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Par Jupi.
No J. Lautenbacha.

Tik rets kads cits mitisks vārds bus no Latveeseem vel

tagad tikdaudz dzirdēts un minēts, ka Jupis; bet tāpat ari ne

visai daudz citu Latveesu mitisku vardu atronams, par kureem

— parteesam jemot — butu lidz sim kas mazāk klaji ticis zināms,
ka atkal par Jupi. Un tomēr mums ir par viņu, ja labi ap-

skatamees, ziņu Deevs un gan. Jo it visi lidz sim parastee musu

mitoloģijas avoti, ka parunas, pusami vardi, pesteļi, teikas, tautas

dzeesmas un vēsturiskas ziņas, zin mums par viņu, katrs par sevi

jemot, gan ne daudz, bet kopa sajemot, it daudz pastastit. Ta

tad nav ko saubitees un taujāt, vaj Jupis visnotaļ Latveeseem

bijis. Ne, mums nu tik veenigi japeti un javero, kas viņš tads

bijis teem seneem Latveeseem, kuri viņu apcerējusi, apdzeedajusi
un peesaukusi ta, ka viņa vārds ir sodeen vel uzglabajees
lauzu mute.

Eepazisimees musu nolūka labad tagad pec kārtas ar teem

jav mineteem avoteem tuvāk!

1. Parunas: Eij tevi Jupis! — Eau tevi Jupis! —

Ej pee Jupja! — Parau Jupis! Sazin tevi Jupis! — Sazin

Jupis! — Ka tevi Jupis! — Vaj Jupis! (Pec tautas mutes.)

Kad tevi Velns (v. Piķis, Jupis, Jods, Nelaime) parautu!
(Brivzemneeka Tpvflbi BTuorpatpiraecKaro

Emīra VI. MaTepiajībi no stho-

rpa(£iH JlaTbiuīCKaro mieMeHH. MocKßa.

1881.
— 1580.)

2. Pusami vardi: Kas mazu bērniņu grib redzēt, kas

mazu bērniņu grib brinet — zila, zaļa, melna migla preeks skauģa
acim! Jupis lai viņa meli izrauj caur viņa pakausi, savu vardu

lai viņš nevar attapt bez gala! Amen. (Skauģu vardi, ib. LIV. 518.)

3. Pesteļi: Dažreiz staigā ap namu melns virs. Tas

ir Jupis. Lai viņu aizdzitu un izglābtos no posta, tad vajaga
viņu dzit ar pilega (sermoksļa) rungu, kurai eegreesti deviņi

Rakstu krājums VIII. ļ
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riņķi (v. krusti). (lĪEorji,a xo#HT
r

b BOKpjrt *iepHHH

9to (Jupis). HtoO'l nporaaTL ero h caMOMy H3daBHTLCiī

ott> G'feflH, hjjkho ero y,ļapHTL ps6hhoboio najneoft, Ha KOTopoa sa-

plāno AeBHTB KpjrOß-L (v. KpeCTOBt.) (Ibid. papildinumos 198. lp.)

4. Teikas: a) Perkonis un Jupis bij brāļi; bet veenadi

tura sava starpa dumpi. Jupis ir leelaks un Perkonis negrib

mazinatees. (No Klein§midta, Cirava, 1864.)

b) Pērkons ar Jupi nevarēja laga satiktees, tamdēļ Jupis

gāja valdit apaks zemes un apprecēja Zemes-mati. Apaks zemes

tāpat ir pļavas, lauki, saulite un upes, ka virs zemes; tikai Pērkona

nav. Jupis jau bija labi pavecs un viņeem ar Zemes-mati bija

divi meitas, Rasa un Leesma. Ko Leesma dikti karsēja, to Rasa

atkal dzesināja.
Reiz Leesma kur uguni. Peenak Perkoņa dels, tas kalējs,

un lūdzas uguni.

„Kur tu liksi?''' vaicā Leesma.

„„Man vajaga"", atteic kalējs, „„perkoņa-zizli kalt tēvam.""

„Ja tu apsolees kalt tadu zizli, ar kuru Perkonis tikai var

zibinet, bet ne krustim cirst, tad es tev uguni dosu."

Kalējs apsolijees, dabūjis uguni un steidzees kalt. — Viņš

ta kalis, ka dzirksteles pat Daugavā eebirusas un nokalis tēvam

zibeņu zizli.

Perkonis sācis zibināt krustim, bet zizlis gājis taisni. Vec-

tēvs sapiktojees un nosveedis savu delu zeme. Dels krisdams

izļiminajis kaju un palicis klibs.

Are, tapec vectēvs ne visur eesper, kur zibine.

(Zaļai-muizā, Kuldigas apriņķi, no FriĢa X.)

c) Balts breedis ir nolādēts cilvēks, tapec viņi reti redzami.

Balts breedis ir kads jauns gegeris, kurs eemileja veenu

zvaigzni. Ta zvaigzne nonāca zeme un palika par seeveeti un

viņi sadzivoja labi kopa. Bet Ausra, Zvaigzņu-mate, nogāja pee

Jupja un viņš nolādēja meitu: ka tai bus par medneeci veenmer

palikt un breezus viņai upurēs. Ta ir svēta Darja, kuru gegeri

peeludz, lai laime uz medisanu. Viņa brauc ar balteem breezeem.

(No Andreja Snikera, Ravā, 1868.)

d) Reiz kads jauns medneeks eeskatijees brinum spoža

zvaigzne un ik vakara ludzees: „Zvaigznite, spulgite, laidees

zeme!"

Zvaigzne nolaidusees un palikusees smuka, jauna meita.

Medneeks viņu miļi ludzees, paliktees pee viņa; bet zvaigznīte
teikusi: „Nevaru paliktees. Man jāsargās no deenas gaismas un
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no spožam māsiņām." Medneeks solijees to paglabāt ala un tā

zvaigznite palikusees medneekam ligaviņa.
Bet Zvaigzņu-mate nogājusi lugt Perkona-teva brālēnu,

lai viņš, kā zemes valdošs deevs, paveļot meklēt viņas meitu,

Spulgiti. Deevs ir sutijis Tikliņu, meklēt Spulgiti. Tikliņa ilgu
laiku velti meklējusi un tamdēļ veen nav atradusi, ka Spulgite

tagad saucas „Darja". — Tikliņa atradusi, noveda Spulgiti pee

deeveem. Tur viņa savu strapi dabūja. Puisis palicees par

baltu breedi.

Tamdēļ medneeki daudzreizām peesauc Darju, lai viņa pee-

sķirtu labu medijumu. (No Grūnberga, Dzimts-Vardupneeka.)

c) Zvaigzņu-mates meita, Darja, kā spidosa zvaigzne pee

debess spidedama, patikusi it ipasi tā kādam jaunam medneekam,

ka tas veenadi to zeligi uzlūkojis. Darjai patika ari zemneeku

puisis, viņa atstāja savu augsto veetu, nokapā zeme pee sava

izredzētā. No Zvaigsņu-mamiņas, rita-blasmas, slepdamees, viņi

gulēja pa naktim dziļā alā, deenām gāja abi uz medisanu. Mate,

manidama savu skaistāko meitu nozudušu, steidzas viņu meklēt;

bet tā kā viņas vara bija tikai virs zemes un lidz saules lekšanai

veen, ta ne-eespeja samilejuseem uz pēdām kļūt. Savā bardzibā

gāja viņa pee Jupja lugt, lai tas pavel viseem deevekļeem izbēgušo

meitu meklēt. Jupis patlaban sedeja zelta krēslā. No puķēm
dzemdinātā Ģecla, ko Jupis bija deļ viņas leela skaistuma un

labas, taisnas sirds eecelis par jaunibas deevekli, leja saldu vinu

zelta biķeri, taisijās to deevekļu kungam dzert pasneegt. Te

metas Zvaigzņu-mate Jupim pee kājām, lūdzās, lai leek meklēt

un sodit pazudušo deevekleni. Jupis paradija māmiņai leelu godu,

uzcēla viņu pats augsam un, visu zeligi apsolidams, to atlaida.

Tad tas eekarsees atsauca Ģedu un teica bargi:

„Tu esi jaunu lauzu deevekle, tev jāvalda jaunibas pār-

galvība, meklē Darju un atved se!"

Gfeda atrada Darju, saķēra to pee gareem mateem, noveda

pee soģa. Jupis sauca savā bardzibā:

„Darja, tu kā deevekle būdama esi beedrojusees ar zemes

piti, ar medneeku, par to tev bus palikt par medisanas deevekleni

un nekad musu valstibā atpakaļ vairs negreestees. Tavam

izredzētam bus palikt par baltu breedi. Breezus ari tev zeedam

kaus. Skatees tad ar labpatikšanu uz sava miļā navi!"

Medneeka puisis esot tas breedis, kas Darjas ratus velkot.

(No Minnas Frevmann, pec Jana Zaura, Spengu vecā

saimneeka, Dunalka uzzimeta 1863.)

1*
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5. Tautas dzeesmas:

1. Tu, Jupiti, leels deevinis

Par viseemi deeviņeem:

Grara barzda, kupli mati,

Zelta needre rociņa.

2. (v.) Jupis bija leels deevinis

Par viseemi deeviņeem;

Kupla barzda, gari mati,

Zelta needre rociņai.

3. Jupis sēde debesise

Zeltītai krēsliņa,

Saules-matei zirgus deva

Zeltiteemi eemaukteem,

Baltajami Menesime

Garu, baltu metelit'.

4. Kur tik atri tu, Saulite,

Jau zemiti apbraukus'?

Ka es atri ne-apbrauksu,

Deeva doti kumeliņ',
Deeva doti kumeliņi

Tee lenami atri skreen.

5. Kas tik jauki pazibēja

Viņa kalna galiņā?

Saules-meita zilināja

Deeva dotus eemauktiņ's.

6. Kam, Jupiti, projām gāji?

Kam uzkāpi debesis?

Kas tev sese pura lauku?

Kas dos baltas avitiņ's?

7. Ai, Jupiti, miļs deeviņi,

Nac pee manis apserstees;

Es tev dosu vin' ar medu

Zeltitāi biķerei.

8. Sivs Perkonis rucinaja,

Nodrebēja istabiņ';

Ai, Jupiti, miļs deeviņi,
Vaid' Perkoņa bardzibiņ'!

9. Jupis brauca vara tiltu

Ābolainu kumeliņ',
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Tric tiltiņis, rib zemite,

Nozveedzase kumeliņš.

10. (var. a) Jupis brauca (v. jāja) olu tiltu

Ābolainu kumeliņ',

Sper Perkonis olu tiltu,

Dreb deeviņa kumeliņš.

11. (var. b) Jupis brauca par tiltiņu

Ar spangainu kumeliņ';

Sper Perkonis, rib zemite,

Drebej' Jupja kumeliņš.

12. Jupis sede kalniņai

Zeltitāje krēsliņa;

Slauka zelas asariņas

Sidrabiņa nezdaudziņa.

13. Jupis raude kalniņ āje,

Birst asaras lejiņa:

Pērkons Jupja ligaviņu

Par lejiņu vizinaj'.

14. Pērkons Jupi tik ilg' sita,

Lidz eesita zemitei;

Eeskrej Jupja kumeliņi

Zveegdameese Daugava.

(No veenasvecas seevas, Trines Zelt, Cirava 1860.)

Un rasi tee pasi Jupja zirgi, ko min tas tautas-dzeesmas, ka:

15. Divi sirmi kumeliņi

No Daugavas izpeldēja;
Veenam bija zelta segli,

Otram zelta eemauktiņ'.
Teem vajaga zelta siles,

Sidrabiņa redelit's,

Tiru auzu silitei,

Amoliņu redeles. (Buttners.)

16. Dvi spangaiņi kumeliņi

No jūriņas izpeldēja,

Tee vizēja, tee spideja,
Tira zelta laistijās. (M. Freymann.)

17. Melni vērsi, balti ragi,

Daugavāi needres eda;
Tee nebija melni vērsi,
Tee bij Deeva kumeliņ. (Spr. 302. lap.)
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6. Vēsturiskas ziņas, a) Jupis soli eigentlich den

Teufel bedeuten (Jupis nozimejot isteni velnu).

(G. Fr. Stender, Lettische Grammatik.

Zweite Auflage. Mitau, 1783. 262 1. p.)

b) Jupis, a. ein Gespenst, L. D. (Liborius Depkin, Pastor

zu St. Johannis m Riga); f. Teufel, E. (Elvers Liber memorialis >.

Wird āhnlich gebraucht, wie das deutsche „zum Henker". Kur

jupis viņš palika, wo zum Henker blieb er? Kur jupe viņš ir,

wo zum Henker steckt er? (Ullmann, Lettisches W6rterbnch. Erster

Theil. Riga, 1872.)

c) Jupis, m. ein boser Geist faus der Heidenzeit). Rauj

tevi jupis! hole dich der T. (G. Brasche, Kurzgefasstes lettisch-

deutsch- und deutsch-lettisches Lexicon.

Libau, 1875.)

Kritika. Ja nu uz seem avoteem, kas man lidz sim
par

so musu preeksmetu tikusi pazīstami, drusku uzmetam kritisku

aci, tad varam vispirms vispār sacit, ka tee deezgan gaisi cits

citu izskaidro un tā tad jo saprotami, un tad sevišķi, ka, viņu
variantes — viņu dazadibu eeverojot, tee it pilnigi droši. Jo

variantes, kas it ipasi no leela svara preeks tādām ziņām, kādas

ir tautas-tradicijas —
tautas gara mantu atlikās — un ar tādām

mums se visleelakā merā darisanas — peerada, cik plakas un ari

cik vecas saknes laidis tautas dzive un garā tas preeksmets, par

kuru viņas — variantes — mums stāsta. Un ne mazāk eevero-

jams ari tas apstāklis, ka musu avoti visnotaļ plūdusi no dažādām

malām, ka tee caur savu peeteekosu vairumu cits citu pabalsta,

stiprina, apdrošina. Jo cik veens butu sabojāts, nepilnigs (par

p. dažas teikas), tik otrs ir vesels, pilnigs. Un visi kopā tee

noder par deezgan drošu pamatu preeks turpmāku domu ēkas.

Tā kā it viseem lidzsinigeem Latveesu tautas-dzeesmu

krajejeem Jupja dzeesmas nav bijušas zināmas, tad esmu se pee-

vedis itin visas Jupja dzeesmas, kuras es lidz sim pavisam esmu

varējis sadabūt.

Kad nu ari vel, spreezot pec so avotu mitiska satura, gribam

izzināt, kuri to starpā uzskatami par vecakeem, tad bez saubibas

par tadeem tee ja-atzist, kuros Jupis minēts jeb radits par Per-

koņa-teva brāli brālēnu (teikas aun d), par soģi, par deevekļu

kungu (teikas c un c), bet it ipasi visas Jupja dzeesmas, kas viņu

mums rada tada brangumā, kadā gandriz vairs neveenu citu

deeviņu (sal. 1—12). Tak ne mazāks vecums peeskaitams pa-

runām un ari pusameem vardeem, kas leecina, ka Jupim jo leela

deevisķiga vara, pat varmācība rokā. — Jo talaku atpakaļ paganu



7

laikos, jo spožāks un ceenijamaks tika domāts un apcerēts paganu

deeviņs; jo tuvāku musu deenāmkristigos laikos, jo nepazistamaks

un jo atsvešināts paleek senais leelais deeviņs. Tas klust nu tiri

par vārgu un vergu, it tāpat kā cilvēks, kad tas top no cita

kalpināts. Ne, paganu deeviņam —tā kā tas nav nekas cits, kā

tik eedomats, nav ists Deevs — nu japaleek tautas acis, kura

jav isto veenigo Deevu atzinusi, pedigi padzitam, panikusam, tā

sakot vergam, skatotees uz isto Deevu. Tadā vize tas tad nu ari

teek turēts lidzigs kristigo velnam (vest. ziņas a un b), melnam

virām (pest.), spokam (vest. ziņ. b) un ļaunam garam (vest.

ziņ. c). Seno Latveesu Velns se nav domājams; jo tas, kā

Deeviņa un Perkoņa brālis, pavisam cits kas, nekā kristigo vis-

notaļ ļaunais, t. i. velns, Teufel. Tā tad tee avoti, kas Jupi

sajauc ar kristigo lauzu velnu, spoku, ļaunu garu etc, ir droši

pee jaunakeem — netireem peereķinami. Tee ir tee vesturiskee

un pee mums ari visu sikakee avoti, leecinadami, ka viņu uz-

zimetaji, Stenderis, Ulmannis un Brasche, savu laik' nebalstida-

mees uz nekādām skaidrākām, plašākām ziņām iz tautas mutes,

nav par Jupi neko vairāk zinājusi pateikt.

Deeviņs Jupis. Aplūkosim nu Jupi smalkāki pec

patlaban pārrunātām ziņām! Tas kā Perkoņa leelakais brālis jeb

kā Perkoņteva brālēns ir no pasa sakuma leelā godā. Būdams

no stalta izskata, ar garu barzdu un kupleem mateem, tas sed

debesis, kā jau par viseem deeviņeem leelakais, zeltitā krēslā ar

zelta needri rokā; dod Saules-matei zirgus un bālajam Mēnesim

garu, baltu mēteli (t. dz. 1—4); tas sajem ari, kā jav deevekļu

kungs, Zvaigzņu-mati tās bēdās un raizes; nosoda kā augstākais

soģis kritušo zvaigzni (teika c); brauc reizām no debesim zeme

sērst pee cilvekeem, kas viņu sajem ar leelu ceeņu, tam sēdami

pūru lauku, dodami baltas avis un vin' ar medu zeltitā biķeri.

Par tam Jupim jāvalda „Perkoņa bardzibiņu" un jāsarga cilve-

keem „istabiņu" pret sivi ruceju brāli (t. dz. 6, 7, 8). Neba

Perkonis veegli vaidams, un tā kā, jebšu Jupis leelaks, Perkonis

tomēr negrib mazinatees, tad nu, saprotams, viņu starpā veenadi

dumpis (teika a): Jupim par tiltu braucot (jājot), sper ķildigais
brālis tiltu tā, ka izbistas deeviņa kumeliņš (t. dz. 10 un 11).
Ne tik veen sis nepatikšanas Jupim. Ak, tam sava pargalvigā

brāļa deļ un savas ligaviņas labad ja-izlej asaras*) un dumpis

Tāpat Staburags raud savas ligaviņas deļ un Latv. teikas zin ari stastit

par braļeem (dviņeem), kas ligaviņas labad nak ķildu. Sk. A. Bielenstein, Die

Volksmārchen, No 342. 1. p. sakot. Sal. ari Brivzemneeka V. JlaTbimcKia

HaposHia CKaaKH. 200. 1. p.
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starp nesaticigeem braļeem jem beidzot tadu galu, ka Perkonis

Jupi eesit zeme un ta zirgi eeskrej Daugavā (t. dz. 12, 13, 14).
— Tā ar savu brāli nesatikdams un caur ta parestibām speests,

eet Jupis pēcgalā apaks zemes valdit. Tur viņš apprecas ar

Zemes-mati un tā kā tur Perkoņa nav, bet citādi viss it tāpat
kā virs zemes, tad viņam tur nu pedigi meeriga dzive, ko vecumā

saldina vel divi tādas raženas meitas, kā Rasa un Leesma (teika b).
Bet senais gods, kas deeviņam bija vel debesis sēdot, nu gan

vairs nav. Laiki stipri parvertusees. Cilvēki, kas viņu citkārt

sērst aicināja, tam zeedoja pūrus, avis, medu etc, jav rasi kops

gadu tukstoseem gulusees dzestrā kapiņā un vēlākās pa-audzes

nu to vairs isti nemaz nepazina. Viņa gods tika peesķirts tam,

kas nosēdās uz viņa krēslu; bet kad nu ari tas, vectēvs Perkonis,

no sava ar varu eejemta krēsla tapa gasts, tad jau saka pamazi-

tiņam it visas vecās saites starp ļautiņeem un deeviņeem raisitees

un visas viņu senākās ziņas zust, tā ka musu laiku ļaudis nu tik

vel tada tumsa atmiņa par Jupi un viņa bijušo varu atlikusees,

kā to apleecina gandriz vel ik deenas dzirdamas parunas: Ka

tevi Jupis! Rau tevi Jupis! etc. Ar laikeem, kas preeks viņa

slikti, tas nu ari pats palicis, kā tads, kas bijis reiz tukši uzpūsts,

lauzu acis pavisam slikts, ka tagad suta pee viņa ik katru, kam

neko laba nevel. Tas palicis par melnu viru, no ka jāsargās,

tamdēļ ka tas postu nes (sal. pesteli), ja par spoku, par velnu

(kristigā ziņā), par ļaunu garu (vest. ziņ. a, b, c).

Tā kā see deeviņi, kā Jupis, Perkonis v. c, cilvecigi domāti

un apcerēti, tad, protams, teem ari tiri cilvecigi klajas. Nemacito

cilvēku domas par deeviņeem nav veenmer tās pašas. Tautai ir

savā garigā attistibā tiklab bērna- un jaunekļa-, kā ari vira- un

deemzel sirmgalvja-vecums; lidz ar tautas garigu speķu attisti-

sanos izkopjas un skaidrojas ari tās deevbijigee nojēgumi un

uzskati. Jo kā nemacitam cilvēkam par savu Deevu ir zemākas

un neskaidrākas domas, nekā macitam, tāpat ari, zināms, kādas

tautas ticiba atkaras savas skaidrības ziņā no tam, kads zināmas

tautas izglitibas stāvoklis. Tā ari saprotama leeta, ka caur veenu

deeviņu gasts otrs; it tāpat, kā pr. p. Grreeķu Kronu gāzis Dzevs,

ari Perkonis :
gāzis Jupi. Un sis ciniņs starp abeem deeviņu

braļeem, kā to musu avoti pa savai daļai rada, ir droši par it

tadu pasu uzskatams, kā Greeķu mitoloģijā minētā titanomachija

(un gigantomachija). Latveesu mitoloģijā ta ir tā sauktā Jodu-

didisana. Mes redzam sini Jodu-didisanas dumpi pec seno Lat-

veesu uzskateem viņu deeviņus nosķiramees divās eenaidigās daļās,
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veena puse Perkoņa-tevu ar deviņeem deleem, otra puse Jodu-

mati un jodus, Vellu-mati un vellus, — kas lidzigi Greeķu tita-

neem gan uzskatami par kadu vecāku deeviņu cilti. — Perkonis

cinas, kā jau redzējām, ar savu leelako — vecāko brāli, Jupi;

dzenā Vellu-mati, Jodu-mati, vellus — jodus — tumsibas garus;

viņš vajā un sadragā jodus, t. i. melnos, velnus, isteni makoņu-

un varbūt ari nakts-tumsibas daimonus. (Er verfolgt und zer-

schmettert die Johdi, d. i. die Schwarzen, die Teufel, eigentlich

die Dāmonen des Dunkels der Wolke und vielleiclīt auch der

Nacht*). Ari dumpjojas Usiņs un Tunnis (Tenis), melnsvarcitis**).

— Vārds Tunnis, Tenis (-Antonius) ir eekļuvis kristīgos laikos

kada Joda, t. i. melnā veetā; jo jūdas nozime pa leitiski vel

sodeen „melnu" un Tuņņa, Teņa pavards „melnsvārcis" skaidri

uz to aizrāda. — Joprojām ķildojas ari Deevs un Velns, Perkonis

un Mēnesis etc.

See ciniņi, kā jav teikts, salidzinami ar Greeķu milzoņu,
titānu un gigantu ciniņeem. Un sis deeviņu-milzoņu dumpis ir

tiklab caur dabas- kā ari cilvēka dveseles-notikumeem izskaidro-

jams. Jo tā kā no sen seneem laikeem cilvēks dzivoja ar

cilvekeem kopā, tad tas atrada gan eeks sevis, gan eeks citeem,

sevišķi starp teem vairigeem cilvekeem, kas par varu uz valdi-

sanu izgāja, veenmer peeteekosas preekszimes savā preeksā, lai

ari tā tad domātos savus deeviņus. Tadā vize tad stājas veenam

deeviņam kads cits ciniņā pretim; jo ciniņs un kars nebija ne-

peeredzets un nepeedzivots notikums senos laikos. Kā pr. p. kads

varens virs veens pats jeb ar savas cilts beedreem sariko breesmigu

uzbrukumu, nes brūces, navi un postu, bet tad, kad nak paligs,

no kada vaj pat stiprāka pretneeka, top pārvarēts un aiztreekts

projām, — tā varēja pec seno deevu bijigo cilvēku vērošanas it

labi ari deeviņi — kā ļav sacits — dualistigi — divatigi dažādos

kara pulkos nosķirtees. Un tada mitoloģijas teoloģija, deevu-

maciba ir psikologiski, pec cilvēka dvēseles satversmes spreezot,

ta vistuvaki atronamā; jo katras paradisanās maiņa jav norada

uz duālismu un it viss, kas dabigs, ļaujas allaž kaut kā pretekļos

nosķirtees, kā: debess un zeme, deena un nakts, gaisma un tumsa,

karstums un aukstums, vētra un rāmums, vasara un zeeina, no-

mods un meegs, dzivosana un miršana etc.

Jupis ir, kā to musu avoti skaidri leecina, Perkoņa brālis

(teika a). Pērkons ir vētras, perkoņa un uguns deevs, saukts

*) W. Mannhardt, Die lettischen Sonnenmythea. 317. 1. p.

**) R. Auning, Wer ist Uhssing? 30. 1. p.
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ari „debess-bungotajs"*). „Percunos Deus tonitrus illis est"**).
Turpat citā lapas puse taļaku teikts: „quos ipsi deos esse credant".

Tad starp citeem deeviņu vardeem minēts: „Parguum (pee
Māletius „Parguum") tonitruum ac tempestatum" ***). Sis „Parguum
— Pargnum", akuzativā, droši samaitāts Perkoņa vārds, kam se

bij jāskan ~Percunum". Tikai uz Pērkoni aizrāda ari turpmāk vel

ta veeta: „Apud Samagitas est mons ad nuvium Neuvassam situs,

m cujus vertice olim perpetuus ignis a sacerdote conservabatur,

m honorem Pargni, qui tonitruum et tempestatum postens esse,

a superstitiosa gente adhuc creditur"f). (Ne Mannhardts, ne ari

cits kads lidz sim raudzījis so vardu pārlabot.) Zibiņosana un

rūkšana, kada caur makoņeem noteek, ir, kā nule redzējām, ta

dabas-paradisanās, kurā atronams Perkoņa-teva suplis. Kada

dabas-paradisanās ir Jupim par pamatu? — Uz to mums tagad

jārauga atbildēt.

Tā kā Jupis devets par Perkoņa brāli un, proti, par leelako

brāli, tad jav ari viņa suplis turpat tuvu meklējams, kur uzejam

Perkoņa cilti, proti, gaisos. Un ja saskaitām kopā visas tās

dažādas dabas-paradisanās, kas pa perkoņa laiku gaisos noteek,
kā: vētra, rūkšana, zibiņosana, speršana, kuru izdarisanu tautas-

mute peesķir pa daļai ari Perkoņa deleem:

„Perkoņa-tevam deviņi deli,

„Tris ruca, tris spēra, tris zibināja —

u ff)

(pec var. Perkoņa-tevam peeci deli), tad redzam, ka vel veena jo

svariga dabas-paradisanās paleek pari, kas nav nedz Pērkonam

nedz viņa deleem peereķinama, proti, mākoņi, padebesi pasi par

sevi. Es nu domāju, ka nemaz nemaldamees, ja se Jupja dabas

supli meklējam. To jav musu avoti ari pilnigi apstiprina: tur

teikts: „Jupis sede debesise

„Zeltitāi krēsliņā" - — (2. t. dz.)

Vaj ne-esam reizām pasi, zale atguldamees jaukā vasaras

laikā, kad pr. p. veenā puse pee debess spoža saule spid un otrā

padebesi-makoņi klejo, tos tāpat kā musu sentēvi ar bērnišķīgi

ticigām murgainām acim aplūkodami, it tadu pasu stāvu — augumu

ar garu barzclu, kupleem mateem uz zeltitā krēsla etc. redzējusi ?

Gara, kupla barzda, kupli, gari mati tacu jo zimigi atgādina pee

:;:) G. Fr, Stendera, Lettische Mvthologie, 267. 1. p.

**) Joh. Lasicii Poloni, Dc diis Samagitarum libellus. Riga, 1868 (88).
11. lap. pus.

***) ib. f96) 19. 1. p.

f) ib. (98) 21. 1. p.

if) W. Mannhardt, Die lettischen Sonnenmvthen. Berlin, 1875. 318.1. p.
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makoņeem. Un vaj nedomājam tāpat ari eerandzit brinisķi greznu,

caur saules stareem mākoņos vizuļošu zeltu? Rasi no ta pasa

apstākļa tas nākas, ka Jupis dod Saules-matei zirgus zeltiteemi

eemaukteem (3. t. dz.). Un kad sevišķi nakti pee gaidas mēnes-

nīcas plāni padebesi klajas mēnesim preeksā, tad pilnigi noprotam,

ka musu sentēvi varēja dzeedat, ka Jupis deva:

„Balajami Menesime

„Gara, baltu metelit'." (3. t. dz.)

Joprojām, kad redz mākoņus preeks perkoņa gaisa, kā

tee ari visnotaļ daudz taļaku izplenzas, nekā perkoņa debesi,

tad tāpat saprotams, kamdēļ Jupis turēts par Perkoņa leelako

brāli un kamdēļ tas ar' izrada ramaku dabu, nekā nevaidamais

Perkonis. Bet pakavesimees vel pee bernisķigās, murgainās

mākoņu aplūkošanas. Mākoņi atri mainas. Saules stari caur

padebeseem jav tā aizklajusees, ka gaisā zelta krasa jav pār-

gājusi tumšākā, proti, vara krasā un tā nu aridzan ar tām pašām

murgainām acim redzam Jupi ar ābolainu jeb spangainu kumeliņu

braucam par vara tiltu (9. t. dz.).

„Tric tiltiņis, rib zemite,

„Nozveedzase kumeliņš."

To it kā ar savām acim redzam un ar savām ausim dzirdam.

Ja tas tilts, par kuru Jupis brauc — jaj, ari par „olu tiltu"

devets, tad caur to topam skubināti, jo droši tikai pee debess-

apjuma domāt, kurs olas veidam jo lidzigs. Kā jau teikts, mākoņi

atri mainas. Ja nupat vel aridzan it kā redzējām Jupja eemiletos

„puru*) lauku" un „baltās avitiņas" (6. t. dz.), „melnos verbus**)

balteem rageem" (17. t. dz.), tad nu savilkusees jau jo tumsi,

melni makuli. Eerucas „sivs Perkonis", tas sper vara-olu tiltu,

„tric tiltiņis, rib zemite, dreb, nozveedzas deeviņa kumeliņš"

(t. dz. 9 un 10). Jau pil dažas leetus lāses, bet vel tacu paspid
debess otrā puse daži saules stari tā, ka domājam tagad eeraugam,

kā Jupis
„
Slauka zelas asariņas

„Sidrabiņa nezdaudziņā." (12. t. dz.)

Bet tagad notikums notikumu dzen.

„
Jupis rauda kalniņ āje,

Birst asaras lejiņā:

„Pērkons Jupja ligaviņu

„Pa lejiņu vizinaj'." (13. t. dz.)

*) Kā deeviņam tam peenakas visu*labakais.

**) Mannhardts saprot zem „melneem ver§eem
— Deeva kumeliņeera

11

nakts-enu, sk. ibid. 99. l.p. —

pee Indee§eem top jo daudz mākoņu govis minētas.



12

„
Pērkons Jupi tik ilg' sita,

„Lidz eesita zemite;

„Eeskrej Jupja kumeliņi

„Zveegdameese Daugavā." (14. t. dz.)

Tā nobeidz musu avoti dzejiskā, mitiskā valodā sa dabas

notikuma stāstu, kurs mums ceļ preeksā daļu no Perkoņa Jupja-

jeb Jodu-didisanas. Ikdeenisķigā valodā runājot, tas sini gadijumā
nav nekas cits, kā perkoņa gaiss izdzenā, izklaida visus savilkušos

tumšos makuļus un perkonis iztiri gaisu. Jupja raudāšana un

asaras, kas lejā birst, ir veenkarsi leetus, vaj ari krusa. Ka

Perkonis Jupja ligavu pa leju vizina, ari tas dabiski izskaidro-

jams. Jupja ligaviņa ir Zemes-mate, kā to zinām (no teikas b).

Un perkoņa negaisā, kad zibenis pec zibeņa saujas un aiz perkoņa

rūkšanas un speršanas visas malas nodreb un leetus par zemi

gazas un plūst, izskatās pateesi tā, it kā kad zeme, Zemes-mate,

Jupja ligaviņa, tiktu no Perkoņa vizināta, it tāpat kā saka, ka

zivis ūdeni vizinās*). Kad talak sacits, ka Perkonis eesit Jupi

zeme un ka ta zirgi eeskrej Daugavā, tad ta ir tikai atkal mitiska

valoda par tam, ka perkoņa leetus driz pareet, izsikst, eevelkas

zeme jeb eetek Daugavā, kas vaj nu visu upju veetā kā pars

pro toto se minēta, vaj ari kā debess-udenis, gaisa okeāns visnotaļ

debess saprotama**). Tee tik citi mitiski vardi preeks ta pasa

notikuma, kad teika b. stāsta: „Jupis gāja valdit apaks zemes

un apprecēja Zemes-mati". No gaiseem nacejs udenis jau acim

redzot gulstas zemes klēpi, un tā Jupis tad ari saveenojas ar

Zemes-mati. Viņu laulības augļi — meitas Rasa un Leesma —

ari nenoleedz vecāku dabu; jo uz teva Jupja meesu aizrāda Rasa,

par Zemes-mates vulkānisko — uguni spļāvēju dabu leecina gaisi

tās meitiņa Leesma.

Tā tad nākam se pee parleecinasanās, ka Jupis it tāpat, kā

ari pr. p. Indeesu Agnis un musu Perkonis, celees caur mako-

ņeem, padebeseem. Kā Perkonis radās barga, karsta —tā Jupis

lena, vesa gaisa mākoņos. Kad Jupis miglā uzkāpj debesis, nak

leela godā, te nav ilgi, ka Perkonis klat un nosveez brāli zeme.

Kur veenam spožais zibenis, tur otram tik zelas asaras. Tā tad

Jupis ir sevišķi leetu jeb caur mākoņu plisumu virs un apaks

zemes nonācis ūdeņu, upju deeviņs. So musu parleecinasanos

apstiprina vel ari pasa Jupja vārds. Gan viņa skaņa leek mums

pasā pirmajā acumrkli pee Romneeku Jupitera domāt, kurs, kā

*) Sk. Ulmaņa Lett. Worterbuch, 343. 1. p.
!S::) Sal. W. Maimhardta, Die lett. Sonneiimvtheii, 99. 1. p.
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zināms, celees no Dios-pater = Djupiter = Jupiter. Bet pec

Latveesu-Leisu valodas likumeem nevar no tās pašas saknes ne-

kādā vize sis vārds iznākt. Mums jāmeklē tam cits izskaidrojums.

Un aridzan uz to mus vedina musu avoti pasi. Kad tur atrodam

ari tadu parunu, kā: „Kur jupe viņš ir?" uz ko pec tautas

mutes atbild: „Kā akā, kā upe eekritis", — tad jav mums tulin

tiklab vārda forma kā nozime „jupe", — kurā veetā var tikpat

labi ari stavet „upe", — dod taisni rokā to Latveesu-Leisu valodā

sastopamo vardu, no kura saknes radees nosaukums „Jupis". Ta

ir „upe" un tā tad ari Jupja vārds pats par sevi apzime tikdaudz

kā upju deeviņu. Un Stryikowski's min kā Zemaisu-Leisu deevu

starp citeem, kam vel viņa laiku doti zeedi, ari „upinis devas",

kura varā esot upes*). Upinis devas ir pa latviski vārds pa

vārdam: upju deevs. Se parādās Latveesu-Leisu vārds upe ar

tadu Leišu adjektiva galotni —mis, kādas Latveesu valodā nav

un kuru izpildām ar genitivus adjectivus.

Tirs filoloģisks jautājums ir nu ari tas: Kā tas j sa vārda

eesakumā gadijees? No Indo-Europeesu pirmatnigās visparigās
fonētikas stāvokļa to nevar izskaidrot. Pee labākas sekmes nākam,
eeverodami valodu izloksnes. Tā atrodam, ka musu Augsgales

izloksne daudzkārt stāv v preeksā j, kā to peerada E. Woltera

kga Vitebskas gub. Latveesos sakrātās tautas dzeesmas par Ūsiņu
— ITechh o6t> īOchhb — kur eeraugam ari sa deeviņa vardu

rakstitu ar j preeksā, kā:

„Ai, zirdzeņ Jeuseņi,

„Josim abi pigul'ē:" — (1.)

„Oi Jeuseņa kumel'eņs", — (v. 1.)

„Jeuseņs joja lobu zirgu,

„Mani lika lobu jot':

„Dud Diweņ lobu jot'

„Par Jeuseņa līkumiņu." (2.)

„Jeuseņs zirgu nūjodeja (jodeleļa)

„Piguļniku maklodams." (3.**).

Tāpat tur atrodams veenmer „jeideņs" (= udenis), un bedzot

ari „jupe" (= upe), kā:

*) Sk. Joh. Pol. Lasic. Dc diis etc. (106) 29. 1. p.

**) E. VVoltera MaTepiajībi ķjih 9THorpacpin JlaTbiuīcnaro njieMeHH BiiTeč-

cKoi ry6epmn. CaHKTneTep6ypr-b, 1890. 7. un cit. lap. puses.
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„
Audzē moņi māmuliņa,

„Ne swed moņi j v p i t ē;

„Ja (chjo) posai navojaga,

„Dud utram goniņēs"*).

Tāpat ari Leišu valodas izloksnēs stājas daudzkārt j gan v,

gan ari citu vokālu preeksā, pr. p. dainā, kā:

„Jo ķā darysit

jisz māno szakii.

jisz māno lēmenēlio?"

„Jo mēs jiszlēistom

musu sesyc

juz juriu, juz marāczu"**)

Ka j dažreiz stājas v preeksā, eeverojams beidzot ir Slavu

valodu dialektos.

Bet tā tas tikai kādās izloksnēs un ne visparigi. Kā ticis

vārds „Jupis" visparigs? Vaj tā, ka tas no kādas izloknes
par-

jemts pari? Jeb vaj tā, ka Jupis neveen upju, bet ari juras

deeviņs būdams, to j savā preeksā — vardeem „upe" un „jura"

jaucotees — no beidzamās, ceenijamakās — juras caur assimilaciju

peesavinajees? Tā tas atgadās tautas valodā daudzreiz un prof.

Baudouin's dc Courtenay's doma, ka tas ari varbūt te tā noticis.

Jeb vaj Jupis kā kads residuums no kādas senas visparigas
formas uzskatams?

Lai nu ari burts, kur burts; bet tiklab vārds „Jupis", kā

par viņu stastitaji avoti to rada jo gaisi, ka tas tekoša, plūstoša

elementa deeviņs. Ka parunās, kā: „Kad tevi Jupis!" top Jupja

veetā ari Velns, Piķis (Pikulis?), Jods, Nelaime peesaukti, tas

veegli saprotams. Tee jav visi tee no Perkoņa un viņa deleem

dzenatee, vajatee un diditee klust tā lidz aridzan no tautas mutes

— tā sakot — kā pa veenu karti mesti. Tee jau ar pasu Jupi

preeksgalā ir tee gastee deeviņi, milzoņi Latveesu mitoloģijā,

kuru liktenis pilnigi lidzigs titaneem un giganteem Greeķu deevu-

macibā. Uz tam jav agrāk ar' aizradits. Kā jau no sava pirmakā

goda gasti, padziti, tee nestāvēja pee ļautiņeem vairs pirmajā

ceenā godā, kurā nu citi lepojas, un kad beidzot ari tee naca

caur veenigā, istā Deeva atzisanu neceenā, tad protams, pirmo
senais spožums nobālēja pavisam. Tee palika kristigu lauzu acis

nu tik velni, spoki, ļauni gari etc. Jebšu slepeni dažos atgadijumos

vel ari tos peesauca, kā to daži pusami vardi leecina, kā: „Kas

*) ibid. 278. 1. p. 338. pautiņ§.
**) A. Schleicher, Litauisches Lesebuch und Glossar. Prag, 1857. 36. 1. p.
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mazu bērniņu grib redzēt, kas mazu bērniņu grib brinet — zila,

zaļa, melna migla preeks skauģa acim! Jupis lai viņa meli

izrauj caur viņa pakausi, savu vardu lai viņš nevar attapt bez

gala!" (Sal. pus. vārdus.) Ari vardi: „zila, zaļa, melna migla"

peerada, ka esam Jupja isteno elementu pateesi uzgājusi., Kā

jav mākoņu, ūdeņu kungs, Jupis ari kungs par „zilu zaļu, melnu

miglu". Un ta — migla — atgādina atkal no savas puses ari

Jupja milzoņu dabu un milzoņu likteni. Jo, kā to ari Ģermāņu

mitoloģija (sk. Edcla) rada, migla ir isteni milzu, milzoņu hypo-

stase jeb paradisanās dabīgais pamats. Caur dazado, ne-izprasto

dabas-paradisanos, kas veenmer specigi sakustināja sencilveka

jutekļus jeb jušanas prātus, skubināts, tas tad driz sacerēja,

izstaltoja pec savas dvēseles un prata spējas dažādos deeviņus,

milžus etc. Allaž atkartosās dabas paradisanās dabūja dabas

cilvēka apcerē pastāvošus, cilvēkam lidzigus veidus*).

Ja nu vel beigās atgreezamees sevišķi pee Jupja, tad mums

sķeet, ka tas itin tāpat kā Greeķu Krons**) no vispirmakā

sakuma bijis — kā jav tads, kura varā ir augligs leetus, zaļoti

upju lici — sen senais zemkopības, lopkopības un sevišķi ari

zvejas deeviņs (sk. 6. un 7. t. dz.), augļus breedinatajs debesu

deevs. Kā tads tas butu aridzan tad ar Romneeku sejas-deevu

Saturnu salidzinams. Kā Greeķu mitoloģijā sastopami tris dccvi

- brāļi: Dzevs, Pozeidons un Ai'ds (Hads), tāpat ari Latveesu

teikās un pasakās runa par trim braļeem. Un tā kā teikas un

pasakas uzrada tikai jaunāko attistibas pakapeenu no ta pasa

preeksmeta, par kuru miti stāsta, tad nu zinām, ka tee tris pa-

sakainee brāļi ir sen sena deeviga dzimuma. Un veens tads

deeviņu brālis ir Jupis, kas savā laikā eejemis augstāko, pirmako

veetu debesis. Tā viņš pēcgalā atgādina ari pee Okopirma,

okapirma, vispirmā***), kurs aridzan zimejams kā deeviņu

kungs f).

*) Sal. Zin. Koni. 4. rakstu krājuma manu ~Eevednms Latveesu mito-

loģijā" — 4. Deevu izcelšanās, 36. 1. p.

**) No krano, kraino, izdarīt, valdit, galva but; pec citeem = chronos

sal. H. W. Stoll, Handbuch der Religion und Mythologie der Griechen und

Romer, 9. 1. p.

***) Sal. par uka Nesselmann Thesaurus linguae Prussicae, 194. 1. p.
f) Sk. Manuhardt ibid. 91. 1. p.
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Musu rakstu valoda un musu tevu valoda.

Kažoku Davis.

J[a kadi leelo kultūrtautu locekļi grib pamatigi eemacitees

savu tevu valodu, tad teem uzsauc Kristus vardeem: „Mekleļat

rakstos!" un meklētāji atron meklējamo kupli zeedosā daiļrakst-

neeciba, plašās gramatikās, daudz sējumu beezās vardnicās un

dažnedažādās valodas mācamās grāmatās. Labais gribētājs un

dedzigais petitajs tur atron gan leetojamas pareizas valodas formas

un konstrukcijas, gan valodneeku peļamus izteikumus un sveš-

vārdus, gan dzivo rakstu valodu un dzivas tautas izloksnes, gan

sen mirušo tevu tevu valodas, vairāk gadu simteņus, pat gadu

tūkstošus atpakaļ un t. t.

Un ko gan mes atronam savos rakstos un svestauteesu

rakstos par savu valodu?

Paldees Deevam un labeem cilvekeem, svestauteeseem, kā

ari pasu deleem, mums nav mazums garigu un laicigu rakstu,

daiļrakstneecibas ražojumu un zinisku petijumu, dazadu grama-

tiku un vardnicu, kas praktiski maca vaj teorētiski rada, kā pa-

reizi pa latviski jarunajot un jarakstot. Bet vaj valoda, kurā

musu raksti sarakstiti, ir teesam ta valoda, kurā musu tevi un

tēvutēvi izsacija savas deeniskas vajadzibas un daiļas jutas? Vaj

gramatiku un vardnicu sarakstītāji un musu valodas petitaji tee-

sam ir dibinajusees musu tevu valodā, macidami mums to valodu,
kurā runājusi musu tevu tevi un pa daļai vel tagad runa tauta?!

Ceesaki eeskatotees musu rakstneecibas ražojumos un ziniskos

petijumos par musu valodu, jaleecina, ka visur te valodas ziņā

digst, zaļo, aug un nes augļus labee graudi un nezāles, istee

Latveesn izteikumi un Vācu konstrukcijas, vecvecee Latveesu no-

saukumi un parlatveetoti svešvārdi (padite, sķivis, teleķis, kums,

sistava, mustava). Rakstos mes atronam leetojam: kadeļ, kamdēļ,

deļ ko, deļ ka, deļ kam, kapec, pec ka, pec ko, pec kam, jeb
tikai kam, ka, ko; Latvis, Latveets, Latuvis; likt uz galda, likt

uz galdu, likt galdā; tevu lugt, no teva lugt, tēvam lugt; iz

ūdens izlist un no ūdens izlist, zem kājām, apaks kājām, pa

kājām, pakājē; pec veena gada, pec gada, jeb gadu atpakaļ; ap-

kārt kalnu, apkārt kalna, ap kalnu; un neskaitāmi daudz citu

formu un konstrukciju veenā un tai pasā nozimē, kur veens teic

genetivu, tur otrs dativu, trešais akusativu, cetortais kadu pre-

poziciju, peektais kadu citu prepoziciju. Kā lai nu teic tas, kas
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grib pareizi runāt un rakstit, kam ir eespeja, vaļa un griba

meklēt istas Latveesu valodas formas un konstrukcijas? Jeb vaj
viss veena alga, vaj visas leetojamas formas pareizas? Atbildes

uz tadeem jautaļumeem dabūjam dažādas; veens saka: es nezinu,

otrs: leeto jau veenu, un otru, trešais: musu apgabalā runa tā,

cetortais: katrs jau teic, kā viņam patik jeb kā viņš veeglaki

var savas domas izteikt, peektais: viss ir pareizi, kad tik klausi-

taji jeb lasitaji saprot, ko es gribu sacit. — Vaj teesam tā varam

par savu tevu valodu spreest? Vaj tā mes spreezam par svešām

valodām? Ko gan mes pasi, ko Vaceesi sacitu, ja kads teiktu:

Legen Sie das Buch auf Tisch jeb auf deru Tisch — jeb, „Kom-

menSie zu mich" jeb „Kommen Sie bei mich?" Mes svētās dusmās

izsauktu: kam viņš ņem Vācu vārdus mutē, kad nemāk vāciski

runāt! Jeb vaj musu tevu valoda butu veenigā, kurā viss atļauts,
viss pareizi: lai saka kā sacidams, kad tik saprot, ko runātājs vaj

rakstitajs gribējis izsacit. Ja tā butu, saprast jau saprastu, kad

ari teiktu nevis edeens ir galdā, jeb uz galda, bet ari: edeens ir

uz galdam, uz galds, uz gald un t. t.

Visas tādas atbildes tikai klaji leecina, ka savas tevu valodas

pareizi nemakam, ka veenaldzigi noskatamees, ka musu valoda

samaitājas, jeb tisam gribam musu kopigu tevu valodu šaust un

graizit saveem ipaseem nolukeem. Tā tad aiz kūtruma, aiz veen-

aldzibas, aiz personīgām eedomām maitājam un ļaujam maitāt

savu tevu valodu. Tadi ar savu valodu rikodamees, mes lidzigi

nerazeneem zemkopjeem, kas tiras seklas sējamam laikam neuz-

glabājusi, ņemam no magazīnas un to pasu labibu maļam pasu

azaidam, deeniskai maizitei un lopu baribai, to pasu vedam tirumā

seklai. Vaj no tādas, dazadā zemē augušas, dažādos vējos vetitas

seklas varam gaidit specigu tiru graudu un labas seklas naka-

meem gadeem?!

Droši varam sacit, ka no musu raksteem, gramatikām un

vardnicām vel neveens nav eemacijees pareizi pa latviski runāt

un rakstit un ari neeemacisees, lidz mes nebūsim smalkeem see-

teem un veenadā vējā savas valodas sijājusi, visas nezāles rupigi

nosķirusi — lidz mes nebūsim izpētījusi, kas ir atļauts, kas ne-

atļauts musu valodā, kas ir pareizi un kas nepareizi, lidz mes

necinisimees pasi runā un rakstā leetot veenigi pareizas latviskas

formas un konstrukcijas, lidz mes nesajutisim tadu pat ignumu,
dzi-lot nepareizus nelatveesu izteikumus, kadu sajūtam tagad,
dzirdot nepareizi Vācu, Kreevu jeb citu valodu runājam. Bet:

..Kad atnāks Latveeseem tee laiki, ko citas tautas tagad redz?

Rakstu krājums VIII, 2
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Taisnība, ka pēdējos 30, 40 gados, kur pasu tautas deli sākusi

savas rakstneecibas laukā strādāt, musu rakstu valoda dažā ziņā

ir tuvojusees musu tevu tevu valodai, bet musu rakstutevu, cit-

tauteesu grēki ir pārak leeli, lai 30 gados izdeldētu visu to, ko

tee sagrēkojusi vairāk gadu simteņos. Visu to, kas jau darits,
lai musu valodu tiritu no citu valodu jukumeem, var izteikt

sados vārdos:

1) Vairs neleetojam pronomena tas, ta un skaitļuvarda veens,

veena, kā Vaceesi savus artikulus.

2) Vairs neteicam, to peedosanu to grēku, bet grēku pee-

dosanu t. i. atributiva genetivu nostādām noteicama vārda

preeksgalā.

3) Leetojam mazāk substantivu ar peedekli „sana", pasi

lagā nezinādami, vaj viņas veetā jaleeta „ums", „eens", „iba",

jeb citāds peedeklis, jeb viss teikums citādi jāizteic.

4) Esam pa daļai jau izskaudusi kadu simtu svešu vardu

un viņu veetā tagad leetojam gan jaunatvasinatus vārdus no

Latveesu un Leišu saknēm (vēstule, burtnica, apstāklis, veikals,

gleznot); gan vecvecos Latveesu vārdus, teem peelikclami jaunu
nozimi (māksla — mācēšana, prašana, „skola" Kunstgriff, Kunst-

stūck — ({)oKycT>, tagad leetojam tā kā Vācu Kunst, Kreevu xy,ļo-

>KecTßo); gan mazleetatus peemirstus vecus Latveesu vārdus (sķiņķot

veetā dāvināt, pageret veetā prasit, upurēt veetā zeedot).

5) Ari „eeks" un „preeks" veetā, ko musu rakstu tevi dēvē-

jusi un leetajusi kā prepozicijas, tagad leetojam pa daļai eeks

veetā lokativu un preeks fiir, ftjra veetā dativu.

6) Pedigi esam sākusi pasi par savu valodu runāt, spreest

un petit.

7) Ari musu Deevvardu macitaji sākusi eeverot, ka musu

garigās grāmatās pārak sabojāta, neskaidra valoda, un izdevusi

kaķismu un svētus rakstus „no jauna pārlūkotus", bet ari sinis

pārlūkotās grāmatās palicis tik visai daudz nelatviska bruģa.

Savu valodu nopeetni pētot un censigi tirot, gan varētu cerēt ar

laiku nobeigt so netiro darbu, ja pasi, petidami un tiridami, jo

deenas nepeenestu klat jaunu netirumu, jaunu barbarismu. Lai

eeklausamees veen musu izglītoto tautas delu runās un eeskata-

mees musu visjaunākā rakstu valodā; tur mes atronam pārak

kailus, vel lidz sim nedzirdētus barbarismus: bērns viņas nevarēja

ceest (latviski: eeredzet, eeraudzit ne pa acu galam); viņš taca

ar naudu pa isu (Latveetis: viņam peetruka naudas); caur

norautee zari (Latveetis: lozu norautee zari jeb zari, ko lodes
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norāva jeb citādi); seena padevās (Latveetis sacitu: seena palika,

seena eelika, jeb citādi); teātri spēlēja jeb teātri izradija, jeb

teātra izrāde notika „pee izpirkta nama" (Latveetis saprastu

tā: nams bij tuks no pārdodamām leetām un namam lidzās telti

jeb uz klaja laukuma bij izrāde); viņai par katru maksu jātaisa

opozicija (latviski domājot butu tā: ja daudz maksa, tad jātaisa
leela opozicija, ja maz — tad maza).

Visi tee Latveesi, kas beezi sateekas ar Latveeseem un savās

sarunās leeto Latveesu valodu, var pareizāki runāt un rakstit,

nekā tee, kas visai resi jeb nemaz nedzird latviski runājam.

Musu lauceneeki runa skaidrāku Latveesu valodu, nekā pilset-

neeki, sevišķi leelpilsetneeki, un jo talaku kads dzivo no pilsētām

un svestauteeseem, - - jo skaidrāku valodu viņš runa, mazākais

tiraku no svešām konstrukcijām. (Saprotams, ka se domāju

tikai istus Latveesu novadus un nevis robezneekus un tos taga-

dējos Latveesus, kuru tevu tevi jeb vel tevi runāja lībiski.) Bet

ari tee Latveesi, kas nekad nav mācējusi nedz ari mak kādas

citas valodas, kas nekādās skolās nav macijusees, kas pat ne

lasit nemāk, pat tee nepaleek brivi no sveseem eespaideem,

pat no viņu mutes dzirdam Vācu vārdus, izteikumus un kon-

strukcijas, lai gan paresi. See pedejee Latveesi, zināms, citādi

nevar domāt un ari nedoma, kā latviski, un viņus tikai modes

velns dīda leetat nelatviskas formas, viņi tadeļ vispirms leeto

svešus vārdus, sķiņķot, gapele, griset, rekte, feins, tad kādus

laimigi uzķertus, noklausitus svešus izteikumus (viss veena

desa, viņš naca par isu, lepnība nak preeks krišanas v. t. t.)

un visvelaki svešas konstrukcijas. Aiz ta pasa eemesla (t. i. aiz

modes) ari mani macija neteikt vis: nākat, ņemat, darāt, bet:

naceet, ņemeet, dareet, jeb nakait, ņemait, darait, jo tā smalkāki

ļaudis runājot. Trikateesi izsmej Smilteneesus, ka esot tumsi

ļaudis, kas sakot: Eku(r) baļi, pipe kalitē; kurus vārdus Trika-

teesi teic: Sekur, bralit, pipis ķesā. Modes velns mums laupijis

istus musu tautas apģērbus, musu tevu dažnedažādas eerasas —

modes velns uzsteepis musu teveem jaunus sakāmus vārdus:

„Ezelis, kad labi klajas, uz ledu eet un kaju nolauz. Kas pedigi

smejas, labāki smejas"; jaunas dzeesmas, jaunas teikas un pasakas,

jaunus vārdus un konstrukcijas, peespeezdami neticēt, ne-eeverot

un aizmirst to, ko musu tevu tevi ceenija un miieja un par pa-

teesu turēja.

Cik nemitosi si pareiza valodas gauma maitājas, par to

kadu peedzivojumu. Nesen eerunajos par valodu ar diveem radu

2-'
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berneem, kas sava laika macijusees pirms no ta pasa skolotajā
tai pasa drandzes skola, kur es 30 gadu atpakaļ, tad pilsētas

skolās un tagad jau vairāk gadu dzivo teva mājās un runa un

dzird gandriz veenigi Latveesu valodu. Manā laikā, tāpat kā

viņu laikā stundu raditajā macamee preeksmeti bij eerakstiti tā:

rakstisana, lasisana, dzeeclasana, rēķināšana, zimesana, bet mes

skolneeki runājam tikai par rakstāmo, lasāmo, dzeedamo, rēķināmo,

zimejamo stundu un grāmatu un nekad neteicām: rakstisanas

stunda jeb dzeedasanas stunda.

Vecākais no seem rada berneem teic to pasu par savu skolas

laiku, bet jaunākais apgalvo, ka viņa laikā visi esot sacijusi:
dzeedasanas stunda, lasisanas grāmata v. t. t. Kas te par eemeslu

tādam apgalvojumam? Vaj modes velns, vaj samaitāta valodas

jēga, gauma, vaj atmiņa?
Nav ari leela nelaime, ka vel laba daļa svešu vardu

palikusi un ari paliks — tee musu valodas nespēj samaitāt, tāpat

kā krēsla zaglis nevar veikala eevest bankrotē. Bet svešas formas

un konstrukcijas milzigi kaite valodai. Ne tas padarija dzivai

Latiņu valodai galu, ka tauta uzņēma veenu otru Ģermāņu un

Ķeltu vardu, bet gan tas, ka Latiņi neprata jeb nevarēja uzturēt

skaidras savas valodas formas un konstrukcijas, uzņemdami savā

valodā svešas formas un konstrukcijas.
Sai veetā atgādinu nelaiķa Laubes Indriķa vārdus, viņa

visai eeteicamā raksteenā „Musu rakstu tevu nopelni un grēki",

1884. gada „Teesu Vēstnesi", atstastiti „Austruma" 1891. g.:

„Kadu leeku vardu iz Vācu valodas peeņemdami, mes vel

„Latveesu valodas neparvacojam, bet gan to darām:

1) „Kad Latveesu valodā sastādām teikumus pec Vācu

„valodas likumeem, tā sakot, pec Vācu kartibas saleekamLatveesu

„vārdus teikumos;

2) „Kad prepozicijas (uz, caur, pret v. c.) izleetojam Vācu

„valodas garā, tā sakot, uzņemam Vācu konstrukcijas Latveesu

„
valodā;

3) „Kad pilnigi ne-eeverojam Latveesu valodas smalkumus

„un bagatumu, tā sakot, turedamees pec Vācu valodas etimolo-

ģijas un zintakses." Talaku Inga peemetina: „Tiri jāsmejas

„par dažaLatveesu rakstneeka dedzigo patriotismu, kas aiz dusmām

„nevar savalditees, dzirdēdams, ka Latveesi savā starpā kadu var-

„diņu paruna vāciski, bet pats rakstidams gandriz katru teikumu

„parvaco". Vaj Ingām nav taisnība?! Ja, pateesi, grāmatas,

laikraksti, skolas un dzive deen' no deenas musu valodai peeved
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lidz ar jauneem jedzeeiieem jaunus svešus vārdus. See jaunee

vardi, ka patapināti darba riki jeb kādam laikam derigi modes

daikti, kalpo tautai, lidz viņa pati derigus eerocus padarijusees

jeb lidz jauna mode viņus izstumj. Visi see svesneeki krājas ap

valodas celmu, kā leegs bruģis, kuru katru bridi saimneeks var

nokruķet, ja tas viņam patik un der.

Svešas dzeesmas, teikas un pasakas, sveši sakāmi vardi un

izteikumi turpretim, kā derēti kalpi, tā spej eedzivotees saim-

neeka dzimtē un ar viņu sa-augt, ka grūti nākas izšķirt svesneeku

no ista majneeka. Bet viskaitigas ir valodai svešas vardu formas

(„eet eesvetisanas macibā") un konstrukcijas („bez ka butu man

sacijis"ļ. Viņas kā nelūgti veesi pašas eezogas valodā, nemanot,

nezinot un kā lipiga sērga jeb nikni kokgrauzņi eespeezas dziļi

jo dziļi valodas celmā eeksā, maitādami, sagrauzdami ausu koku

lidz pašai serdei.

Tā tad musu rakstu valoda stipri maitāta un musu tautas

valoda stipri sajaukta. Kur lai nu atronam skaidru nemaitātu

nesajauktu tevu valodu? Vaj musu rosigi krājamās tevu gara

mantās? Parunas un sakāmi vardi, beezi leetojami, visai sa-

sirgusi ar to pasu kaiti, kā tautas valoda. Burvju un pesteļu
vardi — kā tumsibas bērni, no daznedazadeem tumseem avoteem

virusi, palikusi tumsi, nesaprotami. Pasaku un teiku laiks pa-

gājis, ticigee teicēji izmirusi, tadeļ tās tagad stāstāmas tikai kon-

junktīvā, nedrošās formās: „esot bijis, teic, stāsta, saka, ka viņos

vecos laikos tā noticis", viscaur tikai teicēja apgabala izloksnē.

Tā tad atleek tikai musu tautas dzeesmas, kuras, pantmēra

saistitas, vislabaki uzglabājušas senus vārdus, senas formas, senas

konstrukcijas: dzeesmai jau nevar veena vārda izmest, jadzeed

dzeesmiņa, kada bijusi, „ne ta manis darināta", teic apzinigais

teicējs, pat tad, ja viņš veena otra vārda nesaprot. Tā 70 gadu
veca māmuliņa, visu muzu nodzivojusi veenigi dedzigu hernuteru?

brāļu draudzes locekļu starpa, pati leela „blēņu dzeesmu" nide-

taja un skaudēja, savas dzives pēdējos gados, mani pamacidama,
man teica sekošu vecu tautas dzeesmu: „Pašam preemsu kalējam,
bez tērauda zobentiņs; pašam meitu braķmanim nedizena liga-

viņa". Dizans, nedizans musu apgabala valodā nepazīstams, bet

dzeesma minams un saprotams. Ko nozime „preemsu kalējs",
mate nezināja teikt un es ari ne. Saturam sekojot, jadoma, ka

„preemsu kalējs" bijis „kara eerocu, bruņu kalējs", jeb tas pats,
ko citās tautas dzeesmās sauc par „terauda kalēju". Varbūt

preemsa, preemsis, preemsis jeb preemse stāv sakarā ar vecvacu
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vardu Frahm, t. i. sķeps, eesmis, Speer. Kurs Latveesu rakst-

neeks vel tagad leeto sekosas tautas dzeesmas beezi leetojamas

formas: „Es nebiju pee
balina aizpērno bijumiņu" (t. i.

kamēr aizperu biju);
„
Tautu meita roku raud, veena rita malu-

mi nu" (t. i. veenu ritu pamalusees, jau raud, ka rokas sāpot);

„Svetijees svēta deena, ne tu manis svetijama: Maz purina dibenā,

darba deenas dari juma" (t. i. ko darba cleenā padarīju);

„Maks a j at, sveši ļaudis, manu skaistu dzeedajvm v",

(tagad teiktu: maksājat par dzeedasanu, labi, ja kads retais saeitu:

par dzeedajumu, bet nekādi: maksājat dzeedajumu).

Tā tad redzam: 1) ka tautas dzeesmās uzglabājušās vecas,

tagad neleetojamas, pat grūti saprotamas tevu valodas formas un

konstrukcijas; 2) ka savās dzeesmās tauta uzglabājusi sen aiz-

mirstus, tikai no domu sakara nojēdzamus vārdus, ja veen dzeesmai

ir citādi vesels, derigs, tikumigs kodols; bet ari 3) ka mode,

teicēja veeglpratiba jeb vajadziba ari tautas dzeesmās eenesusi

daudz svešu vardu un jedzeenu, kā: braķmaņus, kopmaņus v. c.

Un nav ari jabrinas. Dažas no musu tautas dzeesmām pa-

zistamas pa visu musu tevu zemi — tās bus neveen gadu sim-

teņus, bet pat gadu tūkstošus dzivojusas lidz ar tautu, redzējušas
tautas baltas un nebaltas deenas, brivus laikus un vergu lāstus,

pastavigu tautas dzives gaitu un spaidus, noklausijusās Pērkona,

Ūsiņa, Dēklas, Kārtas, Laimas ceenitaju dzeesmās un krustā

sistā Pestitaja peelugumos, pesteļu un burvju vārdos un sa laika

dzeedinataju, dakteru macibās. Kā viņām bij palikt skaidrām

savā pirmatigā veidā? Tauta pati aizmirsa senos laikus, senos

deevus, seno ticibu, senas eerasas un „skolas" — nepazina vairs

seno kara eerocu, seno burtu, seno riku, seno apģērbu. Kam

bij dzeedat dzeesmiņu, kuras saturu vairs nesaprata?! Tā aiz-

mirsa senas varoņu dzeesmas, kuras nesaskanēja ar vergu laiku

spaideem, un deevu dzeesmas, kurās runāja par nezinameem

deeveem un viņu ipasibām un eerasām, kuras nesaskanēja ar

kristigo ticibu. Dzeesmiņas, kuras citādi bija pa prātam, pār-

vērta, partaisija, nesaprotama vārda un jedzeena veetā eelika jaunu,

saprotamu vardu un jedzeenu kā to redzam pat jaunākā laikā:

„bruņu svārkus" veetā (atron visvairāk tādās dzeesmās, kurās

runa par karu un līgaviņas laupisanu) tagad dzeed: „brunee

svārki", kur tad jau bij teikt: ruskanee jeb rusee svārki, jo

~bruns" ir tikai Vācu „braun". Dēklas, Kārtas, Laimas veetā

teic: Mara, jeb pat Mara un Laima blakām (sk. „Miļa Mara, miļa
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Laima", kura cLzeesmiņā laikam agrāki bij veeta visām trim

likteņa cleeveetem, varbūt tā: Dēkla, Kārta, Laima).

Kurzemneeku „puru" (zeemas kveesu) veetā Vidzemneeki

dzeed „purvji" (sk. „lai aug purvji, lai aug meezi", kur isteni

laikam bijis ~lai aug puri (t. i. kveesi), lai aug meezi"); seno

aizmirsto „kokļu" veetā eelika „spēle"; saka runāt un dzeedat

par „speimaņeem", kur tevi leetoja „kokletajus" jeb kādus pa-

ganu ticibas kopējus „ligusoņus" jeb citus vārdus. Jauneem

jedzeeneem, jaunām eerasām un modēm uznākot, musu tevi

darija to pasu, ko visas tautas darijusas un ko ari mes vel tagad

darām: ar jauno svešo leetu peeņema un paturēja ar svešo vardu

jeb leetoja saprotamu pasu vardu: nesen mes vel runājām un

rakstijām par „eizenbaņeem" un „dampkugeem", kur tagad

leetojam „dzelžu cels" jeb „dzelzceļš" un „tvaikonis". Sadi sves-

neeki aiz vajadzības jeb aiz modes pat eezogas ari tautas dzeesmās,

p. peem. zid-autiņi, zizu kreklis, no Vācu „Zeide", nezdauki,

sņudauki, mutslauci, slauci, mutes drānas. Ja, pat svešas kon-

strukcijas beezi veen jau eezagusās un eezogas musu tautas dzees-

mās, sevišķi tās, ar kurām mes visvairāk apceetusees, apradusi. Tā

peemeram veenu to pasu dzeesmiņu atronam sados veidos: „Ai,

zaļā lidaciņa, nac ar mani rotatees! Tu eeks zaļeem juras vilņeem,

es ozolu laiviņā" un otrādi: „Zila, zaļa lidaciņa, nac ar mani spele-

tees! Tu dziļaji jūriņā, es ozolu laiviņā". Tā tad blakus atronam

„rotatees" un „speletees", dziļaji jūriņā un eeks zaļeem juras

vilņeem. Kas te nu vainigs, ka dzeesmiņa sarezgita? vaj sen

miris aizmarsigais dzeedatajs, vaj vel dzivee modes velna diditee

teicējs un uzrakstitajs, vaj pat dzeesmu krājējs un kārtotājs —

izdevējs, kas tāpat kā nelaiķa Cimzes tevs, tautas meldiņu pirmais

peekopejs, domājis: „ka rakstos neder valoda, ko pa kakteem un

pa Vidzemes un Kurzemes malām runa", jeb pat norakstitaji un

burtlici, kas pa savai izloksnei negribot, nemanot eeleek citādu

burtu, ne kā ir manuskriptā? Nemeklēsim velti vaineneeka, bet

sacisim paldees viņeem viseem par glabājumu, teikumu, uzraksti-

jumu, krājumu, kārtojumu un izdevumu, lai ari viņi, veenu otru

dzeesmiņu sarezgidami un grozidami un locidami „pa savam

pratinām", maldinājusi un maldina tautu, tadu krājumu lasitajus,

un tos, kas pa tautas dzeesmām peti musu senču ticibu, eerasas,

likumus un valodu: viņi to darijusi ne aiz ļauna prata, bet aiz

aizmāršības, aiz akluma, aiz kurluma, jeb sevišķā teicamā no-

lūkā, Valmeeras apgabalā veci ļaudis prepoziciju „bez" ar sub-

stantivu daudzskaitli leeto veenigi genitivā, tā tad teic: bez bērnu,
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bez tevu, bez vecāku, bet es „aiz kurluma" to nekad nebiju

eeverojis un tikai tagad pamanu, ka ir es dzivā runā to pasu

daru. Tāpat nedrikstam eeturet katru dzeesmiņu par tautas

dzeesmu, kuru kads rakstneeks eeved jeb pavada ar vardeem:

„tā dzeed jeb teic tauta". Var gan but, ka dzeesmiņa ir tautas

dzeesma, bet stipri rakstneeka partaisita, lai ta noderētu zināmam

nolūkam, bet tāpat var ari but, ka tautainav neveenas cik necik

lidzigas dzeesmas, un rakstneeki viņu tā tikai nosauc, lai atrastu

vairāk ticigu klausitaju, tāpat kā savā laikā mēdza peespraust
stasteem un teātra lugām atribūtu ~original" — lai veen grāma-

tiņa atrastu vairāk pircēju un rakstneeks vairāk ceenitaju, pat

ja viss vaj no veetas bij tikai svabads tulkojums jeb atstāstī-

jums. Pat dizi tautas deli tā maldinājusi un maldina savus

mazākos brāļus. Tā grāmatiņā „Seta, daba, pasaule" 111. daļā
atronam Zvaigznites sakrātas „Dzerbeneesu" (Dzērbene ir draudze

Vidzeme) un „Leisu dzeesmas". Pirmās ir pedejā gadu simteni

nejedzigi sarimetas, pasu samurgoti jeb tulkoti hernuteru pantiņi,
bet gan nekādi nepelna nosaukumu „tautas dzeesmas"; un

Zvaigznites dēvētās „Leišu dzeesmas" esot viņa pasa, Zvaigznites,

sacerējumi, bet nevis tulkojumi, kā to apgalvo viņa brālis,

skolotājs L. Stern kgs. So Leišu dzeesmu starpā ari at-

ronas garāka dzeesma: „Seglo, masiņ, kumeliņu, kamēr ausu

kājiņas" ar beezi minamo pantu: „tevu zemei grūti laiki, deleem

ja-eet paligā". So pasu dzeesmu Kronvalds 1870. gadā Vidzemes

skolotāju konference, Turaidā, nolasija, kā peemeru, cik jaukas

esot musu tautas dzeesmas, un Cimze uzņēma savā dzeesmu rotā

„Latveesu tautas dzeesmu pulciņā", bez avota noradijuma.

Vaj brinums, ka minēto dzeesmu turēja par istu tautas

dzeesmu pat Auseklis, kas tik visai daudz pats bij krājis un

petijis tautas dzeesmas, un tikai minēto pantu (Tevu zemei grūti

laiki) turēja par Kronvalda pasa sacerētu. Tāpat Aronu Matiss

savā tautas dzeesmu krājumā mineteem panteem peesprauz: „tā

dzeedaja musu tevi". Ne, musu tevi vis tā nedzeedaja, labi, ja

veens otrs tevs viņu padzeedaja tai laikā, kad jau „Sētas, dabas,

pasaules" 111. daļa bij iznākusi klajā. Dzeesma ir vaj nu Leišu

(bet nevis Latveesu) tautas dzeesma, Zvaigznites tulkota, jeb

Zvaigznites pasa sacerēta.

Bet ko mes saucam par „Latveesu tautas dzeesmām?"

Zvaigznīte un Juris Allunans hernuteru samurgotos pantiņus

un tulkotas Leišu dzeesmas tur par tautas dzeesmām. Cimze sauc

par „Lauka puķēm un Latveesu tautas dzeesmām" gan vecvecās
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„Auseklītis agri leca, saules meitas gribēdams", „saulit kula

mēnestiņu ar sidraba cakarniņu", gan pazistamo, gan nepazistamo

seno dzejneeku ražojumus, gan tādas tukšu vardu virknes bez

dzejas, pat bez domam, kā „Eeks meza bij veens nams", ja veen

viņas tautas dzeedamas. Pat jaunu dzejneeku ražojumus ar

Latveesujauno komponistu meldijām viņš eeveetojis „Lauku puķu",

tautas dzeesmu pulciņa!

Musu tautas dzeesmu krājēju leelakā daļa tikai tādas uz-

ņēmusi, kuru autori nav pazistami, kuras leekas pasā tautā

izaugušas, kurām ir tautas dzeesmu ipasibas — kuras pati tauta

jau ilgāku laiku dzeedajusi un daudzinājusi — citeem vardeem:

viņi tikai vecas, nekur un nekad ne-eespeestas, tautai pazistamas
dzeesmas sauc par istām tautas dzeesmām.

Bet kā lai nu izzinām, kura ir veca dzeesma, kura jauna,
un cik veca katra ir? Kādas ipasibas ir istām, vecām tautas

dzeesmām? Dzeesmiņu, ko veens sauc un tur par vecu, to otrs

tur par jaunu; ko divi kadi sauc par jaunu, to trešais sauc par

vecu v. t. t. Grūti bus atrast kaut divus Latveesus, kas par

tautas dzeesmu vecumu un istenumu butu veenis pratis. Paldees

Deevam un tautas dzeesmu ceenitajeem, mums jau ir prāvi daudz

eespeestu tautas dzeesmu krājumu un vel daudz leelaks skaits

tadu dzeesmiņu sakrajees Rigas ZinibuKommisijas, Jelgavas Rakst-

neecibas Nodaļas, Barona kunga un daudz citu krājēju rakstu

somās, bet visas viņas nav deezgan sijātas, kārtotas un parbaudi-

tas, kas ir sentēvu mantojums, kas jaunu laiku auglis; kas

augušas brivibas saulite, kas vergu laiku enā, kas redzējušas

musu sentēvus saveem paganu deeveem zeedojam, kas digusas

Kristus gaismai austot, kas sacerētas meerigos, laimigos laikmetos,

kas uznākušos kara un mera laikos. Veenā un tai pasā kamolā

satitas dzeesmiņas, kuras min senos deevus, apģērbus, rikus,

eerocus, eerasas, un dzeesmiņas, kurās runa par kristigu ticibu,

jaunu laiku dzives un modes daikteem. Viss tas leecina, ka

viņas visas sijātas pārak neveenadā vējā, ka krājēja dzejiskas

dāvanas, valodas jēga, gauma, katras reizas eeskati un nolūki —

bijusi veenigee izsķireji par dzeesmiņas vecumu, istenumu un

derigumu. Ja, pateesi, mes pārak maz esam petijusi un meklējusi

zimju un ipasibu, kādas ir istāmun kādas ne-istām tautas dzeesmām,

lai droši varētu noteikt, kas ir veca, kas ir jauna, kas ista, kas

ne-ista. Veeniga droša vispār atzita zime ir, ka tautas dzeesmām

nav atskaņu. Bet vaj vairāk tadu zimju nav? Pat tautas dzeesmu

meldijas, sis katras istas tautas dzeesmas uzticīgas pavadones un
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tautas dzeesmu pantmērs, sis dzeesmu un valodas glābējs, kas

dzeedatajām un teicējām neļāva vaļas pa savam pratinām

dzeesmiņu sarezgit, pat see — meldija un pantmērs — vel pārak

ne-izpetiti, lai tee mums noderētu par izšķiramām zimem. Kur

nu vel paleek dzejiskee salidzinajumi, dzejiskee teli, dzejiskas

personifikācijas un citas visai svarigas tautas dzeesmu ipasibas?

Kads brinums, kad veens, otrs dzejneeks, cik necik eelasijees

tautas dzeesmās, cik necik „papetijis" „savai vajadzībai", ņemas

kadā nekādā tautas dzeesmu pantmērā dzejot un domājas pat vaj

pārspējis istas tautas dzeesmas, lai gan viņa ražojumam nav ne-

kādu citu tautas dzeesmu ipasibu, kā atskaņu trūkums un pant-

mērs, lai gan beezi veen tādos ražojumos nav ir ne dzejas. Tā

tad se atleek pārak daudz darba musu tautas dzejas ceenitajeem.

Cerēsim un ticēsim, ka centigee tautas deli, rosigi petidami,
atradis vel jo vairāk drošu zimju, kā pazit istās tautas dzeesmas,

un ar so zimju paligu un variantus salīdzinādami pat varēsim

veenu, otru sarezgitu dzeesmiņu atkal atrezgit, lai ta varētu

atkal senā greznumā un skaidrumā „daiļotees māsiņu pulciņā".
Saprotams, ka jo vecāka dzeesmiņa, jo vairāk viņa noder daz-

nedazadeem petijumeem, jo jaunāka, jo mazāk viņa mums rada

senos tevu dzives apstākļus, dzives uzskatus un centeenus un

visjaunākās mums telo gandriz veenigi musu pasu dzivi.

Musu nolūks sai reizā ir, eepazitees ar musu sentēvu skaidru

nesamaitātu, nesajauktu valodu: 1) lai to varētu salidzinat ar

musu rakstu valodu, kura atspoguļojas musu rakstneecibā un

mācama musu gramatikās, 2) lai viņu salidzinatu ar musu tautas

valodu, kā to runā tautas vairākums.

Bet kamēr mums vel nav tadu veenadā vējā sijātu, izpetitu,

atrezgitu tautas dzeesmu krājuma, mums japeeteek ar teem paseem

sim brizam izdoteem krajumeem. Katras tautas valodneeki tikai

tādus vārdus, tādas formas un tādas konstrukcijas sauc par pa-

reizām un par leetojamām rakstu valodā, kuras leeto tautas

vairākums un kuras nav peeņemtas no svešām valodām. Tā tad

ari mums tas pats darāms, ja par savu tevu valodu runājam,
un tikai tas saucams par pareizu un eeteicams musu rakstu

valodai, kas visbeezaki leetojams musu istās tautas dzeesmās.

Turpretim formas un konstrukcijas, kas visai resi leetojamas, ja-

atzist par nepareizām un peļamām, un tadeļ par neleetojamām

un atmetamam, ja veen sevišķi svarigi eemesli nepeespeez

viņas paturēt.
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Nespēdams visus musu tautas dzeesmu krājumus pamatigi
izmeklēt un ar skaitļeem peeradit, kas beezi un kas resi leeto-

jamas, esmu ņēmis savam materiālam veenigi Arona Matisa

krājumu, jo: 1) dzeesmas sai krājuma ari man leekas gandriz
visas isti vecas tautas dzeesmas; 2) krājumā gandriz nemaz nav

variantu; 3) krājums ir visveeglaki katram eegadajams un tadeļ

katrs pats var drizak parleecinatees, vaj esmu pareizi spreedis

vaj maldijees. Savam petijumam spraudu šoreiz jo šauras robežas,

apskatidams tikai: pasivo konstrukciju, peedekli „sana" un prepo-

zicijas. Preecatos, ja citi tautas deli ņemtos petit citas musu

tevu valodas formas un konstrukcijas, jeb ari par seem paseem

preeksmeteem citos krājumos peeraditu man maldijumus. At-

gādinu, ka minētā krājumā ir pavisam 2067 numuru, bet pee-

skaitot peespraustos izskaidrojumu pantiņus un labu daļu garāku

dzeesmu, sanāks 2400—2500 4-posmigu pantiņu.

Par pasivo konstrukciju.

Lai gan jau sen atzita pasiva pareiza konstrukcija, bet mes

resi viņu pareizi leetojam. Katras otras grāmatas virsrakstā

lasām: sarakstita no, tulkota no, pārcelta no, sakrāts no, izlasits

no, izdots no, drukāts pee vaj no; tikai visai resi Macerneeka

eespeests, N. N. izdots, lai gan vispār pareizi vel sakām „Deeva

dots", „pasa audzināts", „pasa austas drebēs".

Visā Arona Matisa krājumā ne-atrodu neveena peemera ar

prepoziciju „no" — viscaur pasivā konstrukcijā stāv tikai genitivs:

250. Abelite vēja lausta.

1182. Peeceļ koku, vēja laustu.

1210. Vēja lausta abelite.

382. Saules jātu kumeliņu.

416. Laimas jātu kumeliņu.
1832. Deeva jātam kumeļam.

364. Tevu tevu laipas mestas.

1175. Tautu mesta berzu laipa.
1608. Meitas vitu vainadziņu.

1835. Teva dotu, matēs dotu, to sasēju nastiņā,
Sava Deeva devumiņa vezumai nepavedu.

1844. Deeva dota ta maizite, Māras austi galdautiņi.

Karā jādams, tautas dels dzeed:
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373, Es neraugu bruņu svārku*), ka man labs

kumeliņš

Apsavilku matēs austus, eesasedu labajā.

66. Dzeesmit' dzeedu, kad' esošu,

Ne ta manis padarita.

(Labāki butu: Ne ta manis darināta.)

500. Ejat lūkot šiliņā, man' rakstitu dejumiņu.

213. (celiņš) nava mans (lab. manis) ejamais.

590. Svetijees svēta deena, ne tu mana (lab. manis)

svetijama.

1812. Daugaveesa precejama.

2058. Svešu lauzu bildināma.

Tā tad redzam, ka particips ar galotni „ams", kā ari istais

pasiva pagātnes particips ar galotni „ts" pirmkārt leetojami kā

atribūti un apozicijas un kā predikāti ar verbu „but", bet nekad ar

verbeem „tapt" un „tikt". Tā tad nepareizi sacit: es teeku, tiku,

tikšu, jeb topu, tapu, tapšu sutits, un se jaleeto aktivs: mani

suta, sutija, sutis, jeb es sutams, biju sutams, bušu sutams un

varbūt: es sutits, biju sutits, bušu sutits. Otrkārt loģiskais subjekts
izteicams genetivā bez prepozicijas „no". Kur dažkārt atronam

citu locijumu, tur sis locijums nav loģiskais subjekts pr. p.

1662. peez. Sala zale gauži raud, kājiņām minama

(kājiņām = ar kājiņām, jeb pa kājiņām);

455. Bagātam dēliņam ne-eet meitas precejamas

(dēliņam = pee dēliņa ne-eet un loģiska subjekta

pee pasiva „precejama" se nemaz nav).

Treškārt visos peemeros, kur loģiskais subjekts izteicams ar

pronominu, tur labāki teikt personālo pronominu, bet nevis posesivo.

Bielensteins gan sauc ~mana, tava" par vecāku personāla

pronomina genitivu, bet pasa peevestos peemeros visvairāk leeto

„manis, tevis". Leišu valodā tāpat abas formas leetojamas.

Vārdus „mana", „tava" tauta tagad veenigi tur' par posesiva prono-

mena seeveesu dzimuma nominatīvu, to redz manis uzraditos

peemeros: mana padarita, man' rakstitu, mans ejamais, mana

svetijama. Jo ja tā nebūtu, tad vis neteiktu par ceļu „ne tas

mans ejamais", bet mana ejamais. Manā apgabalā leeto abas

formas. Kā tādas jukas izcēlušas, veegli saprotams, kad atgādinu?

*) Ja §c „bruno'< svārku veetā eeleek „bruņu" svārki, tad dzeesmiņa

tūdaļ saprotama: bruņu svārki nav matēs austi, bet kalēja kalti (kaldināti),
tā tad: apvilcees matēs austos svārkus un eesedees (tagad gan teiktu uzsedees)

labajā kumeļā, varu drogi karā jat.
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ka personāla pronomena genetivs tikai 3 formās šķiras no pose-

siva pronomena: manis — un mans, mana

tevis — un tavs, tava

sevis — un savs, sava, bet pronomeneem viņs^
viņa, mes, jus, viņi, viņas posesivu pronomenu nemaz nav

un viscaur viņu veetā jaleetā personāla pronomena genitivs.

Eeteicams butu leetat tagad leetojama genitiva formu jau tadeļ,
ka posesivā forma se loģiski neveetā, jo se nav izteicams pee-

derigums, ipasums, p. p. tavs austs galdauts nozime, ka galdauts

peeder tev un ir austs, bet nevis adits, turpretim „tavis austais

galdauts" nozime, ka tu esi galdauta audējs, lai viņš peeder kam

peederēdams;
„

manis darināta dzeesmiņa" apzime, ka es esmu

dzeesmas darinātājs, bet ne kacls cits, turpretim „mana padarita

dzeesmiņa" ir dzeesmiņa, kas ir mana un nevis cita, tāpat „manis

lausta ābele" un „mana lausta ābele", „manis mesta laipa" un

„mana mesta laipa". Abas participu formas atronam tautas

dzeesmās un dzivā tautas valodā, bet nekādi tik daudz, kā Vāci

leeto savu pasivu. Sais formās leetodami prepoziciju „no", mes

maitājam savu valodu un darām savus izteikumus divdomīgus,

neskaidrus, p. p. „no teva pirktais zirgs" (vaj tevs ir zirga pircējs

vaj pārdevējs?), „no brāļa prasita nauda" (vaj no brāļa prasa

naudu jeb vaj brālis ir prasitajs?), „no masas gaidita atbilde"

(vaj masa ir gaiditaja, vaj atbildētajā?), „no manis stastits no-

tikums" (vaj es esmu notikuma stastitajs jeb vaj kads stāsta

par mani kadu notikumu, kur mes beezi nepareizi sakām „no

manis"?), „no brāļa atbraukts zirgs" (vaj brālis ir braucējs jeb

vaj no brāļa mājām atbraukts?), un visai daudz citos gadijumos.
Turpretim genitivu bez „no" leetojot gan resi vaj nemaz ne-

izcelsees divdomiba un pārpratumi.

Par substantiveem ar peedekli „sana".

Gan pedejā laikā no savas rakstu valodas esam izstūmusi

labu teesu neveetā leetojamu substantivu ar peedekli „sana", bet

salidzinot ar tautas dzeesmu valodu, vel viņus pārak daudz

leetojam.

Uzzimesim un apskatisim visus sai Arona Matisa krājumā
leetatus substantivus ar peedekli „sana".

36. Neklaus' meitu dzeedasanu (bet 47. skaistu dzeesmu

klausitees, 142. ka dzeesmā klausijās, 147. jums bij labi klausitees,

kā es skaisti padzeedaju); 41. Meitām laba dzeedasana (varētu



30

sacit: meitām labi padzeedat); 99. Es ar savu dzeedasanu rau-

duliti smidinaju (varētu sacit: ar savām dzeesmām, jeb: dzeeda-

dama); 131. Atradisi tautiņās — siku tavu dzīvošanu; 228. Nac,

Laimite, apraudzit, kada mana dzivosana (bet 932. kā dzivoju

tautiņās); 294. Man miliga dzivosana; 698. Pavaicāju no Laimiņas,

kam labāka dzivosana? Meitiņām, māsiņām, tām labāka dzivo-

sana. 726. Ne tam naudas, ne tam mantas, ne miligas dzivosanas;

903. Sak' ļautiņi, redzēdami: Jusu miļu dzivosanu; 1086. Pulkā

laba dzivosana; 1195. Ļauni ļaudis izpelusi musu miļu dzivosanu;
1352. Ne miliga dzivosana; 1827. Eigā veegla dzivosana, (bet

1069. posta dzive dzērājam, un 879. veens otram klausidami, tā

mes miļi dzivosim un 1038. kur veikliga māmuliņa, tur rasmiga

mājas dzive); 1035. Mes bijām div' māsiņas, simtām tadu nedabūsi

— pee vērpšanas, pee aušanas, pee vilnaiņu rakstisanas; 1035.

peez. Man uzauga div' balini, simtai (ā) tadu nedabūsi — uz

jasanu, uz braukšanu, uz kumeļu barošanu; 1374. Bus man grūta

gulēšana; 334. Kaunam laista si saulite, bijāšanai māmuliņa;

795. Es tauteeti pavadiju magu laika gabaliņu; maga mana vadī-

šana — pilni lauki valodiņas (se gan veenigi „vadijums" bus

pareizi un „valodiņas" veetā „valodiņu); 919. Deeviņs dos sa-

prašanu, Laima dos padomiņu.

Tā tad atronam dzeesmu tekstā so peedekli tikai 24 reizas,

11 r. dzivosana, 3 r. dzeedasana un pa veenai reizai citos 10 sub-

stantivos t. i. pavisam tikai 12 tadu substantivu. Atcerotees

grāmatas beezuma un tautas dzeesmu vairuma - teesam visai

mazs skaits. Ja nu vel eeverojam, ka citās dzeesmās tai pasā

nozime leetati un labāki leetojami infinitivi, participi, blakus

teikumi jeb substantivi, celmu vardi, un citi substantivu atvasi-

nājumi, kā dzeedasanas veetā dzeesma

dzivosanas
„

dzive

gulēšanas
„

guļa

vadisanas
„ vadijums un ka tanis pašās dzees-

mās lidzās nostaditi tadi formas un nozimes ziņā neveenadi sub-

stantivi, kā kauns un bijāšana (un nevis bailes) padomiņs un

saprašana (un nevis pratiņs), mums leekas, 1) ka pat tautas

dzeesmās sis peedeklis vel par daudz leetats un 2) ka tautai

jau stipri zudusi jēga, gauma, kur isteni leetojams sis peedeklis.

Bet ari varētu but, ka galotni „sana" tautas dzeesmu ritums ne-

ļāva vairāk leetat jeb ka tauta viņas neleeto kā pārak garas formas,

iztikdama ar isakām formām, tiklidz tādas atrastas, tāpat kā

mes savos laikos darijām, leetodami; teātra izradisana, izrādījums,
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un izrāde. Kuras formas vecākas: vaj saubisanas, jeb šaubas,

miršana jeb mira, (sk. 1378. Kad ta mana mira nak), redzēšana

jeb redze?

Uzzimesim peemerus ar peedekli ums, umiņs, kur tagad

leeto „sana":

54. Brokastiņu, māmuliņa, par sa rita dzeedajumu!
147. Maksājat, sveši ļaudis, manu skaistu dzeedajumu!
591. Pūriņa veen pazinu gara skala degumiņu,
677. Par skaliņu plesumiņu.

843. Muzam teesas neturēju kreisas rokas devumiņu.
939. Kas no mana driz'auguma, driz'gajuma tautiņās?

1356. Kā bij man nu (t. i. kapā) gulēt —ar to veenu

(gultas) taisijumu? Kur Vaceem leetojami salikti vardi, „Schlaf-

zimmer, Sterbebett, Sterbestunde," un mes leetojam krāšanas kase,

eebrauksanas veeta, tur tautas dzeesmās tāpat kā tautas valodā

ir leetojami visvairāk celmu vardi guļu veeta, sejas laiks jeb

participi ar peedekli ams, guļama istaba, sējams laiks, kā to jau

savā laikā aizradiju. Sim participam peevedisim kādus peemerus

no Arona Matisa krājuma: aramee kumeliņi, vedamas kamaniņas

1378. Mirstamee paladziņi,
1257. Zaķisam sadegusi lecamee kamzolisi.

2020. Dzerat, brāļi, so deeniņu, si deeniņa dzerama!

775. Visas deenas man zināmas, tris deeniņas nezi-

nāmas: Dzimstama, mirstama, ejama tautiņās.

Tā tad Vazu „Greburtstag" nav saucama ne par dzimšanas

deenu, nedz par dzimtdeenu, jo tas butu „Geschlechtstag", bet

par dzimstamo deenu. Lai šoreiz peeteek ar seem noradijumeem.
Ceru ar Deeva paligu kadu citu reižu

par so leetu plašāki un

pamatigaki pārrunāt. Tagad apskatisim musu prepozicijas.

Par prepozieijām.

Par prepozieijām Bielensteins teic sadus eeverojamus vārdus.

Prepozicijas jau no seneem laikeem vairāk eespeezas valodā,

izstumdamas sevišķus vārdus un formas, kurās veeglaki varēja

izteiktees, jeb atkal isto prepoziciju veetā stājas ne istas („ap v

veetā „apkart", „pa" veetā „apaks", „uz" veetā „virs", „par"

un „pa" veetā „caur"). Senupeederas valodas un rakstneecibas

pratejeem un kopejeem apzinigi pretim statees tādai jaunai stra-
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vai, kas, lai ari bez nolūka, nograuz valodai viņas daiļumu,

skaidrumu, isumu un speķu.

Tā tad katra musu tautas dela, sevišķi katra Latveesu

rakstneeka svēts peenakums, sai strāvai apzinigi pretim

statees, izsargāt musu valodu, cik spējams, no visa ta, kas

viņai var laupit viņas daiļumu, skaidrumu, isumu un speķu.
Un kurs tautas dels gan tā nevelētos? Bet lai tas butu

eespejams, tad mums censigi pētot jāizzina: 1) kas maita

musu valodu? un 2) kā sai jaunai strāvai pretim strādāt, kā

valodas strautu atkal eevest senās attakās: t. i. musu rakstu

valodu tuvināt musu tevu daiļai, skaidrai, isai un specigai valodai.

Tā tad domāju, gan bus eemeslis, jo siki un pamatigi apskatit

musu prepozicijas 1) kā viņas leetojusi musu tevi un 2) kā mes

viņas tagad leetojam. Apskatot, cik beezi vaj resi kada prepo-

zicija atronas tautas dzeesmās, varam spreest, vaj viņa ir veca,

sen leetota prepozicija un kā tada paturama, jeb ta aiz sveseem

eespaideem uzņemta un leetata un tadeļ atmetama. Apskatot

katru prepoziciju sevišķi un eeverojat, kādās nozimes katra lee-

tojama tautas dzeesmās un kā mes viņu tagad leetojam, varēsim

noteikt, kādās nozimes mes viņu pareizi leetojam, kādās

nepareizi. Atradusi, ka veena otra tā deveta prepozicija nav

nemaz kā tadaleetojama jeb tā leetojama dažā nozime nepareizi —

mēģināsim radit, kā tauta iztikusi bez tādas prepozicijas un kā

tauta izteikusi veenu otru nozimi, kurā mes neveetā leetojam

prepoziciju. Eekams par prepozieijām runājam, man jāteic, ka

musu valodas slavenais petitajs un gramatiķis Bielensteins lidz

ar viseem Vācu valodas gramatiķeem prepozieijām peeskaita

vārdus, kas nemaz nav prepozicijas, bet adverbi, adjektivi un

substantivi. Par svarigako prepoziciju zirni es turu to, ka

prepozicijas un atkariga vārda starpā var tikai nostadit atka-

riga vārda atribūtus, bet nekādas citas teikuma daļas. Tā

tad varam sacit: viņš ir bez darba, bez leela darba, bez

steidzama darba v. t. t., bet nekad nevaram teikt: viņš bez

ir darba, jeb bez viņš darba ir, jeb bez viņš ir darba, jeb darba

viņš ir bez. Bet Bielensteina peemeros par „klat" un
„
blakām",

kā prepozieijām, gan to varam darit, p. p. „suns virām klat",

varam teikt: „virām suns klat" un „klat suns virām" —

?7judz
melno blakām bērajam", varam teikt: „beraļ'am judz melno

blakām" un „blakām judz melno bērajam", bet nevis „preeksā"

jeb „pakaļā", t. i. atkariga vārda (virām, bērajam) un tā dēvētās

prepozicijas (klat, blakām) starpā varam eespraust pat subjektu
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un predikātu, ko vis nevarējām darit pee prepozicijas „bez"*).

Ja
„blakām", „klat", ~blakus" un „lidzās", „sānis" jeb „sanis"

saucam par prepozieijām, tad par tādām jāsauc ari „tuvu" un

„virsu", „apaksā", „galvgaļa", „kajgalā" un cl. c. adverbi un

adverbiali leetojami lokativi, kureem beezi stāv blakus dativi.

Drizak tad jau varētu par propozicijām saukt ~sipus", „ šaipus",

viņpus", „
otrpus", „eekspus", „ārpus", „vidu" un par post-

poziciju „veetā", t. i. vārdus, kas saveenojami ar genitivu un nav

šķirami no sava atribūta, lai gan tauta viscaur leetā pilnas lokativu

formas sa-isinato veetā, tā tad ne vis „eekspus sētas", „ārpus sētas",

~sipus upes", ~viņpus upes", bet ~sētas eekspuse, ārpuse", ~upes

sini puse, viņā puse", jeb ari ~sai puse upei", „viņā puse upei".

Tāpat kā ~gultai galvgali, kājgali". Pa so pasu ceļu bus ~eeksā"

un ~preeksā", ~virsu", ~apakšā", ~starpā" pārvērtušās par prepo-

zieijām, t. i. senāk see vardi bij vel leetojami atribūta preeksgalā

(tāpat kā tagad vel tautas dzeesmās atronam ~vidu juras"), t. i.

sacija: ~eeksā mājas", ~preeksā galda", „virsu kapa", ~apakšā

gultas", un lokativa galotnei atkritot jeb tikai nesadzirdot, saka

sacit: „eeks mājas", „preeks galda", ~virs kapa", „apaks gultas".

Musu rakstu tevi gavilēdami uzķēra tādas viņeem derīgas formas,
dēvēdami viņas par prepozieijām, tās tik beezi leetoja, ka ir mes

viņas tagad par tādām devējam un droši leetojam, ne-eeverodami,

ka viņas visas ir tikai nostrupinati lokativi un sekosais genitivs

tikai atribūts, bet nevis prepozicijas vaidams vārds. Tā tad, ka-

mēr musu rakstu valodā atributiva genitivu lika aiz apzimejama
vārda (~beedribu to svētu", ~peedosanu to grēku", ~augšāmcelšanu

tās meesas") — ari varēja teikt: ~eeks elles", t. i. „eeksā elles",

~eeks Deevu", t. i. ~eeksā Deevu", bet tagad, kur mes to no-

saukusi par nepareizu, mes ari nedrikstam vairs atļaut teikt:

~preeks galda", t. i. ~preeksā galda", bet jāteic: ~galda preeksā",

~brāļu starpā", ~sētas eekspuse, ārpuse, sipuse, saipuse, viņpuse,

otrpuse", jeb pilnas formas: ~eeksejā puse", jeb ~eeksas puse",

~arējā puse", vaj ~ara puse", „sinipuse", ~viņā puse", „otrā puse",

„istabas pakaļā", kā to tauta dara. Atdzivinat formas („vidu

juras", „virsu akmeņa") nav vairs eespejams, nedz ari velējams,

jo pat tautas dzeesmās tadu formu visai maz atronam.

*) Tadi pat nepareizi par prepozieijām saucami vardi ir Vācu valodā:

~entgegen", „zuwider", ~gegenuber'c, kuram tikpat teesibu tagadējā Vācu valodā

sauktees par prepozieijām, kā „leid", „kund", „vorhei
v

un d. c, t. i.

dativs no §eem vardeem tāpat atdalāms un starpā spraužamas dažnedažādas

teikuma daļas.

Rakstu krājums VIII. 3
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Par neleetojamām prepozieijām Bielensteins sauc sos vecāku

gramatiku minamus vārdus: „ar" (ausserhalb == ārpuse), „aplik"

(um = apkārt), „da" (bis = lidz), „iz" i'bis = lidz), „kops" jeb

„kops" (seit — no ta laika), „sec" (entlang, lāngs = gar, garam).
Arona krājuma viņu nemaz ne-atronam— tadeļ tauta bez viņam
izteek un ari mums sai tautas balsei jāpadodas un bez viņam

ja-izteek un ari izteekam. Bielensteina un citu gramatiku leeto-

jamas prepozicijas atronam Arona krājumā sadā skaitā:

blakām, blakus 0 reiz. • preeks 1 reiz. deļ 29 reizas.

klat 0
„ | viņpus 1

„ par 44
„

lidzas 0
„
ļ apkārt 3

„
! aiz 47

„

sānis 0
„
'.. visgarām 3

„

bez 64
„

starp 0
„
; gar 4

„ par 64
„

sipus, šaipus 0
„ pec 5

„ pa 69
„

virs 0
„
| apaks 7

„
uz 82

„

eeks 1
„ I pret, preti 9

~ pee 132
„

iz 1 „i ap 13
„

no 151
„

labad 1
„ | zem 19

„
ar 206

„

otra pus 1
„
ļ lidz 22

„

pakaļ 1
„
; caur 22

„

Ta tad vismazāk teesibas saukt un leetot tos vārdus par

prepozicijam, kuras tauta vismazāk leeto — kurus vismazāk at-

ronam tautas dzeesmas, un vardi, ka: „ar", „no", „pee", ~uz'\

„pa", „par
k£

,
„bez", „aiz", „par", ir un paleek musu istas prepo-

zicijas, lai gan Bielensteins prepoziciju „ar" peeskaita pee ne-

istam, tikai aiz ta eemesla, ka „ar" ne-esot leetojams saliktos

vārdos. Citos musu tautas dzeesmu krājumos tadu ziņu meklētāji
atradis varbūt citādus skaitļus, bet proporcijas bus gandriz tas

pašas un tadeļ gan varam sals skaitļos dibināt savus spreedumus.

Nav ne mazāka eemesla domāt, ka Aronu Matiss butu veenu

vaj otru prepoziciju vairāk eeceenijis un citu kadu skaudis: viņa

vadoņi sai darba teesam ir bijusi tikai viņa atzinumi, kas ir ista

tautas dzeesma, kas ne, kurai ir dzejiski kodoligs saturs, kurai ne.

Bet apraudzisim katru sevišķi.

1) „Blakam", „blakus", „klat", „lidzās", „sānis" ir gan

leetojami, bet tikai kā adverbi un adverbiali leetojami lokativi,

p. p. „klātu tikt", „klāti aicināt", „eeblakam bēri tek". Par

„sipus", „saipus", „virs", „eeks", „preeks", ~otrapus", „viņpus",

„pakaļ" jau tiko runājām. See vardi leetojami tikai pilnās
lokatīva formās un nostādami apzimejamā vārda pakaļgalā. Bet

kā
gan tauta izteek bez musu eemiļota „starp", un kā lai mes

izteekam? Pasu vardu pilnā lokativa formā (starpā) atradu tikai
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veenu veenigu reižu sekosā dzeesmiņā: 797. Tāļu, tāļu tu,

tauteet, tu no manis, es no tevis: daži vēji musu starpa —

dažas lauzu valodiņas.

Ta tad, ja divas vaj vairāk personas vaj leetas minamas,

kuram katrai savs vārds, jaleeto „starpā" :
„
brāļu un masu starpa",

„tai starpa no Rigas lidz Cesim", jeb varbūt tikai: „no Elgas

lidz Cesim ir 80 verstis" jeb vel citādi. Ja visam personām vaj

leetam tas pats vārds, tad leetojams sa vārda daudzskaitļa loka-

tivs, jeb peeleekami lokativi „starpā",
„
pulciņā", vidiņa",

„vidu" jeb pat „vidu", p. p. „uzaugt, dzivot balinos", „meitu

pulciņa",
„
puišu pulciņa",

„
berzu vietiņā", „ļaunu lauzu vidiņa".

1732. Saglaudīju gludu galvu, sēdot brāļu vidiņa, saka tautas

peejadamas: irbe sed vanagos. 1104. Ūdens vidu, akmens vidu

ligo putu gabaliņš, tautu vidu, brāļu vidu ligo masa, dzeltainite.

„Virs" veeta leetojama prepozicija „uz" jeb vel labāki

lokativs („virs galda edeens", jāteic: „edeens uz galda", jeb ka

tauta teic: „edeens galda", jeb adverbiali leetojams ~virsu":

587. Gudra mate, gudra meita, gudri puru peedarija:
virsu cimdus, apakša, vidu — baltas vilnainites.

„otra p v s
"

un „viņ p v s
" atradu šais peemeros: 1156.

„otrapus istabiņas" (labāki: otrā puse istabiņas, jeb istabiņai, jeb

istabiņas otrā puse). 23. „To vārdiņu izdzirdēju viņpus upes

tautiņās, kā perlites tos saveru savā dzeesmu kamolā". Ja si

dzeesmiņa nav jaunu laiku bērns, kā to rada vārds „perlites",

tad tani gan „perlisu" veetā bus bijis vizuļi" jeb cits kads

vārds, un
„
viņpus upes" laikam dzeedaja „aiz upites" tautiņās.

„Pa ka ļ" atradu sai dzeesmiņā:
840. Tautas jāja dubļu ceļu pakaļ mani vaiņadami,

Jājat tautas sausu ceļu, ņemat savu teicamaju!

Si dzeesmiņa laikam tā bij dzeedama: „Manim pakaļ jeb

man pakali dubļu ceļu tautas jāja vaiņadami" un tā tad ~pakaļ"

se ir daļa no salikta verba: pakaļ jat. Sai nozime un lokativa

formā vārds beezi atronams: bērni pakaļ neteces, pakaļ nakt,

pakaļā palikt, stavet, raudat.

~L a b a d" tikai sai peemerā:

1543. Liniņu „labad" ligot gāju:
Lai mani liniņi lidzeniauga un 9 peemeros „kalab7

kalabad." Visur citur viņa veetāstāv „deļ" jeb varbūt „aiz, par" jeb

3*



36

blakus teikums („isa laika gribēdams", kur tagad teicam: „isa
laika labad, deļ, pec").

Par „eeks" domāju nav daudzko runāt, jo viņu jau esam

gandriz pa visam atmetusi, viņa veeta leetodami lokativu. Vee-

nigais grūtums te butu svešvārdi („Bordo, Tambuktu, Visi), bet

te peesprauzams tikai sugas vārds, „pilsēta, pilsata," lokativa,
„Bordo pilsēta", kā to Vaceesi dara lidzigu vardu genetivos (p. p.

„Berlins, Viens" bet „Der Stadt Mainz jeb von Mainz"). Vee-

nigais peemers ir:

1773. Ai, zaļā lidaciņa,

Nac ar mani rotatees,

Tu eeks zaļeem juras vilņeem,

Es ozola laiviņā, bet Cimzas „Dzeesmu rotā"

se stāv: tu dziļaji jūriņā, es ozola laiviņā.

„P re c k s" atradu sai dzeesmiņā:

390. Tris gadiņi audzināju
Dzērves spalvu kumeliņu,

Ceturtā gadiņā,

Pf eeks māsiņas dancināju.

Se nu senāk bus stāvējis vaj preeksā masas", „masas

preeksā", jeb „masas deļ", jeb „masiņai dancināju".

„Preeks" mes tagad rakstu valodā un labu daļu ari jau

tautas valodā leetojam sadās nozimes: 1) veetas nozime: „preeks

teesas = teesas preeksā". 2) laika nozime: „preeks 2 gadeem =

2 gadus atpakaļ", „preeks Stendera = eekams Stenders dzivoja"

jeb „lidz Stendera laikeem". 3) dažnedažādās citās nolūka nozi-

mes, kur isti Latveesi izteek ar dativu, jeb leeto prepozicijas

„aiz, par" jeb lokativu
„
veetā", jeb verbus un blakus teikumus.

Pirmām divām t. i. veetas un laika nozimem neesmu pret-

peemeru meklējis tautas dzeesmās, domāju, kā katrs labais gri-

bētājs sais divās nozimes veegli iztiks bez „preeks".

Tresai nozimei sadus peemerus:

109. Viri dzeed seeviņām,

Es padzeedu meitiņām.

1757. Raudavite pirti kura,

Baltajām gaigalām.

341. Ai, veca māmuliņa,
Gudra bija padomam.

500. Rudzeem zemi ecēt.

1037. Ceļam turēt labu zirgu.
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769. Deeviņs zina, kam es augu:

Vaj es augu tauteesam,

Vaj zaļam velēnām.

47. Nesaraudi, sila preede,

Neļ es tevi skaleem cirtu!

Cirt istabas pamateem,
Skaistu dzeesmu klausitees.

1964. Es karā gan aizeetu „p ar" jauno bāleliņu,

jeb Es but pati karā gaj'si „a iz" jauna bāleliņa.
Cik visai mes maitājam savu valodu, leetodami „preeks" kā

„prepoziciju", cik divdomigi top teikumi ar „preeks" — to jo

plaši radijis Laubes Indriķis ~Teesu Vēstneša" 1884. gadagājumā,
runādams par „musu rakstu tevu grekeem". Minēto rakstu at-

stāstītu atronam ..Austruma" 1891. gada Nr. 6. Kam grūti
nākas no „preeks" sķirtees, tee lai pārlasa minēto rakstu.

„Iz" atradu tikai sai peemerā:

201. Vaj, ļautiņi, redzejeet, bij mans tevs, māmuliņa,

Vaj es veena izteceju iz dziļa ezeriņa.

Citur visur lidzigā nozime tikai „no": „No taleenes ligaviņu

ņemt", „no karina atnākdams", „no Vaczemes vest", „no kociņa

lekt", „no Vaczemes izligoja", „no druviņas druviņā eet jeb ligot",

„no Elgas pārbraukt", „no zemites izaugt".

59. Parnak zosis klaigādamas

No duņaju ezariņa;

Parnak meitas dzeedadamas

No dzeltaina meezu lauka.

824. Graididama sagaidija

No maliņas labu lauzu.

866. Linku lanku zaķits leca

No aparas aparā;

Tā linkoja delu mate

No ceemiņa ceemiņā.
1241. Circenitis seevu veda

No pirtiņas iztabā.

1080. Leeli ļaudis, gudri ļaudis,
Tee vis daudzi nerunāja;

Tee izlaida valodiņu,

Kā no reeksta kodoliņu.
Tā tad redzam, ka visur tur, kur Vaceesi leeto „aus",

Kreevi ~11315" un musu rakstu valoda ~iz", jāteic tikai „no".

„Iz" veenigi leetojams saliktos vārdos, tāpat kā „sa" („sa-eet",
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„saņemt") un „cc" („eenakt", „eedot"), Kreevu valodā „B03",

„B3", Vācu valodā „ur", „er", p. p. „izņemt", „izbraukt",

„izteka", „izeja", „izdevigs", „iznesigs" un t. t. Nav ari

nekāda eemesla „iz" kā sevišķu prepoziciju leetot. Pārpra-
tumi tikai tad var celtees, ja citas prepozicijas leetojam neveetā

p. p. „Pasaka no Deeva un velna", „stastit no laca," „dzeedat

no putneem", kur Latveetis saka: „Pasaka par Deevu un velnu",

„stastit, runāt, dzeedat par laci", „par putneem". Tā tad ari

laikrakstu nodaļās nedrikst tā nosaukt: „no eekszemem", „no

ārzemēm" un „iz Rigas", bet jāsaka ~par eekszemem", ~par ar-

zemenr' un ~no Rigas" (sk. prepozicijas „no" un ..par":. Bielen-

steins savā vidējā gramatikā viņu pareizi sauc par neatdalāmu

prepoziciju un tikai Vidzeme un Latvijas augšgalā viņu nepareizi

leetojot neveetā, kā atdalāmu prepoziciju, ~no" veetā. Man kā

Vidzemneekam jaleecina, ka Bielensteins sai ziņā tāpat, kā dažā

citā veetā, pamatigi Vidzemes izlokšņu nepazidams, neveetā uz-

krauj mums Vidzemneekeem musu rakstu tevu grēkus. „Iz"

tagadējā rakstu valodā ir visleelakai daļai ne vis Vidzemneeku,

bet Vaceesu eevesta atdalāma prepozicija un tadeļ kā svesneece

atmetama.

„Apkartv 3 dzeesmiņās, kurās eelikclami ..apkārt" veetā

„ap", ir dzeesmiņas pantmēra netraucējam.
160. Simtām reizēm es apteku

Apkārt kapu raudādama (labāki: ~ap kapiņu

raudādama jeb ~apteku tevu kapu raudādama").

1996. Apkārt kalnu saule tek,

Garu deenu meklēdama (lab.: ~ap kalniņu saule

tek"). 1197. Ko ļautiņi dabuseet,

Apkārt mani runādami? (labāki: „ap mani".

Varbūtka pantmērs te neļāvis teikt: mani aprunādami). Kur bez

ta vel atradu „apkart", tur viņš ir adverbs:

196. Tek apkārt, barenite,

489. Apkārt laizu valodiņas,

507. Otra apkārt aptecēja. Bez prepozicijas ~apkārt"

mes visai labi izteekam, leetodami jeb „ap" jeb verbus, kas ar

„ap"' ir salikti, kā aptecet, aprunāt. Pee tās pašas reizas paru-

nāsim ari par prepoziciju „ap".

„Ap" atronama 13 dzeesmiņās un proti veetas nozime

10 reizes, laika nozime 2 reizes un pee verba ~runāt" 1 reizi „eet

ap dārzu", „apmalam puķes likt", „laistitees ap galviņu", „kara

viri ap Rigu", „zelta josta ap resno ozoliņu".
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1056. Muzu manu nevīstamu

Ap neveiklu teva delu.

1525. Triskart bite riņķi greeza

Ap to manu cepurīti.

2008. Ai, galdiņ, ai, galdiņ!

Ka tas skaiski peedereja;

Ap tevim viri sed,

Ka dizee ozoliņi.

1275. Ai, mamiņ, ai, mamiņ!

Es bušu tavs bērniņš:

Ap tevim skaidas lasu,

Ap tevim rušināju. Man leekas, ka se dažā

veetā butu labāk teikt saliktus verbus: „dārzu apeet", „malas

puķēm aplikt", ~galdu apsēst". Laika nozime sai dzeesmiņā:
1541. Apmeteni slaidi braucu,

Ap leeldeenām šūpojos.

1194. Ceļatees! ko guļat, valodiņu celejiņi!
Kad jus darbu darijat, kad ap citeem runājat!

Vaj sai peemerā „ap" veetā nebij pareizāki teikt „par"? Bez

prepozicijas „ap" no daudz peemereem uzzimeju tikai sos: 1051.

Apķēros kuplu egli, ne to laidu ligaviņu. 484. Meitas manu

cepuriti kā bitites aplipušas .. . vaj ta mana cepurite, saldu

medu apmedota? — Tauta leeto visai daudz tadu saliktu verbu:

„laukus apstaigāt, apskatit, apraudzit, apart, apecēt, apsēt, apkopt,

appļaut", kur rakstu valodā leetojam veenkarsi verbus ar „ap"

jeb „apkart". Man leekas, ka „ap" leetojams tikai saliktos vārdos

un kā prepozicija veenigi tādos atgadījumos, veetas nozime, kur

tada salikta verba nav, jeb kur varētu izceltees pārpratums.
Laika nozime „ap meteni", „ap leeldeenu", tikai tad teicams, ja

runātājs grib sacit, ka tas noteek nevis „pa pasu meteni", „pa

pašām leeldeenām" (jeb „pasā meteni", „pasās leeldeenās"), bet

tai nedēļā jeb mēnesi, kad eekrit metenis, leeldeenās, gan preeks,

gan pec.

„Visg ar a m
" 3 peemeros, „gar

" 4 un „gar a m
" 6

peemeros.

1784. Deeviņs seja sudrabiņu visgarām juras malu.

1718. Caune vilka audekliņu visgarām sila malu.

1261. Lacits vilka mcd's vāceli visgarām purva malu.

„G-aram" ir adverbs tādos atgadījumos, kur vaidama loci-

juma nemaz nav, kā „garam jāja precineeki uz zemneeku meiti-

ņām", „teci garam, dūņu upe, garam gāja Jāņa bērni" un d. c.
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Tāpat „garam" ir adverbs: 92. Meitas gāja dzeedadamas garam

kungu namdurvīm, jo varam teikt : kungu namdurvim gāja meitas

garam, t. i. garam un dativa starpa varam eelikt subjektu un

predikatīvu. Manā dzimtenes izloksne verbi ar adverbu „garam"

saveenojami tikai ar dativu, bet sekosos peemeros atradu aku-

zatīvu: 359. Garam gāju raudadamis sava teva tirumiņu. Si

vardu kārta atkal mums leecina, ka se garam ir tikai adverbs,

un tadeļ ari visos nākamos 4 peemeros:

2062. Leiši! Leiši! mani brāļi!

Garam manu setu jāja.
32. iViz preekeem nevarēju

To ceemiņu garam eet.

909. Es palaizu laizāmu

Garam krogu kumeliņu.

1938. Teci gaisi, mēnestiņ,
Garam manu glazu logu.

Tā tad ari varētu teikt: „manu setu Leiši garam jāja,

„garam eet to ceemiņu", „kumeliņu garam palaizu krogu",

„garam teci manu logu". Ja sada vardu kārta atļauta, tad

domāju ari visi uzzimeti. 3 peemeri ar ~visgarām" un akuzativu

bus tāpat pārvēršami un visgarām tikai adverbs.

Ja ~gar" nebūtu prepozicija, tad se peezimetos 4 peemeros

ari varam veegli iztikt bez viņas:

708. Leela pulka meitu gāja,

Gar leelo tirumiņu (varam sacit: leelam tiru-

miņam garam).

1639. Osam seeva, kļavām seeva,

Ozolam veen nevaid:

Ozoliņš locijās gar visām pļavmalām,

(t. i. ozoliņš lakstijās. Sai nozime citās dzeesmās saka locitees,

likt „uz" pļavmalām).
1793. Ritā tek tris māsiņas

Gar jūriņu raudādamas,

(varētu teikt: „pa juras malu, krastu", jeb „tek juras krastu").

1799. Strauji tek Daugaviņa

Gar ozolu liciseem (labāki: pa ozolu liciseem).

Divās nozimes „gar" nemaz ne-atronu: 1) „gar zemi gast,

gastees, krist, gulēt" (sk. „garsleeku", „gārsļauku") un 2) „gar

kadu cilvēku runāt" (bedat). Ipasi pirmā nozime ..gar zemi")

man leekas but isti latviska un rakstos leetojama forma „pee

zemes krist" stipri atgādina Vācu „zu Boden, zur Erde stūrzen,
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fallen, liegen". Tāpat otra nozime, „gar ko runāt", leekas but

musu tautas isteneece, ja salidzinam viņu ar jau mineteem pee-

mereem „apkart mani runādami" un „ap citeem runājot". Jeb

vaj te tikai sajukušas lidzigi skanošas prepozicijas „gar" un „par"?

Nav brinums, ka „gar" (= garam) atronams maz peemeros: ari

citas valodās si nozime (entlang, lāngs, BftOJns) visai resi leetojama.

„Pec" 5 reizes: 1 „pec" - „pa", „nach", „gemāss";

1 „pec" laika nozime; 3 „pec" ar verbu „raudat".

1) 42. Dzeedi, dzeedi, man' māsiņa,

Dzeed' razani dzeedadama;
Tautas loka kumeliņus pec tavām balstiņām

Sai nozime leetojams „pa" ar datīvu, resi ar akuzativu, p. p.

403. Šikas bruņas kaldināju pa savam augumam. 921. (audzējusi)

pa manam pratinām. 820. pa prātam izrunāt.

2) 1093. Vaj pec kunga grūta darba bedigam jadzivo?
Sai laika nozime gan mums vis grūtāki iztikt bez prepozicijas

„pec", bet labi gribot varētu labu daļu mazāk leetot so prepo-

ziciju, leetodami participus un citādas formas. Sai peemerā varētu

sacit: „vaj bedigam jadzivo, kunga grūtu darbu beigušam",

„kunga grūta darba beidzējam" jeb „kunga grūta darba beigās",

jeb „aiz kunga grūta darba", jeb citādi. „Pec" isti ir tikai

adverbs, kā redzam sekosā dzeesmiņā, tautā vel beezi leetojams,
lai gan tagad viņu vairs par tadu rakstu valodā nemaz neleeto,

bet tikai: „pec tam", „pec ta", „velaki", „sebaki" v. c.

1689. Griķu druva brāļa seeva

Divu gadu rotu nesa:

Pirmak sedza baltu sagšu,

Pec — pelēku vilnainiti.

3 ) Tris peemeros ar verbu „raudat":

128. Lai māmiņa nedzirdēja,
Lai pec manis neraudāja.

1371. Es šķitu leetiņu laukā listam;

Tā mana māmiņa pec manis raud.

347. Tec upite, teci veena —

Māmiņa pec manis raudās (labāki daudz citās

dzeesmās: raudās manis māmuliņa .
494. Gulbis raud skaidr' udeņa,

Es tikušas matēs meitas.

Viscaur pee „raudat" raudu celeju — preeksmetu, eemeslu

izteic ar genitivu, bez prepozicijas „pec". Bielensteins vel min

citus atgadījumus, kur „pec" leetojams kā prepozicija: 1) neveen
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ar verbu „raudat", bet ari „lugtees", „prasit", „jautat",
„
vaicāt",

„taujat", „zelot" un d. c. (Es te atronu tautas dzeesmās tikai

genitivu un akuzativu, p. p.: 273. vaicā manu bagatibu, 333.

vaicā jusu māmuliņas, 499. manas muižas taujādama.) 2) ej pec

teva, pec daktera. Se tauta leeto: a) genitivu: 577. ceemā teku

vilnainisu, 999. uguntiņas veen aizgāju, 1000. pee kaimiņa rauga

teku, pee kaimiņa uguntiņas; b) lokativi: „seenā, malkā, žagaros,

rudzos braukt", „senes, ogās, ūdeni eet"; c) adverbu „pakaļ",

„pakaļā" : „viņs aizbrauca dakteram j)akaļ, jeb pakaļā". 3) Bielen-

steina peemeros: „pec teļa bļautees", jāteic: „bļauj jeb bļaustās
kā teļš" un „tas dels pec teva krit", man tikai pazistams: „dels
izdevees jeb nodevees teva". 4) Tāpat nelatviski teic: „pec

mana amata", kur Latveetis teiktu: „pa savam amatam" jeb „kā

mans amats man ļauj, pavel, leek", jeb „savā amatā" jeb citādi.

Viskopā jāteic: „pec" nav prepozicija, bet adverbs un bez

viņa varam gandriz pavisam iztikt, ja veen gribam — un ne-

varēdami iztikt, peeradam, cik stipri sis kokgrauzis jau eespeedees

musu valodas serde. Tāpat izteekam bez „kapec" un „tapec":
1803. (Daugaviņa) kapec teci jūriņā'? varam teikt: „ka tu teci

jūriņā". 1218. Kapec mana sirds sapeja? kapec vaigi nobālēja?
varam teikt: „kā, kadeļ, kam, aiz ka sirds sapeja". 353. Vaj

tapec mani kula, ka es teva neklausīju.?! (labāki butu: „tadeļ"
jeb „aiz ta").

„Pr c t" 6 reizes, „pret i" 3 reizes.

405. (Mani beri kumeliņi valstijās) no kalniņa pret kalniņu

(lab.: no kalniņa kalniņāi, sal. no druviņas druviņā ligot, eet). 439.

Smuidri berzi locijās pret sauliti vakarā; tā lokās puišu sirdis

pret jaunām meitiņām (pirmā rindā labāki jālasa: pa saulites

gajumiņu, un otro sal. ar 1636. Leišu leepai zari lika uz Vid-

zemes ozoleem). 200p. Turu labi ceetu sirdi pret svešo māmu-

liņu (bet 1138. balina zobintiņs uz tautām asaroja).

44. Zeed eeviņa pret eeviņu, augstajā kalniņā;

Dzeed māsiņa pret māsiņu, svētu ritu ganidamas.

Si dzeesmiņa varbūt pirmgalā tā bij dzeedama:

Zeed eeviņa kalniņā, eeviņā raugotees:
Dzeed māsiņa ganidama, māsiņā klausotees.

Sekosās 2 dzeesmās leetotais „preti", 2 reizes ar akuzativu

un 1 reizi ar dativu, jau leekas but adverbs:

693 p. Ko leelais labu dara preti mani mazāko!

To smalkumu i samalu, to baltumu izvelēju.
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Se „preti" veeta butu labāki teikt „par", sal.: „Cirulitis augsti

dzeed par viseem putniņeem"; „Deevam gudris padomiņs par

viseem cilvekeem".

433. Ko, auziņ, locijees preti meezu tirumam!

Ko, meitiņ, leelijees, preti puišu augumiņu!

Se „locitees preti" tirumam ir adverbs, „preti locitees" un „leeli-

tees preti" laikam jālasa tā: „Ko, meitiņ, leelijees ar puišu

augumiņu", t. i. ka tu esot tikpat leela, kā puisi. Tāpat nākamā

peemerā „pret i m
"

— adverbs.

885. Ar puķiti laivu iru

Pretim savai ligaviņai.

Tā tad atgadījumos, kur ~pret" leetats kā prepozicija:

a) dažās veetās pantmērs dzeedatajam neļāvis „pretim" leetot

jeb citu konstrukciju; b) citās veetās varbūt senāk stāvēja citas

prepozicijas, kā: „uz", „pa" un „ar". Bielensteina peemeri vis-

vairāk ģermānismi: 1) veetas nozime: „pret vēju, pret straumi

peldēt" (labāki dativs un adverbs „pretim"), „pret sauli skatitees

= saule skatitees", „pret zeemeli", „pret riteem", „pret deenas

vidu", „pret vakareem", labāki lokativs: „zeemeļos", jeb „zeemeļa

puse", jeb „uz zeemeļa pusi"; tāpat: „pret jum" labāki „juras

puse" jeb „uz juru"; „pret Auces krogu", labāki „eepretim jeb

pretim Auces krogam" jeb „pee Auces kroga". 2) naida un

milestibas ziņā: „nedod viltigu leecibu pret savu tuvāku", jā-
teic: „neleecini nepareizi (viltigi?), jeb nedod nepareizas leecibas

par savu tuvāku" ; „gauzam laipnīgs pret (jeb preeks) ikkatru",

jāteic:
„
visai jeb ļoti laipn(i)s ar (ik)katru"; „milestiba pret

Deevu un cilvekeem", jāteic: „milestiba uz Deevu un cilvekeem".

3) nenoteiktā laika nozime: „pret vakaru, pret launaga laiku",

jāteic: „ap vakaru, ap launagu, jeb pavakarē, palaunadzene, jeb

uz vakaru, uz launaga laiku" (sal. 1401. Visu ritu smalki malu,

uz gaisumu puspusam). 4) salīdzinājumos: „zeme pret sauli maza",

„
vilks nav nekas pret laci", jāizteic kaut kadi citādi: „vilks nav

laca pretineeks", „zemei nav saules leeluma", jeb citādi.

Tā tad redzam, ka bez prepozicijas „pret" varam gandriz

pavisam iztikt. Viņa ir tāpat varbūt Vaceesu eevesta svesneece.

„Apa k s
" 7 reizes un „ze m

" 19 reizes.

216. Apaks zaļām velēnām.

1369. Apaks zaļas veleniņas.

1852. Apaks zaļu veleniņu.
154. Apaks zemes tevs, māmiņa.
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1352. Eesledz mani apaks zemes,

Gulēt man apaks zemes.

1029. Slauki tiru istabiņu,

Apaks galdu, pagaldeju.
215. Zem zaļām velēnām.

217, 233, 1370, 1387, 1858. Zem zaļo veleniņu.

1666. Rudzits guļ zem sneedziņa.

342. Zem ozola nobirusi.

1157 p. Zem tās caunu cepurites.

203. Zem baltās vilnainites.

1599. Zem tiltiņa palidusi.
19. Zem savām kājiņām.

761, 1953. Zem kumeļa kājiņām.

1110. Daudz zemites neturēju, balinos dzivodama;

Zem pūriņa, zem krēsliņa, zem savām kājiņām.
1186. Divas veen mes, māsiņas,

Zem tām lauzu valodām.

Sai pedejā pārnestā nozime citās dzeesmās leeto lokativu: „abas

lauzu valodās". Bet kā tauta iztikusi bez „apaks" un „zem"?

1) Musu vectēvi vel leetoja prepoziciju „pa", p. p.:

507. Es pasveedu berza riksti pa meitiņu kājiņām.

2) Viņi leetoja, tāpat kā tauta so baltu deenu, daudz sa-

liktu substantivu, kuru mes gandriz nemaz neleetojam, p. p.:
1029. Apaks galdu, pagaldeju, t. i. pagalde.

1426. Pagrudisu padzirne.

1998. Padzirne audzināju.
Uzzimesu vel tādus tautā leetojamus substantivus: „pazole", „pa-

kresle", „pajumte", „palodze", „pavarte", „pakaje", „padurve",

„paskape", „papode", „pacere", „paklete" v. d. c.

3) Visos atgadijumos, kur sadu ar „pa" saliktu substan-

tivu nav, tauta leeto lokativu „apaksā": apaks jeb zem galda

saka: „pagalde" jeb „galda apakšā" jeb „galdam apakšā" -

„apaks meitu kājām — pa meitu kājām, meitu pakāje, meitu

kaju apakšā".

Bez
„
apaks" un „zem" konkrētā veetas nozime bagatigi

izteekam, tāpat kā tauta izteek un musu tevi iztikusi. Abstraktā

nozime (zem tada numura, zem tadeem apstakļeem) labāki leeto-

jamas citas prepozicijas un lokativs; tā tad teicams: ar tadu

numuru, tādos apstākļos, jeb citādi.

„Lidz" 22 reizes; veetas nozime 17 reizes, laika nozime

4 reizes un salīdzinājumos 1 reizi:
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198. Svešai mātei drauga bērns ne lidz koka gabaliņu:
Pašas bērns milejas, kā sirsniņa azote.

Lai gan „lidz" isti nav prepozicija, bet tā kā mums cita vārda

nav, jo vecais „iz" vairs nav nedz leetojams, nedz atdzivinams,

ja „iz" kaut kad ari bijusi prepozicija. Sis prepozicijas locījums
ir dativs, lai gan Bielensteins leekas akuzativu turot vairāk par

sis prepozicijas locijumu. 21 peemeros es atradu: daudzskaitļa
dativs 3 reizes, veenskaitļa akuzativu 8 reizes, un proti: 7 reizes

seeveesu dzimuma substantivos (lidz zemi, zemiti, pusiti, gaismiņu)

un 1 reizi ar vireesu dzimuma substantivu (lidz koka gabaliņu)

un 11 reizes veenskaitļa dativā gan vireesu, gan seeveesu dzimuma

substantivos (lidz kalniņam, cekulam, galiņam, dibinām, vakaram

un lidz jūriņai, deeniņai, pusei, zemei). Ka seeveesu dzimuma

substantivos se stāv beezi akuzativs, izskaidrojas tā: ka dažos ap-

gabalos dativa galotni „ci", „ai" saisina par „i", tā ka tad dativs

lidzskan akuzatīvam. Tā manā dzimtene, Smiltene, (kur citādi runā

deezgan skaidru valodu), veci ļaudis saka: „dod mati", t. i. mātei,

„dod meiti", t. i. meitai, un ~es redzu mati un meitu". Eevero-

dami so, atronam tikai divos peemeros (no 19 veenskaitļa sub-

stantiveem) akuzativu (~lidz gaismiņu" un ~lidz koka gabaliņu").

Saliktos verbos (lidzvest, lidzeet, lidzbraukt, lidzrunat, lidz-

dzeedat) gan ~lidz" protam leetot, jo sos verbus ar Vaceesi tā

leeto ar savu prepoziciju „mit". Bet mes isti maz leetojam:

1) adverbu „lidz", p. p. ~lidzi jeb veenlidzi darit" (un nevis

pari darit), ~lidzi padzivot" (t. i. ne pārak bagāti, ne pārak

nabadzigi, ne pārak preecigi, laimīgi, ne pārak bedigi, nelaimīgi)

un substantivu lidziba (1859. Dar, Deeviņ, ko nedar, dar viseem

lidzibu: kam dar grūti uzaugot, tam dar veegli dzivojot).

2) konjunkciju ~lidz", leetodami visvairāk ~kamēr ne", 109. es

padzeedu meitiņām, lidz gailisi padzeedaja (t. i. kamēr gaiļi vel

nedzeedaja); 1161. es bralisa vāļātajā, lidz tas ņēma ligaviņu

(t. i. es braļam vaļas devēja, atļāvēja, kamēr viņš nebij ap-

precejees); 534. (māsiņa vainadziņu) rokā veen vedināja, lidz at-

jāja bāleliņi (t. i. kamēr brāļi nebij atjājusi); 381. (sudraba

apkalts zirgs) bij labis tumsā jat, lidz uzlēca mēnestiņš (t. i.

kamēr mēnesis vel nespideja); 458. Likās graznis tautu dels,
lidz tas ņema ligaviņu (t. i. kamēr vel nebij apseevojees). Kad

pārveda ligaviņu — vejs nopūta graznumiņu.

~C a v r
" 22 reizes.

Bielensteins teic, ka sai prepozicijai trijada nozime: veetas,
laika un eeroca instrumentāla nozime. Manis atrastos peemeros
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turpretim ir tikai veetas nozime. To pasu saka Laubes Indriķis

augšā minētā rakstā:

„Prepozicija „caur" leetojama tikai tādos teikumos: „caur

„skursteni list", „caur mezu braukt", bet musu rakstneeki pec

„Vacu valodas likumeem leeto viņu daudz veetās, kur jaleeto „ar"

„un „no", p. p. „sūdzētājs grib peeradit neveen caur (jāteic „ar")

„veceem dokumenteem, bet ari caur (jāteic „ar") vecu viru lee-

„cibām"; „caur so teek zināms darits" (jāteic: „ar so rakstu

~ziņo"); ~tika no brugu-teesas caur (jāteic „ar") rakstu ziņots",

~(Latveetis sacitu: ~brugu-teesa ar rakstu ziņoja"); „caur s,o

~ligumu visa Bulgāru zeme tika saveenota par veenu valsti",

~(Latveetis sacitu: ~sis ligums saveenoja visu Bulgāru zemi veenā

„valsti"). Tik tāļu Inga.

Bielensteina instrumentālā nozime nav tautā leetojama, un

viņa nzzimetee peemeri citādi ja-izteic: ~caur Deeva speķu"

(jāteic: ~ar Deeva speķu", tāpat kā sakām: ~ar Deeva paligu");

~caur (jāteic ~no") zalem palika vesels"; ~caur ļaunu cilvēku

man tas padarits" (jāteic: ~ļauns cilvēks man to padarija") jeb

citādi. Laika nozime jau Bielensteins pats eeteic leetot adjektivu

~caurs", un tā tad nesacit vis: ~caur deenām un naktim", bet:

~caurām deenām un naktim" un ~cauru deenu esmu strādājis",

~cauru nakti raudājis". Tās ari manas domas.

Bet man leekas, ka pat musu 22 peemeros Arona krājumā

veetas nozime „caur" nav leetots pareizi: daudz veetās butu labāki

leetot citas istas vecas prepozicijas ~pa" un ~par", ~pār", jeb
adverbu ~cauri". Bielensteins izšķir: ~suns izlēca caur logu" un

„pa logu". Es turu teikumu: ~suns izlēca caur logu" par ģer-

mānismu. Apraudzisim musu peemerus:

869. Caur zaļeem ozoleem saule cauri ritināja,

(peetiktu sacit: Zaļajeem ozoleem saule cauri ritināja).

1832. Deeva jātam kumeļam

Caur sedleem saule leca,
Caur eemaukteem mēnestiņš,

Pavadijas galiņā Auseklitis ritināja, (varētu
sacit: ~pa sedleem, eemaukteem", jeb ~sedlos, eemauktos", tāpat
kā ~pavadiņas galiņā", jeb ~sedleem cauri, eemaukteem cauri",

jeb ~no sedleem, no eemaukteem", tāpat kā sekosā peemerā:

1952. No cepures gaisma ausa,

No zobeņa saule leca;

No kumeļa eemaukteem

Menesnica ritināja.
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582. Man purinu cauri veda

Caur deviņu ceemiņeem (varētu sacit: „pār",

~par", sk. „pār" jeb ~pa", ka: 842. Tauteets man ziņu suta pa

trijeem novadeem). 388. (Es savu kumeliņu) caur (lab. ~pār")

Daugavu peldināju. 1235. Atvelc, pelite, bērnam meedziņu, caur

klēti, caur namu, caur istabiņu, caur krāsns caurumu (labāki „pa").

1623. Pari sveedu zeltabolu,

Par sudraba ozoliņu;

Lai tas krita skanēdams,

Caur (labāki ~pa") zariņu zariņeem.

1161. Caur mezeem peesi spid (labāki: mezeem cauri

peesi spid). 987. (alutiņš) caur čakārni tecināts (labāki: cakar-

neem cauri tecināts). 623. Rozes auga caur zodziņu (specigaki

un skaidrāki, ja teicam: zodziņam ~cauri" un nevis ~pari").

526. (Vainadziņš spideja) caur deviņi glazu logu (labāki: devi-

ņeem glazu logeem cauri, t. i. jo ari glazēs saliktas logos devi-

ņām kārtām — vainadziņš tomēr izspid visām glazem cauri.

Tāpat visos citos peemeros butu labāki leetot lokativu,
adverbu ~cauri", jeb prepozicijas ~pār" (par) un ~pa". Prepo-

zicija ~caur" ir tāpat Vaceesu eevesta svesneece, kā ~eeks",

~preeks", ~pec" un citas, un bez viņas varam veegli iztikt, ja

veen gribam.

~Aiz" 47 reizes ir ista Latveesu prepozicija un viņu mes

vel deezgan pareizi leetojam.

1) Veetas nozime (hinter, 3a, no3a/j,H), p. p. aiz Daugavas,
aiz loga, aiz upites, aiz kalniņa, aiz seeniņas, aiz udeņa, aiz

viņeem kalniņeem, aiz dadžu krūma, — aiz balina sleptees, but,

atrastees, izaugt v. t. t. — 369. aiz jostiņas cimdus baza;

2041. aiz cepures aizspraust. 149. Saule aizbrida aiz melneem

debeseem. 1125. Aiz kalniņa aizsalaida (= aizlaidās) div' pelēki

vanadziņi. 1907. Saulite aizsalaida (= aizlaidās) aiz dziļā ezeriņa.

1206. Atsasedu (atsēdos) aiz pelēka akmeņa. Tikai saliktu sub-

stantivu lokativā (sk. 1241, 1244 „aizkrasni", kā ari „aizgalde",

~aizvējā", ~aizdurve") mes gandriz nemaz vairs neleetojam. Tāpat

sekosos peemeros tagad leeto neveetā, vāciski (um, bei) „pee":
1526. p. aiz kājiņas bitit' seju, 1875. kaut laimiņa neķērusi aiz

baltās vilnainites (t. i. seet un ķert aiz ka).

2) Eemeslu apzime (bet nevis nolūku un cēloņu): 69. aiz

migliņas neredzēju, 32. aiz preekeem nevarēju, 1167, 1187. aiz

valodām nevarēju, 1515. aiz bitēm nevarēju, (bet ari bez „aiz":
207. gruzeem upe netecēja).
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1065. Dažu labu purvamalu aiz udeņa ne-arām;

Dažu labu matēs meitu aiz barguma neņemam.

135. Lena, lena ta meitiņa —ne dzeedaja, ne runāja.

Aiz lepnibas nedzeedaja, aiz barguma nerunāja,

(jāsaka 1: aiz lepnuma, tāpat kā ~aiz" barguma).

12. Kaut Laimiņa noslīkusi aiz manām asarām.

448. Smuks puisītis, daiļa rota —

Kadeļ meitas tev negāja?

Aiz leelo dzerumiņu, aiz bargas valodiņas (se

~kadeļ" veetā bij jāteic: ~aiz ko" jeb ~aiz ka").

1480. Aiz ko man likās kājas, aiz ko kupris mugurā.

1180. Aiz ko manis vainadziņis šķisti stāv galviņā?
525. Aiz ko man baļi pirka vizuļotu vainadziņu? —

Druvā man saule leca, druvā saule noreeteja.
443. Ai, puisisi, cereneeki, aiz ko seevas neņemeet?

Pern sacija meezu vainu — kada vaina šoruden'?

Vaj meezisi neno-auga, vaj apiņi nezeedeja?

3) Veenāpeemerā ~aiz = par", ~statt", ~anstatt", ~B
:\rECTo".

1964. Es but' pati karā gaj'si aiz jaunā bāleliņa (t. i.

par bāleliņu, jeb bāleliņa veetā). „Aiz" atradu A. kr. saveenotu

ar seem locijumeem: ar daudzskaitļa datīvu 7 reizes, ar veen-

skaitļa genitivu 34 reizes un ar veenskaitļa akuzativu tikai 6

reizes (5 reizes ~aiz ko" un ~aiz dzerumiņu). Tā tad ~aiz"

veenskaitli saveenojams tikai ar genitivu un daudzskaitli ar dativu.

~Deļ" 29 reizes un ~tadeļ", „kadeļ" 6 reizes.

Viņa nozime 22 veetās ir: 1) nolūks, mērķis, ka mes meklē-

jam, gribam, celons, kas mus cilina ko darit, un 2) viņa 13

veetās nozime eemeslu, vainu, kas mus speez ko darit, jeb kave

ko darit, tā tad to pasu, ko ~aiz". ~Aiz" sai eemesla nozime

Kurzeme esot maz pazistams, kā Bielensteins saka, un ari Vid-

zeme ~deļ" vairāk un vairāk izplatās. Ņemsim peemerus, kas

mums abas prepozicijas izskaidro: ~pura deļ gāju zagt", ~aiz

miglas nevarēju ne ka atrast" (t. i. mans nolūks, mērķis, bij

puru pildit un eemeslis, vainiga bija migla, ka ne kā ne-atradu).
35. Veceem vireem sirmas galvas, tee dzeed, alus baudijusi;

jauni dzeed nedzērusi, tee dzeed sava preeka deļ. So dzeesmiņu

varētu tā izteikt: veci viri dzeed dzērumā, jeb aiz dzēruma (t. i.

dzērums ir eemeslis, vaina, kas viņeem leek dzeedat) un jauni

dzeed preeka deļ (t. i. preeka gribēdami, meklēdami). Kur tagad
teicam: „aiz gara laika", tur tautas dzeesmās saka: ~isa laika

gribēdams".
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Pirmai istai nolūka, cēloņa, mērķa nozimei peevedisu kādus

peemerus: 695. (tautu meita) tevis deļ tautas dels jāja vis-

caklaju kumeliņu (t. i. gribēdams tevi dabūt). 832. Manis deļ

(t. i. manis karodams, gribēdams) tu, tauteet', ne-aunees zābakos;
tik manam pratinām (t. i. ja man tu pats patiksi) aunees kārklu

vizites. 25. Nele leela preeka deļ,

Es dzeesmiņu nodzeedaju
Savu sirdi remdēdams,
īsa laika gribēdams.

608. Meitu deļ rozes zeed,
Meitu deļ magonītes;
Puišu deļ nezeedeja
Ne natrite ezmala.

Eemeslis un nolūks, celons, mērķis ir tik tuvi robezneeki,
ka so dzeesmiņu dažs saprastu ta: aiz meitām, t. i. meitas ir

eemeslis, ka rozes zeed, citi atkal, ka rozes zeed meitu deļ, labad,
jeb meitām, t. i. lai meitām daritu preeku, lai meitas varētu

puskotees.

Otrā eemesla, vainas nozime, kur bij teikt „aiz", stāv sados

peemeros: 190. Sveša mate mani sauca, pagalmā stāvēdama
.. .

Vejiņs puta — nedzirdēju, as'ru deļ (t. i. aiz

asarām) neredzēju,

(sal. 69. aiz migliņas neredzēju) un Kraslaveesu dzeesmās 123.

124. „aiz asaru neredzēju".

60. Lai gan biju peekususi, mājās gāju dzeedadama:

Lai nesaka sveša mate — darba deļ noskumusi.

66. Dzeemas deļ, sveši ļaudis, eenaidiņa neceļat.

Tāpat 884, 1042, 1048 un „kadeļ", „tadeļ" sai nozime 448, 793 p.

1058, 1394, 1848. Kopā saņemot atroßam: 1) ka eemeslis iztei-

cams ar prepoziciju „aiz" jeb „no", lai gan jau ir tautu dzeesmās

„aiz", „no" veetā beezi atronam „deļ"; 2) nolūku, cēloņu, mērķi
izteic vaj nu ar „deļ" jeb vel vairāk un labāki tikai ar verbeem,

p. p. 35. jauni dzeed sava preeka deļ, bet 25, 37, 139 un c. isa

laika gribēdams, jeb ar dativu 1626. Ai, ozol, zemzariti; kam tu

augi lejiņā. 3) Tagadējā rakstu valodā nolūku, cēloni, mērķi vis-

vairāk it nepareizi izteicam, leetodami „preeks" un to leetotu

visos 22 peemeros, kur atradām „deļ" sai nozime, p. p. 833. tautu

dels manis deļ leepu lapu ceļu klaja (sacitu: preeks manis),
822. tautu deļ pušķojos (sacitu: preeks puiseem, precineekeem).
597. Pura deļ kumeliņu nejūdzat (sacitu: preeks pura), 681. meitu

Rakstu krājums VIII. 4
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deļ kapostiņu nevari (sacitu: preeks meitām), 1146. masas deļ

ravu zobentiņu (sacitu: preeks masas jeb masas labadiv. t. t.

„
Bez " 64 peemeros saveenots ar

veenskaitļa genitivu 51 reižu,

daudzskaitļa
„

9 reizes (bez eeloka),

„
dativu 4

Tā tad „bez" daudzskaitli saveenojams ar genitivu un nevis

ar dativu, kā to tagad darām.

„Pa " 69 reizes.

1) Veetas nozime: šurp un turp, kādai leetai un veetai

virsii jeb eeksā, cauri, p. p.: tecēt, eet, braukt pa ceļu, braukt

pa juru, kaisit, lasit pa zemi, izvazāt pa istabu, pa tireliti, peldēt

pa lauzu valodām, augt pa atmatām, ribinat pa namu, kumeliņu

locit pa tirumeem, ganit pa liceem, pa krumeem, staigāt pa

kalneem, pa leepiņu lapām, tecēt pa sirmisa pēdiņām, leetiņs list

pa malām, tecēt, dzeedat, eet pa preeksu.
Bet beezi veen tikai akuzativu: braukt ceļu, juru un

1755. Vaverite brida dubļu dubļus un bērnus laipu laipinaja, un

lokativu.

Sekosos peemeros daudz musu rakstneeku pa Vācu valodas

pēdām sacitu „caur" jeb „iz"; spidet, skatitees, skreet pa logu,

izeet pa varteem, iztecēt pa riķeem, 751. pa veenām durvim

gaisma ausa, pa otrām saule lec, pa trešam iznes manu vaina-

dziņu; 842. tauteets manim ziņu suta pa trijeem novadeem;

991. lai izgāja kunga dusmas pa deedziņu galiņeem.

Pat tautas dzeesmās „caur" un „pa" atronu blakus 991.

dzeesmas variantā:

Zaļa zale smilgu vilka caur ūdeni, caur akmeni;
Es izvilku kunga pratu pa matiņu galiņeem.

Sekosā peemerā 507. varbūt „pa" paturējis nozimi „apaksā": Es

pasveedu berza riksti pa meitiņu kājiņām.
Visos peemeros atradu tikai veenskaitļa akuzativu un daudz-

skaitļa dativu.

2) Si konkrētas veetas nozime pārnesta uz abstrakteem

jedzeeneem: „peldet pa lauzu valodām" ir vel konkrētas veetas

nozime, lai gan viss izteikums jau ir abstrakts, bet sekosos pee-

meros „pa" jau apzime „lidzigi = entsprechend, gemāss, corjiacHo:

1868. Laimit, muza licejiņa —

Kadu muzu tu man liki?

Vaj tu liki pa ļaudim,

Vaj pa lauzu valodām?
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bruņas kalt pa augumam, izrunāt, izmacit, auklēt, but pa prātam

(1 reizi pa pratu);
1450. Es palielu lidumiņu,

Pa liduma galiņam (vaj se teikts: veenu lidumu

tikpat platu kā otru, jeb se „pa" nozime tikai lidumu liduma galā,

tā tad to pasu, ko „pa" tautas valodā dažkārt nozime; vardupa

vārdam, ein "Wort nach dem andern, vardu pec vārda jeb vardu

uz vardu, t. i. kadā kārtā — to neņemos izšķirt);

1224. Es savai muza Laimai,

Krautu olu vezumu,

Pa to manu grūtu muzu,

Manu gaužu asariņu (varbūt ka se „pa" veetā

jāsaka „par"?);

540. Grodam dzimu, godam augu,

Pa godam mani vest;

Pa godam lai noņēma

Manu zilu vainadziņu.

Locijumus sai nozime atradu: 2 veenskaitļa akuzativu „pa

pratu" un „pa manu muzu", 8 veenskaitļa dativus un 2 daudz-

skaitļa dativus („pa ļaudim" un „pa valodām"). Varbūt, ka

veenskaitļa dativi tā saprotami, ka agrāki te viscaur leetoti tikai

dativi jeb instrumentāli bez „pa" : tāpat kā 540, kur blakus stāv

„godam augu" un „pa godam mani vest", bet tāpat varbūt, kā

se dativi stāv akuzativu veetā.

3) Distributīvi „pa" leetojams tikai ar dativu 10 pee-

meros: pa veenai 5 reizes, pa veenam graudiņam, pa veenam

zeeeliņam, pa leelam gabalam, pa saujām, greezeeneem (pa deviņi

arajiņi).

~Par" 64 peemeros un „pār" 44. Veenskaitli saveeno-

jams ar akuzativu, daudzskaitli ar dativu.

Bielensteins pareizi saka, ka ~par" un ~pār" nav vis divas

prepozicijas, bet veena un ta pati prepozicija, tikai dažos ap-

gabalos šķirama divās. Saliktos vārdos (pārvest, parbrist) un

adverbu ~pari" izruna gari, bet prepozicija ~par" („pār") jā-

izrunā isi. ~Pār" atradu Arona krājumā kā prepoziciju 44 pee-

meros un visus tikai veenā veenigā nozime, kur manā dzimtenes

izloksne viscaur leetotu ~par", proti tur, kur varam bez prepo-

zicijas vel adverbu ~pari" peespraust: par upiti brist, vest, eet,

peldēt, roku dot, braukt par šiliņu, par jūriņu, par ezeru, par

Daugavu, aizvest par kalniņu, parsveest par ozoliņu, metat, mest

par galviņu, tecēt, partecet par tirumiņu, 339. dumi kap par

i*
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jumta galu, 1123. kumeliņu lecināja par novadu, 1277. Mazi

bērni skaistu dzeesmu vārdzināti vārdzināja: eelikusi vizite par

istabu vizināja (se varētu ari sacit: pa istabu). Divos peemeros

atradu sai nozime ~par": 852. vedat mani, kur vezdami, par

šiliņu nevedāt (varētu sacit: pa šiliņu), 1372. Sauc, māmiņa, sau-

kumiņu, par sētiņu staigādama (se atkal labāki sacit: ~pa sētiņu",

jeb ~sētiņai", sal. Kraslaveesu taut. dzeesmas, kuras se uzrakstu

musu rakstu valodas izloksne: 123. Sveša mate mani sauca pa-

galmā stāvēdama, un 124. pa pagalmu staigādama). Ta tad sās

prepozicijas visvairāk izplatitas nozimes ir:

1) Kādai veetai jeb leetai ~pari" (hinweg, hinūber, driiber-

hin). Bielensteina nozimi ~kadā veetā šurpu turpu" atrodam

tikai divos peemeros (~par istabu vizināt" un ~par sētiņu staigāt"),

kur visvairāk un labāki leetojams lokativs jeb ~pa" ar akuzativu

un nevis ~par".

2) Salidzinajumos „parak par ko", sevišķi ar adjektiveem
un adverbeem pozitiva, resi komporativā:

343. Veca mana māmuliņa
Par visām seeviņām.

827. Es māsiņa nedizena

Par visām māsiņām.

1153. Ir es braļam laba masa,

Par visām māsiņām.

286. Balta zeed griķu druva

Par visām druviņām;
Balta gāja serdeenite

Par māmiņas meitiņām.
1965. Mate mani agri ceļa

Par visām māsiņām.

1836. Cirulitis augsti dzeed

Par viseem putniņeem;

Deevam guclris padomiņs
Par viseem ļautiņeem.

1870. Augstāk dzeed cirulitis

Par viseem putniņeem;
Gudrāks Laimas lemumiņs
Par viseem padomeem.

1871. Izlociju valodiņu, kadu pati gribēdama;

Augumiņa nevarēju (t. i. izlocit) par Laimiņas
likumiņu.
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3) Ari laika nozime izcelusees no veetas nozimes: a) gan

visu kadu laiku jeb kadā laikā no veetas (im Laufe, bī> Tenemn);

b) gan kada notecējuša laika galu (über ein Jahr, nach einem

Jahre, *īepe3ī> ro.ni>, no HCTeneaiß rosa). Peemeri:

1529. Deetu, deetu, saimineece,
Martinisa vakarā:

Lai telites deetu veda,

Par vasaru tirumā (t. i. visu cauru vasariņu).

1976. Par tris gadi veenu cimdu no-adit.

1939. Jau par deenu peekususi.

1699. Man māsiņa ne-uzauga

Par deviņas vasariņas.

607. Stadiju rozites augstā kalnā;

Par gadu aizgāju rozisu raudzit

1553. Janits naca par gadskārtu.

4) Vistuvaku veetas nozimei vel stāv ~par" ar verbeem

~runāt" un „dzeedat", kur dažkārt tagadējā rakstu valodā atronam

„gar": 39, 66 p., 1271. dzeedat, runāt par govim, verseem, vil-

nainēm, par jauneem, par veceem, par ceema puiseneem, par

jereem, par kazleneem, par cimdeem, zeķitem. Tāpat ar verbu

„bedat" „par" atronu 13 reizes (182, 235, 236, 463, 547, 871,

991, 1006, 1682, 1985, 2030. nebēda par mani, par augumiņu,

par godu v. t. t.), bet ari bez ~par":

336. Es to neeka nebēdāju.

208. Lauzu paļu nebēdāju.
1212. Nebēdāju es peļamu,

Nebēdāju nicināmu.

Man atnāca tadi ļaudis,
Kas paļiņu nebēdāja.

Tāpat veenigi bez „par" leetojami verbi ~raudat" (sk. ~pec" un

„uz"), ~brinitees" un „eedomat":
140. Brinas ļaudis dzeesmām manām,

Brinas manai valodai.

549. Eedomaju pūriņā bez eeloku vilnainisu.

5) ~Par" ar verbeem ~saukt", ~lamāt", ~turēt", „but"

atronam sadas dzeesmās:

63. Kam mes vardu zinājām,

To mes skaisti apdzeedam;

Kuram vārda nezinām,

To par rungi rungejam.

185, 206, 240. saukt
par rezgali, par masu, par māmiņu.



54

459. Puisi, puisi, kas par puiseem,

Kad nav puiša tikumiņa.

813. Labāk gadu darbos gāju,

Ne par sliktu tautiņās! (t.i. par sliktu saucama=

nicināma). Labāk raudu veenu deenu,

Ne visam mūžiņam!

Vaj sekosais peemers se peeder, jeb veetas nozimei, neņemos izšķirt:
607. Stadiju rozites augstā kalnā;

Par gadu aizgāju rozisu raudzit:

Jaumanas rozites par silu zeed (t. i. vaj rozites

sa-augusas tikpat leelas, kā sils un par silu saucamas, jeb viņas

silam pari izaugušas). Bet beezi veen sai pasā nozime, lai ari

bez verbeem „saukt", ~lamāt", atronam veenigi dativu un loka-

tivu, p. p.: 978. Kundziņam kungam but,

Baliņam — arājam.

968. Deeviņs pats kalpeem eet,

Miļa Mara kalponēm.

965. Kalpeem (t. i. par kalpu) gāja tas puisitis.

1846. Tumsā gāju vakarā,

Kas manim beedreem naca? -

Deeviņs manim beedreem naca,

Menesniņis gaisumā.

1057. Labāk eimu visu muzu laba vira kalpone,
Nekā veenu vasariņu neveiklisa ligaviņa.

1597. Paldees saku māmiņai, ka Janiti mani lika, un

variantos: kas man Janit vārdā lika.

6) Kādas personas jeb leetas veetā (statt, bmbcto) :

1964. Es karā gan aizeetu par jauno balinu, (bet tur

pat: es but pati karā gaj'si aiz jauna bāleliņa).

1262 b. Kaņepu kauliņus par eemaukteem;

Vistiņas sparniņus par meteliti;

Kaķisa astiņu par zobentiņu.

Bet visvairāk sai nozime (statt, atkal leetojami tikai

dativi un lokativi:

178. Sveša mate ceemā gāja,
Mani nesa kukuļam.

179. Svešai mātei veesi naca,

Mani ceļa meelastā .
. .

Visvairāk ~par" sai nozime (statt — fur, bmbcto = 3a, aa) leeto-

jams ar verbeem ~maksāt", ~naudu dot", ~naudu mest", ~ko
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dot", ~dāvināt", ~solit", „ņemt", ~pateikt par ko" — 18 reizes,

p. p.: 1844. Pateicat Deeviņam par peeniņu, par sveestiņu.
606. Par roziti ortu ņemu, par magoni pusdaldera.

1321. Metat naudu, leecineeki (t. i. kūmas), par edeenu,

dzerumiņu.

1455. Māmiņai pārnesu vainadziņu

Par launaga nesumiņu.

1159. Baliņs dāvināja par sētuves nesumiņu.
1856. Man Deeviņs zemi deva

Par to kapsļu turējumu.

1685. Linu, linu, bāleliņu,

Par plukumu, ravejumu;

Mate deva vilnainiti

Par aitiņu ganijumu.

54. Brokastiņu, māmuliņa, par sa rita dzeedajumu.
677. Pleseet skalus, bāleliņi, naks meitiņas vakarēt.

Citam cimdi, citam zeķes par skaliņu plesumiņu.
1116. Bralits savu istu masu

Leepuksnejā audzināja;

Tauteets sola simt dālderu

Man par reizes redzējumu.

Abas pēdējas dzeesmiņas eeteicu laikrakstu redakcijām, lai ne-

teiktu ~par peesutisanu", bet ~peesutijumu". Citos peemeros

maksu ņem un dod par jau padaritu darbu, bet se (677 un 1116)

par nākamu, tāpat kā redakcijas ņem eepreeks naudu par laik-

rakstu peesutijumu. Kur peeder sekosais peemers? 1969p. Meita

grib pārvaru karā eet. Vaj se nebij sacit:
~
ar varu", jeb „pari,

pārak par varu, par eespeju"?

„TJ z" 82 reizes, to starpā veenskaitļa genitivi 42 reizes,

veenskaitļa akuzativi 21 reizi un veenskaitļa dativi (manim,

tevim) 5 reizes; daudzskaitļa dativi 15 reizes.

1)
77
Uz" saveenojams ar genitivu, kad nozime kādas veetas

jeb leetas virsu, p. p.: „uz akmeņa sedet, stavet, gulēt, celt, likt",

„uz rociņām, uz rociņas atstāt, gulēt, aizmigt", „uz acim", „uz

pakauša nest", „uz udeņa ligot", „pakart šūpotnes", „uz jūriņas
noligot", „uz rociņas, uz zobena atspeestees", „uz ežiņas, uz

robeža galvu likt", 34. balsi atskanēja uz tām Prusu robežām,

1960. celt uz kumeļa un 299. celt kumeļā, 1856. kapt kumeļā,
sastatees uz tiltiņa, 1534. dzert glaziti uz glazites, cd plāceni uz

plāceņa un 1826. zirgs pee zirga, loks pee loka, 1453. deenu pee

deenas. Ari 890. dzeesmiņa laikam se peeder: uz pusēm dzivot,
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t. i. katra sava puse. Dažā labā veetā sai nozime bij labāki

teikt:
„
virsu", jeb lokativu. Sevišķi lokativu mes pārak maz

leetojam.

2) Virzitees kādas leetas, veetas tuvumā, bet nevis virsu

(uz kureeni, uz kadu pusi) ar akuzativu: 837, 2041. eet uz maju,

un daudz citās veetās: „eet mājā, sētiņā", „uz sudraba ezeriņu",

„staigāt uz krodziņu",
„
aiztecēt uz Rigu", „braukt uz Rigu" (bet

ari: braukt Rigā), „eet uz māmiņu", 125. uz tērauda kalejiņu,

1309. uz augšu cilāt. Se ari peeder sekosi daudzskaitļa dativi:

„jat uz zemneeku, arāja meitiņām", „aizvest, eet uz Prasu robe-

žām", „uz acim pabidit cepuriti", 117. uz braļeem sērstu naks,

un so pasu dzeesmiņu pazīstu variantā: „ta naks sērsti balinos".

Sini nozime tāpat visvairāk leetojams lokativs un prepozicija

„pee", ja runa par kadu personu: „
braukt, eet pee māmiņas,

pee tērauda kalejiņa, pee braļeem jeb baliņos", Lokativeem pee-

meri: 1815. lejā teku mazgatees, kalnā kapu puskotees, 233. vaj

upite māmiņu lejā vizinās? 240. grūt man bija kalnā kapt, leti

lejā no-ejot, 400. pārnest sētiņā, 1163. braukt Riga, 1827. eet

Rigā, 1392. vadit smiltaine (uz kapsētu, uz smilteeni), 1756. vave-

rite skreen pa logu šiliņā, lec kociņu no kociņa (tagad teicam:

no kociņa uz kociņu, jeb kociņā).

3) Laika nozimi atradu tikai saipeemerā: 1401. Visu ritu

smalki malu, uz gaizmiņu puspusam, t. i. gaismas puse, gaismai

tuvojotees.

4) Pārnestā abstraktā nozime un ar verbu objekteem

mainas genitivs, akuzatīvs un 5 reizes pat veenskaitļa dativs.

984. Uz kundziņa dveselites manas gaužas asaras; sacit 1338.

uz dēliņa, 1848. uz lacisa (genitivs), 1262a. vaicā sneedze uz

ciruļa un 217. es saulītei pavaicāju (bet 333. vaicā jusu māmu-

liņas, kur tagad sakām „pec matēs"), vaicatees 153, 297. uz

Laimas. 1336. zirgs uz zirga; raudat 577. Ne uz veena ne-

saraudu, kā uz sava netikuma, 707. lai uz manis neraudāja,

1662p. ko uz manis gauži raud? — genitivi; 614, 928. uz manim

gauži raud, — dativs; 952. lai uz tevi neraudāja, — akuzativs;

1138. zobeniņs asaraja uz tautām (veenskaitli laikam akuzativs),

787. uz manim raudzitees (dativs laikam akuzativa veetā); tāpat:

953. uz manim lukotees, 1347. uz zemiti paskatīt, 88. uz tevim

klausotees — akuzatīvi; domāt 246. uz Deevu, 884. uz meitiņu
— akuzatīvi, 374. uz meitām mans pratiņs, uz labu kumeliņu,

un 474. Tautu meita dzeltainite, dzeltaineem matiņeem .. . Tur

stāvēja mans pratiņs, tavā matu galiņā, 1035p. Man uzauga div'
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balini, simtai (= simta) tadu nedabūsi — (t. i. kam prāts ta

nestos) uz jasanu, uz braukšanu, uz kumeļu barošanu; kājas aut

(t. i. taisitees, domāt) 440. uz meitām, 1955. uz karoga nesēj iņa

(se veens genitivs), 1636. Veena pati kupla leepa Leišu zemes

tirumos. — Tai pašai zari lika (t. i. domāja, tikoja) uz Vidzemes

ozoleem, 1228. Es savai Laimiņai muzam laba nevelēju; kam ta

manu muzu lema uz asaru avotiņu, bet 753. lemt pee ābeles, pee

leepiņas. Tā tad kopā sai nozime atronam:
„
sacit", „vaicat",

„vaicatees" 5 genitivi; „asaras (ir, guļ) uz ka", „saraudat",

„raudat" 5 genitivi un tris akuzativi; ~raudzitees", ~lukotees",

~paskatitees", ~klausitees" — 1 akuzativs un 3 dativi (manim,

tevim), bet se beezi ari tikai veenkarsi locijumi genitivi, dativi,

akuzativi, lokativi.

Verbos „domat", ~prāts nesas", ~taisitees", „kajas aut",

~ligt", ~ligotees", tikai akuzativs istā veetā (sk. tikai 1 genitivs

~kājas aut uz karoga nesejiņa). ~Lemt, uz ko" gan atkal peeder

pee 2. nozimes, t. i. tadu likteni, ka man bij jāvirzās uz asaru

avotiņa pusi. Tā tad redzam, ka nevis Vācu valodas garā leetoti

jautājumi ~kur?" un ~uz kureeni?" (wo? un \vohin?) izšķir loci-

jumus, vaj dativu, vaj akuzativu, bet kas cits. Sai prepozicijai
ir ista veeta:

1) Ar genitivu, ja kas atronas jeb teek nolikts kādas

veetas jeb leetas virsu, tā tad ari ~celt, likt uz akmeņa",

~galvu likt uz ežiņas, uz robeža", ~celt uz kumeļa", ~atspeestees

uz rociņas, uz zobena" (kur Vaceesi jauta „wohin?").

2) Ar akuzativu, virzitees uz kādas leetas pusi, kādas leetas

tuvumā, bet nevis virsu: ~braukt, eet, begt uz Jelgavu, uz tirgu",

t. i. uz to pusi, kur atronas Jelgava, tirgus; pa to ceļu, kas aiz-

tek uz Jelgavu; turpretim skaidrāki gala mērķi apzimejot loka-

tivu: ~aizbraukt, eebraukt Jelgavā, tirgu", un ~pee": „aizbraukt

pee brāļa (sk. balinos), pee māmiņas".

3) Pamestā ziņā leetojami gan genitivi, gan akuzativi.

Tāpat verbu objektos ~domāt" un citos lidzigos ar akuzativu

(t. i. domāt, virzitees uz kadu pusi), bet „uz" ar genitivu, veen-

karsu locijumu veetā, nav sevišķi eeteicams.

~Pee" 132 reizes: ar veenskaitļa genitivu 115 reizes, ar

veenskaitļa akuzativu jeb daudzskaitļa genitivu (pee vārtu, vār-

tiņu, dzirnavu, vilnaiņu) 4 reiz., ar daudzskaitļa dativu 14 reizes,
tā tad veenskaitli saveenojams ar genitivu un daudzskaitli ar

dativu. Viņas nozime: 1) atrastees kādas veetas jeb leetas

tuvumā, 26 reizes; 2) virzitees kādas leetas tuvumā, 49 reizes;
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3) ~pee laika" un ~deen pee deenas" — 2 reizes; 4) dažādas

verbu konstrukcijas — 19 reizes.

1) Atrastees kādas leetas, veetas tuvuma leetojam ir tagad

pareizi; tikai 1527. dzeesmiņā: ~bitite sit spārnus pee resna

ozoliņa" gan tagad sacitu: ~sit pret", ~uz" jeb „par" ozoliņu"

un tāpat 1477. situ roku pee kociņa.

2) Izteicot virzeenu kādas leetas, veetas tuvuma, mes tagad

vairs neprasām ar vecveco ~kurp?", bet ~uz kureeni?" un tātad

ari musu rakstneeki un pa daļai ari tauta sai nozime leeto ~pee"

veeta ~uz". Pat tautas dzeesmas atradu vairāk peemeru, kur

~uz" izspeeclis ~pee" (sk. ~uz" 11. nozime).

~Pee" sai nozime: „nac pee manis", ~tecēt pee kaimiņa,

pee matēs, pee tauteesa nama durvim", ~novest, peeseet pee skudru

puļa", ~vest pee arajiņa", ~nakt pee arajiņa maizes, pee magones,

pee rozes", „sutit pee ābeles", „eet pee teva, māmuliņas, pee

meera, pee Deeva", ~aizeet pee Deeviņa, pee māmiņas", ~eet pee

puiša, pee māsiņas, pee balina, pee kundziņa, pee teva dela, pee

neveikļa, pee kalpa, pee kalpa puiša, pee atraitņa, 1418p. ruķits

gāja miltu zagt pee jaunam malējām, 1148. ne pee varteem ne-

peegaju, 839. Valka pats, tautu dels, savu mantu, bagatibu. Es

pee tevis nelauzos, neņem manis valodās. 1281. Krusta tevs,
krusta mate, nesat mani pee krustiņa!*). Man gribēja tevs, mā-

miņa bez vārdiņa audzināt. 1619. Kuplis auga ozoliņis aiz upītes

liciti; Pati bite laipas meta pee kuplajā ozoliņa. Tā tad gan

nozime „precet", ~apprecēt", ~pee vira izeet", gan dažnedažādās

citas nozimes, sevišķi apzimejot virzeenu kādas personas tuvumā,

klatumā, leetojama prepozicija ~pee" un nevis ~uz". ~Uz" sai

nozime atradu tikai 9 reizes, bet ~pee" kādas 40 reizes. Ja surp

peeskaititu vel visus tos peemerus, kur tautas dzeesmās atronas

locijumi dativs un akuzativs bez ~pee" jeb ~uz", tad sis skaits

vel vareni pavairotos, p. p.: 579. linu druvu da-eedama, 1391.

debes vārtu pee-eedama, un sevišķi precību nozime (455. bagātam

dēliņam ne-eet meitas precejamas) visvairāk leetojams dativs bez

prepozicijas.

3) Laika nozime tikai 2 peemeri: 761. Gan pee laika ceļu

greezu, bet tauta teic visvairāk: laikus jeb laikā ceļu greezu.

*) Pee krustiņa nest nozime — krustit (taul'en, KpecTHTb), kur mes rakstu

valodā tagad leetojam veenigi „kristit" un ~kristibas", atvasinādami §os vārdus

no Kristus, un tomēr sakām „krusttevs". „krustmate", krustdēls",
Ta tad veenigi pareizi viscaur leetot „krustit v

, „krustibas':, kā tos tauta vis-

vairāk leeto. Bet ja paturam vārdus „kristit" un „kristibas", tad ari butu

jāteic „kristtevs". „kristmate", „kristdels
v

, „kristmeita", „kristberni;'.
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1453. gāju deenu pee deeniņas, apzime tikai kārtu, tāpat 1826

dzeesmiņā : zirgs pee zirga, loks pee loka.

4) Verbu konstrukcijās: 1242. pee mateem turēt, 1857. pee

rociņas ņemt, 1789. pee koka noķertees (~vaj pee koka nosa-

ķeru?"). 753. Laima man muzu lema

Pee ābeles, pee leepiņas:

Uzaugt man kā leepiņai,

Kā ābelei nozeedet (sk. lemt uz).

1035. Mes bijām div' māsiņas,

Simtām tadu nedabūsi:

Pee vērpšanas, pee aušanas,

Pee vilnaiņu rakstisanas, (bet turpat ari ~uz

jasanu, uz braukšanu, uz kumeļu barošanu"); ,ygadat",

„vajadzet", ~derēt", ~peederet pee ka":

1409. Droši ņemu rudzu seeku

Pee leelo dzirnaviņu.

1708. Pee pumpuru cepurites,

Vajag skuju metelisa.

1164. Gādājat zilu rotu,

Pee balto vilnainiti.

1222. Peeder peesi pee zābaka,

Pee laba kumeliņa;

Ļauna deena nepeeder

Pee smuidra augumiņa

555. Sudrabiņa man nebij,

Zeltis man nepeeder;

Peeder baltas vilnainites

Pee smuidra augumiņa.
438. Kazai lapa peedereja.

268. Peeder man kārklu josta.

508. Vainadziņu darināju,

Vainadziņš man peeder.
972. Maga, maga — bet dizana

Kalpa vira ligaviņa.

I man tada peederetu,
Saimineeka dēliņam.

Tā tad redzam, ka „peederet" tautas dzeesmās nozime nevis

veen kada cilvēka ipasumu (Besitz, B.na.ļ'EHie, possessio), bet it

ipasi to, kas kādam derigs, vajadzigs, peeklajigs, likteņa nolemts,
kas kādam labi izskatās jeb ir daiļš, skaists, un leetojams gan ar

dativu, gan ar prepoziciju „pee" un genitivu, gan bez kaut kada
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locijuma, gan ar nevajadzīgi peesprausteem adverbeem ~skaiski",

„kosi", ka sekosos peemeros:

527. Danco, masiņ, gan skaiski peeder (t. i. izskatās).

630. (govis) man kosi peedereja.

1470. Peeder pļava, kad nopļauta,
Jo peeder, kad sakasta;

Peeder meita ar vaiņagu,

Jo peeder, kad noņemta — (t. i. kad vainadziņš

noņemts), un man si dzeesmiņa pazistama tada veida:

Skaista pļava, kad nepļauta,
Vel skaistāka, kad nopļauta;

Smuka meita vaiņaga,

Vel smukāka micite (t. i. precētas seevas stai

gāja citkārt micite — mičotas).

1617. Nepeeder kunga rija

Bez meitiņu dzeedataju,

Nepeeder kunga lauka

Bez kuplaju ozoliņu!

2008. Ai, galdiņ, ai, galdiņ!

Ka tas skaiski peedereja:

Ap tevim viri sed,
Ka dizee ozoliņi.

770. dzeesmiņa „peederet" nozime vaj peeklatees jeb likteņa no-

lēmumu: Peeder man se augot,

Nepeeder dzivojot;

Peeder man noligot

Cit' ariņu maliņa.

„
No " 152 reizes ar genitivu — apzime:

1) Virzitees no kādas leetas jeb veetas ara, jeb projām,

jeb lejā (von — ber, von — heraus, von — hinweg, von —

herab, H3i>, cī>, ott>), kur tagad leetojam „iz" un „no". Peemeri:

No Vaczemes izligoja, veda, 1080. izlaida valodiņu, kā no reeksta

kodoliņu, 1241. Circenitis seevu veda no pirtiņas istabā, no zemites

izaugt, no needrajas iztecēt, no pulciņa lasit, no taleenes ligaviņu

ņemt, no taleenes atnākt, „no taleenes veen pazinu" — 7 reizes,

lekt no aparas aparā, linkat no ceemiņa ceemiņā, 1756. lec kociņu

no kociņa, no pakaļu vazotajs, 404. no kājām lidz vaiņaga ceku-

lam, 823 (824). No galiņa, no maliņas loki, mate, vilnainites!

no maliņas tee ļautiņi, kas i mani bildināja, no karina atnākt,

no kara mājās nakt, no darbeem pareet, no tautām nepareet,

nakt, no Rigas pārbraukt, 59. parnak zosis no duņoja ezeriņa,
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parnak meitas no meezu lauka, eet ligot no druviņas druviņā,

pareet no druviņas.

1309. Krustamates vaina bija,
Ka padite nestaigāja:

Kam kājiņas ne-atlaida,

Nokrustiņa no-eedama (sk. 1281. „pee" krustiņa

nest = krustit, un musu peezime pee „pee").

1450. Ligo saule launagā,

No launaga vakarā*).

669. list no gaisa, nak no koka, no zariņa noraut, no kumeļa

lekt, krist, no debess nolaistees, no vaiņaga zeedi bira, no acim

asariņas, no kokeem lapas birs, kapt no ozola, no laipiņas, no

kalniņa braukt, tecēt, nosalaida no kalniņa lejiņā. Si veetas no-

zime pareet pamestā nozime:

1491. Arajiņi, bāleliņi,

Visas tavas kājas zeed:

No kajam zeedi bira,

No rociņām sudrabiņs.

1946. (Asaras) tas pedejis lolojumis

No māmiņas actiņām.

1952. No cepures gaisma ausa,

No zobena saule leca;
No kumeļa eemaukteem

Mēnesnīca ritināja (sk. prepoz. „caur" 1832).

Beezi tauta izteek bez „no", leetodama lokativu, p. peem.:

„Prusos ņemu ligaviņu" (tagad teiktu: „no" jeb „iz" Pruseem,

jeb Prasu zemes).

2) Si pati veetas nozime, leetojama ar dazeem verbeem,

lidzinajas objekta nozimei: ~glabāt", „izglabat", „sargat", „sar-

gatees no ka" — 10 reizes; 724. beg no manis, bet 846. tautu

(daudzskaitļa genitivs) begu; 810. (kaunetees) no citām māsiņām;

„šķirt", „sķirtees" — 4 reizes; atsaukt no miļama teva dela, tāļu
but no manis, no tevis; nostgreest no ka; gaidit no baliņa —

2 reizes; „dzirdet", „pavaicat", „jautat no ka" pa 1 reizei; „prasit

no ka" —2 reizes; „lugt", „izlugtees", „nosalugt" — 6 reizes;

1948. Kaut man butu brivestiba

No teem kara virsneekeem;

*) Saules gaitu sauc par „ligo§anu
v

jeb ~rota§anos", sk. „ka saulite

rotājas". Jāņa deena „ligo" saukdami (Vitebskas Latveesi — Inflandee§i dzeed:
„ruta, ruta!", t. i. „rotaj, rotajees"), mes vis nepeesaucam kādas Ligo deeveetes

jeb deeva, bet lūdzam sauli, lai viņa ligo, rota, rotājas, spiguļo.
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plest lūkus, skalus no kada koka un miļus vārdus, valodiņu no

kada cilvēka —
8 reiz.; atlēkt no ka; atlikās no simta; ratus

ņemu no Deeviņa; pirkt no ka — 2 reiz.; „nakt", „dabut", „but"
— 4 reiz. (no zirdziņa isi ceļi, no dēliņa arajiņs; kas no mana

augumiņa un driz auguma?); uguntiņu eepust no smildziņas; es

izaugu diza meita no tas mazās mamulites; Deevs dod manim

simtu gosniņu no divām raibulem!

480. No saknēm lazda zeed

Sarkaneem zeediņeem:

No sirsniņas man' mileja

Tautu meita zeltenite.

704. No kajam tautas rauga, ne no vainadziņa.
39. Dzeedasim no oseem, no kļaveem,

No arāja ozoleem,

bet dzeedat visvairāk ar prepoziciju „par".

3) Laika nozime „no" tikai 6 reizes (no ritina, no riteem,

vakareem, no rita), bet tai pasā nozime visvairāk lokativu, p. p.

1907. uzlec saule ritiņā.

4) Tāpat no veetas nozimes izceļas veelas nozime: pata-

dziņu vit no dzipareem, dzenuksnas darināt no āboliņa, maizi

cept no pumpureem, no leepiņas kokles sķelu, no zariņa stabulites;

leelām meitām dzirnaviņas no pelēka akmentiņa; saviju vaina-

dziņu no lauzu valodām; pūriņu peedarit ne no luka nodarām;

no akmeņa riksti greezu; kroni pit no sidraba lapiņām, no erksķu

pazarēm; no celmiņa bungas daru, no zariņa stabulites, no ta

pasa viducisa bititei namu daru;

1247. Visi meži miglu meta

No kaķiga asarām.

Pedejā peemerā „no" gan apzime veelu, bet varētu ari sa-

prast eemeslu (t. i. aiz kaķisa asarām saceļas mežos migla). Tā

tad ari eemeslu Kurzemneeki apzimejot, kā Bielensteins saka,
nevis ar „aiz" (bet laikam ar „no"). Veela beezi veen izteikta

bez prepozieijām, p. p.:

1413. Vaj tās tautu dzirnaviņas
Needru kaulu darinātas.

Bielensteins pareizi saka: 1) kur akuzativs atronotees, viņš

esot tikai samaitāts genitivs; 2) teikumos: ~gredzens no zelta",

~pijole no koka" (t. i. veelu apzimejot), ~grāmata no manis rak-

stita", ~no viseem milets un ceenits" (t. i. apzimejot loģisko sub-

jektu pasivās konstrukcijās), isti Latveesi, kur veen maz eespejams,

leetojot tikai genitivu bez prepozijas „no". Tā tad sakot tikai:
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~zelta gredzens", ~Deeva laists ezers", ~ta grāmata manis rakstita",

~tās ēkas visas manas taisitas". (Sk. ~Pasiva konstrukcija"),

~Ar" 207 reizes ar veenskaitļa akuzativu un daudzskaitļa
dativu, jo atradu veenskaitļa genitivu tikai 1 reizi un (manim,

tevim) veenskaitļa dativu 5 reizes, kas isteni ir atkal akuzativi.

Viņas nozime ir:

1) Saveenojums, sabeedrojums, kopums; a) teikumos, kur

abas daļas ir subjekti, p. p.: mate maļ ar meitām, t. i. mate un

meitas kopā, kopus maļ); b) teikumos, kur veens preeksmets ir

loģisks objekts jeb atribūts, p. p.: kaķitis brauc ar peļu vezu-

miņu (t. i. ved vezumiņu), atvedisu ar kurpemi plucejiņu (t. i.

plucejiņu, kas staigā ar kurpēm jeb kurpes, jeb tā teikt: kurpotu

plucejiņu), bet 716. nelūko, bāleliņ, baltu muti ligaviņu (t. i.

ligaviņu ar baltu muti, jeb: kurai ir balta mute); c) verbu kon-

strukcijas, kuros darbs noteek vairāk personu starpā, kā: ~runāt

ar ko", ~satiktees", ~leelitees", ~danci vest", ~speletees", ~rotat-

ees", ,,pederet", „saderet", „mit", ~lidzi skanēt", ~dzeedatees",

„sadzeedat", „cinitees", „eenaidā but", „eenaidu turēt", „saskai-

stees", „bartees", „ratees", „ķivetees", „paradā but".

2) Pamestā nozime, adverbialā ziņā: „ar Deevu, ar Deeva

paligu dzivot", „palikt ar godu, ar godinu, ar padomiņu, ar

gudrību, ar varu (sk. „par varu"), „ar jauko valodiņu", „ar

dzeesmām", „ar uzviju dzeedat, gavilēt". Bet beezi veen bez

„ar" un „pa", p.p.:
1008. Godam dzimu, godam augu,

Godam gribu padzivot.

Godam mans augumiņš -

Vaj ir leels, vaj ir mazs.

1004. Audz godam, man māsiņa,
Valka vara vainadziņu;

Brāļi tevi miļi gaida
Ar godinu izaugam.

1356. Sai saule dzivodama,

Ikvakaru veetu taisu,

Kā bij man nu gulēt (t. i. mirušai kapā),
Ar to veenu taisijumu?

Bet 362. Es nebiju pee balina

Aizpērno bijumiņu (t. i. kamēr aizpern bijusi).

3) Ar prepoziciju „ar" apzime lidzekli, veelu, eeroci, p. p.:

7. ar dzeesmām aizdzeedat, 1013 ar valodu atbaidiju, 1066. ko

ļautiņi nedarija ar savām valodām?! . . . 214. es apsistu to kal-
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niņu ar ozola deliseem, ar sudraba nagliņām, (bet turpat: es

kapsētu appušķotu sarkanam rozitem); 517. aizpuskoju vainadziņu

ar ozola lapiņām; 392. aramee kumeliņi ar auzām sabaroti, ar

smalko āboliņu (bet 401. Kam auzām nebaroja, kur tagad teiktu

„kadeļ" jeb „kapec",
„
kamdēļ", „deļ ko", „deļ kam", „deļ ka",

„pec ka" ar auzām nebaroja); 21. sper ar kaju ūdeni; 45. nest

ar ozola kanniņām; 541. cirst ar aso zobentiņu; 885. ar puķiti

laivu iru; 1825. ar sirmiti Rigā braucu, ar beriti pavados; 1767.

ar bititi artu gāju.

Bet visvairāk sai nozime tautas dzeesmās atronam genitivu

un dativu, senā instrumentāla veetā, kur tagad leetojam „ar",

p. peem.: 206. Retis bija tas siliņis,

Kas zeedeja baltu zeedu.

393. Kumeliņu sabaroju

Ar divām auziņām;

Nevarēju noturēt

Trim, četrām pavadām.

Par kaitēm, vajibām tautas dzeesmas neruna, tadeļ ari ne-

atronu Bielensteina „ar krutim, ar vēderu gulēt", „ar kauliņi

brēkt", „ar kaklu mirt". Tauta se visvairāk leeto lokativu:

„berna vājumā, drudzi, karstum-guļā gulēt un mirt". Lai ari

prepozicija „ar" neļaujas saveenotees saliktos vārdos, kā visas

citas istas prepozicijas, viņa tagad izpelna visvairāk prepozicijas
vārda.

Gala spreedums par prepozieijām un konstruk-

cijām, kuras aplūkojām.

1. Dažu vecāku gramatiku tā dēvētās prepozicijas: „da"

(= lidz), „is" (= lidz, bet nevis „iz — no"), „aplik" (== ap, ap-

kārt), „ār" (= ārpuse), „kops" jeb „kops" (— no ta laika — šeit)),

„sec" (lāngs), nav tagad nemaz nekādi leetojamas un aiz ta

eemesla galigi atmetamas, kā novecojušas. Par dažām, p. peem.

„ār" pat stipri jāšaubās, vaj viņa kaut kad bijusi kā prepozicija

tautas leetojama.

2. Bielensteina un citu tagadējo gramatiku leetojamas

prepozicijas ir: a) „iz" leetojama veenigi saliktos vārdos: „izņemt",

„izdot", „izņemums", „izdevejs*', bet nevis kā atdalāma prepo-

zicija „no" veetā; b) „blakam", „blakus", „klat", „sanis i£

,
„labad-'

ir gan leetojami adverbi, „lidzās" leetojams lokativs, bet nevis

prepozicijas; c) ~sipus" jeb „šaipus", „ārpus", „eekspus", „virs",
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„eeks", „viņpus", „otrpus", „starp", „pakaļ", „preeks" —
ir tikai

nostrupinati lokativi, kurus tauta miļaki leeto pilnas formās:

„sai puse", „viņā jeb viņu puse", „otrā puse", '„ ārpuse" „eeks-

puse",
„
virsu", „eeksā", „vidu", „pakaļā", „preeksā", un viņu

genitivs ir nevis prepozicijas valdīts locijums, bet atributivais

genitivs; d) tāpat „apkart",
~
visgarām", „garam", „pec",

~pret(im)", „caur(i)" ir adverbi un „apaks(ā)" un „zem(e)" sub-

stantivu lokativi, bet ne prepozicijas; c) par istām prepozieijām

ja-atzist: „ar", „no", „pee", „uz", „pa", „par (pār)", „bez", „aiz",

„deļ", „lidz", „ap", „gar", lai gan ari viņas mes beezi veen ne-

pareizi leetojam: „pee" veetā „uz", „aiz" veetā „no". Pēdējās
tris: „lidz", „ap", „gar", gan atradām tikai maz peemeros, bet

viņām ir visai pašauras nozimes robežas neveen Latveesu, bet

ari citās valodās.

3. Gan atmetamo, ne-isto, gan paturamo, isto prepoziciju
veetā mums jaleeto locijumi bez prepozieijām: lokativs „eeks",

„starp",
„
apaks", „zem", „pa", „uz" - - veetā; dativs „aiz",

„labad",
„
preeks", „pec" (entsprechend), „deļ", „par" (brinitees),

„pa", „uz", „pee", „ar" - - veetā; genitivs „pec" (raudat), „par"

(bedat), „no" (pasiva konstrukcija) — veetā. Pareizi leetot veen-

karsus locijumus bez prepozieijām tikai eespes tautas dzeesmu

valodas pratējs, kas zinās, kā tauta izteic objektus verbos: „domat",

„eedomat",
„
skatitees", „raudzitees", „klausitees", ~bitees",

„begt" v. t. t.

4. Ari tautas dzeesmās daudz verbu konstrukcijas vairs

nav uzturējušās skaidras: „eet" (t. i. precēt), teic: „eet pee

puiša" un „puisam ne-eet meitas precejamas";
„
raudat" 3 reizes

atradu ar „pec", bet visvairāk ar genitivu („raudat, māmuliņas,

savu bērnu, mantas, manis, udeņa, tautu dela") un ar akuzativu

(„auklejumu, bāleliņu, arajiņu"); „klausit ka, kam, ko", „klausi-

tees" (dzeesma un „uz"); „smeet", „apsmeet, ka, ko, kam", jeb
lokativu (vaiņagā); „vaicat", „jautat", „skatit", „raudzit",

„
ticēt",

„macit", „lugt ka, kam, ko" jeb „no"; „bitees", „begt ka" jeb

„no ka"; ~sedet" (krēsliņā, uz ko jeb 1869. Laimas sed divus

krēslus) v. t. t.

5. Tautas dzeesmas petidami, mes atradisim dažas pee-

mirstas, visai nepeeceesamas, tagad neleetojamas nozimes: „man

ta rota tā nemil, man mileja tautu meita" (sk. 473, 480, 482,

569, 780, 781, 792, 877b, 927, 1120, 1155, 1381, 1435, 1499,

2017); „peederet —

passen, schon ausseben, omtl ki> CTaTH, no/i;-

XoftHTi>"; „turēt — haben, nirkt"; lOOOp. mutitem dotees — veens

Rakstu krājums VIII. 5
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otram dot mutes, bučiņas; 386. Prasos ņemu ligaviņu =± no

Pruseem ņemu ligaviņu; „isa laika gribēdams" (sk. 25, 37, 139)

= isa laika deļ, aiz gara laika.

6. Pareizas verbu konstrukcijas atzinusi, mes zināsim, kā

prasit: „ka", „kam", „ko", „kadeļ", „kamdeļ", „kapec", „pec ka",

„pec ko", „pec kam", „aiz ka", „aiz kam", ~aiz ko", „par ko tu

raudi?", un kā atbildēt: „raudu savas māmuliņas" jeb ~pec savas

māmuliņas" jeb „mates pec, jeb matēs deļ", „aiz sapem", jeb „no

sapem", „sava netikuma" jeb „par savu netikumu" jeb ~uz sava

netikuma".

Domāju deezgan plaši jau radijis, kada leela plaisma jau

tagad atšķir musu tagadējo rakstu valodu no musu tevu valodas,

un ka si plaisma jo deenas paleek un paliks leelaka, ja čakli ne-

petisim musu tevu valodas, un, pareizu atzinusi, nepulesimees

izsargatees no svešām barbariskām formām un konstrukcijām, ja

netuvināsim musu rakstu valodu musu tevu valodai. Un ja tadi

apzinīgi nestasimees pretim sai valodas maitātajai strāvai, tad

mes pasi — nevis musu rakstu tevi, svestauteesi — musu valodu

eevedisim veclatiņu valodas likteni: nelikdami verā musu pasu valo-

das istas konstrukcijas, nelatviski domādami, radīsim „jaunlatveesu"

valodu, noguldinādami musu tevu tevu valodu „vesā kapiņā".

Sim brizam, bez maz gandriz visas tautu dzeesmās atrona-

mas konstrukcijas un formas vel atdzīvināmas un svešas kon-

strukcijas atmetamas, bet vaj tas vel bus eespejams kadu gadu

simteni velaki —
kas to lai noteic!

Musu dzives apstākļi tadi, ka musu tautas visvairāk izglitota

daļa doma un runa pa vāciski, vaj pa kreeviski, un aiz sa eemesla

ari latviski runādami jeb rakstidami nevar atturetees no svešām

konstrukcijām. Mazāk macitee Latveesi, noklausotees savu vairāk

macito tauteesu valodā, dara viņeem pakaļ, turēdami tadu valodu

par labāku, pareizāku, skaidrāku. Musugramatiķi, atstastidami visas

formas un konstrukcijas, kas veen maz leetojamas musu tagadējā

rakstu valodā, veenlidzigi maca pareizas un nepareizas formas un

konstrukcijas, beezi veen nepareizos svesneekus vairāk eeteik-

dami par isteneekeem.

To apsvērdami, varam gan sacit, ka mums vel nav grama-

tikas, kas mums macitu musu tevu valodu, mums nav lidzekļu
un eespejas izsargatees no uzbazigām svezām konstrukcijām.

Lai so trūkumu novērstu un lai musu rakstu valodā varētu

atspiguļotees musu tēvutēvu skaidrākā valoda: 1) Mums japeti musu

tevu valodas likumi, izteikumi, konstrukcijas un formas, kā viņas
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vel uzturējušās musu tautas dzeesmās un pa daļai sakāmos vārdos,

miklās un dzivā tautas valodā; 2) mums jagada, ka see petijumi,

neveen sakrātos Magazinās un Rakstu krājumos, sevišķās grāma-

tiņās un laikrakstu numuros, bet butu katram veegli pee-ejami,

un vajadzigā bridi atri atrodami; 3) mums jārūpējas, lai see

petijumi driz pareetu musu rakstu valodā.

Sos mērķus visdrizak sasneegtum: 1) izdodami visvisādus

tautas dzeesmu un citu tautas gara mantu krājumus, gan zinis-

keem, gan praktiskeem nolukeem; 2) petidami sais gara mantās

dažnedažādus jautājumus par musu tevu dzeju, valodu, vēsturi,

mitoloģiju, morālu, sadzivi, teesibām, eerasām, eeskateem, jedzeeneem,

likumeem, medicinu, paidagogiju un citām leetām, un visādi pa-

mudinādami, musu tautas dzeesmas jo vairāk leetot, cilāt, minēt,

t. i., lai mes praktiski aprastu un apradinātos ar sis tevu valodas

pa daļai jau aizmirstām formām un jedzeeneem; 3) visnotaļ peti-
dami musu tevu valodas likumus, formas, konstrukcijas istās

tautas dzeesmās un sos petijumus papildidami no musu tau-

tas miklām, sakameem vardeem un dzivas tautas valodas;

4) sos pedigi minētos petijumus daridami visai tautai un katram

veegli pee-ejamus, izdodami konstrukciju vardnicu, kura par letu

maksu pirkama un kurā varētu jo veegli alfabēta kārtā atrast

katru meklējamu konstrukciju. Paraugam eeteiktu sadas Vācu

vardnicas: „Daniel Sanders, Die Hauptschwierigkeiten der

deutschen Sprache", divos izdevumos, veens maksā ap 2 rubļeem,
otrs ap 1 rubli, un „Wessely, Stvlistisch-grammatisches Worter-

buch", maksa glitā eesejumā ne pilnu rubli. Mums tada vard-

nicanepeeceesami vajadzigā, jo esam pārak apceetusees, apradusees

ar svešām konstrukcijām un nav nedz vaļas, nedz gribas, aiz

kādas veenas konstrukcijas varbūt stundām mekletees pa Rakstu

krajumeem un laikraksteem, kur jau viņa varbūt pareizi un pa-

matigi izpetita. Musu beezi dzirdamais izteikums: „kam mantā

nesacit, kad es tā veeglaki varu izteikt savas domas!" ir nepee-

dodama gļevuliba! Visvairāk sadas vardnicas trūkumu noskār-

stam, ja paraugamees Vaceesos un citās leelās kultur-tautās,

kurām visai daudz tadu vardnicu „ante barbaros". So tautu

rakstneeki un citi izglitotee tautas deli savā jaunibā 10 gadu un

vairāk, pa 3, 4unvairāk stundām nedēļā mācas savu par pareizi
turamo rakstu valodu, visu savu skolas laiku no saveem skolo-

tāj eem un velaki dzive no saveem radeem, draugeem un paziņām
dzird pa leelai daļai to pasu pareizu valodu, visās grāmatās lasa

tikai so valodu, un viņi tomēr tur par nepeeceesamām tādas vard-

5*
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nicas, ja pat tadi leeli valodas speciālisti, kā Daniels Sanders,

netur par kaunu, ķertees pee tada darba, lai veen lidzetu izsarga-

tees no kļūdām viseem teem tautas berneem, kam amats neprasa

un nav vaļas nodarbotees ar valodu, jeb kam nav eespejas eegada-

tees plašu gramatiku un tadu vardnicu, kā ta pasa Daniela

Sandersa, kas maksā ap 80 rubļeem.

Par nozimes mainu musu valodā.

J. Kauliņš.

ļfarenaku domu par tām, ka pasaule viss viss attistas,

cilvēku gars nav domājis. Sis ir jaukākais zeeds, kas plaucis

atzisanas dārzā. Viņa pumpurs ir reetees jau sen sen laikeem,

bet savā bagātā krāšņumā tas izvērsās tikai musu gadu simteni.

Tagad pamazam sak visur runāt par
attistisanos jeb evolūciju;

sa jedzeena plaša nozime ir musu laiku lolojums. G-an jau sen

deenām visi it labi zināja, ka ozols celees no ozoltnes, putns no

olas, ka strauts paleek par upi, ka dažs daiļš rotas gabaliņš reiz

linu laukā ligojās, ka kamaniņas reiz vejs berzu birze šūpojis;

bet ka ari pats cilvēks ar savām jutām, ka katrreizejas eerasas,

ticiba, likumi, kauns, gods v. t. t. ari tikai pārejas formas garā

attistibas rindā, tās domas daudzeem vel tagad par grūtām. Prata

gaismai izplatotees, viseem bus ar viņām ja-aprod.

Jaunlaiku zinibu viri ir macijusees savus petisanas objektus

ne tikveen aplūkot, kadi viņi ir, bet turklāt ari jautāt, kā viņi

par tadeem palikusi. Caur so veenu veenigo jautājumu petita-

jeem atverees ne-apredzams darba un pļaujas lauks. Katra leeta,

katrs paradisanās veids ir daudz un dazadu komplicētu speķu

rezultāts; viņus lūkot, kuru katru par sevi apskatit, ir ikveenas

ziniskas darbibas uzdevums. Druva bez gala un malas, bet caklee

darbineeki strada, ka preeks redzēt. Ja nu jautajam, no ka
gan

sakas tada rosiba musu gadu simteņa zinibu druvā, tad ja-atbild,
ka minetee jaunee skati peeņemās leelumā ipasi caur divu viru

stingro, spara pilno, ģeniālo darbibu, tee ir: Bopps un Darvins,

pirmais vēsturiskas gramatikas nodibinātājs, otrais descendenc-

teorijas leelakais veicinātājs. Tos pašus soļus, ko Bopps megi-
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naja spert gara laukā, valodas analizēdams, spēra velaki Darvins

matērijas valsti, kustoņu un stādu attistisanās gaitu apradidams.

Darvina darbs bij veenkargaks, letak pee-ejams, caur eksperimen-

teem pabalstāms un tapec daudz veeglaks, kā viņa preekstecam

Boppam, tadeļ ari Darvina panākumi leekas but leelaki. Darvins

palicis vairāk populārs; caur skolām, laikraksteem un atstasteem

ari musu tauteesi dabūjusi reižu reizēm par darvinismu so to

dzirdēt, vismazais no Darvina neprasām uz viņa vārda izplatitās

meļu domas, ka cilvēks celees no mērkaķa, gandriz katram pa-

zistamas un beezi teek pārrunātas; bet par valodneecibas jaunajām
strāvām tikai reti dzird ko peeminam. Musu uzdevums, tautas

skolotāji, naigajeem stradneekeem uz zinibas lauka tāļu pakaļā

nepalikt, bet viņu krājumu un gājumu peesavinat un jaunās

ziņas paust citu tauteesu starpā, lai vairotos un vingrinātos ari

pee mums atzisanas spēja un prāts peeņemtos stiprumā, ka musu

tauta sekotu lidz 19. gadu simteņa čaklai attistibas gaitai. Citigos

lidztauteesus ar minēto divu zinibu bagātajām domu vijām eepa-

zistinadami, mes teem liktum just, kads spēks no viņām plūst pa-

teesibas miļotajam garam.

Man leekas, ka vēsturiskā valodneecibā daudz vairāk gara

bagātības, jauka baudījuma un preeks audzināšanas un prata
skaidrošanas izredzēta veela, nekā tik ap kustoņeem un stadeem

norobežotā descendenc-teorijā; tadeļ ari šoreiz izlūdzos uzmanības

un peedalisanās uz kadu jautājumu pārrunāšanu iz sās nodaļas.

Sa gadu simteņa valodneecibas gaitu visparigi apradot, butu

papreeks ja-eepazistas ar sa vina kalna eeverojamakeem strad-

neekeem; butu jārunā par Gottfrida Hermana, Boppa, Beckera,

Grimma, Schleichera, Steinthala, Max Mūllera, Saula, Brugmaņa

un vesela bara citu viru leeleem Bet tas nav veenas

stundas vaj veenas deenas darbs. It ipasi interesanta beidzamā

laikā ciņa starp konservativajeem un tā saukteem jaungramati-

ķeem. No so pūliņu panakumeem musu gramatikas literatūrā

vel nav ne vests; visparigi jāsaka, ka musu gramatika vel stāv

Schleichera pēdās, kurās viņu Bielensteins eeritinaja. Kas beidza-

mos 25 gados noticis — un sai laikā ir ļoti daudz strādāts un

panākts — no ta visa pee mums skolās un sētās maz jausmas.

Aprobežota laika deļ visu so jaukumu pārkravāt nevarēdami, pa-

kavesimees ilgāk pee zemaziologijas, kuras zeediņus ari, tā sakot,
tikai sa rita rasa vel atraisijusi vaļā.

Ja mes Europas eeverojamakās valodas vēsturiski apskatam,

tad, speezotees arveen dziļāk pagātne eeksā, mums ja-atzist, ka
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p. p. Latveesu un Leišu valoda senāk nav bijušas šķirtas, ka vel

agrāk Balteesu un Slavu valodas kā veena teva bērni kopā ligo-

jusees pa tām pašām ariņām un ka sirmajā senatne visas tā

sauktās indogermaņu tautas šūpojušās veenas matēs klēpi. Valodu

radneecibu atzinuseem, cilvekeem pamazam atdarās senlaiku no-

slēpumi. Pee valodas fakteem peeturedamees, mes varam ļoti

tāļu soļot tumšajā pagātne, mes varam uzmeklēt tos sirmos senos

laikus, kad valodu māmuliņa, savas meitas atšķirdama, tās tautās

raidijusi. Gadu no gada teek si tumsā pagātnes nakts no valodu

petitajeem vairāk apgaismota. Latveesu valodas pilniga vēsture

reiz stastis, kad un kā Slāvi un Balteesi šķirās no Areeseem,
kada teem bij pecak satiksme ar Romaņeem un Ģermaņeem, kad

Leiši un Latveesi atdalijās no Slaveem, kādas baltas un nebaltas

deenas tee peedzivojusi, savrup eedami, lidz pasi savā starpā tā

atsvesinajusees, kā nu veens otra nesaprot. Tee ir milzigi laik-

meti, kurus tagad vel tumsiba sedz. Bet macotees valodas dabu

pazit, mums nav acumirkli ko saubitees, ka ari sās tekas cilve-

keem reiz bus pazistamas. Sirmā raksts par ~cilvēces senatni"

un Mūhlenbacha grāmatiņa „par valodas dabu un sakumu" jau

ari Latveeseem nes ziņas, ka pat sa lauka vistumšākos sturisos

petitaji nebaidās speestees eeksā. Sās domas par valodu attisti-

sanos visparigi musu laikos nav vairs svešas neveenam izglītotam.

Eesim soli talak. Valoda pastāv no vardeem; ari katram

vārdam ir sava vēsture. Te mums ja-izsķir divas puses: vārda

ariga forma un viņa eeksķigais saturs, viņa nozime.

Formu ziņā ir šolaiku valodneeki leeli varoņi. Jāsaka, ka

gandriz visa pedejo 50 gadu darbiba nopulejusees veenigi ar so

veelu, un tadeļ kas tee ari par panakumeem! Ir atrasti skaņu

likumi, pastavigi kartigi noteikumi leelajā maiņu pulkā, kas tik

pat negrozāmi, lai gan daudz komplicētāki, kā visi citi dabas

likumi. Bija grūts darbs, bet panākumi totees jo saldi. Kada

vārda radneekus otrā valodā meklējot, nu ir leta reize ar zināmu

likumu pabalstu jau eepreeks noteikt, kādas pamata skaņas viņeem

tur bus. skaņu likumu nepazist, tas etimologizedams eet kā

neredzigs, mēģinādams un taustidams. Vardu „raudat" p. p.

apskatot, tas cik necik atjautigs būdams, to staditu kopā ar kreevu

„pH/ļāTL"'. Mes viņam uzsauktu: nav briv! Latveesu „au" stāv

preti Kreevu „y" (savs == cyxo, aus == yxo, nauda= tadeļ

no „raudat" butu Kreevu forma* „pyļāTī>"; mes turklāt pastastitu,

ka Kreevu „h" korresponde ar tagadējo Latv. „v" (dumi = ;rbDrL,

but = 6hti>) un tadeļ „pbi,o,aTh" butu pa latviski „rudat", kuras
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formas tagad musu valodā vairs nav,
tikai viņas faktativs „radi-

nāt" vel pa reizei tautas dzeesmās sastopams (svaida manu vaina-

dziņu, mani pasu rudinaj'), kam atkal ar vardu „rudit" (dzelzi

rudit) nav daļas. Uz sa pasa maza veenkarsa teikuma pamata,

proti ka Latv. „au" = Kreevu „y", mes varētu kopot veselu

rindu vardu, kuru radneecibu pirmoreiz dzirdot preeks tikpat

leels, kā brinums; „jausma" jāstāda kopā ar „yataCTE>", „yHHTb"
ar „eejaucet". Nesen tiku vaicāts, vaj esot pareizi raksit „jav";

ja-atbild, ka nebūt ne, jo Kreevu „y-ate" leecina, ka vārdā „jau"
ir „au" pirmatnigs un nevis „av". — Ņemsim otram peemeram

Vācu valodu. Vācu „h" lidzinams ar musu „s" (suns = Hund,

simts = bundert) tikai tad, kad viņi abi celusees no vecāka „k",

kas p. p. Latiņu valodā vel uzglabajees (canis, centum); turpreti,

ja Vācu „h" atvasinajees no „q" (guturala k), tad tas korre-

sponde ar Latv. „k" (bauen = kaut, *hwer = kas). Sadu ne-

grozāmu skaņu likumu filologi ir atradusi leelu pulku. Katrai

skaņai veenā vaj otrā valodā ir sava biogrāfija; kas tās nepazist,

tas valodas salīdzinādams un macidams bez klupšanas un grab-

stisanās nepeetiks. Neprašanas deļ ir ari musu rakstu valodā,

vārdus atvasinot, daudz kļūdu eeveesees. Leišu valoda mūsējai

tuvu rada, bet ari viņu nevar bez prata plucināt; „ģimene",

„gailestiba", „lenķis" ir nesmukāki sveši vardi, kā tapinatee

„pamilija" un ~vinķels". Skaņu likumus pazistot, valodneeki var

ar ne-atspekojamu stingrību noteikt, kuri vardi tapināti, un no

kuras tautas tee peeņemti, ziņas, kas kulturvesturneekam saldākas

par medu. Neveenā kronikā nav rakstits, ka Latveesi no Vacee-

seem macijusees snabi bruķet, pipi smeķet, pec modes gerbtees,

vestes, paletavus, hutes, elsiņus nesat, ar deķeem segtees, uz

ķiseņeem gulēt, ar vageem braukt, ar gapelem, teleķeem, glazem,

pannām un simtu citām leetām rikotees, bumaņu, disleru, cimer-

maņu, sleseru, veveru rikus cilāt un amatus strādāt; neveenā

kronikā nav teikts, ka Kreevi Latveeseem macijusi grēkus pazit un

tad baznicā tos atzit, muižas buvet, valstis, pagastus un robezus

nokārtot, kalpus atšķirt no citeem cilvekeem, karmancikeem

kulakas radit, bulkas un piragus est un svētkus svetit. Visas

sās ziņas ir valodā kā kaltin eekaltas; viņas var but tukstoseem

gadu vecas un vairāk vertes, nekā kroniku blāķi, kuras beezi

veen lišķi viltojusi, neprasi sarakstījusi, kas gan par kareem ko

neko pastāsta, bet kurām lauzu eeksķiga dzive sveša. No filo-

loģijas puses aust vesturneekeem gaisma. — Tas bij visparigi

sakāms par skaņu likumeem un par arējas formas biogrāfiju, kas,
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sos likumus eeverojot, butu apcerama peekatra vārdiņa, vaj viņš

leels, vaj mazs. Var noredzēt, kas ta butu par bagātu grāmatu,

ja ari Latveesu valodai tadu kads sarakstitu; pee vardu leelakas

daļas tas jau eespejams.

Bet ar to veen nepeeteek. Pee katra vārda ja-eevero, ka

pirmit redzējām, ne tik veen arēja forma, bet ari viņa nozime;

un luk, te nu atdarās mums pavisam jauni un neticami jauki
skati. Ari nozime ar laiku pārmainās, ari viņai sava vēsture,

savs dzives gājums. To valodneecibas nodaļu, kas luko nozimes

maiņu izzināt, petitaji eesaukusi par zemaziologiju jeb nozimju
zinibu.

Tautu dzeesmu kumeliņš ir pee-audzis zirgs, tagad tikai ne-

pee-augusu tā sauc. Gauži, t. i. gaudosā balsi varēja agrāk tikai

raudat, nozeļot, tagad ari gauži preecajas, smejas, dej un var

but gauži laimigs. Deevs nozimeja sakas laikos spidetaju, tad

debesi, pecak debesvaldneeku un velak sa jedzeena saturs ir

simtejadi mainijees. Arkla un irkļa (t. i. ūdens arkla) pirmatniga

nozime ir „riks, ar ko dala"; pee tās pašas saknes peeder ari

„erti", „ara", „irdens". „Medneeks" bij senāk tas, kas mezā

dzivoja jeb uzturējās, „mednis" katrs meža putns. Vārdos

„berns" un „beres" sakne nozime „nest" ; bērniņu dzimstot eenes

un nomirušu reiz bēres iznes. Mus no taleenes atbraukušos saukā

se Rigā par veeseem, bet istenibā mes veesi ne-esam, jo „veess"
ir tapasa ceema eedzivotajs, nevis svesneeks. Viņam tuvu rada

vārds „viss", abi stāv sakarā ar Greeķu „oikos", Latiņu „vicus";
kad senāk ceema ļaudis sapulcējās, tad teica, ka „nu visi kopā".
Romeesu valdneeks Augustus, tas pats, kas grāmatas izlaida, lai

visa pasaule taptu uzrakstita, lika sevi saukt par „princi", t. i.

„pirmo" un savas meitas dēlus pec slavena Romeesu varoņa

vārda par „Cezareem". Gadu simteņeem pa-ejot, so vardu no-

zimes ir gluži pārmijušās: tagad pašus valdneekus sauc par

„ķeizareem" un viņu dēlus un dēlu dēlus par „princeem".
Sos peemerus veen dzirdot, jau var noskārst, ka teesam ari

vārda nozimem sava dzives un muza gaita. Pat nave viņus var

aizķert. Vardi tāpat mirstigi, kā visas pasauligas leetas. Teikšu

peemeru. Salidzinasim verbus „skreet" un „eet"; tagadējā un

nākamā laikā viņeem paralēlas formas: „eju", „skreju", jeb

„eemu", „skreenu"; „eesu",
sJ
skreesu". Bet pagājušā laikā:

„skreju", „gaju"; formai „eju" liktens nebij velējis tik gara

muza kā „skreju" ; tai bij jānomirst, viņas veetu uzņēmās izpildit

„gaju", kas ar „eet" nestāv nekādā sakarā. Tāpat tas ir ar



73

~but — esmu — ir". — Gluži nepareizi teek vel sobaltdeen ber-

neem skolas skaidrots, ka sadas formas nelikumigas, ka daudz-

skaitlis no „ieiOß,fcKrb" ir „jiioah", no „htth" pag. 1. „niējrb" etc.

Katrai valodai savi kapi, savi dārgi aizgājēji un petitajeem

par dažu labu no viņeem nav ne jausmas. Patikami zināt,

ka dažreiz vārdam tikai dvēsele nomirst, bet meesa nesatrūd, un

tad nabadziņam ka spokam jāklejo apkārt. Tads nedzivs vārds

p. p. „ligo". Ir dazadi pūsts, bet vel nav laimejees gara eepust.

Pirms vārds mirst, viņš noveco un nosirmo. Kā visās citās,

tā ari musu valodā tadu vecisu netrūkst, p. p. „alazin",
„
arī-

dzan", „jebsu", ,labad" v. c. Ari „nams" tuvojas vecuma dee-

nām; svetdeenām „deevnamā", darbdeenām pee dūmaina „pa-

varda", kā dazdeen vecits gaida savas pēdējās stundiņas. „Maja",

„baznica" un „ķeķis" laikam ar ligsmu vaigu viņam reiz acis

aizspeedis. Ja no ezera spaini ūdens izsmeļam, tad robs tulit

peeplust pilns un ūdens virsus nolidzinajas kā bijis. Tāpat ari

valoda peepilda katru robiņu pilnu, kas tai celees caur veenas

vaj otras formas niksanu. Ar citu lidzibu runājot, varam teikt,

ka valoda lidzinajas mātei, kam daudz bērniņu. Mazajeem lakstot

un skraidot, deena nepa-eet, kurā krekliņš ne-eeplist un svarciņi

cauruma nedabū. Bet mate tada lapitaja, ka tik ar pulem var

atrast eelapu šuves, un acis veen uzmetis, neveens nevar teikt,

ka svarciņos eelaps uz eelapa un ka dazeem no teem pavisam
savada krasa un raksts.

Runādami par skaņu likumeem, redzējām paveidam, ka

vecais Indogermaņu „k" Latv. valodā konsekventi pārvēršas par

„s". Nu nak jautājums prātā: vaj ari pee nozimes maiņas varētu

runai par kadeem nekadeem likumeem?

Uz valodu nemaz neraugotees, mes varam zemaziologijas
labac sastadit tadu šķiru sarakstu: Vārda jedzeens zināmā laikā

vaj iv pārmainās, vaj neparmainas, treša varbutiba nav domā-

jama Parmainotees viņš savā apmērā vaj nu paplašinājās, vaj
ari ļ)aleek šaurāks. Tā tad mums butu sadas nodaļas:

L Jedzeens negrozās, p. p. „mate"; zināmā laikā, teiksim

1000 gados pee sa vārda nozimes maiņas varbūt ne-atradis.

% Jedzeens paleek šaurāks, p. p. „kumeļs", agrāk katrs zirgs,

tagad tikai daži; vārds „macitajs", kurs istenibā ari viseem

skolotāj eem un amatneeku meistareem peederetu, sasauri-

najees par baznickunga ipasumu.
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3) Jedzeens paleek plašāks, p.p. „
gauži",

„
pēdas": mes varam

Vidzeme būdami pa kada vira pēdām staigāt, kas Vidzeme

kājas nav eecelis.

Ja neraugamees uz jedzeena apmēru, bet uz viņa saturu,
tad varam preeks zemaziologijas vel sadas nodaļas atvasināt:

1) Jedzeens patur savu pirmatnīgo sferi, p. peem. „mate",

„maoitajs".

2) Jedzeens maina savu sferi tik pa daļai, p. p. „kartupeļa

acs", „pudeles kakls", „pilsētas galva", „kalna mugura".

3) Jedzeens maina savu sferi pavisam, p. p. „tērauda spalva",

„
spulgactiņa", „ne-aizmirstele".

Daži vardi dabu ar laiku sliktu, citi atkal sevišķi labu no-

zimi. Atgādinu tikai peemerus, kā: „masiņa", „kroga bralits",

kas gan labā familijā uzaugusi, bet ar laiku nākusi neslavā.

Par „pakaļu", „sprāgšanu" etc. nedrikst smalku lauzu starpā ne-

maz runāt, jaluko izpalidzetees ar tadeem teikumeem, kā p. p.:

„mums zirgs nobeidzas", „rit' bus musmajā meslu talka" v. t. t.

Sai pasā rindā butu stādamas ari visas palamas un citas bez-

kaunības. Turpreti, ja salidzinam „muti" ar „purnu", „smarsu"

ar „smaku", „roku" ar „ķepu", „kleiti" ar „brunči" etc, tad

tulit redzam, ka pirmee eeguvusi daudz augstāku cinu, neka otree

brāļi. — Ja nu visas tikko minētās šķiras veenu ar otru kombi-

nējam, turklāt vel eeverodami laika mērus, tad iznāk ne-apzinams
skaits nodaļu un apcirkņu zemaziologu mantu eeveetosanai.

Apcirkņus sabūvējusi, dosimees uz tirumu, kur valoda aug,

un tur būdami spreeclisim, vaj bus graudi apcirkņos ko bērt vaj

ne. Domātais lauks ir psikologija.
Kā tas gan nak, ka kads vārds savu nozimi maina? Pa-

klausisimees peemeros. Ņemsim vardu „puķite". Bērns tek pee

matēs, preecigi saukdams: „mammiņ, es dabūju puķiti'. —

Skolotājs, gribēdams skoleneem stastit par smarsas leelo svaru

stādu valsti, vaicā, savu sarunu uzsākdams: ~kura puķite miri-

ņeem visvairāk patik?" — A un B pastaigadamees sarunājas par

eerasu bezpratibu, par to, ka dažu tautu ļaudis p. p. nemeds pat

vissiltākā laikā krekliņos vaj basām kājām uz ceemu eet; B, runu

turpinādams, saka:
„
turpreti musu vistikumigakās dāmas nsbut

nekaunas kadu puķiti pee krutim peespraust un atklāti nesat,
lai gan zeedi cits nekas nav, kā stādu vaislošanās orgāni". —

Divi puisi uz veenas vagas ardami aptur, gribēdami atpustees un

uzpipet. Peters, Jura pipi eeraudzidams, saka: „kas tev uz

galviņas par smuku puķiti; misim; cik gribi peedevu?" —
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Ciganeete, eenakusi, lūdzas no saimneeces dāvanu, teikdama: „ak

tu puķite, zelta magonite, dod man drusku krejumiņa". — Jau-

neklis raksta miļakai vēstuli un sauc viņu reižu reizēm par savu

sirdspuķiti. — Bez kādas dziļas prātošanas katrs var tulit teikt,

ka vārdam „puķite" ikkatrā no seem teikumeem, kurus simteern

varētu pavairot, savāds saturs, savada nozime. Starp puķiti uz

pipes galviņas un puķiti krējuma devejiņu ir starpība ļoti leela,

un tacu, kas latviski mak, tas saprot, kad par puķiti runā.

Katra vārda nozimes jāsadala divās daļās; pee pirmās peeder

veena pate nozime, pee otras neskaitāms pulks. Pirmo saprot

visi, kas veen to valodu mak, iz kuras vārds ņemts, kadu no

otras šķiras nozimem saprot pilnigi tikai pats runātājs un cits

neveens; pirmo sauc par visparigo, abstrakto, katru no otras

šķiras par individuelo, konkrēto;
„puķite" visparigi ir abstrakta,

„puķite" uz Jura pipes ir konkrēta. Nozimes maiņa noteek caur

to, ka individuela nozime dzenas palikt par visparigo, jeb tapec,
ka veens cilvēks otru grib pilnigi saprast. Zemaziologijas saknes

steepjas dziļi; runāt un domāt ir veenas un tās pašas darbibas

labā un kreisā puse. Kada Malajeesu tautiņa sauc domāšanupar

runāšanu vēderā. Sini teikumā slēpjas dziļa pateesiba. Vardi

ir čaumalas, domas kodoli; kodoli bez čaumalām nav augusi.

Katras valodas zemaziologija vārda pilnigā ziņā ir tās tautas gara

un domu attistibas vēsture. Grūts bet svarigs teikums! Viņu

eegaumejusi, mes varam uz pirmit uzstādīta jautājuma: vaj no-

zimes maiņa noteek pec tadeem paseem negrozameem likumeem,
kā skaņu maiņa? atbildēt, teikdami, ka zemaziologijā tadu likumu

nav. Ja dzivibas dziļos noslēpumus varētu izzināt, tad ari domu

maiņai varētu negrozāmus likumus noteikt; bet preeks dzivibas

formula vel nav atrasta. Musu pirmit atvasinātās kategorijas

maz der. Viņas gan jāzina un ja-eevero, tāpat kā matematiķam,

sveestā akmeņa liko ceļu aprēķinot, jāzina, ka izplatījumam tris

dimenzijas, bet kurves izmerosanu si zināšana ne-atveeglina. Ari

vārda nozimei, tā sakot, sveesta akmeņa gaita, kas netik veen

divu, bet simtu dazadu speķu rezultāts; ar aprioriskeem reķinu-

meem te daudz nevar panākt. Kas ta butu par biogrāfiju, kad

par kadu viru stastitu: viņš dzima, auga, peeņemās spēkā, pec

tam palika vajs, nespecigs un nomira. Tāpat maz vertes, ja par

vārda jedzeenu tikai teiktu, ka viņš palika plašāks, mainija savu

sferi, sasaurinajās v. t. t. Katra vārda gaita par sevi specieli

vispusigi ja-izpeti, pee kam, zināms, bez minētām kategorijām
iztikt nav eespejams.
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Lidz sim mums runa bij tikai par vardeem, bet zemazio-

logijai ari ar teikumeem darbs. Starp vardu un teikumu princi-

pielas starpibas nav; katrs vārds ir teikums, kurā subjekts un

predikāts, teikuma pamata daļas, sakusuši kopā. Analizēsim pa-

veidam vārdus „nags" un „kalns". Pirmais saleekams divās

daļās: „nag" un „s"; „nag" nozime „greest", tapati sakne kreevu

vārdā „HoatT.
v

; „s" nozime „sis" vaj „se"; „greest — sis" ir tas-

pats, kas „nags". Kopojumā ~greest —sis" ir „sis" subjekts,

„greest" predikāts, tā tad ari „nag-s" ir iss teikums. „Kalns"

jasaleek trijās daļās: „kal — n — s", „kal" nozime „celt", „n" =±

„top" un „s" = n§is", kopā „celt-top-sis" jeb „sis-tapis-celts" =

„kalns". No sadeem peemereem var drusciņ noskārst, kā musu

valodā reiz vardi radusees. Pirmais stāsts bij veenu vardu gars.

Zvēri eeraudzijis, pirmais Indogermans mēdza savai alas beedrenei

to tulit pastastit; ja viņš „gau-s" kleedza, tad viņa miļakā zināja,

ka „govs" tuvumā un bailes nekādas nedraud. — Vārdus par

teikumeem izskaidrojusi, mes varam, kā protams, ari otrādi, teiku-

mus saukt par vardeem. Dažas tautas raksta vārdus, veenu no

otra ne-atsķirdamas; tas jau arigi tuvojas musu jedzeenam: visa

grāmata pastāv no veena veeniga vārda. Kā pirmais, tā ari

beidzamais stāsts pasaule tik veenu vardu gars. - - Ka teikums

var but simtreiz vairāk komplicēts par vardu, tā ari teikumu

zemaziologija par pirmajo neveen grūtāka, bet savā visumā

cilvēka gara acim lidz sim nav bijusi pee-ejama un aiz-

sneedzama. Tomēr ja-atzist, ka viņas panākumi ari uz sa

lauka pat maz gados leelaki un jaukāki, nekā to kads butu

cerējis vaj domājis.

Iseem vardeem jāsaka, ka teikumumaciba musu skolu grama-

tikās gluži novecojusees un skolotāji, ja tee negrib nepareizibas

berneem galvā kalt, nedrikstetu pec vecās sablones vairs macit.

Bet laikam gan vel gadi pa-ees, pirms sai leetā kas labosees; pa

eebrauktām sleedem braucot, var pat eesnaustees, bet jaunu ceļu
raunot jāņem acis pirkstos. Musu un citu tautu skolas grāmatās
atvasina paliga jeb sana-teikumus no virsteikumeem. Teikumam

var but sadas daļas: subjekts, predikāts, objekts, atribūts un ap-

stākļu apzimetaji. Katrs no seem teikuma locekļeem varot pa-

plasinatees par teikumam puslidz veenadu vardu kopu, kurus

sauc par paliga teikumeem. Tā ceļotees subjektivi, predikativi,

objektivi, attributivi un apstākļu paliga teikumi. Tad iznāk sadas

definīcijas: „to teikumu, kurs peeder pee otra kā loceklis, sauc

par paliga teikumu"; „paliga teikums pats par sevi ne-izteic
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pilnīgu domu". -
Vēsturiskas ģenētiskas petisanas panākumi

gaisi rada, ka paliga teikumi nav vis virsteikuma locekļi, kas

no ta kā zari izaugusi, bet ka tee pirmak bijusi pasi par sevi

ne-atkarigi pilnigi teikumi. Si atzisana izrauj vecajai ēkai pamata

akmeni, tā ka tai gribot negribot jasagrust. No paratakses (koor-

dinācijas) izcelusees hipotakse (subordinacija), tāpat kā divas upes,

lidzās tecedamas, ar laiku var veena otrai palikt par sanupi. Pee-

merus kādus tukstoseem katrs var atrast: „kaut es butu zinājusi,
kuru ceļu tautas jas, es tad butu to celiņu ar adatām nospraudus'".

Paliga teikums: „kuru ceļu tautas jas" nav celees no sada tei-

kuma objekta: „kaut es butu tautu jāto ceļu zinājusi", bet no

patstaviga virsteikuma, apmēram sadā kārtā: „Kuru ceļu gan

tautas jas? Ak, kaut es to butu zinājusi". No seem teikumeem

katrs kungs par sevi. Ari gramatikā klausības un verdzibas laiki

pamazam uznāca. Kopojosee vārdiņi, p. p. „kas, kurs, kamēr,

kapec, vaj, neba, lai, par toka" v. c. ir, tā sakot, teikumu vagari,

kas pec virsteikumu pavēles kalpināja paliga teikumus. No ta

var noprast, kadeļ dažas dzeesmas, ko musu jambotaji kaldinā-

jusi, lineāli eeraudzijusas, lūdzas: „Nac tu dzeesmu pestitajs un

norauj ar resnu stripi tos neleesus bendes-maisus mums no kakla!"

Kā see vārdiņi par vagareem palikusi, ir ļoti interesants un

svarigs jautājums, bet šoreiz viņa tuvāk apradit negribam. Musu

tautas dzeesmās maz hipotakses (zubordinaciju). „Var pazit kunga

riju; pilni paksi spriguliņ'. Var pazit brāļu masu; pilni pirksti

gredzeniņ'." Teikumi kā dēļi, veens gar otru. Ja pec miklas

vardeem: „silķite uz silķites, roņa tauki vidu" mes ari so teikumu

starpā sūnas eebastu, tad butu tā jāsaka: „Var pazit kunga riju

no ta, ka viņai pilni paksi spriguliņ'" etc. Ari veenkarsu

lauzu runā teikumi saistās bez seviskeem beedrotaju vardeem;

peeteek, ka saturā konsekventas domas. Paveidam meginasu at-

stāstīt Zin. Kom. Rakstu krājumā nodrukātu pasaciņu „par vilku",

tā sakot ar tevu tevu vardeem:

„Velnam reiz uznācis gars laiks. Domājis, duzojis: darit

so, darit to; neka, dusa tada kā savitusi. Eeraudzijis suni. Ak

tu izputējis, kas deevam par smuku roku darbu! Pag, pag! sis

ar provesot izradit kadu kukaini. Paņēmis sētiņas meetu; aha,

tur busot muguras kauls. Aizgājis uz maldobi; nebijis veens

divi, ij vilks gatavs. Apskatos no ārpuses; neko teikt, glits kas

glits. Nu ņemees eepust dzivibu. Pusot, pusot, neka; reiz gan

jau tā kā asti drusku palocijis, bet pats kā stivs tā stivs. Velnam

neka ko darit; ja-eet pee deeva. Vaj nu tas tik nezeligs busot,
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dzivibas nedodams. Deevs ari gudreneeks, nedevis vis tulit; lai

papreeksu sim izstāstot, kas vilkam busot par amatu. Velns

teicis: lai eesot par aitu ganu. Deevs atbildējis: nu, tad jau

ne-esot ij ko runāt, labam darbam sis nekad preti. Vilks uz

pēdām dabūjis dzivibu. Velns vel eeminejees: bez algas tak

viņam nevarot uzspeest kalpot. Deevs atteicis: ko nubesā! kur

darbs, tur maize; lai eet tik ganos, saimneecei par to jādod
katrreiz muldas izkasnis, tad viņš ar nogaustees nevar. „Nu

labi, labi, lai tad ar tā paleek." Vilkam trapijusees nikna saim-

neece. Veen vaj divreiz dabūjis izkasniti, pec varējis laizitees,

un ganos ja-eet, vaj turpat noplisti. Vilks, ne laisks būdams,

gājis pee deeva. „Kas tā
par busanu, darbs deenāmun naktim,

ganos kad ganos, bet nac tu majā, tad tev vajaga ūdens nest,

trauku mazgāt, lopu dzirdit; atskaldi malku! izravē dārzu! un

par esanu, ek skaideena prauli, muldas izkašņā jau tu neredzēsi."

Deevs teicis: kad saimneece vardu un solijuma neturot, lai no-

meedzot pa aitai; badu mirt jau sis neveļot. Vilkam jo deeviņ.

Aizgājis uz maju sminedams veen. Saimneece brinas: kur sai

gans tik ligsms palicis, ne vairs kungstot ne stenot, lai gan

izkašņā sen nedabūjis. Pa-eet veena nedēļa, otra, — gans eet

kā purens. Te uz reiz saimneece atduras: kur sai tik maz aitu?

Brīnums un erms; jāvaicā esot ganam. Vilks atbild: sis esot

viņas apēdis maizes veetā. „Ak tev veļa mate, nudee, tad ir

visas aplupijis; rij tavu risanu. Pagaidi, tu nesķistan, si tevi

macisot". Saimneece nu nosolijusees algas vairs ne-aizturet, lai

tik aitu vairs ne-aizteekot. Otrā deenā si nokarsē akmeni gan-

driz tiri sarkanu. Gans, aitas sadzinis, nogulstas sētmali. Saim-

neece uzkleedz: ko sis svalstas, lai nākot saņemt savu izkasni.

Vilks atnācis, ausis veen nocilajusās. Lai plesot muti labi vaļā,

sai kukulis jau uz lizes. Metusi akmeni rikle, sācis čukstēt veen.

„Se tev, sātan, par aitu rijumu!" Vilks aiz sapem gribējis vaj
traks palikt. Akmeni gan tulit izvēlis, bet mele un rikle virām

sarkana lidz sobaltdeen. Eeskrejis mezā, ij nozverejees par ganu

vairs ne-eet, bet aitas sis plucināšot uz to beigto; saimneece ratu

rumbā varot tad pust, kac ragā."

Sadu valodu ar tagad parasto salidzinot, teikumu zemazio-

logijai veela plūst aumaļām.

Man gribas, par teikumeem runājot, vel sevišķi veenu zema-

ziologijas zaru peeminet, kas ļoti eeverojams; tas ir frazeoloģija.

Ipasi tagad viņa musu skolās un beedribās butu vairāk

kopjama, kā nekad citad. Caur dažu valodu macisanos un
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nodarbošanos ar citu tautu literatūrām gazas musu valoda tikdaudz

jaunas veelas, ka viņa nepaspēj tās organiski sagremot. Rakst-

neeki cenšas, lai gan bez nodoma un apziņas, musu valodas garu

padarit stulbu, tam svešas frāzes bez mitēšanās ausis kleegdami.

Sveši un tapināti vardi veen valodas garu nenomāc, bet ja viņam

leek tadu kaudzi svešādu teikumu parbraķet, kā musu rakstneeki

tam uzkrauj, tad mums viseem ja-eet draugam paligā, istu tei-

kumu ipasibas eegaumejot un neļaujot kadeem nekadeem nakt

bez kazu drebem musu godā. Eeskatisimees kādam param no

sadeem vazaņķu teikumeem acis un jautāsim tad pasi pee sevis,

vaj tee nav ar milneem un sautreem aizdzenami: „pa udeņeem

tumsums drizumā eelauzās"
.. . „uz Itāliju straumeja mākslas

ceenitaji" . . . „peevestas pilsētas uzskaitīt" . . . „viņs man krita

runā"
.. . „brivdevigi meeloja" .. . „tee uz musu apņemšanos

eegaja"
.. . ~tā atstats un veens pats es sev vel nekad nebiju

nācis preeksā" . . . „ari tevi viņa bij preeks ta projekta eeņemusi"

. . . „citadi dabu aplamus preeksstadijumus" . . . „viņs eeskatija,

ka tas pa velti"
.. . „kur to soli uz soļa bedigas atmiņas pa-

vadīja" . . . „sava upura drošs" . . . „sārtums pārvilka viņa vaigus"

.. . „man vajadzēja sadas velēšanās uzdot"
..

. „it kā kad pee

viņa ātruma dziviba karātos"
... „pee atbildes vilkt" . . . „vaj jus

esat gatavi? Kā tad, to mes esam"
.. . „brauca straumaugsup"

.. . „pec viņas rokas peeturet" .. . „lidz uz zobeem apbruņoju-

sees" . . . „mocidamas preeksstades mācās uz viņa" . . . „tas gulēja
nāves vizigi pee zemes, parspekots no dzereena bezmerigas baudī-

šanas" . . . „butu es ari tik strupi peeseets, tad mes veens otram

jau matos guletum" . . . „viņs lika savām acim ganitees kameeļu
pulkā" . . . „nedeļām ta šūpojās starp dzivibu un navi" . . . „viņs
lika breesmigus draudus ar vardeem un vaigu par to nabaga

gaspazu eet" . . . v. t. j. pr.

Si peemeru saujiņa ir pagrābta veena no musu labajeem
laikraksteem. Musu valoda ir caur sveseem elementeem jau vairāk

samaitāta, nekā mes to domājam. Latveesu frazeoloģijas nekop-

dami, mes ar saveem raksteem tautai vairāk ļauna, nekā laba

padarām.

Ja nu beidzot atskata deļ vaicājam, kādai tad musu valodas

grāmatai isti vajadzētu but, jeb cik un kādas nodaļas skolotajam
Latv. valodas stundās ar berneem jāpārrunā un ja-apstradā, tad

pec manām domām nedrīkstētu gan neveenas no se peeminetām
valodneecibas ariņām atstāt ne-eeverotas. Visu so veelu varam

sadalit tādāskārtās:
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I. Valodneecibas vēsture un viņas slavenakee teoriju celeji
11. Latveesu valodas vēsture.

A. Formālas puses attistisanās (skaņas, balseeni, vardi kom-

poziti, deklinācija, konjugācija, teikumi).

B. Satura un nozimes maiņa: 1) vardu zemaziologija, 2) tei-

kurnu zemaziologija, 3) frazeoloģija.

Visi valodas jautajeeni, vaj svarigi vaj neecigi, stāv sakara

ar tautas dzivi. Tās nepazidams, par valodu runāt netaisees.

Valoda un veenigi valoda ir tautibas stūra un pamata akmens,

viņas dvēsele, viņas vēstures speegelis, viņas spējas leeceneece,

viņas skolotajā, macitaja, vaditaja; kas meli seen, tas tautai pec

dzivibas tiko. Valodas ziniba ir tadeļ kongruenta ar tautibas

zinibu. Pamatigas vispusigas ziņas par Europas vaj pasaules

valodu ciņām, butu ari gaiditā visparigā kultūras vēsture. Se

ceļas simteem jautājumu: ar kadeem eeroceem un lidzekļeem
valodas karo veena pret otru? Kads so ciņu karakters pagātne

un tagadne? No ka atkarājas valodas kreetniba un spēja pas-

uzturas ciniņā? Kada nakamiba pec cilvēku spreeduma kurai

katrai no Europas valodām? v. t. t. Uz seem jautajumeem at-

bildes valodu petitaji varbūt jau rit parit. Valodu ziniba, pa-

gājušos laikus aplūkojot, lidz tagadnei nonākusi, greez acis ari uz

nākamību. Kurs gan ari no mums butu garā tik nabags, ka see

skati viņu ne-interesetu? Ja mums, tauteesi, viseem kopā ir kas

dārgs, kas mus saista un veeno, tad ta ir, kā jau reižu reizēm

teikts, veenigi musu valoda. Kamēr ciņu traģēdijas peekto

celeenu ne-esam peedzivojusi, kas Europas mazajām tautiņām

visām reiz bus jāredz, butu neleetigi jau tagad sakt asaras slaucit;

kopsim savu rozu dārzu, kā sākusi un kā nākas. Mums peeder

vel seta, mums peeder skola, mums ir labs pulciņš beedribu.

Neliksim zust enerģijai! Savu valodu kopt, ir tauteesu leelakais

greznums, see nolūki nekad nepaleek kaunā, un tādām domām

un jutām pildits, es uzaicinu, Pelca kga domas aizņemdams un

papildinādams, godāto Zin. Komisiju uz tadu darbu: ņemt savās

rokās un savā vadibā zistematisku Latveesu valodas zinibas

kopšanu.

1) Katru gadu Kreevu, Poļu, Franču un ipasi Vācu žur-

nālos, laikrakstos, grāmatās, brošūrās iznāk klajā leels pulks jaunu

atradumu un hipotēžu, kas direkti un indirekti atteecas uz Latv.

valodu; musu uzdevums butu, tās veetas uzrakstit, pārtulkot, sa-

kārtot, nodrukāt un darit pee-ejamas Latv. skolotajeem.

2) Pasneegt jaunākās teorijas par visparigu valodneecibu.
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3) Darit skolotājeem, korrespondenteem, tulkotajeem un

viseem tauteeseem eespejamu, ja viņeem lasot, rakstot, runājot

gadās kadi valodas jautājumi, greestees pee kompetentas veetas, no

kureenes varētu dabūt atbildi, kas par zināmo jautājumu tagad

no filoloģijas stāvokļa sakāms.

4) Sakt apstrādāt pec apraditeem un citeem jaunlaiku

principeem musu gramatiku un vardnicu.

Ta ka sis nav mazais darbs un musejeeseem jau ikdeeniskas

pulēs un rūpes saista speķus un rokas, tad tas butu padarāms

caur nokārtotu darba sadalisanu; musu redaktori, lektori, skolotāji,
daži macitaji un studenti, cerams, labprāt peedalitos. Otrs cels

tas, ka Latv. tauta uzdod caur Zin. Kom. locekļeem veenam vaj
diveem no saveem izmaciteem deleem so darbu tekoši strādāt,

viņeem turklāt, zināms, maizi un citu pārtiku gādādama. Ter-

batas liter. zin. Sabeedriba gribēja klusiba uz savu roku veen

ķertees pee sa darba, bet ir atzinusi, ka viņai leelumaun lidzekļu
trūkuma deļ apredzamā laikā nav eespejams peeteekosus rezul-

tātus radit; Zin. Komisijai turpreti sa nolūka realizēšana leti pa-

nākama, un pec manas atzisanas viņa preeks musu valodas

spēcināšanas nepeeceesami vajadzigā.

Kreetnibai sekmu un svetibas vis netrūktu, so soli sperot.

Baltijas kaulu kustoņi.
Dr. A. Diriķa.

Hfairak gadu nodarbojees krādams musu dzimtenes kaulu

kustoņu (Wirbelthiere) latviskos nosaukumus, tagad laizu sava

darba augļus klajā. Neecigi tee gan ir, jo daudz — sevišķi putnu

- nosaukumu sekosajā raditajā vel trūkst, bet tā kā esmu jau

izleetojis visus manim pee-ejamus avotus un iz sēem beidzamajā

gadā neka vairs nevarēju peesmelt klat, tad, neskatidamees uz

darba nepilnigumu, to tomēr nododu atklatibai, cerēdams, ka

caur to visdrizaki un vislabaki varesu pildit visus sa raditaja
robus unkļūt pee spraustā mērķa: sastadit pilnigu Baltijas kaulu

kustoņu latvisko nosaukumu raditaju. Sini ceribā caur so greezos

pee viseem, kureem daži nosaukumi, kuri sekosajā raditajā trūkst,

Bakstu krājums VIII, 6
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butu zināmi — sevišķi pee skolotāj eem, mezkungeem, mezsargeem,

zvejneekeem — ar lūgumu, „Baltijas Vēstneša" redakcijai Rigā

uz manu vardu peesutit sos nosaukumus. Ja dažam ari varbūt

tikai veens veenigs tads nosaukums butu zināms, tad lai to ari

neleedz manim, varbūt domādams, ka ar veenu vardu veen nekas

nav lidzets, — ne, katrs veens vārds ir no svara un veicinās

darba izdošanos un tiks tadeļ ar pateicību saņemts. — Dažs

varbūt brinisees par to, ka ne-esmu savā raditajā uzņēmis dažus

nosaukumus, kuri atronas jau Ulmanna vardnicā: tas noticis ta-

deļ, ka pee labākās gribas nebija eespejams izzināt, kurs kustonis

zem sa nosaukuma bija domāts; jo minētajā vardnicā blakus

latviskajeem nosaukumeem — reteem izņemumeem — tikai minēti

vaciskee nosaukumi, un see katrā apgabalā medz but savadi, tā

ka pec teem nevar pareizi izšķirt, kurs katrs kustonis ar to

domāts. Tadeļ visus lūdzu, lai manim peesutidami kustoņu

latviskos vārdus, bez vaciskajeem nosaukumeem, kuri viņu ap-

gabalā top leetoti, pec eespejas ari peeleek latiniskus no-

saukumus, vaj, ja tas nav eespejams, kustoņa isu aprakstu.

Ne-aizmirstamais Ilsters ari bija sācis krat kustoņu no-

saukumus un to jau savācis labu teesu. Dzirdēdams, ka es ari

nodarbojos ar sadu krāšanu, viņš manim apsolija, peesutit visu

savu krājumu, kurā es droši daudz butu atradis, ko butu varējis

izleetot. Bet deemzel, balā nave viņu kavēja, izpildit solijumu,

un viņa krājums naca kada vira rokās, kurs, kā redzams, tura

par derigaku, to likt put, nekā tam likt klajā nakt, jo uz daudz-

kartigeem peeprasijumeem — gan personiskeem, gan rakstiteem

— dabūju no viņa dzirdēt tikai tukšas frāzes. Kam no ta kads

labums ceļas, tas grūti saprotams.

Sastadidams savu Baltijas kaulu kustoņu raditaju, esmu

turejees pee no Dr. Buzes un G. Svedera sastaditajeem un no

Rigas dabas petitaju beedribas izdotajeem (1870 un 1881) radi-

tajeem un G. Svedera: Die Vogel der Ostseeprovinzen nach ihren

Merkmalen, 1881.

Tee kustoņi, preeks kuru latīniskā nosaukuma sekotajā

raditajā atronas X? nemit pee mums pastavigi, bet tikai da.zureiz

kā reti veesi šurp atmaldas; tee, preeks kuru latiniskā nosaukuma

stāv ?, ir saubigi, vaj peeskaitami pee musu lidzeemitneekeem;

(?) aiz latiniskā nosaukuma nozime, ka sis nosaukums manim

izleekas saubigs. (K.) vaj (Kav.) aiz latviskā nosaukuma aiz-

rāda, ka tads nosaukums atronas nel. Puzes macitaja Kavall'a
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rakstos, (F.) — ka nosaukums ņemts iz Fisera: Versuch einer

Naturgesohichte von Livland, 2. Auflage, 1791.

No kustoņu vardeem, kurus gan Ullmanna vardnicā esmu

atradis, gan iz citeem raksteem salasijis, bet kuru nozime nav

izzināma, peevedispi sekosos, lūgdams, lai tee, kureem to nozime

zināma, manim to ari daritu zināmu : alens, jakals, kerpa, meza

runcis, svina vanags, sudu putns, zosu ērglis, zilā dzilna (zilganais

dzenis), cekulains ceplits, sudu zube, pelēkā zilite, zilganais

strazds, cekulains strazds, dzeltenais dzeguzes kalps, kans, dumu

vista, kalna irbe, kalna mednis, ormanis, veķis, duncka, gāga,

slice, karkaulis, ugunsacs, purvu putns, zāles putns, peena putns,

tutenits, jungis (sungis), staltkaja, glauma, paugons, slistiņs,
barzdas zivs, esliņs, rūcis, pricis, steķis, kuncis, karsenis, stārķis,

viķe, asvedere, kapits, perpele, jelcis, alksnis, grutsparne, krabis

(pee Leepajas'), kusis (Usmas ezarā), vinderlacis.

Mammalia. Ziditaji. &wsctĶmt.
I. Ruminantia. Atgremoņi. SCBieberfaiter.

1. Gervina. Breeizi. &trfdje.

Cervus capreolus L. stirna, meza kaza, Dļetj,

X „ elaphus L. erskis, irsis, ©belfjirfd),

Vaczemes breedis,

„
alces L. breedis, alnis. ©tenn, @(d).

11. Pachvdermata. Beezazi. SDicfljauter.

2. Setigera. Cūkas. ©cfjroeine.
Sus scrofa L. Cūka. ©djroein.

Tagad tikai vel kā maju-kustonis, senāk ari mežos brivā

dzivodama. — Meza-cuka tikai ļoti reti pee mums vel atmaldas.

111. Glires. Grauzēji, SHogetrjtere.

grauz v ļ i.

3. Leporina. Zaķi. &Ctfen.

Lepus variabilis. Baltais zaķis, mazais SBeijŠer £>afe,
Pali. zaķis, belaks, lec- ©crjneerjafe, (ģolģaķ'),

(borealis & canecens piņs, lipiņs.

Nilss).

Lepus timidus L. Zaķis, pelēkais zaķis,
r (Sitouer),

Leišu zaķis, Leitis, ©tcinfiafe,

serpaks. (Bailpra-
titis t. d. z.).

4. Castorina. Bebri. ŠBiber.

? Castor Fibcr L. Bebris. ŠSibcr.

Pec 1835. g. ne-esot pee mums vairs redzēts.

fc>'f
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5- Murina. Peles. o' ll f c.

Arvicola amphibius L. Ūdens žurka, udenis, SBafferratte, SRentmauS,

dupurs, zemes pele (?). $rud)tatte.

Arvicola ratticeps (Zeemeļa žurka.) SBūļjlratte.

Keys & Blas.

Arvicola arvalis Lauku pele, gelbmuuē.

Pali. bruņa pele (? Kav.).

Arvicola glareola Meža žurka. SMbrouljlmaiiS.

Schreb.

? Cricetus frumentarius Urvilka, kāmis.

Pali.

Mus decumanus Pali. Melna žurka. SBanberratte.

Mus rattus L. Mājas žurka. Jgaudrotte.
Mus musculus L. Mājas pele. &auBmauā.

Mus sylvaticus L. Meza pele. SBalbmauā.

Mus minutus Pali. Mazā pele, pelite. 3roergmauS.
Mus agrarius Pali. Melnā pele, rūsainā ŠBrcmbmauB.

pele, bruņā pele (?).
Mus vagus Pali. (Stripainā pele, kar- ©treifenmmiS.

tainā pele.)

6. Sciurina. Vāveri. @id)f)brnd)cn.

MyoxusavellanariusL. Zusers.

Myoxus nitela Schreb. Zebeekste, dravas ©artenfcfjlcifer.

(quercinus L.) pele, dorupele (Kav.).
? Myoxus dryas Schreb. Koka pele. SQumfd)ldfer.

Myoxus glis L. Gulētajā žurka. ©tebenfcrjtdfer, SRellmcmS

Sciurus vulgaris L. Vaveris, vāvere, va- ©icfjhorncfjen.

veriņs, vaveritis,

vaverite, skruzits.

(Kuplastite t. dz.)

Pteromvs volans L. Skrejvaveriņs. #ucgenbe§ @id)J)brnd)en.

IV. Ghiroptera. Sikspārņi. $[ebermaufe.

7. Vespertiliones. Gluddegunigi ©lottnofige pieber

(Dymnorhina.) sikspārņi. maufe. ©luttnafen

Vesperugo noctula Agrais sikspārnis (?). $rūhfuegenbe $lebermauē

Daub.

Vesperugo Nathusii Peļada. Sļauhhduttge glebermaus.

Keys & Blas.

Vesperugo pipistrellus Mazais sikspārnis. 3iner9^e^ermQU§-

Daub.
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Vesperugo discolor Divkrāsainais sik- groeifarbige $(ebermau§.

Natt. sparnis. (?)

Vesperugo Nilssonii (Zeemeļa sikspārnis.) $lebermau§.

Keys & Blas.

Vespertiliomystacinus Barzdainais sikspar- $artf(ebcrmcw§.

Leis. nis.

Vespertilio Dauben- Ūdens sikspārnis. 2Bafferf£ebcrmauš.

tonii Leisl.

Plecotus auritus L. Garausigais sikspar- Scmgbrjrige $lebermau§.

nis. (?) 2angol)r, orjrige pieber

mauē.

V. Inscctivora. Kukaiņezi. Snfectenfrcffer.

8. Talpina. Kurmji. āftaulrourfe.

Talpa europaea L. Kurmis, kurms, kūris. (Bemeiner

9. Soricina. Sņiceres. (Bpi&maufe.

Sorex fodiens Pali. Ūdens cirksnis, ūdens 3Baffers@pijpaug.

pele, smicens.

Sorex vulgaris L. Meza cirksnis. 2Balb=©pt|mauž.

Sorex pygmaeus Pali. Cirslitis. 3rr)crgfptļ3mauš.
Sorex araneus Schreb. Mājas cirksnis jeb £au§fpi|mauē.

cirslis.

10. Erinacei. Ezi. 3>gel.

Erinaceus europaeus Ezis. 3gel, ©d)rrjcinigcl.

VI. Carnivora. Plesigizveri. Sļaubtrjtcre.

11. Felina. Kaķi. $ctļsen.

Felis lynx L. Lūsis. Sud)§.

Canis lupus L. Vilks, ulks; meza 2Bolf.

lunķis (F.), (meza
virs. t. dz.)

Canis vulpes L. Lapsa. $ud)S.

12 Ursina. Laci. 33aren.

Ursus arctos L. (Brūnais) lacis. SBrauner 23dr.

13. Mustelina. Caunes. 3ftarber.

Meles taxus Schreb. Āpsis, apsa; taka. sDcid)g.

X Gulo borealis Nils. Daudzedis; tinis. $ielfra§.

Mustesa martes Bris. Caune, cauna. Saummarber,

Mustela foi'na Briss. Balta caune. ©teinmarber.
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Foetorius futorius L. Sesks, meņķins, min- Stinftčjicr; 3Teufctš>;

ķins; ķerpa. (Dažos ftnb, (ttelfett).

vidos: dukurs, du-

kuris ?).

Foetorius erminea L. Sermulis, sermuliņs, $rettd)en.

sermolits, sermulis,

sermauksis, cer-

mauksis, cermonsis,

serns (F.), ermelins,

fretķens, kaniķu

zeberkste.

Foetorius vulgaris Zeberis, zebris, ze- SBiefel.
Briss. beklis, zebersne, ze-

berksne, zebaikste,

zeberkste, zebeekste,

zebeeksts, zebekste.

Foetorius lutreola L. Ūdele; ūdens seskis -Jlorg, ©umpfotter.

(Kav. i, norka (F.)

Lutra vulgaris Erxl. Udris, uderis, dukeris, $tfd)otter, Dtter.

dukuris, duporis.

VII. P i n n i p c d i a. Airētāji. 91 v b c r fit § c r.

14. Phocina. Roņi. Stoben.

Phoca vitulina L. Ronis, julga. Seeljunb, Sdlrjunb/iKobbe,

9Tceerfulb.

Phoca foetida Fabr. Pogainais ronis (?). Stingelrobbc.

Halichoerus gryphus Pelēkais ronis. ©rcuicr ©eerjunb.
Fabr.

VIII. Cetacca. Vaļi. % i ļ d) [ d v g c t b, i c r c.

15. Delphinodea. D elfiai. SDelp|ine.

Phocaena communis Juras cuka. Sraunftfd), OJČcerfa^roetn,

Cm. ftetner SDeiphin,

£ummler.

16. Balaenodea. Valzivis. SBalftfdjc, 2Bole.

Balaenoptera longi- Kupraina valzivs (?). SBudelroal.

mana Rud.

Aves. Putni. Dfigd.

I. Rapaces. Plesigee putni. 91 ct v bv 6 Q cl.

1. Vulturidac. Lijas. ©eier, SBeihen.

Gyps cinereus Sav. . . r ©rauer ©eier.
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2. Falconidae. Peekuni. tfalfcrt.

Falco subbuteoL Serdjcnfolf, Saumfolf.

Falco peregrinus Briss Saubenfalf, SBanberfalf.

? Falco laniarius L SBūrgfolf.
Falco aesalon L. -Ulerlin.

Falco vespertinus L %ūlt
Falco tinunculus L £urmfalf.

Pandion haliaētos L. Ķirlis,zivkarnis(?F.); $ifd)abler.
melnaisērglis, zivju

ērglis, zivjuvanags;

koka dzērve (?).

Circaetos gallicus Bm 6sfangenabler.
Perms apivorus L SBcfpenbuffarb-

Buteo vulgaris Bchst. Peļu vanags, leetu Mufebuffarb.

vanags, zvirbuļu

vanags.

Buteo lagopus Brūn 9fauf)fūptger 33uffarb.

Aquila naevia Briss ©djreiabler.

Aquila chrvsaetos L. Brundzeltenais ērglis, ©teinabler, ©olbabler.

Haliaētosalbicilla,Briss. Maitas lija (F.) 6eeab(er.

Milvus regalis Briss. Klija (?). DļobterāJcilon^abelrneibc.

Milvus niger Briss Scfjroarger $Klan.

Astur palumbarius L. Vanags §abid)t, SEaubcnfjobicljt,

Astur nisus L. Vēja vanags, (peļu Spetber.

vanags.)
Circus cvaneus L ftormrjeirje.

Circus cineraceus

Mont.

Circus aeruginosus L ©umpfroeiļjc,
brauner $ifd)geier,

3. Strvgidae. Pūces. @ulen.

Strix flammea L. Palada. ©cfjleiereule.
Ulula barbata Pali Sapplanbifcfje @ule.

Ulula malensis Pali Uralifcfje

@ule.

Ulula aluco L. Putvista. SBolbfrang, ©djleiereule.

Aegolius otus L. SSalboljreule, $ornofjreule,

fleine .frorncule, ©felgs

eule.
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Aegolius brachvotus Sumpforjteule.

Forst.

Nvctale Tengmalmi STengmatmS ©ule,

Gm. Steinfouj.

Surnia noctua Retz Apogs. Edugd)en.

Surnia passerina L ©perltngšeule.

Surnia funerea Lath ©perbercule, stird)eule,

Stetrteule.

Surnia nyctea L. ©djneecule, SEageeule,

ineipunte ©ule.

Rubeo maximus Ranz. Upis,ubis,uzpis,busis. ttrju,Sergrjuhrt, @crjubf)ut=

eule.

11. Scansores. $lettert)sgel.

4. Cypselidae. Čurkstes. ©egler.

Cypselus apus L. Čurkste, skirste, lanu, ©tetn=

klints jeb saules fcrjrocdbe.

bezdeliga; svire,

sviriņs.

5. Caprimulgidae. Nakts bezdeligas. djroctlbert.

Caprimulgus euro- Nakts bezdeliga; lēlis, 3lacbtfd)at:

paeus L. lepis, vakara lepis, ten, 3iegenme(ier

lerpis.

6. Cuculidae. Dzeguzes. Sīudude.

Cuculus canorus L. Dzeguze.

7. Picidae. Dzilnas, dzeņi. ©pecrjte.

]unx torquilla L. Greeza, greezgalva, 2Benbcrjuls>.

greizgalvis, groz-

galvis, galvgrozis,

titiņs.

Picus viridis L. Zaļa dzilna. ©rūrtfpedļt.

Picus canus Gm. Pelēkā dzilna; pele- ©rauļpecrjt.
kais dzenitis (?).

Picus martius L. Melnā dzilna. ©cbjrjatžfpecrjt.

Picus leuconotus Dzenis. @rb§ter £hmtfped)t, rueifr

Bchst. ri'tdtger Ž9unt|ped)t.

Picus major L. Dizraibais dzenis. @ro§er $imt[ped)t

Picus medius L. Cuku dzenis. Sftittlerer Suntfpecbt.

Picus minor L. Mazais raibais dzenis. $letner ŽBuntfped)t @ra3=

fpedjt.
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Picus tridactvlus L 2)rcigel)tgcr ©ped)t.

8. Halcvonidae ©iSrjogel.

Merops apiaster L. Bišu dzenis. Siencnfreffer.

Alcedo ispida L. ©iāuogel.

Coracias garrula L. Zila vārna (zaļa 2ftanbclfrafjc, SBlauracīc,

vārna). Slaufrarje, (Mgcnredel,

beut[d) .ob.ftnn.^opoget.

9. Upupidae. Pupiķi. SPSiebcfjopfe.

Upupa epops L. Pupiķis, pupuķis, pu- 2Sicber)opf-

pūtis, badadzeguze,
bada taure, bada

< tute.

111. Osoines. Dzeeclataji (SingrjoaeL

putni.

10. Alaudinae. Ciruļi. Serdjen.

Alauda cristata L. Cekulainais cīrulis, $aubcnlcrd)c, 2Beglcrd)e.
sudu cirulis.

Alauda arborea L. Papuēs cirulis, viliņs,

koka cirulis, sila ŠBrad)lercrje.

cirulis.

Alauda arvensis L. Lauku cirulis. 2ldcr(erd)c.
Alauda alpestris L ©cfjneelerdje, 9l(perderd)e.

11. Fringillidae. Zubes. $infen.

Plectrophanes lappo- ©pornammer.
nica L.

Plectrophanes nivalis ©djnccammer.

L.

X Emberiza melanoce- Slappenammer.

phala Scop.
EmberizahortulanaL. Zuba, zube, zubite, Drtolcm, $ettammer.

zubre.

Emberiza cilrinella L. Stersts, stērste. ©olbammer, ©elbfinf,

(„Eedodmandriz".) ©elbltng, ©erftammer,

£ammerling.
Emberiza miliaria L ©rauammer,sirfenammer.
Emberiza schoenislus Kārklu putniņš, svil- Sļorjrfperling, SBctffer;

L. spraklits. fperltng.
Passer montanus L 33ergfperling y
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Passer domesticus L. Zvirbulis, zvipuris, £au§fperltng, £mušbicb,

zvigurs, zvigurs, zi- ©erftenbicb.

gurs, ciguzis, cigu-

zis, diceklis, spur-

dzeklis.

Pyrrhularubicilla Pali. Svilpis, smilgis, sva- &ompfaff/ ©impel, 33lut-

pūlis, svilpitis, zirga ftrtf, Sļotbfinf.

putns, (dumpapis\

Pyrrhula enucleator .ftafengimpel, finnifcfjer

©ompfoff, (ftnnifcber

ssapagei).

Pyrrhula erydirina Dadzis. (?) ftarmingimpel.

Pali.

Fringilla spinus L. Ķivulis; cisķens, cic- 3etjtg.

kens, cisķens, cil-

ķens.

Fringilla carduelis L. Ciglis, stiglica, da- ©tteglifj, ©iftelfinf.

dzitis, ķimulis, ku-

mulis. (Ari: ķivulis;

stērste.)

Fringilla linaria L. Dadzis. Selnfini,

Sirfengeifig,

bdrtdjen.

Fringilla cannabina L. Kaņepu putniņš sar- (Slutfinf.)

kankruts.

XFringilla fluirostris L Sergbdufung, (Mrjfmf.

Fringilla chloris L. Stersta, stersts; zaļais ©rūnling, ©ri'mfmf.

putniņš.

Fringilla coelebs L. £übe, zubite, zubre; 33ud)finf.

piņķis.

Fringilla montifrin- šßergftnf, £anneru, 2Balb=

gilla L. ober 2Binterfinf.

Coccothranstes vulga- Svirpis, (F.); rozis(?). Šitvnbtifov, ©tetnbetp'er,

ris Pali. 3)tcffd)uabe(.

Loxia pytiopsittacus Preezu putns.

Bchst.

Lotia curvirostra L. Krustknabis, krust-

degunis,sķibsnuķis. ©ritnig.

Lotia leucoplera Gm 28ei§binbiger Kreuj<

fd)nabeL
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12. Garulidae. Rozi. ftebcr.

? Aegilhaluspendulinus Scuteimeife; 9teig.

L.

Pārus caudatus L ©djnjanjmeife.

Pārus cvaneus Pali Sufurmetfe.

Pārus coeruleus L. Sneedze; zilastite. 23laumeife.

Pārus major L. Zile ar melnu galvu; «Sctjļoargmeifc,

(melngalvite.) (Bpiegelmeife.

Pārus ater L. Meza zile. gannenmeife.

Pārus palustris L Sumpfmeife, .frtmbemeifc.

Pārus borealis Salys ©umpfmeifc.

Pārus cristatus L. Cekulaina zile, vilka £aubenmeife.

zile.

Sitta uralensis Lichl Deftlicfje ©pecfjtmeife.

Sitta europaea L Sped)tmcife, 33(aufped)t.

Bombycilla garrule L. Zidaste, zidastite, ziz- (Scibcnfd^njonjļ.

astite; kadiķu ir-

bite.

Parrulus glandarius L. Sils, silejs (zilavārna). SJlarfrrjart, ©tcfjelberjer,

Garrulus infaustus L llnglūcf§B)ef)er.

Nucifraga caryoca- Kriķis; odze; rodze,

tactes L. rozis, reekstrozis,

reekstzile; reekstu

geda.

Pica caudata L. Žagata. ©Ifter, 2l|el.

Corvus moneduea L. Kovars, kovārnis, ko- £)ole, SDate, SDalfen,

vārna, koza, kosa, $alfen.

karons, karaks,

kaķis; talķins;

vanksis; Sķepiņa

vārna.

Corvus corone Lath. Vārna, melnā vārna. Stabenfrarjc.
Corvus cornix L. Dzērves vārna. (F.) 2la§frdr)e.

Corvus corax L. Krauklis. £olfrobe.

Corvus frugilegus L. Krauķis; sejas vārna, ©aotfrdrje, 2lcferfrdr)e.

13. Canorae. Dzeedataji. ©dnger.

Sturnus vulgaris L. Strazds, melnais Staar; ©prefje.

strazds.

Mcrula rosela Briss SRofenftoor.
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Troglodyr.es parvulus Ceplis, ceplitis, pacep- 3aun^ni9/ Sdļneefonig.
Koch. litis; ķuķis; sta-

vastiņs.

Certhia familiaris L. Pelēkais dzenis. (?) 2kumltiufer.

Tichodroma muraria SCPcauerldufer.

L.

Cinclus aquaticus Krusu putnis.

Briss.

Anthus cervinus Sļotbfebliger pieper.

K. & 81.

Anthus pratensis L. Cipsts, cipste, cipstite. 2Bie[cnpiepcr.

Anthusarboreus Bchst 23attmpieper.

Anthus campestris Sejas putniņš; Leišu 33rad)pieper.

Bchst. irbe; tārķiņs.
Motacilla alba L. Ceelava; zirga putnis; SBeifte Sad)ftelāc; 33ebes

mazais ecētājs, fdjroang, SBtppfterg;

gludgalvite (t. dz.)

X Motacilla boarula ©rauc Sadjftelge.

Penn.

Motacilla flava L ©etbe Sctdjftelāe; $urjftelgc.
Oriolus galbula L. Valods, vālodze. @o(b=

broffeC Sttrfcfcbroffel;

žßterbolb, Sfifou,

Turdus iliacus L. Strazds. (?) SBeinbroffel, sļ3feif- ober

3tepbroffel.

Turdus musicus L. Maciņš, mazais Singbroffel, (SBcinbroffel.)

strazds.

Turdus torquatus L Sļingbroifel, Dftngamfet.
Turdus pilaris L. Pelēkais strazds, 2Bad)rjolbct;

(melnais strazds. (?) broffel.

Turdus viscivorus L. Macniņs. (F.) 3ftifielbroffel, ©djnarre.

Turdus merula L. Melnais strazds; lak- Sffmfel, 9Jkrle, Spott=

stigalas pusbrālis, nogel. (?)

svelpite.
Accentor modularisL 33aumnod)=

ligai*.
Salicaria turdoides SRo^rbroffcl.

Meyer
Salicaria fluviatilis

M. & W.
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Salicaria palustris Sumnfro^rfcmger.
Briss.

? Salicaria amndinacea

Briss. 9ļorjr;, 26eiben= ober

Srud&broffel.

Salicaria locustella 33u[d)rorjrfnnger.

Penn.

Salicaria phragmitis (Sdjilffdnger.

Bchst.

Regulus cristatus Zelta gadiņš. (Mbrjdrjnd)en.
Koch.

X Regulus ignicapillus $euerfbpftgeā (Solbtjdrļri:

Brehm. d)en.
Ficedula hvpolais L ©artenlaubuogel, ®zlfa

bruft; Saftarbnadjtigall.

Ficedula sibilatrix Cunciņs. SBalblctuboogel, 2Betben=

Bchst. getfig.

Ficedula trochilus L $itt§.

Ficedula rufa Lath S^annentouboogcl.

Sylvia curruca Lath. Ķauķis, lakstigalas

kalps.

Sylvia atucapilla Briss. (Ķauķis,) ķauķitis. 3)cbndj, ©dļroargfopf.

Sylvia cinerea Briss ©orngraSrnūde.

Sylvia hortensis Penn ©artengraSmūde.

Sylvia nisoria Bchst ©perbergraSmūcfe.
Lusciola philomela Nakts dzeedatajs. ©proffer.

Bchst.

Lusciola luscinia L. Lakstigala.
Lusciola suecica L. Zilriklite. S3laufel)ld)en.
Lusciola rubccula L. Sarkankrutis, sarkan- 9ļotb,fel)lcf)en.

kaklits, bisu put-

niņš.
Lusciola phoenicurus Erickins. ©artenrbtlļUng, ?Hotly

L. baucfjlein.

Lusciola tithys Scop £auērbthling.

Saxicola rubetra L. Brunkaklite. Sraunfeljtcrjen, $Uegen=

fdvndpper.

?X Saxicolarubicola L (3d)tuQržfebld)en.
Saxicola oenanthe L 2Beif3fef)ld)en.

X Saxicola stapacina L SBeipriicfigcr (Stetn?

fcrjm%r.
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Lanius excubitor L ©roper SBūrger, ?Raub-

inūrger; 58dd)ter.

Lanius minor Gm ©rauet SBurger.

Lanius collurio L. Čakste, cakstiņs; sētas -Jleuntobter.

žagata.

Muscicapa grisola L ©roiter §fagenfd}ņapper.

Muscicapa albicollis £al§banbffogen)d)ndppev.
Tem.

Muscicapa parva Bchst Slleiner

Muscicapa atricapilla . . . Scfjroarger ftliegert;

L. ftfrrtdpper.

14. Hirundinidae. Bezdeligas. ©djroctlben.

Hirundo urbica L. Mājas bezdeliga jeb

bezdelinga.

Hirundo rustica L SaudjļdjiDūlbe, ŠBauers

fuļtnolbe.

X Hirundo alpestris 2llpen[d)trjQl6e.

Pali.

Hirundo riparia L. Curksis. Ufcrfdjtncu'be, SBaffer?,

Btranb? obcr @rb*

[djrualbe.

IV. Columbae. Baloži. X Q v b c n.

15. Columbinae. Baloži. Lauberi.

Columbapalumbus L. Poguma balodis. (?) 9ļirtgeltaubc

Columba oenas Gm. Meza balodis, lauku SBalbtaube.

balodis.

Columba turtur L. Ūbele. £urteltuube.

? Columba risoria L. Übelite. (?) (pec F. 2ud)taube.

pee Cesim.)

V. Gallinaceae. Vistas.

16. Syrrhaptidae Sanbrjūbner, ©anbs

flugfjūrjner.

XSyrrhaptesparadoxus $auftf)Ufjn,
Pali.

Sis putns, kura dzimtene ir Tartarijā, pee mums tikai

1863. gadā redzēts.

17. Gallinae. Vistas. ipurjner.

Ragopus albus Gm. Baltais rubenis. 3)lol)rfd)neel)ttb,n. SDloraft;

fļītfjn, roeijšeS &ufelf|ub,n.
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Tetras urogallus L. Medenis, mednis, 9tuerfjuf)rt.

megnis.

Tetras tetrix L. Teteris; rubenis. 93irf£)uE)n.

Tetras intermedius SRacfelfjuljn.

Lang.
Tetrastes bonasia L. Irbe, meza irbe. &afelrjub,rt/ 2salbrjuf)n,

3lotsjuf)n.

18. Perdicidae. Kuratas. $elbfjūf)ner.

Starna cinerea Briss. Lauka irbe; rudzu 2lcfer

irbe; kurata. rjurrn.

Ortygion coturnix L. Paipala, vaķis. 28ad)tel.

VI. Gra 11 ato re s ©umpfrjogel.

19. Otidinae. Sigas. £rappcn.

X Otis tarda L. ©rope £rappe.

X Otis tetrax L. 3rocrgtrappe.

XHubaraMacquenii Rp 2lfiatifd)e āragcntrappe.

20 Fulicariae SBafferpljncr.

Cret pratensis Bchst. Greeze, greezna, Sd}narnt)acfjtel, 2Bad)tc(=

greezņa, (greez- fbnig.

galva).

Ortygometra porzana ©umpffrurjn.

L.

Ortvgometra minuta ŪISWB ©umpfrjurjn.

Pali.

Rallus aquaticus L SOBaffcrrallc.

Gallinula chloropus L. Kupis £eicrjburjn.

Fulica atra L. Kuiga. ©djnmrjeS 2Bafferljuf)n.

21. Gruinae. Dzērves.

Grus cinerea. Dzērve; klurgis, ®ranid).
kluicens.

22. Charadriadae 9iegcnpfeifcr.

Vanellus cristatus Ķivite, ķevala, ķi- $iebts.

M. &W. kuts; samelis, se-

malis, ze"malis.

Squatarola helvetica $iebitsrcgenpfetfer.

Briss.

Charadrius pluvialis L (Mbregenpfeifer.
Eudromias morinellus So7ornel-3ļegenpfetfcr.

1,
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Aegialites curonicus Kleenis.

Bes.

Aegialites hiaticula L. Dudeevins, lauku ta- (sanbjs3iegenpfeifer.

tiņs.

Strepsilas interpres L ©teinroalger.

Haematopus ostralc- 6eeelfter.

gus L.

23. Scolopacidae. Slokas. 3d)nepfen.

Recurvirostra avocetta Slrjofette.

L.

Hypsibateshimantopus ©tranbreuter.

L.

Totanus glottis L §eller SCBofferictufer.

Totanus stagnatilis £eid)iua[fer(dufer.

Bchst.

Totanus fuscus Briss SDunfler SBafferldufer.

Totanus calidris L ©ambette.

Totanus glareola L Srudjtrjaiferldufer.

Totanus othropus L. Titilbite, knibgazs. SBofferld'ufer.

Actitis hypoleucos L Uferroafferlaufer, SOBaffers

fdjnepfe.

Phalaropus cinerens Titibis. ©rauer SBoffcrtrctcr.
Briss.

Phalaropus rufescens Sreitfcfjndbuger ŠBaffer*
Briss treter.

X Limosa cinerea Slleine ttferfdjnepfe.
Gūld.

Limosa algocephalaL ©crjioarjritdige

fdjnepfe.
Limosa rufa Briss. (Ķikuts, ķiku kaza?)

Machetes pugnax L. Juras gailis, gugatnis, Eampffjaljn, <&imU obcr

kampans. SBraufeJjahn, §au§ten§el.
Calidris arenaria L ©anberitng.
Limicola pvgmaea ftleiner Sumpfldufer.

Lath.

Tringa canutus L Ūmmt.

Tringa maritima Seeftronblctufer.
Brūnn.

Tringa subarquata ftrummfdjnabel.
Gūld.
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Tringa cinclus L. Tildars. 33erdnberUcr)er ©tranb*

Iciufer.

Tringa Temminckii L ©tranblaufer.

Tringa minuta Leisl. Trulis, trulitis. Eleiner ©tranblaufer.

Ascalopaxgallinula L. Vistilbe, dumbru SKoorfcfjnepfe, -"paar*

sņepe, fcfmepfe.

Ascalopaxgallinago L. Ķikuts, ķikukaza, sila SBefaffine,

kaza, mekaza, pika- Sttoošfdntepfe, (SDoppe(=
sine, Pērkona azis fdjnepfe).
jeb kaza, deevazitis. .

Ascalopax major Gm. Kuiga, kuitals, snibe. Srudpalbfcfjnepfe,

SDoppelfdjnepfe.

Scolopax rusticola L. Sloka, (ķikuts), (vaid- 2&albfd)nepfe.

sņepe).
Numeniusphaeopus L ŽBmcbnogel.
Numenius arquata L. Kuils, kluiķis, kluite, SBradjnogeL $ronfdfjnepfe,

kluitiņs, kuiļips, SBetterrjogel, (SBlaubeers

kroniņs, fleiters, fcčjrtepfe).
leetus putnis (?).

(kulains, kulens).

24. Ibidae. ©idjler.

X Ibis falcinellus L 3btS.

25. Ardeadae. Gārņi.

Ardea cinerea L. Gārnis, karons, zivju $ifd)reirjer.

gārnis, zivkarnis.

X Ardea alba L. ©ilberretrjer.

X Ardea garzetta L ©eibenreirjer.

Ardea minuta L. 3ll:,er9i:o^r^omme^
Ardea stellaris L. Dumpis, bada dumpis, Slofjrbommcl.

bumplis, ezargailis,

ūdens vērsis.

Ardea nycticorax L yiūč)tvātyv,

26. Ciconiinae. Stārki. Gandri.- ©torcfļe.

Ciconia nigra L. Dzesē, goris (F.) ©dnoarjer ©tord).

Ciconia alba Briss. Stārks, garķis, tar- išMļšer ©tord).

ciņ§, svētelis, svēts

putns, ziguris (?),

klabata, dzestrs,

[dzesē (?)], meln-

spraklis.

7Rakstu krājums VIU,
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X Platalea leucorodia Karošu zoss. Soffelretrjer, Soffelgcms,
L. roeißcr Soffler.

VIL Natatores Sdjrotmmrjiigel.

27. Anatidae. Piles. ©ntert.

Cygnus musicus ©ingfcrjttmn.

Bchst.

Cignus olor Gm. Gulbis. ©tummer ©djroan.

X Cvgnus minor Pali 3roer9^raan-
Anser albifrons Penn. Baltvedere, 23(e£ganS.

Anser segetum Gm ©aatganē.

Anser cinerens Meza zoss, Deeva ©rauc ©an§.

M. & W. zoss.

Anserarvensis Naum Sltfergcms.

Anser brenta Pali Dļingelgcmš.

Anser leucopsis Bchst Sffieijšfcrjrocmgtge ©an§.

Vulpanser tadorna L $ud)§cntc.

Vulpanser rutila Pali

Anas penelope L. Svuksķis, spiuksķis. šßronbente,

Anas querquedula L. Priske. 2Biriterf)albente.

X Anas strepera L ©djnatterente, ©d)nart;

entc.

Anas acuta L. ©pteļšentc.

Anas Boschas L. Mērca pile, ©todente,

SBlmiente.

Anas crecca L. Kriklis, kriplis, kurķe, Slrtdente, ©d)upSentc.

korķē, kroka, kroķe,

krokpile, loznis,

priksķe, pisiņa,

pisa.

Rhynchaspis clvpeata Karošu pile. Soffetettte, ©d)i(bente.

L.

Somateria mollissima Eider-pile. ©iberentc.

L.

X Somateria spectabilis s^rncfjtcttte.

L.

Oidemia fusca L. Melna pile (?). ©ammetente, 2)?oorente.

Oidemia nigra L. Sraucrente.

Glaucion clangula L Cuadente.

Harelda glacialis L ©tScntc
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Fuligula marila L $crgente.

Fuligula cristata Ray Dfotdjetente, $aubentc.

X Fuligula nyroca Sftoorente.

Gyldst.

Fuligula ferma L. Eaudava, raudevite. 'STafelente.

Fuligula rutīna Pali $ol6enente.

Mergus castor L. Melgale ('?). ©rofjer ©dgetcmcfjer.

Mergus serrator L 2ang[dmdbuger ©dgc;

tuucfjer.

Mergus albellus L SBeifccr ©dgetaucrjer.

28. Pelicanidae. Pelikaņi.

Phalacrocorax carbo Udenis, juraskrauklis, ©eerabe.

L.

Pelecanus onocrotalus Pelikans, kuzes zoss.

L.

29. Colymbidae. Grarlakas. S£ctucrjer.

Podiceps auritus Briss ©ebfļrter Sappcntaiidļcr.

PodicepscornutusLath. . ©efjbrnter Sappentaudjer.

Podiceps suboristatus ©rcutferjuger £appen=

Jacy. tuucfjer.

Podiceps cristatus L &aubentaucrjer, ge^opfter

S£aud)er.

Colymbus arcticus L. G-arlaka, garkaklis, Scefyab,n=

garķis. taudjer.

Colymbus torquatus (Scr;irjar§fopfigcr

Brūnn. tcmdjer.

Colymbus septentrio- Kaupe. 9fatb,fet)liger ©ectaucfjcr.
nalis L.

30. Alcidae. Zeemeļa dukuri. 3llfen.

Alka torda L. SotbMl

Uria grvlle L. Summē.

31. Procellariae ©tutmrjogel.

Thalassidroma Leachii Ķilde, (kaupe,kaupa). Seadj'ž ©turmoogel.
Temm.

32. Laridae. Ķiri. Kaivas. W6ven.

Lestris cephus Brūnn Sangfdpdngige 9ļaub-

mooe.

Lestris parasita Brūnn. Klajans, klija, ka- ©emeine Stctubmorje.

jaks ('?).

7°
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Lestris pomarius Tem sJFrittlere Staufjtnorje.

Larus minutus Pali. Kurliks (F.). 3 tt,er3mooe -

Larus ridibundus L. (Ķiris, kurliks). 2nd)mooe.

Larus tridactylus L. Ķirlis. $Drei§et)tge 9Jl6rje.

Larus glaucus Brūnn. G-aigale, kaijgale. Surgemeifter, S3ūrger=

meifters W6ve.

Larus canus L. Kaija.
%

©turmmbue.

Larus argentatus Kaiva. ©Übermbrje.

Brūnn.

Larus fuscus L.

Larus marinus L. Ķilens (F.). SDcantelmbrje, grofje
morje.

Sterna hirundo L. Ziriņs, siriņs. ©eefd)rocdbe.

Sterna macroura ©ee^

Naum. fdjroalbe.

Sterna minuta L. SHetne ©eefdpdlbe.

Sterna caspia Pali Sļaubfeefdjroalbc.

Sterna leucoptera SBeip'flūglige ©eefcrjroulbe

Boje.

Sterna nigra Briss ©eefdjroalbe.

Replilia. Rāpuļi. Keptilicn.

I. Chelo n i a. Bruņurupuci. ©d)ilbt r o te n.

i. Emyda. ©umpftdjUbiroten.

? Emys europaea Latr. Kaulu jeb bruņu ru- ©uropdtfcfje ©timpffcf)Ub=

pucis. frotē.

Esot atronams Deenvidus-Kurzeme,

11. S a v r i a. Ķ i r s ak a s. © i b c d) \ en.

2. Lacertida. Ķirsakas. Gnbecfjf cn.

Lacerta agilis L. kirzate, sķirgate, šķir- ©emetue ©ibecfjfc.

zate,skirgailis, sķir-

gailis, skerzutne,
kirzalktis. (liv.: si-

saliķis.)

? Lacerta viridis Pet ©ri'me ©tbedjfc.

? Lacerta muralis Laur.
.

2Jtoiter=@ibecf)fe.

3. Scincida ©finfe.

Anguis fragilis L. Glodens, glodene. Sltnbfcfjletdje.
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111. Ophidia. C riskas. © d) iQ n g c n.

4. Viperida. Odzes. Dttern.

Vīpera bērus L. Odze, oze. Stagotter.

do. var. prester. Svētā cuska, sarkanā $upfer[cf)lange.

cuska; navcirksne;

nacirs (F.) = nāves

cirvis (pec. X.)

5. Colubrida. Zalti. 9kttern.

Tropidonotusnatrix L. Zaltis, zalktis. §auānattcr.

Coronella austriaca ©lutte Valter.

Laur.

Amphibia. Abineeki. Amp^tbim.

I. Ecaudata $rof#lurcf)e.

1. Hylida. Vardes. Bctubfrbfd)e.

Hyla arborea L. Parksis,parksķis,zaļā 2aubfro[d).

varde, meza varde

(Kav.)

2. Ranida. Kunes. ©igentlidje $rbļ"d)C.

Rana fusca Rās. Nage, nagis; caba, ©rašfrofcfj.

cabe.

Fana arvalis Nils. Poru varde (Kav.); gelbfrofd), Sanbfrojd),

(= tcmporaria L.) lecite; (varde). Duaffrofd).

Rana esculenta L. Parkskis, zaļā varde ©ri'mer SBaffcrfrofd;.

(Kav.)

3. Pelobatida Unfen.

Pelobates fuscus Laur SEBafferfrote.

Bombinator ignens §euerfrote, ©todenlduter;

Laur. £bfel.

4. Bufonida. Krupji. ārbten.

Bufo calamita Laur

Bufo cinerens Merr. Krupis, kraupis, ķau- ©emetne Krote, bb[e

ķis,knaupis,krauk- Strbte.

lis, kaupiņs, kan-

kins; depe.

? Bufo viridis Laur. .
. . ,
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11. Caudata. ©d)ma n 31 urd) c.

5. Salamandrida @rbmold)e.

Salamandra maculata $euerfalamanber.

Laur.

6. Tritonida SBaffermoldjc.

Triton cristatus Laur. (Skerzutne, (Kav.) SBajferfalamanbcr;

Komm; ober ©umpf-

eibecrife.

Triton taeniatus £etcfj)alamanber.

Schneid.

Pisces. Zivis. Itfrfļf.

L Cvclostomi di v nbmd v lc t.

1. Pteromyzidi. Zutiņi. sJeeunaucjen.

Pteromyzon marinus Lamprete. Sampretc.
L.

Pteromyzon fluviatilis Negs, negis, nege-

L. nogs; (zutiņs.

Pteromyzon Planeri

Bloch.

11. Plagiostomi Duermduler.

2. Squalinorajadi

X Pristis antiquorum Zaga zivs. ©dgeftfdj.
Lath.

111. G a no i d c i © d) m cl g fd) v p per,

3. Acipenseridi. Stores. ©tbre.

Acipenser stūris L. Store. ©tor.

IV. Lophofran- 23 ū fč) c i f i c m c r.

c h i i.

4. Sygnathidi. Adatu zivis. Tcabelft)d)c.

Sygnathus typhle L

Sygnathus ophidion L. Juras adata. SJleentabel.

V. Malacopte- 28 ci d) flo[ f c r.

r y g i i.

5. Scomberesocidi, Kesi. <ģornrjecfite.

Belone vulgaris Flcm. Kesis, vēja zivs. &ornrjecf)t.

6. Esocidi. Lidakas. ecf>te.

Esox lucius L. Lidaka, lideka, lidaks, *oed)t.
lideks.
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j.
Salmonidi. Lasi. Sadjfe.

Salmo forio L. Niga, nigats, teiba, SBadjforelle.

lasvarde, lasvarde.

Salmo trutta L. Nomms, tirzā, tir- SacfjSforelle,

ziņs (F.), lasens,

puslisis, lasa bērns,

(lasa mauku bērns),

taimens, taimiņš.

Salmo salar L. Lasis, [kenkis (F.)] Sadjē.

Osmerus eperlanus L. Ķisis, salaka, stinte, ©tint, ©tiniftfdj.

(nigla).

Thymallus vulgaris Alata 9lefd)e.
Nils.

Coregonus oxyrchyn- Siga, sige, sika, ©cfmdpel.

chus L.

Coregonus lavaretusL. Sika (F.). ©fig, Sctuaret.

Coregonus maraena L ©rop'e SJiarctene, 3>a§.

Coregonus albula L. Irta, irte, repsis, £leine 3Jlarctene, 9?ep3.

maila, stintite (?).

8. Clupeidi. Siļķes. ģeringe.

Clupea harengus L. Siļķe, silķis, eringis. ©tromling, Sreit

tiītg.

Clupea sprattus L. Strimala, renge, ©prott, Srdtling,

greetse; ķilate, ķilis,

ķilķa; bretliņs,

brētliņa.

Clupea alosa L. Sllfc

9. Siluridi. Sami. SBelfe.

Silurus glanis L. Sams, soms. 2Mš>.

10. Cyprinidi. Baltzivis. 2Bet§f ifdje.

Abramis ballerus L. Rudulis (F.). 3ope-

Abramis brama L. Plaudis, breksme, Srodjfen.

brese, bresens,

brekse, brekzne.

Abramis vimba L. Vimba, sauna, sebris. SBemgaKe.

Blicca argyroleuca Balta zivs, male. 23Ude,

Heck.

Pelēčus cultratus L ©tdjling, 3^e9 e«

Aspius rapax Pali. Ālants, slage. 2Mant.
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Albumus luciduš Ausleja, augsļejs. Sutiben, gtttcrjert, ŠStefe

Heck.

Albumus bipunctatus 9ļoggenftttd)en.
L.

Rhodeusamarus Bloch. līgana, spidilķis. šßittcrdng.
Leuciscus rutilus L. Turbala; dorba, dore, 23lct)er.

dure; plaķis, pluksķis,

plicis; platā randa.

Leuciscus erythropht- Rauda, ruducis. Dļotrjauge, -Hotfjfeber.

halmus L.

Leuciscus grislagine L @i§fifcfj.
Leuciscus cephalus L. Alata, steepats (F.). SDtdfopf, "Jurle, ©ro^fopf.
Leuciscus idus L. Ālants, steepats, rūcu Sllant, 3)iinafarpfen.

rauda, slage, sapals,

turbis, upitis.
Phoxinus aphya L. Tuibis (?). @ttrtļ3C.
Gabio fluviatilis Flem. Akmingrauzis, olgrau- ©rimbung, ©ri'mbcl.

zis; pops; grundulis.

Tinca vulgaris Cm. Linis, lins, sleija. <šd)k\), ©djlete, ©cfntftcr=

m-

Carassius vulgaris Karusis, karuse, $arcwfd)e.
Nordm. kugre, kure.

Cvprinus carpio L. Skaunacs, saunacs, $arpfen.

skaunats, sķaunats,

karpa, karpe.

Cobitis fossilis L. Pika, pikals, pikste, ©djlammpetgger.

picka, pieķēris, pik-

stelis; spengis.
Cobilis barbatula L. Spiga, spidzela, smer- ©crjmerlc, tf(iij3fdwierurtg.

lins (F.), smerdele,

(pika).

Cobitis taenia L. Akmingrausis (F.). (Steinpetgger, Stein;

grūnbcl, ©orngri'mbcl.

ii. Muraenidi. Zusi. 2ldlc.

Anguilla vulgaris Zutis 2M.

Flem.

12 Ammodytidi ©cīnbactle.

Ammodyt.es lanecola- Svilpiņs, ņurniks. ©embeted.

tus Sam.

Ammodytes tobianus Tubjis. £obtašfifd).
L.
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i 3.
Gadidi Sdenftfcfj.

Gadus morrhua Cur. Durska; mencis, Sfabeljan, SDorfd).

menca; kamrats,

(kambartmencis).

Gadus carbonarius L ĒbĶzv.

Lota vulgaris Cur. Knncis, kunce, kun- Ouappe.

cele; vēdzele; kvape,

kvapa; luce, luca,

lucka, lucis.

14. Pleuronectidi. Skales. ©cfjullen.

Pleuronectes maximus Ate; kama, kamba. ©tetnbutt.

L.

Pleuronectes nesus L. Plekste, leste, plece, $lunbcr, 23uttc.

bute, platsparne,
"

grāba.

VI. Acanthopte- ©tadjelfloffer.

r y g i i-

-15. Blenuiidi SdjlcimfifcJt)c.

Zoarces viviparus L. Juras vēdzele, 2lahnuttci*.

(übkaks (?) (igaun.)
Gunellus vulgaris £mtterfifd).

Flem.

StichaeusislandicusL SBalb.

16. Gobiidi 9Keergrunbeln.

Gobius niger L. SKccrgrunbcl

17. Discoboli ®d)etbenbdud)c.

Cvclopterus lampus L. Juras zaķis (?). ©eerjaafe.

18. Scomberidi 2Tcairetett.

Xiphias gladius L. Zobeņa zivs. (gdpertfiļcf).
Scomber scombrus L. Makrele. SD^afrele.

19. Percidi. Asari. šßarfdje. Sbrfe.

Lucioperca sandra Zandats, zandarts, ©anbart, 3Qnber.

Cur. stārks.

Perca fluviatilis L. Asars, aseris.

Accrina cernua L. Ulis, bullis, bullits, Slaidbarfd), Sreitiopf.

bulliņs, kulbardis,

ķisis (?)



106

20. Gasterosteidi ®ttd)(tnge.

Gasterostens spinach- ©eeftid)iincj.
ria L.

Gasterosteus pungitius Eletnfter Sticpng,

L. ©tedjerling, ©tadjelftfd).

Gasterosteus aculeatus Dirsplesis. ©emctner Stiepti g, %lufc

L. ftidjftng.

21. Cottidi

Cottus gobio L. Platgalvis (?). &cm(for>f.

Cottusquadricornis L. Juras bullis, juras 9Jteerocf)§.

vērsis.

Cottus scorpius L. [Juras vērsis (?).] ©eefcotpion, 2)ortncrtrote.
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