
statoties var pievienoties kāda jauna, iepriekšējā variantā ne-

bijusi strofa, piem. 3245: Lv. — grupētājā var. Ia „Situ koku

uz kociņa, Lai tek saule vakarā; Ceļu krēslu uz krēsliņa, Lai

sēž mana māmulīte" (1. strofa atrodama4256—57, 4425), bet var.

Ild „Ceļu krēslu pie krēsliņa, Lai sēd mana māmuliņa: Mātei

kājas piekusušas, Visu dienu tekājot". — Un struktūru gro-

zīt var ne tik strofu pārstatījumos, piem. 28133: 3. v. grup.

13) Struktūras grupas sk. FBR. XIII, 153 v. n. Tās tur divas ar

vairākiem gadījumiem kura katra; romiešu cipars apzīmē grupu, burts —

gadījumu.
l 4) Šī dziesma sastāvdaļa garākās dziesmās: 32109 sākot ar 13.

rindiņu un 32192., sākot ar 15. r. (šai mātes vietā līgava). —
Te varu

arī piebilst, ka FBR. XIII, 153 norādītā struktūras grupa Ila (1. strofa

jautājums, 2.— atbilde) plašākā nozīmē ir dialoga fortna._ Dialogs, pro-

tams, var but ar jautājumu un atbildi, bet variēt var kā jautājums, ta

piem 31982 ir atstāstītais jautājums, ne tiešais (Uz Dieviņu
pavaicāju, kur bus man izkaltēt. — Mīlas Laimes kambarī . . .), bet 31983

uzrada tiešu dialogu (ai, sieviņ, ai mužiņ, Kur tu to dabūjuse? — Ai, vīriņ,
ai, mužiņ, Nevar' tevis sagaidīt) ar 2 dalībniekiem (gan tik izteiksmē),
tāpat 32032, 32064; 32056—57 un 32060 ir ar atbildi jauna jautājuma formā;

pēdīgi dialogs bez jautājamām formām — 31923 sākot ar 13. r. 4 r. + 8 r.,
tāpat 31933, 28327—28. Tepat pievienojama tāda dziesma kā 28476 „Plū-

manas plucejiņas, Kaušu azi vakara. Nebēda tu, azīti, Es meitiņas
Davīiāju" — runātajā vēršas pret 2 objektiem, 1. strofa veltīta linu plū-
cējam, 2. — azim; tad 28475 „Plūc, māsiņa, lasi šķiedrus, Došu salda
brandavīna! Jau saulīte vakarā, Ni man salda, ni man sūra" — 1. strofā
saimnieka solījuma atstāstījums. — Te, šķiet, vēl būs ko pastudēt, lai ap-
jaustu dziesmas sacerēšanas situāciju.
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var. Ild, var. Ib, bet grozījums noticis ar rindu pārkārtojumu,
kamēr grupētajā rindu sakarībā 1. r. : 3. r.; 2. r. : 4. r., tik-

mēr 3. var. 1. : 2.; 3. :4. Citkārt struktūru var grozīt da-

žādu strofu savienošanās, piem. 28054 „Maza, maza man ze-

mīte, Bet ražīga labībina: Man uzauga divas vārpas Viena

salma galiņā", bet 28055 2. strofa „Maģis manis augumiņš Lie-

la darba darītājs", 1. dziesma tā tad Ile, 2. Ia (šeit ideja tā pati
kas 28065 — maize pati nenāk!). — Katrā ziņā šeit jāaizrā-
da, ka varianti nezaudē savu radniecības raksturu, ja ne vairāk,
tiek uzglabāta gramatisko formu identitāte, bet visvairāk gan
paturamais ir kāds atsevišķs vārds, kas svarīgs vai nu kon-

strukcijai (piem. teikumu ievadījumā kā 33853 ar var. ik no),
vai arī saturam (kā 31038, kur visos variantos, atskaitot 2. un

pa daļai 3., pilnīgi grozīta 1. rinda, bet 2. rindā, atskaitot 1. v.,

paturēts saimnieces vārds).

3) Var jautāt kura dziesmas daļa vai puse
visvairāk variējama. Jāatbild, ka sākuma daļa, jo teicējam,

šķiet, visgrūtāk vārdu pa vārdam prātā paturēt dziesmas

sākumu — dziesmā «iedziedoties", iejūtoties acu priek-
šā tam ataust pamata teksts. Par to var liecināt jeb kura

ar var. bagātāka dziesma, piem. 31864, kam 8. un 9. v.

sešrindnieki, bet atlikušie 7, salīdzinot ar grupētāju, šā va-

riē (ar a apzīmēju pilnīgu grozījumu, b nenozīmīgāku va-

riējumu, piem. gramatiskajā formā, c teksta paturējumu):
1. strofa 1. var. a:a + b:c,2. a:a + a:c, 3. a:a (ne-
pilnīgi) +a: b, 4. a:a+ a : b, 5. b:c+ c : c, 6.

a : a + b : a, 7. a : a + a : a (un tomēr uzglabāts lokatīvs!

Grupētājā tīrumā, te sapinā); 11. strofa 1. var.

c : c + c : c, 2. b : c + c : c, 3. b : c + c : c, 4. b : c + c : c,

5. c:c+ c : c, tāpat 6. un 7. Aina, šķiet, skaidra: 1. rin-

dā tik 1. variantā nenozīmīga variācija, pārējos 6 pilnīgs

grozījums, kamēr 4. rindā visos variantos uzglabāts gru-

pētājā var. teksts, 2. r. lielākajā var. daļā pilnīgi grozījumi,
bet 3. tādi vairs tik 1. dipodijā. Tas pats ar_ dipodijām,

piem. šīs dz. grupētājā variē 1. dipodijā 1. rindā 4X 2. 4X,
3. 3X, 4. 2X, bet 2. dipodijā tik 1. rindā 4X, pārējās, rin-

dās nē. Tā tad variācijas atrodamas visvairāk 1. dipo-

dijās, bet 2. dipodijās visvairāk pirmajās rindās.

4) Lielāku vienību variēšana, piem. strofu, nav tik sīki

rubricējama kā sīkais variāciju materiāls. Versijām, piem., sva-

rīgākais jautājums kāpēc viens vai otrs veids. Tāpēc še var

palūkot jautājumu kas variē pēc savas nozīmības variantos

un variācijās. Jāatbild, ka variēt var tas, kas vēl negrozadziesmu

būtiski (citādi jau rezultātā cita dziesma vai versija! Ir gan, ka
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tālāk redzēsim, iemīļotas stereotipas formulas, kas viegli par-

iet no dziesmas dziesmā: stingrā literāra tradicija izveido_ tau-

tas dziesminiekiem ērti izmantojamu materiālu). Variē ta tad

mazāk nozīmīgais — šādam apgalvojumam paredzot ari izje-

mumus. Piem. 32314. dziesmā būtiskais ir siera siešana,

deviņiem stūrīšiem, pie kam siers ir dalāms ar

viduča atstāšanu vienai otrai dziesminieka iecerētai perso-

nai. Gramatisko formu (viducis : viducītis : viduklītis : ac.

sg. vidu : viduceņš) vai arī vairāk vai mazāk sinonimā leksi-

kālā materiāla (stūris : žuburs : stariņa) variēšana nav bū-

tiski nozīmīga. Tāpat nenozīmīgi kas siera sējējs unkam vi-

ducis (man pašam, man pašai : Jānīšam : ganiņam : man).

Negrozītam jāpaliek dziesmas kontūrām, dziesmu rada motīvu

iekārtojums noteiktā kompozicijā, bet šādam motīvam perifē-
riskais darinājums var variēt. Piem. 1871. dz. vienādi nozī-

mīga gan grupētājā, gan 2. variantā, kaut piern., 1. strofa grup.

«Šūpojies, bāleliņ, Priedītē, eglītē", bet var. «Šūpojies, bāleliņ,

kriju šūtā šūpulī": var taču spriest, ka motīvs savā kodolā te

ir un paliek, lai šūpotājies kur šūpojies 15). Līdzīgs spriedums

aplūkojot 3697 ar var. (dziesmas ar vienu un to pašu ievadījumu

3690—3701): stabilākie ir ievadījuma vārdi, kā kas, visi,
verbs kaitēt; grozīties var persona kam lieliskā

_

dzīve

(man : bajāram : māsiņai : X), tāpat vieta kur šis dzīvotājs,

(treju kalnu starpina : kalniņā : pašā lauka vidiņā), stabils ir

arī lieliskās dzīves aprādījums — nāk sudrabs, to sapūš vēji
vai sanes kalni un lejas. Šķiet, ka variāblais ir te konkrētais ar

ko aizpildāms abstraktais kas, kur, kā.

5) yar tā tad secināt, ka dziesmā ne visi vārdi vienā-

di nozīmīgi, citiem vārdiem, ne visi vārdi vienādi variābli.

Variāblākais tas, kas nenozīmīgāks dziesmas kompozicijā,
kura vietā var nostāties cits, nemaz negrozot teikuma kon-

strukcijuvai arī, piem., negraujot strofu vai rindu parallē-
litati. Tadi variētāji var būt, piem. a) Interjekcijas:
31971: briku braku : šņiku šņaku, brika braka : šmika

šmaka, brika brākš : šņika šņāks, braga brags : šmaga
smags, švika švaka, brīkš un braukš : šnikš un šnaks, či'lu

čalu, šmingu šmangu, ķiuku ķauķu. Te, apm., vienalga ar

kādam fonēmām aizpildīta dipodijā. Dziesminieks rūpējas

_

15) Motīvu teorija, neraugoties uz dažiem ievērojamiem jautājuma
apcerētajiem, ka A. N. Veselovsku un J. Korneru, šķiet vēl ne_ sevišķi

Arī tautas_dziesmas te varētu lieti noderēt, lielākajā daļa stingri
norobežotajā strofa ietverdamas pa atsevišķam motīvam. Jautājums
kas ir motīvs, tā tad identificējams ar jautājumu, kas_motīvā Svarīgākais
un kas perifēriskais. — Šķiet, ka arī otrādi: motīvu teorija svarīgs ierocis

folkloristikai.
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par vārdu skanējuma zīmīgumu. b) Pēc savas dabas in-

terjekcijām līdzīgi komiskās sfairas vārdi, piem.
labsirdīgā nievājumā 28833. dziesmā — klinklāviņi, klin-

klājīši, pogainīši, kukainīši, osainīši (—ūsainīši?). Šie taču

ir, pa lielākajai daļai, ad hoe darināti vārdi, bez lielākas

vēstures, bez stabila jēguma aiz sevis, bez stabilām aso-

ciācijām runātāja valodiskajā apziņā. Ar komiskā sfairu

—kā jau kas svešāks16) — saistās vārdi, kam jāizsaka kā-

di sevišķi jēgumi, tā tas 2974 (kur ar vecākā sakņāja rā-

ceņa vārdu, vai citādi, lūko aprādīt jaunāko kartupeli. No-

tiek svešā aklimatizēšana): tupenīši rācenīši, rācenītis du-

kurītis, rācenīši dupurīši, rāceniņi čibarīši, rācentiņis pam-

palītis, apaļais rācenītis, tupenīts bumbulīts, tupulīši apalī-
ši, ķeburainis rācenītis

17). c) Variē īpašvārdi, par ku-

riem — acīmredzot — svarīgāki attiecīgie sugas vārdi,
piem. 1) personu vārdi, sk. 2488 4. un 5. v., 32256.

Māriņa, bet arī Jurītis, tāpat citas personas var nostāties

32283 Jēcīša un Riekstuļu Minnes vietā; 2) vie tu vā r-

d i, tā 27908 ar var. rudziem naudu kaldina gan Vāczemē,

gan Jelgavā, 32340 Kabiles un Jātalas novads; 3) tautu

vārdi, tā 32141 gan poļi leiši, gan krievi leiši. Dažkārt,

protams, īpašvārda grozījums groza arī piederīgo tekstu, ta

tas 32256, kur ar Māriņu saistāmas govis, bet Jurīti zirgi,

d) Variē vispār tās vārdu šķiras vairāk, kas vienam jēgu-

mam dod vairākus sinonimus vārdus, tā substantīvs, adjek-

tīvs, verbs; daudz stabilāki saikļi, prēpozicijas, prono-

meni— šiem grozoties var grozīties jau dziesmas konstruk-

cija. Piem. 3692
2 „Kas kait (jeb kaiš) man nedzīvot Ozoliņa

muižiņā! Visapkārt oši, kļāvi, Vidū saule vizināja" —lielāka

variāciju skaitā kas viscaur paliek, tāpat man || manim,

bet visvairāk grozījies sinonīmiem bagātais verbs v i z i n a-

j a
18) (vizināja : vizenāja : ritināja : ritinājās : lidināja : vi-

zojās : plivināja : no grup. v. laistījās); negrozās adverbs

visapkārt, bet grozās konkrētie lapu koki (oši, kļāvi :

: zaļozoli : liepas : oši : kļavas : zaļa zāle : balti bērzi :

ieves : ievas : liepu sēta : ozoliņi); negrozās arī vi d ū (kā
dziesmas konstrukcijai svarīgās situācijas noteicējs) un

saule (kam nav sinonima vārda tiešā, ne metaforiska

runā). 3803 leitis var sladzīt : šļadzīt : lellot, 3804 vāve-

res dzinējam jābūt aķīlam : meņķīgam, 3806 nolaistajā tī-

16) Sk. šai ziņā L. Bērziņa spriedumu Burtnieka 1927., 2., 144._u. t.

17) Pielikuma vārdi te nav tik epiteti vien! — Tiem apzīmētāju

daba.
18) Dziesmu sacerētājiem, šķiet, te sajaukušies divi verbi: vizi-

nāt (ar zirgu vai laivu...) un vizināt no vizēt (spīdēt, mirdzēt).
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rumā var augt smilgas : niedres, 3241 mātes valoda var

būt augsta (= nopietna, gudra?) :_ jauka : gudra : mīļa :
: mīlīga resp. šā vai tā katra ziņa ievērojama. Pie kam

jāievēro, ka sinonimitātes robežas nav tik stingri novel-

kamas — tā nemanot pāriet citā jēgumā, piem., 18802 mā-

sas tautās nelaidēju liktā laipa var būt līka koka :

: greiza koka (arī dzsk.), bet arī slida koka. Tāpat
18796 brist var d v b 1 v un dūņu ceļu (pēdējo viņos lai-

kos varēja būt sevišķi daudz), bet arī iet pa olaiņu ceļu.

Variācijās stāvošie vārdi, ja ne pilnīgi sinonīmi, tad pa-

kārtojami augstākās grupas jēgumam, piem., 19022 pa-

nākstnieks atjājis ar dunduru : biti (resp. kādu kukaini).
— Ar vārdu šķiru variēšanu saistās arī jautājums, kuri
teikuma locekļi variāblākie. Teikumu saistītāji, kā varam

spriest, stipri stabili — tie var būt un nebūt, bet savā bi-

jumā pastāvīgi, piem., 13346 ar 5 v. un daudzām variācijām

uzglabājas gen. sg. kā da, 13386 kā || ko (svārstīgās for-

mas starp ģen. un akūz.), 13389 lai: Variābls izteicējs,

piem., 13331 „apstāj mani trejas tautas", var. sastāj,
bet 1. v. „tautas mani apturēja", bet ir tam arī sava stabi-

litāte, jo ar to taču saistās teksta saturs (Gehalt) un cit-

kārt, piem., jau tradicionāls verbs, tā tauta s jāj. Sva-

ir apžīmētāja un apzīmējamā attiecības, un būtu jā-

domā, ka sevišķi variābls apzīmētājs, jo ar to taču

panākams iztēles spilgtums un jaunums. Tā tas pieje-
mams tomēr tik ar lielākiem iebildumiem. Vienkārt, ir

gadījumi, kad iztēli panāk ar apzīmējamā variēšanu,

piem., 18881 rasas var būt vilnaine, cepure un var. arī

iemaukti, tā arī epitets melnace var būt sievai — 28247,
skudrai — 30262, pupai — 32514, Daugavai — 30710. Otr-

kārt, lielākā gadījumu vairumā apzīmētājs joprojām paliek
apzīmētajā funkcijā, nepārvērsdamies stilistiski vērtējamā

epitetātad tas izpauž visvairāk to, kas tiešām var būt

realitāte, jautājums tik, ko no šīs reālitātes uzjem dzie-

sminieks, piem., 3538 zadina vai bildina bāliņu, kam j a v -

ka valoda || gudrs padoms || kurš atbild, 2809

priedes vai egles augums daiļš : garš : smuidrs : smīdrs,
2776 ievas ziedi balti un zelta (te jau apzīmētājs pār-
iet epitetā). Varētu pat teikt, ka latviešu tautas dziesmas

nav izšķērdīgas ar epitetu, 19) ar tādu apveltīdamas tik vis-

) Tas vairāk gan spriedums pēc acu mera, jo pētījuma tieši šādā
virzienā, šķiet, nav. L. Bērziņš sava rakstā par epitetu FBR. VI, pagājis
tam secen.
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dziļāki apziņā nogulušos priekšstatus 20). Izskatījos šai

nolūkā — tīši nemeklējot un tāpēc varbūt ne sevišķi izde-

vīgi — dziesmas no 2044 līdz 2500. Atradu stilistiski vēr-

tējamu epitetu 2125 kupla liepa : lokans bērzs,
2266 zelta pieši etc, 2292 zīžu kažociņš etc. (vispār

var redzēt, ka epitētam izmantojamā viela materiālā,
krāsā), 2333 rakstītās kamanās etc, 2403 zīda

nīts etc, citās jau daudz reālāks — 2407 gara egle, 2409

sausa, 2408 sīkas priedes, 2411 staigs purvs v. t. t. Aistē-

tisko nolūku sekmētājs epitheton ornans būs, lai-

kam, retāks ka atmiņas balstītājs epitheton con-

stans (ozoliņš zemzarītis v. c.).21)

6)
_

Pēdīgi var jautāt_kādas jēgumu grupas pakļau-
tas variēšanai, a) Variētajs objekts: 3520. ar var. ziedē-

tājs lazda : ieva : sarkanais āboliņš; 34032. Dieva dēli :

3. v. sveši ļaudis : 14080 tautu dēli : 1. v. bāliņš; mātei vie-

na meita kā — 14212 zīlīte ozolā : 1. v. mežā lakstī-

gala (tāpat 14210): 2. v. brūklene šiliņā : 3. v. liepiņa

dziriņā (=mežā): 6. v. Vāczemes magonīte : 9. v. pu-

ķīte dārziņā (tāpat 14211): 10. v. riekstiņš legzdiņā v.

v. c. b) Mainās darbība : 2105. medū aizgājušais lāča

tevs aizgājis — medus (bišu) kopt : meds meklēt : bišu

kāpt (vairāk var.; vecāks termins): medu lauzt : bišu

knā p t : mest : kaut : ņemt : kampt : ķert : bits rau-

dzīt : bites grābt; 14330. tautas jāja : gāja. jāievēro

gan, ka dažkārt mainījusies ne darbība, bet tās apzīmētājs
vārds, piem. 14321. ceļu dara, bet 1. v. taisa, c) Variē

apstākļi: 3677. brāļa sēta cēlā vietā (Pa pagalmu staigā-

dama, Redzu tautu tīrumiņus): augstā : āris kā: kla-

jā : 1. v. uzc ī 1 ā : 2. v. tuvu ceļa maliņā; 3770. tēva zemi

izdala stūru stūris : šņorītēm; 4140 sērdiene lūdz

dzeguzi, lai tā nekūkotu, jo bija gana žēli bez mā-

miņas dzīvojot: 1. v. žēli bija ir bez tavas

kūkošanas, d) Notikumi pieaug skaitā, bet vēl biežāki

tēlojums, sk. 13730, 13646, 13250.

_

20) Tāda varētu būt tautas dzeja, jo ne visu bezgalīgo pasauli

paturēt prātā ar tai piederīgajiem epitetiem!

21

)_ Te varētu secināt, ka latviešu tautas dziesmas neizpauža_s tik

aistetiskās dzinās vien, svarīgs ir ari saturs, pieim ētiskas problēmas.

Dzīve_it kā pārāk nopietna bijusi, lai dziesminiekos pastāvētu formas vir-

tuozitātes kults. Bet tās tomēr pagaidām tik spekulācijas. Ne sevišķi
bieži atradīsies dziesmas kā 15663., kur dziesminieki — atsevišķo variāciju

autori
— itkā sacenšas iztēlē: tēva dēls — bagātais : teicamais : slave-

nais : diženais.
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11. Paliek pāri — šaurajos studijas rāmjos vairāk palie-
kot ierosinājumā vien, jautājums kā dziesmas variē, kāpēc,
kādi faktori spiež variēt. Faktoros saskatāmas divas grupas:

1) realitāte, 2) psīcholoģiskie motīvi. Vispirms pirmā grupa:

reāli tā te, faktori, kūms izvēlēties vai neizvēlēties nav

dziesminieka varā. Tādi faktori ir laiks, kad dziesminieks

dzīvo un vieta, kur tas dzīvo. Nav jau gan noliedzamas do-

mas, ka dziesmas ceļo un tā tad pāriet no novada novadā, uz-

glabādamas konstrukciju spaidos arī lokālās tradicijas, bet 1)

ne kura katra dziesma visiem novadiem vienādi piejemama,
var teikt, interesanta un 2) ne kura katra dziesma visur vie-

nādi vai vienādi labi saprotama. Tālab dažām dziesmām šau-

rākas izplatības robežas, bet citās atsevišķi novadi ieliek sa-

vas savādības. Tik jāsaka gan, ka latviešu tautas dziesmām

vispār nav lielas territorijas, un tālab nav arī ievērojami lie-

las starpības novadu dabā un dzīvē, kā arī viegli ceļotājām
dziesmām sajaukties, pamazām zaudējot lokālos elementus.

ledomāsimies te parallēles pēc Krievijas folkloru — ziemeļos
un dienvidos, Eiropā un Āzijā! Bet blakus šādai skepsei jā-

lūko arī pēc niecīgajiem lokālajiem elementiem grupēt dzie-

smas pa novadiem
22

), jemot talkā citu disciplīnu — lingvistikas
resp. leksikogrāfijas, etnogrāfijas, ģeogrāfijas — novadu studi-

jas._ Piem. tādu lokālu tradiciju var domāt 2377. dzie-

sma, kas no Kuldīgas, iespiesta jau Latv. \. dziesmās, un ap-
cer vilka čunčināšanu uzrumbiņu, pie tiem rumbas

zvejniekiem. Vieglāki saskatāmu lokālu tradiciju dziesmas

tekstā atstāj izlokšņu refleksi, piem. 28250 sidrabs :

: sudrabs, 28462. talku var cc 11 un tur ēt, 28164. ņem : jem
(šai ziņa arī uzrakstītājam var būt bijusi sava „noteikšana"),
33816. zvēro : zvērē : vidz : mirdz, 33660. pakaviņi : paka-
viņas; 28533

1

no Latgales dod frāzi lielā maize, kam kon-

trasts plācenis, kamēr grupētājā ar var. biezs, liels vai

augsts klaips 23); 28128. klēti cērt : dara : taisa, arods : ap-

cirknis, rudzu vārpa zied deviņām ailiņām : stariņām : kau-

tiņam resp. kantītēm : rindiņām : šķaudurēm : kārtiņām (?) :

:_ ieliņām. Par galotņu vai piedēkļu formām un dialektiska-

jam skaņu pārgrozībām, piem. latgaliešu un kurzemnieku dzie-

smas, kas skaidri un gaiši liecina attiecīgās izloksnes refleksu,

te_ nav ko vairs runāt. Daudz lielākas grūtības ar tempo-

ralo tradiciju, iekams dziesmas nav saplosītas savās

22) To jau sen apradījis, piem., 0. Bokelis — sk. Psvchologie der
Volksdichtung2 1913, 21 v. c.

23) Tā _kā Biržos (Augšzemē) liela maize = lielais rupjas maizes

cepiens, tad jādomā tāda pat nozīme arī šai Latgales frāzē.
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sastāvdaļās, to izpētīšanai pēc rašanās laika resp. vecuma. Bet

viens otrs pareizs novērojums ir arī šai ziņā, tā ka neticēt kā-

diem panākumiem un — tādā gadījumā — arī nepūlēties, ne-

būtu vērts
24). Variācijās var saskatīt laikmetisko teksta in-

terpretāciju un — grozījumu.

Tādu veca modernizējumu var saskatīt 28162. „Tumsiņā
es aptumsu Tautu lauku galiņā, Paņēmos bites spārnus, īelai-

dos sētiņā", kam variācijā pēdējā vārda vietā bāli ņ o s. jā-

domā gan, ka arī senāku laiku teicējs būs labi varējis iedomā-

ties lok. sētiņā, bet jaunāku laiku interpretētais gan nebūs

gluži iedzīvojies bāli ņ o s. 33848 mēness nesegloto kume-

liņu laiž ābeļu dārziņā, bet Latv. ļ. dziesmās iespie-
stajā uzrakstījumā līdumā, un šis pēdējais uzr. šķiet pieda-
bīgāks senākiem apstākļiem, kad kādu mūsu laiku lielajiem

dārziem līdzīgu dārzu nav, labi ja bijis viens otrs koks, kā tas

14681. «Sarkanbalta ābelīte, Tā sētiņas pušķotāja". Moder-

nizējumi īpaši var gadīties ar senākiem, savu nozīmi zaudēju-

jušiem vārdiem, tā Zemgales Biržos dzirdams humoristisks,
pantmērā ieturēts izteiciens lītiņš lija, spīd saulīte,
līvā n i c š i (= Līvāna iedzīvotāji) kāzas dzēra, kur 1ī -

vāni c š i, domājams, ve 1 ēn i eš v vietā, sal. 27798. 27526

ir 1e ļ v bērni, kas pēc 27527 spriežot, nav nekas cits kā

veļu b.; 18651. «Pārvedu, pārvedu, Pārputenēju" jeb 2. var.

«Pārveda, pārveda, Pārputeņā", bet 1. v. jauninājums pār -

paran ā j a (Barons pielicis, jaut. zīmi; īsti — pārbrauca, no

vācu fahren, tāpat kā, piem., Biržos porenēt = braukt).

Tagad psīcholoģiskie dziesmu variēšanas faktori: tie

slēpjas cilvēkā, dziesmas sacerētājā, teicējā un uzrakstī-

tājā jeb ir saistīti ar to. Vienkārt vienai otrai variācijai

vainīgais ir dziesmas uzrakstītājs. Nav te ko runāt par

jaunajiem dziesmu sacerētājiem resp. viltotājiem, ko no-

rādījis jau L. Bērziņš SDP. VIII, 30 (1893. g.), bet ir uz-

ticams, pilnīgi apzinīgs tradiciju vacejs var pievilties, par

ko L. Bērziņš turpat 28. lpp. v. t. t. Viltojumus gan Ba-

rons, kā pats priekšvārdos aprādījis, lūkojis neuzjemt, bet

viens otrs ar visu kritiku iezadzies Latvju dainās. Un tā-

pēc vietā apdomība, sk. 2670. Šādi uzrakstījumi gan, gan-

drīz nekad, nav ieguvuši populāritātes un tāpēc palikuši
tik vienā variantā un variācijā, tiem vienmēr neveikla

forma un ne sevišķi zīmīga vai spilgta doma, piem., 33136,

24) Par to citreiz. Domāju, ka agrākās polemikas etnogrāfu un

vēsturnieku starpā nav vēl gajīgais jautājuma izšķīrums_. Neatlaidīgas

dziesmu detaļu studijas, papildinātas ar citu disciplīnu atzinām, gan kautko

iespēs šai jautājumā un, varbūt, ne gluži par ļaunu etnogrāfiem.
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33132 (var but tiešam noklausīta, bet jaunāka improvizā-
cija), 34217 v. t. t. Nav gan neiedomājami, ka dažreiz arī

teicējs itkā Jokotos" un tīši (ne mākslinieciskās iedvesmes

vadīts) grozītu tekstu, piem., 28123, bet arī vienmēr vērā

jāpatur cik uzticams uzrakstītājs un vai dažkārt tas nav

«palīdzējis" tekstam, piem., 28137, kamēr par pilnīgu «sa-

cerējumu" vedas domāt aplūkojot tādu dziesmu kā 28260

(pēc Stendera Maizes un laimes tēvu parauga!). Patva-

rīgi teksta grozījumi — vienalga kā — šādi: 33845
1 Visi

Dievi brīnījās, 15898 jau Barona krājumā ar piezīmi
«sabojāta", 3677

1

variācijā uzc ī 1 ā vietā uzp ī 1 ā (vie-

tā: jau Barons pielicis?). Pārpratumi, pārrakstīšanās vai

pārklausīšanās vislabāki noder arī šādu vietu skaidroša-

nai: 28215
1 (no Bīlenšteina krājuma} vīlē (ar Barona?),

kam galv. variantā atbilst vīz ī t ē ;'27996 Grieze rudzus

briedināja, Paipaliņa kāsi n ā j a (no Sproga kr.), kur

kā s i n ā j a vietā būtu jāgaida kā r s i n ā j a (lika nokarst

nogatavoties pļaujai); varbūt arī lakst ī g a n a (ar Ba-

rona?) lakstīgalas vietā 27922 5. v. 111 c uzr. Uzrakstī-

tāju teksta interpretāciju var redzēt šādā piemērā: 28114

«Rudzu vārpa gauži raud, Pie celmiņa gulēdama; Kas tai

miežu akotā, to lasīja pļāvējiņi" — 2. strofai vajadzīga
izsaucamā zīme galā un priekšā kols, jo strofa ir pakār-
tota 1. pēc struktūras grupas II d un teksts jāsaprot apm.
šā: kas_ tik vērtīgs

...,
ka to

...
Bet uzrakstītāja inter-

pretācijā katra strofa par sevi, ar teksta izpratumu: pļā-
vēji lasa to, kas miežu akotā. Dažā variantā izsaucamā

zīme tiešām ir! Līdzīgi 32150 1. un 2. v., kur dziesmas

beigās vajadzīga jautājamā zīme, tā 2. v. «Lai kundziņš

gana drošs, Vienis jāt nedrīkstēja; Jāja, jāja, atsagrieza,

Jāja mani bāleliņi"; 2. strofa te interpretējama — atsa-

grieza (paraudzīties), vai jāja ...

Bet dziesmu uzrakstītāji tomēr procentuāli mazākie, ja

ne vismazākie, teksta grozītāji. Svarīgākais te dziesmas tei-

cējs vai arī sacerētājs, jo tautas dzejā sacerētājs gandrīz vien-

mēr ir tas pats vecas dziesmas teicējs ar spējām ielikt vecajā
teksta jaunu saturu. Kādi faktori piespiež še tekstu grozīt? —

1) Atmiņa, ja tā nepilnīgi uzglabā kādreiz iemantoto tekstu,

bet ta taču tas ļoti bieži. Jāievēro arī, ka atmiņai citkārt trūkst

tada veicinātāja, kā ar dziesmu saaugušā izpildīšanas momen-

ta, vēl citreiz situācija nelabvēlīga, piem., teicējs nav iejuties
teikšanā, nejūtas labi, noguris v. t. t. Piem. pie 27955 piezī-
me, ka «Esot garāka, bet stāstītāja tālāk nezināja.". Tāpat ar

28115, kas astoņrindniece (2. daļa gan stipri patstāvīga un jau-
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naku laiku), bet 264e uzr. trūkst pēdējo 2 rindiņu. Neuzti-

cama atmiņa var arī tekstu sabojāt. Piem. 3991 „Ei!e, elle

kunga rija, Otra sveša māmuliņa: kunga rija sviedrus dzēra,
sveša māte asariņas" (daudziem uzrakstījumiem) 309 uzr. ir

ar 3. rindu sveša māca (?). Tāpat 3807 „Kalnā kāpu rau-

dzīties, Kas ar manu tēvu zemi, Vai ar kungi, vai bāliņi, Vai

irbīte purināja"; 226duzr. 4. rindā irbītes vietā bitītes (?).

Atmiņa lielu tiesu vainojama dziesmu mistrojumā, piem. sajau-
cot objektus, kas apdziedāti vienādās dziesmās, tā 2775_„Ieva
zied ar ābeli Vienā dārza stūrītī, levai bija balti ziedi, Ābelei

sudrabiņa"; 1. v. 3. rinda leviņai zelta ziedi (tāpat
2776 1. un 3. v.), bet zelta ziedi vispiedabīgāki liepai kā tas

3. v. (Liepai zied zelta ziedi, Ozolam sudrabiņa). Līdzīgi 13244

„Agri mani gaiļi dzied, Agri kāpu laiviņā", bet variācijās arī

lēcu (varbūt alliterējot ar laiviņā), kas vislabāki domā-

jams ar kumeļu, ko atrodam 1. v. 48 uzr. Bija tā tad, do-

mājams, divi vienādas dziesmas, tik vienā kāpa laivā, otrā

lēca kumeļā. Izlaidumi dziesmā var padarīt neskaidrāku

tekstu, tā tas ar 2202, ja to salīdzina ar 1. v. Bet jāievēro te,
ka atmiņa jeb, labāki sakot,aizmiršana var būt robežās, piem..

ar vēlēšanos tekstu grozīt, piem., piemērot vienu tekstu citai

vajadzībai. Tā tas ar 28169: Vecas mātes ūbelītes Manas

miežu pļāvējiņas, Cepurītes vien kustēja, ka pa druvu locījās;
par veco māti ūbelīti miežu pļāvēju ir runa ari 28168, bet

citētā dziesma īsti laba tik ar tēviem, kā tas 28168 22b uzr.

Mistrojumam, motīvu sajaukumam, kam par iemeslu nevīžīga

vai nevarīga atmiņa, var minēt vēi citus piemērus. Ta per-

sonāliju sajukums vērojams 28226 (māsa), salīdzinot ar 28251

(tautu meita), un pēdējā šķiet pareizāka, kaut tik divi uzrak-

stījumos. Mistrojums 31641 „Gana dziedu, gana raudu, Ne-

dzird manis māmuliņa : Tāļu pļava bāliņam, Šķūnī nakti pār-

gulēju" (galv. v. 1. strofa : Dzird māmiņa dziedot mani, Ne-

var man's sagaidīt). 1. strofa īstā vietā citās dziesmas — 4411.

4011
1

,
citādā yeidojumā_ 43071

,
27469. Tādam mistrojumam

un nepareizībam var but ta tad divi motīvi: 1) ša vai ta

tekstā kaut kas aizmirsies, kas ir — pa lielākajai daļai — uz

ātru roku jāaizvieto
25) un 2)_ Dziesmas teicējs sevišķi nere-

spektē tekstu, viņam visvairāk v i e_n a 1 g a ko un ka teikt
26).

Nepareizību piemēri* 31864 var. vācieša vieta vecītis;

32258
5

311a uzr. māsa iekrīt ūdens dibena, kamēr parei-

zāki 322b jūras dibinā; 34002 runa par zelta kannas

25) To vēstī jau pašas dziesmas, sk. 922, 923, 929, 930, 931...
26) Par teicēju spējām vai pat raksturu jau L. Bērziņš SDP. VIII,

30. v. n.. Šis tas arī Ceļos I, 76. v. n..
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mazgāšanu, bet 109b un c devuši ceļa kannu. Ne sevišķi

pareizs ir 3245 dz. strofu savienojums, 1. str. šķiet tik nejauši
nostādīta parallēlē ar 2. Pārpratums var but arī 30852 —Le j-

nieka dēliņš, kas var. izrādās zvejnieka. Zināms,

pagaidām grūti pateikt, kas šādās kļūdās pārteikšanās, tīša vai

netīša (piespiesta) grozīšana un kas pārklausīšanās, bet uzrak-

stītājs vien te nav vainojams.

2) Variētājs asociācijas. Tām jau ir, protams,

sava loma arī atcerēšanās procesā, piem. vājinot koncen-

trēšanos sakāmajā, bet ir tām arī pilnīga patstāvība teksta

pārgrozījumos. Piem.: 3517 „Mirdzēt mirdz jūriņā, Sim-

tu mazu raudaviņu; Tā mirdzēja brāļa sēta, Māsiņām stai-

gājot." Te dziesminiekam apziņas centrā redzes glezna
— raudavu mirdzumam pielīdzināts varbūt bagāto, sudra-

ba rotām izgreznojušos māsu staigājums pa brāļa sētu;
ir tā tad prieks par kaut ko krāšņu, lielisku. Citādi tas

2. v., kam 2. strofā „Mīlēt mīla māsiņai, Brāļu sētā stai-

gājot." Dziesminiekam acu priekšā nav vairs reālais brāļa
sētas krāšņums, bet māsas prieks staigāt šo sētu — prieks,
mīļums te šķiet kautkas spožs, ne pati reālitāte. — 28818.

runa par vasaras ražu, kas jāatlīdzina ar kādu devu tās

devējam. Tā kā 42. uzr. rāda pērkona rūku m v, tad arī

pērkona graudums citos uzr. vedams sakarā ar graust

„donnern", bet 137ddevis grauduma vietā graudo-
j v m v, kam pamatā var būt asociācijas ar grauda un

graudošanas vārdu (ar lauzto intonāciju; sk. ME.

grauduot2). — 28091 dziedātāja sūdzas, ka na v tai arāja,
bet 2. v. 281b un d uzr. tai arāja vajaga; 1. v. dziedā-

tajā iet no druvas druvā, meklēdama savu arāju, galv.
varianta līgo kā bite, bet 2. v. ne pati meklē, bet

liek to darīt bitei un šī paša var. 111cun citas uzr. liek

bitei atvest arāju. Pareizāki te runāt par meklē š a -

nu, jo tautu meita mekJē (izmeklējas, izraugās) savu tau-

tieti un mūža dzīves vietu, kamēr par vešanu pienāk-
tos runāt tik iegājību gadījumā. Un tomēr katrā gadījumā
dziesminiecei taisnība, jautājums tik, kas tai licis izraudzī-

ties vienu vai otru versiju. — Asociācijas ved arī uz dzie-

smu virknēm, sk. Baronu I, XXII v. c. Viena un tā pati
dziesma var taču ietilpt vairākās gadījumu un nozīmju
sfairas, ta 4975 ir gan bāreņu dziesma, bet ar to pašu mo-

tīvu mitoloģiskās 34035—47. Piem. tādu dziesmu kā FBR
XI, 9 „Līdz šai diena mātei dēls, I māsām bāleliņš; Ni nu

vaira mātei dēla, Ni māsām bāleliņa" — grūti būtu sa-

prast, ja ne attiecīgais variants BW. 27727, kas bēru dzie-
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smās, bet grūtības tās, ka dziesmu var attiecināt uz vai-

rākiem gadījumiem. Bet ja tā, tad blakus vienai noteiktai

dziesmai stāv citi motīvi, arī no citu sfairu tekstiem. Tā

tas 28226, kur brālam mieži līdumā un māsai rozes līduma

malā, bet 2. variantā šīs rozes vidū, kas īsteni nekad ne-

var būt; atrisinājumu dod puķu dārzu dziesmas, sk. 6442.

6437, 6408, kur vienas puķes pa dārza malām, citas vidū.

Un rezultātā vēlēšanās paplašināt sakāmo tekstu dod tā

saucamās dziesmu virknes, īsti dažādu motīvu sakabinā-

jumus, kurus satur kopā gan kāda svarīgāka ārēja pazīme,

piem. kopējs apdziedamais, gan asociācijas, kas no viena

apceramā ved pie otra, gan arī pašu tekstu piederība da-

žādam izmantošanas sfairām. Tāds motīvu sakabinājums
piem. 27910, kam 1. strofa no 27909

2

,
otra no 28128. Diez-

gan neatkarīgas daļas ir astoņrindniecē 28820, no kuras
•2. daļa 28773 ir patstāvīga dziesma, bet 287421 atkal pie-

vienojams kādam citam gabalam, kas dziesmas galvenajā
variantā viens pats

27). Par asociācijām īsi ieminējies arī

L. Bērziņš, piem. IMM. 1926, 7, 27 un LD. I, 79 un 91.

3) _Variēšanai svarīgākais avots dziesminieka perso-

nība, tā gaume, uzskats, parādību interpretācija,
īpatnējais reālitātes pārdzīvojums.

28) Piem. 18415. dzie-

smā tautieša vedamā līgava zīļota : sudrabota : pērļota, bet

1081
uzr. hūmorists tā vietā ielicis gaudena. Te izpaužas,

tā_sakot, asprātība, parastā parādīšana neparastā gaismā.

Tāpat 28412. — 2. v. mēslus izvadāja, bet 5. vizināja!
Jeb 15881 — runa par mācītāju, kas man draudziņu
pielaulā, bet 1. v. kas mūs kopā saknābina. Iz-

teikties var, piem., tieši un netieši, tā 34030, salīdzinot ar 34033,

pasaka daudz tiešāki, ka saules meitām gaidāmi precinieki —

Ik rītiņa Dieva dēli kā vanagi lidināja — kamēr 34033 tas

pats daudz netiešāki — Še šķitās Dieva dēli Kumeliņus dusināt

(Taču tas pats nolūks kā vanagu lidojumam!). Gaume (var-
būt arī nejaušība) 28087 dz. „Pate Dieva dāvaniņa Cita citu

valkājās : Zirdziņš vilka ecēšiņu, Ecēšiņa labībiņu" —

bet 97g uzr. valkājās vietā vazājās. Piemēri dažādam

uztvērumam, interpretācijai : 2709 zelta naudu kaldina, bet

") L. Bērziņš SDP. VIII, 21. v. n. gan šo galv. var. doma tik par

atluzumu no lielākas dzejas, proti Jās pašas 28742
1

, bet labāki vedas do-

māt, ka tas nav pamats, bet rezultāts divu patstāvīgu dalu sakusumā.
28) Par šādam personības studijām dziesmas ieminējies sava laika

A. L. Pogodins sava rakstā OnepiCß pa3BHTi.a jiaTßinīcKoš 3xHorpa(ļ)iH
3anocji-kn;Hiji imTHajmaTi, jrfcn, (}K- M. Hap. Ilp. 1904, Kq 3), piem. 94.
lpp. v. _c. Jāpiebilst, ka Pogodins interesējies sevišķi arī par variantiem,
piem. lūkodams tos klasificēt, sk. 92. lpp.
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citos uzr. arī li ēdina; 31351 dziesminieks aizdzīts uz

Vāczemi, bet pēc llld uzr. aizbēdzis; 2276. tēlo kādu

smalku viesi (šai gadījumā —■ kaķi!), kas neguļ bez palaga, un

atsevišķi dziesmas variētāji lūko aprādīt kāpēc — tas iiela ra-

da || lielu radu
29); augstu ļaužu : goda viesis : goda vīrs;

3152, lūdz māti atpūsties, jo meitas jau malējas — gan atkal

mātei (pēc meitu izprecēšanas) būs jāmaļ vedeklu vietā rīta

māļi, bet 1. v. mātei izteikts pārmetums par meitu lološanu;
31941. „Augsti kalni, dobi ieji [==* dziļas lejas; vīr. kārta var

būt atskaņas dēļ ar ka 1 n i), Lauza manu zobeniņu," bet citā

uzrakstījumā dobes-, lejas; bajāru bagātība un lepnība iz-

paužas arī kumeļa izgreznošanā —■ kur bajāri jāj, tur zīda

pušķi zemi slauka, bet kamēr 31237 šie pušķi savā vietā,
tikmēr 31242 tie noder bajāru izzobojumam, kas izjājušies dažu

labu sētu pēdīgi pārguļ „tautu meitas laidarāi"; 28128 brālis

bagātās rudzu ražas savākšanai klēti cērt „deviņiem arodiem"

(apcirkņiem), bet vienā variantā arī atslēgām; tai pašā
dziesmā bagāto ražu izsaka vārpas ziedēšana „deviņām aili-

ņām", bet 2. v. tīruma līgošana „deviņiem ielejiem"
30) un va-

riācijā „ielokiem" (te acu priekšā, acīmredzot, paturēts lauka

lielums!). Ne visi vienu un to pašu saskata, piem., 33271 saim-

nieks sēd galda galā „baltā linu krekliņā", bet 1. v. tam „alus.
kanna rociņā" — te tā tad dziesminieks meklē kā vislabāki

raksturot, šai konkrētajā gadījumā, saimnieku. Zīmīgas variā-

cijas šai ziņā 33275. „Lauziet skalus, pūtiet guni, Laidiet Dievu

istabā! Dieviņš stāv aiz vārtiem, Nosvīdušu kumeliņu;" bet

cita var. pirmajā vietā uguns pūšana, citā skalus nelauž (ko
mest pavardā), bet tikko vēl plēš, vēl citā nav aicinājuma

laist,_bet Lūgt; ir arī griba aprādīt kāpēc lūdzams istabā —

viena variācijā tas nosalušām kājiņām (tāpēc arī uguns

pūšana!), bijis tam tālāks ceļš, jo kumeliņš nosvīdis, arī

nosarmojis jeb vēl citā variantā nosalis. Dažāds uz-

tvērums vērojams, piem., 34032, ja viens variants aicina saules

meitas mazgāt baltu liep_as galdu goda dēļ, bet cits tāpat
aicina tapec, ka dieva dēli nāks saules meitas dar ba_ lūkot.

Un ko katrs redz, var liecināt 27903, kur gan melnā, gan

zaļa vabulīte, jo arī viena un tā pati melnā maija vabulīte ir

g_an melna, bet arī ar zāļu spīdumu melnajā krāsā. — Viena un

ta pati parādība dažādi apcerama, sal. 3147 „Ai, vecā vecai-

nīte, Auga tevī rudzi, mieži; Ai, vecā māmuliņa, Gudra biji

29) Liela rada = lielas dzimts, tā tad ievērojams, arī bagāts. Vārda
dcl sk. A. Švābes Latv. kultūras vēsturi I 1, 107 — rads: kr. pojr&.

30) Domāti laikam deviņi vilni līgotajā druvā; 28132. taču pielī-
dzina rudzu tīrumu ezeram, bet 28012. un 28013. tīrumi līgojas kā ūdeni-
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padomam" — un 3148 „Ai, vecā vecainīte, Aug tev daiļis dā-

boliņš; Ai, vecā māmulīte, Aug tev daiļas malējiņas;" izeja
abos gadījumos vecaine, bet vienam prātā dienišķās dzīves

augi rudzi, mieži, otram pušķotājs, greznotājs āboliņš
(sal. šai ziņā Jāņu dziesmas!), un parallēli izaug arī domas par

māmuliņu — vienā gadījumā tā praktiskajai dzīvei vajadzīgā

gudrā padoma devēja, otrā daiļo malēju audzinātāja. Viena

un tā pati glezna dažādu domu radītāja salīdzinot 4762 „Sīki
iērza žagariņi Paši pūta, paši dega; Drauga bērni bārenīši

Paši tek nesūtāmi" ar 7029 „Sīki, mazi žagariņi Paši pūta, paši
dega; Sīkas, mazas meitenītes Pašas vērpa, pašas auda."

18879 variantos dieveros ievedamā jūtas kā lielos ozolos,
cita kā 1 i c 1 ā un cita kā m c 1 n ā c g 1 i c n ā, vēl cita kā k v p-

los ozolos. 13749 labi dedzināmā egle smalku : biezu :

: mellu : sīku skuju, kaut šiem epitetiem apzīmētas skujas
dabā gluži viena veida.

4) Variējot tekstu dziesminieks sekmē tā literā-

ri sk ā s vērtības. Dziesminiekam ir savi īpaši uz-

devumi : literāriski, stilistiski vai citādi apzīmējumi. Vi-

ņam vērā paturams darbs kā pašvērtība un tā baudītājs.
Jāmeklē labākā izteiksme, saskanīgākie vārdi, zī-

mīgākās gleznas, saderīgākās darba kompozicijas sastāv-

daļas, jārūpējas par saprotamāko tekstu. Lai ska-

tāmies tik, piem., 2266, kā tur dziesminieki lūko parādīt

kaķi: 1. v. zelta pieši, kaula nagi, sudrabiņa ķelderīši; 2.

v. kaula pieši kājiņā, samta svārki mugurā; 3. zīda josta,

samta svārki, pazeltīti zābaciņi; 4. zīda zeķes, samta kur-

pes, griķu salmu cepurīte. Tā nav tik rotaļašanas bez

mērķa, bez nolūka! Te mēs ieskatāmies mākslinieka

darbnīcā; dzejnieks tāpat kā gleznotājs ar savu otu vai

skulptors ar kaltu meklē labāko, ar savām atziņām,

mērķiem un gaumi saskanīgāko. Katrs nieciņš te svarīgs !

Vēl cits piemērs: 28245, dziesma norāda, ka auzai vaja-

dzīgi lielie tīrumi (2. v. auzu gan novieto līduma, bet

tas nesaskan ar praksi) un auzai pievieno arī epitetu —

baltskare : baltzare : baltspure : garskare : starainā :

baltstare, bet vienā variantā arī 1 i c 1 s ka re, kas tik labi

iederas visā gleznā, jo augs lielām skarām prasa sev

arī 1 i c 1 v lauku, kā aprāda 27896 dz., ka auzai vajaga liela

lauka — „Kur tu pati grozīsies, kur skariņa līgosies?" Da-

žādus skaidrojumus viena un tai paša jautājuma atrodam

33279: Liniņu labad līgot gāju, Lai mani liniņi līdzeni

aug; bet 208duzr. „lai tie. līgot līgo" (tāpat ka šūpo-

les) un 1. v. „Liniņu labada šūpuli kara, Lai āuga liniņi
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kā šū p v 111 i s." Labākā paskaidrojuma meklējumu var

vērot 27958: „Dodiet, brāli, man maizītes Deviņām

nedēļām, Es vārpiņu ieraudzīju Lielajā tīrumā
4

' — ar

variācijām Jau rūdzis vārpu rieta", „bāliņu, vēl maizītes",

„gādā maizes, bāleliņ" v. v. c. Acu uzmetienā šāds teksts

taču ne sevišķi skaidrs!31) Līdzīgi 28205, kur dziesminieks

lūko pateikt pupu uzauguma laiku, tad tās ir bļodiņā :

katliņā :* ēstanā : šķītavā : ēstavā : ēšanā : ēstenē (par
svešāko vārdu nozīmi ME. sub. ēstuve un šķītava =

=* das Pflūcken). Vienu un to pašu var taču dažādi iz-

teikt, tik kā zīmīgāki, piem., 2214 no ciemiem gājēja no-

- gurušo gaitu tēlo ar vintaru vantaru, bet 2. v. 1 am-

pata lampata. — Var te vēl aprādīt vienu otru kon-

krētāku gadījumu: a) Nesaprotamais tiek padarīts «sapro-

tamāks" : 28178 ir runa par ciņu ecēšanu (kas va-

pļavā), un tik 1. v. c i 1 i ņu (sk. ME. sub. y.) —

te ta tad dziesminiekam nav bijis saprotams c i 1 v vārds;

trumuļa vārds nav saprasts 31264 ar 1. r. „kungs vārīs

trumelīti" — Lv. pareizi „kungs virs trumulī" (ellē); nav

izprasta adjektīva piederība 34032 dz. variācijā „bērž to

baltu,_ liepu galdu" (jo galds ir jāmazgā balts, nevis jā-

mazgā baltais galds), — pareizi 1. v. ,',bērz tu baltu liepas

galdu" (tāpat kā „mazgā baltu liepas galdu"), b) Nesa-

protamo, dīvaino, fantastisko cenšas padarīt vēl fantas-

tiskāku, piem., 28130 : 28130
1

.
Tās ir tā tad īpatnējās iz-

teles dziņas. Ar viņām sakrīt vēlēšanās plašāk pastā-

stīt, vairāk paskaidrot, izpušķot, sk. 28354 : 28354
1

; 2333 :

:5. v.: 10. v.; 19041
: 1904. Te iederas garāko dziesmu

epizodes, piem., putnu kāzu apcerētajā 2686; 2298 : 2298
2

.

Iztēles dziņa veco liek arī pārdarināt jaunā, sk. 32170

un 32171 (varbūt pavisam jauna); citkārt samainīt objek-

tus, kā tas šķiet 2198 (tēva dēli): 33703 un 33704 (Pērkon-

dēli), 2266 (kaķis): 22665 (sesks).

5) Variēšanā sava loma konkrētiem ar dziesmu

teikš_anu saistītiem apstākļiem: a) svarīga ir situācija,

kurai_ jāpiemēro teksts, piem., 28093 arājs, bet 1. v. pļāvējs,
b) _Pec konkrētajiem apstākļiem vispārējais tiek spe-
cializēts un otrādi: 28220 „upes mala", 1. v. „Susējas ma-

la"; 3679 „tēva zeme", v. „Krotes (etc.) zemīte"; 28437 N

w) Atrisinājums tai mācībā, ko esmu dzirdējis no sava vectēva un

citiem Zemgales Biržos: kad rudzi, jau vārpās „sagājuši", tad līdz Jaunai
maizei" vel jāgaida deviņas nedēļas — 3 nedēļas rudzi zied, 3 briest un

3 _karst (graudiem sacietot galīgi nogatavojas pļaujai). Dziesma tā tad
masa maizes cepēja griežas pie „maizes" (labības, miltu) devēja.
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(saimnieks)
L

1. v. Annīte (saimniece); 28176 (dziesma diezgan

savada) Tnne, Pēteris : māsa, bāliņš; 28663 un 4. siena pļā-
vēji konkrētu pagastu ļaudis, 28709 „pūriskī, oriskī"; 31964 ir

gan leišu un krievu meita, gan arī tautu un kara m. c) Ir dzie-

smas arstereotipām formulām, kurās var ielikt kādu

vien vēlas vārdu, sk. 28161, 28162, arī tādā gadījumā, kā
28586 : 28587. d) Teksts variē pēc konkrētā fakta, piem.,
28323 zīļu, bet 1. v. vara vainags; 28128 var. mūs' bā-

liņis un mani brāļi, c) Var dažreiz tā būt, ka vienalga kā

sacīt: 28519 par bara vedēju teikts, ka tā Jumi noravējusi",
bet 28520 „nav atstājusi"; 15905 aiz dūņu purva līgava,
15916 staigna purva malā sniedze; 18803 cielaviņa, Lv.

bārenīte, 13. tautu meita; tāpat (gan citiem iemesliem)
19009 sakārņu kaudze, 344 uzr. Jūs māsiņa".

Būtum nu galā. Būtu jācer, ka par šiem jautājumiem de-

rētu interesēties, un tādā gadījumā arī šis darbs — kā jau stu-

dija — varētu noderēt tautas dziesmu teksta kritikas priekš-
darbiem.

Paskaidrojums par_ Folkloras_ studiju 1. un 2. gabalu
(Ceļos I). Apstrādājot no dainām ekscerpejamo vielu šim gabalam,
vēl vairāk kā agrāk domāju, ka min. studijās ierosinātie ja_utājumi
loti svarīgi. Ko lai zina par tekstu, ja nezina vina uzrakstītajāI*,1*, tei-

cēja un apstākļu?! Tamdēļ darbs, kas sakopotu zinas par uzrakstī-

tājiem un teicējiem — domātas te Latvju dainas — sniedzot arī pār-

skatu par to repertuāriem — svarīgs un neatliekams, ja ievērojam,

ka viens otrs no uzrakstītājiem vēl var sniegt zinas pats par sevi.

Daudzi aizgājēji vairs to nespēj. Diemžēl, kopš min. studiju parādī-
šanās (1931. g.) neviena speciālāka pētījuma šai Jautājuma nav pa-

rādījies, kaut dažs labs no vecākās paaudzes bagāts labu ziņu avots,

lai sasektu pēdas viņu laiku mazāko _darbinieku vidū. Varbūt, ka

vainojams šai ziņā arī tāds apstāklis kā piemērotas vietas ziņu_ publi-
cēšanai, īpaši pēc Latvju grāmatas apstāšanās grūti sameklēt pie-

mešanās vietu miscellistikai. Un pētījumi te vajadzīgi sistemātiski,

nepietiek ar to, ka zinām, piem., Dzelzkalnu Anna — Tirzmalietes

māsa (kā norādījis Ceļu 1. b. redaktors 72. lpp.), bet cilvēks jāpazīst.

Ar acumēru vien nepietiek. Tam _maza nozīme, piem., vai nav ku-

riozi, kā novērtē dziesmu uzrakstītājs sava vākuma apmērus un kādi

tie faktiski (sk. par P. Blauu Ceļi I, 68).

Trūcīgākas korrekturas deļ min. studijas ieviesušas nepatīka-

mas drukas kļūdas. Tas vēl nekas, ka secība pārvērsta par

ricību, nospriež par nospiež. Svarīgākās te izlaboju:
68. lpp. 6. r. no apakšas Roze = Boze, 70. 6. r. no ap. 33 vietā 32

un 5. r. 12421 vietā 12136, 72. 3. no augšas aiz Mākonis svītrā-

jams kommats, bet 19. A. Porītera vietā P. Porīters. 73. 19. no

augšas krājuma = krājumu, 19. no ap. ksta = kstu, 74. 8. no ap.

pie 40
1

otrā a vietā b, 59 c vietā 59 i, 75. 12. no augšas 124* vietā

127\ 76. 10. no augšas vārdos = vārdus, 78. 18. no ap. Blumfelda =

Blūmenfelda.

Tautas dziesmu pasaule pielīdzināma jūrai, kas neapre-

dzami plaša nostājas mūsu acu priekša; dažādi ta izmanto-

jama; skaista tā; bet zinātniekam tā pilienu pa pilienam —

jaizsmeļ.
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L. Freimane.

A. Brigadere par "KaralieniJānu".

Ir ļoti daudz runāts un rakstīts par Brigaderes jaunāko_ lu-

gu «Karaliene Jāna". Domas un kritikas bijušas dažādas. Tā ka

biju apņēmusies doc.L. Bērziņa seminārā lasīt referātu par Ka-

ralieni Jānu, gribēdama īsti zināt, ko Jāna nozīmē šai drāmā,

gāju pie godājamās rakstnieces pašas. Viņa gan teica, ka

rakstnieks labprāt negribot stāstīt par saviem darbiem, bet

savus paskaidrojumus tomēr man neliedza. Domāju, ka pa-

skaidrojums var arī citiem būt interesants.

Jāna viņai esot ļoti mīļš tēls, Darbs radies sirds ugunīs
— tāpat kā visi citi, bet šis esot sevišķi mīļš. Krūtīs bijis tā,
ka vajadzējis runāt. Tur esot viss sasāpējušais laikmets re-

dzams. Darbā neesot tēlots tikai laikmets vien, bet tas esot

vairāk domāts sievietei. Darbs rakstīts, lai sauktu šo laiku

sievieti atmosties un rādītu, kādai tai vajadzētu būt. Tur

ietverta pat nākotnes sieviete — stipra, spēcīga, kas spēj vie-

not. Nākotnes sievietei jāmīl sava tauta un tēvija vairāk kā

tagad sievietes to dara. Viņai jābūt tai, kas ieaudzina tau-

tai savas dzimtās zemes mīlestību. Jāna mīl savu dzimteni un

tautu vairāk par visu. Galvenais Jānas uzdevums ir vienot.

Tas katras sievietes uzdevums nākotnē.

Bet katrā sievietē ir arī māte, arī tas ir viņas uzdevums. Šo

uzdevumu neviena neatstāj nepildītu, jo daba to prasa — tas

viņas likums, tam nevar pretoties. Jāna tad nu parāda,: cik

spēcīgas un stipras ir šīs jūtas. Viņai nav_ bērnu, tas ir dievu

bet mate viņa tomēr ir. Viņa kļūst lielāka par māti

ģimene._ Sakrātās jūtas ir tik spēcīgas, ka savā siltumā un

mīlestībā spētu pat pasauli ietvert. To Vilnis saka: „Tu vald-

niece un māte!" Taisni tad sieviete pāriet radošā sfairā. Viņa
atdod visu sevi dzīvei, darbam. Savu mātes mīlestību viņa

spej daudziem dot, tā iet pāri ģimenes robežām. Visai tautai

pieder viņas mīlestība. Jāna saka: „Tie ir mani bērni, mana

jauna tauta!"_ Ta tad nu Jāna ir māte, vienotāja, draugs ģi-
mene.

— Kapec Jana mirst? Gluži vienkārši — viņa visu

izpildījusi, kas viņai nolemts. Viņas nāve nebija padošanās.
Daba ir daudz tadu gadījumu, kur nāve ir uzdevuma izpildī-
šanas noslēgums. Tā bija jāmirst Jānai. Viņa dzīvoja tik ilgi,
kamēr piespieda Margoti uzvarēt. Uzvarēts bija, ko tad viņa
butu vairāk danjusi._ Margotim viņas arī vairs nevajadzēja.
Tam palika dels. Jāna viņam to atdeva. Viņa apvienoja
Laiknemiņe izaudzēto ar Margoša tautu. Margotis kļuva
stiprs. Janas misija nu bija izpildīta.



69

J. O. Freimanis.

Daži dramatiski pavedieni mūsu bēru ierašās.

Doc. L. Bērziņš apcerējumā par „Latviešu tautas dzejas

nozarēm" (I. M. M. 1927. 11. p.), runādams par bērēm, aizrāda,
ka „senās bēres ir īsti drāmatiskas". Gribu pievienot šeit da-

žus materiālus, kas šo drāmatismu vēl pasvītrātu.

Ļaudona. (Ziņu avots: manas vecmātes un paša no-

vērojumi pasaules kara laikā.)

Kad nomirējs mājās jau „aplasīts" (šo garīgo ceremoniju

izdara mācītājs vai kāds vecāks vīrs) un viss jau sagatavots
braukšanai uz kapiem, tad mājas saimniece nes apkārt un vi-

siem izdala sieru, kas katram turpat arī jāapēd.
Uz kapiem braucot, pajem līdz muciņu alus un kurvjus ar

plāceņiem- un citām ēdamvielām.

Pēc līķa aprakšanas visi bērinieki un arī tie, kas atnā-

kuši uz kapiem pavadīt nomirēju,, turpat pie kapu vārtiem no-

metas zemē uz paklātām segām un ēd un dzer līdz vēlai tum-

sai. Pēc tam bērinieki brauc atpakaļ uz bēru mājām un svin

bēru godu tālāk.

Kad līķis (šai gadījumā vecais tēvs) jau paglabāts, un bē-

rinieki no kapiem atgriezušies bēru mājā, tad salasa tās eg-

lītes, kas bija noliktas gar durvīm, ceļmalām, aizkurina ar tām

krāsni un sauc paglabātā vecā tēva meitu sildīties:

Nac. meitiņa, sildīties, —

tēva kurta uguntiņa;

ne tas vairs kurinās,

ne tu vaira sildīsies.

Vestiena. (Avots: Vāvere, 65 g. vecs. Novērojis

priekš 50 gadiem, kādas vecas mātes bērēs.)

Kad bērinieki brauca no kapsētas mājās, tad tie, kas bija

palikuši mājās, aizsprostoja tiem ceļu ar bēru eglītēm. Atrak

cauri nelaida, kamēr kautko ziedoja jeb deva ko iedzert.

No kapiem pārbraucēji pera mājas palikušos ar skujam

un teica: „mirstiet, mirstiet, kapsētā vietas diezgan!"

Kad ienāca istaba, dziedāja:

Mus māsiņu apberam
baltajām smiltiņām.

Bēres dzēra trīs, četras dienas. Bērēs tika izdalītas arī

nomirējas mantas. To darīja tā: nomirējas brālis — šo maju

saimnieks — pajēma mantas rokās un nostājās istabas vidu.
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Citi bērinieki saķērās rokās divi rindās, nostājās abās pusēs

mājas saimniekam un dziedāja:

Nu uz priekšu, nu uz priekšu,

atpakaļ, atpakaļ.
Nu uz priekšu, nu uz priekšu,

atpakaļ, atpakaļ.
Vakar māsu glabājām,
Šodien mantu dalīsim. :.:

Citam cimdi, citam zeķes,
citam vecas kažok' lampas :,: (lampas = gabali)
Citam cimdi, citam zeķes,,

citam vecas sietavas :,: (sietavas = kāju auti)_
(Tālāk tekstu Vāvere vairs neatceras, bet beigās esot nā-

kušas mantas resp. vārdi, kas atrodami tikai nerātnajās
dziesmās.)

Dziedāšanas laikā bērinieku rindas virzījās uz priekšu un

atpakaļ (kā jau dziesmas teksts norāda). Kad viena rinda gā-

ja uz priekšu, uz mājas saimnieka pusi, otra atkāpās atpakaļ
un atkal otrādi. Tā tika izdalītas nomirējas tuviniekiem un arī

citiem bēriniekiem dažādas sīkas mantas.

Beru laika arī pesteļoja: leja dzērienus un ēdienus ista-

bas kaktā, uz sliekšņa, lai nenāktu mājās nomirušo gari.

Bēru ierašas ir stipri atkarīgas no tā, kas ir miris: jauns

nepieaudzis, ģimenes apgādnieks vai vecs, kas garu mūžu no-

dzīvojis un savu miršanu itkā gaidīt jau gaidījis. Pirmajā ga-

dījumā visas ierašas ir apvaldītas, rezervētas. Te lielais žē-

lums pēc aizgājēja visus pārjēmis. Bet pavisam citādi otrā

gadījumā. Viss noticis dabīgi, nav nekā negaidīta. Te tad

arī brīvi izpaužas viss piederīgais bēru ceremoniāls.

J. Bričolis.

Sīkums par Niedrīšu Vidvudu.

_Par Lautenbacha Niedrīšu Vidvudu var piebiedroties
L. Bērziņa spriedumam: N. V. „pēc galvenā domu gājiena ir

eposs, bet pēc atsevišķo daļu satura — vesela teiku, pasaku,
mīklu, dziesmu un sakāmvārdu kompendija. — Ciktāl... vie-

nība darba atrodama, tā ir autora paša un ne tautas darbs.

Sī iemesla dēļ N. V., uz tautas tradicijām dibinādamies, tomēr

nav tautas eposs, bet ir Lautenbacha sacerējums" (La-
tvieši II 104). Jāpiemetina, ka par tādas kompendijas autoru,
tik citiem vārdiem, aprāda sevi arī pats Lautenbachs Latv.
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lit. vēsturē I 64. Jautājumu vai darbs tautas eposs šai gadī-
jumā izšķir tā tad darba vienība resp. kompozicijā, kas jāsa-

prot tā, ka tautas dzejā nav nekā N. Vidvudam līdzīga. Un

tiešām: Barona Latvju dainās nav nekādu plašāka apmēra

dziesmu, bet ja ir arī šis un tas, ko varētum dēvēt par eposa

varoni, kas vairākkārt apdziedāts turklāt dažādās situācijās,
tad bez nolūka radīt lielākas kompozicijas. Un kur nav šāda

nolūka, tur, protams, nav arī rezultāta. Bez tam jāievēro, ka

varbūt lielākā Barona krājuma garāko dziesma dala ir, acīm-

redzot, jaunāku laiku ceļotājas romances. Bet var būt, ka kād-
reiz ir bijuši arī latviešiem darbi, ko varētum dēvēt ja ne par
eposiem, tad episkām dziesmām? Tas var būt. Par to runā

arī Kr. Barons Ld. I, XXIII, ka senču politiskās patstāvības
laikos būšot bijušas „dziesmas par sen pagājušiem laikiem, par
slaveniem senčiem un viņu darbiem un cīņām". Kādas atmi-

ņas no tām, pēc Barona domām, būšot varbūt vēl teikās un

pasakās. Šīs domas par pāri palikušajām atmiņām brīnum

labi sakrīt ar Lautenbacha domām par pasaku nozīmi „pie
latv. seno dievu un varoņu teiku tuvākas apgaismošanas, i z

kurām tautas eposs izceļams" (Latv. lit. vēst. I

81). Tieši šīs domas, ka arī latviešiem bijis eposs vai kaut

kas tam līdzīgs, varēja vedināt, kā man šķiet, uz domām veco

atjaunot, vielu, kā šī eposa fragmentārās atliekas, sameklējot

pa dziesmu un pasaku krājumiem. Gan, protams, arī te bija

vajadzīga uzmanība. Var taču teikt, ka Barona krājums ir

konglomerāts, kas uzjēmis sevī atsevišķo teicēju repertuārus,

bet šo izplatījuma robežas dažkārt var būt stipri šauras. Taču

jābūt ar ko atšķirties novadam no novada vai ciltij no cilts,

ko min gan chronisti, gan ceļotāji, un no kam refleksi ir tagad
novadu savādībās. Senāk piem. Kursas, Zemgales un Sēlas

starpā varēja būt vēl lielāka šķira kā tagad. Un ja nu tas tā,
tad jādomā par lokālajām tradicijām arī dziesmās. Pašlaik

gan nekādu pētījumu par šiem jautājumiem nav, tā ka par tiem

turpmāk, bet secinājums ir tas, ka par latvi_ešu eposuJā-
runā ar apdomu. Vēl apdomīgāki, protams, jārunā par kada

visām baltu tautām kopēja eposa jēgumu, par ko tomēr, cik

šķiet, domājis Lautenbachs (sk. viņa Kurzer Umriss der letti-

schen Volkspoesie 16. lpp.; savu Očerki iz istoriji ļitovsko-

latvšskago narodnago tvorčestva I 221. lpp. runa Laut. par

baltu tautu Rigvedu un 198. izsakās, ka leišu daiņas saska-

tāms latv. dziesmu vecākais veids).

Bet kompozicijā vien vēl nav viss. Galu galā kautkadi

paraugi būs tomēr saskatāmi, un var taču riskēt pieturēties pie

klasiskajiem eposiem. Vajadzīga tik persona, kas spej par-
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valdīt plašo vielu. Jā — persona, jo par kādu kollektīvu radī-

šanu te nenākas vēl ne tik runāt kā mazo dziesmu radīšanas

jautājumā. Tagad gan arī nemēdz vairs runāt par kollektīvo

radīšanu, kaut pašā pēdējā laikā ir kādas jaunas teorijas (jāno-
rāda uz P. Bogatyreva un R. Jakobsona rakstu Die

Folklore als eine besondere Form des Schaffens:

rakstu krājumā Donum natalicum Schrijnen 900 v. t). Nav arī

tāds tautas eposa radītājs jādomā pašās pirmajās dzejas sta-

dijās. Tautas dziesminieki gan ir anonimi, bet ne to pašu var

teikt par eposa radītājiem, grieķiem piem. eksistē, ja ne vairāk,
tā pati mītiskā Homēra persona. Un ja jau somiem varēja būt

E. Lonnrots, kāpēc tad latviešiem ne Lautenbachs! Ir taču

Lautenbacham vajadzīgo zināšanu, ir viņš arī dzejnieks, kam

nenoliedzama kāda episkās dzejas meistara ādere. Varbūt tik

laiks, kā izsakās L. Bērziņš 1. c, nebija izdevīgs episkās dzejas

kultivēšanai Lautenbacha pasāktajā virzienā. Tauta bija jau,

pa daļai, izgājusi ārā no vecās dziesmu pasaules, tā ka sāka

zust organiskās saites ar šīs dzejas vielu. Bet tautas dzejas
noteikumos nu ir, ja ne katrreiz aktuāla, tad tomēr visiem pa-

zīstama viela, piem. tautas dziesmu irbe vai vanags jāsaprot
bez kommentāriem, kaut gan arī „visiem pazīstama viela" nav

jāsaprot bez jebkādiem ierobežojumiem. Nav jau tautas dzejā
tikai vidējais. Arī „tautā" ir grupas ar savām interesēm un

intencijām, un var būt arī ne visur atzīta un pietiekoši pazīsta-
ma tradīcija. Pēdīgi dažu dziesmu funkcija vien var norobe-
žot pazīšanas plašumu: bērnu dziesmas piem. dziedamas cau-

ru gadu, kamēr bēru vai citas apceres viela tik izjēmuma gadī-
jumos un vēl ne no katra mutes.

Daži vardi nu vajadzīgi par pašu episko vie Iv, vai

ta pavisam atrodama tautas dzejā, un ja, tad cik un kāda. Pa-

rasti taču doma par latviešu tautas dziesmām kā liriku jeb
lirisma piesātinātu dzeiu (tā P. Šmits. Revue des ētudes slavēs

IV 81. L. Bērziņš Izgl. m. mēn. 1927. IX, 171). Bet ir arī jā-

ievēro, ka_ šie spriedumi vairāk pēc acu mēra. Nekādu eksaktu

motīvu pētījumu nav, nevar tos tā tad salīdzināt ar pasaules
literaturaresp. folklorā pazīstamajiem materiāliem un pēc tur

piejemtajam normām klasificēt episkās un liriskās dzejas tra-

dīcija. Protams, arī robežu te tik un tā grūti novilkt, vairāk
jāapmierinās ar konvenciju. Var būt pat runa kādu stadiju īsti

reprezentē latviešu tautas dziesmas, var taču būt, ka tur vēl

kads pirmatnējs sinkrētisms. Un tomēr par epiku var runāt,
to dara arī L. Bērziņš rakstā Latv. tautas dzejas nozares (IzgL
min. men. 1927 IX—XII; tieši par episko nozari XII, 497 v. t).
Episkas dabas motīvi ir. Arī latvietis varējis būt „kareivisks"
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(L. Bērziņš 'Latviešos I 247), kaut gan dziesmas vairāk kara,
ne kareivju (1. c. 248). Bet kur kareiviskais, varonīgais, tur ari

pats varonis, un kur ir varonis, tur jābūt spēku reālizējuma ie-

spējai. Episka viela jau ir piem. tā pati ikdienišķā varoņa dzī-

ve, kā 31104. dziesmā: varonis pie ciņa dzimis, par kalpu

audzis, bet Dievs devis tik daudz mantas, ka kungu pienākums
gādāt novadu. Tiešām, tīri vai Purapuķes Sava kaktiņa, sava

zemes stūrīša pirmā daļa, tik varonis bez vārda! Tādas- pat

parallēles ar rakstnieku darbiem varēs atrast precību un kāzu

dziesmās, īpaši ar sekojošā sievas likteņa tēlojumiem. Un ir

arī motīvi, kuros tautas un episkās dzejas acs vēršas pret daudz

brīnišķāku pasauli, jo tā jau nu ir, ka atsevišķās sētas spēka,
darba un likteņa brīnumi nobāl pret to, kas redzams pasaulē
un kas domāts pasaulei. Ne velti ir tādi māju vārdi, kā lāč-

plēši, vilkplēši. Bet kamēr pasakās pa pilnam šādu spēka vīru,
tikmēr dziesmas stipri atturīgas. Tās varbūt tāpēc, ka dziesmu

sacerētājiem nav episkās distances: pasakas teicējam nav ne-

kādas personīgas intereses par stāstījuma varoni, ne tā piem.

māsai 3446. dziesmā, kuras bāleliņš „kā Vāczemes ozoliņš".
Un dziesmas gandrīz visas „personīgas", tās izaug no dzīves,

„dzejnieka jūtas", kā skaisti saka L. Bērziņš, „ir bišu spiets,
kam ārējie apstākli dod zaru, kur nomesties" (lzgl. m.

mēn. 1927. IX, 172). Vai lai māte, māsa — šīs dziesmu darinā-

tājas — dotu tā vīra episko slavinājumu, kas solās „kad es

augšu, vīris būšu, lācim ceļu negriezīšu" (2964)? Va-

ronība un tās slavinājums netiek individuālajai sētai pari, ta

ka apbrīnojama, slavināma nacionāla varoņa resp. vadoņa laga

nevar saskatīt. Un galu galā atsevišķajai sētai nav kur likt

īstos episkos varoņus — tiem jāiet pasaulē meklēt savu preti-
nieku. Tāpēc jau ar tik pasakās ir runa par milžiem un citiem

stipriniekiem, dziesmās tas ir tāds retums, ka Barons gluži

pareizi pie 2959. 1. var. „Vār, māmiņa, biezu putru, lai aug

dēliem biezas krūts, lai varēja cīnīties ar milžiem, varo-

ņiem" licis jautājuma zīmi. Dziesmās ir anonimais varonis,

kā vārdu zina tik mīlošā dziesminiece. Bet īstajam varonim

jābūt ar vārdu, kaut ar pēc vienas otras īpašības vien, kādļ pa-

sakās ir koku rāvēji, kalnu stūmēji. Gan jau arī dziesmas ir

tādi varoņi kā 31816., kas trim lēcieniem izjāj Rīgas pili un

otriem trim būtu Daugavu pārpeldējuši, bet arī tad dziesma pa-

liek tikai fragments, bez episkā plašuma. Nav pacele
tos pāri visiem citiem „bāleliņiem". Kādas Dārtas (28404) vai

Pētera (25098) vietā tikpat labi var būt Anna vai Miķelis. Taču

viela butu, piem. tas pats anonimais bāleliņš ir tālas svešas

zemes izstaigājis un daudz arī izredzējis, tā 19., 20., 32029. Tur
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taču var gan izredzēt „ērmus", kā pati dziesma saka, piem.
31768. Kālab tur nebūtuvielas veselai Odisejai! Epikas drum-

stalas būtu arī kara gaitu dziesmās. Jau pati gatavošanās:
cimdu adīšana — 32012, zobena kaldināšana un karoga rakstī-

šana — 32017, vēl ar maģiju turklāt — 32000, 32001. Tur ir

kaut kas no Achillam Hēfaista darināma vairoga ainas! Episkas

dzejas motīvs, kādus atrodam arī pasakās, ir tais dziesmās,
kur projām gājējs ieslēdz, piem., sirdi akmenī — 31995, iecērt

cirvi ozolā —■ 31997, vai arī iestāda ozolu — 31980 un solās pār-
nākt tad, kad zaļos sētas mieti un sapūs akmeņi — 32033. Tā

jau ir pilnīgi teiksmaina pasaule, kas autoram dod arī formālās

iespējas, piem. episkos atkārtojumus. Sevišķi jāiegaumē, kā

šādi motīvi arī pasakās, tā mājās tiek atstāts zobens vai ūdens

glāze, aizgājējam briesmās nokļūstot zobens aprūs, ūdens pār-
vēršas asinīs, tā ka mājās palikušais brālis zina doties uzme-

klēt briesmās nokļuvušos (šos motīvus dzirdēju vēl bērna gados
no sava vectēva Zemgales Biržos); te ir tā tad iespēja vienot

bagāto pasaku stāstījuma vielu ar dziesmu formu. Ir arī skats

karavīru nometnē — 32009, kur centrā tomēr pats bāleliņš, ne

plašāks nometnes apraksts — 32004, 32005, kaujas laukā —

31190 7. var., 32043 (kara vīra augumiņis sila malu mētājās,
vilki, vārnas miesas ēda, saule kaulus balināja), bet tās ir vairāk

pārdomātas, izslīpētas impresijas, ne sistemātiskais eposa tēlo-

jums. Varētu teikt, ka te spēkā stilizācija. Tas tāpat kā lat-

viešu rakstos, kur dod ne dzīvo dabu, bet ornāmentu. Lai tik

ieskatāmies piem. 31971. dziesmā tēlotajā kaujā: es ar savu

naidenieku uz ezera satikos; ledus gāja briku braku, zobeniņi
šņiku šņaku. Tāpat 33692., kur Dievs ar velnu saticies jūras
vidu — „kažociņi briku braku, zobentiņi šmigu šmagu". Ir par
maz realitātes. Eposs tikmēr cenšas jemt vielu no reālitātes,

lai cik ta bagāta. Aina jau var grezna un spilgta būt, pat kā

dzīva nostāties mūsu acu priekšā, piem. par arāja sētu 3682.

dziesmā, bet tās veidojums nesakrīt ar to, ko dēvējam par

episko.
_

Gan var būt, ka šāda dziesma pēc savas funkcijas, var

teikt, pec savas iekšējās struktūras ir episka, var arī teikt, ka

šisjr īpatnēji latviskais episkās dzejas veids, bet ārējā struk-

turāla teikts, trūkst īsti episka vēriena. Tā tas ir ar daudzi-

nāmam svešam zemēm, piem. teiksmaino Vāczemi, par kuru
pat tada dziesma ka 31824. Lautenbachs, domādams par eposu,
bija pametis novārtā pats savu domu, ka latviešu ģēnija ten-

dence uz gnomisko radīšanu (Očerki I 198). Bagātāka viela

epjskajai_ dzejai dievišķajā pasaulē, starp to un dziesminieku

taču lielāka distance, bez ieinteresētās subjektivitātes. Dievs,
Laime, Pērkons, Saule, Mēness, Saules meitas, Dieva dēli, Jānis
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un stipri cilvēciskie Pēteris, Jēkabs, Mārtiņš, kas dažkārt nav

nemaz norobežojami no vienkāršiem vārdaiņiem, dod daudz ie-

spēju. Tik šai pasaulei loti maz sakara ar pasaku vielu. Gan

būs arī izjēmumi, tā bārenes satikšanās ar Laimi — 5036, 5037,

kāpšana debesīs pa pupas vai rozes zariem — 34043, 34045,

34042, 34047, kas dod dziesminiekam episkajā dzejā dažkārt tik

nepieciešamo cilvēciskās un dievišķīgās pasaules sadzīvi, par

ko klasiskākais piemērs 33844. dziesmā. Dziesmas un pasakas
ir tomēr divi šķirtas sfairas, par ko izteicies jau L. Bērziņš ap-

cerējumā par Dievu Austrumā 1900, 34. Un latviešu tautas

eposa radītājiem šis ir bijis, var teikt, grūtākais uzdevums
—

sakausēt, pa lielākajai daļai, no teikām un pasakām jemto vielu

ar dziesmu formu.

Bet vai pats Lautenbachs jel pavisam gribējis tautas

eposu, vai domā, ka tāds bijis? — Laikam gan. Jau tradiciju

sadalījums trīs stadijās — 1. dievi, 2. mītiskie un 3. vēsturiskie

varoņi — var liecināt par atsevišķo fragmentu grupēšanu ap

lielākiem tematiem (sk. Latv. lit. vēst. I 9). Cenšas Lauten-

bachs sakārtot pēc dziesmu materiāla arī kosmogoniskos un

teogoniskos mītus. Redzama vieta tiek ierādīta pirmajam
pavasarim, kas būtu latviskā pasaules radīšana. Dievs tad

dod cilvēkam par kāpšļa turējumu zemi, un Pērkons nāk un svē-

tī darbu (Očerki ī 138, Latv. lit. vēst. I 14). Ar pirmā pavasara

ainām, kā zināms, sākas arī N. Vidvuds, kas liekas sakārtots

pēc paaudzēm, cenšoties rādīt kultūras augumu. Var arī manīt

domas par baltu eposu, tā Latv. lit. v. I 50: „šo tuvo radniecīgo
cilšu (latviešu, prūšu, leišu) tradīcijas jau sen ietilpst mūsu

literātūrā". Kur gan citur kā N. Vidvudā! Bet Latv. lit. v. I!

109 un 300 par eposu (pat lielisku!) tiek nosauktas ap gada
svētku virkni sakopojamās dziesmas, par ko gan tepat jāpie-

zīmē, ka šo svētku, īpaši Jāņu, viela ar savu daudzo dialogu for-

mu un dalībnieku darbību tiecas dramatiskajā dzejā iekšā, ko

arī izmantojis savā laikā pats Lautenbachs darbam „Līgā-

svētki, latviešu svētku drāma pēc Jāņu dziesmām". Vis-

svarīgākā vieta tomēr Latv. lit. vēst. II sēj. 300. lpp., kur Lau-

tenbachs, iepriekš par maldīgu nosaukdams A. Švabes sprie-

dumu, ka „latviešiem nav savas varoņdzejas, nav epa",_atzīst,
ka tautā sakrājas gan episkā viela, bet eposs rodas vēlākas kul-

tūras stadijās „zinātnēm uzplaukstot", tad „rodas savs Homērs",

„daudzo tautāizkaisīto epjsko gabalu sakrajejs, sakār-

totājs, savērējs". Labākos apstākļos arī latviešiem tadsbutu jau

radies, bet „ir arī jau savi epi, kurus derētu gan katram pazīt".

Kuri tad nu ir šie „epi", ja ne pirmajā rinda pats N.Vidvuds! Un

atceros es pats no lit. semināra universitāte, ka Lautenbachs
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jautāja, vai latviešiem esot Homērs. „Ir gan," lepni tad atbil-

dēja viņš pats, domādams sevi. Šo lielo misiju Lautenbachs

bija izredzējis savam mūžam, par ko lasām citā vietā, ka „hier
(t. ir N. Vidvudā) habe ich das ba 11 isc h-1 ell isc h c Volks-

epos zusammerigestellt" (Kurzer Umriss 16. lpp.). Tā tad Lau-

tenbachs ir domājis tautas tradicijās pietiekoši episkās vielas,

no kā izveidot eposu. N. Vidvudā tas būtu reālizēts.

Ja tas nu tā, tad gluži dabīgi domāt, ka autors savu darbu

arī titulēs par eposu resp. tautas eposu. To nu, ka par brīnu-

mu, nevaram saskatīt. Mīklu te ir uzdevis arī T. Zeiferts.

Latv. rakstu, vēsturē II 305. v. n. lpp. viņš raksta: ~1891 gadā
iznāca: Nied rī š v Vidv vd s, jeb varenu vīru darbi Latvi-

jas senātnē (jābūt a!). No Lautenbach-Jūsmiņa. Šis nu bija

ilgi gaidītais un gatavotais tautas eps, lai gan tas titulī par tādu

nebija nosaukts." Nezinu, kā te domājis rakstītājs: vai tā, ka

šis eps nav nosaukts par tautas epu, vai arī tā, ka šis

darbs nav nosaukts par epu resp. tautas epu. Un nezinu

tāpēc, ka nezinu, ko rakstītājs domājis par titulu. Lappusē, ko

parasti saucam par titulu, teksts ir šāds: SQsibtoubž

jeb toaremt uufjru batbi £atte>ija3 fenatne. $To 2autenbad)*Bufrmna
(bet ne 3- 2autenbas=su&fmma, kā tas A. Gobām Lautenbacha

grāmatu sarakstā Valtera un Rapas izdoto Rakstnieku seju 11

nr). pelgatoa, 1891. £j. S>rati>m-©ratoneefa apgarjbM.
Te tā tad nav minēts ne eposs, ne tautas eposs. No

tam būtu jāspriež, ka no maniem Zeiferta domas minēju-

miem pareizs otrais. Droši tomēr varētu tā spriest tik tad, ja

apmierinātos ar rokas grāmatu vispārīgo ziņojumu, ka N. Vid-

vuds izdots 1891. g. un mūsu rokās būtu darba iesietie

eksemplāri, kādus un pat tikai kādus tagad pazīst publika.
Ne ta var spriest zinot, ka šie iesietie eks. ir piecu atsevišķu
burtnīcu sasējums. 1. burtn.: 1.—64. lpp. (ar visām titula un

novēlējuma lappusēm); 2. b.: 65.—128.; 3. b.: 129—192.; 4. b.:

193—256.; 5. b.: 257.—344. (ar visām satura rādītāja lap-
pusēm). 1. un 3. b. uzdrukātā cena 25 kap., 4. un 5. 30, 2. burt-

nīcas uzdrukātas cenas 30 manam eks. pārrakstīti ar tinti par
25

;
Burtnīcām ziJgani pelēka papīra vāciņi un uz šiem ierā-

mējuma (virs tā burtnīcas nosaukums un cena) šāds teksts:

£autenbasa»3ufmma epuS: Sneebrifdju £>,
3- apQaf)b\b&. Vārdi 9Teebrifdju ŠBibtoubg
drukāti īpašā ierāmējumā pa diagonāli no kreisās puses apak-
šas uz labas puses augšu. Te tā tad ir ep osa vārds. —Vai

Zeiferts nu būtu pazinis tikai iesietu darba eksemplāru, kam

iesienot, protams, iznīcināti atsevišķo burtnīcu vāki? Tanī

pagrūti ticēt, kaut gan brīnums kā Zeiferts, ar patiku piemine-
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dams Līgas un Zalkšu līgavas iespieduma techniku, nekā nav

minējis par N. Vidvudu. Jeb pareizs mans pirmais Z. domu

minējums un par titulu Zeiferts nosaucis brošējuma tekstu? —

Zeiferta domas taču tās, ka latviešiem nav tautas eposa,

un ja nav tāda bijis, tad veltīgas pūles radīt par jaunu. To vi-

ņam pierāda arī Lautenbacha darbs, par ko jau Latv. rakstn.

chrēstomatijā 111 2, 40. lpp., ka tas „nav saucams par tautas

eposu". Un ja nu pats Vidvuda autors, taču tik daudz runājis

par tautas eposu, tomēr nenosauc savu darbu par tau-

tas, (bet gan savu, kā tas brošējuma tekstā), tad atkal argū-
ments Zeifertam. Augšā citētā vieta no 305. lpp. ir diezgan
sarkastiska. — Bet galu galā var būt, ka Lautenbachs atstājis
sava darba titulā tik virsrakstu vien kā tas arī citiem eposiem,

un Zeiferts citēto vietu Rakstn. vēsturē ierakstījis ne sevišķi
rūpīgi apdomādams tās izpratuma iespējas. Varbūt.

L. Bičole.

Materiāli.

Teicēja Grandovska, zaļeniece, vairāk ka 50 g. veca.

I. Tautas medicīna.

1) Kā kārpas nodzenamas: 1) nolauzt pīlādža zariņu un

nest viņu, turot pirkstgalos tā, lai galotnīte karājas uz leju.

Zariņā jāiegriež tik robiņu, cik ir kārpu un tad zariņš jānomet

uz krustceļa. 2) Jāsaberzē kārpas ar kartupeli, tad jāierok

kartupelis zemē, lai sapūst; tāpat var darīt ar ābolu. Govīm

kārpas nodzenamas, ja tās iesmērē ar abrā atlikušo mīklu.

2) Kad. baltie ziedi, tad jāsaberž olu čaumalas un jā-

iedzer.

3) Kad dikti noiet asinis, tad jāsavāra ķiršu zaru slotiņa

un savārītais jāiedzer. Ja asinis neiet, tad jāiejem smalkais

kanēlis — karotīte uz vienu glāzi ūdens, un jāliek silti aplie-
kamie.

3) Aso nātru un vībotņu sakne der, novārīta, pret pārlie-

cīgu asins noiešanu.

4) Sažāvētas pīlādža ogas der pret klepu., Pelišķi un

rudzu zelmenis — pret slimām_ krūtīm.

Visas šīs zāles rudeņos jāsalasa un jāsažāvē.
5) Zāles nerviem. Ņemt priežu kosas, kadiķu ogas

un sirdszālītes (sīkas neļķītes), drusku vērmeles, ieliet stopu

ūdens, iebērt visu to iekšā un savārīt cieti aiztaisīta trauka,
līdz kamēr savārās līdz pusei.
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6) Dilo n i m. Saberztas liepu koka ogles iejemt ka

pulveri mutē un dzert nevārītu pienu virsū, tad paliek vesels.

7) Bantestarps izdzenams, ja apēd 25 lielo gurķu
sēklas.

8) Kad asins tek pa degunu, tad cieši jānotin

kreisās rokas mazais pirkstiņš.
9) Zobu sāpes notur, ja zilās kurpītes (kazu kurpī-

tes) saberztas uzliek uz zoba.

10) Vārdi priekš zobiem. Uguns plauša, uguns

plauša, zobu tārpi, vella baltās, tārpi plauši, rozes visas, iz-

nīkstat iekš tā vārda Dieva tā Tēva Tā Dēla un Tā Svētā gara

vārdā (3 reiz). Uz zila papīra jāuzvelk 9 krusti un jāpieliek
pie sāpošā zoba.

11) Čūsku vārdi. Jānosien sakostā vieta ar zīda

banti. Pestītāja vārdi: Jēzus zvērēja, lai tas dzelons iziet iekš

tā vārda Dieva tā Tēva, tā Dēla un tā Svēta gara. Jēzus zvē-

rēja, lai tas dzelons iziet, ka tā čūska koda.

12) Kad aug veļa kauli, tad, kad mēness 3 dienas vecs>

slimais jāizved ārā, jābrauka slimā vieta un jāsaka: Ko es

redzu, tas lai spīd, ko trinu, tas lai nīkst, iekš tā Dieva, tā

Tēva, tā Dēla un tā Svēta gara.

13) Mežģīšanas vārdi. Kauliņš pie kauliņa, pan-

tiņš pie pantiņa, dzīsla pie dzīslām, asins pie asins, iekš tā

vārda Dieva tā Tēva, tā Dēla un tā Svētā gara (8 reiz jāsaka).

14) Vīveļu vārdi (lopam ar melnu spalvu). 3 jū-

dzes uz priekšu, 3 jūdzes atpakaļ, kas vidū — lai gurst. 7 jū-
dzes uz priekšu, 7 jūdzes atpakaļ, vīveles dzīvo un atkal gurst.
3X9 jūdzes uz priekšu, 3X 9 uz atpakaļ, iekš tā vārda tā

Dieva, tā Tēva, tā Dēla un tā Svētā gara (3 reiz)!

15) Kas grib but neauglīga, lai savāra zapranu ar pienu

un lai iedzer.
16) Kad sievai krūšu gali melni, tad gaidāms puika, kad

gaiši, tad meitene.
17) Meitene gul mātes miesās kreisajā, puika labajā

puse.

11. Parašas.

1) Gosniņa jālaiž ciet piektdiena, tad ta mīksti slaucama

2) Kad govs sper, tad jāapsien viņai ap kaju otra puse
un jāsaka: stāvi mierā!

3) Kad govs nevar nomesties, tad jāiedod pelišķu teja.

4) Kad_ aitu pirmoreiz cērp, tad jāiedod divi gabaliņi
maizes, lai buru pāris jēru.
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5) Cālīši jāliek perēt ap laiku, kad ļaudis nak no baz-

nīcas ārā.

6) Zirņi jāstāda pillā mēnesī un piektdiena, tad tie mīksti

un ražīgi, tāpat pupas un sīpoli.

7) Kad sīki mākonīši pie debesīm, tad jāstāda kartupeļi
un kāposti.

8) Burkāni un cigoriņi jāstāda tad, kad strīpains gaiss.

9) Kas dzimis no rīta gaisma, tam jāvalkā viss gaišs.

10) Bernu nevajaga tīt salāpīta drēbe, jo tad viņš šļepst.

11) Pirmā bērna krekliņš jādod vilkt visiem bērniem,
tad viņi viens otru dikti cienī.

12) Kad bērnam iegrūž krekliņa pirmo kreiso roku, tad

viņš visu ar kreiso roku dara.

13) Kad čūska iekodusi, tad nedrīkst vest sakosto ista-

bā, bet tas jāārstē laukā.

111. Vārdi.

Laimes vārdi. Svētais, svētais, svētais Jēzus no

Nācaretes, tas Ķēniņš to jūdu, izsūti man sava tēva eņģeļus:

Gābrieli, Zāmueli, Urielu, Upielu un Rapaelu. Ak jūs debess

prinči, sūtait pie manim tos kalpus, lai tie palīdz man iekš tā

vārda Dieva tā Tēva tā Dēla un tā Svētā gara. Amen (3 reiz).

Kunga vārdi (jāskaita, ja iet uz tiesu v. k. c. pie kā,

kas augstāks par tevi). Uguns par tavu galvu, sāls tavās acīs,

lai izput tavas dusmas un domas kā pelavas un dūmi. Dies

Tēs priekšā, Dies Tēs pakaļā, Dies Tēs pasargi mani vis-

apkārt.
Lai šie vārdi līdzētu, tad trīs sāls graudiņi jāsaslapē ar

siekalām un jāaizmet aiz drēbēm un šie vardi janesa klatpie-

sieti sirds pusē.
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