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Balāde par rijas kurinātāju.

Jānis Kalns.

Sen gadus, kuri mūžos mijas
Un senās minās grimst,
Stāv nokvēpušas muižas rijas,

Kur kādreiz sprigulis pa klonu

Ir sitis vārpu milijonu,
Lai arī zemnieks savu donu

Var, kungu teicot, krimst.

Ap viņam vēji spēle dukas

Kā iznīcības lāsts,

Bet durvis atverot un lūkas,
Sūrs reibums pretī nāk un garo.

Caur tālu gadu rindu garo,

Te atkal senās teiksmās zaro

Kāds vēlu nakšu stāsts.

Kad pari mežiem vakars sārti

Bij slējies debesīs,
Reiz rijas kurinātājs Mārtiņš,
Pie kurtnes sēdot tumsā sirmā,
Kur sprēgā šķilas liesmu virmā,

Bij tikko laidies miegā pirmā,
Te — nokliedz gaili trīs.

Un pēkšņi klona spējiem dārdiem,
Lūk, metas gluži melns

No siltu kuļu pilniem_ ārdiem
Par iekuriem un šķilām zaļām
Pie lūkas klāt spējš dūņā skaļā
Liels ragains rijas velns.

Bet Mārtiņš spēcīgs vīrs ka lacis,
No miega trūcies, brēc:

— Ja esi vīrs, tad šurpu naci! —
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Un lūkā atmeties ar delnu,
Velk atpakaļ aiz astes melnu

Ar garām gaiļa kājām velnu,
Kas baiļu mulsā rēc.

Un kad ar mieru atdot visu

Velns, ja to vaļā laiž,
Teic rijkuris: — Ap ausmas dzisu

Kā ziedošu un krāšņu ievu

Man rijā atved skaistu sievu,
Lai nepieminu to ar nievu,
Pirms metas laukos gaišs! —

Deg pēdējs blāzmas atspulgs tālē.

Zib augstēs zvaigžņu sākts.

Šķiet, tūkstoš soļu nodun gālē —

Velns klāt uz vilka auļos_baigos,
Tam raustās smīns vēl bārdā, vaigos,
Bet priekšā sieva seglos zaigos

Ka uguns kvel un nakts.

— Šo daiļumu tev atļauts slavēt

Teic velns — pirms izdeg riets.

Kas manus ceļus kāro kavēt

Še dūmu piekvēpušā rijā,
Tas, tinies mīlas smalkā dzijā,
Šo sievu skūpstot reizes trijās,
Būs manā varā siets! —

Nu Mārtiņam te rijas dvīla

let tūkstoš viena nakts.

Un — posts! — tas skurbuma un mīla,

Pār kaisles slieksni spēji klūpot,

Grimst daiļās sievas siltās_ lupās

Kā bangainās un kvēlās šūpās,

Ko paceļ asins takts.

Bet pirms vēl nokliedz gaiļi treši,
Velns klāt tiem pēkšņi stāj.
— Mēs neesam vairs mūžā sveši,
Tu manu meitu iemīlējis.

Es, šurp caur elles tumsu skrējis,
Nu tevi savā varā sējis.
Nac šurp, un līdzi jaj!
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Un kad par klajiem ausma skriedams

Deg rīts kā spoža sākts,
Uz rijam agri vagars iedams

Redz: jāj pār klajiem aulos baigos,

Lūk, divi velni vilkos naigos,
Bet vienam sieva seglos zaigos

Kā uguns kvēl un nakts.

Ta teika teic — kad rudens sārti

Pār klajām norām tumst,
Mii raganu te rija Mārtiņš.
Bet ģērbies melna kuiļa ādā

Velns, aukstos ārdos tupot, lādās-

Un, domās klīstot dienās kādās,
Par seniem laikiem skumst.

Bet vectēvs sirms no gadiem pērniem,
Kas alkst, ne prasa kā,

Šo stāstu saviem bērnu bērniem

Mīl stāstīt atkal vecā dziņā.
Un visu liekot Dieva ziņā,

Viņš pats te grimst to dienu miņā

Kā senā pasakā.

Erna Ercume. Bērnība.

Vai tu gan nezināt vari

To ceļu, kur rīts uzaust liegs,
Kas tālēm un laikiem iet pāri,

Kur ziedi- un baltākais sniegs.

Vai tu to pasacīt vari,

Kas tavus soļus tur sien,

Kur nopūšas vecie zari,
Pa sūnām atmiņas brien?

Vai zini, ka sauc viņas mājas,

Kur bērzi daiņojot līkst,
Kur kājas nemanot stājas
Un nezin', vai ciemoties drīkst?

Tad aizej tu tālajos ceļos;
Uz nākotni teka tev stīdz,
Bet bērnība klusi nāk veļos,
Un-saulainas domas — tai līdz.
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Livija Bičole. Circenītis.

Viss klusu pagalmā,
tik puķes bikli trīc,
bet istabā pie krāsns,

klau, runā circenīts

ar vientulību ilgi. —

Ko teikā viņš,

ko vientulībai saka,
ko komponē,

kopš pasaules jau gala?!

„Kas esi, teic man, circenīti

Vai tu cilvēksenča dvēsli

gadsimteņiem cauri nesi —

vaidelaiša, kas reiz bijis
dziesminieks ap šo te vietu?

Stīgas trūkušas tā koklei,
•kad tas dziedāj's kādai mīļai...
— Neizteikto mīlas dziesmu

pārtrūkušām stīgām sasiet

lūko,
senā dziesmumīla ēna —

sausais circenīti tu?!

Savalgots tu kāda lāsta,
valgi tavi skan un skan

Klausos, kā tu teikām pildi
nakti vientuļš ilgi, ilgi;

nelaimīga komponista
vērties,
cildi kadu dzīvi?!"

Jānis Kalns. Rondo.

Šis noreibuma prieks, kas dūc kā tūkstoš spietu,

Draugs, tevi pavadīs, lai kur tai dienā ietu

No mana sliekšņa tu, kad staru togā tīts

Pie rūtīm zilstošām ar blāzmu mirdzēs rīts,
Kā krāšņu karogu lai dienu tālēs slietu.

Un skumjas, dvēselē kas krīt kā smeldzošs lietus,

Ko pārcieš ikdienā vaigs ledus auksts un spīts,
No jauna atvairīs tev, gaišās miņas tīts,
Šis noreibuma prieks.
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Tev mirdzēs pasaule un zeme, pilna dzietu,
Kur vien tu staigāsi pa rītausu un rietu,
Un pretī lieksies zaigs kā dailē iesvaidīts, —

Kas putnu gavilēs un zvēru balsīs trīc

Un sirdī ielijis kas dūc kā tūkstoš spietu —

Kvēls noreibuma prieks.

Livija Bičole.
Noktirne.

Mēness telpā dreb, šķiet, arfai

stariem pieskaras un skan,
dvēslē man un kosma sfairā

klusumā viss, gaismā san ...

Mēness telpā dreb un kaisa

augstē plūktus narcišziedus

Lūpas Tavu vārdu raisa,
nolīst zvaigžņu vizmas lietus

...

„Vaideloti, debess augstē,

maigais koklētāj ar spozmi,
saldi skandi bezgalībai
līdz ar mani himnu mīlai!"

E. Boše.
Kur Rūja.

Arvien vēl it mierīgi, drūma,

Ziemeļus Rūja pāriet —

Krastos zemzemos, pie sēkļiem,
Atvaros slēpjas un zviln;
Vilnis viļ, klusītēm1 viļ...

— Arvien tad, kad vasara, dīva,
Uzkalnā arāju tur:

Tīrums, kā kuplo šis stūris!
Drīz — tukšu vagu viņš šķir.
Roka viļ, nemanot viļ.

Arvien tad, kad jūlija pļavā
Rūsganās smildziņas min:

„Vijgriežņi, jāņzāļu meži!

Noziedu sīkpuķes zin."

Zeme viļ, gudri ta vil
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Pēteris Atspulgs.
Sausums.

Grimst tālumi briesmīga bula. Šķiet, niedrāji karstuma

sprakst —

Vairs neveldz tos zuzoši viļņi, kam galos dzirkst sudrabains

raksts,

Un atkāpies dziļumā baigā zvīl ūdens, ko tveice tik sedz,
Un lēpas pār akmeņiem sausiem kā atcirstus locekļus redz.

Zaļš tīrel's, kas viļņojās tālu, viss rūsgans kā izdedzis šķiet,
Kā pelavas dumbrāja zemi urbj saknes un nesatver ciet.

Vēl aizlaižas gurdenas bites no kama, kas izkaltis sauss,

Lai meklētu draudzīgus ziedus, kas brīdi tām saldumu ļaus.
Lien vientuļa lapsa no purva. Kaļ dzenis. Un paceļas tad

Liels, valdonīgs vanags pret zilgmi, kur mākoņu neredz nekad.

Ar kliedzieniem aizskriedams spalgiem, un viņa balsī kas baiss

Pār tīreļu postažu noskan, kur versmē ņirb sakarsis gaiss.
Vai neceļas dzestrāka pūsma? — Čab apses un piepēži rimst.

Pret sauli pār nogāzēm lēznām kails tīrums kā tuksnesis

grimst;
Tam atvērtās plaisās lien peles, spīd iesarkans, sakarsis māls,
Un kukuržņi cieti kā drupas, kur izauga nezāļu vāls.

Ne vārpu, kas sakļautos kopā, kur tīkamu šalkšanu dzird,
No zemes kā dūcoša stropa. Drūp plākšņains un salauzīts

pliens,

Un putekļi griežas kā migla pār akām, kur nesmeļ neviens.

Zvēr debesīs sarkana saule. Vai zemi šo pametis Dievs,
Pret dzīvību pasaulē līksmā tam uznācis piktums un nievs?

Ļauns sētās un pagalmos klusums, kur dziesmu un smieklu bij

daudz,

let ļaudis ka kaprači drūmi, baigs gurdenums sirdis tiem

žņaudz:
Vai nesabiez ziemeļos debess? Vai nevelkas zilgans un mīksts

Kāds negaisa mākonis šņākdams, pēc kura viss pasaulē tvīkst?

— Bet cerības sarūkst kā ziedi, kam žuvušas lapas nokrīt nost,

Un tālums, kas liecas pār viņiem, draud svelmējošs nikni kā

posts.

Eduards Kāvs. Savienošanās.

Klāj pāri man smaršīgu zaru,

Kur bites vēl reibīgi dūc,
Lai sapņot par prieku es varu

Un nemierā nebango krūts.

Lauj lūpas vēl ielikt man ziedos,
Kas saulē un skaistumā tvan,
Lai mirdzošu mākoņu kliedos

Plaukst svētuma lilijas man.
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Ber pāri man zemi šo brūno

Un puķes, kas samītas nav,

Un akmeni uzliec, kas sūno

Sen pļavā pie upmalas jau.

Ne aprakts tad bušu es beidzot,

Bet vienojies tikai ar to,

Kam garam es aizgāju steidzot,

Kaut dvēslei tas gaviles dod.

Alberts Birzmalnieks.

Zvaigzne.

Es sapnī nesu spožu zvaigzni plaukstā
Un naktī raudzījos, kā viņa tumsu vij,

Kas smaga dūga debess lokā augstā,

Virs kura lāsains mirdzums klājies bij.

Vai plauka tas no manas sapņu zvaigznes?
Vai tumsai cauri viņa spēja dzirkt

Kā blāzmots atspīdums, ko spoža saule aiznes

Pār mežiem, tikko sāk kas krēslā mirkt?

Vai bija tas no mana acu zaiga
Vai domu deguma, ko auklē sirds,
Kas laimes tvīkstoša šai naktī maigā
Alkst gaismas brīnišķas, lai viņu spirdz?

Kad tumsa dūga debess lokā augstā,
Man likās, dzidrums gaišs tai pāri slij —

Es sapnī nesu dārgu zvaigzni plaukstā.
— Varbūt šī zvaigzne mana dzīve bij —

Alfonss Francis.

Dziesmas 15. maijam.

1.

Zemnieku dziesma.

Mēs no klusām sētām nākam,

Vadonis kad talkā sauc,

Vienprātīgi darbus sākam —

Darbus, kuru vēl tik daudz.

Viens var kvēlot gan pārliekam,
Nespēs latvju laime zelt.

Jādeg visiem vienam priekam,

Lai var tautu godā celt.
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Veicas darbs, gaist visas briesmas

Kļūst nu vīrs, kas bijis gļēvs,
Jo mums jaunas dzīves viesmas

Sirdīs lējis Zemestēvs.

Dedzam spožu latvju slavu, —

Kamēr mūsu saime spēs,
Darām tevu zemi savu

Varenu un daiļu mēs!

2.

Strādnieku dziesma.

Vēstot mūsu prieku brīvo,
Pāri ielām, laukumiem

Karogi lai koši plīvo,
Balsis aizskan līdzi tiem.

Slava Vadonim! Nu tautai

Ausis sengaidītais rīts,

Saderības jausmu skautai

Soļo katrs strādnieks līdz.

Nu no rūpnīcām un ostas

Mūsu pulki klajā nāk.

Sen kas snauda, tagad mostas,
Lūpas solījumu sāk:

Dedzam spožu latvju slavu,
Kamēr mūsu saime spēs,
Darām tēvu zemi savu

Varenu un daiļu mes!

3.

Jaunatnes dziesma.

Vadonis ko tautai sējis,
Tas kā ozols sazaļo.
Dzimteni kas iemīlējis,
Mūžam dižu kāro to.

Jaunas cildenības alkā

Mūžam kvēlos mūsu gars.

Tādēļ naski tēviem talkā

Traucas mūsu vienots spars.
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Un ja rokām norūdītām

Nācies kādreiz darbā gurt,
Pretim jaunam traucot ritam,

Sirdis spēs tās vaļā burt.

Dedzam spožu latvju slavu, —

Kamēr mūsu rokas spēs,

Darām tevu zemi savu

Varenu un daiļu mēs!

Vienības dziesma.

Kad visi darbā sanāks,

Kā saucis vēlējums,
Kas dižumā mūs panāks,
Kas līdzināsies mums!

Nu darām zemi savu

Par varenīgo mēs,

Kas spožāk tautas slavu

Par mūsu iedegt spēs!

Kā latvieši mēs dzimām,
Par latvjiem dzīve iet.

Mēs cīņā nenorimām,
Nu viss mums zeļ un zied.

Mēs ejam ceļu vienu, —

Lai katris pulkā kaiss,
Grib Vadonis arvienu

Un piecpadsmitais maijs!





13

Krišjāņa Barona mūža darbs.

Krišjānis Ancītis.

Referāts L. v. filoloģijas un filozofijas studentu Ramaves Kr. Barona pie-

miņas rītā 1935. g. 31. okt.

Ir grūti apspriest kāda vīra mūža darbu, īpaši jajinam
zinātnes māceklim, ja tas ir liels. Un reizē arī nav grūti, ja

tas tiešām ir liels, jo darba galvenās pazīmes, kas ar neatvai-

rāmu konsekvenci pavada lielu darbu katrā viņa posmā, nav

grūti pamanāmas, bet pat visapķērīgākā galva dažreiz nevar

izlobīt kopējās līnijas, ja mūžs gan pavadīts darbos, bet ne

darbā.

Krišjāņa Barona mūža darbs — latviešu tautas

dziesmu kārtojums — monumentālitātes ziņā gan stāv pavi-

sam savrup. Salīdzinājumam varētu derēt vienīgi Mūlenbacha

un Endzelīna „Latv. vai. vārdnīca" un nupat izdodamais prof.
P. Šmita pasaku krājums, ja tas noslēgdamies aizsniegtu „L.
D." apmērus un ja sastādītāja rīcībā nebūtu nākuši klāt triju

gadu desmitu sasniegumi folkloras zinātnē, bez pārveidoju-
miem lietojami kārtojuma principi un paraugi sveštautu litera-

tūrā un personīgā erudīcija, kā visa, mazākais darba sākumā,
Baronam trūka.

Ir visiem zināmi „L. Dainu" izdošanas ārējie fakti. Ar

ierosinājumu nāk jau „Pēterburgas Avīžu" laikā Krišjānis Val-

demārs, vīrs, kas savas tautiskās ideoloģijas programmā bija
paredzējis arī tautas tradiciju krāšanas un publicēšanas_darbu.
Fricis Brīvzemnieks ievada vākšanas darbu visā tautā, īpaši

piesaistot tā laika intelliģenci. Bet Krišjānis Barons ir tas,

kas saņemdams gan jau iesūtītus, gan vēl iesūtāmus materiā-

lus, burtnīcu pa burtnīcai sastāda sējumu pēc sējuma. Valde-

mārs tā tad bija iekustinātājs, 'Brīvzemnieks organizātors.
bet Baronam piekrita lielais, no dzīves ikdienas raugoties, maz

pievilcīgais un tai laikā arī materiāli pavisam neizdevīgais
zinātnieka darbs aiz slēgtām kabineta durvīm.

Kas nu sakāms par šo darbu? — Vispirms, lai nepiemir-
stam darba daudzumu, kas prasīja, sākdamies jau 1878. g. un
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noslēgdamies 1915. g., apaļus 33 darba gadus, bet no tiem ne

mazāk kā 25, kas nostrādāti neatlaidīgā izturībā un čakluma.

Ja Ernsts Gliks varēja lepoties, ka viņš bībeli pārtulkojis de-

viņos gados, tik vienam pašam „rokas puisim" palīdzot, tad

gan jājautā, vai daudz vairāk nevarēja lepoties astoņreiz lie-

lākās latviešu bībeles izdevējs, kam nebija arī šā vienīgā pa-

līga. Bet Barontēvs nedomāja lepoties. Viņā iemita kaut kas

vēl no senā rijas kūlēja, kam aiz melnā darba putekļiem balts

spīd darba tikums.

Ne mazāk daudzināms, kādi spēki un kāda ticība vadīja

Krišjāni Baronu viņa mūža darbā, likdami atsacīties no dau-

dzuma, lai nodotu sevi vienam, atsacīties no dzīves spožuma,
lai mēs mācītos cienīt viņa piemiņas spožumu. Nebija tad

vēl ne latviešu zinātnes, ne zinātnieku, ne viņas sapratēju lat-

viešu starpā. Nevarēja tad Kr. Barons gaidīt augļus no sava

darba kā no zinātniska darba. Nebija nokārtota arī materiālā

puse, un ilgu laiku Barons ir strādājis dainu kārtošanas dar-

bu, dienišķo maizi pelnīdams citur. Ilgu laiku nav bijusi no-

drošināta pat izdošana, kur nu honorārs, nemaz nerunājot par

kādu noteiktu eksistences minimu. Bet ticība latviešu tau-

tas kultūrālajai nākotnei ir vedusi galā cēlākā patriotisma ap-

starotu darbu. Es atļaušos te atgādināt tikai mazu epizodu
no šā darba. Ir sācies pasaules karš. Visi ir projām, tikai

Barontēvs viens mīt Mīlgrāvī. Pēdējās „Dainu" korrektūras

vēl viņam priekšā, kaut jādomā arī par dzīvi. Bet kāds iek-

šējs miers ir Barontēvā! lenāk vācu zaldāti, meklē laupīt.

Viņš kļūst īgns. Viņa darbs ir padarīts, un to neizpostīs arī

karš. Vai tas jums neatgādina citu stāstu — par grieķu fi-

lozofu, kas, Sirākūsās ienaidniekiem iebrūkot, netraucēts no-

darbojas ar saviem lokiem un īgni sauc: „Noli turbare ..." ?

Jau Barona milzīgais darbs vien un viņa ticība tuvajai Lat-

vijai, ko Dievs viņam kā atmaksu lika pieredzēt īstenībā un ne

tikai kā sapnī par latviešu tautas nākamo kultūras patstāvību,
jau tās vien ir lietas, kuru dēļ Barontēvs būtu godam daudzi-

nāms, ja arī viņa darbam nebūtu nekādas objektīvas vērtī-

bas.

Bet „Latvju Dainas" ir darbs, kas var pastāvēt arī bez

sava darītāja. Tam ir nenoliedzama zinātniska vērtība. Pie-

griezīsimies tai tuvāk. Un gandrīz nekā vairāk no paša kār-

totāja viedokļa par darbu arī nevaram pateikt. Tik lietišķs
ir Barons! Kur cits tik lielam izdevumam būtu vai veselu

sējumu pierakstījis ar priekšvārdiem, sakārtotāja ievadiem,

personīgas dabas_ motīvu paskaidrojumiem un pēcvārdiem,
tur JLatvju Dainas" no tam neredzam ne pēdas. Krāšanas

vēsture, avoti, kārtojuma principi, reģistri un iespieduma kļu-
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das — bet neviena vārda par kārtotāju. Pat Fr. Brīvzem-

nieks savā priekšvārdā ir drusku intimāks par Baronu, kaut

gan viņš to „Latvju Dainu" pirmajā sējumā neraksta kā darba

darītājs.

Savā darbā Krišjānis Barons vispirmā kārtā ir editors.

Kā veca manuskripta vai grāmatas atradējam pirmais pienā-

kums ir to darīt pieejamu visai kultūras pasaulei, tā „Latvju
Dainu" kārtotājs vispirms ir darāms atbildīgs par to, kā un

cik veiksmīgi viņš mūs ievada atradumā un cik uzticami ko-

pētu to mums nodod. Barona manuskripts gan bija jauns:

to bija uzrakstījuši daudzie tautas dziesmu iesūtītāji. Bet

veca bija tā manta, kas viņā uzkrājās. Un kā atraktais ma-

nuskripts gadās šur un tur bojāts, tā gadījās bojājumi un kļū-
das arī tautas dziesmu uzrakstījumos. Barona pienākums nu

bija šos manuskriptus publicēt pilnīgi uzticami. To viņš arī

darījis. Tikai tautas dziesmu viltojumus viņš ir bez žēlastī-

bas atšķīris nost, tāpat kā mēs nevēlamies redzēt antīko au-

toru darbos modernas falsifikācijas.

Uzrakstījumu ortogrāfija, zināms, bija jauna lieta. Tā

nekādu ievērību nevarēja izpelnīties. Bet absolūti saudzama

gan bij tautas dziesmu valoda. Diemžēl, šīs abas lietas ir

pārāk cieši saistītas, un ortogrāfiju labojot, šur un tur gadī-
jās pa kļūdai. īpaši tas tiek saprotams, ņemot vērā, ka uz-

rakstītāji bija arī skolnieki, kuru darbus skolotāji jau bija (daž-
reiz arī nepareizi) labojuši, un kāpēc labojumu bieži vaja-

dzēja pārāk daudz. Vēl lielāka nelaime bija ar to, ka arī tai

laikā bija sava „jaunā" ortogrāfija, kas savas nepilnības dēļ
nevarēja palikt krājumā. Tomēr pārrakstot bez garuma pat-

skaņu apzīmējumus vecajā ortogrāfijā, varēja arī vilties,

pie kam Barons pareizi darījis, nedrošos gadījumos atstā-

dams īsu vokāli. (Mums tagad gan ir labāks paņēmiens : cita

veida burti.) Šādu pārpratumu tomēr ir samērā maz, daudz

mazāk, piemēram, nekā RLB Zinību Komisijas krājumiņā.
Tos aplūkot bija sava laika recenzentu darbs. Cik tagad vēl

to palicis neaprādītu, tos mūslaiku pētnieks ne katrreiz ilgi

pārdomās: mūslaiku stāvoklis latviešu valodas pētījumos
daudz ko viegli noskaidro. Jāzina arī, ka Baronam krājumu

rediģējot, latviešu dialektoloģija bija vēl bērna autos, un Ba-

rons nevarēja vis ieskatīties izloksnes aprakstā, lai uzzinātu

kauču, vai un kā „r" mīkstina, piem., Taurkalnē. Cik rūpīgs

pret valodu Barons bijis, to liecina īpaši Latgales izloksnēs

uzrakstītie teksti: lai nekas neietu zudumā, tie iespiesti citā,

pilnīgākā ortogrāfijā.
Diemžēl, ne viss bija atkarīgs no izdevēja. Barons pats

bija pamanījis, ka uzrakstītāji tekstus pārceļot rakstu valodā.
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Recenzenti norādīja, ka pārcēlumos vietām tomēr palikušas
nesaprastas izlokšņu formas. Galu galā arī paši teicēji inteli-

ģentiem rakstītājiem mīl teikt dziesmas rakstu valodā. Ar

mūsu tagadējām zināšanām nav grūti šo valodas jucekli no-

skaidrot, bet Barons ir darījis pareizi, atstādams uzrakstīju-
mus negrozītus: cits pienākums ir editoram, cits pētniekam.

Abi šie pienākumi saplūst kopā dziesmu sakārtošanā,
īpaši iedalīšana. Tikai labi pazīstot objektu, to var iedalīt

pēc būtiskajām pazīmēm. Un taisni šai ziņā Krišjānis Barons

ir parādījis ne tikai rūpību, bet arī jo teicamus panākumus.

Vispirms minēsim to, ka Barons apvieno vienuviet vi-

sus dziesmas uzrakstījumus un variantus. Ka tā būtu paša
Barona ideja, to vis neteiksim, apmēram tā jau bija izteicies

arī Katerfelds 1835. g., bet, piem., Bilenšteins tai nesekoja,
kaut gan bija nodomājis laist klajā ap 10.000 dziesmu, kas

tiem laikiem nozīmēja pilnīgu tautas dziesmu izdevumu. Un

taču šī ir vienīgā iespēja nevien samazināt izdevuma apmē-

rus, jo daudzi uzrakstījumi pilnīgi līdzīgi (īpaši normalizētās

valodas dēļ) un daudzi varianti pavisam maz atšķirīgi, bet arī

vienīgais ceļš, kā izsekot vienas dziesmas attīstībai un izpla-
tībai un kā vispār atzīt kādas dziesmas identitāti vairākos

uzrakstījumos. Ja kādos retos gadījumos mums liekas, ka divi

blakus stāvošas dziesmas ir līdzīgākas, nekā vienas pašas
dziesmas varianti, tad šis ļaunums gan nav jāpārspīlē. Var

būt arī gadījumi, kur robeža starp divu dziesmu variantiem

plūstoša: sakārtotāja subjektivitāte neizbēgama; bet prak-
tiskām vajadzībām nereti var pietikt arī ar autoritātes bal-

stītu tradiciju.

Praktiskā kārtojuma darbā papriekš tomēr nācās izšķirt
citus kārtošanas principus. Milzīgajai dziesmu masai bija jā-
rada atbilstošs iedalījums. Bet te jau bija noteikti jāpazīst

tautas dziesmu daba, un pēc tās jāizveido sistēma. Sveši pa-

raugi te nelīdzēja. Nevarēja mācīties no somiem: to tautas

dzejai ir cits raksturs, pats dzejas episkais stāstījums jau no-

teic uzrakstītā fragmenta vietu veselajā darbā. Varēja mūsu

tautas dziesmas saukt arī par atšķilām no lielākiem dziedāju-
miem, episki sakarīgu gabalu no tām sabūvēt tomēr nebija
iespējams, un mēģinājumi šai virzienā pozitīvu ir devuši ti-

kai to, ka visiem kļuva skaidrs — latviešu tautas dzeja nav

episka.
Nevarēja līdzēt arī leišu daiņu krājumi. Tās gan bija

tuvākas mūsu dziesmām ar to, ka tām katrai bija sava pat-

stāvība, bet līdz ar to arī — savs stāstījuma pavediens, kas

citādi liriskā sentimenta sātināto daiņu pārvērš par episku ro-

manci. Ir nu interesanti, ka arī latviešu tautas dziesmu
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starpā ir kāds mazums šādu romanču. Šā veida visjaunāko
slāni, kura avots bij vācu populārās dziesmas, bet kas iespie-

dās jauno meldiju dēļ briesmīgā valodā un kroplā izteiksmē,

Barons ir gluži vienkārši atstājis pie malas. Tautas kultūras

vēsturē jau kaut kāda vērtība piekrīt arī tām. Bet Barons ir

darījis labi, nejaukdams tās ar vecu ģenuīnu tautas dzeju.

Vecāko un formā nevainojamo romanču slāni Barons ir ievie-

tojis savā krājumā, bet ne vienkopus. Tās ir izmētātas starp

tīri liriskajām dziesmām, kur nu katra pēc satura labāk iede-

rējās. Var, zināms, vēlēties arī citādu kārtību, bet ka to ievē-

rot nav nemaz tik viegli, tas redzams, piemēram, no prof. L.

Bērziņa pamatdziesmu izdevuma, kur pirmais sējums tieši

veltīts „garākajām dziesmām": starp īstām romancēm te arī

parastās liriskās pērlītes ar lielāku rindu skaitu.

Ar to pašu esam izteikušies arī, ka dziesmu iedalījums

pēc garuma resp. pēc formas nevarēja nekādu uzmanību iz-

pelnīties. Arī vienas dziesmas varianti nav visi vienādi. Tik-

pat maz noderīgs varēja būt arī iedalījums pēc cita formas

principa — proti pantmēra, jo mūsu tautas dziesmas, visumā

ņemtas, pazīst tā saukto heterosi, t. i. tā pati dziesma var

būt sacerēta resp. arī vēlāk pārveidota tiklab trochaju, kā

daktilu pantmērā. Turpretim iedalījums pēc uzrakstīšanas

vietas, ar ko, protams, stāv sakarā ari valodas izloksne un

kam izcilu vērību piegrieza aiz filoloģiskiem motīviem A. Bi-

lenšteins, bet kādu pazina jau Būtners, gan nav ievērots krā-

jumā, bet reģistrā. Barona krājuma reģistrs tādā kārtā ne-

vien ir filoloģisks komentārs dziesmām, bet izpilda arī iekār-

tojuma funkcijas. Lai nebūtu vēlāk jāatgriežas, šeit pieminē-

sim arī, ka aiz citiem motīviem iekārtojums pa novadiem to-

mēr atsevišķās nodalās ir sastopams. Kāzu dziesmās gadās
atsevišķi novietot, piem., Kurzemes un Vidzemes dziesmas,
jo katra novada citāda ir arī šo godību norise.

Taisni sakārtojuma dēļ editors ir saņēmis visvairāk

atzinības ziedu no populāriem apcerējumiem, editora filolo-

ģiskais darbs nešķiet populārai sapratnei diezgan ievērojams.
Bet objektīvi šis sakārtojums pavisam maz aplūkots. Sava

laika recenzenti apmierinās ar pāris piezīmēm, nepūlēdamies

izsekot, kā kārtotājs pie sava sakārtojuma plāna nokļuvis.
Bet nokļuvis pie sava plāna Barons ir gandrīz pilnīgi

patstāvīgi. Kā redzējām, somu un leišu paraugi nebija derīgi.
Leišu daiņu izdevumos, kas varēja būt „Latvju Dainu" kārto-

tājam pazīstami, pat vispār ir pagrūti kādu sakārtojuma prin-

cipu saskatīt. Barons pazina vai, varbūt pareizāk būs sacīt,
bija gadu gados darbodamies, iepazinis latviešu tautas dzies-

mas. Tās ir liriskas dziesmas, kas kā rasas pilieni ir aplipuši
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visai cilvēka dzīvei. Viņu temats ir cilvēks, jo kuras lirikas

un kuras dzejas temats gan nebūtu cilvēks ar savu dzīvi?

Un tēlo tās aizritošās dzīves momentus, kā teica Zeiferts.

Arī mūsu moderno liriku varētu sakārtot pēc Barona iedalī-

juma, īpaši, ja šo cilvēka dzīves principu neuzskata tikai par

tematu, bet arī raugās, kur un kad viena vai cita dziesma

var rasties un kur un kad dzīvē tā ir dziedāta. Un taisni šis

pēdējais jeb izlietojuma moments paļāva Baronam reducēt

daudzas nodaļas iekārtojumā. Ir, piemēram, dziesma par

vilku, kas nokodis kumeliņu, bet nu aizjūgts pats, Rīgā brau-

cot. Tikai tā vien šī dziesma kļūst arī pilnīgi saprotama, ka

to atrodam dziesmās, ko aukles bērniem dzied. lekārtojums

te izpilda galu galā arī komentāra vietu. Ņemot cilvēku dzīvi

aspektos — vienā viņu kā individu no mūža sākuma līdz ga-

lam un otrā kā sociālu būti ar savu peļņas avotu, savu sabied-

rību un tautu — tā vienā lielā sistēmā kā cieši iederīgi ele-

menti bija novietotas gandrīz visas dziesmas. Ka starp abām

dzīves sfairām robeža nav gluži neapšaubāmi velkama, ir pats

no sevis saprotams. Arī dziesmas, ko Barons ievieto bei-

dzamajā nodaļā — „Dažādajās dziesmās" — pēc labas tiesas ne-

maz neiziet no šāda iedalījuma, bet nav gan bijis iespējams

tām_noteiktu vietu ierādīt. Ka dažu no tām mēs varētu iecelt

kadā agrākā nodaļā, nav neiespējams.

No visas šās sistēmas atraujas ievads: dziesmas par

dziedāšanu. Tās gan diezgan lielā mērā būtu izkaisāmas pa

visu krājumu. Toties grūti gan būtu atrast vēl citu tādu

dziesmu nodaļu, ar ko bez kādiem ievadiem lasītāju ievadīt

tautas dzejas izpratnē un baudīšanā. Tādu pašu nodaļu at-

rodam arī Brīvzemnieka tautas dziesmu izdevumā. Tas ir zī-

mīgi, jo sākumā jau kārtošanas resp. izlases darbu uzņēmās
Barons un Brīvzemnieks kopā, tikai Brīvzemnieks drīzi atsa-

cījās. Bet ja tā, tad netieši Brīvzemnieka iekārtojums mūs

var pamācīt arī par Barona iekārtojumu. Ja tomēr vairāk

līdzības vēl nav, tad varam redzēt, ka abu kopdarbības laikā
Barona plāns vēl nav izveidojies. Bet vienu gan (bez kopējā
ievada) var secināt: Brīvzemnieks (un tāpat Barons) meklē

ka_du dabīgu, dziesmām atbilstošu un no pašām dzies-

mām izrietošu iekārtojumu. Tikai tā var attaisnot diez-

gan dažādos, bet visumā tomēr zīmīgos Brīvzemnieka

nodaļu virsrakstus, un to apliecina arī Barons „Latvju
Dainu" l._ sējuma. Šo dabīgo iekārtojuma principu uz-

iet palīdzēja ne tikai pašas dziesmas (no tām bez šaubām

īpaši pirmās nodaļas dziesmas kārtotājus varēja mācīt), bet

arī iepriekšējie krājumi. Ar lielāku vai mazāku asprātību tais

visos bija uzstādītas nodaļas, izejot no kultūras un
dabas



vēsturnieku interesēm. Tīri apriori, piem., Sproga plāns bij
gandrīz nepārspējams. Bet kārtošanas prakse rādīja citu:

ar mokām varēja iedabūt dziesmas nedzīvās dabas, stādu un

dzīvnieku valsts nodalās, kamēr visas savu īstāko seju atklāj,

iedomājoties tās nodaļā par cilvēku, ko Sproģis bija sadalījis
tīri priekšzīmīgās apakšnodaļās. Galu galā, ari tagadējais
„Latvju Dainu" plāns reprezentē zināmā mērā tapšanas stā-

vokli: atsevišķi izdalītās svētku un mitoloģiskās dziesmas,

tāpat dziesmas par darbiem un amatiem taču ari pieder gru-

pai par sociālo (konfesionālo un saimniecisko) cilvēku. Tā re-

dzam, ka tautas dziesmu kārtošanas principi tāpat izveidojās

pašā kārtošanas darbā, kā izveidojās pilnīga izdevuma no-

doms izlases vietā krāšanas darbā. Darbā auga un veidojās
darītājs, izaugdams no tautas atmodas kustības darbinieka

par tautas krīvu, un kaut pēc izglītības matēmatiķis un astro-

noms, tomēr padarīja darbu, ar ko varētu lepoties visspējīgā-
kais filologs.

Šai sakārtojumā mazās, atsevišķās dziesmiņas kļūst par

grandiozu sakarīgu tautas epopēju, kas tēlo tautas cilvēka

dzīvi pagājušos gadu simteņos posmu pa posmiņam no šūpuļa
līdz kapam. Tikai katrā mazākā pieturā lasītājam tiek iedots

rokā it kā kaleidoskops, kas to pašu dzīves vai sadzīves

mirkli rāda no vairākām pusēm un vairākiem viedokļiem:
katra atsevišķā nodalījumā chronoloģija vairs nav iespēja-

ma, un tur Barons dziesmas ir sakārtojis pēc pamatdziesmu
sākuma burtiem.

Ar šo iekārtojumu, zināms, triumfējot tautas dziesmām

ka dzejai, tika atbīdītas otrā plāksnē zinātniskās intereses,
kam butu derīgāks iekārtojums pa kultūras laukiem un dabas

novadiem. Tādu vismaz pa daļai uzrāda jaunais „Literātūras"
tautas dziesmu izdevums, bet uz ko tāpēc arī ar pilnu tiesību

var attiecināt visu to pašu iekārtojuma ziņā, ko Barons kri-

tiski sprieda par iepriekšējiem izdevumiem. Tomēr arī šāda

teorētiska sakārtojuma prasības Baronam nav palikušas nepa-

manītas, bet tās apmierināt Barons bija nodomājis ar reģistru
izdevuma beigās. Uz šādu reģistru nepieciešamību bija norā-

dījis jau Katerfelds 1835. g. Bet arī Barons, kas šai gadā bij

tikko dzimis, savā mūžā to nepaguva sastādīt. Folkloras krā-

tuve šo darbu ir pa daļai veikusi, sastādot visu substantīvu

rādītāju Barona „Dainām". Esmu arī pats vienu šādu reģistru

lūkojis sastādīt. Mans ieskats ir tāds, ka zinātnieku (ja tas

arī nav valodnieks) var interesēt arī verbi un pat adjektīvi.
Gribētos arī pāris vārdos pakavēties pie latviešu filo-

logu nākotnes uzdevumiem. Dziesmu krāšanas_ darbs nav mi-

tējies. Dziesmu skaits ir vairojies. Mūsu ideāls nu būtu re-

19r
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dzēt visas tās vienā krājumā, kas joprojām varētu nest Ba-

rona vārdu. Pagaidām jautājums gan atrisināts papildu sē-

juma veidā, bet būtu gan ietilpināmas visas dziesmas katra

savā atsevišķā nodaļā, kur tām nākas būt. Redzam, cik at-

tapīgi bijuši somu folkloristi, sastādīdami pasaku sakārtojuma

paraugu, kur katrā nodaļā arī brīvi numuri jaunuzņemamām

pasakām.
Tālāk būtu sastādāmi reģistri visam mūsu tautas dzies-

mu daudzumam. Vienkārt, būtu izrakstāmi visi tautas dzies-

mās sastopamie vārdi un formas valodnieku vajadzībām. Tad

būtu apmierināmas poētikas un dzejas teorētiķu intereses, sa-

stādot atskaņu, alliterāciju v. tml. reģistrus. Dabas un kultūras

vēsturnieki varētu lietot to pašu valodniekiem sastādīto re-

ģistru, vai arī attiecīgu izvilkumu no tā.

Saprotams, vislielākais pienākums, ko mums uzliek Ba-

rona darbs un vēl vairāk cieņa pret to garu, kas viņa darbā

atklājas, ir — dzīvot tā, lai tautas manta, ko mēs saņemam,

ar simtkārtīgu pieaugumu varētu nonākt nākamo paaudžu ro-

kās.

K. Kurcalts.

Karietes karītes ezera vārds.

Prof. J. Endzelīna L. v. v. I, 13. no Jumurdas pag. mi-

nēts karietes ez. v. Šis pats ez. vārds atzīmēts J. Endze-

līna rakstā Die lettlāndisehen Gewāssernamen (Zeitschr. fūr

slav. Phil. XI, 120.) ar tulkojumu „Equipagensee". Piezīmē

norādīts uz nostāstu, ka skaidrā laikā ezera dibenā varot re-

dzēt karieti. Šis nostāsts iezīmīgs ar to, ka ar to mēģināts
atšifrēt nesaprotamo ezera vārdu. Ļaužu tulkojums nešķiet

ticams, jo šo ezera vārdu izrunā k?rīte. Šis kerītes

vārds Jumurdas d.-austrumu izl. pazīstams ar karotes no-

zīmi. Tāpēc šķiet šā ezera vārda vecā nozīme meklējama

karotes vārdā. Un ja salīdzinām Endzelīna un Mūlenbacha

L. v. vārd. XIII, 166. sub ka r v o te, tad še teiktais šādu tul-

kojumu atbalsta. K?rī te s rsp. karītes vārds vedams sa-

karā ar slv. koryto, tulkojumā „Mulde, Vertiefung". Ka arī

ar šo vārdu nosauktas dažas vietas, liecina muldas ieplaka
un zemums Ergļu-Katriņā, — tā nosauktas arī tuvējās mā-

jas. Pēc karītes purva, zemuma v. šķiet mājas nosauktas
ari Braslavā, kur ir m. v. kar ī te un purvs. Karietes v.

minējis arī Kr. Ancītis (sk. Fil. m. 35.), kā nosaukts kāds at-

vars Susējā (ir nostāsts arī par šo vietu, ka te nogrimusi ka-

riete ar kungiem). Karītes v. skaidrojumam teika par ka-

rieti ir bijusi arī citur pazīstama.
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P. Jurevičs.

Divi apziņas filozofi: Teichmillers un Bergsons.

Viss īpatnējais tiek atzīts tikai ar sa-

līdzināšanu un pretstatīšanu.

Teichmillers.

Viens no iebildumiem, ko visbiežāk vērš pret filozofiju,
pastāv norādījumā uz visu viņas pūļu veltīgumu, jo mācības

un sistēmas, kas ir šo pūlu augļi, esot tikai nožēlojami vien-

dienas radījumi, kas, tikko dzimuši, tūliņ jau sāk ari panīkt
un drīz izzūd galīgi, lai dotu vietu atkal citām, tikpat īslaicī-

gām parādībām. Tādā kārtā visa filozofijas vēsture nebūtu

nekas cits kā plaša kapsēta filozofijas mācībām, kas izzudu-

šas uz visiem laikiem.

Šāds iebildums, tiešām, var likties visai pamatots, ja ap-

lūko filozofijas vēsturi no ārienes un, nepūloties sevišķi iedzi-

ļināties vārdu nozīmē, piegriež visu vērību vienīgi pretējām,
bieži dīvainām formulām, kurās skolas tradicija saīsinātā vei-

dā mēdz ietvert dažādo filozofisko mācību gala rezultātus.

Lieta kļūst citāda, ja sāk meklēt pēc šo mācību saknēm. Ja

tikai šo meklēšanu turpina pietiekoši dziļi, tad pa laikam at-

klājas, ka dažādo, pat pretējo, mācību saknes tuvojas savā

starpā un visai bieži norāda uz kādu vienu kopēju celmu.

Noslēguma formulu dažādība ir atkarīga no pašas reali-

tātes aspektu daudzveidības. Ikviens filozofs to ir aplūkojis
no sava tikai vienreiz dotā, individuālā un, stingri ņemot, ne-

atdarināmā viedokļa, ko noteic kā viņa psīcholoģiskā struk-

tūra, tā visa tā vide, kurā tas dzīvo un kurā, starp citu, ietilpst
arī vēsturiskā momenta īpatnība un filozofiskās problēmatikas
attīstības pakāpe. Ja filozofu uzskati atšķiras, tad visbiežāk

tāpēc, ka tie runā par dažādām lietām, viņu formulas nav at-

tiecināmas gluži uz to pašu reālitāti, vai prēcīzāk — ik viena

no tām attiecas tikai uz kādu viņas daļu vai momentu. No

šī viedokļa tad arī Leibnics ir varējis .teikt, ka filozofijas vir-

zieni maldās nevis tajās lietās, ko tie apgalvo, bet tajās, ko

tie noliedz.

Bet bieži nemaz nav vajadzīgs iet līdz pašai reālitātei,
lai izskaidrotu dažādo mācību atšķirības. Parasti tā ir mūsu

psīchiskā konstitūcija, šis sijāšanas un izvēles aparāts, ku-

ram cauri ir jāiziet visām ierosmēm, visām mūsu percepcijām,

kas padara, ka tā vairs nav viena un tā pati pasaule, ko ik-

viens no mums uztver. Beidzot, nereti notiek, ka izteiksme,
valoda — kuras vergi mēs esam — pārvērš par pretējām tē-

zes, kas savā būtībā ir analoģiskas, ja ne identiskas.
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Filozofijas vēsturei tā tad vajadzētu panākt to, ko jau

sen ir panākusi astronomija, — vajadzētu atrast metodi, ar

kuras palīdzību varētu noteikt ikvienam filozofam kaut ko lī-

dzīgu vina «personīgo kļūdu koeficientam", kura dažus fakto-

rus mēs nupat kā pieminējām. Ja tas būtu izdarīts, varbūt,

ne vienu reizi vien atrastu, ka šķietami visai dažādas formu-

las galu galā izteic to pašu lielumu, to pašu patiesību.

Bez šaubām, būtu pārgalvība apgalvot, ka tādā kārtā

visas izšķirības starp dažādām mācībām varētu tikt samazinātas

līdz nullei. Droši vien ir arī tādas, kas nav iznīcināmas. Tas

jāpielaiž jo vairāk tāpēc, ka ikvienā „personīgo kļūdu koefi-

cientā" var ietverties arī lielumi, kas ir gluži irracionāli, kas

nav prēcīzi novērtējami un pat, varbūt, dēfinējami, piem. ne-

pilnīga atklātība, nepatiesīgums, greizs domāšanas veids_u.
t. t. Tomēr mēs domājam, ka, izlietojot šo metodi, būtu

iespējams atrast, ka filozofisko sistēmu pretešķību nav nedz

tik daudz, nedz tās ir tik radikālas, kā to parasti pieņem.

Ja mēs turējām par derīgu ievadīt mūsu apcerējumu ar

šiem dažiem vispārēja rakstura pārspriedumiem, tad galvenā
kārtā tāpēc, ka tie divi domātāji, kuru salīdzināšana ir mūsu

nodoms, pirmā brīdī var likties tādi pretstati, ka starp tiem

nekāda salīdzināšana īsti nav iespējama. Tiešām, vai var

iedomāties lielākus pretstatus kā Teichmilleru
1

) —ar viņa sub -

stanciālismu, viņa tieksmi uz sistēmu, uz abstrakciju, uz

aprioru dedukciju, uz asām un nepiekāpīgām dēfinīcijām un

*) G. Teichmiliers (Gustav Teichmuller, 1832.—88.), kas bija filozo-

fijas profesors Terbatas universitāte no 1871.—88.,
_

nav latviešu kultūras

dzīvei gluži sveša personība. Viņu vēl atceras vecākas paaudzes mācītāji,

filologi un vēsturnieki, kuru skolotājs viņš bija. Viņa skolnieks un tiešais

pēcnieks amatā bija pirmais latviešu akadēmiskais filozofs prof. Jēkabs

Osis, caur kura skolniekiem daži Teichmillera filozofijas elementi dzīvi

starp mums vēl līdz šai dienai. Teichmillers sākumā bija ievērojams

filozofijas vēsturnieks, kura darbiem Aristotelische Forschungen (3 sēj.

1867.—73.), Studien zur Geschichte der Begriffe (1874.), Neue Studien zur

Geschichte der Begriffe (3 ' sēj. 1873.—79.) bija liela, paliekoša nozīme.

Viņa galvenie sistemātiskās filozofijas darbi ir Die wirkliche und die schein-

bare Welt (1882), Religionsphilosophie (1886), Neue Grundlegung der

Psvchologie und Logik (1889. izdevis _J. Osis). Viņa Philosophie des

Christentums līdz ar plašu vēsturisku aplūkojumu izdeva tikai priekš nedau-

dziem gadiem (1931) Terbatas zinātnieks Tennmans, bet šogad viņa ievē-

rojamo Kategorienlehre izdos Kaunas universitātes profesors, bij. Tērba-
tas universitātes privātdocents V. Šilkarskis. Vispār Teichmillera filozofija,

ka9bija par daudz priekšā savam laikmetam un tad tika maz saprasta un

pa daļai apzinīgi ignorēta viņa griezīgās ironijas dēļ pret daudziem viņa
pozitīvistīgā laikmeta dieviem un autoritātēm, pēdējā laikā ir modinājusi dzī-

vu interesi, jo tajā atrod anticipētas dažas šķietami vismodernākās tēzes.

Sk. manu rakstu „Gustavs Teichmillers", Burtniekā, 1932., XII.
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deklarācijām, — un Bergsonu
1) ar viņa hērakleitisko

pasaules uztveri, ar viņa formulu nicināšanu, viņa ma-

zo cieņu pret „cieto lietu loģiku",_ ar viņa tiekšanos

uz konkrēto, ar viņa smalkām, tēlainām, stingros terminos

neietveramām deskripcijām, ar viņa intuīcijas apoteozi un

atļaušanos dzīves radošai plūsmai? Un lūk, par spīti šai šķie-
tamai opozīcijai mēs ceram parādīt, ka ir sfairas, kurās abu

filozofu domas sakrīt, un ka bieži tas ir viens un tas pats ob-

jekts, viena un tā pati realitāte, kas tiem ir prātā, kaut gan,

varbūt, tie arī tuvojas tai no pretējām pusēm, izteic to dažādos

vārdos un risina arī dažādas konsekvences.

Visērtākā metode, lai atrastu divi domas virzienu līdzī-

gos elementus — ja vispār ir kāds pamats meklēt tādus —

ir noskaidrot, vispirms, vai tiem nav kādas kopējas antipā-

tijas, vai tie nesakrīt vismaz savos noliegumos. Bez šau-

bām, ir skaidrs, ka šādai saskaņai vēl nepieciešamā kārtā nav

jābūt sevišķi dziļai: kopība ofensīvē un destrukcijā vēl ne-

kādā_ ziņā nenozīmē arī līdzīgu sabiedrotību konstrukcijā, po-

zitīvā celšanas darbā. Bet ir gadījumi, kur jau saskaņa nolie-

gumā ir ļoti zīmīga, proti, kad tās pamatā ir vieni un tie paši mo-

tīvi. Mūsu pirmais uzdevums tad ari būs rādīt, ka taisni tāds

ir ari Bergsona un Teichmillera gadījums.

I. Asociacionisma kritika.

Ir viena mācība, kuru mūsu abi filozofi noraida ar vie-

nādu enerģiju: šī mācība ir asociācionisms. Bergsons to ap-

karo viņa angliskā izpausmes veidā — pie Milla un Spensera,
Teichmillers atkal vāciskā — pie fierbarta. Ne viens, ne otrs

no viņiem nepielaiž domu, ka mūsu „es". nebūtu nekas cits

ka tikai zināmu apziņas stāvokļu kopums, kas rodas un iz-

zūd, paklausot kādiem gluži mēchaniskiem likumiem. Lūk, kā

Teichmillers zobojas par fierbartu: „Par Dievu un „es" vi-

ņam bija visdīvainākie uzskati, jo „es" viņš izprata gluži ģeo-
metriski, kā tukšo vietu, kurā ikreizes tiek apvienoti apziņā
nākošie priekšstati, — pēc analoģijas ar pazīstamo piedurknes

definīciju, ka jāņem caurums un jāapliek tam apkārt drēbe.

„Es" Herbartam, tiešām, ir šāds caurums, kurā viņam ikreizes
ieslīd priekšstati, kamēr tos neizspiež atkal citi." 2) Teichmille-

rarh „es" nesakrīt ne ar vienu apziņas elementu, nedz arī ar

*) Par musu dienu lielo filozofu A. Bergsonu (Henri_ Bergson, dz.
1859.) sk. manu rakstu Anrijs Bergsons, rakstu krājuma Lielās personības,
11, 1935.

2) Neue Grundlegung der Psvchologie und Logik, herausgegeben
von J. Ohse, 1889, 12—13.
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viņu summu vai sakopojumu. „Ikviena sajūta ir pats par sevi

apzināts akts, un tāpat ikviens sāpju un baudas pārdzīvojums.
„Es" apziņa ir kaut kas pavisam cits; jo, ja „es" būtu bauda,

tad tas nekad nevarētu just sāpes,_ja „es" butu baltuma sa-

jūta, tad tas nekad nevarētu redzēt neko zilu vai sarkanu;

ja „es" būtu viena doma, tad tam nekad nevarētu būt vēl kāda

cita doma. Bet ja „es" būtu visu šo sajūtu, jūtu un domu ko-

pīgā summa summarum vai produkts, tad tas nebūtu ne-

kas, jo šie dažādie elementi nerada nekādu vienību un neļau-

jas cits ar citu ķīmiski savienoties, tāpēc ka tad tiem vaja-

dzētu pilnīgi iet bojā, jo sarkanuma sajūta, apvienojusies ar

zilo, nebūtu vairs sarkanums."1)

Vēl interesantāk ir konstatēt, kā Teichmillers dēfinē to

«pirmdzimto grēku", kas pēc viņa domām ir visas asociācio-

nistīgās psīcholoģijas un parasti pat pret to vērsto kritiku pa-

matā: tas ir uz apziņu attiecinātais telpiskais priekšstatīšanas
veids. «Smieklīgais te meklējams tai apstāklī, ka garīgi ele-

menti tiek pielīdzināti telpiski šķirti esošām lietām — nau-

das gabaliem vai kokiem — aizmirstot, ka šīs pēdējās lietas,

būdamas mūsu iztēles spējas produkts, pastāv tikai mūsu at-

ziņas ideālā saturā... Mūsu uzskates tēli, atkarībā no viņos
ienestās kārtības formas — telpas, atklājas, kā šķirti cits no

cita; tomēr pārnest šo uzskates sfairas īpatnību uz apziņas

elementiem būtu tikpat prātīgi, kā gribēt atrast ožas sajūtās

trīsstūrus, četrstūrus, riņķus, — līdzīgi kā redzes sajūtās."
2 )

Te tad nu svarīgi atzīmēt, ka Bergsons izteic gluži
tādu pašu asociācionisma galvenās vainas diagnozi. Tiešām,

tas jau ir viens no galveniem visas viņa filozofijas tematiem,

ka telpiskās schēmas izlietošana apziņas faktiem ir visu psī-

choloģijas un līdz ar to filozofijas kļūdu pamatā. Šo domu

gaitu viņš risina jau savā disertācijā (Essai sur les don-

nees iramediates dc la conscience), kas publicēta
vienā gadā ar Teichmillera pēc nāves izdoto darbu Neue

Grundlegung der Psychologie und Logik.

*) Turpat 179.—180. 1. p. Šī vieta pilnīgi skaidri rada, ka tas, ko

Teichmillers kritizē, kaut arī viņš to nesauc vārda, ir asociacionisms, jo

tā jau ir tipiskā asociācionisma pamattēze, ka apziņa nav nekas vairāk,
ka visu psīchisko pārdzīvojumu summa vai saišķis. Herbarts gan atzīst

„es" ka īpatnēju realitāti, bet nepiedēvē tam nekādu nedz īpatnēju aktīvu

funkciju, nedz saturu un, likdams visām apziņas norisēm noritēt gluži
mechaniski, matēmatiski aprēķināmā veidā, atkarībā no attiecībām starp

izolētiem elementiem,, arī viņš uzņem asociācionisma raksturīgos elemen-

tus. Asociācionismu var, atraisot to no tā klasiskiem vēsturiskiem iemie-

sojumiem, vispān uzlūkot kā zināmu tipisku apziņas struktūras teoriju, kurai
loti dažādas variācijas.

2) turp., 180.—181. 1. p.,
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kur arī vācu filozofs visnoteiktākā veidā formulē savu asociā-

cionisma kritiku. Bergsona doma ir pilnīgi noteikta jau šai

pirmajā darbā. «Tiklīdz mēs mēģinām noskaidrot un anali-

zēt kādu apziņas stāvokli, šis stāvoklis, kaut gan tas savā

būtībā kaut kas loti personīgs, tūliņ sairst bezpersonīgos ārēji

šķirtos elementos, no kuriem ikviens saistās ar kādu sugas

jēdzienu un izteicas kādā vārdā. Bet no tā, ka mūsu prāts,

apbruņots ar telpas priekšstatu un ar spēju radīt simbolus,

izraisa šos daudzos elementus no dotā visuma, vēl neizriet,

ka tie tajā tiešām būtu bijuši arī iekšā. Apziņas visumā

tie nemaz neieņēma telpu un netiecās izteikties sim-

bolos ; tie izaudās cauri cits citam un tā saplūda. Asociācionisma

kļūda tā tad ir tā, ka tas nemitīgi konkrētā fainomena vietā,

kas norisinās apziņā, liek filozofijas darināto rekonstrukciju

un tādā kārtā sajauc fakta izskaidrojumu ar faktu pašu_...
Asociācionists padara „es" par apziņas faktu — sajūtu, jūtu

un priekšstatu agregātu. Bet ja viņš neredz šais dažādos

stāvokļos nekā cita kā tikai to, ko izteic viņu vārds, ja viņš

no tiem patur tikai viņu bezpersonīgo aspektu, — viņš va-

rēs, cik grib, likt tos blakām citu citam, bet nekad viņš ne-

dabūs nekā cita, kā tikai „es" rēgu, ēnu, kas krīt no viņa
telpā."1)

Līdzīgu abu domātāju saskaņu varētu atrast vēl arī viņu

ļoti enerģiskā opozicijā Kantam, kam viņi abi pārmet, ka viņš

gluži nepareizi ir noliedzis un paziņojis par neiespējamu pieeju
īstai pasaules reālitātei un ar to notiesājis filozofiju un zinātni

nodarboties vienīgi ar rēgiem. Teichmillers atzīst, ka „Kants,

stingri ņemot, ir tikai konsekvents leibnicietis, jo arī viņš

subjektam ir galīgi aizmūrējis logus uz ārpusi... tā ka mums,

nesaucot palīgā nekādas senākas autoritātes, ir vieniem pa-

šiem jāstrādā, lai radītu durvis iemūrētām dvēselēm."
2) Bet

gluži līdzīgi izteicas arī Bergsons: «Saprāts, kādu mums to

tēlo Kants, ir ietverts telpiskuma atmosfairā, ar kuru tas ir

tikpat nesaraujami saistīts, kā dzīvs ķermenis ar gaisu, kuru
tas elpo. Mūsu uztvērumi nonāk pie mums tikai pēc tam,
kad tie izgājuši cauri šai atmosfairai. Viņi tur jau iepriekš
uzsūc mūsu ģeometriju, tā ka vēlāk mūsu domāšanas spēja

atrod matērijā tikai tās pašas matemātiskās īpašības, ko tur

jau iepriekš ienesusi mūsu uztveres spēja."
? ) Tāpat kā Teich-

millers arī Bergsons noraidīs šo mūsu hermētisko noslēgtību
no pasaules, norādīdams, ka jau pats Kants, cik tālu viņš at-

*) Essai sur les donnees immēdiates dc la conscience, 125.—127. 1. p.

2) Neue Grundlegung, 58. un 62, 1. p.

3) Evolution crēatrice, 223. 1. p.
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zīst par iespējamu runāt par „lietām sevī" un par Juteklisko

dažādību", kas mūs aficē, ir līdz ar to jau pielaidis, ka kaut

ko no īstās pasaules mēs tomēr izzinām.
1)

Līdzīgā kārtā mēs varētu atrast vēl veselu rindu citu

težu, starp kurām būtu iespējams konstatēt lielu līdzību vai

pat identitāti, —
bet mēs tomēr domājam par labāku turpināt

abu mācību salīdzināšanu viņu asociācionisma kritikā. Ja

tikai pietiekoši padziļina šīs kritikas jēgu un noskaidro tās

robežas ikvienam mūsu filozofam, tad mēs nepieciešami no-

nākam viņu mācību pašā sirdī, kur tad atklājas nevien tikai

citas svarīgas līdzības, bet arī fundamentālas atšķirības. Tas

arī pilnīgi saprotams, jo abiem mūsu filozofiem tā realitāte, uz

kuru galvenā kārtā vēršas un ar kuru nodarbojas filozofiskā

doma, ir cilvēcīgā apziņa.
2) Asociācionisma kritika, būdama

īsti zināmas apziņas struktūras teorijas kritika, tāpēc tad arī

nepieciešami atklās abu mācību dziļākos pamatus.

11. Intellekta kritika un šīs kritikas robežas.

Ja nu mēs šādā kārtā pūlamies vispirms noskaidrot

iemeslus abu aplūkojamo filozofu opozicijai asociācionismam.

tad mēs šīs pirmās opozīcijas pamatā atrodam kādu citu vēl

dziļāku. Mēs jau tikko redzējām, ka pēc abu filozofu domām

asociācionisma kļūdu avots meklējams nepareizā telpiskās

schēmas izlietojumā apziņas faktiem. Bet kāds ir šī nepa-

reizā izlietojuma princips, no kurienes nāk šī tieksme? Te

tad, lūk, atkal mūsu filozofi vienprātīgi atzīst, ka asociācio-

nisma kļūdas nav nekas cits kā tikai speciāls gadījums, kas

izriet no vispārējā aplamā uzskata par intellekta lomu un tie-

sībām apziņas struktūrā. Kamēr patiesībā intellektu vajadzē-
tu izprast tikai kā apziņas daļu, kā vienu funkciju, asociā-

cionisms un arī vēl citi virzieni apzinīgi vai neapzinīgi pielī-
dzina to visai apziņai. Tāds pats pārpratums, tālāk, notiek

šī intellekta produktu (jēdzienu, spriedumu, formulu) novērtē-

jumā: kamēr tie patiesībā ir jau zināms reālitātes pārveido-

jums, tos aplamā kārtā uzlūko par reālitāti, kāda tā ir pati
par sevi. Tādā kārtā nevien Bergsons, bet arī Teichmillers

x ) turp,, 224. 1. p.
2) Ar šo jēdzienu mēs šai raksta saprotam psīchisko reālitāti vis-

pār. Teichmillers šai gadījumā drīzāk teiktu „dvēsele", kamēr „apziņa"
(das Bewusstsein) nozīmē viņam refleksīvo apziņu, t. i. psīchisko reāli-

tāti, kas jau pati aptver sevi. Salīdz, it sevišķi nodalu Die Relation un

Materie und Form vel neizdotā Teichmillera darbā Logik und Kategorien-
lehre, .kas drīz tiks izdots un kura norakstu mēs varējām izlasīt aiz Kaunas

universitātes profesora V. Šilkarska laipnības.
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var tikt nosaukts par „antiintellektualistu", kaut an, ka mes

to tūliņ redzēsim, ne gluži vienādā nozīmē.

Katrā ziņā nav nekādu šaubu, ka Teichmillers netaupa

pūļu, lai rādītu, ar kādām kļūmīgām sekām filozofijai draud

pārmērīgs un vienpusīgs intellekta kults. Ja «atziņas spēju

neuzlūko par vienu spēju blakām citām, bet par augstāko for-

mu, līdz kurai pakāpeniski paceļas viss dvēseles un gara sa-

turs, tad visas citas spējas var tikt atzītas tikai par zemākām

atziņas spējas pakāpēm." 1) Šāda veida intellektuālisms ne-

spēj saprast ne mākslas, ne reliģijas īstās dabas, un vispār

tas cieš neveiksmi visu svarīgāko problēmu atrisinājumos.
To var redzēt jau pie Platona — visu racionālistu galvas.

„Tā kā Platons piegriež vērību tikai atziņas funkcijai, tad sa-

protams, ka vissvarīgākās lietas viņam paliek nenoskaidrotas

vai pat pārprastas, kādēļ viņš arī nespēj dot apmierinošu iz-

skaidrojumu ne par Dievu, ne par dvēseli, ne reliģiju, ne ma-

tēriju, ne par jūtām vai gribu un kustību, un tāpēc tas īsti ne-

zina arī, kur novietot vispār atziņu un pašu prātu, jo viņš nav

atradis tiem piederīgo vietu mūsu garīgo funkciju koordinātu

sistēmā." 2) Šie paši iebildumi, saprotams, vēl lielākā mērā

vēršami pret Hēgeli, ko Teichmillers ierindo panteistos.

„Panteisti nemaz nemana, ka tie atslīd dogmatiskā projekcija,
tiklīdz tie liek viņu domātām pasaules determinācijām pastā-

vēt kaut kā fantastiskā veidā pašām par sevi, pie kam kā fiē-

gelim, tā viņa ticīgiem lasītājiem liekas, it kā dabas parādībām
un subjektīvā, objektīvā un absolūtā gara determinācijām

piemistu arī esamība, par ko, saprotams, bez naivas projek-
cijas nevar būt ne runas. Šī panteisma kļūda tā tad pastāv

intellektuālistīgā vienpusībā, atkarībā no kuras visa pasaule
tiek izprasta it kā nospēlēta atziņas funkcijā." 3) Ja tādā kār-

tā zināmu veidu filozofiju trūkumi nāk no pārmērīgām intel-

lekta pretenzijām, tad, acīmredzot, vienīgais līdzeklis pret
šiem trūkumiem ir nolikt intellektu tā īstā vietā, proti: atzīt

to tikai kā vic nu funkciju, blakām divām citām — darbībai

un jūtām (gribai). 4)
Šinī sakarībā kā uz personīgu un svarīgu jaunatradumu

Teichmillers ar lielu uzsvaru norāda uz nepieciešamību iz-

šķirt atziņu kā intellekta funkciju un apziņu kā tiešu ap-

tverumu. Šīs divi lietas nepieciešami saistītas: mēs varam

but zināšanu īpašnieki, paši to nemaz nemanot, vai, vismaz, ne-

*) Religionsphilosophie, 482. i. p.
2) turp., 498. I. p.
3) G. Teichrniiller, Philosophie des Christentums, izdevis E. Tenn

mans, Tartu, 1931., 80. I. p.

*) Neue Grundlegung, 17. 1. p.
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aktualizējot šīs zināšanas, No tā izriet, ka ir jāšķir atziņa un

apziņa. «Atziņas jēdziens tā tad jāatšķir no apziņas jēdziena,
jo ja arī mēs piekrītam, ka atziņa, varbūt, tik tad ir lietojama,
kad tā kļūst apzināta, no tā tomēr neizriet apziņas un atziņas

identitāte, tāpat kā kāda naudas summa, kamēr mēs neatce-

ramies, kur esam to nolikuši, nevar gan tikt izdota, bet to-

mēr nesakrīt ari ar atmiņu par viņu."
1) Ikvienu atziņu Teich-

millera izpratnē raksturo tas, ka tā ir koordinātu sistēma, kurā
vismaz divi attiecību punkti (Beziehungspunkte) tiek apvie-
noti kādas funkcijas vienībā (zu der Einheit einer Funktion

zusammengefasst werden).1) Apziņas īpatnība turpretim ir,

ka tā neveido nekādu attiecību un ka tai nav nekādu attie-

cību punktu. Lai paskaidrotu savu domu, Teichmillers izlieto

šādu piemēru: „Ja mēs ieraugām pa kādu šķirbu tumšā telpā
baltu plankumu, tad mums ir krāsas sajūta; šī sajūta ir ap-

ziņa, bet ne atziņa. Turpretim, tiklīdz mēs padarām šo ap-

ziņu par domas vai atziņas priekšmetu un izsakām savu at-

zinumu teikumā, tad tūliņ parādās piederīgie attiecību punkti,
pie kam vienkāršā apziņa ir viens no šiem punktiem. Tā tad,
ja nebūtu apziņas, tad nebūtu arī atziņas, bet ne otrādi; jo

mums ļoti labi var būt apziņa, piem. sajūtas, lai gan no tām

netiek veidotas atziņas; tāpēc mēs tad arī dzīvniekiem pie-

dēvējam sajūtas un tā tad arī apziņu, bet neuzskatām tos par

cienīgiem būt apbalvotiem ar domāšanas privilēģiju."
2)

Šī Teichmillera atzītā izšķirība starp apziņu un atziņu
ierosina ļoti interesantus salīdzinājumus ar Bergsona mācību

un ar to lielā mērā atļauj prēcīzāk noskaidrot abu filozofu uz-

skatus. Vispirms nav nekādu šaubu, ka Bergsons varētu pil-

nīgi parakstīties zem tiem pārmērīga intellektuālisma pārme-
tumiem ,ko Teichmillers vērš pret ideālistīgo filozofiju. Ja to-

mēr šinī punktā saskaņa starp abiem filozofiem nebūtu gluži
pilnīga, tad vienīgi tāpēc, ka Bergsona izpratnē šai kritikai,
vērstai pret intellektu — vismaz cik talu šim vārdam pie
abiem ir vienāda nozīme

3) — vajadzētu būt radikālākai un

vispārīgākai. Tiešām, Teichmillers vēl ir tai ziņā kantietis,
ka telpa un laikā dotā pasaule viņam ir tikai fainomenu pa-

saule
ļ viņam tāpēc nemaz nerodas jautājums par absolūtās

realitātes izzināšanu: šī izziņa viņam par spīti dažiem šķie-
tami pretējiem izteicieniem, tāpat kā Kantam, ir noliegta uz

*) turp., 19. i. p.
2 ) turp., 19.—20.
3) Mes_ tūliņ redzēsim, ka vārdu «intellekts" abi filozofi neizprot

gluži_tai paša nozīme, ar ko vismaz dala no viņu izteikumu izšķiribam
meklējama terminoloģijas dažādībā.
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visiem laikiem. Pie viņa tāpēc nevar būt runas par intellekta

pāraudzināšanu, lai to darītu spējīgu izzināt absolūto reāli-

tāti, nedz pat par tādu viņa reformēšanu, lai tas neradītu

vairs šķēršļi šādai izziņai. Viņa nolūks nav izdarīt kādu ra-

dikālu reformu: viss, ko viņš grib, ir padarīt intellektu vai-

rāk pielāgotu parastam atziņas uzdevumam, panākot lai tas

nesajauc to, kas jāšķir, un ka, sakarā ar to, tas neuzlūko sevi

par vienīgo reālitāti. Bergsona nolūki šai ziņā ir plašāki:

viņš tiecas pat uz „ārējās pasaules" absolūtu izziņu. Viņam

tāpēc nepietiek novilkt robežu intellekta atziņai (kaut arī vi-

ņam šis uzdevums ir viens no galvenajiem), nedz vispār ierobe-

žot to kvantitātīvi — viņš grib to, ja tā var teikt, pārveidot
arī kvalitātīvi: „tīrīt" to,, padarīt to lokanāku, pāraudzināt

to, atradināt to no nelabiem, praktiskā dzīvē iegūtiem para-

dumiem. Viņa antiintellektuālisms tā tad, šķiet, daudz

radikālāks kā Teichmillera, kas attiecas tikai uz esamības

struktūru, un izteicas, galvenā kārtā, protestā pret mācībām,

kas grib izraisīt visu reālitāti intellekta funkcijās. Teichmil-

lers apmierinās ar to, ka ienes intellektuālismā kvatitāti-

va rakstura korrektūru. Kas attiecas uz atziņu, intellekta

kompetences paliek neaizkārtas: tas ir vienīgais atziņas lī-

dzeklis, tam ir tiesības vērsties uz visu. Vienīgais, ko tas

nedrīkst aizmirst, ir, ka ārpasaules izziņas gadījumā visas

viņa sintezēs un tāpat arī formulas neatklāj nekā no absolū-

tās reālitātes, bet, kā tas jau izriet no visas šīs aktivitātes un

tās nosacījumu dēfinīcijas, ir pilnīgi relātīvas attiecībā pret
cilvēku un viņa perspektīvistīgo pasaules vērojumu.

Bez šaubām arī šai pasaules vērojumā atklāsies gadījumi,
kur parastās intellektuālistīgās metodes izrādīsies nepietieko-
šas un vedīs strupceļā un pie paradoksa. Vēl vairāk šo pa-

rasto intellektuālo metožu trūcība kļūs redzama, kad ar tām

mēģinās izzināt psīchisko reālitāti. Mēs to jau redzējām ap-

ziņas analizēs gadījumā, kur intellekts, mēģinādams ietvert

šis īpatnējās esamības sfairas faktus savās no telpas priekš-
stata atvasinātās schēmās, nonāca pie mūsu „es" nolieguma.
Bet Teichmillers nesecina no tā līdzīgi Bergsonam, ka intel-

lekts būtu nepielāgots savam uzdevumam. No asociācionisma

kļūdām viņš nesecina, ka intellektu raksturotu iedzimta ne-

spēja veikt attiecīgo uzdevumu, bet viņš izskaidro šīs kļūdas
ar pārmērīgu padošanos redzes maņas autoritātei un tās no-

dibinātiem paradumiem, kas savukārt izskaidrojas ar ārkār-

tīgi svarīgo lomu, kas šai maņai ir praktiskajā dzīvē. Ņemot
vera šo apstākli, arī viņš ieteic atkratīties no šai dzīves prak-
se iegūtiem rupjiem paradumiem un uzaicina pāraudzināt ne-

vis intellektu, bet novērošanas spēju. „Galvenā kārtā ir jā-
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mācās novērot un jāizglītojas, lai visur neizlietotu parastās re-

dzes uztveres formas, līdzīgi zemnieciskiem cilvēkiem, kas

savus rupjos paradumus patur arī smalkākā sabiedrībā. Garā

nemaz nav šādas jutekliskas šķirtības, un tomēr ikviens ap-

ziņas akts atšķiras no cita. Tikai tāpēc ir iespējams, ka at-

ziņa aptver attiecību punktus un darina savus slēdzienus no zi-

nāma redzes viedokļa. legūtais jēdziens tad atkal ir dots kā

īpatnēja apziņa, bet tā var būt tikai atzinējam, kam reizē ir ari

attiecības punktu apziņa."
1) Intellekts tā tad Teiehmilleram ir

noteikta spēja un kā tāda negrozīga: tās funkcija ir noteikt at-

tiecības un sintezēs starp zināmiem attiecību punktiem. Ja

viņam atziņā būtu izdarāma kāda reforma, tad šai reformai,
kā jau teikts, vajadzētu pastāvēt intellekta, kā vienas apzi-

ņas spējas, robežu noteikšanā attiecībā pret vairākām citām

līdzīgām spējām. Tas, kas būtu jāpāraudzina, nebūtu vis in-

tellekts, bet spēja redzēt.

Ja šis noteikums ir izpildīts, un ja atziņa vērsta uz tai

pielāgotu_ priekšmetu, tad tā, arī pēc Teichmillera domām,

spēj atklāt pašu reālitāti. Tā tas ir, piemēram, kad mēs vēr-

šami skatus paši uz sevi: vēl vairāk kā Bergsons, Teichmil-

lers atzīst, ka šeit mēs pieskārāmies autentiskai reālitātei.

Musu „es" jēdziens tādā kārtā kļūst viņam, kā viņš saka, par

objektīvu katēgoriju, kas atšķiras no citām katēgorijām, ko

viņš sauc par perspektīvistīgām, ar to, ka ar tās palīdzību
reālā būtne domā pati sevi. „Esība (Ichheit) ir gan kā priekš-
stats (ideell) katēgorija, bet tā reizē ir arī reāla, jo tā ir viņa

pati, ko stata priekšā tās ideālais saturs, proti, reālās būtnes

pašapziņa." 2) Objektīvajās katēgorijās, kas mums atklāj rea-

litātes dabu, tālāk jāieskaita arī „es" aktu jēdzieni, piem. mī-

lestība, dusmas v. t. t. Objektīva vērtība tā tad piešķirama
ari domas aktu jēdzieniem-. Doma kā akts ir gluži nepiecie-

šami autentiskās reālitātes atklāsme. Ja iziet no šī fakta un

pārdomā par viņa iespējamības nosacījumiem, tad — līdzīgi
Dekartam — var nonākt pie visai svarīgām konjektūrām par

dažām vispārējām reālitātes īpašībām. «Domāšana kā ap-

ziņa ir reālās būtnes pašatklāsme. Līdz ar to domāšana ti-

kai tad ir_ attiecināšana un tikai tad patiesa, kad pati reālā
būtne visās savās darbībās ir sakarībā un — tā kā ikviena

attiecība veido vienību — kad, beidzot, reālais pats ir vie-

nots un savu daļu sakarību noslēdz vienībā. Līdz ar to do-

māšana savā dabā ir novedama uz paša esošā dabu, kas domā

kļūst pati sev apzināta. Tāpēc tad arī augstākā katēgorija ir

*) Neue Grundlegung, 181. 1. p.
2) Logik und Kategorienlehre, nod. Die Relation.
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relacija vai attiecība, jo visam kategorijām ka domāšanas for-

mām nepieciešami jābūt attiecības formām."1)

Vai relācijas katēgorija tā tad būtu objektīva? Šādā
veidā izteikts jautājums ir divdomīgs. Izprasta _kā akts

(= aktivitāte) relācija līdzīgi citiem „es" aktiem ir realitātes iz-

teiksme un kā tāda tā — pēc Teichmillera — ir pamatota

vispārējā reālitātes dabā. Bet vai no tā izriet, ka arī visas

tās attiecības, kas tiek veidotas ar šīs kategorijas palīdzību,
ir objektīvas? Citiem vārdiem — izlietojot moderno faino-

menologu terminoloģiju — vai domas akta reālitāte garantē

arī intencionālā satura reālitāti? Acīmredzot, tāda nevar būt

Teichmillera doma. Viņš relācijas katēgorijas nozīmību iero-

bežo ar visai noteiktu sfairu. Kādas katēgorijas izlietojums

dod objektīvus (Teichmillera nozīmē) rezultātus tikai tad, kad

tā ir attiecināta uz reālo un nevien tikai ideālo esamību. „Lie-

tišķās katēgorijas kā uztveres formas pieder ideālai esamī-

bai, turpretim viņu saturs un priekšmets ir reālais pats, kas

ar tām apzinās pats savu būtību. Ar perspektīvistīgām tās

sakrīt divi punktos, proti, ka abas ir ideālas un reizē reālā

subjekta faktiskās darbības, bet atšķiras divi citos punktos,

proti, attiecībā uz savu objektu un savu nozīmību (Gūltigkeit).

Perspektīvistigo kategoriju objekts ir ideālā esamība, lie-

tišķo kategoriju objekts, turpretim, reālā subjekta būtība.

Perspektīvistigo kategoriju nozīmība attiecas tikai uz subjek-
tiem, kas ar līdzīgu apziņas aprobežotību uztver un apvieno

priekšstatus; lietišķo kategoriju nozīmība turpretim ir ab-

solūta, cik tāli tās atklāj atziņai lietu būtību. No šīs katego-

riju attiecības redzams, ka lietišķās katēgorijas var_ kļūt arī

tikai perspektīvistīgas. Būdamas ideālas, tās ir vispārīgas un

var tā tad tikt aplūkotas pašas par sevi šķirtas no sava ob-

jekta un tikt attiecinātas uz ideālo sfairu."
1)

Relācijas katēgorija tā tad jāuzlūko par objektīvu, cik

tali Jo izlieto reālai pasaulei, t. i. vispirms tai pasaulei, kas

atklājas mūsu „es'ā". Izlietota jutekliskai pasaulei, tā kļūst
perspektivistīga, relātīva pret cilvēku. Likdams tādā kārtā

uzsvaru uz īstās un šķietamās pasaules (die wirkliche und die

scheinbare Welt) izšķirību, un, pieņemot pirmās pamatā mūsu

„esam" analoģiskas substances, Teichmillers, kā zināms
2), no-

nāk pie Leibnica mācību atgādinošas monadoloģijas. Viņa
mācībai tā tad divi puses: cik tāli tā kvalificē telpisko un lai-

*) turpat, apakšnodaļa. Verhāltnis der perspektivischen zu den sach-

lichen Kategorien.

2) Sk. manu rakstu „Gustavs Teichmillers", Burtniekā, 1932., XII.
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cisko pasauli kā šķitumu, tā vēl visai tuva ideālismam (vai,

precīzāk, fainomenālismam), cik tāli, turpretim, tā atzīst cil-

vēka „es" kā fundamentālu reālitāti, to var jau uzlūkot kā

reālisma izpaudumu.

111. Apziņa un atziņa.

Šie konstatējumi atļauj mums tuvāki prēcīzēt aplūkoja-
mo filozofu atziņas mācības. Izrādās, ka dažos punktos tās ir

tuvākas nekā tas varētu likties pirmā brīdī, un dažas šķieta-
mās izšķirības īsti pastāv tikai terminoloģijā. Bergsons iz-

prot intellektu plašāki nekā Teichmillers: tas viņam nav vien

tikai terminu manipulētājs, bet aptver arī terminu veidošanas

aktivitāti un tādā kārtā pienāk visai tuvu percepcijai, kļūdams

par galveno tās deformētāju principu. Intellekts Bergsonam
tā tad nozīmē nevien tikai formālu attiecību apjaušanas spēju,

bet it sevišķi vēl īpatnēju visas teorētiskās aktivitātes orien-

tāciju uz .kalpību dzīves praktiskajiem mērķiem. Līdz ar to

tad arī viņš savu intellekta reformas prasību mazāk attiecina

uz terminu manipulēšanu, kā uz to veidošanas aktu. Te tad

nu jāņem vērā, ka viens no šo terminu avotiem ir percepcija.

Bergsons tāpēc tad arī it sevišķi prasīs percepcijas izsmalci-

nāšanu, un tā būs šī percepcijas izsmalcināšana, kas novedīs,

no vienas puses, pie matērijas intuicijas (tīrā percepcija), bet

no otras — pie psīchisko aktu un viņu jēgas intuicijas (intuī-
cija tiešā nozīmē). Pēc tā, kas ir teikts par objektīvām ka-

tēgorijām, ir skaidrs, ka šāda intuicija arī Teichmillera domai

nav tik sveša, kā tas varētu likties pirmā brīdī. Ka tas tie-

šām tā ir, to pilnīgi noteikti apliecina jau citētā Teichmillera

prasība, ka patiesas pasaules iztulkošanas nolūkos vispirms ir

jāmācās „novērot", pie kam šī „pareizā novērošana" pēc bū-

tības nav nekas cits, kā tikai īpatnējs intuicijas veids. Tie-

šām, šis percepcijas priekšmets Teichmilleram, gluži tāpat kā

intuicijas priekšmets Bergsonam, nav vis kāda fainomenāla

parādība, bet autentiska reālitāte, proti psīchiskā reālitāte,
ko Teichmillers šai gadījumā sauc par „Geist". Tālāk visai

raksturīga ir Teichmillera prasība, lai „pareizā percepcija"
uztvertu savu priekšmetu neatkarīgi no telpas schēmas, ne-

piedēvējot tam jzplatību.
_

Šī prasība dibinās fundamentālā

atzinuma, ka psīchiskā reālitāte nepadodas telpiskam iztulko-

jumam, „jo gara nemaz nav jutekliskās šķirtības, kaut gan

ikviens apziņas akts atšķiras no cita." Bergsona terminolo-

ģijā tas nenozīmētu neko citu, kā tikar to, ka jāizšķir kvantita-

tīva daudzība, kas cieši saistīta ar telpu, no cita veida īpat-
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nējās daudzības, kas raksturīga apziņai.
1) Šo „cita veida"

daudzību Bergsons sauc par „kvalitātīvu" un raksturo viņu

ar to, ka tā nepielaiž nošķiramus elementus un sadalīšanu da-

ļās. Ja arī Teichmillers, varbūt, neietu gala slēdzienos gluži
tik tālu, kā Bergsons, proti — līdz visu kvantitātes pazīmju

noliegšanai apziņā, tomēr viņa psīchiskas realitātes raksturo-

jums ar to, ka tā nepielaiž no šķirtiem' elementiem veidotu

daudzību, bet reālizē sevī cita veida dažādību, mums dod pie-
tiekošu pamatu, lai konstatētu, ka viņš ir pavisam tuvu Berg-

sonam tā „tiešo apziņas datu" — intuicijas objekta — rakstu-

rojumam.

Katrā ziņā konstatēsim tālāk, ka Teichmillers dažiem

faktiem piedēvē pilnīgi tādu pašu nozīmi kā Bergsons saviem

„tiešiem apziņas datiem": šie fakti ir pirmie „attiecību punk-
ti" (Beziehungspunkte), vai kā Teichmillers vēl tos sauc —

„atziņas avoti" (Erkenntnisquellen). Šie pirmie „attiecību

punkti" — visu tālāko secinājumu pēdējie avoti ir — es, dar-

bība (ieskaitot tajā ari atziņas aktus), jūtas vai griba un

Dievs.
2) Bet kamēr Bergsons pievēršas šo dotumu saturu

tuvākai analizei un aprakstam, tikmēr Teichmillers domā, ka

tie nav tuvāki izanalizējami, un tāpēc koncentrējas uz viņu sav-

starpējo attiecību noskaidrošanu. Tā kā atziņa Teichmillera

izpratnē vienmēr ir attiecība, relācija, tad „lieta sevī", bez at-

tiecības pret izzinošo subjektu, pēc dēfinīcijas nevar kļūt par

atziņas objektu. Absolūti esošais var gan kļūt apzināts, tā

tad tikt „turēts īpašumā" kā reālitāte, bet tas nekad nav at-

ziņa. Teichmillers tieši pasaka, ka tāds atziņas veids, kā ap-

ziņa, tiešo dotumu intuīcija, nav iespējams
3

).

*) Sk. Essai sur les donnēes immēdiates 97., 174. 1. p.

2) Sk. Neue Grundlegung, 40. 1. p. Bet kāpēc šai atziņas avotu uz-

rādījumā nav minētas citas reālitātes, t. i. citi „es"? Acīmredzot tāpēc,
ka citi „es", Teichmillera izpratnē, netiek tieši uztverti, bet mums par to

esamību ziņo tikai viņu darbība, kura gan arī netiek uztverta tieši, bet

uz kuru vērš uzmanību šo darbību konsenkvences, proti — zināmas musu

ķermeņa reakcijas. Šo reakciju pairasti sauc par „sajūtu", bet Teichmil-

lers ar sevišķu uzsvaru norāda uz savu Jauno izskaidrojumu", kā viņš
saka, pēc kura sajūta identificējama ar darbību. Ar to atkal iezīmējas
jauna analoģija ar Bergsona sajūtu novešanu uz kustību — gan ne mūsu

ķermenī, kā to dara Teichmillers — bet pašā matērijā. Salīdz. Neue Grund-

legung, 64., 71. v. t. 1. p.; Darvinismus und Philosophie, 7.—8. 1. p.; Berg-
son, Matiēre et mēmoire, 232. 1. p.

3) Neue Grundlegung, .279. 1. p. Starp citu var atzīmēt, ka arī pats

Teichmillers Jieto izteicienu „intuicija", bet tikai, no Bergsona viedokļa,
loti vispārīgā nozīmē: viņam intuicija ir ikviens vienkāršs atziņas akts,
kas ar vienu domas kustību aptver kadu dotumu daudzību (sk. Die wirk-

liche und die scheinbare Welt, 34. 1. p.). Viņš sauc par intellektuālu intuī-

ciju ideju radošo aktu. Sk. Neue Grundlegung, 288.-282. 1. p.
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Par spīti šai izšķirībai un pat formālai opozicijai terminos,

ir skaidrs, ka Teichmillers un Bergsons iztirzātajā gadījumā
runā par to pašu lietu un runā pie tam divi veidos, kas, var-

būt, savā starpā nav gluži nesamierināmi. Tiešam, termins

„apzināties" Teichmiilera izpratnē pilnīgi atbilst intuicijas jē-

dzienam Bergsona filozofijā, — abi filozofi ar šiem dažādajiem

terminiem apzīmē vienu un to pašu lietu, proti — punktu, kurā
mēs pieskārāmies absolūtai esamībai. Bet kā ikviens no tiem

interpretē šo pieskaršanos? Pirmajā brīdī var likties, ka šīs

interpretācijas ir pilnīgā pretrunā un izslēdz viena otru:

Teichmillers, kā mēs redzējām, noliedz, ka šī «pieskaršanās"
būtu atziņa, Bergsons atkal tieši apstiprina to. Tuvākā ap-

lūkojumā tomēr šī pretruna starp abiem filozofiem izrādās

mazāk liela. Kad noskaidro izteikumu jēgu, tad izrādās, ka

Teichmillera noliegums stipri tuvojas apstiprinājumam, bet

Bergsona apstiprinājums noliegumam. Bergsons, tiešām,
saka, ka intuīcija ir atziņa. Bet vai tā ir atziņa parastā
nozīmē? Nekādā ziņā. Viņa ir noteiktā pretstatā intellektuā-
lai atziņai: kamēr pēdējā ir ārēja, notiek pa gabaliem!, ar daļ-
veidīgiem uztvērumiem, kas vairāk atspoguļo cilvēka vajadzī-
bas nekā pašu reālitāti, tikmēr intuīcija iziet no iekšienes, no-

tiek vienā reizē un tiecas novest pie izzinošā subjekta un iz-

zināmā objekta sakrišanas. Intellektuālā atziņa izteicas ter-

minos, kas ir ārēji cits citam, izteicas spriedumos, vārdos, —

intuicija tiek justa, tiek pārdzīvota, ir neizteicama — ta iz-

gaist, tiklīdz tā izpaužas uz ārieni. Mēs jau kādā citā darbā1)

nonācām pie jautājuma, kādēļ, ja intuicija un_ intellekta funk-

cijas ir tik pretējas, viņš ietver tās vienā kopējā — atziņas jē-

dzienā? Atbildi mēs atradām konstatējumā, ka intellektuālā

un intuitīvā atziņa Bergsonam ir it kā divi paveidi kādam

augstākam sugas jēdzienam, ko varētu saukt par „reālitates

iegūšanu savā varā", pie kam intuitīvā atziņā šī iegūšana butu

tieša un aktuāla, — otrā turpretim tikai simboliska. Katrā

ziņā pēc visa teiktā attālumam starp Bergsona un Teichmille-

ra uzskatiem vajadzētu stipri samazināties: Bergsons tikpat
enerģiski kā Teichmillers atsakās pielīdzināt intuīciju tam, ko

pēdējais sauc par atziņu: abas tās atšķiras viena no otras

tieši ar tām pašām raksturīgajām pazīmēm, kas, pēc Teichmil-
lera, šķir arī apziņu un atziņu.

_

No otras puses ir atkal skaidrs, ka ari Teichmilleram

ir_ jāpiedēvē apziņai zināma informācijas vērtība: ja ne, —

ka tad izskaidrot to, ka mēs nekad nesamainām ne savus prie-

*) Le problēme dc la connaissance dans la philosophie bergsonienne,
Paris, 1930. (Vrin).



kus ar savām bēdām, ne sarkanā sajūtu ar zilā sajūtu? Bez

šaubām, vārdos viņš to skaidri izsaka diezgan reti;1) viņš

pat nejautā par apziņas informātīvo funkciju, bet visa_ viņa

mācība neizbēgami implicē šādas funkcijas pastāvēšanu.

Viņš pieskaras mūs interesējošai problēmai ar savu „sēmeio-
tiskās" atziņas jēdzienu. Reālitāte pati sevī viņam nav tieši

izzināma, bet tikai ar simbolu, vai, kā pats saka, ar zīmju
(sēmeia) palīdzību. „Es atšķiru, saka viņš, tiešo apziņu, kas

ir bez atziņas, no sēmeiotiskās atziņas, jo, kad mēs kādu savu

apziņas stāvokli apzīmējam ar vārdiem „piepūlēšanās", enerģi-
ja" un tml., tad mēs to esam jau attiecinājuši uz ko citu un esam

tā tad pārgājuši jau uz sēmeiotisku atziņu; pati apziņa tomēr ir

pavisam kas cits, nekā šī garīgā paziņošanas un priekšstatī-
šanas funkcija, jo tā nevar tikt ne paziņota, ne pārnesta uz

citu, bet ir tikai neatzinīgs (erkenntnislos) attiecības punkts,

uz kuru vērš skatus attiecinošā priekšstatīšanas funkcija
un ko, runājot citiem, atgādina ar kādu vārdu it kā ar zīmi,

pieņemot, ka līdzīgs apziņas stāvoklis tiem nav nepazīstams

un ka tie arī jau pieraduši, dzirdot zināmu vārdu, domāt par

šo īpatnējo apziņas stāvokli. Pats šis apziņas stāvoklis to-

mēr katrā ir citāds un laika ziņā ir tikai vienu reizi dots, ka-

mēr vārds ir atgādināšanas zīme, bet jēdziens sēmeiotiskā at-

ziņa visiem attiecīgiem aktiem. Tomēr tikai ar šo apziņas stā-

vokli jēdziens var rasties un tā pareizība katrā atsevišķā ga-
dījumā tikt pārbaudīta un nostiprināta."

2)

Šis teksts, pēc mūsu domām, neapšaubāmi pierāda, ka

Teichmillers atzīst, ka apziņai, kā viņš to izprot, ir informa-

tīva vērtība. Tās pirmā un vissvarīgākā funkcija ir vadīt at-

ziņu un noteikt zīmju (vārdu) izvēli. Ir lieki atgādināt, ka

tieši tāda pati ir arī intuicijas praktiskā loma Bergsona iz-

pratnē; pati par sevi neizteicama, tā suģestē pareizos iztei-

*) Tā, pieru. Logik und Kategoriemlehre (nod. Die Relation): „Kad
mes dusmojamies, tad mēs to uzlūkojam par reālu notikumu un ne tikai

vien par musu kā kad, piemēram, mēs pasaka braucam uz

mēnesi, bet mes to attiecinām uz savu reālo būtni. Reizē ar to šis no-

tikums tiek arī apzināts, t. i. mūsu reālai būtnei, kas dusmojas, ir

reize arī _a tziņ a par savu dusmošanos" (retināļums_ mūsu). Salīdz, ari

ar jau citēto vietu: „Domāšana kā apziņa ir reālās būtnes pašatklāšanās."
Salīdz, ari ar nākošo piezīmi.

2) Neue Grundlegung, 42. 1. p. Par zīmju interpretāciju salīdz.
49. 1. p. „Cik talu niu mēs šo apziņu ņemam par attiecības punktu mūsu

atziņas funkcijai, mēs varam pāriet uz reālās esamības izziņu, kura tomēr

reālitāti nekad nevar izskaidrot ar tīri ideāliem (= priekšstatītiem) ele-

mentiem, bet var tikai norādīt uz to, tā tad dot tikai tīri sēmeiotisku at-

ziņu, jo norādītais mums vienmēr jāpapildina no pašu
apziņas, bez kuras līdzdarbības mēs dzirdētu tikai

vārdus bez jēga s." (Musu retinajums.)

353*
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eienus un izlabo intellekta kļūdas
i

kas, atstāts pats sev, ātri

noklīst un zaudē sakaru ar reālitāti.
1

) Otra apziņas funkcija

atziņā Teichmilleram bija zīmju interpretācija;_ bez_ attiecības

pret apziņu vārdi būtu bez nozīmes, tiem nebūtu jēgas. Bet,
vai var būt vairāk informātīvas funkcijas, kurai atziņas konsti-

tūcijā būtu lielāka loma, kā vārdu atrašana nozīmei vai nozīmes

izprašana vārdos? Te tad nu atkal atzīmēsim, ka gluži tā-

pat arī Bergsonam otrs svarīgs intuicijas uzdevums ir atrast

nozīmes, iedvest dzīvību, dot dvēseli zīmēm, kas pašas par

sevi ir nedzīvas.
2)

Mēs tā tad varam teikt, ka aiz formulām, kas ikvienā

no abiem domātājiem šķiet citādas, slēpjas gluži analoģiska
atziņas izpratne. Abi noliek zināmas robežas intellektuālās

atziņas pretenzijām atklāt vienai pašai ar saviem spēkiem
reālitātes īsto dabu. Viņai jāapvienojas ar kaut ko līdzīgu tie-

šam, reālitātes aptvērumam, ko Teichmillers sauc par „apzi-

ņu", bet Bergsons par „intuiciju". Šī vienas un tās pašas funk-

cijas nosaukšana divi dažādos vārdos ir visai pamācīga un

rāda ikvienu aplūkoto mācību no jaunas puses. Teichmillera

ieņemtā pozīcija, kas atsakās saukt apziņu, t. i. intuiciju par

atziņu, izskaidro, kāpēc kritiķi ir varējuši pārmest Bergso-
nam divi katēgoriju, „ordo essendi" (esamība) un „ordo cog-

noscendi" (atziņa) sajaukšanu. Tiešām, vai Bergsona intuī-

cijai (vai Teichmillera apziņai) būtu lielāka informātīva vēr-

tība kā kaut kurai reālitātei, kā kaut kuram faktam, kas vien-

kārši eksistē? Vai, tā nebūtu aplama vārda izlietošana —

saukt visu par informāciju, kas kļūst par tādu tikai tad, kad

uz to vēršas refleksija? Kāds fakts pats par sevi vēl nav

informācija, — vismaz ja nelieto šo vārdu pārāk plašā meta-

foriskā nozīmē un tādā kārtā nepārvērš visu diskusiju par

vardu spēli. Atziņa — tā ir spriedums par reālu priekšmetu,,
ne šis priekšmets pats.

Šāda veida refleksijas, šķiet, ir noskaņojušas Teichmil-

leru nedot apziņai atziņas vārdu. No šī viedokļa ir visai in-

teresanti Teichmillera iebildumi3) pret Loci (Lotze), kas gan-

drīz tādos pašos vārdos kā Bergsons savā rakstā „La per-

ception dv changement", izsakās, ka sajūta ir pilnīgāka at-

ziņa nekā diskursīvā atziņa, kas arī viņam, tāpat kā Bergso-
nam, ir tikai „izlīdzēšanās". Teichmillers pretojas šiem Lo-

ces uzskatiem: sajūta pati par sevi nav atziņa, bet tikai tad,
kad ta ir jēdzienu organizēta; viņa viena pati nedod arī ne-

*) Evolution creatrice, 193. 1. pi
2) Sk. Introduction ā la metaphysique, Revue dc mētaph. et dc

morāle, 1903, 35.-36. 1. p.; Intuition, philosophique, turp., 1911. 821 1. p.
3 ) Logik und Kategorienlebre, nod. Die Oualitāt.
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kādu drošību par sava objekta reālitāti. īstā atziņa ir un pa-

liek tikai tā atziņa, kas notiek ar jēdzienu palīdzību, un viņš
uzlūko to par pilnvērtīgāku nekā sajūtu, atsaucoties uz ar-

gumentiem, ko mēs jau labi pazīstam kopš Platona laikiem.

„Es neatzīstu augstākā atziņas veida nepilnību,_ bet līdz ar

Platonu ticu cilvēka ilgām pacelties no nepilnīgas jutekliskas
uzskates skaidrības līdz jēdzienu augstākai skaidrībai, no enu

alas nakts līdz ideju gaismai."
1) Teichmillera ideāls tā tad

paliek konceptuālā atziņa un, ja viņš to kritizē, tad tikai, lai

ievestu to viņas likumīgās robežās un tā padarītu to mazāk

ievainojamu. Kritizēdams to tādā kārtā gluži citos nolūkos

kā Bergsons, viņš tomēr izteic domas, kas pilnīgi pieņemamas

arī pēdējam. Te jāievēro vēl tikai, ka Teichmillera rezervēta

izturēšanās pret sajūtām, prēcīzi ņemot, īsti attiecas tikai uz

ārējām sajūtām. Ir jau ticis aizrādīts, ka tiešai apziņas (vai

pareizāki — dvēseles) aktu percepcijai viņš atzīst daudz aug-

stāku vērtību, jo tā, pēc viņa uzskatiem, ir vienīgais ceļš, kas

ved tieši pie reālitātes atzīšanas, un visi citi galu galā balstās

tikai uz to.

Tālāk ejošs visu šo jautājumu iztirzājums novestu mūs

visu metafizisko problēmu degpunktā — pie esamības dabas

problēmas, pie jautājuma, vai uzskats, ka pasaule ir sadalīta

radikāli šķirtos subjektos un objektos, nav pārpratums un

līdz ar to bagātīgs avots dažāda veida nepareizi uzstādītām

problēmām, v. t. t. Bet tas nav mūsu uzdevums iztirzāt šeit

šos vispārēja rakstura jautājumus. Pret Bergsonu vērstās

kritikas ir vismaz pareizi adresētas tajā ziņā, ka Bergsons
tiešām grib ar intuicijas palīdzību nonākt, ja tā var teikt, līdz

reālitātes dvēselei un izprast to, pārdzīvojot viņu. Bet šīs

kritikas neķer Bergsonu, kad tās aizmirst, ka šī identifikā-

cija intuicijas gadījuma ir nepieciešami saistīta ar zināmu

primāru refleksiju. Un šī saistība šeit nav tikai ārēja vien:

reālitāte kā Bergsona, tā Teichmillera izpratnē ir psīchiskas
dabas, kuras būtību jau_ tieši konstituē atsevišķo momentu

attiekšanās — vai tas būtu atmiņā, vai vispāri intencionālos

aktos — uz kādu izejas bazi („es"), — ko tad arī var

saukt par zināma veida refleksiju, kas, saprotams, nav tas, ko
velak sauc par apzināto refleksiju. Intuicija īsti nozīmē ti-

kai šīs primārās psīchiskā akta būtību konstituējošās reflek-

sijas intensifikāciju, tās pacelšanu līdz skaidras apzinības pakā-
pei, līdz dienas gaismai. _Bet kā jau teikts, arī neapzinīgās
dzīves nakts nebija absolūta tumsa, jo vispār nav absolūtas

tumsas, tapec ka nav neesamības, un viens Bergsona filozofi-

x) turpat.
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jas nopelns ir, ka tā piegriezušies šī svarīga momenta no-

skaidrošanai. Šo atzinumu varētu izteikt arī sakot, ka „tīras

objektivitātes" nemaz nav, ka viss, kas dots ka realitāte, dots

psīchiskos aktos un caur tiem. Bet ja tā jau jāsaka par realitāti

vispār, tad vēl vairāk tas jāsaka par apziņu intuicijas momenta.

Šis moments ir it kā pirmā pakāpe, kur gars aptver sevi, un te

ir dots it kā. kondensētā un neartikulētā, un līdz ar to it kā

irracionālā veidā, neskaitāms daudzums informāciju, ko vēlāk

tikai intellektuālā atziņa varēs eksplicitēt bet kas tad zaudēs

savu pilnību, kļūs parciālas, bet tieši līdz ar to un tādēļ arī

inadekvātas un pat nepareizas. Attiecinātai uz Teichmillera mā-

cību, šai intuicijas izpratnei būtu tas nopelns, ka tā liek jautāt, vai

ir iespējami apziņas stāvokļi, kas būtu tikai „tīra eksistence"

un vairāk it nekas. Radikālā šķirtība starp aktīvo, volitīvo

(resp. sensitīvo) un kognitīvo funkciju, ko dažreiz Teichmillers

šķiet ievedām, tādā kārtā varētu tikt kritizēta: apziņa, šķiet

gan, vienmēr kaut kādā ziņā būs tiešām arī ziņa resp. zi-

nāšana.
1) No otras puses, atkal intuicijas mācība no šī tuvi-

nājuma Teichmillera uzskatiem var iegūt tajā ziņā, ka saņem

ierosinājumu padziļināt subjekta un objekta izšķirības jēgu un

noskaidrot savas ontoloģiskās implikācijas, vairāk izstrādājot

esamības mācību.

Ja tādā kārtā var pieņemt, ka tā vienmēr ir viena un tā

pati reālitāte, par kuru runā mūsu filozofi, pat kad tie spriež

par atziņas funkciju, tad tomēr, no otras puses, palieK neaiz-

kārts tas fakts, ka katrs no tiem liek akcentu uz dažādām šīs

reālitātes pusēm. Tā, kas attiecas uz atziņu, tad Teichmillers

izlieto visu savas spēcīgās domas enerģiju, lai noteiktu, intel-

lektuālās atziņas tālākvirzīšanās metodi. Atzinis reiz, ka

tiešie dati nav atziņa, Teichmillers no šī atziņas viedokļa ar

tiem ari vairs nenodarbojas un izlieto visu savu talantu, lai

*) Neue Grundlegung, 139. 1. p<„ Teichmillers skaidri atzīst, ka „but

apzinātam" (bewusst sein) implicē arī „būt pazīstamam" (bekannt sein):

„ikvienai idejai jābūt apzinātai pašai par sevi un tāpēc arī jau sen pazī-

stamai, pirms tā tiek dēfinēta". Teichmillera pieņemtā attiecība starp ap-

ziņu un atziņu tādā kārtā visai tuvojas tai attiecībai, ko angļi pie-

ņem_ starp „knowledge-of-acquaintance" un „knoweledge-about" un šada

kārta vel reiz, no citas puses, tuvojas Bergsona izpratnei. Salīdz. Wil-

liam James „The function of cognition" grāmatā „The Meaning of Truth."

filozofija, atkal no pavisam citas puses, tuvojas Bergsona
plašākajam atziņas jēdzienam. Tā N. Hartmanis grāmata „Zur Grund-

legung der Ontologie" 1935., 171. 1. p. raksta- „Es ist nicht haltbar, dass

ein Seiendes... die Artung habe, nicht Gegenstand der Erkenntnis werden

zu konnen. So etwas lāsst sich nur behaupten, wenn man Erkenntnis auf

logisch-begriffiiche Form einschrānkt. Aber Erkenntnis ist nicht auf sie

eingeschrānkt, hat mit Begrifflichkeit ūberhaupt nur mit-

telbar zu tun" (mūsu retinājums).
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konstruētu sistēmu, sākot ar apziņu un tās elementiem. Viņa

filozofiju varētu pielīdzināt ēkai, kas tiek celta augstumā, jo

pirmie dotumi tanī tiek aplūkoti tikai no ārpuses viņu savstar-

pējās attiecībās un visa interese ir vērsta uz sintēzi, uz celt-

niecību. Bergsona spekulātīvās intereses ir pretēja virziena:

viņš kavējas pie pirmiem dotumiem un liek visu savu intuicijas

un intellekta spēku šo dotumu analizē. Viņa darbs tāpēc vai-

rāk līdzinās celtnei dziļumā, un viņa metode nav sintētiska,
bet analitiska. Šī domas dažādā orientācija, sākot ar pirmiem

dotumiem, nes sev līdz svarīgas konsekvences. Teichmille-

ram reālitāte it kā pārvēršas „attiecību punktu" tīklā. Šos

punktus, kas tiek aplūkoti ārēji kā negrozīgi dotumi un bez

iekšējas attiecības savā starpā, satur kopā un saista vienīgi

prāta veidoto attiecību cements. No šīs izpratnes tad nepie-
ciešami izriet, ka šīm attiecībām fatālā kārtā ir lemts būt re-

lātīvām attiecībā pret cilvēku, un ka tās nedod nekādu iespēju
ieskatīties reālitātē pašā, — izņemot privileģēto apziņas gadī-
jumu, kur prāta konstrukcijas reizē tiek arī pārdzīvotas un tā

atzītas kā patiesas, tā ka, izejot no tām, ir iespējams uzstādīt

hipotēzes arī par citu būtņu un pat par Dieva īsto dabu.

Bergsons pieiet problēmai no citas puses. Padziļinot ar

analīzi mūsu apziņas dotumus, viņš domā atrodam zināmas

raksturīgas iezīmes, ko pēc tam viņam intuicija — un ne tikai

intellekts, kā Teichmilleram — atklāj kā piemītošas arī visai

pasaulei, kas tādā kārtā kļūst radniecīga mūsu pašu dziļākai
dabai. Līdz ar to viņa filozofijai arī gluži cits uzdevums kā

Teichmilleram: viņam vairs nav jāsaista fainomeni savā star-

pā_ ar mākslotiem pavedieniem, jo viņš domājas tieši uz-

tvēris to reālās saistības. Kas viņam rada problēmu, tas drī-

zāk ir kaut kas gluži pretējs: viņam kļūst par ne visai vieglu

uzdevumu — izskaidrot, kāpēc dažās pasaules izpausmēs šie

reālie_ sakari _ir it kā atslābuši un degradējušies. Tomēr, lai

tas būtu kā būdams, pasaules reālitātes pamati viņam tāpat kā

Teichmilleram sakrīt ar mūsu „es" dziļāko pamatu. Šo mūsu

„es" pamatu Bergsons sauc par ilgšanu, un tā viņam* kļūst
par fundamentālo reālitāti. Viņš to rūpīgi atšķir no laika,
kas viņa izpratnē ir tikai praktiskais ilgšanas substitūts, ilg-
šana, kas pārlikta telpā, pārvērsta mērījamā kvantitātē, par

kaut ko līdzīgu ceturtajam telpas izmērījumam.
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IV. līgšana un laiks.

Sākot ar šīm laika un ilgšanas koncepcijam,_ sakas sva-

rīgas izšķirības starp abām mācībām. Bez šaubām, ka mes

redzējām, ari Teichmillers izšķir laiku un ilgšanu, bet šai iz-

šķirībai viņam pavisam cita nozīme kā Bergsona filozofijā.

Laiks viņa izpratnē ir ideja, kas radusies no nepieciešamības
samierināt spriedumus, kas ir pretrunīgi attiecībā pret iden-

tisko „es" substanci. Šī samierināšana notiek ar di-

sociāciju, īpatnēju prāta radošu aktu (intellektualu in-

tuīciju), kas dekretē, ka viens no spriedumiem tiks at-

zīts, piem., kā attiecīgs uz tagadni, bet otrs uz pagātni.
1 )

Tādā kārtā rodas laiks, kas tā tad nav nekāda jutekliskās uz-

skates forma, kā to gribēja Kants, bet gan ideja, intellektuālā

intuicija. Ja viņu pārnestu lietās pašās, atzītu nevis tikai par

cilvēka prāta aktu, bet par pašu reālitāšu (kurām arī ir psīchiskā
daba) aktu, tad šī Teichmillera laika izpratne varētu lielā

mērā tikt tuvināta Bergsona ilgšanas izpratnei. Bet Teich-

millers neiet šo ceļu, viņam laiks vienmēr ir tikai mirāžs, illū-

zija, kas tikai aizsedz negrozīgo, bēzlaicīgo absolūtās esamī-

bas kārtību. Laika jēdziens ir atkarīgs tikai no pasauli
aptverošā cilvēcīgā skata šauruma. Būtnei, kuras uztveres

spēja būtu bezgalīga, viss pasaules tapšanas process visos

savos momentos būtu dots uz reizi, un pagātne viņam it kā

pastāvētu kopā ar tagadni. „Absolūti ņemot, var un vajag
visu pasaules notikumu norisi uzlūkot kā gatavu, tā, ka, pa-
radoksāli izteicoties, nākošais jau ir noticis un pagātne un

nākotne ir vienlaicīgi."
2) Ir skaidrs, ka ir grūti iedomāties

uzskatu, kas būtu vairāk opozicijā Bergsona mācībai par ilg-
šanu ka par visas pasaules īstāko būtību.

Turpretī Teichmillera ilguma (I)auer) jēdziens gandrīz
pilnīgi atbilst tam, ko Bergsons sauc par laiku. Teichmillera

laiks
:

tāpat kā Bergsona ilgšana, abi ir radoši akti, — vienam

relatīva, otram absolūtā ziņā, un abiem filozofiem šie pēc
rakstura identiskie akti ir sveši kvantitātei. Toties tas, ko

Teichmillers sauc par ilgšanu vai, labāki, ilgumu
3), bet Berg-

x) Piemēram, spriedumi „es atrodos Rīgā" un „es atrodos Lie-
pājā" ir pretrunīgi, ja tos izprot kā attiecinātus uz vienu un to pašu „es"
viena un tai paša momentā. Ja turpretim šo momentu „disociē", t. i. itkā
izpleš to_, piešķir tam _„izplatību", „garumu", — tad abi spriedumi viegli
samierināmi

_

tada kārta, ka pirmais, piemēram, attiecas uz tagadni, bet
otrs uz pagātni.

2 ) Die wirkliche und die scheinbare Welt, 227. 1. p.
3) Kamēr Bergsona „durēe" labāki tulkot ar „ilgšanu", jo uzsvars

ir likts uz procesuālo raksturu, tikmēr Teichmillera „Dauer" būtu labāki
izteikt ar „ilgumu". jo domāts ir laika plūsmas rezultāts, laika sprīdis.
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sons par laiku, nav nekas cits, kā šī radošā akta materializē-

tie un telpiskotie rezultāti. Ilgums Teichmilleram ir kvanti-

tatīva determinācija laika sfairā, un viņš tāpat kā Bergsons
liek pie sirds rūpīgi šķirt laika (= Bergsona ilgšanas) un il-

guma (.= Bergsona laika) jēdzienus, jo viņu sajaukšana ir par

cēloni veselai rindai neauglīgu diskusiju. Tāpat kā „telpai
pašai par sevi, saka viņš, nav nekādas izplatības, tāpat arī

laikam nav ilguma. (Jo telpa un laiks Teichmilleram ir garīgi

akti). Kā vismazākā, tā vislielākā izplatījumā ir atrodama tel-

pas būtība, un tāpat arī kā visgarākā, tā arī visīsākā ilgumā

laika būtība. Tāpēc no telpas kš tādas mēs atšķiram izpla-

tījumu kā lielumu un no laika kā tāda — ilgumu kā lie-

lumu. Lielumu nosaka ar mērīšanu, un mērīšana ir salīdzinā-

jums ar mēru. Telpisks lielums tiek atrasts, salīdzinot telpisko
dotību ar kādu vienību, t. i. ar kādu kā noteiktību vai atse-

višķību (Einzelheit) pieņemtu attiecības punktu... Tāpat arī

laika sfairā, lai varētu runāt par laika ilgumu, jābūt dotam

kaut kam atsevišķam vai noteiktam, ar kuru tiek mērīts kaut kas

cits. Tāpēc tad arī laika ilgums ir jādēfinē kā lieluma deter-

minācija laika sfairā."1)

Bet tagad pāriesim uz dažām grūtībām, pret kuram at-

duras kā viena, tā otra mācība. Atzīmēsim, vispirms, ka

Teichmillers, pirms izšķirties par savu aplūkoto uzskatu, ir

iepriekš pārbaudījis Loces norādīto pretējo iespējamību. 2) Loce

domāja, ka ir veltīgas pūles mēģināt iedomāties pasauli bez

telpas, vai arī bez tapšanas norises: tās ir nepieciešami jādo-
mā kā piemītošas arī pašai absolūtai reālitātei. Galvenais

motīvs, kādēļ Teichmillers neatzīst par iespējamu pievienoties
šim uzskatam, ir, ka viņam liekas pilnīgi neaptverami, kā va-

rētu pastāvēt, kā kaut kas neatkarīgs, tāda pasaules kvalifi-

kācija, kas šķiet nesaraujami saistīta ar mūsu apziņas ak-

tiem un prātu. „Kas grib patiesu laika norisē plūstošu pa-

saules kārtību, tas grib, lai būtu mūzika, ko neviens ne-

dzird."
3) Bergsonu, acīmredzot, šis iebildums nepārliecinātu.

Tam viņa acīs būtu izšķirošs spēks tikai tad, ja nepieciešami

butu jāpieņem, ka no mums neatkarīgi pastāvošā pasaule ir

pilnīgi sveša psīchismam. Bet ja tā nav — kā Bergsons un

vel vairāk pats Teichmillers to formāli izteic, — ja absolūti

pastāvoša pasaule un tās sastāvdaļas ir jādomā pēc analoģijas
ar dvēseli, tad nekas nekavē pieņemt, ka Bergsona rakstu-
rota ilgšana ir dota ari pašos reālitātes dziļumos.

*) Die wirkliche und die scheinbare Welt, 208.—209. 1. p.

2) turp., 213. v. t. 1. p.

3) turp., 222. 1. p.
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Bez tam svarīgi atzīmēt, ka arī pats Teichmillers nekāda

ziņā nedomā, ka pati pasaule sevī būtu pilnīgi bez kādas kar-

tības. Ja Bergsons saka, ka absolūta kartība ir vitā-

las dabas, tad Teichmillers apzīmē šo kārtību, kā tech-

niskā rakstura.
1) Tuvāki aplūkojot, izrādās, ka izšķirī-

ba starp abām kārtībām nekādā ziņā nav radikāla.

Galu galā abas tās balstās uz finālistīgas pasaules iz-

pratnes — nenoteiktākas, ierobežojumiem bagātākas pie Berg-

sona, — noteiktākas, bet mazāk analizētas pie Teichmillera.

Bet, ja Teichmillers tādā kārtā atzīst, ka arī pasaulei pašai
sevī ir sava pozitīva kārtība, vai līdz ar to tad viņš neatzīst

arī «mūzikas sevī" iespējamību? Bez tam arī mazliet tikai

sīkāka analizē rāda, ka Teichmillera techniskās sistēmas kon-

cepcija — pēc kuras parauga būtu jāiedomājas absolūtā kār-

tība — nepieciešami implicē ilgšanas jēdzienu bergsoniskā
nozīmē. Tiešām, techniskā sistēmā vienmēr ir jāpieņem, ka doti

viens vai vairāki mērķi, kas, acīmredzot, var būt mērķi ti-

kai tik tāli, cik tāli tie vē 1 nav realizēti, cik tāli vēl at-

liek kaut kas ko darīt. Mērķa jēdziens tā tad nepiecieša-
mi implicē to īpatnējo reālitātes momentu viena atdalīšanos

no otra, to viņas «izplešanos", kas taisni ir ilgšana vai laiks.

Katrā ziņā tieši šādā veidā Teichmillers domā absolūto kār-

tību. «Objektīvās ideālās (= priekšstatītās) laika kārtības

pieņēmums mums tuvāk ir jāraksturo ar to, ka šī objektīvā

laicīgā kārtība pastāv tikai domātājā tad, kad tas to doma,
bet ka reālās būtnēs vienmēr ir dotas tās darbības, kuru ap-

tvērums ir objektīvā laika kārtība. Jo eksistē tikai reālas

būtnes ar savām darbībām."
2) Bet nu aktivitāte (Tātigkeit)

ir pilnīgi nedomājama bez tapšanas, bez norises, tā tad bez «ag-
rāk" un „vēlāk" jēdzieniem, un līdz ar to nav nekādu šaubu,

ka techniskā sistēma implicē ilgšanu. Tāpat arī tas apgal-

vojums, ko mēs jau atzīmējam, proti, ka no absolūta viedokļa
fainomenu secības gaita jāiedomājas, kā jau noritējusi līdz_ ga-

lam, nākotne kā nobeigta, tā tad pagātne un nākotne ka pastāvo-
šas reizē, nepieciešami ir saistīts ar laika jēdzienu, jo simul-

tāneitāte (pastāvēšana reizē) izteic laicīgu kārtību, ko jau arī

pats Teichmillers atzīst. Ir tā tad tikai divi iespējamības:
vai nu meklēt glābiņu pilnīgi neizzināmā Kanta «lietā sevī",

par kuru, stingri_ ņemot nedrīkst teikt pat, ka tā eksistē, vai at-

kal atzīt, ka arī absolūtā kārtība nav pilnīgi sveša ilgšanai.
Pirmā alternātīves puse Teichmilleram ir nepieņemama, jo
ta nozīmētu viņa mācības pašnāvību, un tā tad nav iespējams

*) turp., 223. 1. p.
2) turp., 220. 1. p.
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izbēgt no viņas otrās puses atzīšanas. Teikt, kā to kādā vieta

dara Teichmillers, ka šī kārtība ir neizzināma tikai mums, bet

varētu būt izzināma kādam «augstākam intellektam", acīm-

redzot, nav nekāds atrisinājums, bet īsti nozīmē atsacīšanos

no filozofiskās atziņas centieniem.

No otras puses nav šaubu, ka arī absolūtās ilgšanas mā-

cība rada daudzas problēmas. Grūtības rodas, jau, lai iz-

skaidrotu atziņas iespējamību. Tās bija šīs grūtības, kas uz-

trauca grieķu apziņu, kad tai Hērakleita «visa plūsmas" mā-

cības apgaismojumā visa pasaule un tās kārtība šķita zaudē-

jam katru pamatu un pārvēršamies chaosā. Šis uztraukums,
kā mēs to zinām no Platona dialogiem „Kratils" un „Teaitēts",
jau tieši arī bija tas, kas ierosināja Platona ideju mācību, jo,

lūk, idejām vajadzēja būt tiem stabiliem elementiem, kas

glābtu pasauli un tās apdraudēto kārtību.

Tālāk, arī reliģiskai domai rada bažas šī absolūtās ilgša-

nas mācība: kā, ja to atzīst, lai izprot Dieva dabu? Vai arī

tas būtu jādomā kā esošs nemitīgā tapšanā, kā ēvolūtīvs pro-

cess? Ir skaidrs, ka šāds Dievs nebūtu vismaz tas Dievs_,
ko pielūdz cilvēki, bet drīzāk, šķiet, daba, vēl nepiepildītā
dzīves trauksme, vai kaut kas līdzīgs, Tādus iebildumus, tie-

šām, arī kāds angļu kritiķis ir izteicis, vai vismaz iedomājies

kā iespējamus sakarā ar Bergsona nesen iznākušo grāmatu

par «reliģijas un morāles divi avotiem" (Deux sources dc la

Morāle et dc la Religion). Lūk, kā viņš liek runāt_ Lielajam

inkvizītoram, ko viņš ieved kā fiktīvu personu savā pa daļai
drāmatizētā kritiskā analizē. «Viņš (Bergsons) uzaicina mūs

pielūgt dziņu dīgļa šūniņā un kalpot nedzimušam Dievam,
kam jārodas no mūsu klēpja. Vai, pareizāk, pielūgt Dievu

un kalpot tam viņa izpratnē nav vis stāšanās sakaros ar kadu

personu, bet vienkārši cēls jūtu pārdzīvojums. Viņa mistiķis
nav Dieva vīrs, bet spēcīga, dabas apdāvināta, dzīvības

pilna, magnētiska personība, viena no tām, kas nascitur,

non fit (dzimst, ne kļūst), kamēr Dieva vīrs kļūst vai

aug bēdās un kārdinājumos, lūgšanās un gavējumos." 1) Lī-

dzīgu iemeslu dēļ arī cilvēka liktenis šķiet nostājamies ne-

labvēlīgākā gaismā. Bergsons jau pats rāda grāmatā, par

kuru ir runa, ka tās ir galvenā kārtā instinktīvās tieksmes

stabilizēt un nodrošināt uz visiem laikiem cilvēcīgo dzīvi, kas

ir likušas rasties tradicionālajām reliģijām. Viņš pats gan,
bez šaubām, pārliecināts, ka viņa reliģijas izpratne, kas pa-

matota viņa ilgšanas metafizikā, vēl pilnīgāki spēj apmierināt
šīs tieksmes, vai pareizāki, likt pilnīgi izzust tām, bet, kā mēs

*) P. Leon, Critical noticēs, Mmd, 1932, 488.-489. 1. p.
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tikko redzējām, šaubas un iebildumi paliek vismaz iespē-

jami.

Šīs reliģiska rakstura šaubas un rūpes par cilvēka dvē-

seles likteni mums tad arī šķiet bijuši tie psīcholoģiskie

faktori, kas apzinīgi vai neapzinīgi ir orientējuši Teichmillera

domu virzienu, kas ir pretējs absolūtas ilgšanas atzīšanai.

Katrā ziņā šis reliģisko interešu temats vienmēr ir bijis viņa

pārdomu centrā: jau vienā no saviem pirmiem sistemātis-

kiem darbiem viņš mēģina pierādīt dvēseles nemirstību, un

tāpat arī viņa pēdējie darbi un projekti ir vērsti uz reliģiski-filo-
zofiskas sistēmas izveidošanu. Viņš domā, ka vienīgi tikai viņa

personālistīgā metafizika, kas atzīst dvēseles substancionālo rak-

sturu un liek to visas pasaules struktūras pamatā, spēj pil-

nīgi apmierināt cilvēcīgās ilgas. Viņš domā, ka dvēseles ne-

mirstības ticībai tikai tad ir pamats, ja nostāda dvēseli ārpus

fainomenālās pasaules un, izslēdzot to no tapšanas plūsmas,
atzīst to par bezlaicīgu un negrozīgu. Viņam, kas par spīti

visam palika labs platonietis no savas karjeras sākuma līdz

beigām, laiks, šķiet, vienmēr ir bijis kaut kas līdzīgs mūžības

privacijai (iztrūkšanai, atņemšanai), bijis dala, kas atstāta nee-

samībai, neesošais, kas grauž esošo un tā dara to nestabilu un

padotu iznīcībai un nāvei. Ja ilgšana tiek atzīta par perspek-
tivistīgu illūziju, tad tāpēc, ka viņam liekas, ka tikai par šo cenu

var tikt iegūta drošība par cilvēka personības stabilitāti. Šis
tad arī ir tas viedoklis, kas it sevišķi jāievēro, lai pienācīgi
izskaidrotu opozīciju starp Teichmillera stabilitātes un Berg-
sona mobilitātes mācībām.

Bet kuram no abiem taisnība? Bergsonam vai Teich-

milleram? Būtu pārsteidzīgi gribēt izšķirt to šeit dažos vār-
dos. Ir loti iespējami un pat paticami, ka arī šeit vēl reiz

vajadzēs sekot Platonam un teikt tāpat, kā viņš teica par di-

vām analoģiskām tēzēm: «Filozofam tā tad vajag..., līdzīgi
ka bērni to dara, izteicot savas vēlēšanās, prasīt visu, kas

kustas un nekustas, un teikt, ka esošais un visums ir reizē

ka viens, tā otrs."
1

)_ Pēc būtības tā_tad viss te vēl reiz gro-

zās ap senseno jautājumu, kā atrisināt substanciālisma un ģe-
netisma vai hērakleitisma alternātīvi tai speciālā aspektā, kas

atklājas personālisma un ilgšanas absolūtizējumu opozicijā.
Ka samierināmi personālisms un ilgšana — lūk, īstā problēma,
bet tas izšķiršana šeit nav mūsu uzdevums.

*) Sophistes, 249 D.
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V. Filozofiju izšķirības noteicošie faktori.

Mēs aprobežojamies ar to, ka joprojām, cik tālu iespē-
jams, izskaidrosim izšķirības starp mūsu filozofiem. Bez tā,

kas jau ir teikts, vispirms jāatzīmē tās dažādās ietekmes, ku-

rām katrs no viņiem ir bijis padots. Attiecībā uz Teichmilleru

šīs ietekmes norāda jau viņa vēsturiskie pētījumi: tā ir Pla-

tona doma, kas viņā atstājusi visdziļākās pēdas. Viņš, bez

šaubām, pārveido šo domu, bet tās iespaids tomēr paliek ļoti
redzams. Varētu gan, varbūt, jautāt, vai tā drīzāk nav Aris-

toteļa skola, kurā tas audzis, jo nav šaubu, ka tiešām viņa
darbos varētu atrast lielāku skaitu dažādu jēdzienu, kuriem
varētu piedēvēt aristotelisku izcelšanas. Tomēr mēs domā-

jam, ka viņa pieņemtā negrozīgās reālitātes koncepcija, simpā-

tija, ko viņš izjūt pret ideju skaidrību un nemainību,1 )
noniecinošā izturēšanās pret juteklisko pasauli un sajūtām,

pasaules tapšanas izpratne, it kā to vadītu reāli principi un

viņu apriorie likumi, kas reizēm iegūst sugu dēterminējošu
tipu veidu,

2) beidzot, zināma, mēs teiktu, matēmatizējoša
domu slēdzienu gaita, kas izpaužas jau taja centrālajā bma,
ko viņš piešķir funkcijai — viss tas mums šķiet pierādām

viņā platoniskās domas pārsvaru. Katrā ziņā mēs esam pār-

liecināti, ka Teichmillers pats būtu sevi drīzāk uzlūkojis par

platonieti nekā aristotelieti, vienkārši jau tādēļ, ka pēc viņa

uzskata viss, kas Aristotelī labs un vesels, nākot no

Platona, no kura viņš gadījumu vairumā īsti esot tikai slik-

tāka kopija, bet citos gadījumos atkal tikai attīstot tālāk to,

uz ko viņa skolotājs jau norādījis.
3) Tālāk, bez Platona un

Aristoteļa ietekmes daudzās lapas pusēs jūtam vēl, ka Teich-

milleram pa priekšu ir gājis Kants. Bez šaubām, to jūt it

sevišķi tāpēc, ka Teichmillers vienmēr ir aizņemts ar viņa kri-

tizēšanu un labošanu, bet paliek tomēr patiesība, ka nostāties

opozicijā pret kādu mācību arī ir viens no visai spēcīgiem vei-

diem padoties tās ietekmei, vienkārši jau tāpēc, ka — lai

nostātos opozicijā — vajag pieņemt kādu kopēju platformu.

Telpas un laika un vispār jutekliskās pasaules fainomenalitate,
prāta aktīvā un konstruktīvā loma — viss tas, bez šaubām,
uztverts oriģinālā veidā un daudzos punktos citādi nekā pie

Kanta — tomēr, mums šķiet, nav ticis pieņemts bez lielā kri-

ticisma filozofa ietekmes, kuru šeit bez tam vēl stiprināja ana-

loģiskās dziļi uzņemtās platoniskās domas tendences.

1) Salīdz, citējumu 37. Lp.
2) Sk, Darvinismus und Philosophie, 69—70. 1. p.

3) Salīdz. Studien zur Geschichte der Begriffe.
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Kas attiecas uz Bergsonu, tad ir skaidrs, ka viņā hellē-

niskās domas ietekmei daudz mazāka loma nekā Teichmillerā.

Ja nu tomēr katrā ziņā gribētu atrast kādas radnieciskas sai-

tes, tad drīzāk vajadzētu domāt nevis par Platona skolu (ja

atskaita zināmas jaunplatonisma ietekmes pēdas), bet gan par

Aristoteļa, kas varēja atstāt iespaidu gan netieši caur Berg-

sona garīgo skolotāju Ravesonu (Ravaisson), kura plašais
darbs par Aristoteļa metafiziku ar savu dziļo interpretāciju
savā laikā atstāja lielu iespaidu, gan arī tieši, jo mēs zinām,

ka Bergsona doktora disertācijas, tā saucamā, latīņu teze bija

par Aristoteli. Uz Aristoteļa ietekmi norāda arī dažas viņa

mācības īpatnības, kā nevērība pret matēmaticismu, kvalitā-

šu reālisma atzīšana, «vadošās idejas" koncepcija, kas atgā-
dina entelechīju v. c. Zīmīgāku iespaidu tomēr šķiet uz viņu

atstājis angļu empīrisms an evolūcionisms, gan tieši, gan

caur saviem franču pārstāvjiem — Renanu un Tēnu. Bez šau-

bām, viņš neuzglabā nekā no viņu tipiskām tēzēm, bet tomēr

zināma domas orientācija paliek: paliek vismaz problēmu
izvēle — vai nu atrisināšanai vai, vismaz, noraidīšanai. Berg-

sons pats loti labi apzinās, ka šāda veida ietekmes ir neiz-

bēgamas. Viņš to izteic savā darbā L'intuition philosoptii-
que: filozofs dzīvo zināmā laikmetā un manto no tā kā prob-
lēmas, tā viņu uzstādīšanas veidu: tāpat kā vēja viesulis var

pacelt gaisā tikai to, kas tam ir ceļā, tāpat arī filozofiskā doma

savā ārējā izteiksmē ir determinēta ar to, ko tai ir atstājušas

iepriekšējas paaudzes, proti — problēmas, kas nobriedušas

iztirzājumam, un ārējos izteiksmes līdzekļus. Viņš gan domā,

ka šī ietekme vienmēr ir tikai pavirša. Tas iespējams, —

bet tomēr tā bieži ir pietiekoši spēcīga, lai ar to dažreiz va-

rētu izskaidrot arī bieži visai svarīgus likumus kāda filo-

zofa domas plūsmā.

Mēs nedomājam, ka ar visu teikto mēs jau būtu atzīmē-

juši visas ietekmes, ko filozofiskā tradicija atstājusi uz mūsu

domātājiem. To mēs arī nemaz neesam noteikuši par_ savu

uzdevumu: -mēs galvenā kārtā gribam izcelt viņu orīģinālitāti,
bet tā jau pēc savas būtības ir neatvasināma no kaut kā ag-

rāk dota. Tāpēc, ja mēs te atzīmējam dažādās ārējās ietek-

mes uz viņu domu, tad ne tāpēc, lai ar to izskaidrotu viņu

saskaņu (kura pēc mūsu domām dibinās līdzīgā pasaules
saskatījuma), bet gan gluži otrādi, lai ar tām izskaidrotu, gal-
vena kārta, viņu domu atšķirības un to dažādo orientāciju, pēc
atraisīšanas no līdzīgās vizijas. Bet šādi izprastam uzde-

vumam nepietiek tikai ar vēsturiskās vides faktoru atzīmēša-

nu. Filozofiskas domas dažādo orientāciju noteic nevien ti-

kai šie momenti, bet vēl daudz lielākā mērā volitīva un senti-
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mentāla rakstura psīcholoģiski faktori. Ja d c jure ideāla

filozofa domu vajadzētu noteikt vienīgi tikai loģiskiem vai,

vispār, vienīgi kognitīva rakstura momentiem, tad faktiski pa

laikam visai svarīgu ietekmi atstāj tieši aizrādītie psīcholoģis-
kie faktori — un pie tām ne vienmēr vēlamo ideālo atziņas

mērķu virzienā.

Mēs pa daļai jau atzīmējām paticamo svarīgo lomu, kas

šiem psīcholoģiskiem faktoriem ir bijusi Teichmillera domā-

šanā. Ja turas pie formālo deklarāciju burta, tad abi mūsu

filozofi ir ~antiintellektuālisti". Bet lieta iegūst citu aspektu,

kad, negriežot vērību uz šīm aplūko filozofu

izlietojamās metodes un viņu mācību vispārējo raksturu, —

tad, pēc mūsu dienu izpratnes, mēs izjūtam tieksmi uzlūkot

Teichmilleru drīzāk kā stāvošu vēl visai tuvu intellektuālis-

mam, un tas būtu vienīgi Bergsons, kas būtu īstais antiintel-

lektuālisma pravietis. Bet arī šī otra, no pirmās atšķirīgā

kvalifikācija nav galīga, bet atkarīga no zināma viedokļa.
Ja mēs ņemam vērā psīcholoģiskos faktorus, kam, šķiet, kāda

loma abu mācību izveidošanā, un kas arī izteikušies zināmās

pašu šo mācību pusēs, kaut arī varbūt kā apslēpti momenti,

tad mums vēl, trešo reiz, jāgroza mūsu kvalificējumi. Bez

šaubām, tas ir visai grūts uzdevums, varbūt pat par daudz

pretenciozs — atklāt kādas mācības apslēptos psīcholoģiskos
pamatus, un te viegli spriedumos var iezagties patvaļa. Bet

no otras puses ir tomēr pilnīgi neapšaubāmi, ka šādi pamati ir

un ka tiem visai aktīva loma, jo, ja arī ideālā gadījumā, kā

jau teikts, vienīgi prātam vajadzētu vadīt filozofiskos meklē-

jumus, tad faktiski tās pa laikam ir jūtas vai_ tieksmes vai

griba, kas izdara izvēli starp divi dažreiz pretējam, tezem, se-

višķi, ja tās vairāk vai mazāk līdzsvarotas argumentu skaita

un kvalitātes ziņā. Bez šaubām, ne visos domātajos šiem

psīcholoģiskiem faktoriem vienāda lomaj ir gadījumi, kur

emocionālie momenti iegūst pārmērīgu pārsvaru un kļūst par

vienīgo noteicošo autoritāti, — tad mēs runājam: par tenden-

ciozitāti, vienpusību, par chimērisku prātu, fantasta sapņoju-

mu v. t. t. Bet zināmās robežās šāda, ta sakot, visas dvēse-

les līdzdarbība, pat tīri zinātniskā darbā, _ir_ normāls un pat

nepieciešams moments. Jau Dekarts aizstāvēja šādu uzskatu,

un pats Teichmillers piegriež lielu vērību jūtu lomai' atziņā,

domādams gan, galvenā kārtā, par kaut ko līdzīgu patiesības
jūtām,

1) — bet tikai, par nelaimi, tas nav visvieglākais uzde-

vums identificēt šādas jūtas.

*) Neue Grundlegung, 285., 303.—305. 1. p.
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Tomēr jāsaka, ka. neintellektuālo faktoru loma abu ap-

lūkojamo' filozofu darbos nekādā ziņā nav vienāda. Un te nu

var konstatēt to paradoksu, ka emocionālais moments ieņem
izcilāku vietu nevis pie „antiintellektuālista" Bergsona, bet

pie „intellektuālista" Teichmillera. Sīkāka viņa darbu ana-

lizē mūs par to arī drīz pārliecinātu. Viņa personālisma mā-

cība, kā mēs to jau teicām, pēc visām zīmēm spriežot, ir lielā

mērā neintellektuālu motīvu noteikta. Viņa stils apstiprina

šīs domas. Spēcīgs un spara pilns, viņš šķiet vienmēr it kā

uzvilkts un vibrējam afektīvā spriegumā. Tas, par ko viņš
runā, nav viņam vienaldzīgas lietas: no šejienes tad arī šī

pacilātība un šīs asprātības dzirksteles, kas pazib ik lapas

pusē, piejaukdamās bieži pat visabstraktākai dialektikai. No

šejienes tad ari viņa kalamburi, viņa ironija un sarkasmi, ar

kuriem tas bagātīgi apveltī pretējo uzskatu aizstāvjus, it se-

višķi nabaga, Kantu (par ko viņam savā laikmetā nācās zaudēt

populāritāti savos tautas brāļos). Viss viņa darbos liecina, ka

tam ir aktīvs, volitīvs, temperāmenta pilns un nevis kontempla-
tīvs raksturs. Ar to pēc mūsu domām izskaidrojas viņa tiek-

sme uz sistēmatizāciju un viņa.pūles nonākt visur pie aptvero-
šiem pārskatiem.

Tiešām, pretī vispārīgam uzskatam, mēs domājam, ka

kāda darba sistēmatisks raksturs vēl nekādā ziņā nenozīmē,
ka tas būtu galvenā kārtā intellekta produkts. Intellekts,_ at-

stāts viens pats, izkaisās analizēs un sintezēs, galvenā kārtā

analizēs, pasīvā atkarībā no mēchanistisko asociāciju likumu

spēles. Vienība un sakarība prasa, lai aktīvitātei būtu kāds

mērķis, bet to var dot tikai spēki, kas atrodas ārpus intellekta.

Jo š_im mērķim1būs lielāks pievilkšanas spēks un jo tas būs

pastāvīgāks, —jo sistēmatiskāks būs arī intellekta darbs. Tie

tā_ tad būs galvenā kārtā gribas un kaislības cilvēki, kuri,_ pie-

vērsušies filozofiskai spekulācijai, dos visstingrak sistema-

tizētos darbus.
1

) Tas, un nevis sevišķs intellekta spēks, mēs

domājam, ir arī vispārējais cēlonis vācu filozofijas un vispārj
vācu domas dominējošam sistēmatiskam raksturam. Katra

ziņā Teichmillers no šī viedokļa nepavisam nav „intellektua-

lists", vai — prēcīzāk — intellektuāls tips, bet gan drīzāk tā

1) Ka jau pieminēts, emocionāliem spēkiem, kas vada filozofa domu

gaitu, navnepieciešami jābūt svešiem vai pretējiem tīras mērķiem.

Tie_var but arī tas, ko sauc par patiesības tieksmi vai jutām. Jāņem tikai

vera, ka šī tieksme — vismaz kā spēcīga, darbību noteicoša parādība, nav

nekas primitīvs,, bet ir jau augstas kultūras produkts: mežonis gan, varbūt,
pazīst ziņkārības tieksmi, bet ne patiesības. Panākt, lai cilvēks vadītu

savu domu vienīgi atkarībā no tieksmes atzīt tīro patiesību, izslēdzot visus
citus (arī reliģiskos, ētiskos, aistētiskos v. c. blakus, aprēķinus) ir augstākais
filozofiskās kultūras ideāls, kas tikai reti tiek reālizēts. Un arī šada gadī-
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pretstats. Tas, saprotams, nepierāda, ka viņš nebūtu pelnījis
šo nosaukumu kādā citādā ziņā: kā sapratīgai būtnei, ko vada

visai noteikti mērķi, viņam piemīt tā īpatnība, ka viņš — jo

vairāk viņš tiecas nonākt pie mērķa — jo vairāk viņš laiž

darbā savu loģisko aparātu. Kāds bija šis mērķis, vismaz

galvenais, par to mēs jau mēģinājām uzstādīt hipotēzi, — tas

bija: tāda pasaules iztulkojuma nodibināšana, kas apmieri-

nātu par savu likteni rūpēs esošās dvēseles ilgas.

Bergsona filozofija, turpretim, aplūkota no šīs puses, at-

klājas pavisam citā gaismā. Nav nekādu šaubu, cik_ var

spriest pēc viņa darbiem, ka viņš ir tuvāks kontempiatīvam
nekā afektīvam polam. Katrāziņā viņa darbā ir visai maz

tādu elementu, kas būtu jāuzlūko kā jūtu izteiksme. Viņa

stils, noskaņots uz dažiem toņiem, nekad nepaceļas tiem pāri:

skaidru un, varbūt, mazliet vēsu, to nekad nesaduļķo jūtu

uzplūdumi. Pat tie spīdošie salīdzinājumi, kas viņam dažreiz

tikuši pārmesti, ir pilnīgi vēsi, — tie līdzīgi arabeskām, kas

zīmētas, lai iepriecinātu acis un reizē pamācītu, bet nevis lai

aizrautu ar jūtu suģestiju. Viņa darbs visumā šķiet iz-

teiksme tīrai atziņas funkcijai, kas valda pār afektīvitāti. Bez

šaubām šī atziņas funkcija nav tā, kas izsmeļ sevi jēdzienu

savirknējumos, bet tā izteicas tiešos skatījumos uz savu priekš-
metu no dažādām pusēm un šo skatījumu izteiksmē. Bergso-
na filozofija it kā griežas ap vienu centru, un tā ir vienmēr

viena un tā pati lieta, uz ko tā vēršas un kuras atrašanās

vietu tā mēģina noteikt ar savu „konverģējošo līniju" metodi.

Katrā ziņā Bergsons nav afektīvs tips,, kā to dažreiz, šķiet,
spriež no viņa opozīcijas intellektuālismam, bet gluži otrādi,
viņa darbs vismaz liecina, ka viņš ir „kognitīvs", jeb, ja grib
lietot parastāku terminu, — kontemplatīvs tips,

Vai tas nozīmētu, ka viņa darbā nebūtu vadoša emocio-

nāla faktora? Mēs to nedomājami, jo nav neviena liela darba,

kurā tā nebūtu, bet tas ir ļoti apslēpts, un būtu vajadzīgas
visai sīkas analizēs, lai to atklātu. Katrā ziņā kognitīvais ele-

ments viņā valda pār afektīvo, un tas arī ir vienīgais fakts, kas

mums šeit ir svarīgs un kura konstatējuma mums arī pietiek.

jumā varjautāt, kur šis ideāls ņem tik lielu spēku, ka var vadīt cilvēku?
Mes domājam, ka tas var notikt tikai tada kārtā, ka ilga skolā un askēzē

sākotne vaja patiesības tieksme tiek darīta stipra ar to, ka tai subordinē

visas_ citas tieksmes, bieži pat diezgan zemas, bet toties jo spēcīgākas. Tikai

aršadu sublimāciju — runājot freudisma terminiem — cilvēkā var rasties
spēcīga, darbību noteicoša patiesības_ dziņa. Bet arī šādā gadījumā cil-

vēka dabai vaja_ga but apbalvotai ar spēcīgu vitālitati un afektīvitāti, kaut arī

ta butu sākotnēji zemaka_ rakstura. Ar kultūru šie zemākie spēki var tikt
disciplinēti un likti kalpība ideāliem. Bet kur nav nekādas vitālitātes, nav

■emotīva speķa, — tur no nekā nevar arī nekas rasties.
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No šejienes nāk, mēs domājam, ari viņa darbu mazāk saistī-

tais raksturs: tie atstāj iespaidu, it kā tie būtu studiju sērija,,

skatījumu virkne, bet nevis pilnīgi viena lējuma. Te izpaužas

kognitīvā funkcija, kas atstāta pati sev, kas cīnās uz sava

riska: autors ir gatavs saņemt visu, ko tā atklās: viņš ne-

zina, kas tas būs, bet viņš dara visu, lai viņa subjektīvās sim-

pātijas neapmiglotu viņa skata skaidrību. Tāpēc tad arī viņa

analizēs nenonāk pie dogmām, pie pilnīgi noteiktiem, negro-

zīgiem rezultātiem, jo vienīgi afektīvitāte var novest pie tā-

diem. Bet ka viņa ģēnijs nav svešs arī jūtām, to pietiekoši pie-

rāda viņa pēdējais darbs par reliģiju un morāli. Tajā atroda-

mas loti ievērojamas lapas puses, kurās mēs jūtam un redzam

izplūstam lielu iekšēju siltumu. Tās ir lapas puses, kurās ir

iiina kā par individuālā cilvēka, tā par visas cilvēces likteni.

Te mēs tad arī jūtam, ka šis jautājums autoram nav tikai spe-

kulācijas, bet arī vēlējumos, cerību un bažu priekšmets, —

vārdu sakot — priekšmets, ar kuru arī viņam saistās jūtas

un ilgas. Tas ir arī šai darbā, kur autors atzīstas, ka viņam
ir tieksmes uz zināma veida misticismu, kamēr līdz tam viņš
noliedza šādu savas filozofijas interpretāciju.

Viss tas tomēr nesatricina to faktu, ka visumā Bergsona
darbam ne tikai nav tā dionisiskā rakstura, kāds tam dažreiz

ir ticis piedēvēts, bet tas savā formā mums šķiet cienīgs

ziedojums uz Apollona altāra. Šai ziņā tanī, varbūt, ir zinā-

ma nesaskaņa starp formu un saturu, kas, liekas, iziet uz to,

lai, ja arī ne noliegtu apollonisko garu, tad vismaz atjaunotu

pilnās tiesībās dionisisko. Te, varbūt, tad arī ir vēl pē-

dējā līdzība starp abām aplūkojamām mācībām, jo līdzīga ne-

saskaņa — kaut arī pretējā virzienā — kā mēs nupat redzē-

jām, varētu tikt konstatēta arī Teichmillera darbos. Katrā

ziņā. Ja grib, kā to bieži dara, saukt Bergsonu par antiintel-

lektuālistu, bet Teichmilleru par intellektuālistu, tad maza

refleksija jau atklāj, ka to var darīt tikai ar zināmām ierunām,

un ka apzīmējumi no cita viedokļa var tikt arī izmainīti: tas

vel lieku reizi norāda, cik šādi apzīmējumi ir konvencionāli,
un cik īstenībā tie mazvērtīgi.

Nav šaubu, ka ar šiem īsiem un visai vispārīgiem pār-

spriedumiem mēs neesam vēl izsmēluši abu mācību ne visas

līdzības, ne izšķirības. Šai ziņā būtu interesanti vēl mazliet pa-
kavēties pie abu filozofu noliedzošās izturēšanās pret kantis-
ki izprasto prata katēgoriju apriorismu. Teichmillers zobojas
par Kantu, 1) ka viņš esot iedomājies katēgorijas kā vienmēr

gatavība esošus „futerāļus", kuros pēc vajadzības un patik-

*) Logik und Kategodenlehre, nod. Kategorie der Funktion.



šanas var iebāzt iekšā parādības. Pēc viņa domām katego-
rijai iepriekš jābūt pārdzīvotai apziņā, kur tā tieši ari tiek

veidota atkarībā no doto «attiecības punktu" īpatnībām, —

un tikai vēlāk tā radusies kategorija var tikt atraisīta no ga-

dījuma, kur tā izcēlās, un pārnesta uz jauniem gadījumiem.
Gluži tāpat arī Bergsons atsakās izprast vispārējos prata jē-

dzienus kā kaut ko absolūtu, nereducējamu un neizskaidroja-

mu, it kā prāts ar savām formām būtu nokritis no debesīm

jau gatavs un negrozāms. Atrisinājums problēmai par prāta

kategoriju un tai ietvertās vielas attiecību jāmeklē tajā vir-

zienā, ka saka, ka „ne matērija noteic intellekta formu, ne in-

tellekts matērijas, ne arī ka matērija un intellekts būtu nore-

gulēti viens pēc otra atkarībā nezin no kādas prestabilētas
harmonijas, bet ka progresīvi intellekts un matērija pielāgo-
jušies viens otram un beidzot apstājušies pie vienas kopējas

formas."1) Šis Bergsona atrisinājums, kā redzams, ir visai

tuvu Teichmillera atbildei. Līdzīgu tuvību, kas bieži iet pat

līdz sīkiem domu gājieniem, varētu atrast arī vēl neesamības

jēdziena noraidījumā, instinkta kā dzīves organizētāju spēku
turpinājuma izskaidrojumā un vēl vairākos punktos. Tomēr

galvenā līdzība, no kuras visas citas ir tikai konsekvences, ir

tā, ka abi mūsu domātāji ir atraisījušies — kaut arī varbūt_ ne

gluži vienādā mērā — no tā virziena, kas rietumu filozofijā ir

valdījis kopš 300 gadiem un kas izteicās visu citu izslēdzošā

prāta kultā, tā ka Kanta un viņa tiešo pēcnieku filozofijā prāts

tieši tika pārvērsts par pasaules visvareno Dievu. Šī Dieva

valdīšana izrādījās cilvēkam smaga: visas citas cilvēka spē-

jas tikai noniecinātas un viņa intimākie sakari ar pasauli pār-

rauti. Asociācionisms, mēchanisms, mašīnisms —1 eksklusī-

vā racionālisma konsekvences un atbalsis — padarīja cilvēku

par vergu un satrieca to, pierādot tam tādā kārtā, ka

renība, pie kuras tas gribēja nonākt ar šo neiecietīgo prata

kultu, bija tikai illūzija. No šejienes tad arī šis nemiers, šie

dumpja un izmisuma kliedzieni pie kāda Mēna-de-Birāna, pie

Šopenhauera, pie Kjergegora (Kierkegaard), pie
_

Nīcšes.

Teichmillers un Bergsons abi divi pieder šai pretstravai,. šai

sacelšanās kustībai pret šauro intellektuālismu. Viņi abi divi

redz, ka intellekts ir tikai daļa no cilvēka dabas, abiem tiem

ir spilgta apziņa, ka dzīve ir daudz bagātāka, plašāka un dzi-

ļāka, nekā to iedomājas doktrinārs racionālisms. Realitātes
pamats tiem nav prāta veidota abstrakcija, bet dzīva spēka
centrs, saistīts reālām saitēm (kas atklājas nevien tikai pār-

*) Sk. Evohition crēatrice, 224. 1. p., Matiēre et mēmoire,

170. 1. p. v. t.

514*
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domai, bet tiek arī justas un pārdzīvotas) ar pasaules visu-

mu, kas ari nav nesakarīgs kopums, nav «jutekliski putekļi",

nav vienkārša „hīlē" (viela) konstruējošam prātam, bet psī-

chiskas dabas organisms. Ar šo_ savu_ dinamisko koncepci-

ju viņi abi tiecas, kaut gan dažādā veida, — no vienas puses

restituēt, atdot cilvēkam viņa dabas pilnību, bet,_no otras —

integrēt, ietvert arī cilvēku pašu universa visuma. Šī atrau-

šanās no racionālistīgā virziena, bez šaubām, nav vienādi

radikāla abos domātājos: tā ir pilnīgāka Bergsonā, bet to-

mēr, par spīti šķietamai metodei, tā ir ļoti reāla arī Teichmil-

lerā, — un tā nav nejaušība, ka Nīcše ir varējis smelties pie

viņa iedvesmi. Ja Bergsons savā intellekta kritikā šķiet daž-

reiz ejam līdz galējām konsekvencēm un tādā kārtā pieskārā-
mies paradoksam, tad Teichmillers — pilns smagi sverošu
atmiņu no savām grieķu domas studijām — paliek tuvāks ra-

cionālitātes polam, un tādā kārtā viņā reālisms, vismaz no zi-

nāma viedokļa, nav tik radikāls, kā Bergsonā, un svarīga

daļa no mūsu es «konstruktīvā spēka" viņam paliek uzgla-
bāta. No otras puses atkal viņa cilvēka izpratne šķiet pilnī-

jo tā rūpējas, lai uzglabātu cilvēka dabu visā tās ba-

gātībā, neatsakoties nekādā ziņā ari no sevī briesmas slēpjo-
šās — bet tāpēc ne mazāk vērtīgās — intellekta spējas. No

šī viedokļa Teichmillera filozofija šķiet vairāk tālākas at-

tīstības spējīga nekā Bergsona, kas vismaz populārā interpre-

tācija — kas gan pēc mūsu uzskata nav gluži pareiza — ejot

savas pret intellektu vērstās kritikās līdz galējībai un tādā

kārtā apgriežot spārnus filozofiskai domai.
1)

Ar to ari izskaidrojams, ka Teichmilleru ir iespējams tu-

vināt vienam otram vācu modernās filozofijas virzienam. Tā,
piem. ja fainomenologi_atsaucas kā uz savu priekšteci uz

Brentano viņa psīchiska fainomena analizēs dēļ, kā arī tāpēc,
ka viņš atšķīris akta jēdzienu no viņa satura, tad ir skaidrs,
ka šiem divi jēdzieniem un viņu izšķirībai ir fundamentāla loma

ari visas Teichmillera analizēs, un tas, pilns apziņas, ka viņš
ar to iet_ jaunus ceļus, liek uz to pat sevišķu akcentu. Ar

savam rupem uzglabāt cilvēka dabai visu tās bagātību viņš
dažreiz tuvojas tam filozofiskam virzienam, kas, izcēlies no

fainomenoloģijas, mēdz saukt sevi par «eksistences filozofiju".
Cik talu nu šī filozofija atkal ar vienu no saviem svarīgākiem
elementiem saistās ar to virzienu, kura galvenais pārstāvis
ir Bergsons,_ — mums atkal ir vēl viens jauns iemesls tuvināt
abus domātājus.

*) Sk. manu grāmatu „Le problēme dc la connaissance dans la

philosophie bergsonienne". Paris, 1930.



53

Līdzība dažos viņu mācību svarīgos punktos nav nejau-

šība, bet nāk no kāda līdzīga pasaules saskatījuma, no līdzīgas
inspirācijas, no līdzīgas pārmaiņas filozofijas problēmu aplū-
košanas veidā. Teiks, varbūt, ka par spīti visam, izšķirības

starp viņiem tomēr ir skaitā lielākas un arī svarīgākas? Par

nelaimi mums nav nekāda mēra, lai prēcīzi novērtētu, ko īsti

nozīmē šai gadījumā pārākie pakāpieni. Mums šķiet, ka mēs

esam jau rādījuši par dažām no šīm izšķirībām, ka tās bieži

vairāk pastāv vārdos nekā pašā domā, bet citas atkal atkarī-

gas no tā, ka atttiecīgie jēdzieni atklāj īstenības aspektus,
kas viens papildina otru.

Tā mēs atkal nonākam pie tā, ko mēs jau izteicām ap-

cerējuma sākumā un ko mēs ar turpmāko analizi mēģinājām

pierādīt: filozofu opozīcijas — it sevišķi lielu filozofu — ne-

kad nav ne tik mākslotas, ne tik patstāvīgas kā to, šķiet, dažreiz

iedomājas filozofijai naidīga kritika. Ir zināma veida uzskatu

opozicijas, kas vairāk apliecina filozofiskās domas vienību ne-

kā to spētu zināmas saskaņas. Līdzīgi optiskiem! instrumen-

tiem, kam dažāda konstrukcija, dažāds uzdevums, dažāds

vietojums, — kā gan mēs varētu gribēt, lai visi dotu gluži to

pašu reālitātes attēlu? Pilnīga saskaņa šinī gadījumā būtu

smagāks trieciens mūsu atziņas objektivitātes spējai nekā ne-

saskaņa. Gluži otrādi, zināmos apstākļos pat dažādi attēli

var nodot liecību, ka mūsu priekšā ir viena un tā pati reāli-

tate: ir vajadzīgs tikai, cik labi iespējams, izskaidrot šīs da-

žādības cēloņus.
1)

V. Kiparsky,

Helsinku universitātes doktors.

Latviešu valodas ietekme Baltijas vācu valodā.

Referāts Filologu biedrības 1936. g. 7. 111 sēdē.

Mēs visi zinām pēc vidusskolas fizikas kursa, ka divi

ķermeņiem savstarpēji atgrūžoties, vienmēr abu divu kus-

tības ātrums jeb virziens mainās, bet šīs ātruma jeb virziena

maiņas ir atkarīgas no ķermeņu masām, tā ka lielākais ķer-
menis ietekmē mazāko vairāk nekā mazākais lielāko. Man

šķiet, ka garīgo vienību, piem. valodu, savstarpējās «atgrūša-

nās" gadījumos arī ir manāms kaut kas tam līdzīgs, kaut gan

*) Reizē ar šo iespiedumu šī apcerējuma oriģināls tiek iespiests fran-

ču valodā izdevumā Archiv fūr personalistische Philosophie und ihre Ge-

schichte, I, 1936.



54

tas tika palaikam ignorēts. Tā sevišķi Austrumeiropa valod-

nieki gan pētīja, piem., vācu valodas ietekmi uz kaimiņvalo-

dām, bet parasti nepamanīja pretējā virzienā notiekošo kustību,
šo mazāk kultivēto valodu ietekmi uz vācu valodu. Tā vini

nepareizi iedomājās, ka valodu savstarpējai darbībai varētu

būt tikai vienpusīgas sekas.

Ar šo parādību pilnīgi saskan tas, ka no vācu valodas

patapinātie latviešu vārdi jau sen bija dažādu izcilu valodnieku

pētījumu priekšmets
1), turpretim vācu valodā no latviešiem pa-

tapināto vārdu itkā nemaz nebija.

Šinī referātā gribu uzrādīt, ka arī šai gadījumā darbība

notiek abpusīgi un ka tādēļ uz vācu un latviešu valodu va-

rētu, figūrāli sakot, attiecināt mums pēc fizikas pazīstamo
likumu.

Latviešu valodas ietekme ir, protams, vispirms meklē-

jama Baltijas vācu valodā. Jau Latviešu Indriķis, laikam' pir-
mais Baltijas vācietis, kas prata latviski

2

), lietoja savā latīņu
valodā sarakstītajā kronikā vārdu oseringus, ko viņš gan

neuzskatīja par latviešu vārdu3), bet kas varētu būt no lat-

viešu valodas patapināts. Oseringus, Rīmju kronikā

oeser m g, nozīmēja kādu greznumu, laikam osainu gre-

dzenu (riņķi), ko Baltijā līdz 15. g. s. lietoja kā maksāšanas

līdzekli. Vācijas senrakstos šis vārds nav sastopams un Bal-

tijas senrakstos tikai attiecībā uz tā saucamajiem «nevā-
ciešiem"

4

), un tāpēc nevar pilnīgi droši atzīt to par tīri vācisku

salikteni no vācu oe s c 'osa' un ri n g 'gredzens, riņķis',
kā to līdz šim darījuši dažādi pētnieki

5). Jau 1934. gadā es

*) Salīdzini: H. Hirt, Zu den germanischen Lehnw6rtern im...
Baltischen (Beitrāge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur

XXIII [1898], 330—351); J. Sehw c r s, Die deutschen Lehnworter im

Lettischen (Zurich 1918); J. Zēvers IMM. 1921, 175 n., 242 n., 559 n.;

1923, 390 n., 536 n., 676 n.; 1931, 55 n.„ 164 n., 282 392.

2

)_ Par Indriķa tautību nav vēl pilnīgās skaidrības, bet_ pa lielākai

daļai vēsturnieki pieskaita viņu vāciešiem. Ka viņš katra ziņa ir latviski

sapratis un varbūt arī runājis, ir redzams jau no viņa tulka amata

(... sacerdos ipsius et interpres, Henricus dc Lettis.

Chronicon Livoniae XVI, 3).
3 ) Latviešu vārds draugs tika paskaidrots: ... draugum

suum, id est consocium, alloquitur. Chronicon Livoniae

XVI, 4.

4) Bunge, Liv-, Est- und Kurlāndisches Urkundenbuch I, 1, 220;
I, 1, 668; I, 7, 160.

5) Piemēram: K. Knuts son, Über die sogenannte zweite Palata-
lisierung m den slavischen Sprachen (Lund-Leipzig 1926) 134 n.; A.

Stender-Petersen, Slavisch-Germanische Lehnwortkunde (Goteborg
1927), 394.
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izteicu domu
6), ka oseringus varētu būt latviešu vārds,

saliktenis no latv. osa, os c (~ leišu a. sā, lat. ans a) un

riņķis jeb riņģ is. Par labu tam runā tas apstāklis, ka

Arn dt a kronikā ir minēts: „oesering heisset i n

Chur- und Lettischer S,prache eine silber-

rie Hemdenschnalle oder ein Broeschen

mit Buckeln von gleichem Metai, welches

die Bauerweiber vor der Brust zur Zierrath

t r a_g c n"7), kas liecina, ka tāds latviešu vārds tais laikos,

tiešām, ir bijis dzīvajā valodā. — Vissvarīgākais iebildums

pret šo etimoloģiju būtu tas, ka latv. riņķis ir no vācu

valodas patapināts vārds un tādēļ ir zināmas grūtības pa-

skaidrot, kā šis vārds bija kļuvis jau 13. g. s. tik pazīstams,
ka iegāja saliktenī kopā ar tīri latvisko vārdu os c. Bet pa-

visam neiespējams tas nav, jo latviešu valodā ir gan sastopami

vācu vārdi, kas patapināti jau pirms vācu atnākšanas Livonijā
8).

Citu patapinājumu Indriķim no latviešu valodas nav, nav

arī Rīmju kronikā, kas ir kāda sveša, nebaltieša sarakstīta.

Turpretim jau visvecākajos Baltijas muižu senrakstos („Qū-
terurkunden") sastopam zemkopības, lopkopības, zvejniecības
un citus uz lauku dzīvi attiecošos terminus, kuros, piem., vēl

Bīlen šte i n s
9) redzēja šejienes (latviešu, kuršu un lībiešu)

valodu pēdas, bet kas īstenībā nav nekas cits, kā Baltijas vā-

ciešu lietoti vārdi10). Viens no visvecākajiem (minēts jau
1295. gadā) ir balt. vācu Pagaste, Pageste, Pagiste
(gandrīz visur sieviešu kārtas) no latv. pagasts, ko lietoja

Dienvidlatvijā. Ziemeļos tam atbilda no igauņu valodas pata-

pināts Wac kc. — Ļoti vecs patapinājums ir arī vārds

Birs c (no latv. bi r z c), kas speciālā nozīmē „tikai perio-

diski lietojamā zeme" ietilpa muižu senrakstos parastajā t. s.

pertinencijas formula (... mit VVāldern, Buschen,
Birs cn, Honigw cid c n ...) un tādā ceļā izplatījies arī

nelatviskos apgabalos, pat Narvā un Rēvelē. Kurzemes vā-

6) V. Kipar s k y„ Die gemeinslavischen Lehnw6rter aus dem Ger-

manischen (Helsinki 1934), 223—224.
7 ) Lieflāndische Chronik (Halle 1747) I, 102.
8) Sal. Zēveru IMM. 1921., 563—567.
9) Sal. A. Bielenstein, Die Grenzen des lettischen Volkstam-

mes und der lettischen Sprache m der Gegenwart und im 13. Jahrhundert

<St. Petersburg 1892), 295 un 298.

10) To pierāda, piem., tādi izteicieni, kā distinctio agrorum,

vulgariter pirde dieta (Urkundenbuch I, 3, 157) un tumultum

populi, vulgariter enen upplop (ibid. I, 7, 425); pirmais satur

no lībiešu jeb igauņu vai. patapinātovārdu pirde 'robeža, eža' (ig. pi i r),
otrais tīri viduslejasvācisko vardu uppl o p p 'kņada, dumpis', bet abus

divus raksturo vienādi „vulgariter".
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cieši vēl šodien lieto šo vārdu birzes nozīme, bet citur tas ir

pazudis. — Ārpus tagadējās Latvijas robežām_bija izplatīts arī

14.—16. g. s
.

senrakstos sastopamais vārds Ducker

sesks' (ar īsu v un tāpēc nevis no viduslejasvācu dūken

'nirt', kā domāja piem. Schillers-Lūbbens sava vārd-

nīcā, bet no latv. dukurs). — Bez šaubām, no latviešiem

patapināts ir arī vācu izlokšņu Gric kc n 'griķi', kas sasto-

pams Rīgā jau 1383. gadā, bet Austrumprūsijā parādās tikai

1427. gadā. Latviešu vārds ir cēlies no kādas senkrievu for-

mas *rpi,Kja (krievu rpena).

Tagadējās Latvijas vācieši savā sarunas valodā lieto

gandrīz neaprobežotā skaitā latviešu vārdus, bet nav iespē-

jams atzīt visus tos par īstiem patapinājumiem. Vispirms,

Baltijas vācieši savās īpatnējās sabiedriskās struktūras dēļ.
līdz pēdējiem laikiem neuzskatīja neizglītotās personas (strād-

niekus, amatniekus v. t. t.) par īstiem vāciešiem, nedz viņu

valodu par īsti vācisku. Tie bija t. s. „pusvācieši", lai gan

viņi rases un valodas ziņā piederēja pie vācu tautības; viņu
valodu augstākās aprindas (muižnieki, mācītāji, lieltirgotāji un

citi tiem līdzīgi) dēvēja par t. s, „Knotendeutsch" (apmēram
tas pats jēdziens kā „kārklu jeb skaluvāciešu valoda") un vai-

rījās no tās lietošanas, sevišķi rakstos. Tā, piemēram, pazīs-
tamais Baltijas vācu rakstnieks Pantenius lietoja visiem

zināmo vārdu _P aste 1 n 'pastalas' tikai pēdiņās, lai uzrā-

dītu, ka šim vārdam nav pilsoņa tiesību vācu valodā. Citi

rakstnieki, piem. kurzemnieks V o r m s, atkal lietoja tādus_ no

šejienes valodām jeb no lejasvācu izloksnēm patapinātus.

„karklu valodas" vārdus ļoti plašos apmēros, lai piešķirtu sa-

viem rakstiem savādu „couleur locale". Ir skaidri redzams,
ka uz tadu rakstu pamata ir tikpat grūti dibināt Baltijas vācu

valodas apcerējumu, kā vienīgi uz runātās valodas pamata.
Savā darbā mēģināju izbeigt šīs grūtības, uzskatot par dzīvās

Baltijas vācu valodas paraugiem tikai tos tekstus, kas uzrak-

stīti un iespiesti ne ar sevišķu stilistisku, bet tikai praktisku
nolūku, proti rēķinus, vēstules, sludinājumus, apliecības un

citus darīšanu papīrus. Tādos rakstos atrodamie vārdi, lai tie

butu izloksnes formas jeb patapinājumi, visiem jāatzīst par

Baltijas vācu valodas nepieciešamām sastāvdaļām, bet tie >r

tikai niecīga daļa no sarunas valodā lietojamiem krājumiem.
Te nu jāmin, vispirms, zemkopības un lopkopības ter-

mini: Deggut < latv. deguts; Grieste 'siena jeb
salmu sainis' < latv. grīzte; Gubbe 'maza siena kaudze'
< latv. guba; Kutzchen < latv. kucēns; Kwek-
sche < latv. kveksis; Lanke < latv. lanka;
Luxte < latv. lukste; Reesche < latv. rieža;
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Spilwe < latv. spilva; Spirren < latv. spi-

ras; Sti.rpe < latv. stirpa; VVagger < latv. va -

g ar (i) s un citi.

No topogrāfiskiem nosaukumiem starp citiem jāievēro:

Ahling < latv. āliņš; Atmatte < latv. atraats;

All ac k c < latv. all ak a; jau augšā minēts Birs c;

Grebben < latv. grebj i; Grihnen 'Kurzemes pie-

krastes purvi' (sastopams jau 1386. g.) < latv. grīņ a s;

Jo m c < latv. joma; Kape < latv. kāpa; Pur w c

< latv. purvs v. t. t.

Arī daudz stādu un kustoņu (sevišķi sēņu un zivju) no-

saukumu patapināts no latviešiem, piem. Behrselapp <

latv. bērzlapa; Gailing (dažreiz arī tulkots: fiah-

nenschwamm) < latv. gailene; Pācke < latv.

peka; Rudmeeschen (arī ar tautas etimoloģiju: Ro t -

māuschen) < latv. rudmiese; Kaseragge <

kazrags; Kuntsche < latv. kunca; Lutsche <

latv. 1u c a v. c.

Rīgas, Liepājas un citu lielāko pilsētu vācieši patapināja
dažādus mājturības un amatniecības terminus: Grāba-

sch c n < latv. grabažas; Kanker (varbūt) < latv.

kankar(i)s; Kaseliner, Kasefuhrmann 'vieglais
ormanis ar loti sliktu zirgu' < latv. kaza + vācu_ Fuhr-

mann resp. vācu piedēklis līner (piem. vārdā: Ber-

1i ne r); Ke x < latv. ķeksis; Kidding < latv. ķi-
diņi; Luppat < latv. lupata; Plennitz < latv.

plenica; Riesing (minēts kā apelatīvs 1376. g., tagad
tikai vārdā Riesingstrasse 'Ridzenes iela') < latv.

rīdziņa; Rippe 'rotaļas nosaukums' < latv. ripa, ri -

pe; Wit z c < latv. vica, vice; Zemme (varbūt)
< latv. cemme.

Ka atsevišķu grupu minēšu vel, ta saucamos, „bernu vār-

dus" un palamas:

Atzing < latv. aciņa; Brahling (palamas no-

zīmē) < latv. brāliņš; Dummick < latv. dumiķ i s;

Kus c h c 'neizglītots cilvēks' < kuža; Lempe < latv.

lempis; Ljurbe < latv. ļurba; Musching 'mazs

bērns' < latv. mūžiņa; Paschpuik(e) < latv. paš-
puika; Zibbing 'maza meitiņa' < cib i ņ a un citi.

_

Visi minētie vārdi ir pazīstami tikai tagadējās Latvijas ro-

bežas. Igaunijā tiem parasti atbilst patapinājumi no igauņu valo-

das, piem. Wag g c r ~ Xvb j a s < ig. kvb j a s 'vagaris';
Kusche ~ Kulle < ig. (izlokšņu) kulle 'kļaus!';
Luxte ~ Lucht < ig. luht 'lukste' v. t. t. Bet dažos
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gadījumos viena un tā pati vācu forma ir pazīstama visā Bal-

tijā. Parasti tas izskaidrojams ar to, ka veco somu-baltu sa-

karu dēļ latviešu un igauņu formas šos gadījumos saskan tada

mērā, ka vācu valodā no abām divām ir cēlusies viena un tā

pati forma. Piem.: Kuje < latv. kuja_+ ig. kuhi

(ģen. kuhja); Pielbeere < latv. pīlādzis + ig.

pihlakas; Riege < latv. rija + ig. (izloks.) rii h;

Taim, Taimchen < latv. tai m s + ig. tai m; Talk,
Talkv s < latv. talka, talks, tal kv s + ig. ta 1 -

gus v. t. t.

Bez šaubām, vislielākā daļa no apceramiem patapināju-
miem ir lietas vārdi, kas vispārīgi visvieglāk pāriet no vienas

valodas otrā; bet Baltijas vācu valodā netrūkst arī no latvie-

šiem patapinātu īpašības un darbības vārdu; te minēšu dažus

pazīstamākos: ausc h i g < latv. aušīgs; puzig <

latv. pūcīgs; aufmuken (varbūt) < latv. mūķēt;
piekschen < latv. pīkšķēt; tschieksten < latv.

čīkstēt v. t. t.

Piedēkļu patapināšana rāda uz sevišķi spēcīgu svešās

valodas ietekmi. No vidusleļasvācu -man patapinātais
-manis kļuva latviešu valodā par piedēkli, ko piekabina
arī tīri latviskiem celmiem, piem. augstmanis, lielma-

nis un citi. — Bet tikpat spēcīga bijusi šai ziņā latviešu va-

lodas pretestība: latviešu piedēklis -nieks kļuva par Bal-

tijas vācu piedēkli -ne ck, ko piekabina arī tīri vāciskiem

celmiem. Senrakstos varam viegli izsekot šīs pārveidošanās
gaitu: 1335. g. minētā vārdā semenicken (< latv. zem

nieki) vēl notiek piedēkļa maiņa; piedēklis -ne c k _bija
Baltijas vācu valodai tais laikos pavisam svešs, piedēklis
-nic kc, -ic kc, turpretim, labi pazīstams. — 1540. g. sa-

stopam blakus kammernik un kammerniek (< latv.

k_amb ar n i c k s). — 17. g. s. atrodam senrakstos bieži mi-

nētus patapinajumus Nowadneek, Ohterneek, Jaht-

neek, Pirtneek (visur ar piedēkli -ne ck, nevis

-n i c k!) un vārdus Levdeneek, Wahdeneek, Re i -

sene ck. Pēdējos varam uzskatīt par tiešiem patapināju-
miem no latv. leid(e) nieks, vadinieks, reiže-

ni c k bet ir arī iespējams, ka tie ir patstāvīgi
atvasināti no 1 ejasvacu vārdiem Ley d c 'leida', Wah d c

Vads', Rei s c 'ceļojums. Ka piedēklis -ne c k bija,
tiešam, kļuvis par pilnīgi dzīvu Baltijas vācu valodā, par
to liecina 1601. gada minētais vārds Vlosseneek 'plost-
nieks', kam latviešu valoda nav parauga; arī dažādos 18. g. s.

no krievu valodas patapinatos_ vārdos ir sastopams piedēklis
-ne c k krievu -n n kt> vieta, tā piem. rassboineek 'laupī-
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tājs' un Katerschneek 'spaiddarbnieks' (Bergmap
un Gutz ci t a Baltijas vācu valodas vārdnīcā). Rīgas vā-

ciešiem vēl šodien labi pazīstamais vārds Anker ne c k

'enkurnieks' varētu ari būt patstāvīgi atvasināts no vācu

Anker 'enkurs', kaut gan ir iespējams, ka tas ir darināts

pēc latviešu parauga.

Latviešu fonētikas ietekme Baltijas vācu valodas izrunā

nav vēl galīgi izpētīta. Hentrichs domāja, ka nebalsīgo

līdzskaņu garums pēc īsa patskaņa (piem. vārdos ha 11 c,

Rippe, Brūcke) ir sakarā ar latviešu izlokšņu izrunu
11

).
Mit zka saskatīja latviešu valodas ietekmi Baltijas vācu

valodas divējādās 1-skaņas lietošanā (piem. ha 11c n ar i ;

hielt ar 1) 12). — Pilnīgi droši pierādīts tas nav, jo visur ja-

rezervējas izmirušās Baltijas lejasvācu valodas izrunas pēdu

dēļ, bet ievērojot vācu un latviešu ilggadīgo kopējo dzīvi, ir

gan iespējams, ka vienai un otrai tagadējai savādībai ir sak-

nes taisni latviešu fonētikā.

Ārpus Baltijas ir dažādi patapinājumi no< latviešu (jeb

kursenieku) valodas sastopami Klaipēdas vāciešu izloksne.

Tur ir pazīstami vārdi Pa s te 1 n 'pastalas' un Tu mm < latv.

tume. Kādā Klaipēdas 17. g. s. senrakstā izdevās atrast vār-

dus Wag g c r 'vagaris' un S. ahr d c
< latv. zārds, Arī

izteiciens wir mit dem Bruder arbeiten 'mēs ar

brāli strādājam', kas pēc latviešu, igauņu un krievu parauga

izplatīts visā Baltijā pareizo ich und der Bruder ar-

beiten vietā, ir pazīstams Klaipēdā, bet ir grūti noteikt, vai

tur nav bijis arī leišu valodas paraugs.

Mēs redzējām, ka latviešu valodas ietekme vācu valoda

nav pavisam niecīga un ka šī ietekme dažreiz pārsniedz Latvi-

jas robežas. Salīdzinot abu divu „valodisko ķermeņu" masas,

mums gan jābrīnās par to spēcīgo pretdarbību, ko mazākais

ķermenis šai gadījumā ir attīstījis. Ir domājams, ka arī citos

tamlīdzīgos gadījumos pētnieki atradīs ne tikai vienā, bet abos

virzienos notiekošu darbību.

Xl ) Experimentalphonetische Studien zum baltischen Deutsch (Ab-
handlung des Herder-Instituts zu Riga I, Nr. 3).

12) Studien zum baltischen Deutsch (Deutsche Dialektgeographie
Heft XVII). Marburg 1923, 34. lp.
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Helga Grase.

Spilgtākās iezīmes Jāņa Sudrabkalna lirikas

izteiksmē.

Jāņa Sudrabkalna lirika pieskaitāma individuālākajām

pēckara lirikām latviešu literatūrā. Tas nenozīmē, ka Sudrab-

kalns — nesabiedrisks cilvēks un viņu neinteresē sabiedriskas

parādības. Taisni otrādi: kara laiks viņu mācījis pārvarēt
šauro individuālismu, mācījis salauzt žogus starp „es" un „cits"

un izkausēt pašmīlīgo „es" tautā, cilvēcē, visā pasaulē. Sud-

rabkalns ir sabiedriskas ētikas sludinātājs, sociālo simpātiju un

līdzjūtības dzejnieks. Piemēram labi noder dzejoļa „Es šūpo-

jos zaros, pār ielām kas sliedz" (Pārvērtības, 8. lpp.) beidzamie

panti.

„Man vaj'dzeja, brāļi, reiz tikties ar jums,

Un tādēļ es pacēlos gaisos,

Man vaj'dzēja zināt, kas līksmos, kas skums,

Kas nomocās cīniņos baisos.

Es uzlaižos zaros, kas debešup trauc,

Es pagaistu augstuma paša. —

Sirds pāri man plūsmo, sirds pasauli sauc,

Un sirdī man — pasaule plašā."

Par sociālo simpātiju liecina ari dzejoļi: „Latvijai"_(Spar-
nota Armāda, 64. lpp.) un „Rūpju lasītājs" (Spuldze vējā, 94.

Ipp.).

Sudrabkalna lirika individuāla tai ziņā, ka tā nes sevī

spilgtas iezīmes, kas raksturīgas viņam vienam un atšķir viņa
liriku no citu dzejnieku lirikas. Individuāla Sudrabkalna pa-

saules uztvere un tas izteiksme.

Sudrabkalna liriku vispirms raksturo patosa un sajūsmas

pilna izteiksme. Patoss labi saskan ar dzejnieka kūsājošo dvē-

seles būtību, ar viņa cildeno sajūsmu un gaišo gribu ticēt labā

uzvarai. Sudrabkalna patosa izteiksmes līdzekļi ir izsaukumi,

uzrunas, cildeni epiteti un salīdzinājumi, piem.:

„Ak, kur gan zvaigžņaina decembra nakts,"

(Spārnota Armāda, 25. lpp.).

Vai! ja nu elsas sak raustīties pleci,
Vai! ja arvien vēl pie sapņiem tu kalts"

(Spārnota Armāda, 25. lpp.).
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„Esi sveicināta, Apsniegošā

Pilsēta, kur jautri namos atspīd guns.

Ak, kā aizslīd dejā apburošā

Gajejs, braucējs kamanas un rejošs suns."

(Pārvērtības, 18. lpp.).

„Ak, ka mati Tev mirdz! zeltrotaļas slīdošie mati."

(Pārvērtības, 79. lpp.).

„Šīs puķes no Tevis, ak, Brīnišķi-Spodra."
(Pārvērtības, 106. lpp.).

Vismazāk patosa un sajūsmas dzejoļu krājumā „Spuldze
vējā". Šeit jāpameklē Sudrabkalna iemīļotā interjekcija_„ak",
ko sastop iepriekšējos krājumos gandrīz vai katrā lappusē. Tas

saprotami, šeit patoss vairs nesaskan ar apvaldīto un rezignēto
Sudrabkalna dvēseles stāvokli. Dzīve aizlauzusi dzejnieka sa-

jūsmas spārnus un apvaldījusi trauksmaino patosu.

Sudrabkalna lirika pilna kustības, aktivitātes un ne-

miera*). Visa tā izteikšanai izvēlēti attiecīgi priekšstati, kas

padara Sudrabkalna izteiksmi dinamisku. Verbi palaikam iz-

raudzīti tādi, kas izteic kustību, cīņu ar šķēršļiem, traukšanos

uz priekšu un aktivitāti. Piem.: laužas, glaužas, skrien, dzied,

svied, šalko (Spārnotā Armāda, 170. lpp.); dārd, skrien, aiz-

traucas, laisties, stiepj, rūc, sit, cīņās iet („Klodijai", Pārvērtību

92. lpp); uzbrūk, plosa, brēc, laužas, ķer, pieplok, loka („Mieri-

najums", Spuldzes vējā 27. lpp.).
Arī nomeniempiešķirta kustība ar zīmīgu epitetu vai ap-

zīmētāju, jeb tie izvēlēti tādi, kas asociējas ar kustību un ne-

mieru, piem.: putni, spārni, kuģi, straumes, viļņi, vēji, vējš, jūra,

flagas, pavasaris (Spārnotā Armāda, 97. lpp.); nemierīgvējaini
koki (Pārvērtības, 92. lpp.), viegli vējains rīts (Pārvērtības, 87.

lpp.), nemierīgs baložu mākonis (Spuldze vējā, 7. lpp.), rūcošas

ūdeņu lāmas, skrejoši mākoņi, burzguļu šaltis (Spuldze vējā,
18. lpp.).

Par kustību liecina arī grāmatu virsraksti: „Spārnotā
Armāda", „Pārvērtības" un „Spuldze vējā". Dzejnieka trauk-

smainais gars un aktivitātes dziņa strādāt, cīnīties par saviem

sapņiem un labāku dzīvi („Par saviem sapņiem cīņu sāc!", dze-

jolis „Sapņotājiem", Spārnotās Armādas 11. lpp.) šai izteiks-

mes parādība atradusi piemērotu izteiksmi.

Sudrabkalna izteiksme nav koncentrēta, īsa un aprauta,
ko varam teikt par Raiņa brīžiem impresionisko izteiksmi. Sud-

rabkalns medz plaši, gari un bagātīgi izteikt savu domu, tāpēc

*) Skat. Z. Mauriņas rakstu «Impresionisms un ekspresionisms"
1930. g. Daugavas 9. burtnīcā, 1096. lp.
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pārsvarā viņam gari dzejoļi. īsti īsu dzejoļu viņam ļoti maz.

Tanīs paužas izteiksmes prieks, izteiksmes bagātība un krāš-

ņums. Cita par citu oriģinālākas gleznas liktas cita citai bla-

kus, tā ka varam bieži runāt par pārkrautu izteiksmi, kas ap-

grūtina izteiktā izprašanu. Gleznas pašas saista uzmanību, un

tanīs pazūd doma un pārdzīvojums. Visvairāk šās pārkrautās
izteiksmes pirmajos divos dzejoļu krājumos. Krājumā „Spul-
dze vējā" vairāk stilizētas vienkāršības un apvaldītas izteiks-

mes.

Aiz savas izteiksmes bagātības Sudrabkalns bieži lieta

gradāciju, piem.:

„Dvesle gaišas mocartiskas stīgas

Atkal atskan, atkal dzied un dzīres svin".

(Pārvērtības, 19. lpp.).

„Ir varbūt īsta un mūžīga dzimtene,
Zaļdārzu māja un dzirkstošā pasaule."

(Spuldze vēja, 10. lpp.).

_

Šis izteiksmes prieks un bagātība paužas arī Sudrabkalna

bagātajā vardu krājumā. Sudrabkalns izlietā maz pazīstamus

jaunvārdus, izlokšņu vārdus un formas.

Piem. noder šādi izlokšņu vārdi un formas: kveldināt

(Spārnotā Armāda, 144. lpp.), zilst (Spārnotā Armāda, 17. lpp.),
pilst (Spārnotā Armāda, 41. lpp., „ ... un putas pilst"), milst

(Spārnotā Armāda, 156. lpp.: „Ar domām, mūžībā kas bargas
milst), klimst (Pārvērtības, 98. lpp.: „Kur žēlas klimst..."),
vird (Pārvērtības, 39. un 63. lpp.) v. c.

Jaunvārdi: bailst („Vakars bez dienas bailst prātā jau

baigs", Spārnotā Armāda, 20. lpp.), pilnst („
...

jo pilnst man

ik dzīsla", Pārvērtības, 9. lpp.), smiltot („Man prātā poļu zemes

klaji smilto", Pārvērtības, 98. lpp.); spulga (Spārnotā Armāda,
85. lpp.), dzidra, sūrme, atsmarža, raisma (Pārvērtības, 21., 85.,

106., 120. lpp.); zilgs (Spārnotā Armāda, "80. lpp.), drausms

(Pārvērtības, 58. lpp.) v. c.*).

_Sudrabkalnam raksturīgi jaunu vārdu un atvasinājumu
meklējumi, bet,_diemžēl, šie meklējumi bieži ir patvarīgi un ne-

saskan ar pastāvošiem valodas likumiem un paraugiem. Izlie-

todams jaunvārdus un jaunus atvasinājumus, Sudrabkalns ma-

zāk domājis par paraugiem valodā, bet ievērojis vairāk savu

subjektīvo gaumi, ritma un atskaņu prasības.

*) Šeit esmu apmierinājusies tikai ar jaunvārdu konstatējumu, at-

stādama neizšķirtu jautājumu, vai tie ir Sudrabkalna jaunvārdi, vai sasto-

pami rakstos jau agrāk.
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Piem. verbu formas: star, neatstar, starošs (Spārnotā

Armāda, 35., 37. un 54. lpp.), zvan, putošs, virmošs (Spuldze

vējā, 22. un 18. lpp.), tagadne grand, pagātne granda (Spārnotā

Armāda, 57. un 86. lpp.), ir nepareizas. Infinitlvā šie verbi

skan: starot, putot, virmot, zvanīt, grandīt, un attiecīgās formas

no tiem pareizi skan: staro, starojošs, neatstaro, putojošs, vir-

mojošs, zvana, granda, grandīja. Atskaņu un ritma prasības
rada šās kļūdas.

Patvarīgi darināti šādi substantīvn šausmums (Spārnota

Armāda, 108. lpp.), murdums (Spārnotā Armāda, 117. lpp.),
plēnums (Pārvērtības, 56. lpp.), šļūdums*) (Pārvērtības, 57.

lpp.), verdums (Pārvērtības, 102. lpp.). Latviešu rakstu valodā

ar galotni -ums atvasina substantīvus no verbu pagātnes celma

un adjektīviem. Tāpat nepareizi darinājumi: skūpstījiens (Spul-
dze vējā, 24. lpp.), dvesmojiens (Pārvērtības, 63. lpp.), zivības

dzimums (Spuldze vējā, 60. lpp), spārnība**) (Pārvērtības, 145.

lpp.).

Sudrabkalnam patīk svešādi salikteņi. Tas bieži ap-

vieno substantīva un adjektīva apzīmētāju ar apzīmējamo vārdu

saliktenī: starpērles, purpurlapas (Spārnotā Armāda, 51. un 57.

lpp.), sudrabdaiņas (Spārnotā Armāda, 60. lpp.), spējilgas (Pār-

vērtības, 40. lpp.) v. c.

Sudrabkalns apvieno arī verbu ar substantīvu un adver-

bu, kas verbu tuvāki apzīmē, saliktenī: zeltlāsmot (Spārnotā
Armāda, 17. lpp.), dziļšņākt (Spārnotā Armāda, 82. lpp.), tālaiz-

raut (Pārvērtības, 108. lpp.), zeltblāv (Spuldze vējā, 8. lpp.) v.

c. Ar šādiem salikteņiem dzejnieks tiek vaļā ritmā no vienas

nevajadzīgas zilbes.

Izskaužami šādi ģermānismi, kas sava īsuma dēl loti iz-

devīgi dzejā: asins-spožs (Pārvērtības, 58. lpp.), pelndzeltēns
(Pārvērtības, 68. lpp.), cīruļsudrabainr) (Pārvērtības, 163. lpp.)

Nevar noliegt arī šeit Sudrabkalnam oriģinalitāti, piem.:
sudrabtraks (Spārnotā Armāda, 16. lpp.).

Tā dzejnieks bieži runa pats savā valodā, un neparasto
vārdu un jauninājumu sablīvējums vienā dzejolī apgrūtina ie-

lasīšanos Sudrabkalna lirikā. Vismazāk šā sablīvējuma krā-

juma „Spuldze vējā".

*) Dzejniekam, šo vārdu darinot, prātā bijis pareizais plūduma
vārds.

**) Skat. prof. Endzelīna un Mūlenbacha «Latviešu' gramatikas"
52. paragrāfa 5. punktu un 61. paragrāfu.

*) Skat. prof. Endzelīna un Miilenbacha «Latviešu gramatiku", 81.

paragrāfu, 3. punktu.
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Sudrabkalna lirika bagāta redzes gleznām: metaforām un

salīdzinājumiem, kas padara viņa abstrakto, intellektuālo dzeju

gleznainu, Ar zīmīgām metaforām abstraktie priekšstati kļūst
dzīvi un personificēti:

„Un sapņi izgāja ārā, izdegot rietumiem,
Atkal reizi no izmisuma un bēdu cietumiem —

Apjukuši viņi zvaigžņainām acīm mirkšķināja
Un neskanīgu meldiju kā pirmie cīruļi tirkšķināja.

(Pārvērtības, 13. lpp.)

„Un mirkļi aulekšo pār siltiem līķiem,
Ka jātnieki ar sirdīm uzdurtām uz pīķiem."

(Spārnotā Armāda, 76. lpp.)

Sudrabkalna lirikā nav nātūrāli vai reāli uzskatāmu glez-
nu. Gleznās valda stilizācija. Bieži īstenība guvusi dziļāku

jēgu, apslēptu nozīmi, kļuvusi par simbolu dzejnieka pārdzīvo-
jumiem un domu pasaulei. Tā tālās, ideālās pasaules simboli
— rīts neatausušais, saules krasti, pavasaris Grenlandes salās

(Spārnotā Armāda, 11., 98. un 133. lpp.), zaļš un vējains pava-

saris (Pārvērtības, 94. lpp.), zaļdārzu māja (Spuldze vējā, 10.

lpp.). Jaunie centieni un cīņas par tiem — kuģi, kas guļ aizsa-

lušos reidos (Spārnotā Armāda, 15. lpp.), burām pilni kuģi ostā

(Spārnotā Armāda, 67. lpp.), kuģi, kas smok ledus gūstā (Spār-
notā Armāda, 97. lpp.).

Sudrabkalna metaforas un salīdzinājumi oriģināli, svaigi,

krāšņi, piem.:

„Kā bezdelīgas acis urbjas debess dziļumā,
Kur mākoņbarkas peld no debess grīvas."

(Spārnotā Armāda, 34. lpp.)

„Tur augšā burām krūtis vējup briest,
Griež zelta lokus saule līmeņzaigā."

(Spārnotā Armāda, 43. lpp.)

„Aiz loga kā sapnī vēl dārdēja ielas,
Un kastaņu lukturos izdega riets."

(Pārvērtības, 108. lpp.)

Visvairāk krāsu un gleznu izšķērdības „Spārnotajā Armā-

da" un „Parvērtībās". Krājumā „Spuldze vējā" ari šai ziņā vai-

rāk stilizētas vienkāršības.

Sudrabkalns apveltī priekšmetus un pasauli ar mirdzumu,
spožumu, zaigojumu. Šim nolūkam tas izvēlas verbus, sub-

stantīvus un adjektīvus, kas izsaka gaismas intensitāti. Šadi
verbi — spulgot (Spārnotā Armāda, 13. lpp.), zelcot, zvīļot
(Spārnota Armāda, 99. lpp.), sudrabot (Spārnotā Armāda, 163.
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lpp.), spulgt, mirdzināties (Pārvērtības, 9., 12. lpp.), zibināt,
spīgot (Spuldze vējā, 18. lpp.); adjektīvi — spulgs, zaigs, zaigs,

blāzmains, sudrabains (Spārnotā Armāda, 73., 24., 33., 130. un

135. lpp.), zvaigžņains (Pārvērtības, 13. lpp.), spodrs (Spuldze

vējā, 26. lpp.); substantīvi: vizma, zaigs, spulga (Spārnotā Ar-

māda, 25., 20., 85. lpp.) dzidra (Pārvērtības, 21. lpp.) v. t. t.

Arī krāsām Sudrabkalns piešķir gaismas intensitāti vai iz-

vēlas tādas, kam tā piemīt :bālsudraba, sudraba, mirdzoši zilga,

zaļsudrabota, zaļi-blāzmota (Spārnotā Armāda, 19., 25., 27., 69.

lp_p._), zeltainbāla (Pārvērtības, 106. lpp.), zeltainzila (Spuldze
vēja, 43. lpp.). Ar šo stila pajēmienu lietām un pasaulei pie-
šķirta mirdzoša gaismas aureola.

Sudrabkalns pieskaitāms muzikālākajiem dzejniekiem lat-

viešu literatūrā. Parallēli redzes priekšstatiem viņa dzeja loti

bagāta arī dzirdes priekšstatiem. Sudrabkalns daudz lietā ver-

bus, kuriem pamatā skaņu atdarinājums: krāc, šalc, dun, zuz,

aizžļadz, trizuļo, sprauslo, nošķind, švīkst (Spārnotā Armāda,

13., 15., 20., 25., 30. un 95. lpp.), tirkšķina, san (Pārvērtības, 13.

un 78. lpp.), skrapstēt, burzguļot, šņākt, žužināt (Spuldze vējā.

18. lpp.). Liekas, ka brīžiem dzejnieks pasauli uztver tikai ar

dzirdes jutekļiem. Piem. šādas 3 dzirdes gleznas strofas 2

rindās vai vesels pants vienos dzirdes priekšstatos:

„Un dzirdu es, ka klusi raud kur zens,

Kā upe šalc, kā nošķind kristalls galdos."

(Spārnota Armāda, 30. lpp.)

„Mostoties rītos, man tikšķina pulkstens
Gluži ka baznīcas zvans.

Gaiļi Glorificat dzied visas malas,
Pilsets ka ērģeles ruc,

Tūkstošiem soļu no akmeņiem atdim —

Redzams nav gājējs neviens."

(Pārvērtības, 153. lpp.)

Sudrabkalnam ka mūziķim visa pasaule skan un pildīta
ar mūziku.

„Caur zaļiem zariem debess uguns šalc

Kā bezgalsēru pilnas kāzu dziesmas."

(Spārnota Armāda, 49. lpp.)

„Sanēdams tumšizils logs sarmaini-sudrabains spīd.
Klusētājs, skanu tev līdz! es ērģeles dzirdu dziļrūcam:
Bezgala sērīgs un cēls rekviēms pludo tur kluss."

(Pārvērtības, 78. lpp.)
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Mlūzikālitāte paužas ari Sudrabkalna virtuozajā pantmēra

un atskaņās.
Sudrabkalim mēdz pieskaitīt latviešu ekspresionistu sai-

mei. Tas jādara uzmanīgi un ar zināmam ierunām. Sudrabkal-

nam nepiemīt ekspresionistu izlaidība un patvaļība formas ziņa.

Šī patvaļība paužas gan jaunu vārdu un atvasinājumu meklēju-

mos, citādi formas stingrība un slīpējums (Sudrabkalns virtu-

ozi rīkojas ar sonetiem, tercīnām, oktāvām un citiem pantiem,

kas prasa zināmu erudīciju), izteiksmes stilizējums atšķir to no

ekspresionistiem. Sudrabkalns sludina skaļi, ar patosu un sa-

jūsmu, bet viņa izteiksme nav nemeklēta un neiegrožota. Pa-

toss un sajūsma ietverti izteiksmes slīpējumā un stilizējumā.

Viņš nekliedz kā citi ekspresionistu sludinātāji, bet kā labam

runātājam tam nav sveši rētorikas un dialektikas likumi.

B. Vipers.

Laika problēma tēlotājās mākslās

Laika jēdzienam bez šaubām ir ļoti liela nozīme moder-

najā pasaules uztverē. Atcerēsimies, ka Einšteins izveidoja
savu jauno kosma koncepciju, pamatojoties tieši uz laika ap-

rēķināšanas relātīvitātes. Noklausīsimies Bergsona definīcijā,
kam laiks ir radītājs spēks — tik augsti vēl neviens filozofs

nebija vērtējis laiku. Pilnīgi dabīgi, ka blakus citām gara zi-

nātnēm arī modernajā mākslas vēsturē notiek zināma uzmanī-

bas centra pārvietošanās. Ja līdz šim galvenais stilistiskās

analizēs kodols bija telpas jēdziens, tad tagad, mākslas darbu

iztulkojot,_ arvien biežāk lietā laika jēdzienu. Bet par kādu
laika kritēriju var runāt, vērtējot plastiskās mākslas? Parasti

pieņemtais sadalījums telpas un laika mākslās itkā pilnīgi iz-

slēdz laiku no architektūras, skulptūras un glezniecības sfai-

ras. Tiesa gan, glezniecības un skulptūras tēli nemainās un

nekustas laika_ līdzīgi mūzikas melodijai vai dejas ritmam, bet

vai tas nozīme, ka plastiskajām mākslām pilnīgi sveša ir laika

problēma, ka laika jēdzienu uz tām nemaz nevar attiecināt?
Saprotams, ka tas ta nav. Kaut arī plastisko mākslu tēli ir

statiski, nemainīgi, tomēr tas tiecas un arī spej iemiesot pilnīgi
noteiktus laika priekšstatus.

Ta, piemēram, par laiku plastiskajās mākslas var runāt,
skatītajam parvietojoties_ mākslas uztveres procesā. Sevišķi
tas attiecas uz architekturu, kuras trijmēra raksturu pilnīgi jz-
prast var tikai pakāpeniski izejot cauri visām tās ieslēgtajam



telpām, tas ir, patērējot zināmu laiku vai, citiem vārdiem sa-

kot, pievienojot trim izmērījumiem ceturto._ Pa daļai ar tadu

pašu laika jēdzienu mums ir darīšana arī tēlniecība: ejot, pie-

mēram, apkārt apaļai statujai, kas domāta apskatei no visam

pusēm, vai kustoties gar ļoti garu joslu (piemēram Partenona

joslu, kas stiepjas uz visam četram tempļa sienam). Nav šaubu,
ka tieši par šo laika nozīmi domāja Adlers (Vom_Wesen der

Baukunst), mēģinot klasificēt mākslas pec dimensijām. Adlers

nosaka šādu schēmu. Viena izmērījuma robežās nav iespē-

jama nekāda māksla, jo x' (viens izmērījums) ir tikai tīra ma-

temātiska abstrakcija. Diviem izmērījumiem piemērota tikai

viena māksla — glezniecība. Triju izmērījumu robežās attīstās

divas mākslas — tēlniecība un celtniecība, pļe kam šī pedeja

no visām plastiskajām mākslām vistuvāk stāv robežai starp

telpu un laiku. Un beidzot četrmēru mākslas ir dzeja, deja

un mūzika.

Tomēr laika jēdziens, kas ir Adlera schēmas pamatā, dod

ļoti maz aistētiskai analizei, jo attiecas vairāk uz laiku, ko pa-

tērējis, skatītājs, apskatot māksļas darbu, nekā uz laika kon-

cepciju, kas iemiesota paša darba. Bet ir pilnīgi skaidrs, ka tikai

šī pēdējā laika katēgorija ir piemērota plastisko mākslu rado-

šiem mērķiem. Citiem vārdiem sakot, plastiskajās mākslās

aistētiskam vērtējumam padots ir nevis faktiskais mākslas

darba apskata laiks, bet gan iedomātais laiks, ko mākslinieks

attēlojis triju izmērījumu līdzekļiem. No šī viedokļa Adlera

schēmu vajadzētu gan drīzāk apgriezt otrādi. Adleram, kas

dibinās uz faktiskā laika kritērija, izmērījumu ziņā visnaba-

dzīgākā māksla izrādās glezniecība, bet visbagātākā — archi-

tektūra. Bet ja mēs apskatīsim plastiskās mākslas ar iedo-

mātā, attēlotā laika kritēriju, tad bez šaubām plastisko mākslu

radošais diapāzons pieaugs parallēli to spējām stāstīt: proti,

visnabadzīgākā māksla izrādīsies architektūra, bet visbagā-
tākā — glezniecība. Te jāņem vērā, ka glezniecības spējas
attēlot laiku var parādīties vismaz divos virzienos. Vispirms
laika problēma reālizējas glezniecībā, kā kustības attēlojums.
Tiesa gan, kustība pieejama glezniecībai tikai ļoti svarīga kom-

promisa ceļā. Bet tieši šī kustības relātīvitāte glezniecībā ir

viena no problēmām, kas visvairāk saista gleznotāju. Ja glezna
tēlo nekustīgu stāvokli, eksistenci, tad tās illūzoriskā struktūra

atrodas_ zināmā līdzsvarā ar tēlojuma reālo saturu. Bet tiklīdz

gleznotajā uzdevums ir attēlot kādu kustības procesu, viņam

neizbēgami jāsaduras ar iekšēju pretrunu, kas pastāv starp

pašu nekustīgo un nemainīgo attēlojumu un attēlotās kustības

transitīvo raksturu. Pietiek pat pavirši iepazīties ar glezniecī-
bas vēsturi, lai pārliecinātos, cik neizsīkstoši dažādi ir tie paņē-

675*
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mieni, ar kuru palīdzību gleznotāji mēģināja pārvarēt šo pret-

runu. Atgādināšu kaut tīri simbolisko kustības uztveri seno

kristīgo mākslā vai arī funkcionāli mēchanisko kustības kon-

strukciju renesanses glezniecībā, vai beidzot baroka glezno-

tāju sajūsmu par kustības pārejošiem mirkļiem. Bet laika pro-

blēmu plastiskajās mākslas nebūt neizsmel uzdevumi, kurus

sprauž māksliniekam kustības attēlošana. Vēl svarīgāki māk-

slas stila dziļo pamatu izpratnei tie gadījumi, kad gleznotājam
ir darīšana ar vairāku kustību kombinācijām, ar viņu tempu

un secību, ar vienu vārdu sakot, kad gleznai ir jāinterpretē

kāda darbība, kāds notikums. Rodas gan jautājums, vai glez-
niecībai ir pietiekoši līdzekļu, lai iztulkotu ne tikai telpiskās,
bet arī laika secībā norisošā notikuma pazīmes? Mēs zi-

nām, ka Lesings, piemēram, noliedza to. Sava traktāta „La-
okoon" sešpadsmitajā nodaļā viņš raksta starp citu: „Ja tā ir

tiesa, ka glezniecība izlietā pavisam citus līdzekļus vai zīmes,
kā dzeja (proti, pirmā — ķermeņus un krāsas telpā, bet otrā —

skaņas, ko izrunā laika secībā), tad tādā gadījumā zīmes, kas

novietotas blakus, spēj attēlot vienīgi tos priekšmetus, kas pa-

stāv blakus, turpretī zīmes, kas seko viena otrai, var iemiesot

tikai tās parādības, kas nomaina viena otru. Citiem vārdiem

sakot, īstais glezniecības saturs ir redzamie ķermeņi un īstais

dzejas saturs — darbība". Arī tālāk Lesings raksta: „Savu
kompozicijas principu dēļ glezniecība spēj izlietāt tikai vienu

darbības momentu un tādēļ tai jāizvēlas visskaidrākais brīdis,
no kura visvieglāk izprast agrāk notikušo un sekojošo".

Tomēr pilnīgi skaidrs, ka Lesinga spriedumi šai gadījumā
ir gluži partejiski un precīzi atspulgo viņa laikmeta stilistisko
koncepciju. Lesings spriež šeit kā klasicists. Turpmāk mēs

vel atgriezīsimies pie tā, ko var nosaukt par laika „klasisko"
uztveri. Bet tagad man gribētos pastrīpot galveno Lesinga se-

cinājumu, kas mūs tūlit ieved laika problēmas būtībā. Pēc Le-

singa domam „glezniecība spēj attēlot tikai vienu darbības mo-

mentu". Vai tas tā ir? Vai tā arvien bija? Un vispirms, ko

nozīme darbības moments? Vai tas ir pilnīgi neapstrīdams,
viennozīmīgs jēdziens? Ja griezīsimies pēc paskaidrojumiem
pie filozofiem, tad jzrādīsies, ka viņi vēl ir tālu no vienprātības
šai jautājuma. Ta, piemēram, Šopenhauers noliedz ikkatru

momenta ilgumu un salīdzina to ar matēmatisku punktu. Tur-

pretī pec Folkelta_ domām momenta pārdzīvojums arvien ap-
vieno sevī aizejošās pagātnes un tuvās nākotnes elementus, un

ta_deļ tam jāturpinās, jāilgst zināmu laiku (šo domu Džemss

vel vairāk pastrīpo ar salīdzinājumu: „nevis naža asmens, bet

sedlu mugura"). Šīs domstarpības pamudina Grosu stingrāki
nošķirt jēdzienus „tagadne" un „tagad" („konkrete Gegen-
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wart" un „Jetztstelle m ihr"), piešķirot pirmajam lielāku ilgumu
nekā otrajam, ko raksturo minimālais izplatījums laikā. Beidzot

jāatceras, ka Platons „Parmenidā" nosaucjnomentu
par brīnišķīgu būtni, kas neeksistē nekādā laikā ( žv Xpdv(o ouSevt

ouaa). Citiem vārdiem sakot, Platonam „tagad" ir kāds

nullpunkts, kam nav ne mazākā laika ilguma.
Nav šaubu, ka visas šīs domstarpības ir ne tikai tīri indi-

viduālās filozofiskās domas šķelšanās rezultāts, bet ka tais at-

spulgojas arī vispārīgāki pasaules uztveres priekšnoteikumi,
Icas raksturīgi vienam vai otram laikmetam. Citiem vārdiem

sakot, ne tikai Platons un Šopenhauers dažādi iedomājās mo-

menta abstrakto struktūru, bet arī viņu laika biedri dažādi iz-

juta laiku, dažādi pārdzīvoja pagājušo un redzēja esošo.

Spilgti illūstrē, piemēram, laika priekšstatu attīstību dzejā

Frenkela pētījums „Die Zeitauffassung m der archaischen grie-

chischen Literatur". Analizējot Homēra poēmas, Frenkels se-

cina, ka visi jēdzieni, ko lietājis Homērs laika apzīmēšanai, ir

ne tik daudz domāti zināmam laika ilgumam, kā notikumu

priekšmetīgam, lietišķam sakaram. „Die Zeit im Ablauf des

Gedichtes ist realer, als die Zeit, von der es berichtet" — tā

formulē Frenkels savus novērojumus par Homēru. Tikai pie

Pindara pirmo reiz var saskatīt vairāk attīstītu laika priekš-
statu. Pie kam raksturīgi, ka Pindars sevišķi bieži atzīmē laika

tuvošanos: laiku Pindars aprēķina tikai uz priekšu, nevis at-

pakaļ, tas personificē kustību nākotnē, bet nekad neapzīmē
nedz tagadnes apstāšanos, nedz pagātnes sastingumu. Galī-

gais apvērsums laika apziņā notiek tikai pie Aischila, kad jē-
dziens „Xp6vosw ietver sevī visu notikumu secību; kad spē-

kus, kas vada darbības, uztver ne tikai priekšmetīgās> attiecī-

bās, bet arī varoņu pārdzīvojumos. Frenkels nobeidz savu ana-

līzi ar tādu tēlā izteiktu salīdzinājumu: „cilvēks tagad vairs ne-

stāv laika straumē, bet kustas līdz ar tās viļņiem".
Frenkela pētījums sevišķi interesants tai ziņā, ka tas lie-

cina par neapšaubāmu parailēlismu laika un telpas priekšstatu
attīstībā. Tiešām, ja mēs pamēģināsim, kaut pašos galvenos

vilcienos, rekonstruēt grieķu plastisko mākslu attīstību no

archaikas līdz klasiskajam stilam, tad nebūs grūti ieraudzīt, ka

ta pārdzīvo tos pašus posmus, kādus Frenkels noteica grieķu
dzeja. Ņemsim, piemēram, jumtgales grupu evolūciju. Šīs

evolūcijas agro posmu rāda Artemidas tempļa jumtgale Kor-

Idrā. Kompozicija skaldās vairākās pilnīgi izolētās tematiskās

grupās: centrā — Gorgona lauvu pavadība, pa kreisi Apolons,
kas draud ar šķēpu Gaijai, pa labi Zevs. kas sagrauj ar zibeni

gigantu, stūros — mirstošo figūras. Katra no šīm grupām ek-

sistē it kā savā nošķirtā telpā, ar savu īpašu mērogu, tās ap-
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vieno tikai fiktīvi kopējais jumtgales rāmis. Bet evolūciju no-

slēdz Partenona jumtgales. To kompozicija pamatojas uz gluži

citiem principiem. Katra no jumtgalem attēlots viens vesels

notikums, kas apvieno visus kompozīcijas locekļus mēroga un

telpas vienībā. Jumtgales trīsstūris ir it kā visas debess sfai-

ras atspoguļojums. Pie tam man gribētos uzsvērt, ka atšķirība

Korkiras un Partenona jumtgaļu koncepcijā vienādā mērā skar
kā telpas, tā arī laika priekšstatus.

_

Noteikta, pastāvīga mēroga

trūkums Korkiras jumtgalē nozīmē reizē kompozicijas sašķel-
šanu kā telpā, tā laikā. Bet viena mēroga ievērošanai Parte-

nonā kā sekas ir gan vietas, gan darbības vienība.

Grieķu jumtgales piemērs svarīgs mums tai zinā, ka tas

ļauj noteikt principiālo pretstatu archaiskās un klasiskās tel-

pas un laika koncepcijas starpā. Archaiskās mākslas koncep-
ciju var nosaukt par komplētējošo vai sukcesīvo; klasiskās,

mākslas koncepciju — par simultāno. Ņemsim šo pretstatu

par mūsu analizēs pamatu un pamēģināsim ar tā palīdzību izse-

kot, kā attīstījās savstarpējā attieksme starp telpas un laika

priekšstatiem Eiropas mākslā, sākot ar gotiku.

Galvenais stāstījuma princips gotikas mākslā bija attēlot

nevis vienu, bet vairākus notikumus, pie kam laika secību at-

līdzināja ar telpisku virknējumu. Skatītājs līdz ar galveno glez-
nas varoni_it kā staigā no viena notikuma posma otrā, un tā-

dēļ galvenā_ varoņa figūra var vairākas reizes atkārtoties vienā

un tai paša gleznā. Citiem vārdiem sakot, gotiskas gleznas
vienība pamatojas nevis uz attēlotās darbības visu elementu

vienlaicības, bet uz to ģenētiskas tapšanas. Kā spilgts gotikas
stāstījuma schemas piemērs var noderēt fiildesheimas kate-

drāles bronzas durvis. Jo interesants ir cilnis, kas tēlo grē-
kos krišanu". Vidus laiku gleznotājs tēlo nevis koncentrētu

„Grekos krišanas" momentu, kā to darītu renesanses māksli-

nieks, bet tās secīgu vēsturi, pie kam viens un tas pats ābols,

norada galvenos darbības posmus: sākumā tas karājas kokā,
tad čūska kārdina ar to levu, pēc tam leva ņem to, dod tālāk

Ādamam, bet Ādams sākumā izstiepj vienu roku pēc ābola, bet:

tad ar otru roku jau tur aizliegto augli. Raksturīgi, ka attie-

cīgi arī kojnpozicija Vidus laiku gleznā risinās citādi nekā kla-

siskajā mākslā. Centriskās, līdzsvarotās schēmas vietā go-
tiska kompozicija risinās parasti vienā virzienā, no kreisās pu-

ses uz labo vai otrādi, līdzīgi rakstu zīmju virknējumam.
Cik spēcīga ir priekšstatu sukcesīvās metodes hipnoze-

gotikas laikmeta, cik dziļi šī metode iesakņojusies pašos pa-

saules uztveres pamatos,_ rāda gotikas celtniecība. Taču ari

ta ir domāta, galu gala, tādai pašai sukcesīvai uztverei, ka go-
tiska glezna. Skatītajā priekšā viens aiz otra izaug stabu pušķu,
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kas tiecas bezgalīgā augstumā, stiepjas tālumā triforiju arkas

un velvju ribu strautiņi, liekot skatītājam katedrāles telpu uz-

tvert pakāpeniskā kāpinājumā kā zināmu tapšanu laikā. Ja re-

nesanses celtniecība balstās galvenā kārtā uz proporcijām, uz

telpas dalu līdzsvara, tad gotikas celtniecībā valda ritms, laika

secīga maiņa. Tieši gotikas celtniecība visspilgtāk liecina par

to, ka šī laikmeta cilvēka apziņā telpa un laiks vēl nebija no-

šķīrušies viens no otra, kā patstāvīgas pasaules uztveres katē-

gorijas, ka tās vēl bija viens, nedalāms pārdzīvojumu objekts.

Telpu gotikas mākslinieks uztver tikai laikā. Viņa gleznās ne-

vis notikumi norisinās telpā, bet pati telpa kustas un mainās.

Gotika vēl nepazīst nedz vienlaicības, nedz telpas vienmērības

jēdzienu. Tādā kārtā tas principiālais pretstats glezniecības
un dzejas paņēmienu starpā, kam tik ievērojamu nozīmi pie-

šķīra Lesings, Vidus laiku cilvēkam patiesībā nemaz neeksis-

tēja. Pirmo reiz šī šķelšanās parādās tikai sakarā ar jauno re-

nesanses koncepciju, kas nodod telpas izplatību pilnīgi plastisko
mākslu rīcībā, bet laika maiņu atzīst tikai dzejā. Renesanses

mākslas teorija prasa no tēlotājām mākslām, no gleznas vis-

pirms vienlaicīgu visa redzes lauka aptveršanu.
bai", saka Leonardo, „vienā mirklī skatītāja uztverē jāieliek viss

savs saturs"._ Pilnīgi dabīgi, ka tādai simultānai uztverei jā-
atbilst an attēlota notikuma vienlaicībai. Tiecoties pēc jaunās,
simultānās vienības, renesanses mākslinieki izgudroja veselu

rindu paņēmienu, kas bija nepazīstami Vidus laiku mākslai.

Šeit pieder, vispirms, centrālā perspektīva — viens no visva-

renākiem jaunās iespaida koncentrācijas līdzekļiem. Bet kā

perspektīvas dabīgās sekas parādījās savukārt: mēroga vie-

nība, kas bija sveša gotikai, proporciju saskaņa un telpas dzi-

ļuma iekarojums.

Bet gotiskās sukcesijas ietekme bija tik spēcīga, ka tā

joprojām iedarbojās _uz gleznotāju fantāziju (īpaši ziemeļu ze-

mes) vel ilgu laiku pēc tam, kad jau bija izstrādāti jaunie simul-

tānās vienības paņēmieni. Gandrīz visa XV gadu simteņa

laikā, bet dažās zemēs pat vēl vēlāk, sukcesīvais stāsts eksistē

blakus centrālajai perspektīvai. Sevišķi pamācīgus paraugus
dod daži Florences fresku cikli, kam stāstījuma raksturs: pie-

mēram, viena no lielā cikla freskām, kas veltīta Svētā Augus-
tīna _le_ģendai, un kuru darināja populārais agrās renesanses

stāstītājs Benoco Gocoli. Freskas kreisā puse stāsta, kā Svētā
Augustīna tēvs un māte atved dēlu skolā, kā skolotājs — mūks

laipni tver aiz zoda sabiedēto zēnu. Gleznas labajā pusē re-

dzam jaunā Augustīna dzīves turpmāko posmu — mazais Au-

gustīns tēlots puskails uz vecāka skolnieka muguras, un skolo-

tājs viņu per rīkstēm. Gleznas vidū Augustīns jau vecāks un
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nopietnāks, domās iegrimis viņš iet ar burtnīcu un spalvu ro-

kās, bet viņa biedrs pūlas tam pār muguru ieskatīties burtnīcā.

Bet dziļumā, zem lodžijas arkādēm, attēlota skolas trokšņainā
dzīve. Tādā kārtā mūsu priekšā tipiska sukcesīva priekšstatu

metode, kas atkārto galvenā varoņa figūru katrā jaunajā stāsta

posmā un liek skatītājam vienā gleznā izsekot vairākiem laika

sprīžiem. Bet līdz ar to šis sukcesīvais stāsts ir iemiesots pil-

nīgi jaunos telpas priekšstatos — ar ģeometriski precīzi kon-

struētu ielas perspektīvu, ar vienu gaismas avotu un vienu fi-

gūru mērogu.

Tāds divu pretēju sistēmu kompromiss vairs nevarēja ap-

mierināt augstās renesanses meistarus, kas tiecās absolū-

tas, loģiskas un tektoniskas tēlojuma sintezēs. Šai jaunajai

klasiskā stila sintēzei bija vajadzīga pilnīgi tīra „simultānā"

uztvere; tā prasīja, lai vienmēr tēlotu tikai vienu notikumu,

kas notiek vienā telpā. Visideālākais simultānās kompozicijas
iemiesojums bija laika biedriem un paliek arī mums Leonardo

da Vinči „Svētais Vakarēdiens". Galveno Leonardo uzdevumu

šai slavenajā gleznā var formulēt kā tieksmi sakausēt laika vie-

nību ar psīcholoģisko koncentrāciju. Visas gleznas figūras at-

rodas vienā laikā viena spēcīga pārdzīvojuma varā. Kristus

tēlots tai mirklī, kad tas tikko izteicis liktenīgos vārdus:

„
Viens no jums mani nodos". Kristus klusē, bet šis klusums ir

augstāka dramatiskā sprieguma pilns. Kristus aizņem ģeo-
metriski precīzu, centrālu vietu gleznā. Vēl vairāk, vina acis

ir apvāršņa līmenī, un tā visas perspektīvās līnijas satek pie
viņa galvas. Lai vēl spēcīgāk izceltu Kristus valdītāja stāvok-

li, Leonardo novieto viņa tumšo siluetu loga gaišajā fonā un

ar brīvas telpas atstarpām nošķir to no pārējām, cieši sakļau-
tam figūrām. Leonardo koncepcijai ir stingri tektonisks rak-

sturs : glezna nav neviena nejauša žesta, neviena figūras pagrie-
ziena, kas nebūtu loģiski apsvērts un attaisnots. Apustuli sim-
metriski novietoti četrās grupās, pa trīs katrā. Tai pašā laikā

simmetrija nemanot pāriet pretstatā, jo abas kreisās grupas tu-

vojas, bet abas labās viena no otras attālinās. Bez tam vēl

kompozicijas kreisajā pusē galvu līnija krīt uz centru, tur-

pretī labajā puse ta ceļas uz centru. Šo pretstatu Leonardo brī-

nišķīgi izceļroku rotaļā: apustuļu kustība pāriet no viena uz

otru pa nepārtraukto roku virkni; pie kam gleznas labajā pusē
šī virkne rais_as figūru priekšā, turpretī kreisajā pusē tā atro-

das_ aiz figūrām. Šīs_ nemaldīgās konstruktīvās loģikas rezul-

tāta Leonardo „Sve_ta Vakarēdienā" izzūd visas tieša dina-
miska notikuma pazīmes un tas izvēršas abstraktā mūžīgā sim-
bolika.
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Leonardo savā gleznā netēlo īstenībā vienu optisku parā-

dību, bet tikai summē atsevišķas, izolētas darbības, individu-

ālas kustības, ko radījis viens cēlonis. Skatītājs neuztver Le-

onardo gleznu, kā viena notikuma acumirklīgu iespaidu, bet_ vi-

ņam atsevišķi jāapskata visi kompozicijas elementi, lai vēlāk

tos sintezētu vienā, kopējā priekšstatā. Tādējādi augstās re-

nesanses „simultānā" uztvere balstās ari uz zināma kompro-
misa: mākslinieks it kā atņem laikam dinamiku, patvaļīgi liek

tam apstāties.

Klasiskā stila koncepciju var tā tad formulēt ne tikai kā

simultānu, bet arī kā statisku. Augstās renesanses mākslinie-

kiem kustība nav nekas cits kā mierīgu stāvokļu maiņa. Viņu

gleznās tēlotas ne tik daudz pašas kustības, cik no laika plūs-
mas izrautie mierīgie brīži kustību starpā. Loti svarīgi pa-

strīpot, ka renesanses māksla attīstās šai ziņā pilnīgi parallēli

filozofijai. Nikolajs Kuzanus definē mieru, kā ~kustības sub-

stanci" vai arī kā „kustības robežgadījumu", bet kustību Ku-

zanus, savukārt, apzīmē, kā „mierīgu stāvokļu savstarpējo

virknējumu". Citiem vārdiem sakot, kustība renesanses kon-

cepcijā ir pāreja no viena miera stāvokļa otrā.

XVI gadu simteņa otrajā pusē notiek jauns svarīgs lū-

zums telpas un laika priekšstatos, tas lūzums, kas mākslas

vēsturē iezīmē baroka stila rašanos. Ja kustības koncepciju
gotikas laikmetā mēs saucām par ģenētisko, bet renesanses

laikmetā par statisko, tad baroka koncepcija jānosauc par di-

namisku. Renesanses mākslas teorija apmierinājās ar dažādu

kustības tipu aprakstu un ar to funkciju noteikšanu telpā un

laikā. Baroka teorētiķiem tā nepietiek. Viņus interesē jau-

tājums par cēloņiem, par spēku, enerģiju, kas ir likta

kustības pamatā. Šis pretstats renesanses un baroka starpā

sevišķi spilgti vērojams kosmoloģijas evolūcijā. Koperniks
sprauž par galveno mērķi atrast visām astronomiskām parādī-
bām vienu kopēju ģeometriski-mēchanisku likumu. Savu uz-

devumu viņš uzskata par veiktu, ja viņam ir izdevies noteikt

saules, planētu un zemes stāvokli kosmā un aprēķināt viņu

savstarpējās kustības. Keplers iet daudz tālāk un jautā pēc šo

kustību cēloņa, izvirza spēka jēdzienu, viņam ģeometriski-me-
chaniskā hipotēze pārvēršas kauzālajā problēmā. „Nevienu
dabas noslēpumu", saka Keplers, „nevar izskaidrot ar ģeomet-
riskiem simboliem vien, ja neizdosies atrast tā pamatā esošo

kauzālo sakaru".

Blakus spēka, kustības cēloņa jēdzienam baroka laikmets

pirmo reiz izvirza arī kustības tempa, laika ātruma problēmu.
Pie tam jāievēro, ka par tempu tēlotājās mākslās var runāt vis-

maz trejādā nozīmē. Vispirms, šeit pieder lielāks vai mazāks
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pašu tēlotāju līdzekļu straujums: piemēram, krāsu triepuma di-

namika vai līniju ritma aprautais raksturs. Otrkārt, tempu, at-

tēlotās īstenības dinamiku, var iedvest arī telpiskās illūzijas

pakāpe: piemēram, straujie priekšmetu rakursi vai negaidītie
gaismas un ēnas kontrasti. Beidzot, ne mazāk svarīga nozīme

ir arī pašam attēloto notikumu saturam, to raksturam, skaitam

un savstarpējām attiecībām. Visos 3 virzienos baroka māksla,
salīdzinot to ar klasisko stilu, tiecas pēc lielākas dinamikas,

pēc tempa paātrināšanas.
Bet ir vēl viena laika koncepcijas īpatnība, kas principiāli

atšķir baroka mākslu no renesanses mākslas. Jau Folkelts at-

zīmēja, ka maldīgs ir izplatītais uzskats, it kā laikam būtu tikai

viens izmērījums. Laiku ir pieraduši iedomāties kustamies

viena virzienā, kā taisnu līniju, kas uzver vienu aiz otra sekojo-
šos notikumus. Bet ja tas patiešām tā būtu, tad cilvēka psīchei
nebūtu iespējams vienā laikā pārdzīvot vairākus apzinās ob-

jektus. Turpretī mūsu iekšējā pieredze mums māca, ka mēs

vienlaicīgi varam uztvert dzirdes un redzes iespaidus, ka mēs

spējam vienā un tai pašā laikā runāt par vienu un domāt par

citu un tamlīdzīgi. Viss tas rāda, ka laikam ir ne tikai, tā sa-

kot, izplatījums, bet arī tilpums, vai citiem vārdiem — tas iz-

plešas vismaz divos izmērījumos. Tieši šī laika vairāku iz-

mērījumu apziņa arī atšķir baroka mākslu no renesanses māk-
slas. Pirmā brīdī var likties, ka tāds pretstatījums nepārliecina.
Mes taču nupat raksturojām klasiskās mākslas koncepciju, kā

„vienlaicīgu'\ tas ir, pamatotu uz zināma laika tilpumu grie-
zuma. Tomēr, ja mēs salīdzināsim šinī ziņā renesanses un ba-

roka
„ vienlaicību", mēs ievērosim, ka augstās renesanses glez-

nas lieta arvien grozās tikai ap vienu notikumu un ap pilnīgu
visu ši notikuma sastāvdaļu vienveidību (piemēram, visu apus-

tuļu mimika Leonardo „Svētā Vakarēdienā" koncentrējas vie-

nīgi ap vārdiem, ko saka Kristus); turpretī baroka glezna bieži
telo vienlaicīgi vairākus dažādus notikumus.

Sevišķi bagātu izdomu šai virzienā attīsta Tintoreto. Pie-

mēram, apskatīsim Breras mūzeja gleznu no cikla, kas veltīts
Svēta Marka leģendai. Raksturīgi, ka Tintoreto, pretēji kla-

siskam stilam, izveļas viskomplicētākos sižetus un padara tos

veļ sarežģītākus. Tai laikā, kad apakšzemes kriptā meklē
svēta līķi, izņemot no sarkofagiem vienu līķi pēc otra, ierodas
pats svētais, lai norādītu, kur atrodas viņa miesas, un, tam pa-

rādoties, ļaunais gars pamet vājprātīgo. Straujā perspektīvas
saīsinājuma aizsteidzas kriptas velves, ārkārtīgi asais līķa ra-

kurss priekšplana, svēta figūra, kas it kā izaug kaktā, — visa

glezna ir tik daudz renesanses glezniecībai svešas dinamikas.

Bet galvenais Tintoreto iekarojums, — viņš iedrošinās tēlot
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vienā laikā veselu notikumu virkni, kuri kā atbalss sasaucas un

palielina tempa straujumu. Ja gotikas gleznotāji vienā gleznā

attēloja dažāda laika notikumus, ja augstās renesanses glezno-
tāji, tiekdamies ienest gleznā telpas un laika vienību, aprobežo-

jās tik ar vienu notikumu, tad Tintoreto iet daudz tālāk, lai

radītu simultāno vienību, un pūlas gleznā fiksēt daudzu noti-

kumu vienlaicību. Vēl spilgtāk šis paņēmiens izmantots „Svē-

tā Vakarēdienā", ko Tintoreto gleznojis S. Trovazo baznīcai.

Šo Tintoreto gleznu ir ļoti pamācīgi salīdzināt ar Leonardo

~Svēto Vakarēdienu". Garā galda vietā — līdztekus gleznas

plaknei (kā pie Leonardo) — galds te novietots leņķī, un apus-

tuļi sēž galdam visapkārt; dažus no viņiem gandrīz sedz ēna,

citi pagriezuši skatītājam muguru. Individuāli raksturotu_ vei-

dolu vietā, kas skatītājam būtu atsevišķi jāstudē, te vispārīgo
un vienlaicīgo jūtu uzplūdums, kuru skatītājs tūliņ uztver kā

kaut ko veselu. Sevišķi saista uzmanību brīnišķīgi izteiksmīga
Jūdāsa figūra. No Kristus vārdiem apjucis, viņš pietrūkstas,

apgāž krēslu un, lai apjukumu slēptu, vienā laikā tver kausu un

vīna glāzi. Tādu dinamisku komplikāciju, tik pretēju dvēseles

izjūtu vienlaicību, mēs veltīgi meklētu renesanses glezniecība.

Tā Tintoreto liek pamatus visai jaunās Eiropas māksli-

nieciskai pasaules uztverei. Laika uztveri, ka ātruma, dina-

miskas enerģijas, nemitīgas maiņas uztveri — tā varētu rakstu-

rot Eiropas glezniecības koncepciju, sākot ar baroka laikmetu.

Un ja augstās renesanses mākslā uztveres sintēzi gūst, ziedo-

jot laiku telpai, tad tagad otrādi — telpa vienmēr vairāk pa-

kļaujas laikam, gūst laika ātrumu un mainīgumu. Ar katru

jaunu evolūcijas posmu pieaug telpas dinamizācija. Ja Tinto-

reto glezniecībā uztveres dinamika attiecas tik uz darbību, uz

figūrām, tad_ pamazām tā sāk aptvert arī pašu telpu ap fi-

gūrām, piesātina arī gaisu un gaismu ar savu trauksmaino

enerģiju.

Mēs aizietu pārāk tālu, ja sāktu mēģināt izsekot visai ba-

roka evolūcijai laika tempa un izmērījumu iekarošanā. Tādēļ
izdarīsim uzreiz lēcienu pie baroka vēlā posma un paskatīsi-

ar kādu laika koncepciju Eiropas māksla dodas savas

evolūcijas pēcbaroka laikmetā. Šinī ziņā nav labāka

objekta analizei, ka izsmalcinātie un pret mazākajām! emociju no-

krāsām jutīgie mākslas darbi, ko radījis Antuans Vato, ģeni-
ālākais no rokoko gleznotājiem. Bet lai mēs varētu labāk no-

vērtēt
_

īpatnējo laika koncepciju Vato mākslā, atcerēsimies

sakuma viņa laika biedru, ievērojamāko rokoko laikmeta filo-

zofu, Leibnicu, un viņa neapzinīgo priekšstatu teoriju. Atšķi-
rību s_tarp_ apzinīgiem un neapzinīgiem priekšstatiem Leibnics
illustre krācošas jūras piemērā: jūras troksnis rodas no atse-



76

Višķu viļņu sitieniem; katrs no šiem atsevišķiem trokšņiem ir

pārāk niecīgs, lai to skaidri dzirdētu, mes gan uztveram tos,

bet neapzināmies kā atsevišķus, skaidrus priekšstatus. Gluži

tāpat arī mūsu dvēseles dzīvē pastāv daudz līdzīgi, neskaidri,

apslēpti, it kā snaužoši priekšstati, ko Leibnics apzīmē par

„maziem priekšstatiem" (perceptions petites) un kas pārāk nie-

cīgi, lai nokļūtu līdz mūsu apziņai — tie ir it ka cilvēka dvēseles

atomi. Mācībai par „maziem priekšstatiem" Leibnics pievieno
vēl kādu laikmetam ļoti raksturīgu novērojumuļ „tāpat kā vie-

na un tā pati pilsēta", raksta Leibnics, „no dažādām pusēm ap-

lūkota, katru reizi liksies citāda, tā arī visa pasaule_ rada

daudzu pasauļu iespaidu, kaut gan patiesībā ir tikai dažādi re-

dzes punkti, vienas vienīgas pasaules dažādās perspektīvas"'.

Šī Leibnica ideja par neskaitāmiem viedokļiem, no ku-

riem var skatīties uz pasauli, par „maziem priekšstatiem", par

tām netveramām, skaidrai apziņai nepieejamām sajūtām, lie-

kas, brīnišķīgā veidā iemiesota Vato zīmējumos. Viens no

Vato mīļākiem paņēmieniem ir zīmēt vienu un to pašu figūru

dažādās pozās un pagriezienos, vai ari, un tas jo sevišķi intere-

santi, vienā un tai pašā pagriezienā, tikai no dažādiem redzes

punktiem. Piemēram, — vijolnieka figūra ir divas reizes zī-

mēta vienā pozā ar tikko manāmiem izlabojumiem un pārstatī-

jumiem, lai fiksētu kustības ekspresīvāko mirkli. Vai atkal —

sēdošas dāmas figūra. Katru reizi viņa citādi balstās: gluži kā

filmas lentā redzam to nemitīgas kustības procesā. Bet jo in-

teresanta ir albuma lapas puse ar sievietes galvas studijām:
mākslinieks tai it kā apiet apkārt, taustot niecīgākās formas

maiņas. _Vato nemīl taisnu profilu un taisnu pretskatu; viņš
nav miera pat ar galvas komplicētākiem trīs ceturtdaļas pa-
griezieniem. Vato zīmējumos un gleznās galvas tēlotas ne-

tveramos puspagriezienos, tikko manāmos sānskatos, tais smal-

kākajās niansēs mazliet no apakšas, mazliet no augšas, vai no

sāniem, kuras parastā dzīvē pavisam nemēdz atzīmēt pat asa

novērotajā apziņa. Bet Vato zīmējumos un gleznās vērojam
nevien veidolu fizisko netveramību, bet tikpat komplicētas, ne-

manāmi izsmalcinātas dvēseles pārdzīvojumu pakāpes: līdz ar

pagriezieniem un pieliekumiem sievietes galviņa kļūst nemie-

rīga, priecīga vai lepna. Katram no šiem pagriezieniem,_katrai
jaunai lupu un acu kustībai ir apbrīnojami jauns emocionāls sa-

turs.

Šī brīnišķīgā_ Vato intuicija netveramos, neizteiktos
iespaidos, citiem vārdiem sakot, viņa paasinātā spēja uztvert

tieši laika procesus, noved Valansjenas meistaru pie vēl viena

svarīga atklājuma. Atcerēsimies vēlreiz Tintoreto kompozi-

cijas. Lai cik strauji ir viņa rakursi, lai cik negaidīti viņa gais-
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mas sitieni un cik pretrunīgas vina varoņu darbības un kustī-

bas, saņemti visi kopā, tie tomēr fiksē zināmu apstāšanos laika

plūsmā. Tintoreto glezna, tā ir sastingusi darbības mimika,
kam nav turpinājuma nedz pagātnē, nedz nākotnē. Tas ir

laiks, kam ir temps, bet kas neilgst un nav nepārtraukts.
_

Uz

šīs pakāpes, ko sasniedza Tintoreto, baroka glezniecība īste-

nībā paliek visu XVII gadu simteni.

Bet uz XVIII gadu simteņa robežas notiek [auns lūzums,

kas vienādi atspoguļojas kā filozofijā, tā arī tēlotajās mākslas.

Ta, piemēram, Klerks savā korespondencē ar Leibnicu atzīmē,
ka nepietiek definēt laiku, kā secīgu maiņu, jo laika saturiem

mainoties pilnīgi vienādā secībā, procesa ilgums var būt loti

dažāds. Šīs pārdomas noved galu galā pie divu loti svarīgu,

baroka filozofijai svešu laika pazīmju atklāšanās. Tās ir, vis-

pirms, — laika nepārtrauktā plūsma, un otrkārt, laika ilgums:
nevis viena vai otra laika nogriezuma izmērojamības ziņā, bet

apmēram tai nozīmē, kādā Bergsons izprot laika «ilgumu"
(durēe) — tas ir kā agrākā turpināšanos sekojošajā (qui prolon-

ge l'avant dans l'aprēs).
Tieši šīs jaunās laika īpašības arī mēģina iemiesot An-

tuana Vato glezniecība. Tā, piemēram, ieskatoties uzmanīgāk
Vato gleznā: „Jaunkareivji", mēs vērojam, ka tā tēlo ne tik

daudz jaunkareivju grupu, kas kustas vienā laikā pa uzkalniņu,
cik īstenībā_viena un tā paša jaunkareivja figūru, parādītu tikai

nepārtrauktā dažādo kustības momentu maiņā. Un tieši izman-

todams lielisku gan secīgu, gan pretrunīgu pagriezienu maiņu,
Vato sasniedz tās plūstošās kustības iespaidu, to burvīgi mu-

zikālo ritmu, kāds pirms viņa bija Eiropas gleznotājiem nepie-

ejams.
Vēl vairāk aizrauj tās pašas idejas iemiesojums slavenajā

Vato gleznā „Brauciens uz Kiteras salu". Glezna tēlo mīlas

pārus, kad tie, mazu lidojošu amoru ielenkti, lēnām kāpj no pa-

kalna un dodas pie laivām. Izsekosim kompozicijas galvenajai
kustībai, kas iesākas pa labi no Veneras hennas. Triju pārīšu

kustība, liekas, ir viena un tā paša emocionālā motīva pakāpe-
nisks pieaugums. Sākumā — bikls pianisimo: kavalieris daiļ-
runīgi pārliecina kautrīgo iemīļoto doties ceļojumā, bet pretes-

tība nav vēl salauzta un rotaļā jāiejaucas pašam dieviņam
Amoram. Nākošajā posmā vērojam pēdējas pretošanās atlie-

kas, kaut gan skaistule jau izstiepj rokas kavalierim pretī, un

viņš gatavojas to pacelt. Visbeidzot, — pēdējais, noslēguma
posms: pretošanās ir salauzta, un kavalieris aizrauj sev līdz

dāmu, kas vēl reiz raida pēdējo skatu draudzenēm. Šis brī-

nišķīgais vienas un tās pašas emocijas raisījums, it kā nemitīgā
laika maiņā, gūst īpatnēju saldas melancholijas nokrāsu tādēļ,
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ka visa kompozicija attālinās no skatītajā telpas dziļuma. Te,

lūk, šie laimīgie pārīši mīlas bezrūpīgo stundu viņi tik

tuvi mums, tik taustāmi, bet viņi taču aiziet, attālinās, izzūd

reizē ar pēdējiem saules stariem, un skatītājs paliek vientuļš,

tverot tālumā mirstošās, pēdējās čukstu un smieklu skaņas.
Šo apbrīnojamo Vato sacerēs nokrāsu gribas sevišķi pastrīpot.

Varbūt pirmo reiz glezniecības vēsture Vato _ir izdevies _ie-
miesot bez atgriešanās „aizejošā", pagātnē izzūdošā laika tēlu.

No tā momenta, kad Leibnics atklāja savus „mazos

priekšstatus", bet Vato uzgleznoja „Braucienu uz Kiteru", lai-

ka ideja eiropieša apziņā sāk it kā šķelties. Jaunās Eiropas

glezniecības evolūcijā tam var ļoti uzskatāmi izsekot. No vie-

nas puses attīstība iet tai pašā virzienā, kādā to sagatavoja

renesanses un baroka māksla: simultānās uztveres metodes ie-

gūst vēl lielāku asumu un straujumu, arvien vairāk pastiprinās
kustībā pārejošā, transitīvā elements, attēlotā momenta jē-
dziens aptver arvien īsāku laika brīdi — „tagadne" (Gegen-
wart) galīgi pārvēršas par tagad (Jetzt).

Šī acumirklīgās uztveres vienlaicība sasniedz savu aug-
stāko spriegumu XIX gadu simteņa otrajā pusē, impresionistu
glezniecībā.

Impresionistiskās koncepcijas būtību varētu raksturot, kā

laika pakartošanu telpai, vai vēl labāk — kā telpas īpašību pie-
šķiršanu laika priekšstatam: uztveres ātrumā un vienlaicībā

impresionisti redz garantiju telpas iespaida optiskai vienībai.

Atgādināšu, ka no šiem priekšnoteikumiem izriet impresionistu
tieksme gleznot veselām sērijām vienu un to pašu īstenības

fragmentu dažādās dienas stundās (piemēram, Kloda Monē sē-

rijas 15, 20 gleznas, kas veltītas siena kaudzei, Ruanas kate-

drāles fasādei vai dīķa stūrītim). Šeit attiecas arī krāsu sadale

spektra pamattoņos: no vienas puses impresionisti tādā kārtā

pastrīpo visu krāsu nianšu savstarpējo attiecību, proti — to

koeksistences vienlaicību, bet no otras puses, viņi iznīcina_at-
telojto priekšmetu taustāmo plastisko raksturu, kas aizturētu,
palēninātu to uztveri.

Es neapstāšos sīkāk pie impresionisma evolūcijas un ap-
robežošos tikai ar vienu raksturīgu piemēru — Renuāra glez-
nu „Brokastis". Viena no dāmām tur liķiera glāzīti, it kā

starp diviem malkieim Viņas partneris stāsta anekdoti, viņš
nonācis pie vietas — un te nodziest viņa pa-

piross. Viņš to aizdedzina, piemiedzot aci, tikko manāmi

smaidot, bet dama melnā tērpā tai laikā ir mazliet piecēlusies,
gaidot anekdotes puanti. Nekad vēl visas Eiropas glezniecī-
ba notikums, ja tikai Renuara gleznā var runāt par notikumu,
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par sižetu tradicionāla nozīme, nekad vel notikums nav bijis
tik nejaušs un acumirklīgs.

let tālāk tai pašā virzienā, kādā laika problēmu centās

ievadīt impresionisti, likās neiespējami. To parādīja tā sau-

camo „puantilistu" eksperiments: tālāk paātrinot uztveri, at-

tēla priekšmetīgā nozīme pilnīgi izzuda un to atlīdzināja kvadrāt-

veidīgu vai apaļu triepumu abstrakti — ģeometriskā schēma.

Tomēr gandrīz parallēli impresionistu tendencēm, šai tieksmei

paasināt līdz beidzamai pakāpei „simultāno" uztveri, Eiropas
XIX gadu simteņa glezniecībā rodas un pakāpeniski nostipri-

nās cits virziens, kas krasi atšķiras no pirmā, kā pēc saviem

līdzekļiem, tā pēc saviem mērķiem. Ja impresionistu metodi

mēs raksturojām kā telpas īpašību piešķiršanu laika priekš-

statiem, tad otrā virziena piekritēji tiecas gluži pēc pretējā
— emancipēt laiku no telpas un pārnest telpas uztverē laika

katēgorijas vai, runājot Bergsona vārdiem, viņi tiecas pēc
„laika projekcijas telpā". Vispārīgi šim otram „antitelpiskam"
virzienam ir daudz radniecīga no vienas puses ar Bergsona.
no otras puses ar Špenglera idejām. Kā Bergsons, tā arī

Špenglers vērtē laiku, tā sakot, augstāk par telpu. Pēc Špeng-
lera domām „laiks rada telpu, bet telpa nonāvē laiku". Berg-
sonam telpa ir tikai „laika fantoms", kas pārvērš kvalitāti

kvantitātē, no dzīvā dara ēnu valsti. Galveno laika vērtību

— iekšējo dinamiku, sakausēto vienību — telpa sadala rindo-

jumā, secībā. Šī pēdējā Bergsona doma ir sevišķi svarīga, lai

izprastu jaunākās Eiropas glezniecības „antitelpisko" virzie-

nu. Tieši cīņai par jaunu, dinamisku, sakausētu priekšstatu
vienību ir arī veltītas galvenās tās piekritēju pūles.

Tam pievienojas vel viens ļoti svarīgs apstāklis. Foi-

kelts savā „Phānomenologie der Zeit" izšķir trīs laika kārtas.

Pirmo kārtu, ko viņš nosauc par „ārējo" laiku, nosaka mūsu

tiešās sajūtas; otro, „iekšējo" laika kārtu mēs apzināmies sa-

kara ar mūsu jūtām, tieksmēm, domām un t. t, un, beidzot,
trešā laika kārta, ko Folkelts nosauc par „visdziļāko" (inner-
lichste Zeit) rodas no paša cilvēka apziņas rakstura, no musu

„es" nepārtrauktas plūsmas laikā. Tā lūk, ja no šo 3 kārtu

viedokļa mēs pieiesim Eiropas glezniecības vēsturei, tad ne-

būs grūti pamanīt, ka ļīdz baroka laikmetam tai ir darīšana it

ka vienīgi ar pirmo, „ārējo" laika kārtu, kamēr baroka un pēc
tā impresionisma glezniecība cenšas iemiesot plastiskos tē-

los otro, „iekšējo laika kārtu". „Antitelpiskā" virziena revo-

lucionārā nozīme ir tā, ka šis virziens kā pirmais ir spraudis
sev par mērķi iemiesot krāsās un līnijās trešo, „visdziļāko"
laika kārtu.
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Galveno plauksmi Eiropas glezniecība „antitelpiskais"
virziens sasniedz XIX gadu simteņa pašas beigas un XX gadu

simteņa sākumā. Tomēr tā pirmsākumus var atrast jau pie

dažiem romantisma pārstāvjiem. Un atkal duras acīs paral-
lēle ar filozofiju, kas, saprotams, nav nejauša: pēc flegela do-

mām „Raum ist etwas zeithaftes". Spilgtu illūstrāciju dod,

piemēram, agrā vācu romantika Filipa Oto Runges kompozi-

cija — „Rīts". Tas ir viens no pirmiem mēģinājumiem irra-

cionālizēt telpu un- gaismu, kas atšķir XIX gadu simteņa glez-
niecību no renesanses un baroka mākslas. Runge veido tel-

pu pēc centrālās perspektīvas principiem un tai pašā laikā viņš
apzinīgi pārkāpj šos principus, apvienodams figūras un gru-

pas pārtelpiskā arabeskā. Piemēram, mazo, tas ir tālo, amoru

figūras kājām skar lielo jeb tuvo. amoru plecus. Un kur gan,
kādā telpas plānā jāiedomājas ausmas dieves figūra? Pēc

samēriem tai vajadzētu atrasties vidus plānā, tomēr zieds, ko

tā balsta, izaug no bērna, kas guļ pie paša gleznas rāmja; pie
tam Aurora lido mākoņos, kas iezīmē apvāršņa līniju. Tā-

du telpas fantastisku iespaidu vēl izceļ gaismas traktējums
irracionālās joslās, kas it kā iet priekšmetiem cauri un atņem
tiem visu ķermenību.

Runges koncepcija ir pilnīgi pelnījusi, lai to nosauktu par

„pārtelpisku". Telpu viņš uztver ne no viena nekustīga, ab-

solūta redzes punkta, bet no vairākiem mainīgiem, relātīviem

redzes punktiem. Citiem vārdiem sakot, mākslinieks cenšas

it kā tikt telpai cauri, aptvert pasauli nevis trijos, bet četros

izmērījumos. Šinī ziņā ļoti pamācīgi salīdzināt Rungi ar Tin-

toreto. Jo taču jau pie Tintoreto mēs sastapām mēģinā-

jumu iekarot daudzos laika izmērījumus. Bet Tintoreto šim

nolūkam izlietāja tīri telpiskus līdzekļus, Runge turpretī cenšas

realizēt savu mērķi, tā sakot, par spīti telpai.

Tomēr Runges un dažu citu romantiķu mēģinājumos bija
vel pārak daudz neapzinātā un konvencionālā, lai radītu īstu

glezniecības stila lūzumu. Tādēļ viņu idejas uz kādu laiku

pilnīgi atbīdīja impresionistu triumfs, un tikai uz XX gadu
simteņa robežas tās no jauna ar negaidītu spēku izlaužas uz

aru._ Turpinājumu romantisma tieksmēm pēc „pārtelpiskā"
parādību kontakta var novērot vispirms, tā sauktajā, „Jugend-
stil'a" un tad pie simbolistiem, piemēram, Hodlera darbos.

Kompozicija „Rīts", kas pabeigta 1900. gadā, Hodlers sprauž

sev par mērķi pārvarēt acumirklīgo impresionistu uztveri un

radīt kosmiska, „mūžīgā" laika ritma priekšstatu. Protams,
te ir runa nevis par kāda dienas brīža reālu attēlojumu, bet

tikai par „dienas" jēdzienu, par austošas un rietošas saules

ideju un par šis idejas izpausmi mimiskā schēmā. Un jāat-
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zīst, ka Hodlers panāk šeit pilnīgu griezes idejas optisku ie-

dvesmu. Kustība sākas pa kreisi, sievietes ceļgalos, tad ze-

mes līnijā un mākoņu apveidos paceļas pret centru un pa labi

krīt. Tam, kas nonācis šīs nemitīgās griezes apburtajā lokā,
nav iespējams atbrīvoties. No kreisās uz labo pusi, no krei-

sās uz labo. Neredzam vairs ainavu un sieviešu figūras, bet

izjūtam tik laika pulsu.
Tādā kārtā romantiķi un simbolisti radīja priekšnoteiku-

mus galīgam apvērsumam telpas un laika priekšstatos. Eiro-

pas mākslas gadu simteņu vecās tradicijās, kas formulētas rene-

sanses centrālā perspektīvā un vēl secīgāk — vietas, laika un

darbības vienības prasībā ,ko izsludināja franču klasiskā drā-

ma, izrādījās atmestas pilnīgi jaunas pasaules uztveres vār-

dā, kas neatzīst nedz absolūtās redzes punkta vienības, nedz

simultānās uztveres, nedz matērijas necaurlaidības. Tā ku-

bisti, piemēram, pūlas savās gleznās skatīt priekšmetiem cau-

ri, bet ekspresionisti vispārīgi nerēķinās ar priekšmetu re-

dzamību un iemieso savas emocijas abstraktās krāsu un līniju
kombinācijās.

Es neapstāšos sīkāk pie visas to virzienu dažādības, ku-

ru eksistenci radīja „antitelpiskā" koncepcija, — vēl pārāk
svaigas ir atmiņas par šo jaunākās Eiropas mākslas neseno

pagātni. Aprobežošos ar diviem sevišķi raksturīgiem piemē-
riem. Itāliešu futurista Luidži Rusolo glezna tēlo „Atrvilcienu".

Nakts miglā ātrvilciens pazib skatītājam garām, no labās pu-

ses uz kreiso. Tumsā neredz lokomotīves, neredz vagonu

apveidu, pamirdz tikai no skursteņa ugunstabs_ un nospīd gai-
šie logu plankumi. Kustība ir tik strauja, ka arī šiem gaišajiem
plankumiem nav skaidru apveidu, — acs it kā nepagūst saska-

tīt pašus logus, tver vienīgi tik viņu gaišās pēdas. Šai daļā
Rusolo glezna darināta gandrīz impresionistiskā garā, kā

acumirklīgs īstenības iespaids. Bet Rusolo sacere gūst gluži
citu nozīmi, ja ievērojam fonu, kurā iezīmēts vilciena gaišais
ķīlis, ar mājām, kas noliekušās, it kā krīt viena aiz otras, un

ar gaišiem stariem, kas izplūst diagonālēs. Skaidri redzam,
ka Rusolo tēlojis ainavu ap vilcienu nevis tā, kā to redz vē-

rotājs ārpus vilciena, bet kā to skata_ ātrvilciena pasažieris,
kas pa logu seko garām traucošām ainām.

Ja gleznā „Atrvilciens" Rusolo ņem tikai divus redzes

punktus, tad savā nākošajā darbā „Kādas nakts atmiņas"
viņš viena Veidolā fiksē ap desmit redzes punktu. Pie tam

šī jauna glezna stipri_vien zaudē to telpisko viengabalainību-,
kadu vel sastopam „Atrvilcienā", vieno te tikai nemitīga lai-

ka ideja, vesels iekšējs pārdzīvojums. Visskaidrāk; šai pār-
dzīvojumā dominē tās sievietes veidols, ar kuru mākslinieks
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pavadījis nakti, un šis veidols atkal un atkal dažādās stadijās

atgriežas viņa atmiņās. Viņš redz gan sievietes profilu dejo-

tāju pārpildītās zāles chaotiskā fonā. Redz gan viņas seju,

gan smalko kas_ gul uz galda, līdzās vīna glāzei. Tad

uzpeld atmiņa, kā mākslinieks ar iemīļoto atgriežas mājas,

pretī saules ausmai, kā smagais divjūgs aizrīb uz ielas bruģa.
Viss pārējais saplūst skraidošu plankumu netveramā margo-

jumā, atvirzās miglā.
Abas Rusolo gleznas ārkārtīgi daiļrunīgi iemieso eiro-

pieša pasaules uztveri kara laikmetā. Tās it kā tēlos illūstrē

Einšteina un Bergsona teorijas. „Atrvilciens" uzskatāmi de-

monstrē Einšteina „daudzlaicību", bet „Kādas nakts atmiņas"
glezniecības līdzekļiem simbolizē Bergsona „durēe", to iekšējo

dinamiku, kas pēc franču filozofa domām pārvērš notikumu

telpisko secību to caurstrāvojumā.

Rusolo glezniecība noved gandrīz pie mūsdienu sliekšņa.

Katram, kas kaut pavirši sekojis tēlotāju mākslu evolūcijai

pēckara gados, jābūt skaidram, ka māksla nav apstājusies uz

kubisma bezpriekšmetīgās stadijas, ka ekspresionistu un futu-

ristu irracionālai dinamikai sekojusi tā saucamā „maģiskā
reālisma" un Jaunās lietišķības" reakcija. Glezniecībā atkal

pamodusies kaisle tēlot, stāstīt, māksliniekus atkal iesāka pie-
vilkt dzīves īstenība, nacionāli temati, aizmirstās kompozicijas,
plastiskās formas, zieda un gaismas problēmas. Tomēr nevi-

ļus rodas_ jautājums, ko tad nozīmē šī reālisma reakcija — pil-
nīgu pagātnes restaurāciju, atgriešanos pie vecām patiesībām

un_ jau reiz pārdzīvotām vērtībām? Jeb varbūt tagadnes
māksla ir jauns solis uz priekšu, kas ietver sevī jaunas pasau-

les izpratnes iespējamību? Un tālāk — vai modernās māk-

slas koncepcija pamatojas uz pilnīgas atsacīšanās no „pārtelpis-

kajām" metodēm, ko izvirzīja nupat pagājušais laikmets, jeb
vai mūsu dienu neo-reālismā, varbūt neapzināti, iespiežas kā-

das ekspresionisma idejas un paņēmieni? Vēsturniekam ir

tiesības aprobežoties tikai ar šo jautājumu formulēšanu, tikai

ar norādījumiem uz to iespējamo atrisinājumu.

Analizei es sniedzu divus modernās itāliešu glezniecības
paraugus no nesen slēgtās izstādes Parīzē, ko visa Eiropas
kritika uzņēma kā vienu no visievērojamākiem mākslas sa-

sniegumiem pēdējos gados.
Mario Toci glezna saucas „Sieviete-Venēra un mate".

Pec pirmā acu uzmetiena var likties, ka mūsu priekšā — glez-
niecība vecajās labajās tradicijās, kas pamatojas uz plastiskp
reālisma principiem, varbūt ar vieglu klasicisma pieskaņu.
Betuzmanīgāk ieskatoties, redzam, ka tas nav gluži tā. Lieta
ir ta, ka Toci gleznā attēlotas vienlaicīgi divas dažādas tel-



pas (intērieur's un ainava) ar dažādiem redzes punktiem, da

žādiem apvāršņiem, dažādiem apgaismojumiem, — un ari di-

vi dažādi laiki, divi dažādi tempi. Un tomēr tie organiski
saplūst vienā telpā un vienā laikā, klusās dabas, figūru kom-

pozicijas, virsmas apdares dēļ. Nevis tas ir svarīgi, ka Mario
Toci izlietā reālistiskos tēlošanas paņēmienus, bet tas, ka par

spīti savam reālismam, viņš nestāsta nejaušus notikumus, ne-

tēlo izkliedētus īstenības faktus, bet tiecas aptvert dabas ko-

pīgo, organisko būtību, paradīt sievietes dzīvi kā zināmu to-

tālitāti. Ne tas ir svarīgi, ka viņa formām atkal ir telpiskās

pazīmes, bet tas, ka tā nav vairs Eukleida trīsmēru telpa, nav

vienkāršs darbības lauks, bet kaut kas vairāk, zināms dina-

misks spēks, dzīves potence. Un beidzot, galvenais, —ka

itāļu gleznotāja koncepcijā pilnīgi trūkst acumirklīgā, pārejo-
šā elementa. Viņa uztvere bez šaubām ir simultāna, bet ci-

tādākā nozīmē, nekā šo jēdzienu iztulkoja renesanses glezno-
tāji vai impresionisti. Toci tēlo „tagadējo", bet tādu, kas ilgst

mūžīgi. Viņš apvieno vienā gleznā to, ko var apvienot tikai

~.pārtelpiskās" metodes.

To pašu saceri, tikai reālizētu ar vēl lielāku smalkumu,
nobeigtību un saskaņu, rāda Feliče Kazorati glezna „Darbnī-
ca". Kazorati glezniecība ir vēl reālistiskāka, vēl telpiskāka
un lietišķīgāka, un tai pašā laikā vēl tālāka no tradicionāliem

priekšstatiem par reālitāti, stāstu un darbību. Dzīvais mode-

lis un ģipša atlējums, jaunava un jauneklis, glezniecība un gra-

fika ir šeit tā pretstatīti, it kā katrs no tiem ir sevī ieslēgta
pasaule, ar savu telpu un savu laiku, un tomēr tie ir sakausēti

vienā kopīgā organiskā veselā. Ar vienu vārdu sakot, ja re-

nesanses un baroka laikmetā gleznotājs domāja, galvenā kārtā,
telpiski, ja, sākot ar romantismu, viņš mēģina domāt tikai lai-

ka priekšstatiem, tad mūslaiku mākslinieks tiecas savus priekš-
status pamatot uz telpas un laika kontinuitātes. Šinī moder-

nas mākslas tieksmē apvienot vienlaicību ar secību, telpas iz-

platību ar rindojumu, es arī redzu jaunās, patstāvīgās pasaules
uztveres dīgļus.

Atskatoties tagad uz mūsu noieto ceļu, ir viegli paredzēt

nepacietīgo jautājumu — bet kam tad galu gala ir taisnība?
Kas dziļāk izprata laika būtību — Leonardo vai Tintoreto,

impresionisti vai ekspresionisti? Jeb varbūt patiesība vēl nav

atrasta un mūsu laikmetam lemts to atklāt? Uz šo jautājumu
vislabāk varētu atbildēt Augustīna vārdiem: „Quid est ergo

tempus? Si nemo cx mc qnaerat, scio, si quaerenti explicare
velim, nescio." Bet cilvēks nekad nebeigs risināt šos jautā-

jumus, un, kā man gribējās parādīt ar savu īso apskatu, atbil-

des jāgaida netikai no filozofijas un matēmatikas, bet arī no

mākslas.

836*
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L. Bērziņš,

Ziemassvētki senāk un tagad.

Gribēdami ar senajiem svētkiem iepazīties, varam zi-

ņas smelt gan no tautas trādicijām, cik tās vēl dzejā uz-

glabājušās, gan arī no veciem vēstures dokumentiem. No

šiem pēdējiem mūs īpaši interesē Paula Einhorna raksti. Sava

Latviešu vēsturē (Historia lettica, 1649.) autors ir spraudis

sev par mērķi aprakstīt ne tikai latviešu vēsturi parastajā, po-

litiskajā nozīmē, bet grib, kā grāmatas titulis rāda, raksturot

arī latviešu Dieva kultu („von jhrem Gottes-Dienst"). Trešā

nodaļa tad arī visa ir veltīta latviešu Dieva kultam un ceturtā

latviešu svētkiem. Šinī pēdējā nodaļā gan galvenā kārtā ir

runa par dvēseļu dienām, bet ir dots raksturojums arī kā-

diem svētkiem, kas svinami pēc dvēseļu dienām. „Pēc tam

viņi naktī decembra mēnesī ir turējuši bezkaunīgi nejēdzīgus
svētkus ar dejošanu, lēkāšanu, dziedāšanu un negantu klieg-

šanu, arī rīšanu un plītēšanu, iedami no mājas uz māju tādā

negantā un izlaistā kārtā un tā to nakti vadīdami." („Darnach
haben sie im Monat Decembris m der Nacht, ein schandloss

abschewlich Fest, mit tantzen, springen, singen un grawsah-
men Geschrey, auch fressen und sauffen gehalten, da sie

denn von einem Hause zum andern, mit solchem grawsah-
men und uppigen Wesen gegangen, und also dieselbe Nacht

zugebracht.") Jāpiemin garām ejot, ka kādus citus pagānu
svētkus bez še minētajām divi svinībām Einhornam nav izde-

vies saklaušināt. Tā tad Jāņi, piem., paliek neminēti. Nu

nav iedomājams, ka Jāņu svinēšanu, ko Einhorna laika biedrs

Mancelis savā svētrunā gleznaini apraksta kā tautā visnotaļ
pazīstamu ierašu, Einhorns nebūtu nemaz pazinis. Drīzāk jau

jādomā, ka Jāņu svētkus pazīst arī Einhorns, bet ka viņš te

neredz kādu Dieva kultu pagānisma nozīmē, jo Jānītis ir ar

kristietību ieviesies vārds, un nekas mūs nespiež no refrēna

„līgo" iztaisīt kādu Līgas dievieti. Tā Jāņiem Einhorns var

paiet garām. Decembra svinībās gan Einhorns arī nevar vār-

dā nosaukt to latviešu Dievu, kam par godu šie svētki būtu

svinēti, bet viņš vismaz šos svētkus saista ar kādu sengrieķu
dievu Komu, iedomādamies, ka latvieši savus ziemā svina-

mos svētkus ir aizguvuši no klasiskās pasaules pagāniem.

Raksturīgi ir, ka līdzīgu viedokli ieņem jau 1570. g. Baz-

nīcas iekārta. Arī te par Jāņiem nekas nav bilsts, totiesu jo
vairāk nosodīta dvēseļu mielošana dievainēs, un mācītājiem
piekodināts nepieļaut tādu elka kalpošanu, kas notiek arī ci-

tos svētkos, bet īpaši Ziemassvētkos. Tas liek domāt, ka
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Ziemassvētku svinēšanā ir bijusi saskatāma elku kalpošana
daudz noteiktāki nekā Jāņos. Starp citu tas varētu izskaidro-

ties ar to apstākli, ko Einhorns min savas Latviešu cilts re-

formācijas trešajā nodaļā (Reformatio gentis letticae, 1636)

proti, ka ap Ziemassvētkiem („etwan vmb vnsern Chris-

tag") latvieši krustceļos esot upurējuši vilkam kazu, vilku arī

dēvējot par Mežavīru un Mežadievu. — Bet par vilka upuri
pats Einhorns runā jau atstāstāmā formā kā par nevisai gaišu
un drošu lietu („gebrāuchlich seyn sol"). Totiesu jo droši ar

Ziemassvētkiem saistās divi citas parādības: dejošana jeb

dancošana, kuras dēļ latvieši Ziemassvētku vakaru nesauca

citādi kā danču vakaru, un bluķa vilkšana un dedzināšana,
no kuras pats vakars dabū arī bluķu vakara vārdu. Rīko-

šanās ar bluķi ir Einhorna laikos vēl vispār izplatīta, un to

piekopj bez slapstīšanās. („Das ist gar gemein, und thun sie

dasselbe noch unverholen").
Polemizēdams ar senlatviešu elkadievību, kā arī katolicis-

ma atliekām evaņģelizētajā Kurzemē un Zemgalē, šis pats Ein-

horns elkadievības atspēkojumā („Wiederlegunge der Abgot-

terey", 1627) raksturo Ziemassvētku nakti, kādu to iedomā-

jas toreizējā tautas ticība. Atspēkojuma ceturtajā nodaļā
Einhorns raksta:

„Mūsu Kunga Kristus dzimšanas naktij jeb Ziemas svēt-

kiem piešķir it brīnišķīgas lietas, kas jādzird un jāuztver ar

brīnēšanos, ka tās gandrīz nevar izstāstīt. Starp citu tai naktī

ap divpadsmitiem neviens māju kustonis vai neprātīgs dzīv-

nieks neguļot, vai nedusot, bet stāvot. Tāpat tai stundā visi

ūdeņi pārvēršoties vīnā. Bet tiklīdz šī stunda pagājusi, viņi

dabūjot atkal savas dabīgās īpašības. Un tamlīdzīgu brīniš-

ķīgu lietu notiekot šinī naktī jo daudz. Bet bez šaubām, to

visu ir priekšlaikā pāvesta baznīcā („im Bapstumb") māņti-

cīgi un slinki mūki izdomājuši un māņticīgai tautai iestāstī-

juši." —

No paša Einhorna un varam spriest, ka ap Ziemassvēt-

kiem vijas dažādu trādiciju stīgas. Trakulība ierašās, par ku-

ru dzirdējām agrāk, nebūt neharmonē ar svētajiem brīnumiem

Ziemassvētku naktī, ko taču varētu uzņemt tikai ar klusu,

svētbijīgu novērošanu. Kā Jāņos atveras noslēpumainais pa-

pardes zieds, tā Ziemassvētku naktī mēmā dzīvnieku daba uz

brīdi iegūst augstākas spējas. Starp saulstātīm vasarā un

ziemā ir noteikta analoģija, tikai ziemas tumsā noslēpums top
vēl noslēpumaināks. —

Einhorna ierosinātās problēmas apgaismodami no tautas

dziesmu viedokļa, varēsim vispirms konstatēt, ka nav kāda

īpaša senču dieva, kuram par Ziemassvētki būtu svinami. Ja
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tomēr tautas dzeja Ziemassvētkus kautkur ved sakarā ar dievī-

bas kultu, tad te nonākam pie kristīgām trādicijām, kas jau ir ie-

spiedušās kādās retās dziesmās, piem. «Ziemsvētkos Dievs

piedzima, Lieldienās šūpli kāra". Šis uzskats var nakt tikai no

kristietības. —

Tā nu kādu īpašu dievu, kam par godu senči būtu ziemā

svētkus svinējuši, nevaram uzrādīt. Totiesu tautas dzīvā fan-

tāzija personificē pašus svētkus, tiem piešķirdama dažādus epi-

tetus un noteiktas darbības. Ziemassvētki ir gan lielie, gan

bagātie. Viņi nāk no Rīgas ar daudz pavadoņiem, kas varētu

simbolizēt gada dienas:

Neba vieni Ziemsvētki

No Rīgas naca;

Trīssimti sulaiņi,

Bruņoti vīri.

Ka jau lepni viesi, viņi labprāt brauc braukšus krietna

Pajūgā:
v;
Ziemassvētki sabraukuši

Rakstītam kamanām;
Ejiet, bērni, saņemiet,

Basajam kājiņām!

Braukdami, nākdami vai jādami, Ziemassvētki gada par

nākamā gada auglību,

Zālīti mīdami,

Asniņus celdami. Endzelīna L. Daiņas. X 3085.

Viņu ierašanas ir diezgan neizprotama, kālab izceļas jau-

tājums, kur viņi agrāk mituši, uz ko viņi atbild, ka gulējuši

Aiz zirgu staļļa
Pažobele.

Tamlīdzīgās dziesmās nav ne miņas par kādiem dieviem,
bet parādās tikai tautas domāšana gleznās, kas visas ievēro-

jamas parādības personificē pēc sava ģīmja un līdzības.
—

Tā Ziemassvētkos kādus dievus ne meklēdami, ne atraz-

dami, varēsim gan konstatēt, ka šiem svētkiem netrūkst reli-

ģisku elementu, pie tam tamlīdzīgu, kādus Einhorns šķita lat-

viešos ienākušus no pāvesta baznīcas; īpaši tas sakāms par

kustoņiem, kas Ziemassvētku nakti gūst valodu, piem., bites.

Eima bišu klausīties

Ziemassvētku vakara:

Tad būs silta vasariņa. Endz. 1775.

Šada noslēpumaina dabas atmoda skar it īpaši bērnus, jo
bērni jau dabai ir sevišķi tuvi, un kustoņi ir bērnu draugi. Šī
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lemesla dēl daža dziesma, kas daudzina Ziemassvētkus, ir arī

bērnu dziesma, un otrādi, daža bērnu dziesma īsti attiecas uz

Ziemassvētkiem, tikai ir pieskaņota bērnu uztveres līmenim.

Raksturīgs piemērs ir LD I 2258. dziesma:

Kaķīšam div' bērniņi,

Abi divi nomiruši:

Visi meži aizplūduši
Ar kaķīša asarām.

Šī dziesma ir ārkārtīgi izplatīta, un Baronam ir nācies

atzīmēt kādus simtus variantu. Bet vairumā variantu ir mi-

ri.ets Ziemassvētku vārds, piem.:

Kaķīšam bērns nomira

Ziemassvētku vakarā.

Barons pats tad arī spriež, ka 2258. dziesma «sevišķi ir

Ziemassvētku budēļu dziesma". — Tamlīdzīgas dziesmas tu-

vināja arī senos Ziemassvētkus bērnu pasaulei.

Par bluķa vilkšanu un dedzināšanu dziesmas nemēdz ru-

nāt, lai gan pieminēt to piemin: Endz. X 3091.

Ziemassvētki, liela diena,
Tie Dievam dārgi laiki:

Ziemassvētki bluķi vilka,
Liela diena šūpli kara.

_Arī šinī apstāklī slēpjas analoģija ar Jāņiem, .jo arī mil-

zumā Jāņu dziesmu Jāņu ugunis ir minētas visai maz.

Par pašu bluķi jāsaka, ka te parādās ļoti_veca un ļoti iz-

platīta ieraša, jo kautko līdzīgu pazīst jau senas tautas un arī

vēl it jaunos laikos līdzīgu ierašu ir kopušas dažu dažādās Ei-

ropas tautas. Domājams, ka te ir dziņa atzīmēt

saules pagriešanos uz pavasara pusi un vēlēšanas saulei šo uz-

devumu atvieglot. Apaļais rezgalis, kas vilkšanu beidzot, sa-

deg ugunī, it labi varēja simbolizēt apaļo ugunīg_o saules ripu.

Ari izlaistais prieks, īpaši maskošanas, varētu stavet ar saules

atdzimšanu sakarā; jo maskas, ķekatas, čigāni jeb danča bērni

ar savām rīkstēm izkuļ un aizbaida nelabos pretspēkus. Zi-

nāms gan, arī dažos citos vakaros, tā Mārtiņos un vastlāvjos,
redz danča bērnus klejojam, bet Ziemassvētkos viņi,, cik varam

saprast no Einhorna vārdiem, ir bijuši sevišķi rosīgi:

Simtu cepu kukulīšu,
Ziemassvētkus gaidīdama:

Simtīņš nāca danča bērnu

Ziemassvētku vakara. Endz. X 3104.
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Viņu nodarbošanās, ka jau vārds rada, ir prieka izpausme,,

dejošana, pie tam dejošana ar lielu efektu:

lekalnis, ielējis
Ta istabiņa;

Sanāca danča bērni

Nolīdzināt.

Ja runājam par svētku mielastu, tad visbiežāk gan minēs;

cūkas galvu:

Kučā, kaļadā,
Riteņa desa,
Pusčūča galva, etc

Vai ari

Nac, māsiņa, ciemoties

Ziemassvētku vakarā:

Būs pupiņas, būs zirnīši,

Būs cūciņas šņukurīts, X 3109.

Arī te slēpjas kādas attiecības pret sauli, ko ģermāņu tau-

tas simbolizē kuilis. Ja turpretim kazas gaļu daudzina kā re-

tumu, ko iegūst tikai Ziemassvētkos, tad tur cēlonis varētu būt

agrāk minētā kazas ziedošana meža dievam vilkam, jo nav

senie latvieši turami par tādiem vientiešiem, ka viņi kazu vil-

kam būtu vienkārši atdevuši. Droši vien, kazas novēlēšana

vilkam_ notika vairāk tikai simboliski, un kazas galu, vai vis-

maz kādu daļu no šīs gaļas, apēda lopiņa īpašnieki paši. —

Laiku gaitā šīs ierašas ir stipri grozījušās, un lielāku ie-

spaidu ir ieguvis kristīgais elements, pie tam sev kādus ārpus

kristietības stāvošos elementus neiznīcinādams, bet sev pa-

kļaudams. Vecā dzeja neko nezin sacīt par dievkalpošanāni
Ziemassvētku priekšvakarā, ne arī par garīgu dziesmu dziedā-

šanu mājā. Tagad tie ir Ziemassvētku neatņemami elementi.

Bet vecais bluķis, kuru kādreiz senās tautas vilka un dedzināja

par godu saules dievam, ir tagad pārvērties smaržīgā, svecēm

piekarinātā eglītē. Izlaistas jautrības un spēka izpausmes vietā

ir stājies kluss un skaists mājīgums, kas arī labāk harmonē ar

Ziemassvētku vakara noslēpumaino dabu. Bet ja vecās trādi-

cijas daba ar Ziemassvētkiem piedzīvoja atdzimšanu un kāpi-
nājumu» izejot no saules gada brīnišķīgās norisas, tad Ziemas-

svētku evaņģēlijs par dievišķo bērnu šādu kāpinājumu izdara

vel lielāka mērā. To ievērojot, būs arī turpmāk labi darīts, ja
Ziemassvētkus svētīsim kā dzimšanas un atdzimšanas svētkus,
ar evaņģēliju un dziesmām mirdzošo sveču gaismā cilādami

jaunatnes sirdis. — Ja tad kādam prāts nesas veco ierašu vir-

ziena vairāk ko darīt, tad lai bluķa vakarā ragaviņās ja arī ne
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bluķi iekrāvis, bet kadu sīkāku pagahti, to noved atraitnes ne-

kurinātā namiņā, vai pie citiem trūkuma cietējiem. —

Bet zīmējoties uz zirņiem, pupām, kāķiem un pusčūča
galvām varēsim ar apustuli sacīt, ka ar ēšanu un dzeršanu Dieva

valstībā neieiesim; tāpēc, kam tas dara prieku, lai kopj jopro-

jām šīs ierašas, jo vairāk tā iemesla dēļ, ka visas te minētās

mantas ir mūsu zemes ražojums. Bet ja latvietis, kam Einhorna

laikos nebij āboļdārza, tagad ir izmācījies ražot dārza augļus,
kas drīkst pasaulē rādīties, vai tie lai tad nepušķotu Ziemas-

svētku galdu un nepriecinātu mazās actiņas!
Tā daudz kas var ierašās mainīties, paliekot kodolam ve-

selam, bet mūsu gadījumā tas būtu prieks par debesīgas gais-

mas iespīdēšanu dzīves tumsā.

A. Ābele

Anaptikse Kalsnavas izloksnē.

Pēc stud. phil. A. Aizsila aizrādījumiem Kalsnavā un

vēl citos kaimiņu pagastos
1

) starp divi blakus stāvošiem līdz-

skaņiem attīstoties īss patskanis kvālitātē līdzīgs sekojo-

šajam patskanim. Sakot, piem.
2
), sHabs, sHip'ris 9),

sHiilbs, š'kid'ris, žaņaugt, režģis, s amaka, smieties, sumuid'ris,

ctraugs, dīriķi, tricināt, taraks, p
uludi, gribas, frrist, š'niga,

o o
'

pHhts, davhša v. t. t.

Minētos vārdus, A. Aizsila paša izrunā
4), esmu uzņēmusi

arī kīmografā; uzņēmums atkārtots trīs reizes. Bez tam vel

vienreiz tie paši vārdi ierunāti bez anaptikses (apzinīgi izvai-

roties no tās).

Uzņēmumā anaptikse visskaidrāk redzama starp nebalsī-

giem troksneņiem; te viņas garums droši noteicams. Pārējos

gadījumos ne visur bija droši atrodama robeža starp anaptiksi
un sekojošo balsīgo līdzskani 5). Pats A. Aizsils gan aizrāda,
ka starp nebalsīgiem līdzskaņiem iespraudums vismazāk jū-

tams, un tas jau arī saprotams, jo starp divi nebalsīgām ska-

1) Robežu, cerams, nospraudīs A. Aizsils pats.
2) Ar apzīmēta sēlisko izlokšņu kāpjoša intonācija.
3) Ar apostrofu aiz līdzskaņa apzīmēts īsāks iespraudums, kura

kvālitātē nav droši noteicama.
*) Šai gadījumā jāievēro tas apstāklis, ka ierunātājs, zinādams uz-

ņēmuma nolūku, varēja anaptiski drusku vairāk izcelt, neka brīvā runā

parasts.
5) Uzņemta tikai orālkurve.
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ņām nav tik viegli uz īsu brīdi iedarbināt balsssaiklus patskaņa

izrunai, kā starp balsīgām, jeb vismaz balsīgas priekšā. Un

uzņēmumi arī rāda, ka starp nebalsīgiem līdzskaņiem ne aiz-

vien attīstās patskanis, dažkārt te redzams tikai pastiprināts
izdvēsums bez balss vibrācijām.

_No trim uzņēmumiem — starp nebalsīgiem līdzskaņiem,
uzsvērta zilbe —

ar balsīgu iespraudumu bez balsīga iesprauduma

čpitigs 2X IX
sHip'ris 2 X IX
sHiilbs — 3 X
šxki(Vris 2 X IX

sHhbs —

3 X

lespraudumā te redzamas 3—9 balss vibrācijas; ilgums
— apm.

2/ioo" —

6

/ioo". Kur balsīga iesprauduma nav, tur s-

resp. š- skaņas beigās redzams spēcīgs gaisa izplūdums, kas

rāda, ka iespraudums te izrunāts nebalsīgi
6) (čukstošā balsī).

Bez tam uzņemto vārdu analizē rāda, ka balsīgs iespraudums
rodas visdrīzāk tur, kur iespraustā patskaņa artikulācijas vie-

ta tuva apkārtējo līdzskaņu artikulācijas vietai (mēles stāvok-

lis nav jāmaina), turpretim tur, kur artikulācijas vieta jāmai-
-6

na, kā piem. gadījumos sHulbs, sHkbs, kur iespraustā pat-

skaņa izrunai mēle jāatvelk stipri atpakaļ, balsīgs iespraudums
nevienā no trim uzņēmumiem nav redzams.

Orālkurvē iespraudums skaidri redzams arī nāseņu

(m, n) priekšā, jo šīs skaņas dod samērā vājas vibrācijas, kas

skaidri atšķiras no patskaņa vibrācijām.

Te ar balsīgu iespraudumu. Bez balsīga iesprauduma.

ž*ņaugt 3 X —

s*maka 3 X —

3 X —

s
x niga 2 X IX

s*muid'ris — 3X

lesprauduma ilgums aiz nebalsīga līdzskaņa
3/ioo"— B/ioo";

aiz balsīga (ž*ņaugt) —

8/ 100". Arī te redzam «-iesprauduma
vieta tikai pastiprinātu izdvēsumu s-skaņas beigās.

_

r priekša iesprausto patskani nebija iespējams atdalīt no

vokaliskas pārejas starp slēdzeni un r; tikai salīdzinot uzņē-

6) Sal. īso patskaņu izrunu aiz nebalsīgiem līdzskaņiem gala zilbes

mūsu vidus izloksnēs.
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mumus ar un bez (IV uzņēmums) iesprauduma, bija redzams,
ka pirmā gadījuma, r-skaņa (t. i. iespraudums -f r) caurmērā

garāka nekā pedeja.

Ar iespraudumu (caurmēra garums). Bez iesprauduma (IV uzņ.)

draugs u/ioo" 8/ioo"

dīriķi 18/ioo" 8/ioo"
frrist u/ioo" 10/ioo"

ģribas
u/ioo" n/ioo"

traks 13/ioo" 8
/ioo"

tricināt "/ioo" 7/ioo"

Starpība r-skaņas garuma ar un bez anaptikses tā

tad
3/ioo —

6/ioo
.

o

S,tarp nebalsīgo lūpeni un /-skaņu (p uludi, pHkts
redzams 7i„o" garš nebalsīgs izdvēsums, kam

seko 3/io o

"
—

4/ioo" ilga balsīga dala._ Pati /-skaņa šos

gadījumos viscaur balsīga; turpretim pēdējā uzņēmumā bez

anaptikses /-skaņa gandrīz līdz beigām nebalsīga (tikai pašās
beigas redzami 3 periodi — apm. 7ioo "); izdvēsums še ļoti
stiprs.

Anaptikses garums v priekšā (davaša) caurmērā
6/i00":

apm. tikpat gara arīv-skaņa; turpretim pēdējā uzņēmumā (bez
anaptikses) v-skaņas garums

1(7ioo". Šai gadījumā rf-skaņa un

arī v-skaņas pirmā puse rāda spēcīgu izrunu (amplitūda liela).

Ar anaptiksi otrā zilbē starp balsīgiem troksneņiem
uzņemts tikai viens vārds (režģis). Anaptikses vidējais
garums te

6/ioo"; i-skaņa anaptikses priekšā samērā vāja,

turpretim pēdējā uzņēmumā (režģis) ne tikai z, bet arī seko-

jošais ģ izrunāts daudz spēcīgāk nekā anaptikses gadījumos.

Tos vārdos, kur aiz pirmās zilbes ar anaptiksi arī nāka-

ma, neuzsvērtajā zilbē slēdzenim seko r-skaņa (s'tip'ris, š'ķid'-
ris, s

umuid'ris) pirmie trīs uzņēmumi nerāda nekādas no-

teiktas atšķirības no pēdējā, kur runātājs_ no anaptikses apzi-

nīgi izvairījies. Šai stāvoklī /--skaņa īsāka (apm. par_
4

/ioo")
nekā uzsvērtajās zilbēs kopā ar anaptiksi (divzilbju vārdos),
bet caurmērā nedaudz garāka kā uzsvērtajās zilbes bez ana-

ptikses.

Vārda beigas, aiz troksneņiem ļoti bieži redzamas vel
3—4 vājas balss vibrācijas

7) ar ļoti zemu toni: sHip'ris* 3X,
Pkid'ris* zX» rež{

gis* 3X. saieties* 2X. sumuid'ris9 2X»

tricināt* 1 X, gribas* 3X, /Wāfc» 1 X-

7) Apzīmēju tas ar
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Ja vārda beigās atrodas divi troksneņi (šos uzņēmumos

visbiežāk slēdzenis + s), tad minētās vājās vibrācijas mēdz

ierasties starp abiem troksneņiem — bez izņēmuma, ja pir-

mais troksnenis ir aukslējenis; citos gadījumos redzama svār-

stīga izruna. Dažkārt loti vājas vibrācijas redzamas arī vēl

aiz beigu līdzskaņa (šos uzņēmumos s jeb t). Te redzama šā-

da aina: t*rak*s 3 X, s
i
pitigt 3X d*rāug*s& 3X, ž^ņaugH^

3X, sHkfrs& 2X // sHkbs IX, sHulbs* 3X, Prist* 1X //
2 X-

Šai ziņā nav nekādas noteiktas starpības starp pirma-

jiem trim un ceturto uzņēmumu — arī tur vārda beigās daž-

kārt redzamas vājas balss vibrācijas. Pats A. Aizsils šīs bei-

dzamās parādības, acimredzot, neapzinās. Vai tā ir viņa indi-

viduālās izrunas vai izloksnes īpatnība, paliek pagaidām neno-

skaidrots. Šā vai tā — arī te redzama tieksme vairīties no

līdzskaņu grupām.

Salīdzinot uzņēmumus ar un bez anaptikses redzam,

ka pēdējā gadījumā pirmais troksnis izrunāts vispār spēcīgāk
nekā pirmajā. Visspilgtāk šī parādība novērojama vārdos,
kas sākas ar s-skaņu: tos gadījumos, kur starp s un sekojošo
slēdzeni ir balsīgs iespraudums, s-skaņa mēdz būt vājāka (iz-
dvēsums mazāks) un visā visumā

8) arī īsāka nekā tur, kur bal-

sīga iesprauduma nav. Ja anaptikse aiz nebalsīga troksneņa
izrunāta nebalsīgi (sk. augstāk), s-skaņa dažkārt pat garāka
nekā uzņēmumā bez anaptikses; šos gadījumos s beigās aiz-

vien redzams pastiprināts izdvēsums, kas rodas sašaurināju-

mam izbeidzoties (ieņemot patskaņa stāvokli), bet balss saik-

ļiem paliekot vēl atvērtiem. Līdzīga parādība, lielākā vai ma-

zākā mērā, novērojama arī tos gadījumos, kur vārds sākas ar

kādu slēdzeni. Tā, piem. p-skaņa, ja starp viņu un sekojošo
līdzskani (ierunātos piemēros / — plūdi, pikts) nav anaptik-

ses, izrunāta ar tik spēcīgu eksploziju un tai sekojošu pastip-

rinātu izdvēsumu, ka gandrīz visa /-skaņa (atskaitot kādas 3

vibrācijas pašās beigās) še nebalsīga; turpretim tie paši vārdi

ar anaptiksi rāda viscaur balsīgu / un samērā vājāku /?-ska-

ņas eksploziju.

Patlaban minētie fakti, man šķiet, atļauj domāt, ka ana-

ptikse šos apstākļos ir spēcīgas troksneņu izrunas sekas, un

viņas uzdevums — mazināt superglotālo gaisa spiedienu un

JO s-skaņas garums vārda sākumā stipri svārstīgs,_ kā uzņēmumos

ar, tā arī bez anaptikses. Anaptikses gadījumos caurmēra garums apm.

uz pusi mazāks neka pārējos (7 : 13). Šie skaitli tomēr rāda minētās at-

tiecības tikai aptuveni, jo ne visos uzņēmumos bija droši noteicams s-ska-

ņas sakums.
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līdz ar to arī paaugstināto muskuļu spraigumu, jo runas or-

gāniem uz brīdi ieņemot ļoti īsa, nesaspriegta patskaņa stā-

vokli, mutes telpā saspiestais gaiss šai momentā izplūst brīvi.

Anaptikse tā tad izpilda te, varētu teikt, ventiļa uzdevumu, at-

vieglinot zināmā mērā izrunu.

Grutak_ atrisināt jautājumu, kā šais izloksnēs varēja ras-

ties tada spēcīga troksneņu izruna zilbes sākumā. Tīri teorē-
tiski jau nu mes augšzemnieku izloksnēs arī gaidītu stiprāku
izdvesumu vārda resp. zilbes sākumā nekā lejzemnieku izlok-

snes, jo tikai ar to, man šķiet, varam izskaidrot dažas augšzem-
nieku fonētikas īpatnības. Minēšu te: 1) patskaņu nesa-

spriegtu
9) izrunu (lejzemnieku izloksnēs, turpretim, zināmos

gadījumos kā gari, tā īsi patskaņi mēdz būt saspriegti) un, sa-

kara ar to, krītošās intonācijas rašanos stieptās vietā; 2)
intervokālo nebalsīgo līdzskaņu pievienošanu arvien nākama-

jai zilbei, pieim a:-ste, n. pl. mo:-ti (lejzemnieku as-te, mat-ti

— pēdējā vārdā zilbes robeža pagarinātā č-skaņā); 3) īso uz-

svērto patskaņu pagarinājumu nebalsīgu līdzskaņu priekšā —

sk. min. piemērus (lejzemniekiem patskanis šos gadījumos īss,

bet viņam sekojošais tautosillabiskais līdzskanis garš; abi sa-

spriegti).
Kaut gan tagad ne visās augšzemnieku izloksnēs izjūtams

tik stiprs ekspiratorisks akcents, un daudzas izloksnes zilbju
uzbūvē manāmi tuvojas vidus izlokšņu tipam, tomēr tai laikā,
kad radušās patlaban minētās īpatnības, vismaz uzsvērto zilbju

izruna gan būs bijusi savienota ar diezgan stipru izdvēsuma

zilbes sākumā. Kādā ceļā viena vai otra augšzemnieku izlok-

šņu grupa stipro ekspiratorisko akcentu atkal zaudējusi, to

mums gan laikam vairs neizdosies droši noskaidrot. Varam

tikai konstatēt, ka atsevišķas izlokšņu grupas savā attīstības

gaitā arī šai ziņā, tāpat kā daudz citās, ir gājušas dažādus

ceļus.

Kalsnavas izloksne.

9) Atskaitot sēlisko izlokšņu kāpjoši intonetos.
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Kalsnavas izloksne.

Valmieras izloksne.

Alsviķa izloksne.

Sunāksts izloksne.
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Aknistes izloksne.

Vārkavas izloksne.

Salīdzinot Kalsnavas kīmografa uzņēmumus ar citu iz-

lokšņu uzņēmumiem duras acīs Kalsnavas izloksnes lielā lī-

dzība ar lejzemnieku izloksnēm un diezgan krasā atšķirība no

tipiskam augšzemnieku izloksnēm. Tas it īpaši sakāms par

vārda melodisko pusi. Kalsnavas toņkurves rāda, ka toņa
kustības šī izloksne stipri tuvojas vidus izlokšņu tipam (sal.
1. un 2._zim. ar 3.), kur uzsvērtie patskaņi augstumā stipri iz-

ceļas pār neuzsvērtajiem, turpretim tipiskās augšzemnieku
izloksnēs (arī daudzās sēliskajās) toņa kustības stipri vien-

muļas: nav augstuma ziņā nekādas lielas starpības starp uz-

svērtām un neuzsvērtām zilbēm (sk. 4.—6. zīm.); dažās iz-

loksnēs manāma pat tendence neuzsvērtos patskaņus runāt ne-

daudz augstāk par uzsvērtajiem, sevišķi atvērtajās gala zil-

bēs (sk. 7. zīm.; sal. arī I. Martinsones Vārkavas, Pildas_un
Zvirgzdines p. intonācijas FBR. IV, 144 un tālāk un zīmēju-

mus manā rakstā par neuzsvērto zilbju intonācijam FBR.

XII, 151 un tālāk). Uzsvērto patskaņu _augstais tonis, salīdzi-

not ar neuzsvērtajiem, liecina par uzsvērtas zilbes centra sa-

saspriegtu izrunu (ko savos rakstos parasti esmu apzīmējusi

ar terminu
~

dinamiskais" vārda akcents), kas kalsnaviešus

tuvina lejzemniekiem; tipiskās augšzemnieku izloksnēs arī

uzsvērtās zilbes, atskaitot sēlisko Jzlokšņu kāpjoši intonētās,
medz but nesaspriegtas — spēcīgākas sakumā, bet ar stipru
atslābumu patskaņa otrajā pusē. Starpība starp tipisku lej-
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zemnieku un Kalsnavas zilbes tipu man šķiet tā, ka lejzem-
nieki līdzskaņus zilbes sākumā izrunā samērā vāji un nesa-

spriegti un pie tam, jo tālāk no zilbes centra, jo vājāk, tur-

pretim zilbes beigās — spēcīgi un saspriegti. Līdzskaņu grupas

zilbes sākumā tamdēļ lejzemnieku izrunā nerada nekādas

grūtības. Nerada viņas sevišķu neērtību arī tipiskiem augš-
zemniekiem, kur līdzskaņu grupai, kaut arī viņu še spēcīgāk
artikulētu, seko nesaspriegts patskanis, kas laikā rada vaja-

dzīgo muskuļu atslābumu.

Kalsnavas izloksne, man šķiet, rāda raksturīgu pār-

eju no tipiskas augšzemnieku zilbju konstrukcijas uz lej-

zemnieku: priekš anaptikses rašanās še sākusies jau spē-
ka koncentrēšana pret uzsvērtās zilbes vidu (saspriegti,
augsti patskaņi), bet līdzskaņi zilbes sākumā vēl nav

zaudējuši savu augšzemniecisko spēcīgo izdvēsumu. Tā

radies stiprs gaisa spiediens uzsvērtās zilbes sākumā, kas, pat-
skaņa saspriegtās izrunas dēļ, nevar brīvi likvidēties. Anap-
tikses uzdevums tad nu, kā jau augstāk aizrādīju, šo gaisa

spiedienu mazināt. Vēlāk tāds patskaņa iespraudums līdz-

skaņu grupās varēja kļūt par paradumu, un tamdēļ anaptikse
varēja rasties arī neuzsvērtajās zilbēs, piem. re&gis un pat

starp līdzskaņiem vārda beigās, piem. t*rak*s v. t. t., kā rāda

A. Aizsila izrunas uzņēmumi.

M. Stepermanis.

Vidzemes zemnieku reformas idejiskie
pamati XVIII g. s.

(lestajlekcija 1936. g. februārī.)

Mūsdienu Eiropā zemnieki ir ieguvuši goda pilnu vietu.

Ja tie kādreiz atradās gadsimteņiem ilgi likteņa pabērnu loma,
tad pēc kara Eiropā daudzās valstīs valsts vara atrodas tieši

zemnieku — šīs enerģiskās, jauneklīga spara pilnās kārtas

rokas. Sevišķi tas sakāms par Eiropas jaunajām agrārval-
stim, pie kurām piederam arī mēs. Nacionālā atdzimšana šeit

ir nākusi no lauku sētas, kur nācijas gars ir uzglabājies gad-
simteņiem cauri savā neaizkārtajā spēkā un īpatnībā. Dzīvo-

jot un darbojoties šai zemnieku tautas uzvaras un atbrīvoša-

nas laikmetā, mums dabīgi ir radusies vajadzība skatīt mūsu

vēsturi no latviešu un zemnieku viedokļa. Aplūkot_Vidzemes

zemnieku pirmo reformu idejiskos pamatus laikmeta, kad lat-
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viešu zemnieki vel atradās dziļa nebrīvība, bus mans pašrei-
zējais goda pilnais uzdevums.

XVIII jeb apgaismotāju gadsimtenis ienesa Eiropas ga-

rīgajā un sabiedriskajā dzīvē un uzskatos daudz jaunu pārvēr-
tību. Nevar teikt, ka šīs jaunās pārvērtības un uzskati ne-

būtu skāruši arī Vidzemi, kur toreiz pastāvēja smaga dzimtbū-

šanas iekārta. Zemnieku jautājums XVIII g. s. publicistikā
ieņēma diezgan ievērojamu vietu. Arvien vairāk sāka nostip-
rināties uzskats, ka zemnieki ir katras valsts saimnieciskās

dzīves labklājības pamats, bez kura neviena valsts nevar

kļūt varena, spēcīga un pilnīga. Tādēļ dabīgi, ka par šo jau-

tājumu nācās spriest arī pie mums, jo Vidzemē ap XVIII g. s.

vidu dzimtbūšana sasniedza savu augstāko pakāpi. Vidzemē

ar zemnieku jautājumu pirmā kārtā nodarbojās muižnieki,
kas visiem spēkiem aizstāvēja šo iekārtu un centās at-

rast arvien jaunus pierādījumus dzimtbūšanas paturēšanas un

pastiprināšanas nepieciešamībai. Muižnieki bija dzimtbūšanas

iekārtas pastāvēšanā materiāli un politiski ieinteresētā puse.

Visa muižnieku eksistence un labklājība balstījās vienīgi uz

zemnieku nebrīvības stāvokli. Tādēļ tie vienmēr pretojās

jebkuram zemnieku reformas mēģinājumam.

Muižniekiem izglītības ziņā līdzvērtīgi vai pat p_ar tiem

pārāki bija tā sauc. Vidzemes apgaismotāji, daži mācītāji, sko-

lotāji, publicisti, kas bija iepazinušies ar Rietumeiropas sa-

biedriskiem virzieniem un jaunām saimnieciskas iekārtas dok-

trīnām. Nebūdami paši ne muižnieki, ne dzimtkungi, tie saka

kritizēt gan no valsts saimniecības, gan tīrās humanitātes

viedokļa Vidzemes dzimtbūšanas iekārtu. Bet tā kā skaita

ziņā šo apgaismotāju Vidzemē nebija daudz un tie bija vai-

rāk vai mazāk atkarīgi no muižniekiem, tad savas prasības
tie visumā bija mēreni, kritikā atturīgi; vienīgi uz gadsim-

teņa beigām, kad sabruka ar lielu troksni Francijas veca

iekārta, arī Vidzemes apgaismotāju balsis kļuva skaļākas.
Dzimtbūšanas aizstāvji un kritizētāji izcīnīja sava starpa ilg-
stošas idejiskas cīņas, katrs cenšoties pieradīt savu uzskatu

pareizību ar attiecīgiem argumentiem un pierādījumiem no ta

laika jurisprudences, tautsaimniecības un filozofijas.

Interesantākais šai dažādo argumentu cīņa bija tas, ka

zemnieki paši, visa tautas plašāka masa, par ko tika tik daudz

runāts un rakstīts, stāvēja pavisam nomaļus. Zemnieki toreiz

bija atstumti no līdzrunāšanas savu likteņu gaitas, un tie ar

apbrīnojamu pacietību un izturību klusu vēroja apkārtni un,

likās, kaut ko gaidīja, pilni savas dziļas taisnības un tiesību

apziņas, kas tiem tīri instinktīvi bija ieaugusi no paaudzes uz

paaudzi. Latviešu zemnieki bija nelokāmi pārliecināti, ka viņi
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ir šīs zemes senie iedzīvotāji un ka visa zeme ir neapšau-
bāmi viņu īpašums. Līdz zemniekiem gandrīz nenonāca ap-

gaismotāju vai viņu idejisko pretinieku pamatojumi un iebil-

dumi. Tomēr zemnieki, visas šīs izsmalcinātās juridiskās ka-

zuistikas objekts, pie reizes bija gatavi paši sakustēties un ar

draudiem pieprasīt savas tiesības: to liecina daudzās zem-

nieku sūdzības un vairāki zemnieku nemieri XVIII g. s. otrā

pusē Vidzemē. Tādēļ arī zemnieku pretinieki centās apslāpēt
katru balsi, kas pacēlās par labu zemniekiem. Par agrārās
reformas jautājumiem sprieda un runāja pavisam šaurās ap-

rindās — augstākās administrācijas un muižnieku sfairās, ne-

daudzo intellektuālo darbinieku sacerējumos. Tādā ziņā visa

šī darbība stipri atgādināja tālu saules staru rotaļu biezas

mākoņu segas virspusē: zemes pelēko masu šie stari gan-
drīz nemaz neskāra. Un tomēr — arī šai staru rotaļai bija
sava nozīme: ar laiku mākoņu priekškars tika izkliedēts un

zeme atdzīvojās jaunai dzīvei un radīšanas darbībai.

Daži argumenti XVIII g. s. uzskatos par verdzības un

dzimtbūšanas izcelšanos pārnāca jau no iepriekšējā gadsim-
teņa. Ja arī XVII g. s. teorētiķi savā lielākajā vairumā no-

sodīja verdzību un dzimtbūšanu, tad bija tomēr arī daži au-

tori, kuru darbos varēja sameklēt zināmus teorētiskus pama-

tojumus nebrīvības aizstāvēšanai. Šai ziņā jāpiemin slave-

nais holandietis Hugo Grocijs, kurš pieņēma Aristoteļa uz-

skatu, ka ir ļaudis, kas vairāk prot paklausīt nekā valdīt

— tie esot Sirijas un Āzijas iedzīvotāji. Vergus, pēc Grocija

domām, parasti iegūstot kara laikā, dāvājot dzīvību saņemtiem

gūstekņiem.
1) Grocija skolnieks, ievērojamais vācu jurists un

vēsturnieks Hermanis Konr i n g s darbā „Dc civili pruden-
tia", kas iznāca 1662. g., mēģināja sniegt sociālās politikas fi-

lozofiju, meklējot valdīšanas principus. Pamatojoties uz Gro-

ciju, Konrings apgalvoja, ka verdzība dibinoties uz dabas,
cilvēku un Dieva likumiem; varot pakļaut verdzībai veselas

tautas par labu tiem, kas tās spēj valdīt.
2) Grocija un Kon-

ringa uzskati atspoguļojās arī Vidzemes muižnieku XVIII g. s.

teorētiķu rakstos.

Ja mēs gribētu iepazīties praktiski ar XVII g. s. otras

puses uzskatiem verdzības jautājumā, tad jāpakavējas pie
franču izdotā „Code Noirs", kas iznāca 1685. g. Te, blakus

verdzības noteikumiem, atrodam arī veselu rindu pantu, kas

cenšas ierobežot vergu turētājus un piešķirt vergiem zi-

nāmas cilvēka tiesības, piem. svētdienas atpūtu, cilvēcisku ap-

iešanos, piemērotu uzturu, v. t. t.
3) Brīvatlaistie vergi kļuva par

Francijas pilsoņiem. Visi šie panti liecina par likumdevēju
velēšanos arī nēģeru verdzības lietā radīt zināmas tiesiskas
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vēku tiesības.

Kādi uzskati dzimtbūšanas jautājumā pastāvēja Vidzemē

XVIII g. s. sākumā un pirmajā pusē?
Šeit vispirms jāatzīmē, ka Vidzemē 1710. g. notika ievē-

rojamas pārgrozības — zviedru virskundzības vietā iesākās

krievu valdīšanas laikmets. Šai pārejas laikā Vidzemes muiž-

nieki izvirzījās vadītāja lomā un līdz ar to sākās muižnieku

reakcijas laikmets, kas, savukārt, radīja strauju zemnieku stā-

vokļa pasliktināšanos. Jau tuht pēc padošanās krieviem 1711.

g., Vidzemes muižnieki iesniedza cara pilnvarniekam Rīgā
savus „vispadevīgākos vēlējumos" (Humillima desideria).
Muižnieki cerēja iegūt par zemniekiem neierobežotas tiesības,

pilnīgi _atmetot zviedru laiku zemnieku aizsardzības likumus.

Savā lūgumā muižnieki prasīja piešķirt tiem par viņu zemnie-

kiem netikvien civīlo, bet arī kriminālo jurisdikciju. Savu

prasību tie pamatoja ar sen neatzīto un noraidīto Sigismunda

Augusta privilēģiju 26. pantu.
4). Šis gājiens Vidzemes muiž-

niekiem tomēr neizdevās — arī krievu valdības pārstāvis no-

raidīja šo prasību, aizrādot, ka izlemjot zemnieku dzīvības vai

nāves jautājumu, muižnieki dusmu vai citu afektu stāvoklī va-

rētu iet pārāk tālu.
5)

Vispārīgi jāsaka, ka savu neierobežoto dzimtkungu tie-

sības Vidzemes muižnieki vienmēr centās pamatot ar šo XVI

g. s. vidū radušos dokumentu, kā izcelšanās ir visai neskaidra

un _kā oriģināls nekur nav atrodams. Muižnieku neatlaidīgā
turēšanās pie šī apšaubāmā dokumenta liecina tikai to, ka

nopietnāku dokumentu par muižnieku dzimtkungu tiesībām

tiem vienkārši nebija. Tādēļ tie aizvien meklēja jaunus un

pārliecinošus argumentus, kas pamatotu viņu viedokli. Sie-

višķi nepieciešami šādi jauni argumenti muižniekiem bija
1739. g., kad kādam igauņu zemniekam dzirnavniekam Jānim

Antonam bija izdevies iesniegt Krievijas ministru kabinetā

sūdzību par viņam un viņa tēvam nodarītām_ pārestībām. Jā-

nim Antonam dzimtkungs Bērs bija patvarīgi atņēmis visu

iedzīvi, zemi un dzirnavas, spiedis izpildīt visdažādākās klau-

šas un daudzreiz bargi sodījis. Ministru kabinets sūdzību nodeva

Justickollēģijai, kas savukārt pieprasīja ziņas par dzimtkungu
valdīšanas tiesībām no Igaunijas un Vidzemes galma tiesām.

Vidzemes galma tiesa pieprasīja paskaidrojumus
no Vidzemes landrātu kollēģijas, un tāda kārta radās mums

visiem labi pazīstāmā landrāta Rozena deklarācija par Vid-

zemes dzimtkungu tiesībām par viņu zemniekiem. 6)

Landrats Rozens neapmierinājās ar jau sen parasto at-

saukšanos uz Sigismunda Augusta privilēģijām, bet meklēja

997*
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jaunus argumentus tā laikā ārzemju juridiskajā literātūrā. Tā-

dus Rozens atrada Dortmundas rātskunga, kāda diezgan ievē-

rojama vācu jurista Joachima Potgīsera sacerējumos.
Potgīsers mēģināja sistēmatizēt un pieskaņot vēstures fak-

tiem XVII g. s. juriskonsultu — verdzības un dzimtbūšanas

piekritēju uzskatus. Tas bija interesants mēģinājums formu-

lēt un prēcīzēt verdzības doktrīnu apgaismotāju gadsimtenī.
Potgīsers publicēja šai jautājumā vairākus darbus, no kuriem
plašākais aptver vairāk par 1000 lpp. un iznāca 1736. g. ar

nosaukumu „Commentarii juris Germanici dc statu servorum.

Veteri perinde atque novo." Mēģinot pielāgot dzīves īste-

nībai Hugo Grocija mācību par verdzības izcelšanos no kara
gūstekņiem, Potgīsers meklēja vēsturē attiecīgus piemērus

un škitās tos atradis Prūsijas, Kurzemes un Vidzemes vēstu-

rē. Šīs zemes savā laikā iekaroja Zobenbrāļu un Teutoņu or-

denis. Un tā kā šais zemēs pastāvēja vissmagākās dzimt-

būšanas iekārta, tad Potgīseram tās izlikās par klasisku

piemēru minētās doktrīnas pamatošanai. Tādēļ Potgīsers rak-

stīja savā darbā, ka bīskaps Alberts, iekarojot ar krustnešu

palīdzību Vidzemi, piespiedis pieņemt kristīgo ticību un uzli-

cis šejienes iedzīvotājiem mūžīgu verdzību — perpetuam ser-

vitudem imposuit.
7)

Lieki aizrādīt, ka šāds XVIII g. s. vācu publicista slē-

dziens par dzimtbūšanas izcelšanos Vidzemē bija aplams un

nemaz nesaskanēja ar notikumu patieso gaitu. Potgīsers tu-

vāki nepazina Vidzemes vēsturi un viņa slēdziens bija radies

loģiskas konstrukcijas ceļā.
8) Tas tomēr netraucēja Vidzemes

muižniekus likt lietā Potgīsera izdomājumus. Landrats Ro-

zens, trīs gadus pēc Potgīsera grāmatas iznākšanas, 1739. g.

ievietoja šo konstrukciju savā deklarācijā par Vidzemes dzimt-

kungu tiesībām. Rozens rakstīja: „Kas attiecas uz dzimtkun-

gu dominiuma tiesībām par viņa dzimtļaudīm, tad šīs tiesī-

bas ir nodibinātas šīs zemes pirmās iekarošanas laika. Kad

vācu bruņinieku ordenis šo provinci ieguva ar zobenu un ta

kļuva par ordeņa iekarojumu, tad arī zemniekiem atņēma vi-

su brīvību, tā ka viņi uz priekšu vairs nebija brīvi republikas

pilsoņi, bet dzimtcilvēki, un kā homines proprii piecietināti
pie muižām... un tā līdz šim laikam palikuši pilnīga dzimt-

būšanā un kā dzimtļaudis un glebae adscripti ir viena dzimt-

kunga doti otram kā mantojums vai pirkums, vai_ arī citāda

veida ar rakstisku līgumu pārdoti, atsavināti un pēc jure do-

minii tiesībām atprasīti, tā ka šeit kādus pierādījumus minēt

ir nevajadzīgs." 9)
Grūti iedomāties vēl veiklāku un, jāsaka arī, nekautrī-

gāku jaunizgudrotās teorijas pārvēršanu oficiālā dokumentā
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par — neapšaubāmu argumentu dzimtkungu tiesību pamato-
šanai. Šo pašu argumentu Vidzemes muižnieki lietajā arī vē-

lāk. Tā 1762. g., ķeizarienes Katrīnas II kronēšanas laikā Mas-

kava Vidzemes muižnieki iesniedza lūgumu apstiprināt muiž-

nieku privilēģijas. Savu privilēģiju izcelšanos muižnieki atkal

pamatoja ar — iekarotāju tiesībām: «Vidzeme bija pagānu
zemnieku apdzīvota zeme, kad vācu ordenis sāka iekarot šo

zemi un pievērsa kristīgai ticībai. lekarotājiem vajadzēja pa-

līgspēku, un tiem bija jāapsola pievilcīgas priekšrocības da-

žam vacu_ģimenem, ko izdevās pierunāt pamest agrāko iedzī-

vi un iegūt jaunu ar ieročiem rokā nepazīstamā zemē. Tas

ari bija pirmais pamats Vidzemes muižnieku privilēģijām."
Un gandrīz to pašu Vidzemes muižnieki atkārtoja 1765. gadā,
mēģinot noraidīt ģenerālgubernatora Brauna pieprasītās zem-

nieku reformas.

Tāds bija Vidzemes muižnieku jaunais arguments par

labu dzimtbūšanas paturēšanai. Šo argumentu muižnieki cen-

tās vienmēr izvirzīt pirmajā vietā savos oficiālajos iesniegu-

mos. Tā tas netraucēti turpinājās līdz XVIII g. s. otrai pusei,

kad Vidzemes apgaismotāja, mācītāja Johana Georga Ei z c -

n a personā muižniekiem un viņu teorijām radās cienīgs pre-

tinieks. 10)
Eižens nebija dzimis vidzemnieks, bet šeit ieceļojis 1741.

g. no Dienvidvācijas. Studiju laikā Jēnas ūniversitātē viņš
bija bez teoloģijas uzcītīgi klausījies arī tā kamerālzi-

nības. levērojamais vācu kamerālists, Jēnas ūniversitātes

profesors Štis cr s 1735. g. rakstīja, ka lauksaimniecība ir

visas zemes dvēsele un dzīvība, ka to atzinuši arī valdnieki

un ar labu rīkojumu palīdzību cenšas pacelt lauksaimniecības

stāvokli. Ja Štisers sevišķi neapkaroja dzimtbušanas_ iekārtu,

tad arī to neuzskatīja par valstij nepieciešamu: dzimt-

būšanas iekārta", lasām 1746. g. iespiestajā Štisera darba,

„Einleitung zur _Landwirtschaft", — „traucē un_ ir par kavēkli

iedzīvotājiem, rūpniecības attīstībai... un vispārīgi kādas ze-

mes un tautas kultūrai... tāpat arī ierobežo valdnieka ienā-

kumus ... Tādēļ arī dzimtbūšana daudzas vietas ir atcelta vai

arī to uzskata par atceļamu, ierobežojamu vai pārlabojamu."
11

)
Atnācis uz Vidzemi, Eižens uzreiz iekļuva neierobežotas

dzimtbūšanas zemē. Te viss bija pretruna ar to, ko viņš bija
redzējis savā dzimtenē un mācījies ūniversitātē_ pie_kamerā-
listiem. Tādēļ Eižens ar viņam piemītošo dedzību sāka pētīt

Vidzemes dzimtbūšanas iekārtu un rezultātā sarakstīja_ vairā-

kus apcerējumus pret dzimtbūšanu. Eižens, tāpat ka viņa

skolotāji, uzlūkoja zemnieku kārtu par galveno avotu, no kura
plūst viss, kas izveido kādas valsts labklājību. Un ta ka Vid-
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zemē zemnieki bija pati galvenā iedzīvotāju kārta, 99% ino

visiem iedzīvotājiem, tad Eižens domāja, ka valsts intereses

prasa, lai zemniekiem pievērstu visnopietnāko ievērību. Ne

zemes neauglība, vai latviešu tautas iedzimtās īpašības un

ļaunais raksturs, uz ko vienmēr atsaucoties muižnieki, esot.

vainojami Vidzemes saimnieciskās dzīves zemajā līmenī. Tau-

tas garīgās spējas un raksturs visām tautām esot līdzīgs, vie-

nīgi iekārta izveidojot tautas garīgo spēju un raksturu dažā-

dību. Vidzemes trūkumos un nepilnībās vainojama vienīgi
dzimtbūšanas iekārta. Tā traucējot labo un esot visa.

ļaunuma cēlonis. Tādēļ, pēc Eižena domām, valdībai būtu

pilnīgas tiesības gādāt, lai katrs valsts iedzīvotājs savā kārtā

kļūtu laimīgs. Ja muižnieki uzlūkoja dzimtļaudis par savu

īpašumu, tad Eižens uz to droši atbildēja: „Neviens īpašums

nav tik cieši nodibināts ar likumu un paradumu, ka valdnie-

kam, kas pamanījis tā ļauno ietekmi uz pašu valsti, nebūtu

tiesības pēc sava atzinuma atrast īpašniekus neaizkarošas
pārgrozības." Kad muižnieki atsaucās „uz vēsturiskām tiesī-

bām", kas nodibinātas jau zemi iekarojot, tad Eižens ironizē-

ja_ par šo muižnieku argumentu, aizrādot, ka Vidzemē kristī-

gas ticības un verdzības ievešanu saistot vienkopus: „Bet
Vidzemē par šo divu lietu nesaskaņu tik maz domā, ka pat

dzimtbūšanas izcelšanos saista ar kristīgās ticības ievešanu ...
Vai nebija tiesības, spriežot līdz ar Grociju, padarīt par kalpiem
tos, ko drīkstēja nogalināt? Kā citādi varēja atturēt tautu no

atkrišanas pagānu ticībā un arī pašiem pret to nodrošināties?"

Un Eižens pie tā piemetina savu slēdzienu: „Tādi patiesībā

bija tie pamatojumi, kas bija vadītāji laikos, kad galvenais
dzinējspēks tādai rīcībai bija personīgais labums. Bet tagad
domā citādi."

Šos vārdus Eižens rakstīja 1763. g. rudenī pēc audiences

p_ie ķeizarienes Katrīnas 11. Uz ķeizarieni Eižens lika vislie-

lākās cerības un tādēļ griezās pie valdības ar dedzīgiem vār-

diem: „Man šķiet, nebūs grūti pierādāms, ka tik augsta dzimt-

būšanas pakāpe, kāda ievesta Vidzemē, drīzāk uzskatāma par

ļaunprātīgu, nekā derīgu tās varas lietošanu, kas ar Dieva un

cilvēku likumiem ir atļauta vienam cilvēkam par citiem. Bet

ļaunprātību, sevišķi ja tā, kā šeit, atnes daudz posta un traucē

visu labo, labierīkotā valstī patiešām var un drīkst atcelt."

Eižens tā tad jau pirms 1765. g. noteikti prasīja zemnieku

reformu Vidzemē. Un šo vēlamo reformu Eižens saprata,

stipri radikāli: zemniekiem piešķirama brīvība un īpašumtie-
sības uz zemi. Zemnieks bez zemes neesot nekāds zemnieks.

Brīviba un zeme — lūk, Eižena Vidzemes zemnieku re-

formas ideāls XVIII g. s. vidū. Tā bija prasība, kas tālu pār-
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sniedza Eižena laikmeta vispārdrošākos sapņojumus un kas
netika realizēti pat XIX g. s, ar zemnieku brīvlaišanas li-

kumiem.

Eižens pats tomēr saprata, ka sākumā nav cerības reāli-

zēt tik plašu zemnieku reformu un tādēļ bija gatavs piekāp-
ties un panākt kaut dalu no šī ideāla. 1764. g., Vidzemes

zemnieku reformas priekšvakarā Eižens rakstīja: „Tomēr es

nepastāvu, ka dzimtbūšana atceļama ar pavēli no augšas uz-

reiz un pavisam. Dažam, kas zemnieku kārtas pazemināšanā
redz savas priekšrocības, tas būs sāpīgi... Apgabalam būtu

jau tad liels atvieglojums, ja vispirms ierobežotu un tad at-

celtu un stingri aizliegtu dažu muižnieku bardzību, ko bez kāda

likuma vai priekšrocību atļaujas pats uz savu galvu ievedis

briesmīgs un mantkārīgs dzimtkungs." Eižens tā tad prasīja

mājas pārmācības tiesību ierobežošanu un atcelšanu, tāpat

viņš vēlējās atcelt klaušas: „Būtu arī lietderīgi atcelt klau-

šas, kas sevišķi nomāc Vidzemes zemniekus
...

Zemniekam

viena klaušu diena, pieskaitot turp un atpakaļ braukšanu, iz-

taisa veselas trīs dienas. Cik tas neaizkavē mājas darbu?,.

Klaušu darbs nav saskaņojams ar labas saimniekošanas no-

teikumiem." Un kā trešā prasība, ko Eižens ierosināja jau
1764. g., bija — neapstrīdamu un mantojamu īpašumtie-
sību piešķiršana zemniekiem un viņu pēcnācējiem.

Tās būtu minimālākās prasības paredzamā zemnieku re-

formā. Par vēlamāko atrisinājumu tomēr arī 1764. g. Eižens

turēja pilnīgu dzimtbūšanas atcelšanu, un savu apcerējumu
viņš nobeidza šādiem vārdiem: „Daudzas Eiropas valstis

dzimtbūšanas atcelšanā mums aizsteigušās priekšā vairāk jau
ka 100 gadus un nav zināms, ka to kautkur nožēlo."

1765. g., kā zināms, Vidzemē valdības ierosinājuma, tie-

šam, izdarīja _zemnieku stāvokļa uzlabošanu. Tagad intere-

santi salīdzināt, vai un cik tika šai reformā ievēroti Eižena

ieteikumi. Atbildi mums sniedz pati 1765. g. Vidzemes zem-

nieku reformas norises gaita.
Par 1765. g. Vidzemes zemnieku reformas ierosināta-

jiem uzskatāmi paši Vidzemes zemnieki. Lieta tada, ka Krie-

vijas senāta 3. departamenta priekšniekam, senātoram, ģene-
ralfeldmaršalam un galma kambarkungam grāfam1Aleksandram

B_u turl m a m Vidzemē piederēja Cesvaines pils ar vai-

rākām citām muižām. Šo muižu zemnieki 1763. g. pavasarī
bija pratuši ar savām sūdzībām par rentnieka patvarīgo rīcī-

bu ieinteresēt savu augsto, ķeizarienei tuvu stāvošo dzimt-

kungu. Buturļins sūtīja izmeklēt savu zemnieku apspiešanas
lietu vienu no saviem flīģeladjutantiem. Līdz ar to viņš vai-

rākkārtīgi griezās pie Vidzemes ģenerālgubernatora Brauna,
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norādot uz zemnieku neciešamiem apstākļiem.
12) Kad Brauns

1763. g. septembri ieradās no Vidzemes Pēterburgā ar ziņoju-

mu, tad ķeizariene jau bija informēta par Vidzemes zemnieku

jautājumu. Apspriedes rezultātā ķeizariene uzdeva grāfam
Orlovam ataicināt uz Pēterburgu mācītāju Eiženu, kur ar viņu

un tā projektiem iepazinās pati ķeizariene. Katrīna II bija
Monteskjē mācekle, un Monteskjē, kā zināms, nosodīja ver-

dzību kā kaitīgu netikvien vergiem, bet arī pašiem kungiem.
Būdama uzticīga savam skolotājam, arī Katrīna II gribēja ko

darīt zemnieku stāvokļa uzlabošanai Krievijā. Un te nu ap-

stākļi novirzīja viņas uzmanību tieši uz Vidzemi. Dažos krie-

vu valstsvīros bija naidīgs noskaņojums pret Vidzemes muiž-

nieku pārāk lielajām privilēģijām. Lai vājinātu nepatīkamo

iespaidu, kāds šai Vidzemes muižnieku opozicijā bija radies

ar Vidzemes muižnieku privilēģiju ģenerālkonfirmāciju 1763.

g., tad ķeizariene labprāt izmantoja izdevīgo momentu iejauk-
ties Vidzemes lietās.

Eižena projekti sākumā guva ķeizarienes piekrišanu, un

tā atļāva Eiženam iespiest „Krievu vēstures krājuma" IX sē-

jumā pazīstamo „Vidzemes dzimtbūšanas aprakstu." Tomēr

Vidzemes muižnieki, sevišķi viņu pārstāvja Pēterburgā, ba-

rona K. F. Šulca intrigām izdevās panākt Eižena aizbraukša-

nu uz Ropšas muižu, kur tam bija jānodarbojas ar krievu

zemnieku lietām, atstājot Vidzemi savam liktenim. Reformas

projektu valdība tomēr galīgi neatmeta, tikai tas pārgāja no

ideālista Eižena apgaismotās monarchijas ierēdņu rokās.

Kad 1764. g. vasarā Rīgā ieradās pati ķeizariene Katrīna

11, tad sarunā ar ģenerālgubernatoru Braunu viņa izteica zem-

nieku reformas vēlējumos. Ķeizarienei visvairāk, nepatika

varmācīgā apiešanās ar zemniekiem, par kādu tik bieži sū-

dzējās Vidzemes zemnieki. Tādēļ viena no viņas prasībām

bija — ierobežot dzimtkungu mājas pārmācības tiesības. Ģe-

nerālgubernators Brauns, kurš pārņēma reformas lietu un reali-

zēja to 1765. g. pavasarī, visumā bija ļoti mērens. Viņš aizrā-

dīja ķeizarienei, ka reformas lietā jāievēro liela uzmanība, jo

1)_ nedrīkstot aizkārt Vidzemes muižnieku svētās un nepār-

kāpjamās īpašumtiesības, 2) Vidzemes zemnieki reformu va-

rētu pārprast, jo tie savā muļķīgajā iedomā domājot, ka visa

zeme esot viņu īpašums un ka šīs tiesības vienīgi tiem uzur-

pējuši vācieši. Tādēļ arī zemniekos iedzimts naids pret muiž-

niekiem, ko tēvs nododot dēlam. Šo lielo naidu, kāds esot

zemniekos pret dzimtkungiem, nevarot citādi apslāpēt, kā

vienīgi turot zemniekus bezspēcībā un padevībā. Tādēļ Brauns

lūdza ķeizarienes piekrišanu vienīgi šiem trim punktiem:
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1) piešķirt zemniekiem kustamas mantas īpašumtiesības,
2) noteikt zemnieku klaušu un nodevu lielumu, un

3) ierobežot mājas pārmācības tiesības.
13)

Šo punktu robežas, ka mes zinām, arī tika realizēta Vid-

zemes zemnieku 1765. g. reforma.

Šads iznākums, kas patiesībā palika vienīgi uz papīra,
saprotams, nevarēja apmierināt Vidzemes zemniekus. Bija
nepieciešams turpināt uzsākto reformas darbu, bet tas netika

darīts. Arī idejiskā ziņā iestājas īsts atplūdu laikmets. Ja at-

skaita Eiženu, tad par nopietnāku zemnieku reformu un dzimt-

būšanas atcelšanu vairākus gadu desmitus vairs neviens ne-

iestājās. Turpretim Vidzemes muižnieki izvirzīja jaunus argu-

mentus par labu dzimtbūšanas iekārtas paturēšanai. Zemnie-

kus nevarot atbrīvot, jo tie garīgā ziņā neesot brīvībai vēl sa-

gatavoti. Pazīstamais Aizkraukles barons K. F. Šulcs savā

plašajā apcerējumā par Vidzemes vēsturi rakstīja: „Būtu bijis
ļoti bīstami uz reizi atbrīvot no važām un pamest savā vaļā

rupju un neattīstītu tautu, kas ar brīvību saprot vienīgi neie-

robežotu patvaļību." Arī kāds cits muižnieks Ēriks fon Meks,
Vidzemes bruņniecības sekretārs, 1766. g. rakstīja: dzimt-

cilvēks, vergs, lai cik nelaimīgs viņš mums izliktos, ir tā iemī-

lējis savu stāvokli, ka ar riebumu noraida katru iespēju iz-

kļūt no savas nezināšanas." Pēc muižnieku domām, zemnieki

būtu pakāpeniski sagatavojami gaidāmai tālajai brīvībai.

Pret šādiem muižnieku argumentiem vēl reiz dedzīgi uz-

stājas Eižens. Viņš saprata, ka muižnieku iebildumi ir tikai

mēģinājums zemnieku reformas lietu vilkt garumā, un tādēļ
Eižens rakstīja: „Ir pavisam maldīgs uzskats, ja domā, ka

tauta vispirms ir padarāma par cilvēkiem un tādēļ vajadzētu

atvērt skolas ... Vispirms cilvēku, tad skolu. Cilvēku veido

iekārta ..." Un uz muižnieku aizrādījumiem, ka zemniekos ir

iedzimta vergu daba, tas atbild: „Cilvēku var atbrīvot, jo tas

dzimis brīvībai un var palikt brīvs. Tas mīl brīvību, jo ta ļauj
ar prieku strādāt pašam no sevis."

14)

Eižena vārdi izskanēja bez dziļākas atbalss. Eižens ne-

apšaubāmi bija XVIII g. s. Vidzemes zemnieku reformas spilg-
tākais idejiskais sludinātājs. Gadsimteņa 70-os un 80-os ga-

dos jeformas idejas atslāba un nobālēja. Arī šinī laika Vid-

zeme darbojās vairāki ievērojami apgaismotāji, no kuriem' daži

bija neapšaubāmi zemnieku draugi, tomēr spilgtāku zemnieku

reformu ideju neviens no tiem neizteica. Lai pieminam tikai

tādu zemnieku īstu labvēli, kā Jannavu, kas 1786. g. pub-

licēja savu pazīstamo darbu „Verdzības vēsture".
15) Jaņnavs

nedomāja par dzimtbūšanas atcelšanu, bet vēlējās vienīgi uz-
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labot zemnieku stāvokli tada mera, ka tie, palikdami dzimt-

būšanā, iemīļotu savu darbu un pieķertos dzimtās zemes stū-

rītim.
16)
Čaklais un nenogurstošais A. V. H v p c 1 s sava apgais-

motāja un humāna cilvēka augstsirdībā bija gatavs izteikties

līdzcietīgi pret verdzībā smokošo latviešu un igauņu tautu,
bet kad tām nācās runāt par kādu reformu, tad tas atzina, ka

viss var palikt pa vecam. Hūpels atzina, ka dzimtbūšana esot

liels ļaunums, bet tūlīt steidzās piemetināt — arī nepieciešams

un pareizs iestādījums. Dzimtcilvēks esot nožēlojams radī-

jums, kas pelnot līdzjūtību, bet ne katrs vergs jau esot nelai-

mīgs, jo esot arī labsirdīgi kungi, v. t. t.17) Tādā ziņā Hūpels
tīri labi nomierināja savu jūtīgo apgaismotāja sirdsapziņu un

iekļāvās Vidzemes dzimtbūšanas apstākļos.

_Ja Hūpelam zemnieku jautājums nebija sirds lieta, bet

drīzāk laikmeta virziens, tad Rīgas Domskolas priekšnieks K.

F. S ne 1 s bija patiess zemnieku draugs, kas no sirds juta līdz

zemnieku grūtajam stāvoklim. Snels bija dzimtbūšanas pre-
tinieks: savā darbā „Beschreibung der russischen Provinzen

an der Ostsee", kas iznāca 1794. g., Snels, runājot par Krie-

vijas trūkumiem, tūlīt atzīmēja: „īstā valsts nelaime ir zem-

nieku verdzība." Nodaļā par latviešu un igauņu zemnieku stā-

vokli, Snels nesaudzīgi atsedza dzimtbūšanas iekārtas nejē-

dzības un trūkumus: „Tā ir ļauna zīme, viņš raksta, ja kur

novārtā pamet zemnieku kārtu, kuru citās zemēs uzlūko par

zemes labuma pamatbalstu." Bet neskatoties uz visu to, arī

Snels nerunā nevienā vietā par dzimtbūšanas atcelšanas ne-

pieciešamību. Pēc Snela domām, dzimtbūšana pagaidām vēl

paturama, pagaidām tā vēl esot nepieciešama. Tuvākus pa-

skaidrojumus Snels par to nedod.

Dabīgi, ka mūsos mostas jautājums, kādēļ visi šie ap-

gaismotāji ir kļuvuši tik atturīgi, kādēļ 30—40 gadu laikā līdz

Merķeļa «Latviešu" iznākšanai 1796. g., zemnieku_ reformas

jautājumā nevaram atrast nevienu spilgtāku un drošāku ideju?
Netiešu atbildi uz to mums sniedz pats Snels, rakstīdams: „Ir

loti ļauni, ka Vidzemes un Igaunijas muižnieki tik kaislīgi tu-

ras pie savām dzimts un valdīšanas tiesībām par dzimtļaudīm.
Kas aizkar šo stīgu, kļūst tiem ļoti aizdomīgs, kaut arī citad!

viņi tam piekristu. Ja runā ar tiem par saimniecības uzlabo-

šanu, tie tūlīt gatavi domāt, ka vēlas atcelt viņu zemnieku

dzimtbūšanu, kas taču ir pavisam cita lieta."
18)

Tā tad Vidzemes muižnieki pēc 1765. g. bija kļuvuši se-

višķi neiecietīgi pret zemnieku reformas sludinātājiem, tam

vēl pievienojās otrs nelabvēlīgs apstāklis — arī ķeizariene
Katrīna II bija novērsusies no savas valdīšanas sākumā dc-
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klarētās reformu kustības un valdības aprindās apgaismotājiem

un zemnieku reformas ideologiem vairs nebija pieejas. Zem-
nieku nemieri XVIII g. s. otrā pusē Ukrainā, lielais Pugačeva

dumpis, Vidzemes zemnieku nemieri — viss tas apvienoja val-

dību un muižniekus kopējā rīcībā pret zemnieku reformas pra-
sībām. XVIII g. s. 70-tie un 80-tie gadi šai ziņā ir liels atplūdu
laikmets. Vidzemes apgaismotāji šai laikā pievērsa diezgan
lielu uzmanību zemnieku dzīves apstākļiem, centās iepazīsti-

nāt ar tiem plašāku sabiedrību, kas arī bija liels nopelns, to-

mēr no dziļākām reformas prasībām — atturējās.

Jauns uzplūdums radās līdz ar franču revolūciju un Napo-
leona valdīšanas laikmetu. Visur tika sludinātas brīvības ide-

jas. Brīvības ideja apžilbināja arī Vidzemes lielo publicistu
Garlību M c r ķ c 1 i, kas 1796. g. uzsāka skaļu cīņu par dzimt-

būšanas atcelšanu un personīgas brīvības piešķiršanu zemnie-

kiem. Merķeļa sludinātās reformas idejas, par cik tās tika

reālizētas zemnieku brīvlaišanas likumos, pieder jau XIX g. s.

Merķelis zemnieku reformas lietā nostājās uz daudz šaurā-

kiem pamatiem nekā Eižens: Merķelis prasīja piešķirt zem-

niekiem vienīgi brīvību, bet ne zemi. Vidzemes zemnie-

ka attīstības vēsturē tā bija, tiešām, liktenīga kļūda. Tādēļ
mūsdienās ar vēl lielāku skaidrību mums parādās viss Eižena

ideju dziļums, kas jau XVIII g. s. vidū, 70 gadus priekš zem-

nieku atbrīvošanas, lika savas Vidzemes zemnieku reformas

pamatā lielo prasību — piešķirt zemniekiem brīvību un

zemi.

Piezīmes:

*) Hugonis Grotii Dc Jure Belli ac Pacis. Lib. 111, cap.

VII. Dc jure m captivos. 1. Omnes captos bello solleni jure gentium

servos fieri.
2 ) Conring, H. Dc civili prudentia, Helmestadt, 1662, pg. 79—80.

3) Skat. Art. XIV, XXII, XXIII, XXVI.
4) Vīgrab s, J. Vidzemes, zemnieku tiesiskais stāvoklis XVIII g. s.

otrā pusē, I dala, Rīgā, 1927, pg. 2, 15. p.
5) Ibid. Ad 15.

6) Vīgrabs, J., Op. cit. II dala, Rīgā, 1930', pg. 143—157.

7 ) Potgie s s c r, J. Op. cit. Liber primi. Caput secundum. Dc

origine, progressu et duratione servitutis bellica potissimum captivitate in-

troductae, pg. 116.

8) Potgīsers atsaucas uz Conring'a Tract. dc Fin. Imp. lib. 111. Cap.

XXIX. § 34.
9) Rozena deklarācija, iesp. Vīgrabs, Op. cit. pg. 158.
10) Par J. G. Eiženu skat. M. Stepermaņa, „Pirmās cīņas par

dzimtbūšanas atcelšanu Vidzemē", IMM 1931, Nr. 10, 11. — „J. G. Eižens

un viņa darbi par dzimtbūšanas atcelšanu Vidzeme". Rīgā, 1934.
n) Stisser, F. U., Op. cit. pg. 326, §4, ad. lit. H.
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16) Jannau, Op. cit. pg. 119.
17) Hupel, A. W. Topographische Nachrichten von Lief- und Ehst-
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Ed. Ozoliņš.

Kā labina, aicina vai padzen mājas dzīvniekus

Dzīvnieku aicināšanas vai padzīšanas vārdu sākums sais-

tās ar tiem laikiem, kad pati valuoda radās resp. bija pirmat-

nējā stāvuoklī, juo cilvēkam ar dzīvniekiem arī senlaikuos visai

bieži bija jāsastuopas. Kā šie aicinājuma vai padzīšanas vardi

radušies, par tuo visumā grūti spriest. Tāpat grūti izsekuot,
vai šie vārdi līdz mūsu dienām daudzkārt gruozījušies, vai tuo

starpā ir vēl arī primāri (veci, negruozīti) vardi. Vairums šuo

dzīvnieku aicināšanas un padzīšanas vārdu parveiduojies līdz

ar atsevišķas tautas valuodas pārveiduošanuos, saskaņa ar va-

luodas likumiem un atsevišķas valuodas garu.

Ar dzīvniekiem „sarunāties", t. i. ar skaņām un mājie-

niem sazināties nav viegla lieta. Te galvenā kārtā krīt svara

nevien skaņu, vārdu izvēle, bet tuo sagrupējums, balss stip-

rums, maigums un balss nokrāsa, īpata artikulācija un modu-

lācija. Šuos skaņu žestus (pēc prof. Vunta [VVundt] „die
Lautgebārde") pavada piekritīgi ruokas vai galvas mājieni.

Te katram cilvēkam radās īpats pajēmiens, īpata psīcholoģiski
pamatuota un pārduomāta pieeja dzīvnieka izpratnei un dabai

Craksturam").
Dzīvnieku aicināšanas, pielabināšanas un padzīšanas iz-

teicienuos vēruojams dzejas ritms un atskaņas, ja par atska-

ņām uzlukuo katru fonētisku atkārtuojumu vai līdzīguo skaņu
kompleksus, piem.: cib, cib, cib |ļ tib, tib, tib || guču, guču ļ| si-

kiņ, sikiņ|| zi, zi, zi || dūku, dūku || Vakarē, Vakarē || Raibaļa,
Raibaļa || tiš, tis, tis v. c.

Jāpiezīmē, ka vel tagad cilvēka raksturu, it sevišķi viņa
labsirdību, saticību un pacietību vēruo nuo tā, kā viņš pruot
un cenšas ar dzīvniekiem rīkuoties, satikt, sarunāties. Māj-
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luopu sitējus, lamātājus uzskata par rupjiem, nekulturāliem

cilvēkiem. Laipna apiešanās, sapratīga sazināšanās ar vār-

diem un žestiem cilvēka un dzīvnieka starpā, izceļ atsevišķa
cilvēka rakstura labuo īpatumu. Latviešiem bijis un tagad ir

ieskats, ka ar dzīvniekiem Jāapietas tikpat saudzīgi un mīļi ka

ar bērniem, kad bērni vel īsti nepruot lielcilvēku valuodu.

Dzīvniekus nedrīkst lamāt vai šā tā saukāt. Tautas ticēju-
muos sastuopam aizrādījumus: jēru nedrīkst saukt par zaķi,
žurku, kurmi, juo tad tie neauguot un nīkuļuojuot; govij ne-

drīkstuot ar lupatu sist, juo tad viņa ēduot drānas; guovij
nednkstuot sist ar pātagu, juo tad piens esuot staipīgs. Šuo
minēju tāpēc, lai rādītu, ka dzīvnieku aicināšanā un pielabi-
našana arī saskatāms dziļš psīcholoģisks pamatuojums, kas

tagadēja mašīnu laikmetā kļūst nuovārtā, un līdz ar tuo var

zust vai negatīvi pārveiduoties šie dzīvnieku aicinājumu iz-

teicieni, tuo artikulācija, modulācija un ritms.

Majluopus (guovi, zirgu, suni, kaķi) aicina un labina arī

duotuos īpašvarduos. Kad mājluopiem sākuši duot īpašvār-
dus, par tuo nevaru spriest. Šie mājas dzīvnieku īpašvārdi
jaunāki par citiem šuo dzīvnieku aicināšanas vārdiem un iztei-

cieniem.

Liekas, ka vārdi, kas apzīmē spalvu (krāsu), dzīvnieka

ķermeņa savādības, vai arī paša dzīvnieka rašanās (dzim-
šanas) laiku, ir tie vecākie, pieņi., guovju vārdi: Sa?ķe (Zau-
be), Sarce (Grazduonā), Meīne, Paīse (Vietalvā), Rāi-
be (Lazduona), *_) Raibaļa, Baītīte, Gaišajā, Brūnaļa, Brū-

naļa, Ziedaļa, Dūmaļa || Rāibgalve, M?lnradze, Platradze,
Lāuce, Tuole (bez ragiem), C?kule (ar cekulu [-i]) || Ritaļa,
Diēnaļa, Vakarē, Naktaļa arī Nakča, Laūnadze (Lielvārdē),
Agre, Pirmajā, U6t(r)aļa arī Uoča, Trešajā, **) Cetaļa (C?kuļa,

*) Tagad guovju vārduos plašāk pazīstama forma ar sufiksu -1 a,

bet Augšvidzemē -1 a (piem., Gatartā). Pamazināmuos vārduos -1 iņ a (Rai-

balina, Dūmalina).
**) Sagaidāmas Ceturtajās vietā sastuopam vai Cgkaļu (C^-

kalu). Šīs saīsinātās formas rašanuos var izskaidruot tā, ka saīsinuot vār-

du, ruodas enerģijas un laika ietaupījums. Tāds saīsināšanas princips
pašlaik saskatāms saliktuos firmu un techniskuo ražuojumu nosaukumuos,
kam ar valuodas garu un tās likumiem nav nekāda sakara. Tautā pa-

zīstamām saīsinātām formām, liekas, cits pamats, kas dažreiz attaisnuo

šādus negaidītus saīsinājumus. Dažuos gadījumuos te pamatā ritms resp.

ritma ievēruošana. Ritms palīdz izraudzīties valuodas garam vārdus un iz-

teicienus, neduomājuot par enerģijas vai laika ietaupījumu. Guovi aicinuot,

tās vārdu atkārtuo, piem.: Vakarē, Vakarē 1! Cetaļa Cetaļa v. c. Te dak-

tiliskās atskaņas palīdz balss modulācijai, izceļuot _maigumu un laipnību.
Hiperdaktiliskās atskaņas (kam vairāk par trim zilbēm) ritmu dara smagu,

balss modulāciju apgrūtina. Tā ka latviešu valuodā pastāvīgs vārda ak-

cents, tad daudzzilbju vārduos tas ritmam zināmos gadījumuos rada

smagumu.
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Cekula), Piektajā, arī Piekča, Ssstaja, Svštala. Sastuopamas

arī formas: Baltā, Raibā, Lielā, Lēnā (Allažuos), v. c.

Tieši nuo sugas vārdiem jemtie mājas dzīvnieku īpaš-

vārdi sen pazīstami. Sugas vārda nuozīmi grib piešķirt šā

duotā vārda īpašniekam. Vārda devējs nuovēlē vārda nesē-

jam visu ar šuo vārdu saistītuo labuo īpatumu. Ritma dēj

izvēlējās div- un trīszilbju vārdus, piem., guovju vārdi: Bite,

Zīle, Irbe, Sniedze, Cielava, Paipala, Brūklene, Vizbule v. c.

Par zirgu īpašvārdiem ar nuoduomu nekuo neminēju, juo

par šuo jautājumu garāks raksts Latvju tautas dainu 11. sēj.

457—538.

Zirgu aicina, labina un pamudina: kuž,

kuž || kuž, kuž, kuž || kužiņ, kužiņ Zaubē, Vecpieb., Pālē,

Rankā (LFK 589); Liezērē (LFK 11), Cirgaju pag. (LFK
929/26234) v. c.; kož, kož Salaca; koš, koš [[ košiņ, košiņ Kat-

lakalnā, Bēnē (LFK 929/26364); koš, koš, koš Bērzpils pag.,

Jaunlatgales apr., Nautrēnu pag.; koša, koša || košiņ, košiņ
Biržu pag.; buci, buci Salgales pag. (LFK 929/26393), Virca-

vas . pag. (LFK 929/28512); bu, bu, _bu Sķrundā; šuk, šuk

Stameriene; su, su Jelgavas apkārtne; zirgu pamudina dar-

bā: (vagu) se, se (vagu), se pa ceļu, (ceļu) se Zaubē; zirgu

paskubina vilkt: nū, nū-nū, (plaši pazīstams vārds); ņū, ņū
Pampaļuos; si prūom (Secē). Zirgu apturuot: trpu (pazīsta-

ma, bet grūti apzīmējama interjekcija; šīs skaņas raduot, lūpas
pēc „t" slēdzas un ar izplūstuošā gaisa spiedienu ātri atveras

un slēdzas; ruodas trīcuoša skaņa ar „ū" nuokrāsu.)

Guovi aicina un labina: guošiņ, guošiņ || tpru-

tpru-tpru || tprušiņ-tprušiņ (Zaubē); guosi, guosi (Pampa-
ļuos) ; guoša, guoša (Vircavā); guča, guča (Vecsvirlaukā);

guč, guč (Elejā); duš, (Matkulē); dzirū, dzirū (aicina

dzert Rankā); *) valgā, valgā (t. i. savā vietā); saitē, saitē

(Auru pag.); mājā, mājā; cv guotiņa (Mālupē); nūžeid nuž:

stāvi mierā (Vitrupes pag.). Guovi dzenot: se ārā, se

pa ceļu, se nuorā; si'ž gonim (si uz ganiem); si'ž sāt (si uz

sētu) Nautrēnu p., Ludzas apr. (LFK 1390).

Cūku aicina: meJč(a), meīč(a) (Durbes pag., Lie-

pājas apr., Skrundā, Dunikā, Tāšu šuos pagastuos sa-

stuopam frāzi: jāpabaruo meiča, t. i. cuka); cuk, cūk, cuk;
vepri aicina: ruksi, ruksi; sivēnus aicina, ar mēli smakšķi-
nuot: ca, ca, ca (ca skaņa ruodas tā: mēles galu piespiež
augšzuobu smaganām un tad tuo ātri atrauj); cugu, cugu, cugu

*) _„val/gā" aicina, dzieduot uotru zilbi par veselu tuoni zemāk nekā

pirmuo, tāpat arī „mā/jā". Šādu dziedāšanu guovis laikam labāk iegaumē

un vieglāk atceras.
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(Bērzpils p. Jauni. apr. LFK 1377); ruk, ruk (Sesavas p. LFK

929/26201). Cūku padzen: ūš (kur); uš kūtī; mājās dzenuot:

urr-urr-urr.

Aitu aicina un labina: ait, ait, ait; aič, aič, aič;

aitiņ, aitiņ; vuce, vuce (Biržu pag. LFK 1490); bic, bic (Ele-
ja); cige, cige (Vircavas pag. LFK 929/28512); vuc, vuc, vuc

(Preiļu pag. LFK 75); sik, sik; sikiņ mierā (Zaubē); siks,
sīks (Ranka LFK 585); sigi, sigi (aicina ēst Rankā LFK 586).
Aitu padzen: bučš, bučš, bučš (Zlēku pag. LFK 29959); gic.

gic (Vecsvirlauka, Vircava, v. c). Aunu uzrunā: mikin,
mikin II micin, miciņ (Mālupe); aicina badīties ar sevišķu mo-

kas žestu un saka: bucs, bucs.

Suni aicina: se,_se || se, se, se (plaši pazīstams aici-

nājums) ; si, si (Allažuos, Ērģemē); su, su (Bēnē); su, su, su

(Mežmuižā LFK 528); aicina ēst: laka, laka || se, se || se, se,

laka, laka (Vecp., Zaubē); lik, lik (Biržu pag. LFK 1488);

lak, lak (Rūjiena); aicina u6s tīt (pēdas): suk, suk; suķī,
suķī (Zaubē v. c); suni rīda: puc, puc; cūi, cūi (Zaubē
v. c); pūi, pūi, pūi || pucī (Bērzpils p. Jaunlatgales apr. LFK

1373); pi, pi (Kabilē); pij (Vecpiebalgā); suni padzen:

su pruom (Raunā); su ārā (Elejā); pšol (laikam nuo krievu

nomēJi) Vecpiebalgā.

Kaķi aicina: min, min, min || mini, mini |ļ_inc, mc,

mc || inci, inci || juni, juni || jun, jun, jun (Zaubē v. c.):

ink, ifik (Rūjienā); minkul, minkul (Skrunda); minni, minni.

minni (Mežmuižā LFK 929/29857); pinc, pinc (Ļauduonā);

pinc, pinc; pince, pince (Biržu pag.); minci, minci (Vecpieb.);
kaķ, kaķ (Lielvārdē), kac, kac (Elejā); kss, kss, kss (Bērzpils

pag., Jaunlatg. apr.); miki, miki (Jumpravas p.). Padzen:

kic; kic, kic (ar sevišķu uzsvaru uz pirmā vārda); kic, kic

peļnot (Zaubē v. c); skic (Nītaurē); škic (Bērzpils p., Jaun-

latg. apr.).

Kazu aicina: kaz, kaz (Zaubē); kaze
L

kaze || kis,
kis (Biržu pag. LFK 1486); sik, sik (Saikava); cik, cik

(Vecpieb.).

Vistas aicina: tib, tib, tib (Zaube); ti, ti, ti (Lie-
zere); tiku, tiku || taku, taku || cibīte, cibīte (Mežmuižas pag.

LFK 514—515); tik, tik, tik || cip, cip || ci, ci, ci, (Sesavas pag.);
ciba, ciba, ciba (Zlēku pag. LFK 929/29951); cib, cib (Bēnē);

tik, tik (Eleja). Cāļus parasti aicina: cip, cip, cip || cib, cib,
cib (Zaubē, Liezērē LFK 2). Vistas padzen: tiš_; tiš, tišj
tis, tiš, tiš (uzsveruot sevišķi pirmuo vardu atkartuojama

rindā).
Zuo si s aicina: an, an, an || ani, ani (Liezerē LFK

3u. c.); kan, kan, kan (Zlēku p. LFK 929/29952); ga, ga, ga
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(Cesveine); zi-zi (Preiļu pag. LFK 64); pul, pul (Līvānu pag);
gadze, gadze vai ane, ane (Biržu pag. LFK 1484). Zuos-

lēnus aicina: vi, vi, vi (Bēnē LFK 929/26370). Zuosis

padzen: tiš || tiš, tiš (Zaube); stiš (Elejā).

Pīles aicina: pīl, pīl, pīl (Zaube v. c); pūl, pūl
(Ļauduona); pig, pig (Vircava); pīk, pīk (Sesavas pag. LFK

929/26197); pil, pil (Biržu pag_. LFK 1485); piļ, piļ, piļ || pūļ,
pūļ pūļ (Liezere); pek, pek, pek (laikam ar platuo ?) Mežmui-

žas pag. LFK 929/29857; ani, ani (Vecsvirlaukas pag..)

Mājas baluožus aicina: dūj, dūj, dūj; dūku,
dūku.

Daži sīkumi par citiem dzīvniekiem: vārnu padzen
kliedzot: krā, krā || kvē, kvē ||_Kārl\ Kāri', atnes vārnai sāl'.

Neredzamu čūsku baida nuo krūma vai biezas zāles: cuš, cuš.

Dzilnu pieaicina saucot: tpru, tpru, tpru — till.

Skrejuošam zaķim uzkliedz: tup-tai, Jānīt ļ tup' Jānīt ||
attup, Jānīt.

Kevju vardi: Agra (Smilt. p.), Ance (Vecpieb. p.),
Austra (Vestienas p.), Bērā (Nītaures p.), Blese (Vestienas p.),

Branga (Vandzenes p.), Cera (Talsu apk.), Cilda (Džūkstes

p.), Cīra (Skujenes p.), Četrace (Penkules p.), Dzelva (Ran-
kas p.), Lauce (Alsviķu p.), L?nā (Krustp. apk.), Margule
(Jaunsaules p.), Raibā (Saukas p.), Risa (Rankas p.), Rūta

(Krustp.), Rute (Liepas p.), Sirme (Seces p.), Saīne (Uozuol-
muižas p.), Spuodra (Jaungulbenes p.), Stirna (Galgauskas p.),
Tīrā (Jaunsvirlaukas p.), Vaduone (Kārsavas p.).

Zirgu (ērzeļu) vārdi: Alis (Alūksnes p.), Ancis

(Zaubes p.), Ansis (Saldū), Ansītis (Jēkabnieku p.), Bērais

(Priekulē, Cēsu apr.), Bēris (Zaubes p.), Blesis (lecavas p.),

Brazulis (Rēzeknes apk.), Dēliņš (Slampes p.), Inga (Tirzas

p.X Juris (Nītaurē), Jufka (Zaubes p.), Mellis (Alsviķu p.),

Ojārs (Jumpravas p., Andrupenes p. v. c), Sirmis (Sirmais)

(Zaubes p.), Varis (Priekuļuos, Cēsu apr.), Vask(i)s (Dvietes
p.), Viesulis (Sinuoles p.).

Guovju vārdi: Ābele (Vilces p.), Abule (Jaunpils
p.), Adaļa (Smiltenes p.), Adža (Vecauces p.), Agre (Rankas
p.), Alce (Biržu p.), Alda (Kalsnavas p.), Amze (Dignājas p.),
Ance (Ļauduonas p.), Angļa (Litenes p.), Auce (Mēmeles p.),

Audala (Vestienas p.), Auša (Piņķu p.), Ause (Ļauduonas p.),
Austra (Cesveines p.), Aura (Lielvārdes p.), Auza (Cesveines
p.), Avene (Jaunpils p.), Balanda (-c) (Lubānas p.), Bāle (balta
ar melnām ausīm Sesavas p.), Bāle (gaiši sārta Bērsmuižas p.),
Baldze (Krimuldas p.), Balguža (Allažu p.), Balte (Mēmeles p.),
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Baltīte (Smiltenes p.), Baltkriste (Biržu p.), Baltsāne (Bērzaunes
p.), Balža (Krimuldas p.), Baskāje (Jaunpils p.), Bauze (Sesavas
p.), Bēca (Praviņu p.), Bēgle (Sesavas p.), Bēne (Seces p.),
Berce (Seces p.), Bica (Dzērbenes p.), Bindza (Rankas p.),
Bite (Bērsmuižas p.), Blese (Bērsmuižas p.), Bride (Sesavas
p.), Brīna (Slampes p.), Brite (Cesveines p.), Britine (Aiz-
kraukles p.), Briedaļa (Bērzaunē), Briedē (Seces p.), Brūklene

(Tirzas p.), (Siguldas p.), Brūnaļa (Zaubes p.), Brunce

(Emburgas p.), Brune_ (Vestienas), Brunta (Araišu p.), Bruoca
(Vilces p.), Buce (Džūkstes p.), Bune (Tirzas p.), Būne (Jaun-
gulbenes p.), Burtniece (Allažu p.), Cabule (Kandavas p.), Cai-
cala (Rankas p.), Caile (Jaunpiebalgas p.), Caūne (brūna ar

baltu pavēderi Jaunauces p.), Cēra (Zaļenieku p.), Cērme

(Vilces p.), C?taļa (Seces p.), Cīre (Sesavas p.), Cīrile (Kur-
sīšu p.), Cīte (Valmieras p.), Cielava (Zaubes p.), Ciemaļa
(Bērzaunes p.), Ciētaļa (Lielvārdes p.), Dābuļa (raiba Mēme-

les p.) Dadze (Vecauces p.), Degle (Dzērbenes p.), Dida

(Smiltenes p.), Dienaļa (Apē), Dragā (Rūjienas p.), Druva
(Lizuma p.), Druostala (Smiltenes p.), Dūce (Īslīces p.), Dūda

(Bērsmuižas p.), Dūkaļa (Džūkstes p.), Dule (Jaunpieb.), Dūna

(Liepas p.), Dundaļa (Mēmeles p.), Duole (bez ragiem Pen-

kules p.), Duoņa (Vilces), Duorupe (Piņķu p.), Dzene (Džūk-
stes p.), Dzintara (Saldus p.), Dzīpare (Kandavas p.), Gaigala

(Suntažu p.), Gaišaļa (Trikātas_ p.), Gaitule (Cesveines p.),

Glice (Zaļenieku p.), Glude (Jēkabnieku p.), Grava (Rankas

p.), Grīva (Rankas p.), Grieze (Jaunauces p.), Gudrīte (Jum-

pravas p.), Gulbaļa (Smiltenes p.), Gulbe (Sesavas p.), Gul-

bene (Rūjienas p.), Ince (Lielezeres p.), Ifbaļa (Jaunpieb. p.).
Irbe (Seces p.), Jaukaļa (Litenes p.), Jautra (Mēmeles p.).
Jautre (Vilces p.), Jestra (Trikātas p.), Juna (Vilces p.), Juta

(Lubānas p.), Jutika*) (Lugažu p.), Kade (Allažu p.), Kale

(Zaļenieku p.), Kārā (Smiltenes p.), Karale (Seces p.), Krese

(Mārcienas p.), Kreimene (Penkules p.), Kritiņa (Zaļenieku p.).
Krieve (Seces p.), Krustaļa (Zaubes p.), Kutaļa (Rūjienas p_.),
Kūra (Raunas p.), Kundze (Dignājas p.), Kūtaļa (Mazsalacā),

Kuore (Piņķu p.), Ķimene (Rūjienas p.), Laime (Rankas p.),
Lakste (Allažu p.), Lapa (Sesavas p.), Lāse (Penkules p.),
Laša (Vecauces p.), Laūce (Zaubes p.), Laucika*) (Alojas
p.), Laukaļa (Smiltenes p.), Laūķe_ (Penkules p.), Laūnadze

(Zaubes p.), Laute (Stendes p.), L?ca (Vilces p.), Lenc (Tri-
kātas p.), Līdaka (Sesavas p.), Līde (Vecauces p.), Līga (Vec-

auces p.), Liedze (Siguldas p.), Lielmāte (Jaunauces p.), Lim-

bene (Allažu p.), Linga (Mēmeles p.), Līva (Jumpravas p.).

Liepa (Vilces p.), Lune (Dzērbenes p.), Madža (Vecauces p.),

*
-i ka igauņu vai. ietekme.
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Madžlte (Vestienas p.), Maguone (Zaubes p.), Maidaļa (Ju-
murdas p.), Maija (Mežuotnes p.), Maikuža (Sesavas p.),
Maīle (Siguldas p.), Māra an Māre (Jaunpieb. p.), Mārala
(Straupes p.), Malve (Smiltenes p.), Mandaļa (Straupes p.),
Manta (Ļauduonas p.), Marga (Skrīveru p.), Marmala (Ran-

kas p.), Mazule (Jaunauces p.), Meiča (Vilces p.), Mellaste

(Straupes p.), Mellene (Smiltenes p.), Mellika*) (Rūjienas p.)
5

Meļluža (Tirzas p.), Mēmā (Araišu p.), Meīne (Matīšu p.),
Meīnradze (Cesveines p.), Melze (Krimuldas p.), Menira

(Mazsalacas p.), Metāla (Vecpieb. p.), Micala (Rankas p.),
Mirtne (Suntažu p.), Mudre (Valmieras p.), Muguriņa (Seces
p.), Muižuļa (Mēmeles p.), Mustala (Straupes p.), Nakča

(Krimuldas p.), Nārbule (Patkulē), Nārta (Ļauduonas p.),
Nātrina (Vandzenes p.), Naktaļa (Jumpravas p.), Nauda (Mē-
meles p.), Niedra (Cesveines p.), Pača (Sīpeles p.), Paipala
(Zaubes p.), Palse (Jumpravas p.), Pampule (Seces p.), Pane

(Rūjienas p.), Pelde (Vecauces p.), Pelēce (Vilces p.), Pēluša

(Kandavas p.), Pelušķe (pelēka guovs Jēkabnieku p.), Pērle

(Biržu p.), Pērse (Ļauduonas p.), Pince (Biržu p.)., Pine

(Stamerienes p.), Pīpene (Siguldas p.), Pirmaļa (Vietalvas p.),
Piēča (piektd. dzim.) Penkules p., Piektaļa (Vilces p.), Pie-

na]a (Vecauces p.), Pienava (Ļauduonas p.), Platradze (Laz-
duonas p.), Platsane (Patkulē), Plaucē (Cesveines p.), Plauče

(Vecauces p.), Plauķe (Stendes p.), Plūda (Rankas p.), Plūme

(Zaubes p.), Pretle (Patkulē), Prieča (Vilces p.), Puķe arī

Puķīte (Siguldas p.), Punika*) (Rūjienas p.), Puškala (Smilte-

nes p.), Pūta (Jaungulbenes p.), Pūpaļa (Zaubes pj, Pūpuola
(Kuokmuižjī), Pūpuole (Penkules p.), Puodze (Ēveles p.),

Puogala (Ēveles p.), Pūole (Veclaicenes p.), Raibā (Praulie-
nas p.), Rāibace (Seces p.), Raibaļa (Zaubes p.), Raibe (Kur-
sīšu p.), Raibgalve (Zaubes p.), Raibuļa (Vecauces p.), Raīce

(Vecpieb. p.), Raile (Tirzas p.), Rāmala (Suntažu p.), Rasula
(Džūkstes p.), Rauda (Seces p.), Rauma (Sitraupes p.), Rejle
(Dignājas p.), Reiska (Īslīces p.), Rice (Tirzas p.), Rika (Dzēr-
benes p.), Rīta (Smiltenes p.), Ritaļa (Allažu p.), Rīze (Kur-
sīšu p.), Riekstaja (Smiltenes p.), Ruze (Džūkstes p.), Ruoga
(Cesveines p.), Ruota (Penkules p.), Ruoze (tumšdzeltana
guovs Bērsmuižas p.), Sābra (Vilces p.), Sale (Nīcas p.),
Salne (Vestienas p.), Salnika*) (Rūjienas p.), Saite (Jumur-
das p.), Santene (Vestienas p.), Sarce (Ļauduonas p.), Sare-

ne (Kursīšu p. priekš 1910. g. sastopams vārds), Sarkule

(Patkulē), Sarma (Rankā), Sarķe (Biržu p.), Sārtala (Smil-
tenes p.), Saule (Jaunauces p.), Sentene (Lielsesavas p.), Sēt-
mala (Veclaicenes p.), Sestala (Praulienas p.), Sidrabe (Seces
p.), Sīkaļa (Jaunpieb. p.), Sirde (Vilces p.), Silmala (Zaubes



p.), Sirsniņa (Piņķu p_.), Skaidre (Zaubes p.), Skaistule (Jaun-
auces p.), Skrule (Mālpils p.), Skudra (Vestienas p.), Skujala
(Trikātas p.), Slaūne (Penkules p.), Smaide (Dignājas p.),
Sjnildze (Jumurdas p.), Smilga (Seces p.), Sniedze (Zaubes p.),
Spridze _(Piņķu p.), Sprigace (Saukas p.), Sprudze (Lielvārdes
p.), Spulga (Vecpieb. p.), Spuodre (Vilces p.),_S,taigala (Ļau-
duonas p.), Stavradze (Seces p.), Stirna (Dignājas p.), Strau-

me (Sesavas p.), Straume (Penkules p.),_ Strautene (Saldū),
Strazde (Kandavas p.), Sūna (tumši pelēka spalva Jaunaucē),
Sustere (Džūkstes p.), Svētaļa (Vecauces p.), Šalmare (Kur-
sīšu p.), Tece (Ļauduonas p.), Teļma (Rankas p.), Tērce (Arai-
šu p.), Tince (Tirzas p.), Tira (Ļauduonas p.), Tirce (Ļauduo-
nas p.), Tīse (Penkules p.), Treipuļa (Ļauduonas p.), Trence

(Vilces p.), Trešala (Straupes p.), Trukle (Siguldas p.), Trūtala
Ruozenu p.), Tule (Dignājas p.), Tuole (Vecpieb. p.), Udaļa
(Smiltenes p.), Udraļa (Ape), Unga (Vestienas p.), Upīte (Rū-
jienas p.), Urga (Rankas p.), Uoca_(Kursīšu p.), Uoča (Piņķu
p.), Uoga (Smiltenes p.), Uogle (Bērsmuižas p.), Uotaļa (Ves-
tienas p.), Uozuolene (Smiltenes p.), Vabule (Seces p.),
Vadziķe (Zaļenieku p.), Vaičule (Bauskas apk.), Vainadze

(Vecpieb. p.), Vakarē (Zaubes p.), Valmiere (Biržu p.), Valne
(Rankas p_.), Vāluodze (Nītaures p.), Vanadze (Vecpieb. p.),
Vārpa (Mālpils p.), Vārpaļa (Dzērbenes p.), Vasara (Rankas
p.), Vasta (Erglu p.), Velde (Smiltenes p.), Veldre (Dignājas

p.),_Vībuļa (Patkulē), Vida (Tirzas p.), yidze (Biržu p.), Vilce

(Mēmeles p.), Vilne (Lielvārdes p.), Vīnaļa (Mazsalacas p.),

Vingra (Lielsesavas p.), Vistiņa (Saldu), Vizuole (Jaunauces

p.), Zale (Priekuļu p.), Zelde (Dignājas p,), Zemala (Zaubes p.),
Zemene (Straupes p.), Zemtene (Vilces p.), Zemtene (pelēka
spalvā Vecaucē), Zibļa (Ļauduonas p.), Zīle (Zaubes p.), Ziluža

(Slampes p.), Zimala (Zaubes p.), Zīmule (Biržu p.), Zīme

(Jaunauces p.), Ziēdala (Zaubes p.), Zieduone (Piņķu p.), Zub-

re (Gruobiņas apk.), Zudala (Seces p.), Zvāigala (Zaubes p.),
Zvāigala (Veclaicenes p.).

Piezīme: Daži majluopu vardi jemti no Baltijas maz-

gruntnieku sugas luopu ciltsgramatas I. sējuma

1911. g., 11. sēj. 1912. g., 111. sēj. 1913. g. un

Latvijas sugas luopu ciltsgramatas IV. sej. 1914—

1921. g. Saīsinājums LFK jasapruot kā latviešu

folkloras krātuve. Skaitli pie LFK nuorāda, ka krā-

tuvē šis izteiciens reģistrēts ar šuo numuru. Sa-

rakstā neesmu uzjēmis modernus luopu vārdus,

kas tagad bieži sakrīt ar jauniem kristībvardiem,
piem,, Velta, Zenta, Tilla v. c.

1158*
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Krišjānis Ancītis.

Pārstatītais akcents nevācu dzejā.

Ir mums sava nevācu dzeja un nevācu literātūras

posms mūsu rakstniecības vēsturē. Šis nosaukums.savā laikā

bija loti populārs, to lieto arī šā vairākus gadusimteņus ilgā
latviešu rakstniecības laikmeta teorētiķis Johans Višmanis.

Kā ļoti zīmīgu atļaujamies to atkal populārizēt, kaut gan mūs-

laiku pētniekam ir pavisam cits izejas punkts nekā tiem, kas

pirmos latviskos rakstus sauca par „nevācu". Aptver šis ne-

vācu posms laiku no pašiem latviešu rakstu sākumiem līdz

tautas atmodai. Bet kā nav pilnīgi droši nosakāms tā sā-

kuma gads, tā arī beigas nav neapšaubāmi iezīmējamas. Ga-

rīga dzeja, ko tradīcija visciešāk saista, vēl pavisam jaunos
laikos uzrāda nevācu literātūras pazīmes, un, piem., šai rakstā

apceramais pārstatītais akcents sastopams pat visjaunākajā
dziesmu grāmatā. Pazīstamais J. Neulands 1896. g. sacer un

tulko garīgas dziesmas („Vēl kādas baznīcas dziesmas"), kam

tikai priekšvārdā var manīt laiku maiņas, ne saturā; un 1908.

g._tās iznāk pat pa otram lāgam. Bet arī laicīgie rakstnieki ne-

būt nenorobežojas no nevācu dzejas piepeši. Dūnsbergs to

reprezentē pat deviņdesmitajos gados.
Nevācu dzejas laikmeta sacerējumiem ir vairākas ko-

pējas pazīmes. To autori bija vai nu vācieši, kam latviskā

dzeja patiešām bija „nevācu" dzeja, vai arī latvieši, kas stai-

gāja vāciešu pēdās. Kā vienu, tā otru skolotāji bija tieši vai

netieši Vakareiropas, īpaši vācu rakstnieki, un laikam nekad

atkarība uņ sakari ar Vakareiropas literātūru latviešiem nav

bijuši tik cieši kā taisni nevācu literātūras periodā. Tad lat-

viskā rakstniecība bija maza un neapkopta Vakareiropas pro-

vince. Kaut gan taisni tad bija modē lokālizējumi, tomēr ne-

kad Vakareiropas dzejas virzieni mūsu literātūrā nav atbalso-

jušies tik nepārveidoti kā toreiz. Racionālisms, didaktisms,
sentimentālisms, pseudoklasicisms — tos gan atšķaida, jo la-

sītāji neizglītoti, bet šejienes apstākli un cilvēki to raksturu

nepadara citādu, kā tas bija vēlāk, kad latviešu literātūrā

izveidojas tikai mazā mērā pēc ārzemju virzieniem atdarināts

tautiskais romantisms, reālisms, jaunromantisms v. c. Visai

šai dzejai raksturīga ir autoru vientiesīgā tendence sagādāt
„tiem mīļiem latviešiem" kaut ko garīgu, tendence, kas arī

visdzejiskākajās vietās sacerējumus neatbrīvo no sava di-

daktisma. Beidzot, šai dzejai ir kopējas arī dažas formas pa-

zīmes. Valodā izmanāma stipra vācu valodas ietekme, kaut
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gantagad mums šais rakstos jau arī daža tīri latviska valodas

savādība, kas nav vairs pazīstama, var likties vāciska (piem.

izteicējs teikuma beigās). Te arī pirmo reizi mūsu dzejā pa-
rādās jauni pantmēri, kas tagad kļuvuši par mūsu dzejas ne-

šķiramu dalu. Par stilu pētījumu trūkst; bez sevišķām pār-
domām var norādīt, ka tas vietu vietām tendē uz vulgāru
izteiksmi (Mancelis, G. Stenders). Galvenais cēlonis laikam

lasītāju līmenis. Šoreiz pakavēsimies pie samērā sīkas un

šķietami nenozīmīgas nevācu dzejas formas pazīmes, proti,

pārstatītā akcentā.

Pārstatīto akcentu es nosaucu par formas pazīmi. Pa-

tiesībā mana raksta nolūks ir pierādīt, ka tas ir īpašs formas

elements un nevis ritma kļūda, kā līdz šim esam domājuši.

Izskatot lielāku vairumu tagadējo pētnieku rakstu par

mūsu veco literātūru resp. nevācu dzeju, gan tikai retos īsos

teikumos mēdz būt pieminēts, ka dzejā akcents esot neda-

bisks", „nepareizs", „kļūdains". Autori par savu pienākumu
tur izcelt nevācu dzejā pozitīvo, tāpēc pie šās parādības, kas

tiem jau apriori likusies negātīvi vērtējama, nav uzkavēju-
šies. Un taču objektīvi izpētījot faktus, jāatzīst,_ ka te mūsu

priekšā nav vis dzejnieku nevarība, bet vissliktākā gadījuma
poēta licence, dzejnieka tiesību sfairā ietilpīga rīcība ar valo-

das akcentu dzejas rindas organizējumā.

Runa, kā jau vārds norāda, ir par gadījumiem, kad saistī-

tā valodā vārds jāakcentē citādi nekā prozas valoda. Ja,

piem., Fūrekers dzejo:

No debesīm bus man atnest

Jums labu, jauku, jaunu vest.. -

1)

jeb:
Jezu, kas dod prieku,
Pie kā es palieku ...

tad sakām, ka viņš akcentu šeit jo parasti runājam

atnest, palieku, bet dzeju ritmiski skandējot, jāsaka atnest,

palieku.

lepazīsimies ar piemēriem. Atskaitot pavisam retus,

par ko runāsim īpaši, tie visi ir vienādas dabas un tāpēc pār-

skatāmi būs arī chronoloģiskā savirknējuma.

Fūrekera dzeja:

Tas bez vainas to atrod,

Aizsut uz Erodu:

*) Citēju no „Rakstnieku sejām" Nr. 2. atļaujos grozīt, jo
musu nolūkiem tā nav svarīga un velti apgrūtinātu spiestuvi.
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Kas tam dara daudz negod'!
Tomēr ne tur sodu. (Trochaji.)

Ak, šķīstais Dieva jēriņš,
Viss asinaiņš notraipīts

...

... Apžēlojies pār mums ... (Jambi.)

Dievs Svētais Gars, nac pie mums klat,
Apskaidro mūsu tumšu prāt'...

...

Tu topi saukts lepriecētājs,
Ko mums Dievs augstais dāvanāj's ... (Jambi.)

Kad sviedri saule plūst,
Pavēnī atkal džūst. (Jambi.)

D ī c s viena paša dziesma vardu „pasaules" divējādi ak-

centē:

Pasaule jau apliekšas... (dziesmas sakuma), un cita

panta.
Šās pasaules nieku... (Trochaji.)

Višmaņa dzeju paraugos:
2)

Tam ne bus no bitēm bīties,
Kas grib baudīt medutrņ ... (Trochaji.)

Kas spaida bez-spēcīgus ļaudis ar mokām...
(Jambi.)

Kas no šiem sārņiem var nomazgāties m posties,

Pēc mantas ne dzenas m ne mēdz sirdī kosties.

(Jambi.)

Pasaulīgs prāts jeb kuru dien

Uz naud m ļaunu iet pārlieku... (.ambi).

(Fiirekera variācija:)

Dievs gribi zemīt paglabāt,
ledzīvotājus pasargāt (Jambi).

Jau es pazīstu pasaul's prec' m priecas;

... Pasaules bērnam patīk pasauls lietas ...
(Sapfojas pants).

Bīn emaņa:

Bet kur nabags es izbēgtu

To, kas visās malās būs,
Kaut pār jūru aizbraukt jēgtu,

Meklētu bezdibeņus ... (Trochaji)

2) Citēju no „Unteutsche Opitz" 1697
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Veca Stendera „Svētajās domās" (visur trochaji):
Lielais pulks netiklu bērnu,
Kas apsmej negodīgi...
Pirmā draudze kopā dodas

Mīlīgi vientiesīgi...

Tu iejāj Jeruzalemē
...

Par kapteines ticību...

V. St. laicīgajā dzeja:

Kamēr uz vienreiz viesuls briesmīgi...
Tie tvaiki zūd un pamazām nostājas..
Tie mākuļi aiziet, viss paliek kluss

...

Tāpat pamazām izlien ļautiņi (Jambi).

Jauna Stendera:

Sakait, kur palikuši... (Trochaji).

Elverfelda (Bērtulī un Maijā):

Tie tie klusajie tulki, bet leti saprotami sirdei...

Ģirģensona dzejā:

Diena tas pateicības ... (Trochaji).

Hugenbergera „Ta dziesma no pulksteņa":

Nomālēti šķirsti piekraustīti tiek
...

Neredzīga Indriķa dziesmas:

Ar salu grūt būs
...

Nebūtum ziemu redzēj'ši...

To vēlam tam labprātīgi...
Ļoti daudz citu piemēru.

Lī v c n tā 1 a dzejā:

Bet Zālamana godība

Neuzsver puķīti...
Tie tiešam vien tie bagātie,
Kam ir pietiecības. (Jambi).

Raug, roze zied! es bitīte pieskrienu ...
(Jambi).

Dūnsberga:

Kas iraid sirds? — Apkoptas košas mājas...

Kas iraid sirds? — Pārvaldniece par miesu... (Jambi).

Jura AlunanaDziesmiņas (2. d.):

Bet kad spalvām dusoties

Nejēgas salūgtu... (Advokāta dziesmā).
Ja tiem es vairs nebūtu... (Divi gvardi)
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Bez tam Jura Alunana dzejas sastopam arī tādus pie-

mērus, kas šķiet apzinīgi ielikti, piem. dzejā „Sodenes mam-

ma":

Tu tiem, kam sirds un arī prāts

Ka pārim ir samīlinats.

Pumpura dzeja daudz piemēru; izrakstu dažus:

Tas, klavierēm pavadot,
Dzied tautas dziesmiņas ... (Ziedons ziemas laikā)..

Un kam ir tādas ausis,
Tas viņas drīz sadzird;
Pie tas gars atausis :

Un aizgrābs prāt' un sird'. (Meklēsim dziesmas.)

Mums jālūko saprast, kāpēc nevācu dzeja ar visu pār-
statīto akcentu varēja un var vēl tagad (vecajai paaudzei) būt

mīla (piem. Fūrekers). Arī man pārstatītais akcents neda-

bīgs liekas tikai modernajā dzejā. Vecajās garīgajās dzies-

mās tas man ausi neapvaino. Lai varētu spriest par pārstatītā

akcenta dabu un cēloņiem, sašķirosim piemērus vairākās grupās.

Vispirms atzīmēsim gadījumus, kad akcents ir pārsta-
tīts svešvārdā (Jeruzaleme, kapteines v. c). Šie_ piemēri
mums nevar būt ilgi pārdomājami. Vēl mūsu dienās gadās
dzejā sastapt svešvārdos oriģināla akcentu Coiem. Mūlen-

bacha „Odisejas" tulkojumā), un daži dzejnieki to pat uzskata

par īpašu jaukumu, jo mūsu pašu vārdu vairums ir akcentē-

jams pirmajā zilbē un dzejniekam rindas organizejuma sniedz

maz dažādības.

Šiem, no metrikas viedokļa raugoties, ļoti tuvu stāv tie

piemēri, kur akcents pārstatīts saliktā vārdā, piem
L

lēnprātīgs.
Vel mūsu dienu dzejnieki šo tiesību izmanto labprāt. Tādiem

vārdiem ir divi vienlīdz nozīmīgas saknes, un uzsverot otru

vardu, viņu akcents vēl neliekas nedabīgs. Te vēl jāpatur

prātā, ka senāk šādi otrā daļā akcentējami salikteņi varētu but

bijuši arī nesaistītā valodā.

Otrkārt, jānošķir piemēri, ko vēl tagad var ar tā sauca-

mo „emfatisko" akcentu izrunāt, uzsverot otru zilbi. Neva-

ram par tiem droši zināt, kā dzejnieks tos būtu prozā runā-

jis (piem. apžēlojies!), un ja kāds no vecajiem dzejas teorēti-

ķiem — Višmanis, G. F. Stenders vai Hugenbergers (raksta

„Erfahrungen fūr die lettische Verskunst" Magazin d. L.-L.G-

B. 2, Stūck 1, S. 30.—67. 1830.) — nav jau norādījuši par kāda

vārda, akcentējumu, tad nevaram arī par to nekā droši spriest.

Ka tālākiem secinājumiem neizlietojams materiāls šādi pie-
mēri mums metodisku iemeslu dēļ jāatstāj neapskatīti.
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Trešajā grupa es ievietoju piemērus, kas pēc mana

ieskata_ turami par īstam nevācu dzejnieku metrikas kļūdām.
Augšēja saraksta tos neietilpinaju un izrakstu tagad tos at-

sevišķi.

Stendera „Svetajas domas lasām šīs rindas:

Nu es zin' un ticu gan,

Ka trīs ir īpašības

Dievs ir savus baušļus devis

Ar briesmīgiem zibiņiem
...

Jēzus vārds pie šī cilvēka

Savu speķu radīja

Bet Višmanim gadās šādas rindas:

Kam Jēzus žēlīgi sirgošam sirdi tirdī...

...

Jo tad bus pec bediņam

In man, m tev, m viņam

Ta mīļa pasaulīt kļūst veca visa mala,
Pilsāti 3) postā iet ar pašiem cilvēkiem.

Ceturtajā grupā ietelp visi mūsu pārējie piemēri. Tiem

lūkosim atrast paskaidrojumu un īsto novērtējumu. No tre-

šās grupas piemēriem tie atšķiras ar to, ka te vienmēr sa-

likts vārds: verbs, adverbs, adjektīvs, retāk arī substantīvs.

Salikteņa pirmā daļa ir prefikss (prepozicija, negācijas par-

tikula vai debitīva prefikss, ko fiugenbergers sauc par jā- ne-

cessitātis).
Ja nu viss pārstatīto akcentu vairums tik viendabīgs, tad

gan te par kļūdām grūti runāt. Ja visus vārdus nevācu dzej-

nieki prata metriski pareizi ievietot dzejas rindās, kāpēc lai

taisni saliktie vārdi būtu tik stūrgalvīgi bijuši? Vēl grūtāk
runāt par kļūdām pašu latviešu sacerējumos. Neredzī-

gais Indriķis, Līventāls, Pumpurs v. c. taču zināja, kā katru

vārdu latvieši runā. Ja viņi no šās izrunas atkāpās, tad

iemesls tam var būt vienīgi dzejas tradīcija. Pamazām bija

iesakņojies ieskats, ka dzejā saliktos vārdus var lietāt divē-

jādi: gan ar akcentu saknē, gan prefiksā.
Višmanis savā Nevācu Opicā (1697. g.) aizņem arī ak-

centēšanas jautājumu (otrā nodaļā). Viņš atzīst (1. §), ka ne-

saistītā valodā akcents latviešu valodā esot vienmēr pirmajā

zilbē, lai vārds bijis cik garš būdams. Viņa dotos piemēru
vārdus ar otras vai trešās zilbes akcentu tā runājam vēl šo-

dien. Saistītā valodā turpretim (2. §) akcents nevarot vien-

3) Es domāju, ka Višmanis šo _vardu nav turējis par salikteni. Ja

ta tomēr butu bijis, tad šis butu pirmās grupas piemērs.
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mēr būt pirmajā zilbē, bet te jāskatoties uz zilbes dabīgo ga-

rumu jeb arī to, vai metrs un skansija ļaujot zilbi lietot kā garu

vai īsu. Seko likumi par latviešu „prosodiju".
Tālākais ir ļoti svarīgs. Izņēmumu radot garās zilbes,

kas stāvot prepozicijās (resp. prefiksos. K. A.). Gala slēdziens

tomēr ir tas, ka arī tāds pārstatītais akcents „muss nicht zu

offte kommen". Tā tad Višmanis šai lietā izsakās apmēram

tāpat kā par poēta licenci. Tikai viens viņa klāt pieliktais
piemērs var mūs atstāt nesaprašanā, proti, vārdu „adata" viņš
dažādos pantmēros izlocīdams, trochaico lasa šādu rindu:

Ta adata nodilusi,

kur akcents, zināms var būt tik otrā zilbē. (Labāk gan ska-

not jambiski: Tā adata ir nodilusi). Man nu šķiet, ka te ci-

tētā ir tautas dziesmas rinda. — Pie kāda gala Višmanis to-

mēr netiek, jo, kā L. Bērziņš („Nevācu Opics" 1925.) pareizi

aizrāda, viņš operē ar zilbju garuma jēdzienu pēc antīkās dze-

jas parauga, kamēr apspriežama ir toniska pantmēra dzeja
un vēl ar dažām metriskām savādībām.

Vecais Stenders turpretim atkal norāda* ka salikte-

ņos (Lettische Grammatik, 2. Aufl. 1783, pag. 283.) „muss

man ein genaues Gehor anwenden, ob die erste kurz oder

lang seyn muss". Viņu gan piemēru izvēlē apmulsina tā laika

rakstības paradums: prefiksu „ne-" rakstīja šķirti. Tāpēc
Stenders (290. lpp.) par nepareizu notur akcentējumu rindā

Ka ne grēkojam kadu bnd,

kur, zināms, ir viss kārtībā, jo negrēkojam ir viens vārds

un zilbē -ko- stāv palīgakcents. Viņa notice „Ein anders ist

i n prosa, ein anders i n 1i g a t a" māca, kā kvalificēt ne-

vācu dzejas pārstatīto akcentu.

Hugenbergers jau pieminētajā rakstā lielāku nodaļu veltī

tieši vārdu akcentējumiem dzejā un tamlīdz arī pārstatītajam
akcentam. Kaut gan viņš savus piemērus iedala pēc zilbju

skaita, tā tad zināmā mērā tīrās atziņas ceļā iegūtās grupas,

tomēr viņa metode ir induktīva. Par triju un vairāku zilbju
vārdiem runādams, viņš tieši norāda, ka saliktie vārdi (ka

augšā minējām) esot lietājami gan ar otras, gan pat trešās

(ja divi prefiksi, piem.: viņš jāpadzen) akcentu. Ka arī ci-

tus vārdus tāpat varētu dzejā uzsvērt, viņš nesaka. Bet par

šiem saliktajiem vārdiem; viņš runā kā par pilnīgi normālu parā-

dību, tai ir it kā poēta licences raksturs.

Prozai svešs akcents sastopams ne tikai mūsu nevācu

laikmeta dzejā un arī ne tikai romiešu dzejā. Mūsu pašu
tautas dziesmās atrodam simtiem piemēru, kur akcentējums
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savādāks nekā prozā un tomēr nav nedaiļskanīgs. Pie tam ga-
dās ne tikai enklizes principam viegli pakļaujamas rindas,

piem.:

Aiz upītes es uzaugu,

Pār upīti man' pārveda,

bet ari:

Neviens putniņš tā nepūta ...
Neviens mani tā nemīl...

Pēdējos piemērus pat valodas vēsturnieks nevar paskaid-
rot, jo nekad nav sacīts neviens ar pirmās zilbes akcentu. Un

tomēr šādu piemēru (ar vārdiem neviens, nekad, nekur, ne-

kas) tautas dziesmās nav trūkums.

varu vēl minēt piemērus no mūsu tagadējās
dzejas. Ar prozas akcentējumu nesaskanīgas vietas atrodam

arī mūsu panta virtuozu — Sudrabkalna un Virzas — dzejās.
Izrakstīsim dažas rindas no Sudrabkalna dzejoļa Savam Die-

vam (Pārvērtības):

Kas iemīl lēmumu, tas par to cīnās ..

Un tavi mācekļi cits citu nīst...

Pirmajā rindā akcentētas prozā būtu tikai zilbes ie-, lē-,

tas, cī-, vai ar mazu pauzi priekš beidzamā vārda — arī vēl

zilbe to. Dzejas ritms šo dabīgo akcentu kārtu sajauc un uz-

spiež akcentu nekad šai teikumā neakcentējamām zilbēm -mv

un par. Otrā rindā atkal jāuzsver ritma dēļ zilbe -kļi, kam

prozā palīgakcenta nebūtu bijis. Vājākiem meistariem bieži

īsu gala zilbi gadās novietot pēdas uzsvērtajā daļā. Lasot

mēs gan uzsveram arī prozā neuzsveramu zilbi, jo ritms to

prasa, bet tas ritmu padara kokainu: ritms tad neizriet da-

bīgi no akcentu maiņas valodā, bet ir it kā ar takts zizli

piesists. Kāda dzejnieka veiksme tā, zināms, nav, bet vēl

šodien pat atskaņu zilbes gadās bez akcenta resp. palīgak-
centa.

Ak, vai tad es, kad aizgāju,

Sev sauli līdzi aiznesu. (Brigadere.)

Gadās sastapt pat tipisku pārstatītu akcentu, piem. Vir-

zas Didaktiskajā poēmā (Skaidrība):
Tad vecos spriedumus pārvērtētu par jaunu

Bet nu dzejnieks savu tiesību nelieto uz katra soļa, un

jo lielāks meistars, jo retāk tā viņam vajadzīga. Tā arī ar

pārstatīto akcentu. Izsmalcinātais un skolotais Hugenbergers,
kas nekad neieguva populāritāti tautā, bet kas saņēma Jura
Alunāna vislielāko komplimentu par dzejas valodas spēku, ir
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izticis gandrīz pilnīgi bez akcenta pārstatījumiem. Bet bagā-
tīgi tos var izrakstīt no nedaudzajām Neredzīgā Indriķa dzies-

mām un formas ziņā maz cildināmajām Pumpura dzejām.

Poētu licencei, zināms, ir savs sākums tāpat kā katrai

tradīcijai. Pārstatīto akcentu varējām sasekt līdz mūsu mo-

dernās dzejas un metrikas nodibinātājam Fūrekeram, Dzies-

mām, kas parādījās līdz Fūrekeram, mēdz būt notis klāt. Va-

rētu būt, ka ari tām ir kāds ritmisks organizējums. Pētīju-
miem šai virzienā trūkstot,_ jāapmierinās ar atzinumu, ka tās

ir neritmiskas. Vai velreizējs šo „dziesmu" pārlūkojums viņu
ritmu atklātu, ļāšaubās. Bet tāpēc arī pārstatīto akcentu sā-

kumi nu meklējami Fūrekera dzejā, un no tās izejot jālūko
izdibināt arī to iemesli.

Prof. J. Endzelīns
4) ne bez rezerves izsaka hipotēzi, ka

Fūrekera laikā Zemgalē, varbūt, akcents no trijzilbju vārdu

vidus zilbēm nebijis vēl atvilkts uz pirmo zilbi, bet patlaban
šī atvilkšana notikusi, un abējādā izruna atspoguļojusies Fū-

rekera dzejā. Bet nu Višmanis ir tikai nedaudz jaunāks par

Fūrekeru, arī dzīvojis un latviski mācījies Zemgalē, bet no

viņa „Opica" mēs vairs nekādu ziņu par kādu pārejas stāvokli

nevarējām izlobīt.

Nav par to ari nekādu ziņu Adolfija gramatikā, kas

taču pa labai daļai nāk no paša Fūrekera rokas. Ja arī no-

daļa par akcentu būtu Adolfija sarakstīta, tomēr kādas kaut

arī nedrošas ziņas būtu gaidāmas, jo šai lietai taču bija no-

zīme dzejā, par ko intereses Adolfijam netrūka. Bet te atro-

dam vienīgi iekavās piezīmētu, ka poēzijā akcents varot arī

nebūt pirmajā zilbē. Pieliktais piemērs ir taisni salikts vārds

(salīdzināšana).
Bez tam ērmīgi, kāpēc no Fūrekera dziesmām nevar

izrakstīt piemērus nesaliktu vārdu akcenta pārstatījumiem.

Furekers tos gan būtu turējis par kļūdām5un no tiem izvairījies.
Ja jau saliktos vārdos vecais akcents bija vēl uzglabājies, tad

varēja tas būt arī nesaliktos vairākzilbju vārdos. Ja nu arī

vecajiem akcentējumiem būtu bijusi nozīme, izveidojoties pār-

statītā akcenta tradicijai, tomēr gribētu norādīt vēl uz vienu

apstākli, kas laikam katrā gadījumā būs bijis nozīmīgs. Vācu

valodā prefiksi var būt gan uzsvērti, gan neuzsvērti; daži

prefiksi pat ir uzsvērti, ir neuzsvērti. Tas varēja pamudināt arī

latviešu prefiksus turēt par akcenta ziņā labiliem, un tie vār-

di, kam vēl tagad prefiksu neuzsveram, šādas domas varēja
vel stiprināt. Mums arī jādomā, ka Furekers latviešu valodu

4) Celi II 1933. 16. lpp.
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bus piesavinājies ne tikai no tautas — tad viņš runātu augš-
zemnieku izloksni — bet arī no Manceļa rakstiem, kur akcenti

nebija apzīmēti. Ķa taisni arī prefiksu analizē vācieši bija vēl

ilgu laiku vācu valodas valgos, to varbūt var spriest arī no

nevācu laika grafikas: visus prefiksus rakstīja kopā ar ver-

bu, bet noliegumu ne atsevišķi, tāpat kā vācu valodā. Sub-
stantīvos un adjektīvos noliegumu vācieši izsaka nevis ar par-

tikulu nicht, bet ar prefiksu un-, tur arī latviski ne- rakstīja

kopā.
Interesanti vēl ir pieminēt, ka ne visās Fūrekera dzies-

mās sastopam pārstatīto akcentu. Adolfija dziesmu grāmatas
pielikumā (Anhang ettlicher never Lieder) ievietotajā „Laid
Dievu visi līdz", tam nav neviena piemēra, tāpat „Tev Die-

vam Tēvam pateicam". Vai te mums darīšana ar dziesmām,
kas radušās Fūrekeram dažādos mūža posmos?

Šie norādījumi tomēr nenoliedz iespēju, ka arī valodas

senais akcents varētu būt bijis nozīmīgs pārstatīta ak-

centa attīstībā. Jau tīri apriori mums jāiedomājas, ka jo tu-

vāk mūsu dienām ejam, jo tālākajās zilbēs akcentētu vārdu

jābūt mazāk. Skaidrs tomēr ir viens. Savā laikā pārstatī-

tais akcents nebija nekāds piedauzības akmens un dzejas bau-

dīšanu netraucēja daudz vairāk nekā mūsu tautas dzejas ak-

centa savādības.

K. Kurcalts.

Daiņu redzes un dzirdes gleznas

Ja tagadne prasīt prasa pēc nacionālā elementa dzīvē un

darbos, tad ir arī jāvēlas, lai zinātnei tiktu izmantota arvien

vairāk un dziļāk mūsu tautas lielākā bagātība — daiņas. Dai-

nai pieder tas lielais spēks, kas ir saturējis latviešus kopā —

daiņa ir tautas vienotāja ne tikai ar savu melodiju, bet arī ar

vārdiem un valodu. Vēl tagad taču dainu pētītāji aizrāda, ka

dainu valoda nav vis zema, bet augsta un tāda, kas svētkos

lietojama. Šī dziesmu valoda nav ļāvusi tautai izklīst, bet

turējusi tautu kopā: viena apgabala kultūru saistījusi ar otra,

likusi pirmā izlokšņu runātājiem mācīties vienu kopēju izlok-

sni, kopēju dziesmu valodu.

Bet iekams šai daiņu valodai pieskārāmies, kur gleznās
atmirdz mūsu tautas bijums, ir jāredz arī tās gleznas, kas nav

vārdos izteiktas, bet kas ir ļedarinatas apģerbos
i

darba rīkos,
celtnēs v. c. Arī šie materiālas pasaules izstrādājumi ir grez-
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noti ar saules un zemes zīmi, ko laiku laiki nav varējuši iznī-

cināt, bet vēl tagad senajā rakstā tērpušies ir tautas locekļi
svētku gadījumos, kur šīs tautas gleznas ir itkā dzīvas kļu-
vušas. Materiālā kultūrā gan itkā izdodas „atdzīvināt" glez-

nas, kaut arī seno rakstu noslēpums paliek nesalasāms un

neminams. Tomēr arī tagadne mēģina minēt pagātni, un ne-

pieciešams ir izprast kultūras ģenēzi ne tikai mate-

riālā laukā, bet vēl vairāk garīgā. Par šo cilvēka centību

loti raksturīgi gleznā runā daina:

Ik ritina saule leca

Sarkana kociņa,
Jauni kungi veci tapa,
To kociņu meklēdami.

Uz šo saules lēkta pusi — cilvēka_ darba sākumu, vēr-

šams skats arī tautas dziesmu gleznas pētījot, jo to, ko tagad
sajūtam par gleznu, senāk varbūt nemaz neuztvēra kā glez-

nu, jo citāda bija dabas izpratne, citāda visu lietu sajēga.

Tāpēc tad arī ir nepieciešams, dainu gleznas saturu skaidro-

jot, kautcik ievērot daiņu chronoloģiju, jo tagadnes vārdi un

valoda ir citāda satura. Piemēram minu vēl it labi sapro-

tamu daiņu:
Cīrulītis, mazputniņš,

Augstu skrēja dziedādams

nesa grāmatiņu,
Lai dod siltu vasariņu.

Taču nevarēsim teikt, ka dievam nestā cīrulīša grāma-

tiņa ir tagadējo tipogrāfiju ražojums, jo vēl tagad veci ļau-
dis gaida no citurienes grāmatiņas, ne vēstules. Ta arī cīru-

lītis būs dievam nevis ar cilvēka roku rakstītu, ne ar mašīnu

iespiestu, grāmatu ar lūgumu dot siltu vasariņu. Lai ar šo

gleznu nevaram apzīmēt par jaunu, tomēr sevišķi veca arī

tā nav, jo pats „grāmatiņu" laikmets mūsu zemē nav vecais.

Bet to sakot, nevar domāt, ka tāpēc jau nav senie šīs zemes

ļaudis sarunājušies un kā citādi sazinājušies. Putni, bites,
stādi un dzīvnieki ir bijuši ar valodu. Ja brāļiem karš ejams,
tad par to putni vēstī.

Cekulaina zīle dzied

Brāļistabas galiņā.
Vai arī:

Nebūs labi, nebūs labi,
Vārna brēca ozolā.

Ne tikai kara vesti nesuši putni, bet arī mīļus vārdus.

Ta par cīrulīti 1 tautas dziesma saka, ka tas nes mīļus vārdus
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mīlamam cilvēkam, un arī bite — saules un pavasara atgrie-
šanas vēstnese — nes mīļus vārdus spārnu galos arājiņam
druva. Arī koki runa: bērziņš sarunājas ar ganu meitu un

noliedz zarus lauzt, ozoli un liepas dažkārt ir itkā ienaidā,
jo liepas kaitina ozolus. Pat akmeņos ir dzīvība: ūdens iet

ar akmeni svētu rītu kapāties.

Ļoti raksturīga parādība tautas dziesmām ir dzīvo būtņu
īpašību piešķiršana nedzīvajiem objektiem; personifikācija ir

visas parādības ar dzīvību. Šis ir viens no vecākajiem vei-

diem, kas radies senas dzīves uzskatos. Daudzu gleznu un

metaforu sakums meklējams šai senajā uzskatā. Ar perso-

nifikācijas izlietājumu dzejā ir izpaudies arī sens uzskats par

to,_ka katrai lietai piemīt dzīvībavai kāda spēja. Ar šādu

spēju, ko iedomājas esam apkārtējās lietās, ir sākusies cil-

vēka īpašību iedomāšana nedzīvajā dabā. Un kad ārējās pa-

rādības bija ieguvušas tādu vērtējumu, tad cilvēks noteica pēc

savas dzīves veida arī debesu un zemes parādību dzīvi. Ir

jāsaka, ka arī personifikācijas pamatā ir īstenības novērojums,

ne tik daudz fantāzija un izdoma, jo saule, mēness parādās
pie debesīm, bet atkal nozūd, mākoņi iet un skrien pa gaisu,
ūdens plūst, koki pārmaina izskatu, kustas, meži trokšņo v.

t. t. Tas varēja radīt cilvēkā uzskatu, ka viss ap viņu ir

dzīvs un dzīvo tādu pašu dzīvi kā viņš. Tā būtum nonākuši

pie uzskata, ka cilvēki dzīvo savu dzīvi, bet arī pārējā daba

dzīvo līdzīgi. Un tiklīdz šādu uzskatu izteica valodā vai dzejā,

bija radies parallēlisms — otrs, loti vecs izteiksmes veids.

Ar personifikāciju un parallēlismu tad nu arī saistāms liels

daudzums metaforu un gleznu, bet vecu gleznu pamatā ar-

vien būs jāmeklē arī īstenības novērojums. Jo kā dabā valda

likumība, ne brīva fantāzija, tā arī tautu senajā dzejā. Arī

musu tautas daiņu gleznas ir izteikti ne tikdaudz atsevišķa in-

divida ikdienas sīkie notikumi, bet ūniversālie momenti, kas

visai tautai tuvi un saprotami, kas visus cilvēkus vieno, kaut

arī tautas dziesmu radītājs runā pirmā personā, itkā par vie-

na cilvēka pieredzējumiem, tomēr daiņas ir nacionāls un dižs

latviešu dzīves tēlojums.

Izsekojot šim dižajam mūsu tautas dzīves tēlojumam

gleznās, tās grupēsim pa ārējo uztveru laukiem, vispirms

pakavējoties redzes gleznas aplūkojot. Redze ir vai pati ne-

pieciešamākā cilvēka spēja. Tā ir daudzu novērojumu pa-
matā. Redze itkā diktē un stāsta par to, kas ir ap redzētāju.
Un ja redzēto izsaka dziesmā vai valoda, tad jau ar it bieži

redze ir tēlojumam devusi vērtējumu un veidū. Pats pirmat-

nejakais cilvēks, būdams vēl mežonis un dzīvodams visbie-
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zākajā mežā un dziļākajā alā, redzēja zemes brīnumu, dzī-

voja no tā, ko zeme dod. Bet līdzko viņš iznāca no alas un

meža, viņš ieraudzīja otru brīnumu, vai nu tas bija nakti vai

dienu: debesu kalns bija visapkārt. Brīžam šis debesu kalns

mirdzēja ar zvaigznēm un lielāko gaišumu mēnesi, bet tad

bija nakts. Ne jau nu nakts visu laiku bija — gaisma nāca un

saule ar saviem kumeļiem parādījās un pārbrauca pār debesu

kalnu vai nu ar ratiem, vai kamanām, vai arī laivu, vai viena

apstaigāja zemi

Saulīt' vēlu vakarā

Sēžas zelta laiviņā.
No rītiņa uzlēkdama,

Atstāj laivu līgojot.

Šīs gleznas vecumu norāda saulpersonifikācija un

laiva, kurā saule nakti brauc. 1
) Šāda veida dziesmas un glez-

nas ir loti vecas, jo te izpaužas seni uzskati par pasauli: zemi

iedomājas tādu, kas ir no visām pusēm ar ūdeni; tad arī no

rietumiem nemaz citādi austrumos nevar tikt kā vienīgi ar

laivu. Ideja par laiviņu, ar kuru saule braukā, ir arī an-

tīkajā mitoloģijā. Pēc Hērakla mīta varonis izcinī saules

kausu, kurā šī braukā pa naktīm pa okeānu. Ir uzglabājušas

pat vāzes ar Hērakla — okeāna braucēja — attēlu. Tāpat uz

ļoti lielu vecumu aizrāda gleznas, kurās tēlota saule, kad tā

rītā atstājusi laivu, un zemkopja darbu veicinādama, nevis

kā pats zemkopis sēj sēklu, bet saule sēj sudrabiņu. Par

šādu saules staru sēju runā jau arī Aristotels savas poētikas
21. nodaļā.

Saule netikai sed debesu kalna un brauc pa juru, bet ta

braukā arī pa zemi.

Saulīte iebrauca

Ābeļu dārza;

Deviņi riteņi,

Simts kumeliņu,
Sidraba groža,
Linu pātadziņa.

Taču šeit varētu domāt par ēnu rotaļām,_kad saule tie-

šām braukā pa zemi. Sevišķi tas redzams_mākoņainā diena,

kad mākoņi aizsedz šad un tad sauli, un ēnas visdažādākos

veidos slīd pār zemi: saulīte braukā, vienā otrā vietā ilgāk
apstājas, itkā atpūtina zirgus un tad dodas tālāk zemes ceļos.

Jautājums ir tikai par saules „deviņiem riteņiem" un „simts
kumeliņiem"? Arī šiem skaitļiem atbildi var dot senie tautu

*) Skat. Prof. V. Sinaiska rakstu „Latviešu poētiskie dabas vēro-

jumi" Latv. t. d. I, 1928.
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uzskati par gadu, kas_ bija deviņi lunārie mēnesi, t. i. 2657
2

diennaktis. Ja šim mēness gadam pieskaita simts dienas, t. i.

simts _kumeliņus, tad dabūjam saules gadu. 2) Saule kā uz-

varetaja_ sež ratos, kas ir_ pagatavoti no mēnessgada devi-

ņiem mēnešiem un šo pajūgu velk simts kumeliņi — saules

uzticīgie pavadoņi — dienas. Šāda redzes glezna ne bez ko-
šuma attēlo sauli un gadu.

Kad saule apbraukājusi zemi, izgreznojusi stādus un sa-

sildījusi cilvēkus, tad tā brauc uz jūriņu.
Saule savus kumeliņus

Jūriņā peldināja;
Pati sēd kalniņā,
Zelta groži rociņā.

Varētu jau arī še domāt par saules apspīdētām vietām —

kad vakarā jau visur ēna — saulīte itkā sēž kalniņā vai kādā

kokā, kur dažkārt pin vainadziņu vai arī apveltī kokus. In-

teresanti atzīmēt, — saulei iebraucot ābeļu dārzā ir sidraba

groži, bet tad, kad tā kumeliņus peldina, ir zelta groži rociņā.
Arī šie atribūti norāda uz īstenības novērojumu un balsta

gleznu reālu norišu tulkojumam. Tomēr nav arī neiespējami
domāt par debesu kalnu, pa kuru vada saule savus kumeli-

ņus, līdz nozūd aiz apvāršņa.

Otrs debesu valdnieks ir mēness, kas arī redzes glez-
nās minēts visnotaļ kopā ar sauli un arī Ausekli. Jo kad mē-

ness atnāk, tas skaita zvaigznes.
Mēnesnīca zvaigznes skaita,

Vai ir visas vakarā?

Ira visas, ira visas,
Auseklīša vien nebij.
Auseklītis jūriņa
Baltu putu gabala.

Arī šī glezna nav jauna, jo parallēli_ atrodam antīkajā
senatnē: Auseklis-Venera netikai pazūd jūras putās, bet_ tā

pat ir dzimusi no jūras putām. Arī mūsu daiņas šai planētai

dzejā ierādījušas cildenu vietu.

Pieskaroties zemes dzīvei mūsu tautas dziesmu tēloju-

mos, ir jāsecina, ka gleznās nav spilgta pilsētas dzīves un kul-

tūras tēlojuma, bet visa uzmanība arī redzes gleznas veltīta

dabas skatiem un lauku ainavām. Lauku kultūra daiņas tē-

lota ļoti gleznaini un ar lielu mākslas mīlestību.

Ai upīte, olainīte,

Tavu greznu līkumiņu!

Visapkārt ievas zied,
Vidu saule ritināja.

2) Skat prof. V. Sinaiska rakstu „Latviešu poētiskie dabas vēro-

jumi" Latv. t. d. I, 1928., 456. lpp.
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Līdzīga glezna, tik vel pilnīgāks un raksturīgāks upes

tēlojums šādā daiņā:

Kalnā kāpu skatīties,
Kā raženi upe tek;

Pa malām zelts tecēja,
Vidu rit sudrabiņš.

Skaistas mūsu lauku ainavā ir upes, kā sidrabs mirdz

to vidū vilni, skatoties pret viļņiem saules pusē, bet malās

ir tumšāks un krāsu bagātībā var redzēt zeltu, kas kopā ar

sudrabu plūst lejup.
Dažkārt ūdens tēlošanai izlietots salīdzinājums. Tā, pie-

mēram, ūdens plūšanu salīdzina ar aušanu, kur upe pati ir

audēja, bet ūdens audekls, kas jo raženi aužas putu nītīs un

niedru šķietos.

lesim, meitas, skatīties,
Venta auda audekliņu:
Putu nītes, niedres šķieti,
Viļņu meita audējiņa.

Arī Venta pati ir redzes glezna ieguvusi daiļumu un pie-
vilcību.

Nākat, ļaudis, skatīties,
Kur tek Ventas kumeliņš!
Pret bangām stāvu leca,
Abejpus sviedri tek.

Ne tikai ūdeņi mirdz musu daiņu gleznas ka liels krāš-

ņums, arī koki ar mīlestību minēti.

Sidrabiņa birzi bridu

Ne zariņa nenolauzu.

let jau gan varam pa ceļu, ielu, istabām un arī mežu,
bet dzejnieks brien sudraba birzi, jo viņu apņēmis sudraba

birzs daiļums.

Bērziņam balti svārki,
Ošam zaļas vadmaliņas,
Ozolam, zemzaram,
Trim kārtām zīda josta.

No lauku kultūrām redzes gleznās it sevišķi pieminams
rudzitis, miezītis un apinītis. Krāšņi ir ūdeņi, kad tie bango,
bet nav bez krāšņuma arī druva vējā.

Kam tie lieli, rudzu lauki,
Ka ūdeņi līgojās?

vai arī

Rudzits meta zelta vilni

Lielajā tīruma.



Rudzītis ir ne tikai tīruma skaists, bet tas ir arī darbos

īsts bajārs.
Šam vasara, tam vasara,
Rudzīšam vasarina:
Tam salūza dzelžu rati,
Vasariņu vizinot.

Redzams, ka jau senčiem rudzītis bijis goda vīrs, bet

salauzis dzelžu ratus, vizinādams vasariņu. Tautas dzejnieks
netēlo vedējus, bet pats rudzītis brauc, nav vezumā dzeltānie

rudzu kūļi, bet pati vasariņa dzelžu ratos.

Par miezīti un apini daiņas runa ka par divi nešķira-
miem draugiem, kur trešais kompanjons ir alutiņš.

Kur tu jasi, apentiņ,
Līku maiksti apseglojis?

—■ Jāš' mieziņus apraudzīt,
Kādi auga līdumā.

vai arī

Kas tur kupls grozījās
Kambarīša dibenā?

Alutiņš grozījās,

Apenītis vaiņagā.

Apinītis visnotaļ redzes gleznas tēlots ļoti aktīvs, bet

dažkārt tāds pabargs.

Apenītis viru kula

Liela ceļa maliņā;

Miezīts kliedza, miezits brēca:

Nenosit arajiņa.

Arī šai apiņa un miezīša uzņēmumā tiesai nebūs darba,

un arājiņš paliks dzīvs! Ne jau tāpēc miezītis kliedz, lai žē-

lotu arājiņu, bet gan gavilē priekos kā apinīša otrs palīgs, ka

pieveikts ir arājiņš, kas miezīšam un apinīšam ne mazumu

laba darījis. Šī beidzamā glezna ir aplūkojama arī dzirdes

sfairā, jo apinis valodu iegūst tikai kubulā, satiekoties ar mie-

zīti un raugu, bet īstās runas sākas vīru galvās.

Ne mazums redzes gleznu ir arī par dzīvnieku dzīvi.

Senais daiņu radītājs ar lielu gaumi ir attēlojis dzīvniekus un

viņu attiecības, arvien ieraudzīdams skaistāko momentu.

Udrīts guļ ūdenī,
Zelta cimdi rociņa.

vai:

Gailīts brauca_ kaņepes,
Ar sudraba vāģīšiem;

1319*
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Vista sed vaģīšos,

Cekuliņu grozīdama.

Ar mīlestību runāts dainas arī par biti un bites darbu.

Tur atradu, tur atstāju

Bitīt' ceļa maliņā:
Vaska ratus darināja,
Ziedus krāva vezumā.

Tuvu bitei ar čaklumu un darba mīlestību daiņas ar pie-

tāti min tikumīgu dzimtas dzīvi. Tēva un mātes padoms vi-

sur ievērots un cienīts. Arī vecākie bērni ir jaunākajiem at-

balsts un palīgs. Sevišķi māte cildināta daiņās.
Veca mana māmulīte,
Par visām sieviņām;

Sēd galviņu nodūrusi

Kā vārpiņa druviņā.

Nav nezināms, ka zemkopja prieks un laime ir redzēt,
kā noliecas vārpas un druva, jo tas liecina par briedumu urr

bagātību. Kad vārpas tā noliekušās, tad jau arī drīz vien

ierodas pļāvēji, bet cilvēki atstāj šo dzīvi, tāpēc viņu pa-

doms dzirdams dzīvajiem un krājams nākamajām paaudzēm.
Ar bagātu aizgājēju padomu vieglāk pārstaigāt šīs zemes ce-

ļus, un dzimtene ar tēva zemi un sētu kļūst mīla un dārga.
Katrai paaudzei ir nepieciešams savu senču padomiņš. Dzīvei

un darbiem tēva zemē ir daudz tautas dzejas košuma veltījis

senais dziesminieks.

Interesanti pieminēt, ka abstrakti jēgumi tautas dziesmās

ieguvuši valodā un dzejā itkā redzes gleznu. Šai ziņā ir zī-

mīgas tautas dziesmas, kur miedziņš personifikācijā ieguvis
tēlu un par to runā redzes sfairā, piemēri:

Miedziņš mani aicināja,

Gultiņa tupēdams.
Miedziņš līda istabā

Zilu, zaļu mētelīti.

Miedziņš man labs vīriņš,
Ik vakara gultu taisa.

Arī valodu varētu taču ierindot dzirdes sfairā un par to

dzirdes gleznās runāt, bet tautas dziesmās valoda stāv kā

raibīte pūriņā. Atkal redzam, ka dzirdes laukam piederīgās
gleznas izteiktas redzes gleznu salīdzinājumos ar šim lau-

kam piederīgām lietām. Šai ziņā raksturīga ir daiņa:

Visapkārt melnas egles,
Vidu saule ritināja;
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Visapkārt ļaužu meles,
Vidu meita vaiņagā.

Ar primitīvu dzejas skaistumu ir minētās daiņas otra

puse. Domājams ka te pamatā ir dzirdes glezna, jo ci-
tādi «ļaužu meles" grutak izprotamas, un nav jau ar taču ne-

kur tadu meļu, kas butu šķirtas no runātājiem un valodas.

Medz taču arī teikt, ka_ viņš runa tādā un tādā mēlē. Dzird

arī sakām, ka tada un tada mele ir sveša, vai arī zināma. Arī
šie beidzamie piemeri liecina par dzirdes sfairu un nozīmē ir
tas pats, kas nedefinējamais vārds „valoda". Šādi piemēri
varētu liecināt, ka tautas dziesmās neuzskatāmais un neredza-

mais it bieži padarīts uzskatāms, pieminot kādu redzamu

priekšmetu vai īpašību, saistot sekas ar cēloni, pie kam daž-

kārt minēta tikai viena parallēle un personifikācija, kas atver
jaunus laukus dzejas iespējai un valodai, kas mākslai grūtāk
sasniedzami, bet dzejnieks, tādā valodā runādams, ir sapro-

tams valodas pratējiem.

Līdzīga kārta arī par tikumu daiņas runāts redzes glez-
nās.

Kas tā tāda balta nāca,

Kā ar sniegu apsniguši?
Ne ar sniegu apsniguši,
Nāk ar savu tikumiņu.

Grūti gan citādi labāk tikumu dzejas valodai piemērot,

jo dzejas vārdam jābūt gleznai, vai tas tā jāievieto teikumā,
lai lasītājs un dzejas baudītājs sajustu mākslas darba ierosmi

un radītāja garu. Tikums, netikums, bezgalība v. c. jēgumi,

kas ir ļoti nedzejiski un tukši, ir māksliniekam ar gleznām un

tēliem jāpiepilda, tiem ir jādod saturs. Arī tautas dzejā, kā

redzējām, vispirms dots saturs un tēls ar gleznu:_ kas tā tāda

balta nāca, kā ar sniegu apsniguši? Vispirms tā rādīta kāda

tikumam iezīmīga īpašība — baltums, tīrība — jo to visi var

redzēt un novērot, bet tālāk vēl tuvāks raksturojums: Kā ar

sniegu apsniguši. Brīnuma cienīga ar savu smalkumu ir mi-

nētā glezna, kaut arī tikumiņš minēts beigās, tad, kad dzej-

nieks devis šim jēgumam dzīvību, saturu gleznā un tēlā.

Nobeidzot pārskatu par redzēt gleznām, ir jāatzīst, ka

tautas dziesmās tās ir vai lielākā puse no visām gleznām.
Arī epiteti (viss vairums) ir no redzes sfairas un it labi iede-

ras redzes gleznu krāšņumā.

Dzirdes gleznas. Latviešu tautas dziesmās ne-

jaužam liela skaļuma, un arī dzirdes gleznās neko nemanām no

īsta kara trokšņa un cīņām. Nav viņās tēlota arī mašīnu va-
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loda un skaņas, nav ari pilsētas dzīves trokšņa, bet ir jo
smalki un ar lielu dvēseles dziļumu sadzirdēts daudz krāšņu-
ma lauku dzīves ritos.

Trīcej' kalni, trīcej lejas,

Man augot baliņos;

Netrīc kalni, netrīc lejas,

Tautiņas noejot.

Kāpēc trīc kalni, lejas un meži? Arī še tautu meita un

vispār jaunatne ir tā, kas no vecajiem dziesmas mācījušies,
var dziedāt tā, ka visas malas trīc un daiļumā skan. Dziesmu

gars un tikumu augstums saskatāms arī dzirdes gleznās.

Visas manas skaistas dziesmas

Satecēja vītola;

Sak vītols locīties,
Sāk zariņi vīvināt.

Daba seno daiņotaju mudinājusi kalnos, kur var redzēt,
kā lokās meži un kā gavilē koki.

Es uzkāpu kalniņā
Meža balsis klausīties:

Oši, klavi gavilēja,

Vītoliņi čivināja.

Kas dzirdējis un novērojis šo dabas simfoniju, tas zinas,

ka tiešām katram kokam ir sava dziesma.

Oši dzied, klavi velk,

Ozoliņi darināja.

Ne tikai kalnos, bet ari leja dziesmas jo koši skan.

Trīcej' kalni, skanej' meži,
Kad dziedāju lejiņā.

Jau šie piemēri liecina, ka dziedāšanai ir meklētas vie-

tas, kur labāk skan, kas vēl vairāk izceļ dzirdes gleznu lielo

nozīmi senajā dzīvē.

Klau, kur dzied lauku meita!

Ne lapiņa nečabēja;
Klau, kur dzied meža meita!

Meža gali līgojas.
Ari šīs gleznas patiesību dziedātāji zinās, ka lauki it kā

balsis apklusina, dziesmas neskan, bet mežos un kalnos vai

ielejās dziesmas skan koši atbalsodamās.

Par skuju kokiem raksturīga glezna, kas skaņu māksli-

niekam var dot jo vērtīgu ierosinājumu.

Vējiņš puta, sili krāca,
Priežu gali stabulēja.
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Bet par lapu kokiem:

Dziedaj oši, dziedaj kļāvi,
Ozoliņi gavilēja.

Ozoliņu gavilēšana arī citā plāksnē saprotama, kur ar

dzirdes gleznu mazāks sakars, un proti, ozoliņš taču ir arī

jauna puiša simbols, tāpēc arī tas gavilē, jo gaviļu dziesmās

izpaustas ilgas pēc otra cilvēka, pēc sabiedrības. Arī jaunas
meitas gavilē, lai balstiņa būtu pie arājiņa druvā. Tā arī, šķiet,
būs saprotamas ozola gaviles — jaunekļi meklē gavilēs sev

līdzīgus, ar ko priekos dalīties, tāpēc gavilē viens otram, jo

prieki, ilgas nav klusas kā bēdas, bet prieki mīl skaļumu un

sabiedrību.

Daiņu radītājs ir klausījies arī ūdens balsīs, ka ūdens

dzied:

Ūdens sauca, akmens vilka:
Kraujmalītes vizināja.

vai arī:

Jura tek dimdēdama,
Daugaviņa skanēdama.

Ari" patrakotos ūdeņus, sevišķi juras daiņas, ne mazumu

piemin, it sevišķi, kad tā trako un krāc.

Jura šņāca, jura krāca,
Ko tā jūra ierijusi?

Raksturīgi dzirdes gleznas ir pieminēti arī gada laiki.

Ziema naca raudādama,

Vasariņa dziedādama.

Ne tikai dabai ir skaistums, bet arī darbam ir glezna.

Runaj' ciri, runaj' kapļi,

Paši brāļi nerunāja;
Tad runas paši brāļi,
Kad dzers miežu alutiņu.

Arī šī glezna liecina par darba nopietnību, un darbā, kad

kapļi runā, tad vaļas nav sarunām, bet pēc darba, baudot sal-

do alutiņu, tad var pārrunāt ar labiem ļaudīm to, kas sirdi

spiež, tad arī jautrībai un priekam savs laiks ziedojams.

Nav domājams, ka tikai darbam senatne laiks veltīts, ir

arī koklei un dziesmai savs laiks.

Koklīte koklēja

Upītes malā.

Bij man redzēt

Koklētāju.

Tam kāptu ratos

Dziedādama,
Tam dotu mutes

Mīlēdama.

Ir tautas dziesmas pat tādas dzirdes gleznas, kas liecina,
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ka tautu meitām ir rājienu izteikušas vilnainītes tāpēc, ka

meita neiet tautās. Vilnainītēm it kā netīkama ir tāda īpaš-
niece, kas dzīvo nemīlama.

Vilnainītes mani raja

Pūriņā gulēdamas:
Kam negāji tautiņās,
Kam nesedzi mugurā.

Tomēr dažreiz pat purvi un meži raud par meitu likteni,
kaut arī viņas izpildījušas vilnainīšu vēlējumos.

Gauži raud purvi, meži,

Kad es gauži gavilēju.

Bet par precinieku dažkārt gluži citāda glezna, par ko

arī nevar gavilēt purvi un meži.

Visu rītu klausījos,
Kas aiz kalna velējās:

Tautu dēls šurp jādams,
Velē savu kumeliņu.

Ir jau arī citādi precinieki minēti, kas nāk ar dižumu, par

to liecina jo cildena dzirdes glezna, kas vēstī par viņu gaitu

un tuvošanos meitu sētai.

Taure naca taurēdama,

Zaļu birzi locīdama;
Neba taure viena naca,

Nāk tautietis pūtējiņš.

Še taures nākšana nav citādi domāta, kā taurētāja skaņu
plūdums, jo „neba taure viena nāca", redzes gleznā „nāk
tautietis pūtējiņš". Arī še daili apvienotas dzirdes un redzes

gleznas.

Ar dzirdes gleznu parallēli dažkārt raksturoti dažādie

apstākļi un sajūtas. Tā arī nākamā daiņā pirmās divi rindās

attēlota vedēju aizbraukšana, bet beidzamās divi rindās sēta.

Norībēja dēļu tilts,
Vedējiem aizbraucot.

Novaidēja sētas vārti,
Aiz māsiņas aizverot.

Nobeidzot pārskatu par tautas dziesmu redzes un dzir-

des gleznām, ir jāatzīst, ka tautas dzejas radītājs visu vairu-

mu parādību ir tēlojis redzes un dzirdes laukā. Redze un

dzirde ir augstākie jutekļi, tāpēc arī tautas dziesmām, kā stili-

zētam tautas dzīves lieciniecēm, labāk piederas šī veida glez-
Bez tam, redze un arī dzirde ir tiešais un saprotamākais

arējas pasaules uztveres veids. Izsekojot redzes un dzirdes
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gleznam daiņas, ir vērojams, ka gleznu pamatā nav tikdaudz

fantāzija un izdoma, bet gan īstenības novērojums, kas valodā

izteikts ar smalka dzejas meistara roku.

J. Endzelīns.

Kāpēc mums zudušas senās gradācijas formas?

Actes dv deuxiēme congrēs intern. dc ling. 213. lappusē
prof. E. Blese raksta: „Auch der Verlust der alten indo-

europāischen Steigerungsformen lāsst sich darauf [= uz

tieksmi izteikties konkrēti] zuruckfūhren: die alte i.-c. Auf-

fassung der Vergleichung zweier Eigenschaften war plčtzlich
zu abstrakt geworden, und man griff anfāngiich zur Umschrei-

bung, nachher fuhrte man zu diesem Zwecke die Endung -ūks

ein." Vai mantotās gradācijas formas latviešiem piepēši šķi-
tušas pārāk „abstraktas", to nu patiesībā neviens nevar zināt.
Bet gan drīkstam domāt, ka tām ir piemitis kāds vSchonheits-
fehler". Tās taču laikam ir bijušas kādreiz identiskas ar leišu

gradācijas formām, un ja tā, tad, piem., leišu formām baltas:

baltēsnis: balčidusias, didis: didēsnis: didžidusias, saldus: sal-

dēsnis: saldžiāusias atbilstu latv. balts: *baltešņs: *balšaušs,
dižs: *didešņs: *dižaušs, salds: *saldešņs: *salžaušs. Lai cik

„konkrētas" tās būtu bijušas, sava fonētiskā tērpa dēļ šādas

formas nevarēja ilgi turēties. Leišu superlātīvs pats ar nav

vecs mantojums, un var būt, ka latviešiem tāda veidojuma
nekad nav bijis; bet par komparātīvu drīkstam domāt, ka

latvieši to senāk darinājuši tāpat kā leiši. Kad latviešiem

izbeidzās adjektīvi ar -is> tad ari mantoto *didis un *didesnis

vietā stājās dižs un neērtais *didešņs, kas nespēja noturēties.

Kāpēc baltu valodās zudis senais superlātīvs, jau tāpēc vien

nav droši nosakāms, ka nezinām, ka tas baltiem skanējis: ar

piedēkli -isto-, vai -c m o-, sal Lomaņa domas Zeitschr. f. slav.

Phil. X 354 par lei. tolimas
M
tālīms". Varētu būt, ka super-

lātīvs baltiem bija pārvērties par ēlātivu; bet, zināms, šai

jautājumā ir iespējamas arī citas hipotēzes, tikai ne par „kon-
krētuma zudumu".
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Eduards Kastiņš.

Jūlijs Dievkociņš.

Par Jūliju Dievkociņu līdz šim ir rakstīts maz, maz par

viņu pašu un vēl mazāk par viņa darbiem. Nav arī izveidoju-
šās noteiktas vadītājas domas par viņa nozīmi latviešu lite-

rātūrā.

Viens otrs būs gan dzirdējis kādreiz minam dzejnieka
vārdu, bet nebūs lasījis viņa darbus, jo tāls jau ir tas laiks,
kad dzīvoja un darbojās dzejnieks. Tomēr Jūlija Dievkociņa

domas, jūtas un centieni, viņa dzīves mērķi būs vienmēr tuvi

tiem, kas tiecas augšup, ilgojas sasniegt kautko labāku, cēlāku

un daiļāku.
Jau sacerētajās un iespiestajās atmiņās par Jūliju Diev-

kociņu pavīd diezgan daudz pretrunu gan biogrāfiskajos da-

tos, gan viņa garīgās personības attēlojumā. Šai darbā esmu

mēģinājis to novērst.

Jūlija Dievkociņa biogrāfijā izlietāju laika biedru un tu-

vinieku atmiņu rakstos atzīmētos datus. Vienu otru faktu, kas

vēl nav iespiests, izdevās iegūt no Dievkociņam: tuviem cil-

vēkiem, personīgās pārrunās.

Dzejnieka garīga teļa veidošanai izlietāju visvairāk pat-

stāvīgas studijas. Te galvenais avots bija viņa darbi.

Vērts ir arī turpināt šī dzejnieka personības un darbu

pētīšanu. Var teikt, ka pūles nebūs veltīgas, jo vēl ir daudz

neatrastu materiālu, kuru vidū ir arī loti vērtīgi pirmavoti.
Man tos neizdevās atrast un bija jāapmierinās ar avotiem, kas

jau noskaņoti zināmā virzienā. Tomēr esmu centies visu

tēlot tā, kā tas tiešām ir bijis, vērojot, lai darbam nebūtu sub-

jektīvas nokrāsas.

XIX un XX gadu simteņa mija bija arī latviešu tautas

likteņu mijas pirmās trīsas. Jaunās latviešu brīvības ilgas gri-

bēja gūt sev reālu veidu. Un kaut gan pēc tam vēl bija jā-

paiet gadu desmitiem līdz brīdim, kad piepildījās latviešu lie-

lās ilgas, latvietis jau toreiz juta, ka ilgi tā vairs nebūs. Un

tāpēc latvietis bija arī ar mieru nest upurus, jo gaiši izjuta,
ka tie nebūs velti.

Brīvības ilgas un sapņi, alka piepildīt jaunos mērķus, ne-

miers pret visu to, kas aprobežoja brīvā gara skrējienu, po-

litisko vadoņu runas un tēvijas likteņa vērojums apskāva kā

nesalaužams loks to paaudzi, kurai piederēja Jūlijs Dievko-

ciņš.
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Jūlija Dievkociņa tevs bijis emocionālas dabas cilvēks.
Atvadoties no kada sava bērna, viņš bijis arvien drūms,
skumju domu pārpilns, bieži raudājis. Viņš pats tikko pra-
tis lasīt, bet savu bērnu izglītībai atdevis visu. Sevišķi cie-
šas saites viņam bijušas ar Jūliju, jo Jūlijam, uz skolotāju se-

mināru braucot, braucis līdz un katru dienu gājuši abi uz sē-

minaru Torņakalna, kamer dēls nokārtojis visus iestāšanās

pārbaudījumus. No teva Jūlijs Dievkociņš guvis savu jūtīgo,
trauslo un skaidro dvēseli, kas bieži bijusi pilna skumju un

sāpju.

Dievkociņa matē bijusi cita tipa cilvēks nekā tēvs. Viņa
nekad neradījusi citiem savas jūtas — vai bijis prieks, vai

sāpes. Pat tad nē, kad Jūlijs bija miris. Viņa vientulībā iz-

raudājusies un aprimusi — gājusi ļaudīs. Visu savu garo
mūžu Jūlija māte aizvadījusi darba steigā un rūpēs, un tāpēc

viņa nepazina atpūtas. No mātes Jūlijs guvis savu dvēse-

les mieru grūtībās, kaut sirds bezgala sāpējusi. Šis lielais

un apskaidrotais miers palīdzēja viņam pārvarēt visu un pa-

likt nesadragātam, nepārveidotam savā gara pasaulē, palikt
uzticīgam saviem tālajiem mērķiem, kaut tie viņam atnesa

daudz grūtumu. Bet ir arī vēl viens liels guvums, kas nā-

cis no mātes. Tās ir latviešu tautas dziesmas. Dievkociņa
māte zināja daudz tautas dziesmu, un viņa tās teica bērniem

īsos vaļas brīžos. Te Jūlijam pirmo reizi atvērās dzejas

krāšņā pasaule.

Liela nozīme Jūlija Dievkociņa dzīvē ir arī dabai, jo viņa

bērnība aizritējusi vienā no mūsu dzimtenes jaukākiem apvi-
diem — Gaiziņa pakalnē pie neaizmirstami daiļā, mirdzošā

Viešu jeb Kaķīšu ezera krasta.

Tā tautas dziesmas un skaistās dabas ainavas izsmalci-

nāja vēl vairāk dzidro dzejnieka dvēseles kristallu. Daudz

jau bija viņā pašā, un daudz viņš saņēma no savas apkārtnes,
kas tomēr viņu liktenīgā mirklī salauza.

Jūlijs Dievkociņš dzimis 1879. gada 31. julija_(v. st.) Lau-

teriešu Ezerkalnos Madonas apriņķa (agrāka Cesu apriņķa).
Bērzaunes draudzē. Jaunākos rakstos par Dievkociņu atzī-

mēts jaunais stils — 12. augusts. Tās nebija teva mājas, kur

viņš pirmo reizi redzēja šīs zemes sauli. Viņa tēvs bija mūr-

nieks, rokpelnis, kas klīda no mājas uz māju, katrā palikdams
vienu vai divi gadus. Tā arī Jūlijs Ezerkalnos nodzīvoja ti-

kai neilgu laiku. Viņš bērnībā ar vecākiem dzīvoja gan Ezer-

kalnos, gan Stikliņos, gan Duriņos, gan Gureļos, gan daudz

citās mājās. Pirmo reizi ar dzīves sapem un nelaimēm viņš.
saskārās Duriņos, kur reiz māte viņu bija atstājusi pagalmā
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uz mauriņa rotaļājoties. Te Jūlijam uzbrucis Duriņu niknais

gailis, un tā knābums palicis redzams visu mūžu.

Viegli ir aizritējuši pirmie gadi cilvēka mūža saulainā-

kajā un jaukākajā laikā. Tikai vientulība bijusi liela, jo citi

brāļi un māsa pelnījušies citur. Bet šo vientulību jau Jūlijs
Dievkociņš mīlējis arī visu mūžu!

Bet kad svētdienās visi bērni saradās mājās — Jūlijs

ar brāļiem un māsu klejoja pa birzīm, ezermalu, gāja uz Gai-

ziņkalnu. Tie ir bijuši neaizmirstami mirkļi Jūlija dzīvē. Pie

tiem viņš kavējās vēlāk savas dzīves grūtākajos brīžos. Un

viņš dzied:

Uz strautiņa krasta es atsēdos

Ar kājiņām strautiņā plunčājos;
Un strautiņš saulstaros ņirbēja,

Aiz priekiem — man sirsniņa drebēja.
Un strautiņš ņirb, un sirsniņa trīc...

Cik jauks šis gaišais saules rīts! (Ug. 97. lpp.)

Vai atkal cita dzejolī:

...
Kā ziedoņa saulīte mīļa,

Mirdz pretī māmiņas smaids

Un smaida meži un pļavas

Un zilganais debesu laids. (Ug. 96. lpp.)

Bet nebija ilgi šie saulainie bērnības mirkli. 8 gadus

vecs viņš sāka iet ganos pie cita saimnieka.. Nebija vieglas

ganiņa gaitas, aukstu rasu brienot rīta agrumā.

Ikdienas grūtības, tāpat kā savas bērnības saulaini, viņš
neaizmirsa vairs nekad. Vēlāk vienmēr un vienmēr viņš at-

griezās pie šiem motīviem savos darbos. Viņš pats bija pār-

dzīvojis nabaga zēna dzīves rūgtumu, zināja pūles eksisten-

ces dēļ un tāpēc tik tuva viņam bija bērna gara pasaule un

pārdzīvojumi grūtībās. Te radās Jūlija Dievkociņa_ liela

bērnu mīlestība, jo viņš saprata arī citu tai paša stāvokli, kada

viņš reiz bija bijis. Šo savas dzīves laikmetu viņš attēlojis

māmiņai veltītā skicītē «Saistītā", kas ievietota krājumā «Ber-

nu pasaulē" (iznācis ap 1902. gadu). Mazais cūkgans te sapņo

par augstām skolām, par to, ka rakstīs stāstus un dzejas —

likpat skaistus kā Pumpura un Ausekļa sacerējumus.

Bet nāca arī laiks, kas vasaras grūtumus lika aizmirst.

Tā bija ziema, kad varēja iet skolā. Tālas tad palika saltās

nta_ rasas, kurās Jūlija kājas saslima, tālas lietainās dienas.

Likās, ka atkal atplaukuši, atgriezušies tālās, saulainās bēr-

nības pirmie gadi.
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Julijs_ Dievkociņš vispirms apmeklēja Lauteres pagasta
skolu un pec tam Vestienas un Bērzaunes draudzes skolu. Pār

šo skolas laiku tuvāku un sīkāku ziņu nav. Šai skolas laikā

Jūlijs Dievkociņš tomēr ir sastapis to meiteni, kurai viņš vel-

tījis daudz darbu. Viņas vārda pirmie burti —M. B. gan zi-

nāmi, bet tas ir arī viss. Viņa dzīvo tagad tikai Jūlija dze-

jojos._ Liekas, ka šī meitene mirusi jau tad, kad Jūlijs bijis
vel zens,_jo vēlāk, dziedādams par bērnību, viņš apdzied šo

mirušo bērnības sapni. Un mīlot citu, viņš vēl mīl šo tālo,,
mirušo. Ta veltījumā viņai ir rindas:

„Bet sen jau tu man zudusi,

Tik atmiņas vēl 1010 saldi,
Kas manim mīlēt likusi,
Kas klusos brīžos mani valdi.

Vairs tiešā dzīvē tevis nav,
Tu tikai sapņu būte esi;

Cits tēls nu mani vada jau —

Tu viņā savu garu dvesi." (Ug. 47. lpp.)

Vēl 1905. gada 31. decembra Mājas Viesa literāriskā pie-
likumā 53. num. ievietots dzejojuma „Mūžīgo spēku" frag-
ments Dvēseles drāma, kas sākas rindām:

„Melns plīvuris aizklājis vizošo gaismu,

Guļ marmora zārkā sapnis mans..."

Šai fragmenta mīļais tels jau pārveidojies brīnumaina simbola.

1895. gada vasarā Dievkociņš gājis arī Grostonas Kaileņu
pareizticīgo skolā, lai labāk sagatavotos krievu valodā, jo ru-

denī bija nodomājis iestāties sēminārā. Šai vasaras skolā Jū-

lijs Dievkociņš gāja kopā ar Oto Nonāci no Bērzaunes Bren-

cēniem, kur kalēja mājiņā dzīvojis Jūlija brālis, kalējs. Bren-

cēnos Jūlijs pavadījis vasaras. Viņš dzīvojis uz nelielas kū-

tiņas augšas, kur radušies, liekas, arī viņa pirmie dzejoļi. Tas

rāda, ka jau agri, dzīvodams vientulībā, Jūlijs mēģinājis iz-

teikt savas izjūtas. Par šo vasaras skolu Nonācs arī pastās-

tīja man vairākas ļoti zīmīgas epizodes, kas palīdzēja no-

skaidrot vienu otru Jūlija rakstura īpatnību.
Skolā Jūlijs Dievkociņš bijis visuzcītīgākais skolnieks,

kas arī visnopietnāki sagatavojis mājās uzdotos darbus. Ma-

tēmatikas uzdevumus parasti visi norakstījuši no viņa. Bet

te vienu rītu Jūlija skolā nav bijis. Skolniekiem, protams,
liels uztraukums. Jūlijs tai rītā bijis nevesels, un citiem skol-

niekiem nekas neatlicis, kā nokavēt stundas un iet uz upi

peldēties.
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Jūlijs nebijis ari viens no bailīgajiem, bet gan diezgan

pārgalvīgs un drošs. Tā atkal kādu dienu gadījies intere-

sants gadījums. Draudzes mācītājam skolas tuvumā bijis
liels ābolu dārzs. Visi gribējuši ābolu, bet nevienam nebijis
drosmes. Jūlijs devis padomu nogaidīt labi tumšu vakaru.

Tā arī izdarījuši. Nakti uznācis pērkona lietus. Nosprieduši,
ka nu ir laiks. Jūlijs, protams, gājis visiem pa priekšu. Bet

visgardākie āboli bijuši ābelei, kas bijusi tuvu mācītāja mājai,

un ābeles zari sniegušiesjālu uz jumta. Viens skolnieks sā-

cis kratīt tieši šo ābeli. Āboli krituši uz skārda jumta un uz-

modinājuši iedzīvotājus. Bijis jābēg, bet viss šoreiz beidzies

tomēr labi. — Šai gadījumā redzama Jūlija drosme darīt to,

ko citi baidās darīt. Arī vēlāk dzīvē viņš neatlaidīgi un bez-

bailīgi mēģina reālizēt savus nodomus un centienus.

1895. gada rudenī piepildījās viņa ilgi lolotais sapnis: iz-

turējis visus pārbaudījumus, viņš uzsāka gaitas skolotāju se-

minārā Rīgā. Jūlija brālis Pēteris bija jau skolotāju semināru

beidzis un strādāja par skolotāju. Droši vien, viņa ierosināts,

Jūlijs būs izvēlējies šo nodarbošanos. Sākumā sēminārā Jū-

lijs bija ne tikai uzcītīgs skolnieks klasē, bet arī viens no la-

bākajiem latviešu literātūras pazinējiem visā sēminārā, jo

viņš loti daudz lasīja un lasīto arī pārdomāja, paglabādams
sevī vērtīgākās atziņas.

Ar laiku tomēr viņš atvirzījās tālāk no sēminārā mācī-

bām, un viņa atzīmes mācību priekšmetos samazinājās, jo

sēminārā izglītība nespēja viņu apmierināt. Viņš alka kaut kā

vairāk —un to viņam deva — grāmatas. Jau sēminārā viņš

pamazām izveidoja savu vieglo, nepiespiesto un labo stilu.

Vasarās, kad pārbraucis mājās, stāstījis citiem daudz par

sēminārā dzīvi un rādījis vienam otram arī savus latviešu

valodas rakstu darbus un dažus dzejoļus, kuros, pa lielākai

daļai, bijusi apdziedāta jaunatne, jaunība, bērni.

Sēminārā Dievkociņš rosīgi darbojies slepenajos litera-

riskos pulciņos un čakli rakstījis savas klases illegālajā žur-

nālā. Toreiz par politiku un jauno strāvu, kas jau bija ierā-

vusi savā mutulī Rīgas politechnikuma studentus, viņš nemaz

vēl nedomāja. Vispār seminārā, kur mācījušies pārsvarā ne-

nobrieduši jaunekļi, nav nemieros aktīvi piedalījušies. Viena

otra nesaskaņa ar audzinātājiem radusies tikai kā Rīgas stu-

dentu nemieru atbalss.

Šis laiks Dievkociņam atvēra daudz jaunu ideju apvāršņu
un lika slāpt viņa jaunajai sirdij visa labā un daiļā, mūžīgā un

svēta. Viņš, iegrimdams pasaules dižgaru varenajos veido-

jumos, kas radīja jaunu pasauli, nespēja noliegt un dragāt, kā
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to brīžam tai iaikā darīja pārsteidzīgā jaunatne, kas gribēja

visu bijušo tikai noliegt, to, kas bija svēts bijis ģēnijiem.

Jūlijs Dievkociņš redzēja un saprata, ka pasaulē ir daudz ļau-
na un peļama, bet ar varu un spēku to nevar iznīcināt.

Visam tumšajam jāizzūd pamazām, katram cilvēkam in-

dividuāli topot labākam. Tāpēc viņš raksta dzejolī «Zelta tau-

renītī" (ievietots tikai krājumā «Ugunsziedos"):

«Es protu: ne ar vētras sparu

Nak pie mums atdzimšanas rīts

Bet gan ar maigas vēsmas varu

Kā šitais zelta taurenīts." (Ug. 85. lpp.)

1899. gada pavasarī Jūlijs Dievkociņš beidza skolotāju
:sēmināru. Viņa priekšā bija jauns darbs... Bet vienu dar-

bu viņš bija jau iesācis. Tā bija latviešu dzeja. 1898. gada
22. augustā Dienas lapas sīkā feļetona 53. num. parādījās pirmā

Jūlija Dievkociņa dzeja «Nervi", kas jau rāda, ka sacerētā-

jam nerada grūtības jaunajiem dzejniekiem parastās «vārdu

mokas", ka sacerētājam jau izstrādāti savi, īpatni tēlošanas

paņēmieni. Citēšu šo dzejoli vārdu pa vārdam:

«Zem grezna nama logiem spēlē
Kāds leierkastnieks, vecīts vārgs,
Un viņa tumšo acu kvēlē

Mirdz asaras kā dimants dārgs.

Bet cilvēks vājš, ar nerviem slimīgs
Ir lielā nama īpašnieks —

Tam saldas tikai jautras skaņas
Un operas tik klausīt prieks.

Un dusmīgs paliek viņš pārlieku,
Ka iedrošinās nervus drāzt

Tad ķešā ķer viņš kādu nieku,

Ko leierkastei muti bāzt.

Bet lejā novārgušais vecīts

Ņem naudu garā priecīgā —
—

Un atkal vecā leierkaste

Ka pateikdamas vaimanā."

Šais rindās varam saskatīt to sociālo pretrunu tēlojumu,

kas ap dzejoļa sacerēšanas laiku bija ļoti izplatīts. Tāpēc,
varbūt, arī Dienas lapas redakcija uzņēma savās slejās jau-

nā sēminārista darbu. Bet pēc tam tūlīt Dievkociņa dzejoļu
temati krasi mainās: viņš netēlo vairs reāli šādas sociālas

dzīves ainas, bet apdzied tās savu personīgo izjūtu skatījumā.
Pēc nedēļas, 29. augustā parādās kāds viņa dzejolis arī
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Baltijas vēstneša pielikumā. Šiem pirmajiem darbiem seka

citi pārmaiņus, gan Dienas lapas sīkajā feļetonā, gan Baltijas
vēstneša pielikumā. 1898. gadā viņš strādā tikai šiem divi

laikrakstiem un līdz gada beigām iespiež tais sešus darbus.

Šai skaitā ir arī viena skice „Bālais".
1899. gadā viņa iespiesto darbu skaits ļoti pieaudzis.

Gada pirmajos mēnešos un pa visu pavasari parādījās gan ti-

kai' divi dzejoļi Dienas lapas sīkajā feļetonā: viens— februārī,
otrs — martā. Šai laikā Dievkociņš cītīgi gatavojās sēminārā

gala pārbaudījumiem. 1899. gada pavasarī beidzis sēmināru,

Dievkociņš iesāka skolotāja darba gaitas klusā nomalē, Ma-

donas apriņķa ziemeļu daļā — Litenē. Jau jūnijā viņa

iespiesto darbu skaits strauji pieauga. 2. jūnijā Dievkociņa
darbus iespieda arī Mājas viesis. Savas saistības ar Baltijas
Vēstnesi Dievkociņš pārtrauca. Tikai vēl vienu reizi — 1902.

gadā Baltijas Vēstnesis iespieda kādu Dievkociņa psīcholo-
ģiju — Rītam austot. Saprotams, ka tā darbus, kas visvairāk

iespieda savus sacerējumus Dienas Lapā, labprāt neuzņēma

Baltijas Vēstneša slejās.

Sākumā Dievkociņam likās, ka viņš varēs Litenē strā-

dāt tā, kā viņš pats bija iepriekš visu izveidojis, pārdomājis.
Bet katra jauna diena atnesa tikai vilšanos. Vajadzēja taut-

skolas programmu pārveidot, lai varētu sekmīgi strādāt. Bet

kā to izdarīt? Skolotājiem bija noteikumi, kurus vajadzēja
stingri izpildīt, lai nerastos nesaskaņas un sarežģījumi ar skolu

pārvaldi. Katram priekšmetam bija noteikts stundu skaits; ja

to neievēroja — zaudēja vietu. Dievkociņš redzēja, ka tā-

dos apstākļos viņš nevar strādāt. Varēja jau arī sākt kautko

patstāvīgi pārveidot, bet šīs reformas nepastāvētu ilgāku laiku,
jo, skolu pārvalde, dabūjusi zināt par jaunievedumiem, viņa
darbību skolā pārtrauktu. Bet ar valsts varu Dievkociņš ne-

gribēja sastapties. Pārdomās par šo neveiksmi rodas rindas:

„Un važas manim apvijas —

Tās nāvē manu garu!" (Ug. 40. lpp.)

Bet Dievkociņš vēl nepadevās. Viņš vēl bija pilns jau-
nības spara, gribas cīnīties. Viņš pats nodomāja iekārtot

savu dzīvi tā, ka būtu pilnīgi patstāvīgs un varētu strādāt, vē-

rojot tikai savus uzskatus un pārliecību. Tomēr kautkada

tumša nojauta jau tad ir ap viņu un liek viņam dziedāt:

„Man viļņu brāzma pāri ies

Un daudziem varas baismā
..

Bet tomēr dzīvei atdzimt reiz

Un uzplaukt saules gaisma. (Ug. 40. lpp.)



Pirmiespieduma šī dzejoļa dažas rindas ir vēl raksturī-
gākas :

„Gan viļņi plostu sadragās
Es grimšu tumšā jūrā

...

Bet varbut,_varbut puķes plauks
Šai patiesībā sūrā."

Dievkociņš nepadevās šīm nojautam, bet no Litenes
brauca uz Rīgu, lai saktu jaunu dzīvi.

Dievkociņš, aizbraukdams no Litenes, domāja, ka Rīgā
drīz dabūs vietu un atradīs_ lielāku atbalsi saviem pārveido-
jumiem tautskolu programmās. Viņam bija žēl Litenē pava-

dīto divi gadu, kas nebija devuši nekā pozitīva. Likās, ka

jau agrāk viņam vajadzējis ierosināt tautskolu programmas

pārveidošanu. Bet ne tikai tā Dievkociņš gribēja labot bērnu

audzināšanu. Viņš centās cilvēka garu izdaiļot un izkopt jau

no_pašas bērnības. Tāpēc jau 1899. gadā viņš sāka sakopot

krajumiņus „Mazus stāstiņus maniem mazajiem draugiem".
Šais grāmatiņās Dievkociņš uzņēma vērtīgākos un bērniem

piemērotākos latviešu literātūras darbus un paša pārtulkotus
dzejolīšus. Līdz 1901. gadam iznāca pavisam 7 krājumiņi.
1902. gadā atbraucis Rīgā, viņš nodomāja šo darbu turpināt
daudz plašāk. Laimīgās cerībās Dievkociņš tagad dzejo daudz

gaišāki. Tā Mājas viesa literāriskā pielikumā 44. num. dze-

jolis:

„Mostas spēcīgas ilgas
Manā sirdī no jauna,

Mostas nejusti spēki
Manās krūtīs no jauna." (Ug. 75. lpp.)

Un tapec:

„Gribu dzīvot un vērties

Mūžīgi skaistajās tālēs,

Mūžīgi zilajās tālēs

Vērdamies gribu mirt." (Ug. 75. lpp.)

Šai laikā rodas arī gaišā un skanīgā Fallijam veltītā zie-

doņa dziesma. Prom aiziet ziema un „ziemas patvaldoņi —

milži saīguši malā lien un zūd", bet „bērni steidz ar palmu
zariem Nu pestīšanas slavu paust." Jauna, liela prieka pil-

nas ir dzejnieka krūtis, kad viņš līksmē izsaucas:

„Nu ziedonis mums visiem būs!"

Ak nāciet šurp ar līksmiem _smaidiem,
Ar slavas dziesmām spēcīgām,
Lai jauno siltas gaismas dzīvi

Mēs simtkārt līksmi apsveicam." (Ug. 86. lpp.)

14510
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Dievkociņš vēl nejuta sāpju nastas, kas reiz uzgulsies

viņa vājajiem pleciem un nekad vairs nezudīs.

Vēl viņam nav jaukāka sapņa par to, ka

„Viss brīvi plaukst un aug, un zied,
Viss brīvi uz sauli veras,

Iz tumsas pat rāpuļi lauka lien,
Dzer gaismu, nenodzeras ..." (88. lpp.)

Vel „pret sauli ka pelēkie cīruļi ņirb iedomas, jutas un

prāti", jo „liels, jaunība, ir tavs ilgu mērs". (88. lpp.)
Vel viņš saka: „Mums pieder spoža nākotnes pils, mes

stāvam ceļa jutīs." (89. lpp.)

Jā, viņš bija tās paaudzes loceklis, kurai atvērās pre-

tim jaunas tāles, jauni ceļi, kas tvīka drošu soļu, ātras gai-

tas. Bet daudzi apmaldījās šais jaunajos ceļos, jo pašiem bija
jārod īstā gaita — nebija ceļa vadoņa. Maldās tie, kas, rak-

stīdami par Dievkociņu, saka, ka Dievkociņš bijis viens no

tiem, kas nezinājis izejas, īstā jaunā ceļa. Kaut viņa dzīvē

bija daudz ciešanu un lielu pārdzīvojumu, sevišķi dzīves pē-

dējos gados, kad likās, ka viņš sabruks pilnīgi, tomēr viņā

vēl bija daudz iekšēja spēka, kas neļāva viņam pagurt darbā.

Tikai rupjā vara sagrāva šo lielo Dievkociņa darbu, kas viņa
veidojamai paaudzei būtu atnesis daudz svētības. Dievkociņā
bija liela doma, kas rādītu ceļu ārā no pasaules, kurā viņš
redzēja tik daudz tumsas, saltuma. Vajadzēja kalpot daiļu-
mam un šo daiļuma izjūtu jau agri attīstīt bērna dvēselē. Tad

nebūs vairs tumšās, nepanesamās pasaules. Daiļums pestīs

pasauli! Tas bija Dievkociņa lielais un gaišais ceļš nākotnē.

Šo gaišo domu gan bieži aizklāja lielas sāpes par savu ap-

kārtni, kas pilna naida, dusmu, saltuma, dzīvi, kurai nav sirds

siltuma, sabiedrību, kura liekuļo, nospiež, notiesā katru, kas

neiet pa to pašu ceļu, kur citi. Visam tam pievienojās viņa

paša personīgās ciešanas par „zaudēto mīļo dzīves sapni".

Tāpēc viņa dzeja brīžam skan tik drūmi un smagi, itkā viņa

pasaulē nebūtu ne stariņa gaismas.

„Vītušas sarkanās rozes,

Zudusi kvēlošā smarša.

Pelēku dienu virkne

Ņirgājas pretī..." (Ug. 9. lpp.)

Un tai paša dzejolī dažas rindas talak:

„Atnāk šodiena,
Paiet šodiena,
Atnāk rītdiena,
Paiet rītdiena —

Bez nozīmes paiet visas!" (Ug. 9. lpp.)



Un tomēr — kaut viņam sāp dvēselē visas zemes sā-

pes, kaut atmirdz_vina darbos baigas nākotnes nojautas —

viņa dvēsele apstājas un apstājas vēl pie daiļuma, no kura
šķirties, aizejot, grūti:

„Un tā vien manim liekas,
Kā projām būs jāaiziet
No sāpju tvīksmainā gaisa,
Kur manas rozes zied.

Būs jāaiziet tāļu prom ...

Manas rozes paliks tepat,
Manas mīļās, sārtās rozes

Vairs neredzēšu nekad! (Ug. 55. lpp.)
Būs vēsi dzidra debess ...

Man tāļāk, tāļāk būs klīst

Un garā mūžīgi redzēt,
Kā manas rozes vīst." (Ug. 55. lpp.)

lelejot visu sevi darbā, šai lielajā daiļuma nesējā, Diev-

kociņa dvēsele atraisās no ilgās tumsas verdzības un ietrīsas

neaizmirstamās rindās:

„Mirdzošā rīta stundā

Līksmas pār mani nāca:

Saules plīvuros tinos,

Sudraba smiekliem smējos.

Cīruļi laidās pret sauli,
Dziedot zilganā dzidrē;
Mana dvēsele līdzi

Pelēkiem cīruļiem laidās.

Mana dvēsele līdzi

Peldēja gaismas jura,
Mana dvēsele līdzi

Dziedāja mirdzošas dziesmas." (Ug. 79. lpp.)

Dzīvodams Rīgā, Dievkociņš turpināja iesākto jaunatnes

audzināšanas darbu, pats izdodams divi grāmatiņas: „Bērnu

pasauli" un „Bērnu pasaules bibliotēkas pirmo num." Šais
divi mazajās grāmatiņās Dievkociņš sakopoja visu labāko,
kas tai laikā bija uzrakstīts bērniem. Dievkociņš ap šiem sa-

viem izdevumiem gribēja pulcēt visus tos rakstniekus, kas

interesējās par daiļuma sajūtas izkopšanu bērnos: Akurāteri,

Baltpurviņu, Poruku, Zvārguļu Eduardu un citus. Viņa
nodomi bija ļoti labi un atnesa latviešu gara dzīvei daudz

laba, bet — pašam Dievkociņam tikai ciešanas, jo iz-

devumi nerealizējās. Dievkociņam saka trūkt līdzekļu.

14710*
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Viņš gan strādāja vairākos laikrakstos, bet — cik gan
varēja nopelnīt ar dažu iespiestu pantu? Bet viņam cita dar-

ba nebija. Ļoti zīmīgi Kārlis Krūza saka par šo laikmetu

Dievkociņa dzīvē: „lzklausījās tā savādi, ja kāds toreiz teica,

ka viņš ir tikai rakstnieks. Vajadzēja citas nodarbošanās, lai

varētu dzīvot."

Rīgā pavadītais laiks Dievkociņam sagādāja daudz cie-

šanu. Viņš kāvās ar trūkumu, aizņēmās naudu un, nevarē-

dams to atdot, sanāca konfliktā ar dažu labu mīlu biedru.

Tas viss plosīja Dievkociņa maigo dvēseli, un viņš bija tuvu

izmisumam. Radās arī vēl kāds lūzums Dievkociņa privātā

dzīvē. Lasot dažas tā laika dzejas, liekas, ka viņu uz mūžī-

giem laikiem atstājusi kāda mīļa būte, jo kāds dzejolis sākas

rindām:

„Ardievu, mana mīlestība,
Ardievu sārtais rožu rīts!

Tu jaukais sapnis, lepnais sapnis
Nu kapu kalna aizvadīts.

Sirds tukša ..." (Ug. 56. lpp.)

Cita vieta atkal:

„Cik klusa ir musu maja

Cik drūma un sera ta,

Cik auksta ir musu maja,

Cik auksta un vientuļa!" (Ug. 14. lpp.)

Daudz jau raudāts, jo asaru vairs nav un „tikai pagatnē_ka-
vējas prāts". Gada beigās iespiestā dzejolī visas šīs sāpes

sasniegušas savu augstāko bangojumu. Dzejnieks
_

pārdzīvo
lielu sāpju un moku uguni, un tikai no mātes gūtā izturība

viņu glābj no bojā ejas. 1902. gada 7. decembrī Dienas lapas

literāriskajā pielikumā iespiež 4 garākus dzejoļus_ ar kopīgu
virsrakstu Ledus puķes. Visas tās ļoti spilgti a.ttēlo Dievko-

ciņa dvēseles pārdzīvojumus šai laikā. Mūzikalaka un vari

izjustākā, trausla savā iekšējā struktūrā ir trešā dziesmiņa

„Ka no tālienes":

„Kā no tālienes

Atskan dziesmiņa,
Pilna līksmības,
Pilna straujuma.
Kā no tālienes

Sārta_ gaisma līst —

Melnā tumsa zūd,
Valgā migla klīst.

Kā no tālienes
_

Ziedu vēsma plūst,
Senas atmiņas
Lidot neapkūst. —

Tomēr, tomēr viss

Sirdī sastindzis

Kamēr miruši

Dvēsles mīluļi." (Ug. 12. lpp.)
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Garīgi dzejnieks jau itka aizgājis no pasaules, kas viņu tik

smagi skārusi ar savu lielo, salto roku.

Baigārealismā brāzmo otrs dzejolis „Ziemeļa dziesma".
Katra vārda, jut ziemeļa salto elpu, kas saplosījusi dzejniekam
visu. Beigas:

„Es viņus vedīšu uz kapiem,
Šos manus mīlos miroņus;
Ar sārtu rožu kroni galvā

Rau, pirmā — mana mīla dus;
Ar zilpuķītēm izrotāta

Dus otra —■ mana cerība,
Un trešā — mana dzīves saule,

Mans mērķis, mana laimība.

Šalc, ziemel, šalc ar traku sparu,
Lai visas malu malas skan!

Man jāpošas uz kapu kalnu,
Trīs miroņi ir jārok man!" (Ug. 11. lpp.)

Te liekas ir kādas piezīmes vai pārdomas

Un tomēr viņš neaizmirst to, ka nav viens, bet sabied-

rības loceklis. Vēl 1902. gada beigās viņš lasīja „Auseklī"
referātu par tautskolu nākotni. Tas rāda, ka viņš pat savas

dzīves grūtākajā laikā nav aizmirsis domu, kas viņā sāka

kvēlot jau Litenē. Viņš vēl negribēja padoties, aiziet no cī-

ņas, jo viņš vēl gribēja — cīnīties.

Loti interesantas ir Kārla Krūzas atmiņas par Dievkoci-

ņu šai laikā. Viņi iepazinušies abi „Auseklī", kad Dievkociņš
lasījis par tautskolu nākotni. Vēlāk izveidojušās draudzīgas
attiecības. Katru dienu Dievkociņš atnācis pie Krūzas, un tad

abi daudz runājuši. Dievkociņš runājis par to, ko viņam
sirds teikusi. Un tas, kā Krūza saka, bijis kautkas dziļi sir-

snīgs, nenorobežots un plašs. Jau toreiz runājuši, ka vajadzē-
tu nodibināt kādu rakstnieku pulciņu, kas strādātu pret ten-

denci mākslā. Dievkociņš nepievienojies tā laika domai, ka

bērnā jāattīsta prāts un materiālistiskais pasaules uzskats.

Jau toreiz viņš manījis kurp tā laika jaunatni novedīs nodibi-

nātie skolnieku pulciņi. Viņš visvairāk uzsvēris bērna dvē-

seles daiļuma attīstīšanu. Viņš arī neatzinis tā laika vienpu-

sīgo mākslas kritiku.

Ta redzam, ka Dievkociņš nekad nav bijis vienpusīgs,
tendenciozs rakstnieks.

Dievkociņš ir arī tulkojis daudz darbu no krievu valo-

das. Raksturīgi, ka Dievkociņš atdzejojis, pa lielākai daļai,
savai dvēselei radniecīgus darbus. Tā viņš tulko Puškina,
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Lermontova, Nadsona un sevišķi daudz dzejnieces Allegro
darbus. Viņa tulkojumi varbūt nav tik pilnīgi kā vienam ot-

ram latviešu dzejniekam, bet: redzams, ka šai lietai viņš tu-

vojies ar lielu sirds siltumu. Allegro pirmo dzejoļu krājumu

viņš pārtulkojis visu. Viņš sarakstījies ilgu laiku arī ar pašu
dzejnieci, lai varētu šos dzejoļus izdot kā oriģinālā — ar vi-

siem dzejnieces zīmējumiem. Allegro viņam arī atsūtījusi va-

jadzīgās klišejas, bet šis krājums palika neizdots. — Redzam,
ka Dievkociņš nedzīvoja cittautu literātūras modernākajās pa-

rādībās. Viņš, liekas, nepazina, jo nav tulkojis, ne Baļmontu,
ne Merežkovski, ne Brjusovu, ne Beliju. Dzīves apstākļi to

viņam neļāva.
Prozas tulkojumi ir jau tuvāk Dievkociņa laikam. Tā

viņš tulkojis Leonida Andrējeva, Veresājeva, Gorkija, Gariņa

darbus. Mazāk vērtīgs ir Polonska dramatiskās fantāzijas un

Kolcova melodeklamācijas tulkojums. lesākts, bet nepabeigts

bija Tolstoja „Kara un miera" tulkojums. Lielākie tulkojumi Ve-

resājeva „Bez ceļa" un Andrējeva „Sarkanie smiekli" iznāca

ari atsevišķos iespiedumos. Dievkociņam tuvs bijis Veresā-

jevs, liekas, tuvāks par citiem prozas rakstniekiem, kurus
viņš tulkojis.

Kāda garāka dzejojuma tulkojums liek domāt, ka Diev-

kociņam nav bijusi sveša Būdas reliģija, jo viņš tulkojis dzie-

dājumu „Budas kārdināšana" no Lalitavistaras — grāma-

tas, kurā aprakstīta Būdas dzīve. Tas ir ari visgarākais

Dievkociņa tulkojums pantos — 197 rindas.

Atnāca 1903. gads, bet tas Dievkociņam neatnesa pār-

maiņas. Un tad pietrūka spēka, kaut liela bija griba vēl cī-

nīties par saviem centieniem. Bija jāpārtrauc darbs Rīga,
kur viņš gan nodzīvoja vēl līdz jūnijam. Kādā jūnija rītā viņš
atstāja Rīgu. Vēl abi ar Krūžu gājuši kādu gabalu un sarunā-

jušies. Sarunā Dievkociņš teicis, ka varbūt pienākšot reiz

labāki laiki un viņi varēšot turpināt iesākto darbu. Gaišu seju

viņš atvadījies, ātri uzlēcis uz sava velosipēda un aizbraucis,
lai nekad vairs neatgrieztos uz Rīgu. Šis gājiens prom no

Rīgas viņam liekas kā gājiens arī prom no visām sāpēm, jo
ir dažas rindas kādā viņa dzejolī:

„Es ziedoņa pļavas redzēju.
Ar puķēm visskaistākām postas,
Bet — nejauka pasaule dzīvoju,
Kur puķes no salnām tiek kostas." (69. lpp.)

„Aukstā pasaulē dzīvoju un salstu," „Tukšā pasaulē dzī-

voju un dzirdu tik trūkuma vaidus." Un pēc tam, itkā gavilē-
jot, izskan nākotnes valsts ilgas:
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„Ak, dibināsim sev dzimteni,
Kur nav ne salnas, ne naida,
Par ziedoņa pļavām kur mīlīgi

Visspulgākā saulīte smaida.

Tur bagātas druvas viļņojot

Dveš mieru strādnieka krūtīs
...

Ak, jūtu, ka projām ceļojot
Jau stāvu ceļa jūtīs!.." (Ug. 69. lpp.)

Viņš aizbrauca uz Lielzalvi, lai tur turpinātu pārtraukto
skolotajā darbu. Viņš cerēja, ka tur būs labāk. Par to lie-

cina dzejolis „Pēc pelēkām dienām":

„Pamirdz gaišzils debessturis,
Atklājas no mākoņiem,
Spoža balta gaismas straume

Nolaižās pār klajumiem.

Daba, liekas, pasmaidīja:

Klat nu drūmam dienam gals,

Izmirkušā, slapjā zemē

Salien valganums un sals...
Bet tad atkal tumšas ēnas

Gulst uz klajumiem kā slogs ...

Nē, ak, nē! Lūk rīta pusē
Gaišzils viss jau debesloks!" (Ug. 74. lpp.)

Tāda jau bija arī viņa dzīve: gaisma mainījās ar baigi tum-

šām ēnām. Tikai viena viņš vēl nezināja — kas uzvarēs

reiz?

Kādu laiciņu Dievkociņš bijis arī Cēsīs, kamēr pilnīgi ap-

meties Lielzalvē. Par to liecina kāda vēstule Kaudzītes Ma-

tīsam. Vēstule rakstīta 1903. gada 14. septembri Cēsīs. Šai
vēstulē Dievkociņš uzaicina Kaudzīti darboties līdzi «Jaunī-
bas Draugā", jo viņš esot uzņēmies ar 1903. gada 11. num.

«Jaunības Drauga" nodaļas „Mazo drauga" vadību. Viņš esot

nodomājis lūgt par līdzstrādniekiem «Jaunības Draugā" visus

latviešu labākos rakstniekus, kas līdz šim, ar maziem izņē-

mumiem, izturējušies par daudz vienaldzīgi pret latviešu jau-

nības un bērnu literatūru. «Jaunības Draugs" jau arī esot

vienīgais latviešu jaunības un bērnu laikraksts. Te atkal re-

dzam Dievkociņa nesalaužamo enerģiju iemīļotajā darbā un

saprātību iesāktā realizēšanai, labos nodomus.

Lielzalvē pavadītais laiks ir pēdējais posms Dievkociņa
dzīvē. Pēdējais un arī visbagātākais posms. — Darbu Liel-

zalves skolā Dievkociņš sāka 1903. gada rudenī. Darba klasē

Dievkociņam bija maz, tikai 2—3 stundas dienā, jo viņš da-
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līja savu priekšmetu ar skolas vadītāju Eduardu Blūmu. Visu

brīvo laiku Dievkociņš veltīja rakstniecībai. Vienmēr strādāja
līdz vēlai naktij, un tomēr laika bija par maz, lai visu nodo-

māto, iecerēto paveiktu. Zalvē Dievkociņš pārtulkoja Leonī-
da Andrējeva «Sarkanos smieklus" un lielāko daļu Tolstoja
„Kara un miera". Daudz arī dzejojis. Visi žurnālos «Jaunī-
bas draugā" un «Bērnu priekā" iespiestie dzejoļi sacerēti

Zalvē.

Skolotāja Melbārža atmiņas par Jūlija Dievkociņa Zal-

vē pavadīto laiku ir vispilnīgākās, kādas par kādu Dievkociņa
dzīves posmu atstājuši viņa laika un darba biedri, jo Melbārdis

arī strādājis Lielzalves skolā. Varbūt, vienā otrā vietā dažam

liksies, ka Melbārdis centies Dievkociņu ideālizēt, bet visu-

mā, liekas, ka tā nebūs, jo par Dievkociņa gara centieniem

vispatiesāki runā viņa paša darbi, kas liecina to pašu, ko Mel-

bārdis savās atmiņās.

Visu laiku licies, ka Dievkociņš arvien domājis par kaut-

ko bezgalīgi tālu un šai domā iegremdējies ļoti dziļi. Tikai

kad kāds jautājis — viņš izrāvies no domām un, raudzīda-

mies pretim smaidošām, laipnām, zilām acim, atbildējis.

Dievkociņš bijis vidēja auguma, gaišiem matiem, ģērbies
vienmēr ļoti vienkārši ar baltu lakatiņu ap kaklu. Viss viņā

bijis patiess, vienkāršs, nemākslots. Augstprātība, uzpūtība
un lepnība bijušas Dievkociņam svešas lietas. Bijis arvienu

izpalīdzīgs. «Viņā mita", saka Melbārdis_ «tīra, kristalla

skaidrumā sirds, sirds, kas pilna ziedošanās mīlestības pret
mūsu mazo tautu." Dievkociņš nekad nav bijis apmierināts ar

jau sasniegto, iegūto, bet saucis: «Uz priekšu — pretim la-

bākai nākotnei, pretim saulainākām dienām."

Dievkociņš varēja būt pilnīgi salts pret visu, kas vi-

ņam bija svešs (— lādēt viņš nevarēja — tas bija pret viņa

centieniem, jo viņš lāstus uzskatīja par tumsas, garīgas tum-

sas sabiedrotiem), vai degt, sadegt nedalīti par savu mērķi.
Tāpēc viņš ari dzied:

«Es mūžam nīstu remdenību

Ta musu lāsts un moku spaids;

Ja nava karstas mīlestības,
Lai valda aukstais naids —

Tik naids un mīlestība iespēj

Celt debesīs vai ellē grūst,
Bet mūžam, gļēva remdenība

Bez īsta spēka sirdis rūst." (Ug. 24. lpp.)

Valsti viena otra vieta saka jau izpausties nemieri. Sko-

lotajiem bijušas tai laikā savas sapulcēšanās vietas, kur ap-
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sprieduši radušas pārmaiņas un jautājumus. Pa lielākai daļai
šīs apspriedes notikušas Rīgā. Tur sūtīts arī Dievkociņš no

Zalves, lai gan Dievkociņam politika bija sveša. Slepenās
apspriedes viņu neinteresēja, jo tam bija ne nacionāla, ideālis-

tiska, bet sociāldemokrātiska nokrāsa. Saite, kas Dievkociņu
saistīja pie šīs darbības, bija cerības atgūt savas tautas ilgoto
brīvību. Dievkociņam nebija arī mītiņiem vajadzīgo runātāja
dāvanu, jo viņš runājis diezgan klusu un, pa lielākai daļai, ru-

nāto nolasījis. Liekas, ka viņš arī tikai vienu reizi runājis tau-

tas sapulcē. Tas bijis 1905. gada rudenī, kad viņš pie Zalves

pagasta skolas nolasījis latviešu tautskolu reformu projektu,
kas, kā redzam, viņu nekad nav atstājis. Melbārdis atceras,
ka tas esot bijis līdzīgs tagadējai pamatskolu programmai.

Melbārdis savās atmiņās raksta arī par 1905. gada 17.

oktobri, kad Nikolajs II izdeva manifestu, kurā apsolījās dot

Krievijas pilsoņiem personīgo, vārda, sapulču un biedrību brī-

vību. Dievkociņš bijis loti sajūsmināts, prieka pilnām acīm

kratījis līdz sāpēm Melbārža roku, devis avīzi un rādījis, ka

iznācis manifests. To vakaru viņš bijis ļoti runīgs, priecīgs,
kā vēl nekad līdz tam. Pārrunājis arī Dieva esamību, ko

Dievkociņš aizstāvējis, lai gan toreiz bija pretēju domu sko-

lotāji. Zīmīgi viņa vārdi: „Ne individs, ne tauta nevar būt

bez sava Dieva. Jo zemāka attīstības pakāpe kādam cilvē-

kam vai kādai tautai, jo zemāks ir viņu Dievs un otrādi.

Man ir Dievs, un mans Dievs ir un paliks pie manis vienmēr,

jo viņš ir manī pašā: tas cēlais, tīrais, skaidrais un skaistais,
kas ir manī — tas ir mans Dievs."

Tālākā sarunā viņa doma bijusi šāda: . „Cik skaisti ir

satrūdēt! Visā un visur ir skaistums, ir Dievs. Ja dzīvības

rašanās ir atomu pārveidošanās process, tad ari dzīvības iz-

nīkšana ir tas pats. Šai pārveidošanās procesā mēs īsti iz-

jūtam skaistumu, īsti izjūtam Dieva esamību." —

Apbrīnojama ir Dievkociņa domu-skaidrība. Un var re-

dzēt, ka tā nav mirkļa sajūsma, bet ilgi pārdomāta, izcīnīta

atziņa, kas pilnīgi iekļāvušies dzejnieka personībā un pārvēr-
tusies par tās neatdalāmu sastāvdaļu.

Revolucionāru darbība sāka izpausties arvien krasāki un

arī krievu varas iestādes sāka pret to darboties arvien nežē-

līgāk. Bet nemiera uguni nebija tik viegli apslāpēt. Tūksto-

šiem latviešu jaunekļu sirdis bija iedegušās cīņā par brīvību,
bet Krievija tās mēģināja apslāpēt ar lodēm un pātagām. Cī-

nītāji gaidīja, ka notiks lielais brīnums: latviešu tautas aug-

šāmcelšanās. Arī Dievkociņš to gaidīja un aicina:



154

Ak, nokratīt putekļus vecos

Un visu, kas sagānīts!

Un mūsus šķīstus un jaunus,
Lai atrod dvēseļu rīts!

Tad iesim sniegbaltās drānās,
Kad jaunots būs mūsu spēks,
Un sarkaniem rožu kroņiem ■
Vērties —ka saule leks! (Ug. 81. lpp.)

Ka viņš šai laika gaida kautko bezgalīgi lielu, redzam

kada dzejoļa beigās:

«Negribu pelēkās dzīves,
Riebīgās kurmja gaitas,
Sīciņo, maziņo ilgu,

Sīciņo maziņo mīlu! (Ug. 64. lpp.)

Dažas _vietas jau sāka apcietināt tos, kas bija piedalīju-
šies vai runājuši tautas sapulcēs. Daudz skolotāju bēga. Sko-

las darbus pārtrauca. Tikai Dievkociņš bija mierīgs, jo viņā
bija liela apziņa, ka viņš nav vainīgs. Lielā drosmē viņš reiz

teicis: „Es neesmu neka ļauna darījis un tamdēļ neatstāšu

savu skolu, lai nak, lai pierāda ko." Bet Dievkociņš bija aiz-

mirsis, ka toreiz nekā nepierādīja, bet tikai darīja. Ļoti zī-

mīgs ir kāds gadījums.

Pec manifesta iznākšanas visi tika brīvāki, un sākās mī-

tiņu laikmets. Vietām jau notika postīšanas. To Dievkociņš
un apkārtnes skolotāji nosodījuši kādā apkārtrakstā ar viņu
parakstiem.

_

Bet tad dažus skolotājus apcietināja. Ari Diev-

kociņš gribējis braukt pie Jaunjelgavas apriņķa priekšnieka,
lai pieteiktos labprātīgi, ja apcietinot, lai apcietinot, jo neapzi-

noties, ka esot vainīgs. Te atkal redzam viņa lielo mieru un

apziņu, ka citus nevar vienus atstāt grūtībās. Jāatceras kāds
dzejolis Vientulības draugam (13. lpp. Ug.), kas beidzas rin-

dām:

„Es laime biju mazs un sīciņš —

Nu sāpēs būsim lieli mēs." (Ug. 13. lpp.)

Tomēr kāda neskaidra nojauta par savu likteni viņam toreiz

bijusi, jo 1905.. gada 31. decembra Mājas viesa liter. pielik.
dzejojuma «Mūžīgo spēku" fragmentā «Dvēseles drāmā" pē-
dējas rindas ir šādas:

«Ak, vītušas rozes
...

ak slāpusi uguns!
Cik pasaules telpa nu auksta un klusa!

Ak, iznīkt un pazust un nejust vairs mūžam!

Ak, uzņēmi mani, Nirvānas dusa!" —
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lai gan fragmenta vidu viņš vel dzied, ka

„Viss alkst un slāpst pēc mīlestības," ka

„Slava gaismai, zelta brīvībai, mīlestībai, diženībai, sa-

skaņai un dzīvībai." (32. lpp.)

Dievkociņa arestēšana notikusi negaidot. Dievkociņš
Lielzalves skolā pusdienojis pie Blūma kundzes. Pats Blūms

un Balodis, arī Lielzalves skolas skolotājs, bijuši jau aizbē-

guši. Pēkšņi ieradusies kāda karaspēka nodaļa, kas meklē-

jusi aizbēgušo skolotāju Balodi, un apcietinājusi Dievkociņu,
lai gan visu laiku soda ekspedīcija bija likusi Dievkociņam
mieru. Dievkociņu aizveduši uz Neretu. Pēc dažām dienām

Melbardim kads skolotājs Jānis Strautiņš slepeni paziņojis,
ka Dievkociņš nošauts. Viņu nošāvuši ceļā no Neretas uz

Jēkabpili, Biržu pagasta mežsarga Lazdām māju tuvumā 21.

janvāri (v. st).

Grūti atrisināms ir jautājums par Dievkociņa nāves die-

nu. Aplūkošu visus rakstus, kur šī diena minēta. Vispirms,
saprotams, visvecākos rakstus, bet tur noteikta datuma, diem-

žēl, nav. Pat D. brāļa Pētera rakstā (Jaunā Ražā IX 1907. g.)

šī_ datuma nav. Ir tikai atzīme, ka Jūlijs D. izvadīts 21. jan-
vārī. D. brālis arī noteikti pats nevarēja pateikt Jūlija nāves

dienu, jo viņa nebija Lielzalvē. Par to viņam varēja pastāstīt

Lielzalves skolotāji. Tā kā to lielākā daļa (Blūms un Balo-

dis) bija aizbēguši un apcietināti, tad vienīgie, kas tiešām, ir

bijuši tai laikā vistuvāk notikumam, ir Mēmeles skolotājs

Strautiņš un Melbārdis, kam Strautiņš 23. janvārī paziņojis,
ka Dievkociņš nošauts 21. janvārī. — Dažos rakstos ieviesies

tomēr 19. janvāris. Te visi vecie stili. Gulbja konversācijas
vārdnīcā atzīmēts, ka D. miris 7. februārī (j. st.), kas pēc vecā

stila būtu 20. janvāris. Tā konvers. vārdn. gājusi vidus ceļu.
Man liekas, ka pareizākais datums būs Melbārža minētais 21.

janvāris, vai pēc jaunā stila 2. februāris. —

Līdz ar Dievkociņu nošauti 3 citi. Lielā priežu meža

malā Dievkociņa līķis nogulējis līdz 23. janvārim viens, jo citi

nošautie jau bijuši aizvesti. Tikai 23. janvāri dabūjuši zināt

par Dievkociņa nāvi Lielzalvē. Ceļā Dievkociņš neesot va-

rējis labi paiet, un tāpēc krievu kareivjiem apnicis viņu vest,

viņi teikuši, lai nu bēgot prom, bet tad tūlīt viņu nošāvuši.

Daži atceras, ka tāds esot bijis Jaunjelgavas apr. priekšnieka

Fogta paņēmiens. Pavēlēs rakstījis, lai arestē to un to un otrā

pusē ar zīmuli atzīmējis, lai arestētā vairs nebūtu. Tad jau

vedēji arī zinājuši ko darīt.

Dievkociņam mugura bijis Bluma kažoks, ap kaklu pa-

rastais lakatiņš, uz deguna brilles. Lode bija iešauta galvā
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tuvu pie labās auss. Seja bija asinīm notecējusi, bet uz lū-

pām bija sastindzis viņa parastais, laipnais smaids, jo pat pē-
dējā dzīves mirklī viņš bija tikai moceklis. Dievkociņš ap-

glabāts 25. janvārī 1906. gadā Zalves kapos.

Vēl jāpiezīmē, ka toreizējais Rīgas mācības apga-

bala kurātors Ļevčins, kam bijusi loti humāna skolu po-

litika un kas, latviešu skolotājus cienīdams, aizstāvējis tos

pret reakcijas varu, sašutis par Jūlija Dievkociņa nelikumīgo
nošaušanu, panāca, ka turpmāk līdzīgas lietas tika nodotas

tiesu iestādēm un ievadīta katrā gadījumā izmeklēšana. Bet

Baltijas muižniecība panāca liberālā kurātora atsaukšanu, lai

gan pret pašu Ļevčinu muižniecība nekā nepanāca.

Ta Jūlijs Dievkociņš ar savu navi aizkavēja viena otra

skolotāja nāvi, jo Ļevčina rīkojums par tautskolotājiem pa-
lika.

1926. gada janvārī Zalves izglītības biedrība sarīkoja Jū-

lija Dievkociņa vakaru un uzcēla viņam mazu pieminekli.
Pārtrūkusi bija stīga, kas skanēja gaišā dziesmā. Pa-

lika nepadarīts darbs, liels darbs, jo pēdējā laikā Dievkociņš
bija domājis par latviešu rakstnieku darbu izdošanu krievu

valodā. Viņš jau sarakstījies ar krievu grāmatu izdevēju

Skirmuntu, un tas bijis ar mieru izdot Dievkociņa tulkojumus.
Šī darba kultūrvēsturiskā vērtība ievērojama, jo latviešu li-

teratūru tad pazītu ārzemēs daudz labāk nekā tagad.
Dievkociņš rokrakstā esot atstājis arī kādu bērnu anto-

loģiju „Saules dziesmas" un „Bērnu pasaules" otru daļu, bet

šos rokrakstus un citus D. papīrus, pēc Jūlija nāves, paņē-
mis viņa brālis Pēteris. Kur šie vērtīgie rokraksti palikuši,

nezinām, jo D. brālis vēlāk aizbraucis uz Krieviju un tur Sa-

ratovā miris 1920. gadā.

Tāpat neizplauka Dievkociņa dzejas zieds. Dziesma bija

tikko sākusi skanēt, bet dziesminiekam bija jāsaļimst negaisā.

Aplūkojot Jūlija Dievkociņa darbu formu, jāsaka, ka tā

ir vēl diezgan nepilnīga, neveikla, bet tur, liekas, vainoja-

mas valodas kļūdas, kas tagadnes lasītājam skan diezgan grie-

zīgi. Viena otra dzeja jau sasniegusi diezgan lielu pilnību
(„Kā no tālienes", „Pureņu ziedā", „Saules rīts"). Pēdēja

laika dzejoļi rāda jau ievērojamu gatavību, kas liecina, ka

dzejnieks arvien veidojies uz priekšu un izsmalcinājis savus

izteiksmes līdzekļus un ka no viņa varējām vēl kādreiz sagai-
dīt lielāku pilnību. Viņš rakstījis, pa lielākai daļai', četrrindu

pantos. Sastopami ir arī trijrindu un piecrindu panti. Lietā?

jis visvairāk jambus, kas bija piemēroti' viņa jūtu straujuma

attēlošanai un lasītājā izraisīja spilgtas ēmoeijas. Gandrīz
visos labākos darbos izjūtama klusa, elēģiska noskaņa.
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Kad mēs esam izlasījuši Jūlija Dievkociņa vienīgo dze-

joju grāmatu „Ugunsziedus", kas iznāca tikai pēc dzejnieka
nāves — 1907. gadā, un uzmeklējam kādā literātūras vēsturē

dzejnieka attēlu, tad redzam, ka viņa dvēseles pārdzīvojumi
un visa viņa dzīve, ko viņš neviltotu ielicis savos sacerēju-

mos, ir līdzīga viņa ārējam izskatam. No attēla mums veras

pretim labsirdīgas, maigas bērna acis. Augstā, platā piere
slēpj aiz sevis lielas domu dzīles un atziņu bagātību. Maz-

liet uz_ priekšu pastieptās lūpas tiecas katru mirkli laipnā bēr-

nišķībā pasmaidīt, jo bērnība it bijusi viņa brīnumu pasaule,
kurā atmiņās ieejot, viņš tapis atkal bērns, un tā viņš visu

mūžu ir bijis tikai bērns, kam katrs dzīves mirklis dod iespēju
veidoties un augt.

Smaidīdams viņš aizgāja no dzīves, bet smaidīdams viņš
nāk atkal mums pretim, ja atveram viņa vienīgo grāmatu vai

uzmeklējam viņa darbus sadzeltējušu laikrakstu lapas pusēs.
Un kaut bieži viņa dvēselē ir vairāk sāpju nekā prieka —•
vienmēr viņā ir kāda gaiša cerība, kas liek pārciest grūtu-

mus, lai sagaidītu jauno rītu. Un kaut liekas, ka ledus puķe
dažreiz pāraugs ugunsziedu — arī ledus puķē ir kautkāds ne-

tverams trauslums un maigums, jo ledus puķe salūst, tikko

tai pieskaras vismazākā elpas plūsma. Un taisni šis maigums

un trauslums ir visraksturīgākais Jūlijam Dievkociņam un

viņa dzejai. Ledus puķe ir arī visdaiļākā, un Dievkociņš vien-

mēr tiecās daiļā, lai daiļais būtu ap viņu un arī viņā pašā.

Bērnus viņš bezgalīgi mīlēja un saprata, jo viņam pašam bija
skaidrā bērna dvēsele, kas visur lika meklēt skaidro, mūžīgo

un daiļo, kas padara dzīvi daudz gaišāku.

Literatūra par Jūliju Dievkociņu:

1. J. Akuratera „Dienu atspīdumos" 44. lpp.;

2. Aronu Matīsa raksts par Jūliju D. „Latvju grāmata"
1926. gada 1. num.;

3. F. Birkerta ~1905. g. revolūcija cietušie skolotāji";

4. L. Bucenes raksts par J. D. „Latvijas sarga" 1926. gada

249., 251. num.;

5. R. Dienvidnieka raksts par J. D. „Jaunības Tekas

1921. gada 2. num.;

6. P. Dievkociņa raksts par J. D. „Jauna raža" 1907. gada

IX burtn.;
7. K. Krūzas „J. D. piemiņai" „Dzelmē" 1906. gada X

burtn.;
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8. Līgotņu Jēkaba „Par J. D. „Ugunsziediem"" „Jauna Ra

žā" 1907. gada IX burtn.;
9. K. Melbarža „Atmiņas par J. D." „Izgl. min. menešr.'

1932. gada 1. burtn.;
un vairākas latviešu literatūras vēstures mazāki rakstiņi
Vēl ziņas atrodamas šādos laikrakstos:

1) Progresā, 1907. g. 22. num. 1. lpp.;

2) Mūsu laikos, 1906. g. 26. aug. 2. lpp.;

3) Pēterburgas lapa, 1906. g. 26. aug.

Jūlija Dievkociņa sacerējumi.

(lespiesti laikā no 1898.—1909. gadam.)
Avoti: A. Ģintera materiāli rokraksta (pa daļai).

Svarīgākie saīsinājumi.

D. 1. — Dienas lapa.
D. 1. p. — Dienas lapas pielikums.
M. V. p. — Mājas viesa pielikums.
B. V. p. — Baltijas vēstneša pielikums.

1898.

1. Nervi, D. 1. p. 53. num.

2. Nāc šurpu daiļais dabas bērns, B. V. p. 195. n.

3. Jūtīgie, D. 1. p. 65. n.

4. Bālais (skice), D. 1. p. 83. n.

5. Tur miglā pagātnes tēli, B. V. p. 213. n.

6. Nāc, nāc! B. V. p. 225. n.

1899.

7. Mana dzīvība, D. 1. p. 30. n.

8. Visapkārt nakts, D. 1. p. 54. n.

9. A. S. Puškins (apcere), D. l.p. 123. n.

10. Par dzīvi tīru, sniega baltu, D. 1. p. 128. n.

11. Lūk rītos sārta blāzma aust, D. 1. p. 139. n.

12. Vienatnē, D. 1. p. 151. n.

13. Sāpju eņģelis (A. Bergam), D. 1. p. 186. n.

14. Mans gars pie tevis tikai mīt, M. V. p. 22. n.

15. Tu manim sapnī rādījies, M. V. p. 23. n.

16. Mūžīga nakts, M. V. p. _26. n.

17. Trokšņaina dzīvība apkārt man plūst, M. V. p. 29. n..

18. Starp ļaudīm nava mīlestības, M. V. p. 30. n.

19. Dvēseles sāpes, M .V. p. 33. n.
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20. Bērns būdams daudzi sapņoju, M. V. p. 35. n.

21. Caur melno, drūmi kluso nakti, M. V. p. 48. n.

22. Aiz bezgalīgas mīlestības, Austrumā 12. n.

1900.

23. Es gaidu, D. 1. p. 135. n.

24. (M. B. piemiņai), D. 1. p. 97. n.

25. Migla manu rītu klāja, D. 1. p. 146. n.

26. Nelaimīgā, D. 1. p. 163. n.

27. Lauka mēneša naktī, M. V. Mēnešrakstā X.

28. Mana staltā, baltā laime, M. V. Mēnešrakst. X.

29. Nevainība raud (skice), D. Lapā 192. n.

30. Vienatnē, D. Lapā 204. n.

31. Pa Daugavu, D. Lapā 217. n.

32. Par ungāru literātūru, D. Lapā 219. n.

33. Kad mana liesmojoša sirds, M. V. p. 8. n.

34. Mans kaps, M. V. p 9. n.

35. Ja nava līdzjūtīgas sirds, M. V. p. 10. n.

36. Nelaimīgā, M. V. p. 24. n.

37. Man nava miera, M. V. p. 26. n.

38. Zemes bērnam, M. V. p. 32. n.

39. Aust rīts, M. V. p. 31. n.

40. No darba, M. V. p. 36. n.

41. Jaunības spēkam, M. V. p. 38. n.

1901.

42. Ziedoņa vēsmiņa, M. V. p. 40. n.

43. Saules spiedi, M. V. p. 40. n.

44. Mēs ceļa malā nosalām, M. V. p. 47. n.

45. Atdzimšana, M. V. p. 49. n.

46. Mana zaļā vara (skice), D. Lapā 223. n.

47. Dzīvības dziesma, D. Lapā 204, n.

48. Dzīves vārgs, D. Lapā 205. n.

49. Mazā Minjona (skice), D. Lapā 208. n.

50. Noguris (skice), D
:

l. p. 240. n.

51. Dēmona smaidi, Vārda 36. n.

1902.

52. Atdzimšana (Lieldienas dzejols), D. 1. p. 86. ņ.

53. Kūstošs sniegs, D. 1. p. 96. n.

54. Smaršojošu ceriņziedu (K. Kr. albūmā), D. 1. p. 162. n

55. Jauni spēki, D. 1. p. 197. n.

56. Rudeņa dziesmiņa, D. 1. p. 227. n.
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57. Vītuši ziedi, D. 1. p. 275. n.

58. Vēsa laime, D. 1. p. 275. n.

59. Ziemeļa dziesma, D. 1. p. 275. n.

60. Kā no tālienes, D. i. p. 275. n.

61. Gurdā dienā, M. V. p. 23. n.

62. Ardievas, M. V. p. 27. n.

63. Mostas spēcīgas ilgas, M. V. p. 44. n.

64. Elēģija, M. V. p. 46. n.

65. Slimībā, Bērnu pas. bibl. Nr. 1.

66. Zelta sirds (stāstiņš), Bērnu pas. bibl. Nr. 1.

67. Mana ziedoņa dziesma (Fallizam), M. V. Mēn. X.

68. Mana laime, Saimnieču un zelteņu kalendāri.

1903.

69. Uzvaras svētki (proza), D. 1. p. 1/9. n.

70. Atmošanās, M. V. p. 2. n.

71. Pec pelēkam dienam, M. V. p. 3. n.

72. Sarkanais putniņš, M. V. p. 6. n.

73. Bez ziedoņa, bez smaršu vēsmām, M. V. p. 47. n.

74. Es mūžam nīstu remdenību, M. V. p. 47. n.

75. Vienatnē, M. V. p. 48. n.

76. Es ziedoņa pļavas redzēju, Saimn. un zelteņu kalendāri

77. Aiz laimes pārmēra, Apskatā 11. n.

78. Mūzika I, Apskatā 23. n.

79. Mūzika 11, Apskatā 23. n.

80. Dievas naktis, Apskatā 43. n.

81. Dusi vien, Pēterburgas av. piel. 2. n.

82. Rītam austot (psīcholoģija), Balt. Vēstn. 155. n.

83. Elēģija, Austrumā 712. n.

1904.

84. Zīlītes dziesmiņa, Apskatā 7. lpp.
85. Par polu jaunāko literātūru, Apskatā 10. lpp.
86. Atvasītes.
87. Ausekļa piemiņai.
88. Marmora tēls.

89. Sveicinājums. I
T ,

90. Ziedoņa dziesmiņa.
Jaunības drauga.

91. Saules rīts.

92. Saules staros.

93. Saules valoda.
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94. Zīlītes dziesmiņa, M. V. M. 7. lpp.
95. Sudraba zvans, M. V. M. 100. lpp.
96. Līliju pils ragana, M. V. M. 219. lpp.
97. Pret sauli, M. V. M. 778.-779. lpp., 927. lpp. bez cen-

zūras labojuma.
98. Zīlītes dziesmiņa, M. V. p. 7. n.

99. Baltās drānās, M. V. p. 15. n.

100. Dvēseles drāma, M. V. p. 52. n.

1906.

101. Savam vientulības draugam, Latvijas pielik. 23. n.

1907.

102. Savam vientulības draugam, Jauna Raža 113. lpp.
103. Elēģija, Rītā 17. lpp.

1909.

104. Ak neaizej mans draugs,
105. Atminēs, ļ Piebalgas kalendar.

106. Rudens saulītes mirdzošais stars, izd. Ozols — Cēsīs,

107. Tev dziedāju.

Bērnu pasaulē (izd. 1902. g.):

108. levadam.

109. Rudeņa dziesmiņa.
110. Saistīts (skice).

Jaunības literātūraslgrām. (izd. ap. 1900. g.):

111. Krēslā.

112. Pureņu zieda.

113. Sārtas zemenes.

1907. g. „Ugunsziedos" ir 89 dzejoļi un 1 skice. 27 dze-

joļi pirmiespiedumā.

16111
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K. Ieleja.

Dažas piezīmes par latviešu materiālās

kultūras pētīšanu.

Pēdējos gados diezgan daudz strādā latviešu materiālās

kultūras pētīšanā. Šai darbā plaši ir izmantotas tautas tradi-

cijas, bet sevišķi plaši viena to nozare — tautas dziesmas. No

vienas puses tā būtu apsveicama parādība, jo tas pētniekiem
dod iespēju iet dziļumā, bet no otras puses, kā zināma vienpu-

sība, tā jau mazāk iepriecina, jo līdz šim gandrīz novārtā

ir pamestas pārējās tradiciju nozares.

Runājot par tautas dziesmām, rodas jautājums, kāpēc gan

līdz šim nav vēl izmantotas pasakas un teikas, kas taisni ma-

teriālās kultūras pētīšanā varētu dot jo daudz. Protams, te

tūlīt radīsies balsis, ka, lūk, tās neesot tik nacionālas kā tau-

tas dziesmas, tām diezgan starptautisks raksturs. Ir nu gan

tiesa, ka daudzas pasakas un arī teikas ir ceļojošas, bet starp-

tautisks būs tikai skelets, kamēr ārējais ietērps, čaula būs

vienmēr nacionāla, kas atspoguļos vidi, kādā tā radusies, kā

arī tautas raksturu. Protams, pie teikām un pasakām pētnie-

kam būs jāpieiet ar attiecīgu kritiku un jāprot nošķirt fantāzi-

jas radītos izrotājumus un pārspīlējumus. Bet tas pats jau ir

arī ar tautas dziesmām, kaut arī mazākos apmēros un arī še daži

cienījami autori savā entūziasmā grēko, noturot dažu labu hi-

perbolisku tautas fantāzijas vizmojumu par tīru zeltu, (tā vara

grīdas v. c. taml. lietas par faktiem tur J. Mazvērsītis savā

lauksaimniecības kultūras vēsturē). Tāpat gandrīz nemaz nav

izmantotas materiālās kultūras pētīšanā parunas, sakāmvārdi,

mīklas etc, kaut arī še slēpjas diezgan iespēju, jo bieži vien

še materiālā kultūra apspoguļojas daudz plašāk un interesantā-

kos aspektos nekā līdz šim izmantotajās dziesmās.

_

Kāds varētu būt izskaidrojums, ka šīs nozares līdz šim

atstatas novārtā? Galvenais motīvs gan laikam būs tas, ka

tas nebija publicētas. Bez tam dziesmas bija vispateicīgākais
pētījumu objekts galvenajiem pētītājiem —filologiem, kamēr pā-

rējās tradīcijas šiem pētniekiem aiz dažādiem motīviem bija
mazāk noderīgas. Tā arī materiālās kultūras pētnieki gluži
vienkārši aiz inerces ievirzījās jau agrāk ierautā gultnē, un ci-

tam minēto pētnieku mazāk ievērotām nozarēm pagāja ga-

ram, kaut gan tās viņiem varētu dot varbūt daudz vairāk.

Vel viens iemesls, kālab šīs pārējās nozares palikušas neizman-

totas, varētu būt arī tas, ka še vajag pieiet ar lielāku kritiku

un daudz vairāk iedziļināties, lai izlobītu vajadzīgo.



Pec līdzšinējiem pētīšanas rezultātiem var teikt, ka tautas

dziesmu pētīšana ir jau kļuvusi par programmu, kamēr pārējās

tradļciju nozares atstatas novārtā, un tās izmantojuši tikai sa-

mēra reti autori. Līdz ar to pētīšana diezgan stipri cietusi, jo
kļuvusi nepilnīga un zināmā mērā, varētu teikt, pat vienpusī-
ga. Nevar te arī neatzīmēt, ka stimulu intensīvai dziesmu pē-
tīšanai devusi arī „Literātūras" plašā, illūstrētā tautas dziesmu

izdevuma iznākšana, kas pētīšanas darbā piesaistīja dažādu

nozaru speciālistus. Tur tika publicēti ļoti daudzi pētījumi, un

blakus_ jau pazīstamiem pētniekiem redzam arī daudzus jau-

nus vārdus. Daļa no šiem jaunajiem arī vēlāk ir turpinājuši

pētīšanas darbu, bet lielākā daļa ir aprobežojušies ar šiem pub-
licējumiem. Līdz ar to šie pētījumi ieguvuši pasūtinājuma dar-

ba raksturu, ar visam to labajām un ļaunajām īpašībām-. Pro-

tams, šādos apstākļos lielākā pētījumu daļa bāzējās tikai uz

dziesmām, kā to prasīja izdevuma redakcija, par ko tai ari

nekādus pārmetumus nevar izteikt, pārējās tradicijas izman-

toja tikai reti pētnieki, pie tam vairumā tie, kas ar tradiciju

pētīšanu bija nodarbojušies jau agrāk.

Atgriežoties atpakaļ pie jautājuma par latviešu materiā-

lās kultūras pētīšanu plašākā nozīmē, jākonstatē, ka līdz šim

pētīšanas darbā maz vēl izmantoti arī etnogrāfiskie materiāli.

Ka šeit var gūt ļoti labus rezultātus, to rāda tie pētījumi at-

sevišķās nozarēs, kas veikti šai virzienā, piem. tautas medi-

cīnā (prof. J. Alksnis) un architektūrā (prof. P. Kundziņš ar

saviem līdzstrādniekiem). Tomēr daudzās materiālās kultūras

nozarēs, sevišķi techniskās, pētīšanas laukā vēl pilnīgs klu-

sums, un šķiet, dažās nozarēs pat netiek vākti materiāli, vai

arī tos vāc ne senatnes pētīšanas, bet citiem, tīri praktiskiem

nolūkiem. Te varētu minēt Lauksaimniecībaskameras lauksaim-

niecības darba pētīšanas institūtu, kas pētī un salīdzina dažā-

dus lauksaimniecības darba paņēmienus, lai atrastu lietderīgā-

kos, jo izrādās, ka dažā labā gadījumā mums no saviem sen-

čiem nākas krietni vien mācīties, jo tie tīri praktiski atraduši

un lietojuši parocīgākus darba rīkus (savos samēros), ko taga-

dējā paaudze, paļaujoties uz mašīnām, viena otra gadījuma

piemirsusi. Tāpat šo rindiņu autoram sava laika, Jūrniecības

departamenta uzdevumā nācās strādāt, reģistrējot plostu un

ragatu tipus. Te varēja konstatēt, ka gandrīz katrā lielāka

upē ir savi darba paņēmieni un pludināšanas darba veidi, rau-

goties pēc upes režīma un citiem lokāliem apstākļiem. Ari

darba procesu un darba rīku nosaukumos bija diezgan liela da-

žādība.

Apsverot līdz šim veiktos darbus senatnes pētīšana, jā-
konstatē, ka pētīšanas darbā vēl daudzās vietās ir palikuši prā-

16311*
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vi robi, ko sevišķi var teikt par materiālās kultūras pētīšanu,
speciāli vēl uzsverot technisko kultūru. Te atveras plašs dar-

ba lauks technisko fakultāšu studentiem, kas šai virzienā vēl

gandrīz neko nav darījuši, arī inženieri ir palikuši, ar retiem

pasīvi šai jautājumā. Kā patīkamāku izņēmumu

var minēt architektus, ar architektūras fakultāti priekšgalā,
kam dažādu nozaru inženieri varētu sekot kā labam parau-

gam.

Vislabākos panākumus gan varētu gūt tikai techniķu un

valodnieku sadarbībā: pirmie pētītu technisko elementu, otrie

valodniecisko, jo darbi, kur viens veic visu, nevar būt pilnīgi,
jo kā inženieris varbūt nevarīgs lietu nosaukumos* tā valod-

nieks viegli klūp technikā. Darba dalīšanas teicamos rezultā-

tus loti labi rāda modernā technikā, to liecina visa tagadējā
kultūra. levest šo darba dalīšanu mūsu senatnes pētīšanas
darbā un pievilkt līdz sim kūtros technikas nozaru darbinie-

kus ir tuvākais un nepieciešamākais uzdevums.

L. Bērziņš.

Senas lieldienas

Rīpeles lieldienas bij vislielākie svētki. Gan arī ziem-

svētkiem sava loma, jo bij jāiet ābeles purināt.

Ziemassvētki sabraukuši

Rakstītam kamanām;
Ejiet, bērni, saņemiet

Basajam kājiņām!

Par ābeļu purināšanu, basām kājām dārzā izskrienot,

bērni tad iekšā ienākuši dabūja savu algu kāda noglabāta
ābola veidā. Bet tagadējā greznuma ar spožo un mantām ba-

gato eglīti senie ziemsvētki nepazīst. Gan ar ziemsvētku

laiku saistās arī maskošanās, bet tā nav īsti koncentrēta ziem-

svētkos, bet izdalās uz Mārtiņiem un vastlāvjiem. —

Lieldienas, turpretim, t. i. senajās lieldienas, ir ap-

stākli, kas šo svētku nozīmi sevišķi izceļ.

a) Lieldienas seko ilgam un dziļam gavēnim ar ciešanas

laika noskaņu. Pēc šāda laikmeta lieldienas prieku skaņas
ir sevišķi spilgti sadzirdamas.

b) Lieldienas ir arī pavasara svētki. Slāpes pēc saules

un siltuma_ mus pavada visur. Bet iedomāsimies senos dzī-

vokļu apstākļus, un vēl uz laukiem, tad mums taps saprotams»
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3ta toreiz lieldienu saule naca ka atsvabināšana no tumsas, no

šauruma un sala, īpaši bērniem, kas ir tradīciju turpinātāji,
lieldiena bij patiesi liela diena. Un ja

Ziemassvētki, liela diena,
Tie Dievam lieli laiki,

tad uz Dievu bija pārnestas tās izjūtas, kas mājas pārņēma

šinīs svētku laikos, īpaši gan lieldienās. Varam arī iedomā-

ties, ka latvieši ir labprāt uzņēmuši lieldienas_ vārdu, kas ir

aizņemts no slāviem. Jāpiezīmē, ka kuršu kapās lieldienas

vēl šodien bez jebkāda tulkojuma sauc par velikam.

c) Lieldienas laicīga rakstniecība. Cik nozīmīga ir liel-

dienu saule, to gaiši rāda Fausts, kur redzam cilvēkus no mū-

riem pec gaismas ara spraucamies.

Jau strautiņi čalo no ledus brīvi,
Caur ziedoņa smaidiem dzīvība modās;
Pa ielejām zaļo un cerība rodas,
Un vecene ziema, apnīkstot dzīvi,
Uz kalniem un gravām atpakaļ dodas.

Bet ziedi vēl pilnam nav plaukuši,
To vietā tai pušķoti cilvēki.

Jel pagriezies nu uz šo pakalnu,
Tur noskaties lejā uz pilsētu,

Kā visi tur raibā ņudzeklī jaucas,

Iz biezajiem, mitrajiem mūriem tie spraucas,

Ikkatrs šodien pušķoties traucas,

Tie svin, ka tas Kungs ir uzcēlies, ,ne svin, Ka iās rvuugb ii uitcncs,

Ir paši tie līdza modušies

Un steigušies atstāt smacīgās telpas,

Kur viņi pie vienmuļa amata

Zem zemajiem griestiem slāpa bez elpas.

lepriekš ari māceklukoris dzied:

Radībā briestoša

Valda viņš spēcīgi etc.

d) Jo vairāk šāds lieldienu raksturs tad atspoguļojas ga-

dīgajā dzejā, ar ko mūsu tēvi dabūja iepazīties priekš apmē-

ram 250 gadiem.

Tā Fīrekers, Kurzemes dz. gr. Nr. 127 dzied:

Kristus, tas stiprais karavīrs.

Kur: Debess un pasaul' prieku jūt.
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Vai arī:

Šo augstu svētu lielu dien

Lai jauki līksmo ne viens vien,

Bet visas grūtas sirdis:

Dzīvs ir, kas bija miris.

Sakāt no sirds ar prieku: ja,

Un dziedat: allelujā!

Sevišķi raksturīgi:

Tā saulīt' kašu lecin lec;
Rād' silt' un skaidrāk savu svec';

Putniņi gaisos čakli dzied

Un sāk pa pulkiem, skriet un diet,
It kā tie gribēt' teicināt

Un Kristu dzīvu sveicināt.

Par baltu ziem' ciets salis lauks

Top ap šo laiku mīksts un jauks:
Tā zeme zaļus svārkus ņem,
Tās straumes cietu ledu vem;

Ar pūpolīšiem mežs izplaukst,
Un puķes rada visur lauks.

Tā nu lieldienas ir tautas dzīvē loti zīmīgi svētki kā ar savu:

reliģisko saturu, tā ar savu atmodu dabā. Tad nu varētu gai-

dīt, ka arī tautas trādicijās viņas būs pametušas dzijas pēdas.
Bet tas te pavisam citādi, un lieldienas šinī ziņā nepavi-

sam nevar salīdzināt ar Jāņiem. Ja Jāņiem L. D-ās ir veltīti 927

numuri ar daudz variantiem, tad lieldienu laiku min tikai 75

dziesmas (32.236—32.305). Kā redziet, vai labāki sakot,

dzirdiet, starpība ir milzīga. Raksturīgs ir arī tas apstāklis,
ka kopodams šo dažādo laikmetu dziesmas, Barons Jāņiem

ir veltījis diezgan plašu ievadu, raksturodams tur Jāņu iera-

šas. Lieldienu dziesmām šāda ievada nemaz nav. Nu būtu

tomēr nepareizi, ja no tam mēs secinātu, ka ar lieldienām ne-

saistās nekādu vecu ierašu, ticējumu un maģijas. Šīs ierašas

varbūt gan nevarēja gluži stabilizēties, jo lieldienas kā staigā-

joši svētki var būt diezgan dažādas dabas, drīz saulainas, drīz

arī vēsas un sniegainas. Kāds mazums trādiciju tomēr ar liel-

dienām saistās, un šīm trādicijām pamatos ir savi veci ticē-

jumi, kuru rezultātā ir maģija.

1) Saules kustība, 2) ola, 3) šūpošanās. Bez tam ierašas,

kontaminējas ar ierašām pūpolu svētdienā un Jurģos — Ūsiņa

dienā.
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I. Saules kustības.

Jau Fīrekera dzejā dzirdējām, ka tā „saulīt' kašu lecin

lec", tas nozīme, ka saule nevis vienkāršā nozīmē uzlec kā

ikdienas, bet ka viņa izdara_ to palēkdamās, ar lēcienu. Sen-
gaidīta saules uzvara Ir iestājusies, kas lēnām ir briedis, tagad
piepildās.

Izrādās, ka tādu ticējumu pazīst arī citas āriešu tautas.

Tā Albers, grāmatā Das Jahr v. seine Feste, Stuttgart 1917,

pag. 188. izsakās par šo apstākli: „Pēc vecas tautas tradīcijas
saule lieldienu rītā izdara trīs prieka lēcienus, un kas tos no-

skatās, tam netrūkst laimes visa gada gājumā."
Cik nu var saprast, tad ola ir noderējusi kā saules sim-

bols, kālab taisni olai lieldienu svētku ierašās ir īpaša vieta.

Leopolds f. Šrēders (Schroder), kas salīdzināmo mitolo-

ģiju pētīdams, daudz uzmanības veltījis latviešiem, par šo jau-

tājumu savā grāmatā Arische Religion, Leipzig, 1923, I un II

2. daļā pag. 184. izsakās šādi:

„Arpus Europas, pie persiešiem ola vēl tagad esot lieto-

šanā kā jaungada dāvana. Kā lieldienu dāvanai tai

piekrīt Europā pati izcilākā loma. Ir gan arī runa no vasar-

svētku olām, no olām (ko vāc kopā) maijkoka svētkos, no

olām, ko vāc kopā maija svinībām vai Jāņos, no olām, kas

izpūstas pušķo maijkoku v. t. j. pr. Visos šinīs un citos gadī-
jumos lieta grozās ap veciem pavasara un saules svētkiem,

kuros olai kā saules simbolam ir sava atbilstoša vieta (wohl
am Platz ist). Sakarā ar to ir gribēts olu uzskatīt par vecu

ziedu (Opfergabe), ko kādreiz vācu zemē sniedza pavasara

dievietei Ostarai. Ir arī pilnīgi iespējams, ka ola tiešām reiz

ir kalpojusi kā zieds. Mēs turpmāk redzēsim, _ka starp zie-

diem, kas ir nesti latviešu pavasara dievam Ūsiņam Jurģu

dienā, taisni olām ir izcila loma, un ar šo dievu mēs jau sen

esam iepazinušies kā ar vācu pavasara dievībai Ostarai vī-

riešu kārtā atbilstošu tēlu. Bet vecāka nekā olas lietošana

ziedojot gan pēc katras paticamības ir kustības burvība, olu

valstīšana un sviešana. Senāriska, seneuropeiska ir šī ieraša

bez šaubu."

Tad nu nav nekāds brīnums, ka lieldienu dziesmas mums

it sevišķi runā par olām; mazāk gan par olu krāsošanu, bet

protams, it nemaz par kādu zaķi, kas nestu lieldienu olas.

Par krāsošanu runā tikai viena, pie tam1
,

loti bojāta dziesma,
Nr. 32.293:

„ _ .

Pervesrm, māsiņas,

Raibas oliņas,
Šķiņķosim bāliņarn
Lieldienas rītā.
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Bet par olam ka tādam ir runa vairākkārt un arī gluži
labās dziesmās. Tā 32.238 (augšzemnieku dialektā):

Atiet lieldiena Par augstu kalniņ,

Zelta olas mētādama;

Aiziet lieldiena Par augstu kalniņ,
Zelta olas lasīdama.

32.250: Eit projām, lieldieniņas,
Ar baltami oliņām;
Es gaidīšu Jurģa dienas

Ar zaļo rudzzalīti.

Protams, ka par olām runājot, allaž domātas ir vistu

olas; bet nebūtu izslēgts, ka olām mūsu senču ierašās ir bijusi

sava loma, pirms vista bija atradusi vietu seno latviešu māj-
saimniecībā. Tā, piem., vairāk dziesmās ir runa par slokas

olām (30.065—30.068). Pie tam arī šinīs dziesmās ir runa par

pavasara apstākļiem, jo sloka jāj līdz pieguļniekiem, ko rā-

da blakus minētā lakstīgala un citi putni.

30.067: Sloka jāja pieguļa,
Četras olas vācelē.

Cik bus man, cik bus tev,

Cik kumeļu ganiņam?

Varētu gandrīz nākt uz domām, ka sloka te ir sieviešu

vārds; bet citu putnu minēšana mūs noteikti ved putnu pa-

saulē. Bet ja tā, tad jādomā, ka pavasaros ir meklētas arī

meža putnu olas. Arī tās derēja barībai, kaut arī mazākos ap-

mēros, un arī tās bija dzīvības simbols. Un nevien dzīvības,
bet arī veselības, jo iesista ola nav nekāda ola, tālab arī

saka: vesels kā ola.

Tā saulessvētki, par kādiem senajās lieldienās jārunā,

varēja olā atrast nevien saules attēlu attiecībā uz .kustību un

apaļumu, bet ar uz neizsīkstošo dzīvību. —

Vel jāpiemin, Ūsiņa svētkos Jurģos ir sevišķi 1 gailis un

olas bijuši tipiskie ziedojumi, piem. 30.060:

Ūsiņam gaili kavu

Deviņiem cekuliem.

30.077: Ūsiņam gaili kavu

Dzeltenām kājiņām.

Šīs Ūsiņa vai Jurģu ierašas jaucas ar lieldienu ierašām.

11.

Bet saule, uz vasaru iedama, cīnās ar tumsu. Ta arī
lieldienu ierašās var rasties savs simbolisks cīņas moments.
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Sitienam ir sava simboliska nozīme: ar sitienu cel vīrā; ar

sitienu apsveic jaunu uzvalku kā Jaunu plauku", un tāpēc

nav nekāds brīnums, ka arī lieldienu ierašas pazīst sitienu lie-

tošanu. Vispirmā kārtā šie sitieni gan varētu būt domāti nai-

dīgu varu laušanai. Kā kādās citās zemēs lieldienās sade-

dzina ziemas bubuli, acīm redzot saulei palīgā iedami, tā arī

pie mums un Vācijā lieldienu laiki pazīst rīkstes lietošanu.

Ulmaņa vārdnīca, lett.-deutsch, 1872 pazīst vārdu šaust, pie

kura piezīmē: olas šaust = zu Ostern mit Ruten schlagen,
wovon der Bedronte sich durch Eier loskauft. Šautnieki tad

ir puiši, kas lieldienu rītā vai arī pūpolu svētdienā iet apkārt
ar rīkstēm un vēl gulošos kuldami jautā: ko soli? un vēlas,
ka no tiem atpirktos ar olām.

Kur ņemtas šīs rīkstes? Ir veca trādicija, ka lieldienās

ir gājuši kalnā, mežā putnus baidīt. Putni dažkārt simbolizē

garus, īpaši Jaunus. Koku zari, kas šim nolūkam salauzti,

tagad labi noder kūtro mājinieku uzmundrināšanai. Acīm re-

dzot te ir kas analogs ar tiem zariem, kas Jānos aizraida ļau-

nos garus:

lestādīju asu dadzi

Tīruma

Burvjiem, raganām

Plevatu.

Vai arī:

Appušķoju laidariņu
Ar ābeļu zariņiem,
Lai izbada lauma acis,

Jānu nakti staigājot.

Gan man nav zināms, ka latvieši lieldienās būtu zarus

gar mājām sprauduši; bet šaušanai acīm redzot ir līdzīga no-

zīme. Te der salīdzināt bērzu meijas vācu sētā, par kurām
runā augstāk minētais Albers savas grāmatas 181. lappusē.

111.

Bet galvenā un sīkstākā lieldienu paraša ir un paliek

šūpošanās. Te atkal varam domāt par sauli, kas „kašu lecin

lec". Ar līdzīgiem, analogiem aktiem pēc vecas ticības var

dabai nākt palīgā. Tā tad lai saulei viņas lekšana izdotos,

var lēkt arī cilvēki. Šrēders savā jau minētajā grāmata

(11, 73. un 130.) par to izsakās šādi: „Bet īpaši svarīgs izra-

dās gan tas apstāklis, ka cilvēki paši ap šo laiku priecīga uz-

budinājumā lēkāja, dejoja un šūpojas, un tuvāka ka nekas cits

ir šo prieka izpausmju pārnešana uz saules buti" (pag. 72).
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73. lappusē Šrēders aizrāda, ka Rigvedā gaiši izpaužas

priekšstats par sauli kā. šūpolēm, un ka_ šim priekšstatam ir

vieta seno indiešu saulgriežu svētku rituāla.

Arī bulgāriem ir pazīstama šūpošanās lieldienās un Jurģos;
tikai tur šī paraša nav ar minētājām dienām saistīta tik cieši.

Šrēders turpretim brīnās, kālab latviešiem līgošana un šūpo-

šanās ir tik asi atdalījušās. Vai te sava loma nebūtu aukstu-

mam, kura dēļ cilvēku rīkles lieldienās klajumā vēl negrib
skanēt?

Lai nu kā, bet viena no raksturīgākām lieldienu parašām

latviešiem ir šūpošanās. Par to arī runā vislielākais procents

lieldienu dziesmu. —

Pats svarīgākais šinī ierašā ir acīm redzot augstā pacel-
šanās virs zemes, kas tad atbilst saules varonīgai lēkšanai.

Bet tā kā šī šūpošanās tādā kārtā tiek par simbolisku aktu, tad

tur visiem blakus apstākļiem ir sava sakrāla nozīme. Vispirms
vietai: Nedrīkst šūpoties derīgā zemē:

Nekaru šūpuli

Laba zeme:

Balandas vien auga,

Ne mieži, rudzi. (32.289).

Nedrīkst to gan tapec, ka šūpojoties vietu nomīda un pa-

dara neauglīgu.

Trīs gadi pazinu

Šūpoļu vietu:

Neauga mauriņš,
Ne dāboliņš (32.298).

Bet nedrīkst šūpoles kart arī virs ūdeņiem:

Man bāliņi pakāruši
Uz udeņa šupulīti:
Trūkst virvīte dārdēdama, <

Krīt māsiņa ūdenī. (32.258 2. var.).

Ja arī ūdeņi ne ikreizes draud ar noslīkšanas briesmām,
bet arī

.. .upes maliņa

Samirkst manas baltas zeķes,
Nokrīt zīļu vainadziņš. (32.259).

Tapec īsta vieta šūpolēm ir

Tīruma vidu,
Akmeņu starpā. (32.275).

Kalns ir īpaši iemīļota vieta, jo no turienes šūpoles ir tā-

lāk redzamas līdzīgi jāņugunīm,
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Lai redzēja ta māsiņa,

Kas tautiņu lejiņā. (32.260).

Visvairāk minēts tiek avota jeb alota kalns.

Lieldieniņa vaicāja,
Kur kārs šūpoles.
Avota kalna,

Siltajā saulē. (32.273).

Līdzīgi arī 32.272, 32.274 etc.

Šupoļuizskats un stiprums ir goda lieta. Jākar ir, piem.,
ozola zara. (32.272.) No šūpoļu rakstura var spriest, kas

tas kāris. Šūpoles, piem., raud jeb čīkst, ja tās ir

Vecu vīru kārtas,
Ne jaunu puišu. (32.268)

Kaut kādas gļēvas šūpoles ir kaunam viegli salaužamas:

Sveši ļaudis no niedres

Supoli kara:

Saberzu sauja,
Palaidu vējā. (32.280 4. var.).

Visur te iet līdz sava maģija. Ja ar kājām raksta

griestus, tad šūpotājos vasaru neēdīs „odi, masaliņas". To-

tiesu liniņu labad iet līgot vai šūpoties, lai liniņi šūpotos vai

līgotu.
Un kad aizmirstas maģija, atliek dzīves prieks, kas te

paužas, atliek bezbēdīga sadzīve, olu pelnīšanās, īsi mūža

pavasaris un šī pavasara prieks.

J. Bičolis.

Latviešu tautas dziesmu chronoloģijas
problēma.

Kā katrā disciplīnā, tā arī folkloristikas dziesmu zinātnē

jeb, pēc prof. V. Sinaiska termina, dainoloģijā ir savi darbapos-

mi. Tos izveido dominējošā materiāla izmantošanas metode.

XIX. g. s. lielāko daļu latviešu tautas dziesmu zinātnē

aizjem materiāla vākšana un savāktā praktiskā izmantošana

nacionālās atmodas centienos, visnotaļ arī nacionālās litera-

tūras radīšanā; materiāla zinātniskais apstrādājums spilgtāk
izpaužas teksta komentāros, kādi piem., Bitnera un

Brīvzemnieka krājumā. Šai posmā ietilpināms arī Kr. Barons

ar Latvju dainām; viņa dziesmu komentējums atklājas to sa-
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Kārtojumā. Pilnvērtīga savāktā materiāla zinātniskā analizē

sākas tik uz XIX. g. s. beigām, īpaši ar profesoru P. Šmita
dziesmu lietišķā satura un L. Bērziņa formas pētījumiem. Šo
darbinieku panākumi jo ievērojami; un īpaši arī tādēļ, ka tie

devuši ne tikai virkni jo svarīgu pētījumu, bet atstājuši arī va-

jadzīgos ierosinājumus tālākai disciplīnas attīstībai, pārejot no

pētījamā materiāla reģistrēšanas un primitīvās aprakstīšanas

posma
1

uz režģīgāku materiāla salīdzināšanu un nošķirošanu,

deskriptīvās dziesmu zinātnes vietā radot salīdzināmo. De-

skriptīvā tipa pētījumi palaikam reģistrē faktus, piem,., formā:

pēc t. dziesmām bija, darīja v. t. 1. Bāzēt gan bāzējas šie

pētījumi uz principiālām atziņām, ka, piem., latv. t. dziesmu

krājumi nešaubīgi liecinājumi par latviešu tautas psīchi un

kultūru jeb visnotaļ tie dokumentē kādreizējus — senus

vai pavisam senus — apstākļus v. t. 1.; bet trūkst šiem pētī-

jumiem filoloģiskās teksta kritikas, kas lūkotu skaidrot arī kat-

ras atsevišķas četrrindnieces raksturu pēc rašanās vietas,

laika un apstākļiem un autora. Kā pētījumi liecina, tad šī kri-

tika nav lieka un nenozīmīgaarī folklorā; un ja šī kritika, kā

šķiet, jo sevišķi varētu veidot tālāko t. dziesmu zinātnes at-

tīstību, tad jo svarīgi būtu arī mēģinājumi pakļaut t. dziesmu

masu zināmiem chronoloģijas pieturas punktiem. Šādā

aspektā tautas dziesmas būtu pielīdzināmas senču pilskalnam:
ir jau tā mērījumi, āriene aprakstīta; taču trūkst kultūras

slāņu šķērsgriezuma. Jeb arī: pie t. dziesmām jāpieiet kā pie

drupu kaudzes, kur lietpratēja rokai un acij jāatrod sava vieta

drumstalām, līdz var restaurēt sagruvušo templi.
Vai tas iespējams, un ja kauču par pāra %, tad kā?

I. Problēmas vēsture.

1. Ir liela virkne t. dziesmu pazinēju, kuru uzskats, ka

dziesmas vecas. Konkrēti, pa-lielākai daļai, vecumu tie ne-

nosaka. Tā archaismu, kauču izpildīšanas veidā, konstatē jau

pirmā dziesmu parauga uzrakstītājs Fr. Menijs savā darbā

Svntagma dc origine Livonorum (1632. g.)2

. Līdzīgi archaismu

•) Darba papilnam, zināms, arī šai zirjā. Vel joprojām, ka liecina

latv. folkloras krātuves dati, ir tautā ko vākt — gan vecu tautas dziesmu,
San jaunlaiku tautas dzejas veidā, pie kam arī šai ir sava vieta folkloris-

tikas problemātikā. Bet daudz lielākas precizitātes vajadzīgs deskriptī-
vajiem dziesmu pētījumiem; jo bieži šādi darbi neievēro materiālus, kas

runā pret pētītāju deduktīvajām atziņām.
2) Šis vīrs, kas kā pirmais Tērbatas universitātē piegriezies Livo-

nijas vēsturei, ar to domādams izcelt savu katedru, latviešu rakstos tiek

saukts par Fredericiju Meniju (sk. T. Zeiferta Rv. 12,I2, 61); taču arī

vāciska Fndricha latīnizeta forma ir Friedericus jeb Fridericus;
šī forma butu jāievēro.
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piešķir trochaiskajam (t. dziesmu) pantmēram J. Višmanis savā

poētikā Der unteutsche Opitz (1697. g.)3

.

XVIII. g. s. latv. li-

teratūras galva Vecais Stenders kā pirmais apzinīgi nodarbo-

jas ar dziesmu chronoloģijas problēmu. Savas gramatikas
1761. g. izdevumā (Neue vollstāndigere Lettische Grammatik...)
§ 215. un 1783. g. izd. § 219. Stenders norāda, ka par latviešu

poēzijas (2. izdevumā dzejas mākslas) pirmajiem, sākumiem

varot uzlūkot latviešu zemnieku dziesmiņas (2. izdevumā die

alten Nationalliederchens der hiesigen Bauren). No tām Sten-

ders, pie malas atstājis jānu dziesmas un dziesmas, kuru

priekšmets „balta māmulīte, zelta līgaviņa", izceļ • vēstu-

riskās (die historische Lieder) 4

,
kuru priekšmets: Dieva

dēli, Dieva zirgi... Saules meita, Meža māte, Jūras māte.

Tā kā tais esot pagānisma atliekas, tad Stenders gramatikas
1. izd-a § 216. tās sauc par diezgan vecām (ziemlich ait), bet

2. izd-a § 221. par ļoti vecām (sehr ait). XIX. g. s-ī pieaudzis
šī uzskata paudēju skaits, kā ari izveidojusies sava argu-

mentācija, kauču lielākajai daļai — arī joprojām XX. g. s. —

tas intuitīvs atzinums. Par dziesmu vecumu izsacījušies arī

visi ievērojamākie vācu darbinieki latv. folklorā, tā: G. Berg-
manis, fī. Katerfelds, G. Bitners, K. Ulmanis, A. Bīlenšteins.

G. Bergmaņa uzskats 1807. g. dziesmu krājuma (Erste Samm-

lung Lettischer Sinngedichte) priekšvārdos šāds: dziesmas

izmirst, ir vairs tikai aizvēstures dziesmu un saku paliekas
5

;

te dziesmu senuma argumentos doma, ka nav vairs dziesmu

ziedu laika — tas bijis kaut kad pagātnē. H. Katerfelds savā

rakstā Ueber das Lettische Volkslied (Mag. V, 1; 1835. g.),
dedzīgi aicinādams dziesmas krāt (Was also Noth thut, ist

Sammeln: 18. lpp.), izceļ to nozīmi arī tā, ka dziesmās ziņas

par Kurzemes jeb latviešu tautas vēsturi un veco dievmācību,

jo tās radušās senākos laikos (aus einer frūhern Zeit: 15.

lpp.). Par saviem piemēriem: Ekur stalti kara vīri, Mani

balti bāleliņi: Izsiruši tautu zemi!, Atved tautu zeltenīt' — un:

Zaļa, zaļa gaisma nāk; Vēl sarkana saule lec Vai! te mani

bāleliņ', Krievu pili dedzina — Katerfelds 16. lpp-ē izsakās,

3) 111. nod. § 6: Mit allem Rechte verdienet das Gēnus Tro-

chaicum, bey denen Letten, die Ober-und Erste Stellē | als das

ālteste | Edelste und ihnen natiirliche Gēnus...

4) Pec Stendera noradītajiem šo dziesmu priekšmetiem tas mito-

loģiskās dziesmas, bet pēc Stendera termina — episkās.
5) Bey den Letten, einem einfach lebenden Volke, findt man Lieder

und Sagen der Vorzeit, die ihnen heiling sind: und von denen ich glaube,
dass wir sie bis jetzt ūbersehen haben. Ich habe einige dichterischen

Ueberbleibsel, die sich durch muendliche Ueberlieferungen erhaiten haben,

gesammlet, ehe sie gaenzlich ausstorben oder verlohren gehen. —
Priekš-

vārdu sākuma teikumi!
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ka tās nešaubīgi skanas no senseniem, sen nogrimušiem lai-

kiem (so erkennt man unbezweifelbar Klānge aus einer ur-

alten, lāngst versunkenen Zeit). Katerfelds, tā tad, dziesmu

vecumu nosaka pec to lietišķa satura: bāleliņu siršana sve-

šās zemēs un krievu pils dedzināšana tam liecina, acīmredzot,

par senajiem latviešu neatkarības laikiem.

G. Bitners sava krājuma „Latviešu ļaužu dziesmas un

ziņģes" (Mag. VIII; 1844. g.) priekšvārdos ir domās, ka dzies-

mas stipri vecas. To Bitneram pierada tas, ka vienas un tas

pašas dziesmas pazīstamas kā Kurzemē, tā Vidzemē (sk. 111.

lpp.).
Ar lielāku rezervi izsakās K. Ulmanis un A. Bilenšteins.

Tā Ulmanis savā angļu publikai sagādātā latv. t. dziesmu tul-

kojuma kritikā (Ueber Lettische Volkslieder: Dorpater Jahr-

būcher II; 1834. g.) sakarā ar mitoloģiska satura dziesmām

runā par agrākiem; laikiem (... Lieder ..., die gewiss aus

friihester Zeit herstammen) un paliekām no senākiem laikiem
(sk. 399. lpp.). A. Bilenšteins rakstā Ueber lettische Volks-

poesie (Mag. X, 3; 1855. g.) aprāda, ka viscaur īstajai tau-

tas dzejai augstu vērtējama etnogrāfiska un kultūrvēsturiska

nozīme, bet jo sevišķi tas tā latviešiem, kam maz citu avotu

par tautas ārējo un iekšējo dzīvi visnotaļ agrākos laikos (103.

lpp.). Dziesmās konstatējamas vecā katolisma paliekas, tā-

pat vecā pagānisma (105.); bet bieži jādomājot par ļoti1 lielu

vecumu (sehr hohe Alter), kālab dziesmās arī svarīgs valo-

das vēstures avots (103. lpp.). Jaunākus uzskatus pauž Bi-

lenšteins lielajā darbā „Die flolzbauten und fiolzgerāte der

Letten" (I, 1907); tai B. etnogrāfijas avotos ierindo arī t.

dziesmas, jo tikai daļa to esot jaunāku laiku, bet lielākā dala
agrāko gadsimteņu un pat sirmāko pagānu laiku (... dieser

Lieder stammen, was eine Hauptsache ist, nur zum Teil aus

jūngeren Zeit, zum anderen grosseren Teil aus friiheren Jahr-

hunderten und aus dem grauesten fleidentum: IV. lpp.).
Var būt, ka šis Bīlenšteina uzskats par dziesmu vecuma da-

žādību izveidojies pamazam pētījumos; bet tāpat iespējams,
ka šos uzskatos ne bez nozīmes arī citu pētījumi.

No šo uzskatu paudējiem latviešos minami J. Sproģis,
Fr. Brīvzemnieks un Kr. Barons. J. Sproģis savus uzskatus

izsaka dziesmu krājuma lIaMaTHHKH jiaramcKaro Hapozi-
Haro TBopnecTßa (1868. g.) priekšvārdos. Lai gan priekš-
vārdu IV. lpp-ē Sproģis vispār runā, ka latviešu dzies-

ma bijusi lielā cienā jau dziļā senatnē, taču tālākais teksts

pierada, ka šī dziesma ir tiešām tā pati arī Sproģa krājumā
uzļemta latv. tautas dziesma (sk. IV. lpp. v. n.). Dziesma ap-
tvērusi visu latvieša pasauli; un tā kā lielākā tautas mutē
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uzglabājušos tradīciju dala atspoguļo pagānisma jēgumus, tad

šis laimīgais poēzijas laikmets visnotaļ attiecināms uz latvie-

šu aizvēsturi, latviešu neatkarības laikiem. Tad latviešiem

bijis idilliskais zelta gadsimtenis. Ar vācu laikmeta sākša-

nos dziesmu lietājums sācis mazināties; XIX. g. s. vidū, kad
— pēc Sproga — vācu varas kulminācijas punkts, palikusi diez'

vai tūkstošā dala no senās bagātības. Vēsturisko dziesmu

trūkumu izskaidro apstākļi; vēsturiskajos apstākļos nav bi-

jis stimula vēstures tradīcijām; latviešiem savus pieredzēju-
mus bijis pavisam aizmirst.

— Sproga metodiskais

pajēmiens vērtīgs; tas atkārtojas arī prof. P. Šmita pētīju-

mos, tik ar citādiem rezultātiem.

Fr. Brīvzemnieka domas redzamas vina krājuma
C6opHHK'L AHTponojiorHqecKHxi> h 3THorpa(pJHtiecKHXT> CTaTeiī II

(1873. g.). Tais atspoguļojas šis tas arī no Bitnera uzskatiem,
kas jo vairāk tiek saprotams, ja ievēro, ka Brīvzemnieks sa-

ticies ar Bitneru un tas lūkojis ievadīt Br-u dziesmu satura

dziļumā (sk. T. Zeifertu: Brīvzemnieks I, 1929, 178. lpp.).
Kā Bitners, tā Br. šķiro dziesmas un ziņģes (sal. Mag. VIII,
VI. lpp. v. n. un C6upHHKi> 10. v, n.), kā vienam, tā otram

dziesmu vecuma pierādījumos to izplatīšanās robežas (Mag.

VIII, 111. lpp., C6opHHKi> 12.). Pirmo chronoloģijas problēmu
Br. risina sakarā ar dziesmas un ziņģes aplūkojumu (10. v. n.);

pēc Br. domām grūti teikt, kurš no šiem veidiem vecāks: ir

ziņģes, kurās — acīmredzot, jaunākos laikos — iegājušas ve-

cas dziesmas; ir dziesmas, kas it kā senāku, ar laiku sabru-

kušu ziņģu daļas. Neraugoties uz ziņģes nelatvisko vārdu,

tās episkuma dēļ varētu to turēt par vecāku. Redzams te, tā

tad, ka Br. veco uzskatu varā par grieķu literātūras vispār-

nozīmīgo attīstību: sākumā eposs, tad lirika. Par latviešu

dzejas izcelšanās laiku — turpina Br. — iespējamas tikai hi-

potēzes. Daudzas t. dziesmas ir jaunas; to neapgāž arī šo

dziesmu mitoloģiskais saturs, jo latvieši līdz pašiem jaunāka-
jiem laikiem joprojām turējušies pie senču tradīcijām, tā ka ir

jaunākos darbos var būt pagānisma elementi. Bet daudzas

dziesmas ir arī jo senu laiku; tais kā spogulī atspoguļojas

maz pazīstamu, varbūt aizvēsturisku laiku dzīve. Senu, pir-

matnēju laiku skaņas ir arī tālo sirojumu dziesmās, kaut vis-

pār varoņeposs iznīcis
6

.
Lai gan Br. nemēģina dot noteiktus

chronoloģijas datus, tomēr tas ar to, ka nošķir jaunas un ve-

6) Br. norāda, ka Sproģis noliedzis latviešu _varone_posu. Tas tiesa:

Sproģis savā krājumā VII. lpp. norāda, ka pagāniskajā latviešu dzies-

mu_ ziedu laikā bijusi patriarchālā dzīve atsevišķas sētas robežas, bet ta,

zināms, nav varējusi radīt varoņeposam vajadzīgo vielu. _Ta redzams,
ka Br. ir gājis stipri uz priekšu vēsturisko apstākļu izpratne.
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cas dziesmas, ir arī tuvs visjaunākajiem uzskatiem.. Pagal-
mā 1881. g. iespiestajā darbā „Latviešu tautas gara mantas",
kam vairāk tautisko centienu mudinātajā nolūki, arī uzskats

par dziesmu vecumu, vienpusīgāks: t. dziesmas — „tautas

dzejīgas veclaiku atliekas" (210. lpp. v. n.); tais ziņas par vis-

senākajiem laikiem. Jo ievērojama te doma 211. lapp-ē, ka

t. tradicijas ir „dzīvas liecības tautas mutē par tautas garīgu

vēsturi"; še laikam pirmoreiz varētu saskatīt prasību t.

dziesmu materiālu pakļaut chronoloģiskajai perspektīvai; taču

Br-am, domājams, tādas prasības nav vēl bijis.

Kr. Barona uzskats kā Latvju dainu ievada pirmais tei-

kums ir tīri vai epigrafa lomā: «Mūsu tautas dziesmas ir pa

lielākai daļai mantojums no sirmās neminamās senatnes. —
—

— grūtajos vēsturiskos apstākļos, un tautas dzīvei pašai pār-

grozoties, kristīgai ticībai vecās pagānu ticības vietā iesak-

ņojoties, daudz vecās dzejas mantu nogrimis aizmirstības jūrā"
(LD. 12,I2

,
V. lpp.). Par Barona domām, tāpat kā A. Bīlenštei-

na, pareizi izsakās prof. P. Šmits: „Diezgan pareizi, kaut

arī ne visai noteikti" (Etn. r. kr. 11, 14). — Bet zināma neno-

teiktība ir visu šī uzskata pārstāvju formulējumos; visi tie

runā tik par vecu, senu vai jaunu, nemēģinot konkrēti aprā-

dīt, kas turams par vecu; bez tam runa ir par visu t. dziesmu

masu, tik retumis lūkojot chronoloģiju noteikt atsevišķām
dziesmām. Taču svarīgi, ka visi šie dziesmu pazinēji runā,
acīmredzot, par vienu un to pašu objektu, par dziesmām, kam

viena un tā pati forma un pat vienāda vielas izvēle. Tālab

no XX. g. s. raugoties pāri, piem., Menijam un Mancelim,

kuru acīs jau no iepriekšējā XVI. g. s. mantotā dziesma bija

sena, gluži dabīgi jānonāk līdz spriedumam, ka pēdējie 4 gad-
simteņi vien apliecina tradiciju lielo sīkstumu un senumu vis-

maz atsevišķos elementos, bet, zināms,, nav reti piemēri arī

teksta stabilitātei, piem., Menija uzrakstīto dziesmiņu „Manne
Balte Mamelvt" salīdzinot ar Barona krājuma 34388. dz. va-

riantiem jeb Manceļa Frazeoloģijas XIII. nod-as „Tu mali

vissu deenu Suņņam Puttru nhesamaH" ar Barona 8096. v. c.

2. Ir arī uzskati, ka t. dziesmas jaunas, _pieļaujot
varbūt nelielus izjēmumus. Gandrīz vai apriori varetu_ teikt,
ka šie uzskati nav nopietni diskutējami; tie varētu but sa-

protami tik tā, ka tie bāzētos vienīgi uz tiešām jauna mate-

riāla, bet tā tas nav. J. Zvaigznīte rakstā „Par latviešu tau-

tas dziesmām" (SDP. 111, 1860. g.) izsakās, ka bērnu iežu-

žināšanas dziesmas par «pelītēm* kaķīšiem un krauklīšiem",
dziesmas par «kumeliņu, auziņām, alutiņu", «miezīšiem, mdzī-

šiem" nav īstas tautas dziesmas; īstās, kurās «augstākas,
svētākas lietas" apdziedātas, pēc kurām nevarētu spriest, ka



„,musu tevu tevi tikai ganos un pieguļā gājuši un pie ugunsku-
ra sildījušies" resp., pēc Zvaigznītes nolūkiem spriežot, varoņ-

eposa dziesmas „sen pazudušas". „Tās, ko latvieši tagad
dzied (jāsaprot iepriekš norādītā satura), varbūt divi, trīs

gadu simteņus vecas" (citēta 14. v. n. lpp.). Un taču šo pašu
dziesmu vielu tur jau par vecu tradīciju ne tikai Vecais Stenders
XVIII. g. s-ī, piem. Mazajā bībelē norādīdams, ka „svētas
dziesmas" labāk dziedāt nekā „no māmulītes un kumeliņiem"
(sk. 1790. g. izd-ā 4. mācībā aiz Jaunās derības 3. stāsta);

arī XVII. g. s-ī Maucēja svētrunās tas pats. — K. Landers

savā Latvijas vēsturē (I, 1908) ir domās, ka latv. t dzeja uz-

plaukusi 15. un 16. g. s. (150. lpp.); arī visvecākās dziesmas,

kurās „apdziedāti veco latviešu dievi, ierašas, svētki" cēlušās

ne agrāk kā 15. g. s-ī (149.); pret to, kā rādās, nerunā Lande-

ram arī viņa norādījumi, ka „par latv. garīgo dzīvi sirmā senatnē

atrodam dažas ziņas... visvairāk t. dziesmās" (148.) un Ba-

rona dziesmu krājumā „daudz bagātu materiālu par latviešu

dzīvi, ierašām, ticību sirmā senatnē un vēlākā laikā — līdz

pat deviņpadsmitam gadusimtenim" (170.); tas tālab, ka pēc
Landera „ne par vienu no mūsu dziesmām, saprotams, nevar

sacīt, ka viņas būtu uzglabājušās patiesi no tā laikmeta, kurš
viņās tiek apdziedāts" (149.). 15. un 16. g. s. par tautas dze-

jas izveidošanās laikmetu L. tur tāpēc, ka nodibinājies feodā-

lisms, izveidojusies saimnieciskā sistēma, kas „zināmā mērā

apmierināja visu iedzīvotāju, visu šķiru saimnieciskās un sa-

biedriskās vajadzības un prasības" (150.), tāpat tikai šai laikā

latviešu valoda kļuvusi „par Baltijas Latvijas daļas tautu vis-

izplatītāko valodu" (149.). Redzams, tā tad, ka L. konsek-

venti pieturējies pie priekšvārdos (4. lpp.) norādītā zināt-
niskā marksima redzes stāvokļa": saimnieciskā dzīve no-

saka arī gara dzīvi. Taču metodiski šos pajēmiens nav tik

peļams, tam vismaz derīgas darba hipotēzes loma; tas atkār-

tojas arī citu pētītāju darbos, arī prof. P. Šmita, tik tie operē

ar kultūrvēstures laikmeta jēgumu.

Atturīgs dziesmu senuma problēma arī A. Pogodins
rakstā «OHepKt pa3BHTiH jiaTLimcKoā STHorpadpni 3a

nocjTEnmfl nHTHazmaTb jrETt" (>f\MHnp. 1904, III).

Pretēji J. Zubatijam, kas izsacījies par lielu dziesmu vecumu,

P. domās, ka apriori vien tam grūti ticēt: t. dziesmu kvartas

pēc savas dabas pārāk sīkas, labilas, lai ilgāki uzglabātos
(95. lpp.)7

.
Par Barona krājuma I. sējumu P. izsakās, ka tai

7) Arī Kr. Barons norāda, ka īsās dziesmas grūtāki paturēt atmiņā
nekā garākās,. Taču īso labākai, atmiņai ir palīglīdzekļi,, kauču saver-

šana virknē; un katrai tautai „apbrīnojama atmiņa priekš visam t. dzies-

mām, kamēr tauta vēl patiesi savas dziesmas dzied" (LD 12,I2, XXIII). Te
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maz archaiskuma (100.); dažos gadījumos grūti izspriest

dziesmas chronoloģiju, tā birkava un puda dziesmas var būt

vecas un jaunas (100.); mitoloģiskās parādībās, kā Laimā,

parādās zināms abstraktums, tai's sadzīvo archaiskie elementi

ar kristīgajiem uzskatiem 1 — tā tad, nevar uz tām attiecināt

sevišķu senumu; šais tradicijās vairāk izceļas poētisks tēls,

ne mitoloģiska būte (97.)8

. Pogodins tomēr 1) norāda kritē-

riju dziesmu relātīvā senuma izspriešanai: īsās latv. t. dzies-

mas ir vecākas par garākajām; tālab, ja 2 dziesmas ar vie-

nādu saturu, bet nevienādiem apmēriem, tad senāka var būt

īsākā; 2) norāda, ka varētu noteikt relātīvu dziesmu simbo-

likas chronoloģiju, jo variantu bagātība atļauj iepazīties ar

poētiskās radīšanas asociāciju procesiem, bet šie izprotami kā

laikmetisku apstākļu produkti (95.). Pogodina uzskatos no-

zīmīga doma par relātīvo chronoloģiju, bet metodiski vērtīgs

ierosinājums nodarboties ar atsevišķu dziesmu elementu iz-

pētīšanu arī chronoloģijas aspektā.

3. Lielākie panākumi un vērtīgākie ieskati ir domārm
ka dziesmas dažāda vecuma. Šo uzskatu darbos ir ari

pētījumi, kas lūko nosacīt kas vecāks vai jaunāks dziesmās

un rīkojas ar noteiktiem skaitļiem. Līdzīgas domas gan bi-

jušas arī vienam otram, piem. sevišķi Fr. Brīvzemniekam, bet

izcilie to pārstāvji profesori J. Lautenbachs, P. Šmits un A.

Švābe. J. Lautenbacha uzskati skaidri izpaužas viņa Latviešu

literātūras vēsturē (I—II). Tā kā lit. vēsturei jāpakļauj ari

burtniecība (I, 7), bet lit. vēsturei jārāda literātūras attīstīša-

nas un pieaugšana, virzieni un strāvas un šo izcelšanās un iz-

beigšanās motīvi, jārāda tautas „garīgās izglītības attīstības

gaita" (I, 8), un nav taču domājams, ka tautas dzejas laikā

nebūtu tautā savas attīstības, kauču arī gausas — pēc I, 11 —,

tad arī tautas tradīciju viela sakārtojama chronoloģiskā se-

cībā. Tik t. dzeja nav vēl izpētīta, „vēl neviens nav ņēmies

aprādīt, kad, kādā laikā dažādie tautas dzejas ražojumi cēlu-

šies" (11, 105), ir pārbagāta t. dzeja, „dziesmas un dainas bez

gala, bet tās visas ir bez vēsturiska sakārtojuma. Neviens

vēl nav mēģinājis viņu izcelšanās laiku kaut arī tik vispār,

partiešām pēc gadu simteņiem noteikt" (11, 484); vēl sīkāk

šai ziņā jāpiebilst, ka dziesmas sarga pati dzīve: kamēr, piem., tauta

Pieturas pie vecā kāzu ceremoniāla, tikmēr jāuzglabājas arī šī ceremo-

niāla tekstam, arī attiecīgo dziesmu veidā. Dziesmu pastāvīgais lietājums
dzīves vajadzībās tās glabājis tāpat kā tautas runa valodu.

8) Par to, ka tautas dziesmās kā dzejā maz mitoloģiskā satura,
runa arī M. Bruņenieks IMM. 1926, 11, 430. Pret Pogodina domām var

iebilst, ka arī poētiskie tēli, piem. Dieva dēli un Saules meitas, var būt
jo seni.



par gadsimteņiem nošķirt nav iespējams, mājienus tādam, no-

šķiramam dod „ārīgie dzīves apstākļi, sabiedriskais stāvoklis,
ļaužu šķiras" (turp.). Savā lit. vēsturē L. mēģina dziesmu

vielu sakārtot chronoloģiskajā secībā. Pieturas punktus vi-

ņam dod kādreizējais uzskats par mītu attīstību — to saturs

kļūst arvien cilvēciskāks: sākumā to varoņi dievi, vēlāk pus-

dievi jeb aizvēsturiskie varoņi, vēl vēlāk cilvēciskie vēstures

varoņi. Tā, pēc L., dievu teikas Dieva dēls Usiņš-Līgājs varoņu

teikā parādās kā Uluvirpuniķis — Niedrīte-Iliņš; bet aizvēs-

turisko varoņu Uluvirpuniķa, Lāčaugaiņa, Kurbada v. c. vietā

vēsturisko varoņu teikās parādās Aizmirstais virsaitis, Indu-

lis v. c. (I, 47. v. n.). Tā L. nokļūst līdz savam t. tradiciju

iedalījumaml: aizvēsturiskie jeb senie laiki un vidus laiki.

Senie laiki, savukārt, iedalāmi 2 posmos: 1. mītiskais jeb

dievu teiku, himnu periods; 2. (aizvēsturisko) varoņu teiku

periods. Pirmajā posmā ietelp dievu dziesmas, tā Dieva, Pēr-

kona, Saules, Dieva dēlu un Saules meitu, Laimas v. c. (I,
14—39); šie darbi ir sena kultūrlaikmeta reliģiskie pieminekļi

(I, 43), pirmatnējās ražīgās fantāzijas produkti (I, 46), tie

ir burtniecības sākumi sirmajā senatnē, vēl indoeiropiešu

pirmdzimtenē, kad radušies saules mīti, kopīgie dievu vardi

etc, kamēr tautām izklīstot pa savam turpmākajam mītnēm,

rodas (aizvēsturisko) varoņteikas (I, 8). Ar to latvieši_ parā-

dās radi visvecākajām klasiskajām indoeiropiešu tautām (I,

6), tā ka L. citā vietā var runāt par baltu tautu resp. arī

latviešu Riigvedu (OnepKH h3T> Hc-ropin jrar.-JiaT. HaponHaro

TBopnecTßa I, 221). Te tādas dziesmas, kā: Rāmi, rāmi

draudēdams, nāk pār jūru Pērkonītis ..., lebrauca saulīte

ābeļu dārzā ..., Šķieb, Dieviņi, rudzu lauku... v. t. 1. (I,

14. v. t,.). Otrā — aizvēsturisko varoņteiku perioda tradici-

jās Lautenbacham nav dziesmu piemēru, tā ka paliek it ka

zināms robs dziesmu tradīcijas attīstība, līdz tiek vidus laiku

posmā, sākoties vāciešu okupācijai XIII. g. s. Šim posmam

vairāki locekļi, kauču raksturīgi, ka arī te L. nevar dziesmas

atrast visu tradiciju vielas — tā ārpus dziesmām paliek vēs-

turisko varoņu teikas: 1. brīvestības laika dziesmas — „laba

daļa" vecāko kara dziesmu, kas radušas „brīvību, tevu zemi

aizstāvot" (I, 82—83); 2. vācu jūga t. dzeja ar kristīgas ticī-

bas un kungu klausības ietekmi, izceļot serdienības motīvu

(I, 83—8b un turp-s 11. s-a)
:

Otra perioda dzeju L. aplūko 11.

lit. vēstures sējumā paralleli rakstniecības attīstībai, ar to

iejemdams pilnīgi īpatu vietu lit. vēsturnieku starpa; ka pir-

mais L. piešķir it visai tautas un tautai domātajai literatūrai

sukcesīvo raksturu. Lautenbacha sakārtojums šads: 1. Dzies-

mas par latv. un vāciešu satiksmi, kas izdveš latvieša „īgnumu
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un sīvu naidu", „caurmera sacerētas ap to laiku, kad vācieši

iebruka Baltijā" (11, 106-107); te tādas dziesmas kā 31858,
31876 v. c.°. 2. Gada svētku un svinamo dienu dziesmas jeb

tā sauc. „gada mīts" cēlušās jeb — pēc L., pārdzejotas katoļu

laikos (11, 108—259); tāpat episkās t. dzejas gabali, kā par

„debess trepēm" (11, 259—345), kaut arī „te bijuši acīm redzot

tautas senie klasiskie paraugi" (t. i. dievu teiku

perioda!); te tādas dziesmas, kā 34043, 34042 v. c. 3. Ra-

dību un pirtīžu dziesmas vecas, bet laikam tik katoļu laiku

beigās radušās krustību un kūmu dziesmas (11, 345—449); šai

laikā dziesmas izmantotas arī audzināšanai (11, 449—453);

iesakņojušies kotoliski uzskati par miroņa dvēseli (11, 453—

459). 4. Zemnieku nebrīvības laikam pieder arāju un lauku

darba dziesmas (11, 484—545). — Ir bez tam arī atsevišķi no-

rādījumi; tie 11. sēj-ā, piem.: 149. lpp. — 32726. dziesma

radusies ne agrāk par XV. g. s. (apdziedāta Jāņa tēva zelta

pīpe ); 168.—33071. atgādina nostāstu par Kristu ar mācek-

ļiem laivā (un tā tad nevar būt veca); 182.—33238. katolis-

kais uzskats, ka svētie starpnieki starp Dievu un cilvēku;
393.—1486. 1. var.

10 visjaunāko laiku iespraudums (jaunskungs,
jkdze); 397.—1525. 2. var. vecās dzsk. datīva galotnes (kas
nosaka teksta rašanos ne vēlāk par XVII. g. s.); 426.—1885.,
kā šķietams, sirmas senatnes; 428. — jaunāka, vergu laika

sacerējumi 1893., 1894. v. c. — Lautenbacha uzskatos, tā tad.

zīmīgas šādas atziņas: tautas dzejai ir sava attīstība tāpat
kā literatūrai un tā dažāda vecuma; bez tautas dzejas attīs-

tības ārējiem faktoriem, kas liek tai progresēt vai pārveido-
ties vai pavisam izbeigties, ir ari visām tautām kopīgie
imanentie tradiciju attīstības likumi, kas ļauj arī latv. t. dzeju

sakārtot pa periodiem; latv. tautas dzeja visnotaļ izveido-

jusies jau priekš XIII. g. s., turpmāk tai nākuši tik jauni ele-

menti klāt jeb „uz veca celts jauns" (sal. 11, 346), tā Laimas

vietā radusies Māra v. t. 1. Metodiski auglīgs L. pajēmiens

pēc izteiksmes līdzekļiem un dzejas iekšējā satura noteikt pie-
derību literārās attīstības fāzēm; te L. izmanto Fr. Šillera
mācību par naivo (objektīvo) un sentimentālo (subjektīvo)
dzeju (11, 325) un konstatē „jau labi daudz no sentimentālās

dzejas vizuļiem" 5025. dz-ā v. c. (11, 331). Taču noteiktākas

kritikas trūkums Lautenbacham nav ļāvis tikt konkrētajā
darba līdz stabilākiem rezultātiem; bet tie, līdz kuriem ticis,

nav vēl izrevidēti un novērtēti.

_

9) Šai raksta viscaur izmantotas Kr. Barona krājuma dziesmas. Tā-

lab tas atstatas bez šifras BW, jeb — pēc prof. P. Šmita priekšlikuma
Daiņu vītnē (1935. g.; 8. lpp.) — B.

la) var. = variants.
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Visvairāk darījis problēmas labā prof. P. Šmits; viņa uz-

skati arī dominē rokas grāmatās. Savus uzskatus P. Šmits
izteicis īpašā rakstā „Par mūsu tautas dziesmu vecumu" (Etn.
r. kr. 11, 3—25); piezīmes par problēmu ir arī dažādos citos

rakstos, bet tikai kā papildinājumi, ne būtiski grozījumi. 3.

lappusē nominējis dažādos uzskatus par dziesmu vecumu;

vieniem tās jaunas, citiem latviešu tautas vecumā, vēl citiem

baltu vai pat indoeiropiešu pirmtautas senumā — P. Šmits izsaka

savus uzskatus, ka „ar gadu skaitļiem... dziesmu vecumu mēs

nekad nevarēsim apzīmēt", bet ir tiesības spriest „par dzies-

mās apdziedātiem laikmetiem". Tāpat 23. lapp-ē: „dziesmas
nevaram vis šķirot pēc zināmiem gadiem, bet gan tikai pēc

un kultūras periodiem". Taču laikmetus un kul-

tūras periodus Šm. nekonstruē vienīgi pēc latviešu materiā-

liem; latvieši nekad nav dzīvojuši par sevi, tiem vienmēr bi-

juši sakari ar apkārtējām tautām (sal. Etn. r. kr. I, 39: „nav

mums nekāda iemesla domāt, ka latvieši būtu bijuši itin kā

izslēgti no satiksmes ar kaimiņu tautām"). Bez tam arī kul-

tūrvēsturiskās resp. arī literārās kultūras attīstības gaita
ir stipri vienāda dažādām tautām, pat vispārcilvēciska (3. v.

n.). Tālab bāzēdamies uz etnogrāfu (fī. Hirta un 0. Šrāde-

ra) uzskatiem par pirmatnējās dzejas veidu un vācu folklo-

ristu [sevišķi O. Bekeļa (Bockel)] norādījumiem par literāro

strāvu centriem, izcelšanās laikiem un apstākļiem, P. Šmits
nonāk līdz savai tēzei, ka dziesmās atspoguļojušies vairāki

laikmeti, bet visvairāk laikmets no 13. līdz 16. g. s. (19. lpp.

v. n.). Šos dziesmu „ziedu laikus", kas visnotaļ jāsaprot kā

literārās jaunradīšanas laikmets, Šm. norāda arī citur, tā lito-

grafētajā lekciju konspektā „levads baltu filoloģijā" 24. lpp.,
Fr. Baloža rediģētajā „Latvijas archaioloģijā" (1926. g., 151.

lpp.), r. kr-ā „Latvieši" I (1930. g., 232. lpp.) v. c. Piejem

šos uzskatus arī rokas un mācības grāmatas, piem.: T. Zei-

ferts Rv. 12,I2
,

67. v. n. Kā 13., tā 16. g. s. par lūzuma punktiem
Šm. atzīst pēc analoģijas ar Vakareiropas viduslaiku dzejas

sākumu un beigām, arī krievu un orienta (7. v. n.), īpaši pa-

turot vērā, ka Baltija kā Vācijas province bijusi ciešos_ sa-

karos ar šo (9. lpp., arī r. kr-ā Latvieši 11, 10. un 13.), kā ari

ievērojot konkrētos vēsturiskos apstākļus — 13. g. s. sākas

vācu un katolisma laiki, 16. g. s. reformācija un kungu varas

pieaugums. Sevišķi izmanto Šm. 0. Bekeļa norādījumus par

tautas vienības un brīvības lomu t. dzejas pastāvēšana (7. lpp.

v. t.). Argumentos prof. P. Šmitam šie: 1) rakstu liecības

(15.—17.); 2) valoda (17.—19.)j 3) pantmērs (19.); 4) dzies-

mās apdziedātie kultūras apstakļi_ (19.). Vecāki par pašam
dziesmām var būt to elementi, ka atsevišķi epiteti un iztei-
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kurni (24. lpp.); mitoloģiskās pēc vecuma nav nošķiramas no

citām (turp.). Rakstā „Dažādi laikmeti tautas dziesmās" (r.
kr. Latvieši 11, 7—14) P. Šmits iepriekšējos uzskatus izsaka

vēl precīzāk, izmantojot tālākos pētījumus. Pēc dziesmās

atrodamām zinām par dzīves apstākļiem, kas atbilst trim laik-

metiem, dziesmas iedalāmas 3 grupās (7. lpp.); 1. grupas

dziesmās 13.—14. g. s. apstākļi (10.), 2. grupas 15.—16. (12.),
3. vēl jaunāku laiku. Šai rakstā zīmīgi divi apstākļi: 1) au-

toram lielāka skepse, tā 9. lpp. tas izsakās, ka nevar jautāt,
kad šīs dziesmas cēlušās, jo „mūsu dienu zinātne še nevar

dot nekādu noteiktu atbildi. Droši vien var sacīt, ka daža

dziesma pēc pirmiem pamatiem ir pat vecāka par apdziedamo
laikmetu un ir tikai1 vēlāku piemērota pazīstamākai kultūrai.

Vēl drošāki turpretī var apgalvot, ka dažas šādas dziesmas ir

kombinētas arī jaunākos laikos"; 2) tiek izcelta dziesmu mo-

tīvu neatkarība no atsevišķu dziesmu tekstiem (10. lpp.).

Prof. A. Švabes uzskati atspoguļojas raksta „Latvju
dainu vecums" (Lgr. 1923,

9/io, 13—19_un 1924, 2, 117—122).
Raksta īstais uzdevums ir kritiski novērtēt prof. P. Šmita do-

mas. A. Švābes iebildumi ir šie: 1) dziesmām, grūti noteikt

absolūtas uzglabāšanās robežas, var dziesmas uzglabāties 3,

4, 5 un vēl vairākus g. s. (15. lpp.; P. Šmits, tiešām, operē

ar tādām robežām, sk. Etn. r. kr. 11, 5. lpp.); 2) nevar lat-

viešu dziesmas skaidrot pēc analoģijas ar vācu dziesmām un

balstīties uz 0. Bekela (15,); 3) zemnieku „zelta laiki", kā

dzejiskajai jaunradīšanai labvēlīgs apstāklis, nav tik līdz refor-

mācijai (16.); 4) brīvība nav izšķīrējfaktors dzejas attīstībā

(17.); 5) tautas dziesmu pagānisko precību dziesmas nav at-

tiecināmas tik uz 13.—14. g. s., bet daudz plašāku laika star-

pu, piem., 10.—16. g. s. (119.); 6) dziesmu vecuma pētījumos

nevar ievērot tik saturu, jāievēro arī forma, piem. meldijas un

pantmērs un ritums (121.). Bez tam Švābe palielina dziesmu

rašanās laiku, tā radušās ir dziesmas arī 18. g. s-ī (18. v. t.,
117. v. t.) un priekš 13. g. s. (118. v. t.)

11

. Būtiski uzskati tie

paši: dziesmas dažāda vecuma un to iespējams arī noteikt.

Kritizē A. Švābe P. Šmita metodiskos pajēmienus, pats norā-

da jaunas iespējas chronoloģijas pieturas punktiem un pakļauj
analizei arī jaunu materiālu.

'

Metodiski nozīmīgi ir T. Zeiferta uzskati Rv. 12,I2
, 71. lpp.

v. t. Zeiferts, iepriekš aplūkojis dziesmu chronoloģisko sakār-

tojumos pēc kultūrvēsturiskā materiāla, norāda, ka dziesmās

ir arī dažādas „dzejas attīstības pakāpes", pie kam dziesmu

") Tas skaidri redzams Švābes Latvijas vēsture P (1925. g.),
lpp.: „Dainu sacerēšanas ziedu laiku rēķina no 12.—16. g. s. Bet

dažas dziesmas ir vēl vecākas, daudz ari jaunāku."
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dzejiskā vērtība „ne visai saskan ar viņu vecumu: ir agrāk
sacerētas dziesmas, kas stāv uz augstākas attīstības pakāpes
neka vēlāk sacerētās." Pirmatnējā attīstības pakāpe, kad

dvēseles satraukums izpaužas tik saucienu veidā, dažās šū-

puļa dziesmās (72. lpp.); tālākā kustoņu dziesmās (72. v. n.);
pirmatnējās dzejas iezīmes arī rotaļu dziesmām (73. v. n.);
tālas senatnes atliekas Jāņu dziesmas, kas pēc saviem sā-

kumiem turamas par kulta dziesmām (75. v. n.); liela ve-

cuma dziesmas darba dziesmas, kurās sinkrētiski kopā rit-

miskā kustība, meldija un vārdi (76. v. n.); stipri vecas tal-

kas dziesmas (77. v. n.); visvecākajām pieder malēju
(78. v. n.); pēc Z. domām 79. v. n. lapp-ē latv. t. dziesmas

vispār primitīvas ar savu četrrindu iekārtu, jo „Pirmatnējās
dziesmas ritmā saistītās skaņas un vārdi nodalās rindās. Pa-

priekšu rodas div-, tad četrrindas". T. Zeiferts nosaka tā tad

dziesmu temata un izteiksmes līdzekļu vecumu, bet ne kon-

krētā dziesmu materiāla chronoloģijas robežas; tie vērā pa-

turami norādījumi konkrētām studijām.
Piesliedzas uzskatiem par dziesmu dažādo vecumu lie-

lāka virkne dziesmu pētītāju; ar vecākiem pētījumiem var

vēl minēt R. Klaustiņu. Tā savā rakstā «Cīrulītis dzērājpuiša
lomā" (Druvā 1913, 6, 691—700) par šī temata dziesmām

(2603, 2607, 2601 v. c.) Klaustiņš, izcēlis domu, ka latviešu

senči nav bijuši nekādi gauduli un asaru slauķi, bet senais

bāliņš bijis jo nebēdīgs, drosmīgs un varens, izsakās, ka tās

notēlo laikus, par kuriem nav nekādu rakstu ziņu (693. lpp.),
bet 2638., 2639. attiecina uz 15.—16. g. s. pagastiņu dzīrēm,

jo 17. g. s-ī kungu un saimnieku attiecības jau citādākas;
metodiski jo pamācīgs R. Klaustiņa norādījums, ka šais dzies-

mās dzer vienīgi alu, — jo 16. g. s-ī latviešos nav vēl izplatīts
degvīns (694. v. n.); tas liecina, ka vērīga pētītāja acij taču

atklājas motīva vai! pilna dziesmas teksta laikmetiskās iezī-

mes. Tāpat metodiski jo pamācīgs vergos pārdotā cīruļa

dziesmu (2621, 2622, 2624, 2627) atšifrējums, to vairuma iz-

celšanas laiku attiecinot uz 17.—18. g. s. (695. lpp. v. t.) un

sevišķi norādot, ka vergos aizvestajam jādara muižu ļaužu
darbi (700.)

12

. Tāpat konkrētām studijām Kl. pakļāvis sērdie-

ņu dziesmas (Der lettische Aufzogling und seine soziale Stel-

12) A. Bilenšteins apcerējumā „Doblen. Ein culturhistorisches Bild

aus Semgallens Vorzeit" (novilkums no Balt. Mon._; 1873. g., 10. _v. n.

lpp.) šī temata dziesmu attiecina uz 13. g. s. apstākļiem', kauču ta uz-

.lēmusi arī jaunāku laiku elementus (ein Lied, das allerdings manche Ztige
•auch aus neuerer Zeit allmāhlig aufgenommen_ hat): cīrulis butu

_

viņu

laiku okupētāju kara gūsteknis, par Vāczemi deveta ne īstā, bet vāciešu

Jau iekarotā Baltijas zeme, piem. Rīgas apgabals,. A. Švabe Latvju kult

v. I, 1,215 norāda, ka šīs dziesmas nevar but vecākas par poļu laikiem.
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lung: Balt. Mon. 1913, n/i2,
373—397). Lielākā šo dziesmu

dala nevar but sevišķi senu laiku (373.); serdienība (Waisen-

tum) piešķirama 16.—18. g. s., tās dziesmu masa radusies

pēdējos 3 g. s-os, bet jālūko nošķirt vecākās (374.); par

vecuma kritēriju Kl. norāda dziesmas satura izprašanas iespē-

ju — vecākai, dziesmai svešāks, grūtāk saprotams saturs

(375.). Taču savā programmas rakstā „Das lettische Volks-

lied als Quelle fūr die baltische Geschibhte" (Balt. Mon. 1910,

10, 241—248) R. Klaustiņš nedod vērtīgākus norādījumus.
Norāda gan atsevišķu atmiņu vecumu, piem. svešu zemju mi-

nējumus attiecinot uz 13.—15. g. s. (241. v. n.), bet līdz arī

norāda, ka latv. t. dzeja nav episka, t. dziesmu garā nav

pregnantas atmiņas (242. v. n.), trūkst, piem., skaidra 13. g. s.

tēlojuma, nav atspoguļojušies senie sirojumi pa jūru, reformā-

cija. T. dziesmās ir gan zināmi noslāņojumies, bet tie tīri so-

cioloģiska rakstura, bez jebkādas chronoloģiskas pieturas
(244. lpp.: Wenn das Volkslied auch m seinen Schichtungen
gewisse Gradationen aufvveist, so sind sie rem soziologischen
Charakters und ohne jede chronologische Zeitbestimmmung).
Dziesmu sabrukuma sākumu XL, tāpat kā prof. P. Šmits, sa-

skata 17. g. s-ī — latv. t. dziesmu vēsturē lūzuma punkts ir

reformācija (246. un 248. lpp.).
4. Ir arī uzskati, ka t. dziesmu vecums nenosakāms;

un ja arī, tad grūti, nepilnīgi, hipotētiski; var būt gan pati-
camas domas, bet ne zinātniskā argumentējumā iegūtas atzi-

ņas. levērojami, ka šos uzskatus, pa lielākai daļai, pauž vēs-

turnieki, kas ir arī savā ziņā saprotami, jo vēsturnieku ideāls

ir konkrētā chronoloģija, bet ne vēsturiska perspektīva vien,

sakārtojot faktus to organiskajā secībā. — Tāds ieskats, pa

daļai, vērojams jau J. Krodzniekam Latvijas vēsturē I, 28 (un

tāpat: Iz Baltijas vēstures I, 1912. g.; 22. v. n. lpp.): „Tau-

ta_s dziesmas un visi citi tautas gara ražojumi ir, tā sakot, zi-

nāms labības apcirknis, kurā katru gadu no jauna iekšā ber
labību, tā ka veciem krājumiem notai jāmaisās ar jauniem, un

nu mums jāstājas pie grūtā uzdevuma, atšķirt jaunos bērumus

no agrākajo laiku iebērtiem graudiem". Krodznieks neizsa-

kās par t. dziesmām kā vēstures avotu ne sevišķi noteikti,

ne arī par sevišķu noderību. Prof. A. Tentelis Rkr. XVIII,
43 izsakās, ka t. dziesmas „datēt, attiecināt uz noteiktu lai-

ku.
..jnes vēl nevaram", ar dziesmām var illūstrēt, paskaid-

rot vēsturisko avotu datus, bet „pierādoša spēka tām nav",

īsto dziesmu noderību A. Tentelis saskata tautas psīcholoģi-
jas pētījumos. Līdzīgi prof. L. Arbuzovs savā recenzijā par
A. Švabes Latv. kult. vēsturi Lgr. 1924, 2, 131. lpp. norāda,,
ka ~vel nav atcelta dainu kronoloģiska nenoteiktība", tikai tad
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dziesmas būs drošas un skaidras liecības, bet ne vienkāršs ci-

tātu materiāls „vietā un nevietā",13 taču šīs grūtības ne tik

viegli pārvaramas, „dainu iztulkošanai un izmantošanai vēl

nav izveidoti metodes principi, pat vēl nav sperti vajadzīgie

soļi šādu principu izstrādāšanai."

Plašāk šos uzskatus izsaka doc. J. Bērziņš rakstā „Par
mūsu tautas dziesmu kā vēstures avotu izlietošanu" (IMIVL

1925, 6, 579—597). Rakstā autors noteiktāk ceļ priekšā sa-

vus norādījumus par grūtībām un rūpību, ar kādu jāstrādā t.

dziesmu pētījumos; pirmoreiz tie IMM. 1921, 9, 895. lpp,
rakstā par t. dziesmu bajāriem. Gala spriedums 8., ka t

dziesmas „ir gan vēstures avots, bet metodoloģiski ļoti grūti iz-

mantojams", tās pašas vēl problēma, nele kāds materiāls

vēstures problēmu noskaidrošanai (596. lpp.). Darbā nošķi-

ramas divi daļas; vienā B. nostājas opozicijā J. Sproga, J.

Lautenbacha un P. Šmita metodiskajiem pajēmieniem, - otrā

rāda lielās dziesmu analizēs grūtības un nedaudzās pozitīvās

iespējas, vismaz vajadzīgākos priekšdarbus. Tā vajadzīgi
dziesmu sagrupē jum i pēc to materiāla un Latvju dainu

radītāji (596. v. n.); sistēmatiskie dziesmu ziņu grupējumi
ar nolūku «konstatēt vienu vai otru parādību tautas dzīvē" ir

etnogrāfu darbs (596.), filologu un lit. vēsturnieku uzdevums

noskaidrot dziesmu valodas dzejiskās formas,
lai zinātu „kā un cik lielā mērā patiesā dzīves aina viņās top

izpušķota estētiskiem dzejas ziediem, t. i. sagrozīta" (turp.).
Jānoskaidro arī dziesmu sacerēšanas vieta, ievērojot
novadu īpatnības (594. v. n.). Jāizpētī dziesmās iemīļotie

simboli, līdzības un dzejiskās izteiksmes formas jēdzienu

apzīmēšanai (594.). Jāizprot dziesmu vārdi un izteicieni

to autora nozīmē (593. v. n.). Jāizpētī kā bijis senatnē ar

dziesmu aizmiršanu (593.); ko dziesmas idealizē,
kādas ir viņu. ideālizācijas formas (592. v. n.). Vissvarīgākie
B. atzinumi, ka dziesmās pārsvarā liriskie elementi, kālab arī

subjektivitāte ar tās sekām (585. v. n.), 2) nav iespējas no-

teikt pamattekstus (586.), tālab — visi varianti pareizi, „pa-

mata" teksta nemaz nav, dziesma «dziedātāju mutē ir mainīga

plūsma ar vairākām paralēlām straumēm, no kurām tikai at-

sevišķus momentus fiksē uzrakstītie teksti" (589.), šīs plūs-

mas sākums nav zināms (590.). J. Bērziņš tālab arī neizsaka

pārliecību, ka pēc visiem priekšdarbiem būtu sagaidāmi kaut

cik droši rezultāti.

Ipatu vietu tepat iejem prof. L. Bērziņš, kauču arī pa-

visam retis izsacījies par problēmu. Agrākie B. uzskati, cik

l3) Uz to norāda, tik citiem vārdiem,, arī P. Šmits Etn. r. kr. I, 53.
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var vērot, ka dziesmas vecas, senas, piem. SDP VIII, 38. lpp-ē
atspoguļojas domas, ka «senākajos gadu simteņos" tautas tra-

dīcija bijusi tīrāka, mazāk sajaukta. Taču r. kr-ā Latvieši I

L. Bērziņa uzskati šie: «tautas dzejā nav laika perspektīves.
Tautas dzeju nevaram aplūkot viņas tapšanas procesā. Tau-

tas dzeja ir relatīvi stabils lielums, kas viss guļ tagadnes
plāksnē." Ir tai no dziļākas senatnes mantoti elementi, bet

nav iespējams dziesmas kārtot pēc vecuma
— to neviens

nav mēģinājis darīt, bet J. Lautenbacha t. dzejas periodi no-

kritizējami. Atsaucas L. Bērziņš arī uz J. Bērziņa apcerēju-
mu, secinot, ka dziesmas pieder tagadnei (pēc J. B. «dziesmu
krājumi ir tas, ko tauta atmin līdz mūsu dienām"), bet, «kas
pieder tagadnei, to nevaram tā saārdīt, ka tas, zaudēdams

savu koeksistenci tagadnē, sakārtotos laikā sukcesīvi"; tāiab

t. dzejai jāiet «klāt ne no viņu (viņas! J. B.) tapšanas vēstu-

riska nozīmē, bet gan ar citu zinātņu palīdzību, īpaši ar psī-
cho-ģenetisku metodi pēc H. VVerner'a parauga" (279. lpp.) 14

.

5. Tāda ir problēmas vēsture, tāda uzskatu bagātība un

dažādība. Tālākā zinātnes attīstība prasa mazgā pārcirša-

nu; darba grūtības nevar iebaidīt, tās var vienīgi rādīt, ka

zinātnes progress ved no vieglā uz grūto-, no primitīvā
2X2=4 uz augstāko matemātiku, no dziesmu uzrakstīšanas

un faktu mēchaniskās reģistrēšanas uz vispusīgu salīdzināmo

folkloras zinātni. Tas ir nepieciešams darbs, iekams nonākt,
piem., līdz dziļākajām problēmām par latvisko, tā attīstību

gadsimteņiem un dažādiem novadiem un ietekmēm cauri.

Dažādu nozaru zinātnieki norāda uz problēmas svaru un no-

zīmi un vajadzību strādāt ap to, piem.: no juristiem J. Sūna

prof. V. Sinaiska seminārdarbā TMV. 1923, 1, 18; no antro-

pologiem Dr. mcd. J. Prīmanis LTD. IV, 1 v. t. 1. Rūpīga ir

iepriekšējo studiju kritika atklātu dažu labu vērtīgu atziņu.

Zināms, ne nejauši, varbūt tik pēc pavirša ārēja iespaida ra-

dušies spriedumi var veicināt tālāko darbu. No tādiem, ne-

jaušiem spriedumiem, kāds piem. ir O. f. Rūtenberga darbā

Geschichte der Ostseeprovinzen ...
I (1859. g.), 232. lpp., kur

dziesmu «Žigli, žigli zīle dzied Brāļa nama galiņā..." vecā-

kajā formā attiecina uz 13. g. s., līdz sistēmatiskiem folklo-

ras, etnogrāfijas v. c. radniecīgo zinātņu pazinēju darbiem,
kadi ir, piem., prof. P. Šmitam v. c, ir pārāk liels atstatums
un metodes progress, tālab virkne diezgan paliekamu sprie-
dumu. Tos var atrast dažādos rakstos un kapitālizdevumos,
sevišķi arī pēdējo vidū LTD. sējumos. — Bet kālab tad zi-

14) Uz H. Vernera metodes kritiku norādīts sakara ar šo vietu jau
Ceļos I, 78.
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namas uzskatu pretešķības, sasniegumu kritika v. t. 1.? Tas

atkarājas no problēmas aplūkotāja izejpunkta, mērķiem etc.
Ne visi arī pašu chronoloģiju* un tai pakļaujamo materiālu iz-

prot vienādi.

11. Problēmas izpratne.

Kas, tā tad, rada pētījumu grūtības, kā tās jāizprot un kādos

aspektos meklējama to pārvarēšana?

ļ. Grūtības rada apstāklis, ka nav pilnīga dziesmu krā-

juma. Vienkārt, nav uzrakstīts viss izraudzītā laika posmā
tautas atmiņā atrodamais tradiciju materiāls. Kr. Barona

Latvju dainu krājumam šai ziņā jo ievērojami trūkumi: ir

virkne pagastu, kur nav nekādu uzrakstījumu; bet arī izman-

totajos novados tradiciju uzrakstīšana nav gluži sistemātiska

— nav taču nekādas garantijas, ka izmantoti itin visi dziesmu

zinātāji un ka neizmantoto starpā nebūtu teicēji ar bagātiem
nepazīstamu tradiciju repertuāriem. Ir Latv. folkloras krā-

tuves darbības laikā nav bijis iespējas noorganizēt ideāli

sistēmatisku tradiciju uzrakstīšanu, piem. pāra gadu laikā, iz-

mantojot atmiņai labvēlīgās situācijas, nepārtraukti katrā pa-

gasta sekot katra dziesmu zinātāja repertuāram, darbu veicot

tā pratējiem, kas 1) prastu veicināt repertuāra atmiņu un 2)
dotu neviltotus pirmtekstus. Un teorētiski taču arī šāda uz-

rakstīšana vēl negarantē, ka rastos visa materiāla uzrakstī-

jums: vienkārt arī pāra gadi var būt vēl pārāk mazs laika

sprīdis, lai atmiņā uzrastos viss tai noguldītais tradiciju krā-

jums un, otrkārt, ne tikai apzināmie dziesmu zinātāji glabā tra-

dīcijas. Tālāk: tautas atmiņa daudz tradiciju zaudējusi; apri-
ori pavisam grūti iedomāties, piem., ka XVI. g. s. dziesmu

repertuārs pilnīgi uzglabājies līdz XIX. g. s.: uzglabājies tas,
kas varējis uzglabāties, kā uzglabāšanos veicinājuši vairāk

vai mazāk skaidri izprotami apstākli, un tas, kas paglābies
aiz nejauš ība s, vai nu kā dziedamā viela, jo nevar taču

domāt, ka katrs dziedātājs saprastu kuru katru sava reper-

tuāra tekstu, bieži teksts tikai meldijas pēc, vai arī kā viela,
kas valdzinājusi tās izmantotājus ar savu archaiskumu un fan-

tastiskumu, tik tā varbūt varējušas uzglabāties tādas dzies-

mas, kā 33978 (Saules meita sagšas auda, vidū gaisa stāvē-

dama: Divi lāses tīra zelta, Treša tīra sudrabiņa — iesūtīta

no Kursīšiem H. Visendorfa krājumam), 33974, 33984 v. t. 1.

Un varēja uzglabāties, lielā tiesā, vienīgi lauku sētas

dzeja — bērnu, jaunatnes, godu un svētku, darba; bet līdz ar

senajām pilīm un to iedzīvotājiem, piem., iznīkusi ir augstā-
kas latviešu labiešu kārtas, seno_ pilsētnieku un kara vīru

dzeja — šai ziņā pareizi spriež ka Fr. Brīvzemnieks C6op-
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HHKt 14. lpp.) 15

,
tā Kr. Barons (LD. I, XXIII)

16

,
ka iznīkusi,

tautas dzīvei pārveidojoties, episkā dzeja. Prof._ A. Švabe

laikam kā pirmais norādījis uz pirmo chroniku ziņām par 13.

g. s. dziesmām: Atskaņu chronikā ziņa par zemgaliešu rau-

du dziesmām (iamer sanc: 11462—64 un 10160—61), Indriķa

par vidzemnieku dziesmām, dodoties cīņa (XV, 3) 17

.
Bet

pašreizējos dziesmu krājumos grūti saskatīt ar chronistu norā-

dītajām tradicijām identificējamus paraugus; un laikam gan

tālab, ka lielajā vairumā tradicijas iznīkušas. — No pirmā

apstākļa, ka nav pilnīga dziesmu krājuma uzrakstījuma, rodas

grūtības, izmantojot tā sauc. statistisko metodi: pareizs zi-

nāmas problēmas apgaismojums var būt, pieraujot darbā vi-

sus tai noderīgos materiālus, bet ja nu no tiem zināma tik

viena daļa, tad arī problēmas atrisinājums nevar būt pilnīgs,
vismaz tam piešķirama diezgan relatīva nozīme. Uz to no-

rāda arī J. Bērziņš IMM. 1925, 6, 590, kauču atzinīgi izteik-

damies par šīs metodes tipa Zalkša darbiem. Taču nevar arī

domāt, ka šīm grūtībām var būt izšķīrējloma t. dziesmu pro-

blēmatikā. Tas pats taču arī citās zinātnēs, piem. astronomija

pārvalda tik vienu kosma dalu, vēsturnieku rokās tik viena daļa
vēstures pieminekļu etc. Šīs grūtības gan vienmēr jātur vērā,

tās jāierēķina secinājumu kļūdu koeficientā, bet tās ir izlīdzi-

nāmas, piem., ar citu disciplīnu norādījumiem v. t. 1. Un tā,

15) Brīvzemnieka domas: ja latvietim_ katram priekšmetam sava

dziesma, tad savādi būtu, kālab tas neapdziedātu tikai savus kara

Vienīgi vācu jūgs apspiedis viņu laiku episko dziesmu dziedāšanu, jo tā

bijusi tautiskās apziņas, spēka un brīvības avots. Episkās dzejas kopēji
bijuši burtnieki — tautas iedvesmotāji karam, iepriecinātāji svētkos. Tie

vāciešiem bijuši jāiznīcina. Latv. kauju laukos līdz ar tūkstošiem vīrišķīgu
karavīru apgulušies latviešu eposa pārstāvji un, glabātāji. — Te var pie-

bilst, ka pēdējā laika kauču vēl samērā nelielie pilskalnu atrakumi var,

tiešam, liecināt arī par zināmas burtnieku kārtas pastāvēšanu: grūti do-

māt,_ ka vienīgi dzejas māksla būtu bijusi it kā novārtā tādos lieliskas

kultūras centros kā Daugmalē v. c. Ja grieķiem jau pr. Kr. bijuši savi

aoidi, Provansas feodāļiem 12. un 13. g. s. trubadūri un žongleri, tad

grūti domāt, ka bagātie latviešu valdnieki ap to pašu trubadūru laikmetu

nekā nebūtu darījuši savu valšķu gara dzīves organizēšanā. Ir, zināms,

problēma, vai jau, piem., 13. g. s. tieši īpaša dziesminieku kārta nav iz-

veidojusi tā vismaz dažos elementos dziesmu formu. Aiz brīnišķajiem
iatv. t. dziesmu formas sasniegumiem var slēpties, tiešām, apzinīgs ra-

dītājs, sava dzejas mākslas skola.
le) Barona domas: sirmā senatnē laikam bijušas latviešiem arī

garākas stāstu jeb episkās dziesmas. Kad tautai vēl sava politiskā dzīve,

cīniņi ar kaimiņu tautām, tad tai arī dzejnieki, kas apdzied, daudzina tau-

tas darbus. Bet tas nav dienišķas dziesmas; tās ir it kā svētdienas
dziesmas, dziesmas par seniem laikiem, slaveniem senčiem, viņu darbiem

un cīņām. Šādas dziesmas kopuši vīrieši, varbūt īpaša koklenieku

kārta. Tautu apspiežot, šī dzeja iznīkusi.
17) Lgr. 1923, 9/10, 13.
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piem., tāds spriedums, kā F. Jākobsona LTD. IV, 484 par
dzintara dziesmām, ka to teicēji Latvijas rietumu daļā, turpat,
kur aizvēsturiskos laikos dzintara nēsātāji un dziesmās vēl

vecas lokālās tradicijas, kas aizvēstures laikos šķīrušas Riē-

tumlatvijas dzintara cienītājus no Austrumlatvijas — ir pie-

nācīgi drošs spriedums. Katrā ziņā folkloras problēmu atri-

sināšana nav proporcionāla materiāla pieaugumam; var gan-
drīz apgalvot, ka ir zināmas robežas materiāla lielumam, aiz

kurām iespējams sekmīgs zinātnes darbs, un ja, piem., latv. t.

dziesmās ar pavisam nelielu vielu jo ievērojamus rezultātus

sasniedzis savā laikā J. Zubatijs (īpaši ar apcerējumu par alli-

terāciju), tad cik gan sekmīgāks darbs ar Kr. Barona pilno

Latvju dainu izdevumu un jauno Latv. folkloras krātuves Tau-

tas dziesmu krājumu. Var būt pat jautājums, cik lietderīgi
moderno krātuvju variantu miljoni, kas — kā izsakās K. Krons
(Die folkloristische Arbeitsmethode, 1926. g.; 32. lpp.) —

aug augumā, radot izmantošanas grūtības. — No otra aprādītā
apstākļa, ka nav uzglabājies viss viena dziesmu laikmeta krā-

jums, rodas vieglāk pieciešamas grūtības; būtiski tās gan-
drīz tās vien, ka senāku laiku dziesmas it kā pazūd jaunāku
laiku masā, jo pēdējo daudz vairāk, pietrūkst it kā salīdzinā-

mā materiāla; īsti no šī apstākļa vairāk cieš dziesmu izman-

totājdisciplīnas, piem. kultūras vēsture, kas nevar dziesmās

atrast visus liecinājumus par pagājušo laiku dzīves apstākļiem.
2. Grūtības rodas tālab, ka dziesmas nav gluži stabi-

las. Doc. J. Bērziņš o. c. 590. lpp. pat neatzīst nekāda

dziesmu teksta, tas — mainīga plūsma. Šiem J. Bērziņa uz-

skatiem gan nevar pievienoties un jau tālab vien ne, ka tiem

trūkst pienācīgās argumentācijas, tie nav izauguši no tiešas

dziesmu tekstu kritikas, bet no premisas, ka t. dziesmās pār-
svarā liriskie elementi (585. v. n.). Dziesmu tekstu kritika

rāda ko citu: dziesmās „variēt var tas, kas vēl negroza

dziesmu būtiski" (Ceļi 11, 53), bet variēšanai ir arī savi vieg-
lāk vai grūtāk apzināmi faktori (turp. 58. v. t.); un tāpat ap-

zināmas ir dziesmas, kas radušās kā stereotipu formulu un

ietekmīgu atsevišķu tekstu elementu apvienošanās rezultāts

(turp. 61. v. t). Šāda plūsma nebūtu pakļaujama zinātniskajai

analizei vienīgi tad, ja tai nebūtu nekādu attīstības likumu,
katra variēšana būtu tikai patvarības rezultāts; bet ja aiz

tās meklējamas lokālās un temporālās tradicijas un dziesmu

variēšanas psīcholoģiskie faktori (Ceļi 11, 58—67), tad tieši šī

mainīgā plūsma ir pats svarīgākais ierocis iecirsties _dziesmu
pilskalnā. Arī dziesmu pamatteksta atšifrēšana nebutin nav

neiespējama; ir vajadzīga tikai derīga pamatdziesmas izprat-

ne, un proti: pamatdziesmu nevar restaurēt ka konkrētu
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tekstu, kauču retumis arī tas iespējams, bet kā zināmam

tekstam pielāgotu motīvu apvienojumu sižetā — par paraugu

var noderēt 32314. dziesmas skaidrojums Ceļos 11, 54. Grūtī-

bas, tā tad, ne no tā, it kā aiz dziesmu nestabilitātes nepavi-

sam nevarētu nosacīt to rašanās un pārveidošanās apstākļus,
bet no tā, ka lielie variāciju, variantu un versiju daudzumi

prasa daudz grūta salīdzināšanas un izspriešanas darba; tas

prasa īstu zinātnieka ģenialitāti daudz zināt, pazīt un saprast;

un te materiālu kalna priekšā pāra pētniekiem gluži dabīgi
maz izredžu īsākā laika sprīdī paveikt ko ievērojamāku. Bet

latviešu folkloristi nebūtin nav vienīgie; somu, krievu folk-

loristikā tie var meklēt darba paraugus un metodiskos meklēju-
mus. Un ja, piem., prof. _E. Felsbergs IMM. 1921, 9, 980 no-

radījis uz Homēra problēmu petīšļanas metodēm, prof. A.

Speke Daugavā 1929, 12, 1470 aicinājis latv. folkloristus ne-

likties mierā pēc spāniešu parauga, tad jo drīzāk jāķeras pie

darba, veidojot metodiskos pieturas punktus.

3. Darba izredzes pavairo pareiza dziesmu un tautas

izpratne. Kā dziesmās, tā arī tautā, kurā dziesmas uzglabājas,
nav viengabalainības; dziesmās ir vecākas un jaunākas tra-

dicijas, bet sargāt tās sarga ne tikai iespēja būt noderīgām

jaunlaiku tautas dzīves apstākļos; ir tiesa, ja prof. L. Bērziņš
o. c. 279. lpp-ē saka, ka dziesmas „pieder tagadnei", bet pati

tagadne arī nav viengabala; ir sava šķira kāda tagadne ir,

piem., Piebalgā un Lielvārdē un Alsungā un Nīcā, citiem vār-

diem, tauta ir nehomogēna ne tik aiz šķiršanās pa novadiem

un profesijām un gara dzīves apvāršņiem pēc kārtu iespē-

jām un individuālajiem talantiem, bet arī aiz iekšējās attīstī-

bas dažādajām fāzēm, ko pārstāj atsevišķas ļaužu grupas un

novadi. Gluži tas pats, kas ar valodas attīstību: lai gan runā,

piem., vispār par latviešu valodu, taču dialekti pārstāj da-

žāda vecuma parādības — gan jaunākas, gan vecākas; un

tāpat kā dialekti dod materiālu valodas vēstures studijām, tā

dziesmu atsevišķie novadu, literāro centru, grupu un individu

repertuāri rada iespēju kārtot t. dzeju chronoloģiskajā per-

spektīvā. Prof. L. Bērziņa ieskatiem, ka tagadnei piederīgo
nevar sakārtot laikā sukcesīvi, lai tas nezaudētu savu koek-

sistenci tagadnē, var runāt pretī, ka arī rakstniecības darbi

pieder tagadnei: fiorātija domu graudus var tikpat labi ci-

tēt kā J. Alunāna, un taču katram rakstniekam ir sava vieta

literātūras attīstībā ; tāpat arī ar etnogrāfijas priekšmetiem —

tas,_ka dažāda vecuma galdu tipi izmantojami vienā un tai

paša Jaikā, nav nekāds iemesls atteikties no galda vēstures

studijām. — Pareizi jāizprot arī t. dziesmu liriskums; par

dziesmu liriskumu izsakās, piem., prof. P. Šmits Etn. r. kr.
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11, 20; Revue des ētudes slavēs 111 (1923. g.), 81; ar nelielu

koriģējumu, ka liriskie elementi tikai pārsvarā, šos uzskatus

piejem doc. J. Bērziņš IMM. 1925, 6, 585, līdz ar to iegūstot

argumentējumus savām domām par iespēju konstatēt ne tikai

dz. pamattekstus, bet pat vispār dziesmu tekstu, tā par Ur-

dangas dziedātāju J. Berķi 589. lapp-ē izsacīdamies, ka tas

vienu dziesmu nekad divi reizes nedziedājis vienādi un «lie-
kas, visas reizes viņš dziedāja pareizi": episkās dzejas teksti

mazāk pārveidojoties kā liriskās, bet sagrozījumus vieglāk
konstatēt un vieglāk arī rekonstruēt pirmtekstu; eposs ir

stāsts par faktu, kas negrozāms dzejnieka acīs. Episks dzej-

nieks cenšas aprakstīt faktu pareizi..." Lirikā un arī latv.

t. dziesmās mainīgi izteiksmes līdzekli; tālab varianti, bez

tam dziesmās arī dzejiskie pārspīlējumi (586. lpp.). īsti ari

pret šiem J. Bērziņa secinājumiem ir arī savi svarīgi iebil-

dumi, kauču pret episkās un liriskās dzejas šķirojumu. Vien-

kārt, vispār dzejas trejdalījums vairāk noder tik kā darba hi-

potēze un vairāk paturams joprojām tik aiz tradicijas, bet ar

sevišķu ierobežojumos tas attiecināms uz primitīvākām dze-

jas attīstības fāzēm; bet arī dalījuma principi nebūtin nav

tik skaidri, lai ar vieglu roku tos izlietātu dzejas kvalifikācijai.

Katrā ziņā poētika nevar atbalstīt doc. J. Bērziņa domas par

episkā dziesminieka uzskatiem un centieniem, sk. kauču R.

Millera-Freienfelsa Poetik 2 (1921. g.) 3. nod. Die Stilformen

der Darbietung (59. v. n. lpp.). Arī liriķim viņa apdziedamais
fakts ir negrozāms, bet fakta „pareizā" apraksta rezultāts ir

varianti kā lirikā, tā epikā, par ko liecina, piem., krievu biļi-

nas. Bet latv. t. dziesmu izteiksmes līdzekļi nemaz nav mai-

nīgāki, piem., par Homēra līdzekļiem: arī latv. dziesmās ir

stereotipās formulas, konstantie epiteti v. t. 1. Dzejiskie pār-

spīlējumi nemaz neraksturo liriku, tie atrodami kā episkajā t.

prozā, tā arī eposā, īpaši indiešu; arī Homērs nav brīvs no

tiem, piem. par Odisejas varoni VI, 130 v. n., par Nausikaju

VI, 101 v. t., v. c. T. dziesmu variantu un variāciju studijas

(Ceļos 11, 46—67) pietiekoši skaidri liecina, ka dziesmu pa-

matteksti to īstajā izpratnē nemaz tik lēti neizšķīst un bū-

tiski pat nepārveidojas. Un tas jo vairāk saprotams, ka liels

dziesmu vairums taču cieši saistīts ar ceremoniāliem, kam ne-

noliedzama stabilitāte. — Prof. L. Bērzrņš t. dziesmu lirisku-

ma problēmā ir ar lielāku rezervi, tā Liv. I, 217 (§ izmanto

jau IMM. 1927, IX—XII nodrukātu rakstu), noradīdams, ka

dzejas nozares diezgan grūti norobežojamas, bet plašāki ap-

skatījis dziesmu drāmatiskos momentus,_237. lpp-ē, pa daļai
balstīdamies uz A. N. Veselovska domam, secina, ka „sin-
krētiska vislielākā mērā... tad ir arī pirmatnēja latv. tautas
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drāma"; bet episkās nozares pārskatā 242. lpp-ē izsacīdamies,
ka „lielstila epikas mums nav nekādā ziņā" un 243. lpp-ē, ka

„arī par varoņu dziesmām vārda pilnā nozīmē nevaram runāt",

taču beigās 246. lpp-ē nonāk pie gala sprieduma, ka „mūsu

tautas dzeja pārsvarā ir un paliek liriska". Ar to sakrīt do-

mas, ka „dziesmu sacerētājiem nav episkās distances", dzies-

mām trūkst „episkā plašuma", varbūt daža dziesma „pēc sa-

vas iekšējās struktūras ir episka, var arī teikt, ka šis ir īpat-

nēji latviskais episkās dzejas veids, bet ārējā struktūrā...
trūkst īsti episka vēriena" (Ceļi 11, 73. v. n.). Taču no visa

tā nevar secināt, ka dziesmu liriskums uzglabātu tekstu un

gadusimteņu tradicijas vielā, formā un saturā; pat modernā

mākslas lirika nav tik variējama, kauču audzis pārdzīvojumu
individuālisms. Bet kā etnogrāfi, to starpā arī prof. P. Šmits
vairākās vietās, norāda, tad senāku laiku cilvēkam emocio-

nālie pārdzīvojumi bijuši vienmuļīgāki, vairāk izpaudušies
tradiciju noteiktās robežās un formās. Tam jābūt ar savām

sekām arī dziesmu tradīcijā.

4. Svarīgi arī apzināties, ka t. dziesmām ir sava pat-

stāvīga zinātne, kas iekļaujama vai nu folkloristikā, vai arī

lit. vēsturē. Ar to t. dziesmas tiek ne tikai patstāvīgs pētī-

šanas objekts, ar savu problēmatiku, bet prasa arī patstā-

vīgu pieeju un īpašu metodoloģiju. Pie dziesmām nevar pieiet

ar vēstures, kultūrvēstures vai citas disciplīnas metodoloģijas

prasībām; pie tām jāiet kā pie dzejas un visnotaļ tautas

dzejas, jo tais, tāpat kā modernajā tautā iecienītajā literārajā

tradīcijā saskatāmas tautiskuma pazīmes, kas nav gan tik

skaidri aprādāmas (sk. K. Krona,... Arbeitsmethode, 23. v. n.

lpp.). Tā uzskati, ka t. dziesmas būtu it kā gaišas liecības

par tautas pārdzīvojumiem, vēsturi, varēja rasties vienīgi ro-

mantikas laikmetā, kad domāja par t. dzeju kā kollektīva

darbu18

; kā dzeja t. dzeja var būt izmantojama, piem., ka

vēstures vai kultūrvēstures piemineklis tikpat labi kā mo-

dernā dzeja, piem. J. Raiņa, Ed. Virzas, tik vajadzīgs chrono-

loģiskais sakārtojums un liecinājumu kritērijs, jo modernajā

dzejniekā varbūt vairāk vēsturiskās izpratnes gara kā viņu
laiku dziesminiekā; vismaz latv. zinātniskajā literātūrā bieži
citētais vācu t. dzejas pazinējs 0. Bekelis izsakās, ka „tau-

tas dziesma kā vēstures avots nav lietājams" (Psychologie
der Volksdichtung2

,
1913. g.; 344. lpp.);_ un tieši tālab, ka

t. dziesmu nolūkos nav vēsturisku apstākļu attēlošana, bet

gan zināmas ideālas pasaules radīšana; kamēr kultūras cil-

vēks augstāko ideālu saskata objektīvās patiesības meklē-

18) Sal.: M. Carriere, Aesthetik II3 (1885. g.), 535. lpp.



šana, tikmēr dabas cilvēks negrib nekādu vēsturi; tās vietā
dabas cilvēks liek mītu, teiku, leģendu; līdzīgu tendenci daži

zinātnieki, ka norada 0. Bekelis, saskata arī viduslaiku chro-

nikas (331. lpp.). Un ja_ no aistētikas teorētiķiem, piem., se-

višķi T. Lipss izceļ mākslas darbu ideāluma un izolējuma
raksturu

19

,
tad īpaši to var sacīt arī par latv. t. dziesmām,

ka to dara arī prof. L. Bērziņš: „tautas dzeja, dzīves parā-

dības, bet it īpaši cilvēka jūtas pareizi un dziļi uztverdama,

mums pāri pelēkai ikdienai ceļ jaunu, skaidrāku pasauli" (Lat-
vieši I, 235), „izved ārā no reālās dzīves šauruma" (turp.
243. lpp.). Un ja tā dziesmu aplūkojumā, tāpat kā ikvienu

mākslas darbu, nevar tās izpratnes labā atraut no telpas un

laika, tad arī to chronoloģijas problēma jāizprot tīri folklo-

riski: tradiciju robežas mērījamas, tāpat kā kultūrvēsturē

un īpaši archaioloģijā, tikai pa gadsimteņiem, jo bieži arī ope-

rējot vienkārši ar datējumu „ne vēlāk" un „ne agrāk"; bet

vēl nozīmīgāks ne tik daudz pašu dziesmu tekstu, kā to ele-

mentu sakārtojums pēc attīstības fāzēm, tā pēc tā, kas ve-

cāks un kas jaunāks, dziesmu vielu pakļaujot chronoloģiskajai
jeb vēsturiskajai perspektīvai, īsti nonākot līdz materiāla suk-

cesivajam sakārtojumam. Problēmas pētījumos, zināms, ne-

var noderēt tik pašu t. dziesmu argumenti vien; klāt jājem arī

citu folkloras nozaru un citu zinātņu liecinājumi; tāpat arī

latviešu folklora vien nevar dot visu vajadzīgo materiālu;

jājem klāt arī citu tautu, uz ko norādījis arī prof. P. Šmits,
bet ko konkrēti lūkojis darīt, piem., J. Lautenbachs savā leišu

un latviešu tradiciju salīdzinājumā. Salīdzinājumi var norā-

dīt 1) uz tradiciju kopību; 2) ietekmi; 3) analoģijām dzejas

attīstībā. Par pirmo tradiciju salīdzinātāju, kas ar salīdzinā-

jumu aprāda tradiciju kopību, turams A. Bīlenšteins. Rakstā

„Ueber die Verwandschaft der Letten mit den Litthauern"

(1858. g.)20

.

Bīl. salīdzina leišu Neselmaņa 1853. g. krājuma
Nr. 8 dziesmu „Laime szauke, Laime rēke" ar paša uzrakstī-

jumu Jaunaucē „Rītu iešu, rītu kāpšu" un secina, ka tā sena,

kopīga (Es ist eine gemeinsame, uralte Tradition, aus einer

Zeit entspringend, wo Litthauer v. Letten m Sprache, Sitte,
Glauben sich weit nāher standen, als jetzt). Abu tautu dziesmu

18) Āsthetik IP (1920. g.), 59. v. n._lpp._
L>(j

; Latviešu draugu biedrības sveicinājuma Kurzemes superintenden-
tam K. L. Vilpertam 50. amata svētkos 185S. g. 23. augustā: Kursemmes

augsti zeenijamu Generalsuperdentu Kari Ludwig Wilpert, basnizas -
tee-

sas Wihze'-Presidenti, Konsistorialrahtu un ar daschadahm gonda-sih-

mehm puschkotu» ar scheem raksteern sweizina kā sawu lihdseestahdi-

caju Latweeschu draugu beedriba... Sveicinājumu parakstījuši: _veca-
kais R. Šulcs, Kurzemes priekšnieks R. Klasons, Vidzemes J. T. Berents,

sekretārs Dr. Aug. Bucholcs, lespiedusi Stefenhagena firma.

19313
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līdzīgumu novērojis gan jau L. Rēza savā krājumā Dainos

oder Litthauische' Volkslieder (1825. g.), uz plašāku studiju

vajadzību norādījis A. Becenbergers darbā Litauische For-

schungen (1882. g.), bet tādu studiju publicē 1896. g. J. Lau-

tenbachs OnepKH H3i> HCTopin jiht. -jiaT. HapojiHaro TBop-

qecTßa ar gala spriedumu, ka vismaz lielākajā daļā studijā

salīdzinātie materiāli kopīgs abu tautu mantojums no to

pirmtautas, parallēlajos tekstos dziļas senatnes pieminekļi (XI.
lpp); latvieši patapinājuši no leišiem, piem., dziesmu par 3

dzeguzēm (189.).
Par ietekmi un analoģiskajam parādībām ir vairāki at-

sevišķi norādījumi citu pētnieku darbos.

111. Pētīšanas pieturas punkti.

Skaidrs katrā zinā, ka dziesmu chronoloģijas pētīšanā ir

vairākas problēmas: teksta un tā elementu, bet elementi li-

teratūrzinātnes aspektā viela (Stoff), f o rm a (Gestalt), sa-

turs (Gehalt). Vecāko problēmas interesentu darbos tas pa-

licis neievērots; tie interesējas vispār par dziesmu vecumu,

saprotot ar to konkrētu tekstu. Uz dziesmu teksta kritisko

analizi pēc tā elementiem kā pirmais norādījis doc. J. Bērziņš

IMM. 1925, 6, 590. v, n.; tā J. Bērziņš norāda, ka «Tautas
dziesmu teksts nav vienas reizes ražojums. Viņā ir daļas, kas

cēlušās dažādos laikmetos. Mainīgā plūsmā šās daļas ir da-

žādi savienotas, tā ka līdzās atliekām no veciem laikiem mēs

atrodam jaunus elementus" (591. lpp.). Šie uzskati principā

pilnīgi atzīstami; konkrētajās studijās jāatklājas, ka taču ne

visos tekstos tā un, otrkārt, ne gluži par visiem elementiem

(sk. par to kas dziesmās variē Ceļos 11, 49—57). Skaidrs arī

tas, ka pētījumos visvairāk, vismaz studiju sākumā, var ce-

rēt kritikai pakļauto materiālu vienīgi sakārtot vecākajā un

un jaunākajā tradīcijā, daudz retāki piešķirot to vairāk vai

mazāk noteiktiem gadsimteņiem.

a. Teksta novērtējums.

Teksts jāizmanto tik pēc novērtējuma. Kā Ceļos I, 69

norādīts, tad „kā drukātā teksta kritikai jānošķir teksta uz-

rakstītajā, dažreiz arī vēl pārrakstītāja un burtliča misēkļi, ta

folkloristam būtu jāprot nošķirt trādicijas teicēja un uzrakstī-

tajā teksta interpretējums." Tā kā par dziesmu teicējiem ziņu

ļoti maz un tās pašas gandrīz nenozīmīgas svarīgākām teksta

problēmām (sk. Ceļos I, 74. v. n.), kā arī paši teicēji kā tau-

tas_ dziesminieki, lielāko tiesu, dod pamattekstu resp.
zināmas tradicijas īsti tautisko formu, tad teksta novērtēšanai



atliek dziesmas uzrakstītāja novērtējums. Daži uzrakstītāji
jau no paša zinātniskās latv. folkloristikas sākuma turēti par

neuzticamiem, piem.: M. Freimane, K. Kuzņecova, P. Tur-

tuzis v. c. Bet arī kurā katrā citā gadījumā nepieciešama

novērtēšana, piem.: vai uzrakstītājs ir varējis sekot teicēja

tekstam, vai nē — un vai, teksta fragmentu pārveidojot pilnajā

formā, varējis jeb gribējis vairs atcerēties jeb pieciešami adek-

vāti atdarināt teicēja tekstu? Vai nav apzinīgi tekstu pār-

veidojis jeb arī pārpratis teicēju? Dati par uzrakstītāju per-

sonību, profesiju ir gluži nepieciešami, lai vismaz vienā gadī-
jumu daļā saskatītu uzrakstītāja pieeju tekstam. Vai, piem.,
Auseklis (22 f Barona reģistrā) savās 85 no Lielvārdes Ii

Visendorfa krājumam piesūtītajās dziesmās tikai uzrakstītājs
jeb arī šur tur dzejnieks? Tāpat vai patstāvīgu interpretāciju

uzrakstījumiem nedod Paegļu Mārtiņš (22 p; Barona un Brīv-

zemnieka krājumam 1073 dz.), Anzelms Šķerbergs (22 r; Bī-

lenšteina manuskriptu krājumā 207 dz.)21
? Skolotāji varēja

īpaši labot tekstu valodu22
vai vienā otrā vietā teicēju tekstā

ielikt literāru tradiciju; tā arī doc. J. Bērziņš o. c. 590. un

591. lpp-ē norāda, ka «dziesmu teksti ir pārstrādāti literā-

riskā valodā"; teksta literārizēšanai saturā par paraugu var

noderēt 3. dz-as var.: Dziedot dzimu, dziedot augu, Dzie-

dot mūžu nodzīvoju, Ar dziesmām gul dī t s k1 ū š u(!)
Baltā smilšu kalniņā [uzr. K. Bušvechters (61 d), iesūtījis no

Mazsalacas Zinību komisijai 84 dz.] — dziesmas 3. rinda vai-

rāk iederas Dziesmu grāmatas frazeoloģijā, ne Latvju dai-

nās, kuru miršanas un bēru dziesmām pavisam citāda iz-

teiksme. Par uzrakstītāju pārpratumiem un neprecīzo dzies-

mu interpretējumu, kas atspoguļojas īpaši pieturas zīmēs,

Ceļos 11, 59. v. n. Klasiski īpaši svešu izlokšņu tekstu pārpra-
šanas gadījumi ir prof. E. Voltera latgaliešu tradiciju krājumā

MaTep. hjih 3THorpa(ļ)iH jiaTbiincKaro njieMemi BnTedcKOH ry6.
I (1890. g.), par ko H. Visendorfs rakstā «Materialien zur

Ethnographie des lettischen Volksstammes des VVitebskischen

Gouvernements. Eine kritische Beleuchtung von fl. VVissen-

dorff von VVissukuok" (1897.), piem. 21. lpp-ē kā spilgtu teksta

21) Pieder pie vispusīgajiem, tā sava, rīmnieku laikmeta darbinie-

kiem: skolotājs un rakstnieks. Viņa literārajos darbos minami, pLem.:

«Marija. Jūdu jumpravas atgriešanas pie kristīgas ticības" (1871. g.);
„

Jo-

cīgs stāsts kā Leipcigas pilsētas pogu taisītajā zellis Roberts _Pechmann
ir palicis par Jaun-Zelandes valdnieku" (1871.) m t. 1. Pazīstamāks darbs:

«Jeruzaleme, kāda tā tagad izskatās, kas tur atrodams un ziņas no visas

Kanaāna zemes" (3. izd. 1888. g. ar autora ģīmetni un autogrāfu atsevišķā

iapa un ar notīm apgādātu dziesmu «līgošanas pec Jeruzalemes": Kam ir

luste, tas lai steidzās reizot uz Jeruzalem etc).
22) To bagāti, apgaismo L. Bērziņš SDP. VIII, 27. v. t.

19513*
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samaitāšanas piemēru minēdams Voltera krājuma 594. nr. 3.

un 4. rindu: Div salmeņes nūtrukloj, Trešūs molk adatej (v)

Zwei Strohhālmchen schūttelte ich ab, Drittens ein Holzscheit-

chen wie eineNadel, kamēr jābūt: Div' saujeņis nuotru kluoju,
Trešū smolku adatieņu (Zwei Handvoll Nesseln deckte ich

hinein, Eine dritte feiner Nadeln). Bez tam ir arī, zināms,

tīši jaundarinājumi pēc veco dziesmu parauga; tādus norāda,

piem., prof. P. Šmits Latviešu mitoloģijā
1

_(1918. g.) 42., 44.,

45., 46. lpp.; dažas tādas nezinātniekos turētas arī par īstam,

vecām dziesmām, tā, piem., pat M. Šiliņa „Laima mani kairi-

nāja", Daugavas gada grāmatā (1927. g. marta lapā) nodru-

kāta kā t. dziesma, kauču pats autors to publicējis atklāti

kā savu. — Sistēmatiski izmeklējot dziesmas pēc to uzrakstī-

tājiem, vismaz kāds 1% izrādītos par vairāk vai mazāk ne-

uzticamām; un tas būtu jau panākums — būtu nošķirts pats

jaunākais, literārais dziesmu slānis. Ka tekstiem ir vajadzīgs
novērtējums pēc uzrakstītāja vārda, rāda arī prof. P. Šmita

pajēmiens jaunākos darbos bez citētās dziesmas nr. pievie-

not ari uzrakstītāja datus, sk. prof. Fr. Baloža red. Latvijas

archaioloģijā (1926. g.) 153. v. t. lpp. Taču tas prasa lielu dar-

bu: radīt uzrakstītāju rādītāju, vismaz Barona krājumam;
aiz katras rādītāja šifras jābūt uzrakstītāja biografijiai un uz-

rakstīto dziesmu numuriem; pēc tam var sākties uzrakstī-

tāju krājumu studijas, kur pārredzot katra krājumu vienko-

pus un salīdzinot ar citu, būtu jānonāk līdz spriedumiem par

katra krājuma īpašībām — kas un kā uzrakstīts.

Tālākais darbs ved pie dziesmu teicējiem; pro-

blēmas risinātāja priekšā jābūt itin visiem studijā no-

zīmīgajiem materiāliem: krājumu „pamatdziesmām" jeb

grupētajām (par terminu sk. Ceļos 11, 47. v. n.) ar

versijām, variantiem un variācijām. Uzrakstītāju mate-

riāli apzināti, nošķirti un novērtēti pēc to noderības; at-

likušajā materiālā, kas no ārienes pavirši skatoties, ir gandrīz
vai viengabala, jāapzina atšķirīgās tradicijas un jānošķir to

faktori. To starpā radītāja vai tradicijas teicēja in-

dividualitāte, vieta, laiks, ietekmes. Pirmajā rindā nošķirami

_

23) Daži piemēri latv. literātūrā: Terbata XVII. g. s. 30. gados, kad

tur universitātes profesoros J. Mancelis un Fr. Menijs, bet studentos Kr.

Firekers un XIX. g. s. 50. gados, kad latviešu studentu priekšgalā rakstnieki

un ideologi Kr. Valdemārs, J. Alumāns un Kr. Barons; Piebalga

savā sabiedrībā uzjemot A. Kronvaldu, br. Kaudzītes vi c. Novadu rakst-

niecību latviešiem pārstāj, piem., J. Janševskis, kā Kursas rakstnieks, vis-
maz ar provinciālismu bagātības koloritu, pa daļai arī A. Lerchis-Puškaitis,
ka ialsindeks, piem.,, Ojārā v. c, nerunājot par Latgales_ literatūru. —■Latvie-

šiem šai problēmā ir mēģinājumi tikai populārajā literatūrā, piem. J. Lapiņa
raksta «Zemgaļu bajāriskais gars" IMM. 1933, 7/8 un. 9
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materiāli, kas vienas vietas un laika, bet kuru dažādības fak-

toros, kā norādīts Ceļos 11, 60. v. t., 1) atmina; 2) asociā-

cijas; 3) dziesminieka personība tā gaumē, uzskatā, parā-
dību interpretācijā un realitātes pārdzīvojumā; 4) literāro

vērtību sekmēšana; 5) ar dziesmu teikšanu saistītie apstākļi.
Tas, zināms, jādara vienā laikā ar apsvērumiem par lokāla-

jiem un temporālajiem tekstu faktoriem, pie kam jo svarīga

ir arī tradiciju dislokācija, kā studijām arī gluži nepieciešams
rādītājs. Materiāla dislokācija nozīmīga arī lit. vēsturē: jā-

interesējas gan par novadu literatūru, gan, tā sauc, literāra-

jiem un ideoloģiskajiem centriem, kauču t. s. skolu un pulcinu
veidā23. Literatūrzinātne problēmai arī ierādījusi savu vietu,
tā vācu zinātnē sevišķi J. Nādlers nodarbojies ar novadu resp.

cilšu tradiciju kā literātu personības faktoru. Taču daudz

svarīgāka literārā materiāla dislokācija folklorā, jo: 1) blakus

laikam vieta kolosālajā folkloras materiāla masā taču sva-

rīgākā pietura, nosakot atsevišķos, savā starpā atšķirīgos no-

slāņojumus tradiciju tekstos un literārajās dimensijās — vielā,

saturā, varbūt arī formā, kamēr literātūrā gandrīz vienmēr

pirmā un svarīgākā pietura rakstnieks
24

; 2) folkloras laik-

metā, acīmredzot, jābūt daudz vairāk kultūrālās dzīves no-

vadu nekā tautas modernās kultūras attīstības stadijās, un

tiem daudz pastāvīgākas tradicijas". Tālab folkloristika

dislokācijai izveidojusi arī īpašu, tā sauc, ģeogrāfisko metodi,

par kuras nodibinātāju uzlūkojams vāciskā celma soms J. Krons

(1835—1888.), bet izkopēja ziemeļzemju folkloristika ar somu zi-

nātniekiem priekšgalā. Studijām šai virzienā bijuši arī jo redzami

panākumi, līdz šim gan vairāk interesējoties par tradiciju pār-

eju no apgabala apgabalā, mazāk par literāras

kultūras centriem, piem., par to rašanās un pastāvēšanas ap-

stākļiem v. t. I.
26

.
Latviešu folkloristikā, nedaudzajiem zināt-

niekiem aizjemoties ar citiem savas zinātnes uzdevumiem un

pat chronoloģijas problēmai ne vienmēr pienācīgi _veltījoties,
tradiciju dislokācija palikusi gandrīz pilnīgā novārtā; minami

tikai norādījumi interesēties par problēmu, piem. J. Bērziņa

IMM. 1925, 6, 594. v. n.; arī Ceļos 11, 58; niecīgi ir nejaušie

24) Tieši tapec literatūras darbi lajam šķiet tik individuāli, kamēr

faktiski ne tie tik individuāli, nei folkloras, materiāls tik vienāds, homogens.
25) Folkloras laikmetam beidzoties, tautas kultūras sistēmas per-

turbācijas raksturīgs, bez šaubu, ne tikai jaunu kultūras centru radumies,

bet vel vairāk centru skaita samazinājumies. Piem., Rīgai XX. g. s. taču

daudz lielāka nozīme latviešu lauku dzīvē nekā, piem., XIII. g. s, ar ta

politisko sadrumstalojumos pa ciltīm!
26) Tāpat kā archaioloģijā, kas tikai pēckara gados vairāk sāk no-

darboties ar kultūras novadu konstatēšanu, sk. E. Šturmu IMM. 1934, 7/8,
■3. lpp.
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konkrētie dislokācijas mēģinājumi, piem.: prof. L. Bērziņš
IMM. 1926, 7, 27 norāda, ka Kursā iecienīta ziņģe «Tumsu,,

tumsu..."; prof. J. Endzelīns FBR. VII, 174 nospriež, ka.

dziesmai „Pūt, vējiņ, dzen laiviņu" jābūt sacerētai Vidzemes

jūrmalā. levērojamāki mēģinājumi pēc t. dziesmu materiāla

noteikt vienam vai otram novadam piederīgus objektus, piem.:
J. Bērziņš rakstā „Par bajāriem mūsu tautas dziesmās" (IMM.

1921, 9) dislocē bajārus Kurzemē; K. Zalts rakstā «Kumeliņš
latviešu tautas dziesmās" (LTD. 11, 457—538)27

uzrāda atse-

višķiem novadiem raksturīgo, dziesmās daudzināmo zirga,

spalvu. Kādā novadā konstatējamais dziesmu materiāls, zi-

nāms, nebūt nav vēl turams par šī novada folkloru. Tas ti-

kai materiāls tālākajām studijām, kā uzdevumos noskaidrot:

1) novadā patstāvīgi radušos tekstus vai to daļas; 2) lielā-

kos apgabalos jeb citā novadā pazīstamu tekstu pārveidoju-

mus; 3) tradiciju ceļu — izejpunktu, ceļošanas virzienu un.

attīstību, Folkloristikā īpaši ievērota šī problēma; tā par

vecāku paraugdarbu igauņu dziesmu studijās var norādīt K.

Krona „Die geographische Verbreitung estnischer Lieder"

(1892. g.). Par latv. dziesmām trūkst vēl kauču pētījumu, vai

visa zeme vienādi bagāta dziesmām un kuri ir dziesmu novadi

— vai tie atbilst etnogrāfiskajiem materiālās kultūras apga-

baliem 1 jeb administratīvajām vienībām v. t. 1. Aiz tā, kā-

viens vai otrs pagasts mazāk devis dziesmu uzrakstījumu, var

slēpties taču arī īsta dziesmu nabadzība, ne tikai uzrakstītāju
trūkums. Pēc Barona reģistra nosakāmās dziesmu . uzrakstī-

šanas vietas tik pamatīgākās novadu studijās var radīt ieska-

tu par dziesmu novadiem, izsekojot, piem.: l) novadu ģeo-

grāfiskajiem apstākļiem, kā ceļiem, apdzīvojumam v. t. 1.; 2)

tradīcijām kā valodai, centru apziņai, atmiņā paturētām per-

sonām, un notikumiem; 3) dzīves apstākļiem, kā turībai un ar

to saistītai neatkarības apziņai, darbam (zvejnieki jūrmalā,,

plostnieki, piem. Krustpils novadā, amatnieki un tirgotāji Pie-

balgā v, t. 1.); 4) ļaužu raksturam, piem., konservātismam,

kāds jau kopš Ausekļa laikiem zināms Lielvārdē jeb kādu var

noradīt par Zemgales Biržu pag. Bērzgali; tāpat sabiedrisku-

mam etc. Kā visvieglāk saskatāma novada tradicija minama

tekstu valodā, kā norādīts Ceļos 11, 58; taču jāpievienojas arī

doc. J. Bērziņa norādījumiem IMM. 1925, 6, 591. v. n. lpp-ē

par plašu valodas pētījumu vajadzību; daudz var sagaidīt no

dialektoloģijas, arī apvidvārdu un frāžu kopojumiem. Nepār-
varamas nav tomēr arī šīs grūtības; pētījumiem pieaugot urt

metodiski izkopjoties, arī šai virzienā sagaidāma plašāki um

!7) Sējuma satura radītajā dainās
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precīzāki studiju rezultāti. Vispār arī dislokācijas problēmas
pētījumiem jābalstās, tāpat ka chronoloģijas, uz tekstu elemen-

tu stadijām;_ bet kamēr dislokāciju sevišķi atbalsta ģeogrāfi-
jas un lokālas etnogrāfijas studijas, tikmēr chronoloģijas vēs-

tures un kultūrvēstures studijas.

b. Dziesmu viela.

1. Reālijas. Viens no ievērojamākiem, visplašāk iz-

platītajiem, un diezgan drošiem dziesmu vecuma kritērijiem ir

tais apdziedātie priekšmeti un apstākli; pajēmienu jau izman-

tojuši, ka redzams, piem., Vecais Stenders un H. Katerfelds,
Tas arī saprotams, ja dziesmas tur par pagātnes spoguli,
kauču tas arī zināmā veidā pagātni deformētu, piem,, neat-

spoguļojot visu, bet tikai kādu dalu un pa daļai, bet atspogu-

ļoto rādītu pārspīlētās dimensijās jeb, kā J. Bērziņš izsakās

1. c, ideālizējot. Tā jau L. Bērziņš rakstā Co6npame h H3y-
qeme ;iaTHHicKirxT> HaponHburß n-feceHi>, kas nolasīts X.

archaioloģijas kongresā 1896. gadā [nodr. 3th. 0603p. XXIII

(1897. g.)J 138. lpp-ē norāda uz dziesmām kā dziļas senatnes

poēziju un 130. izsakās, ka tās tēlo sen aizgājušus laikus.

Ja pazīstama, tā tad, pagātne — šie senie laiki, tad var to

atpazīt arī tās spogulī dziesmās. Citiem vārdiem, ne pēc
dziesmām tik daudz jāmācās vēsture, kā pēc vēstures dzies-

mas, lai tad pēc pienācīgā argumentējuma tās iegūtu arī

vēsturei savu, vismaz illūstrāciju vērtības nozīmi. Par to jo

skaidri izsakās, piem., krievu biļinu pētītājs akadēmiķis Vs. F.

Millers: tā kā biļinas resp. episkākā tautas dzejas daļa jo
cieši saistīta ar visu tautas materiālo un garīgo dzīvi, tad an

tikai pamatīgi tautas dzīves pētījumi, kā kulturālās un poli-

tiskās, var atklāt ieskatu dzejas vēsture, piem. tās radīšanas

labvēlīgajos apstākļos etc. [OepKH pyccKon HapoaHOH cjio-

BecHocTH 111 (1924. g.); 6. lpp.]. Ta ari pētījot krievu bi-

ļinu radīšanas laikmetu, meklējot pēc laikmeta, kad radies šo

tradiciju kodols, zinātnieki, kā A. V. Markovs, L. Maikovs

v. c, tikuši līdz ticamai atziņai, ka laikmets līdz Moskovijai

(XII.—XIV. g. s.) un krievu folklorai savi sakari ar viduslaiku

Eiropas un Āzijas folkloru. Pēc lietišķā satura noteikt dzies-

mu vecumu jeb ar vēstures, kultūrvēstures un etnogrāfijas,
kā arī salīdzināmas folkloristikas palīdzību noteikt dziesmu

rašanās laikmetu ir bijis prof. P. Šmita uzdevums. Prof. A.

Švabe 1. c. norādījis, ka respektējami problēma arī dziesmu

formas liecinājumi. Būtiskāki iebildumi doc. J. Bērziņam
IMM. 1925, 6, 592. v. n. lpp-ē, ka nevar, piem., bez ierunām

domāt, ka dziesmu «sacerēšanas laiks sakrīt ar apdziedamo

priekšmetu pastāvēšanas laiku dzīvē"; dziesmās ir idealiza-
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cijas un fantāzijas produkti, bet tie nav tieši liecinājumi par

faktiem; ideālizē reto, arī pagājušo; dziesmas ir jāsaprot tā,
kā tās kādreiz saprastas. Bet arī J. Bērziņš nav visnotaļ pret

reāliju liecību vērtību; prasāma tik kritiskā pieeja un vērtē-

šanas kritērijs. Un tiešām, šī pieeja ir iespējama. Ir, piem.,

iespēja noteikt, kad par priekšmetiem rodas dziesmas: 1)
kad tie dzīvē vēl retums, kā vīna dzeršana 33919. dz-ā, kur

vīnu dzert brauc pati Saule uz sudraba ezeru; glāžu logi
16966. v. t. 1.; 2) kad tie dzīvē jau retums. Katrā ziņā daudz

grūtāk iedomāties, ka kāda dziesma par zināmu priekšmetu
radusies tad, kad tas jau aprasts; zināms, arī aprasti priekš-
meti papilnam atrodami dziesmās, bet tie nav tekstu centrā.

Arī t. dzejā vērojami oriģinalitātes centieni; bet kādai tradī-

uzrodoties un pielāgojoties stabilām izmantošanas vaja-

dzībām, tā, protams, var tad pastāvēt jo ilgi; tā šai ziņā arī

prof. L, Bērziņš izsakās, ka dziesmas „varētu turēt par ār-

kārtīgi vecām", jo 17. g. s-a uzrakstījumi liecina, ka 3 g. s.

tas var uzglabāties vecā formā, bet tālab arī domājams, ka

arī agrākos laikos „viņu formas un satura elementiem būs bi-

jusi sīksta dzīvība" (A. Gulbja Latv. konv. v. sub dainas,

4414. v. n. sl.). Tā, piem. ja 32409., 32411. — 15. dz-ās aprā-
dīta papardes ziedēšana Jāņu naktī, tad pavisam grūti iedo-

māties, ka dziesmās šo ticējumu varētu uzjemt pēc tam, kad

tas varbūt 3 vai vairākus g. s. jau pastāvējis tautā; drošāki

spriest, ka ticējums ticis uzjemts dziesmās: 1) līdz tas ticis

pazīstams tautā, bet 2) ja jau priekš tagadējo dziesmu for-

mas tas bijis pazīstams, tad līdz ar šīs formas rašanos uzjemts
arī dziesmās. Bet arī ne kurš katrs jau retais vai pat tikai bi-

jušais priekšmets var tikt uzjemts dzejā: 1) priekšmetam jā-
būt vēl vismaz iztēlē diezgan pazīstamam, piem. nepavisam

nevar iedomāties, ka 33365. dz-as pimberi varētu būt tekstā

ielikti vēl tik pag. g. s. otrā pusē; 2) priekšmetiem, kas, tie-

šam, savu īsto, pilnīgo iztēli sasniedz tik ar distances pie-

augumu, jābūt zināmā tradīcijā uzjemtiem jau pašā sākumā

vismaz elementārākā motīva, tālāk pieaugošās tradicijas mo-

lekulas veidā. Šai ziņā neiztur kritikas doc. J. Bērziņa do-

mas o. c. 592. lpp-ē, ka „Teikas par Kārli Lielo, par Fridrichu

Barbarosu, par Vladimiru Svēto radās ne tad, kad šās perso-

nas dzīvoja, bet vēlāk, tad, kad nākošām paaudzēm jaunos
dzīves apstākļos šo personu darbi izlikās kā dzejiska jauka
pasaka." Var gan, un varbūt tikai tā, vienīgi ar laiku izvei-
doties savā_ pilnīgajā formā šādas tradicijas par vēsturiska-

jam personām, bet arī tikai tad, ja dzīvā tradīcija jau šo per-
sonu dzīves laikā glabā zināmus motīvus par to raksturu un

darbību; tautas atmiņas aizmirstais vairs nevar uzrasties par
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jaunu. Bet ja kādi motīvi lielāku laiku bijuši neauglīgi, tad

grūti iedomāties īstā tautas tradiciju laikmetā šādu motīvu

atdzīvināšanos; teikas, piem., par Vladimiru Svēto
28

nav ra-

dušās vis pēc neapzināmas laika starpas; ja arī tās radušās

pēc zināma laika, tad ir arī rūpīgi jāiepazīstas ar rašanās ap-

stākļiem, un tos var izrādīties ne tikai tas, ka no atstatuma

vēsturisko darbinieku darbi kļūst pasakaināki. Tā par krievu

biļinu veidošanos 13. un 14. g. s-ī A. V. Markovs domās, ka

laikmets labvēlīgs tādam procesam ar savu nacionālo jūtu

pieaugumu, krieviem nokļūstot tatāru jūgā
29

.
— Piemēru

reāliju izmantošanai dziesmu chronoloģijas norādījumiem ir

jo daudz; no vecākiem var minēt Fr. Brīvzemnieka viņa
dziesmu krājuma C6ophhkt> komentārā; tā 233. lpp-ē par

912. dziesmu Br. izsakās, ka tā, acīmredzot, jaunāka dziesma,

jo dziesmā runa par jaunu puišu asarām, kas Kurzemē nodoti,

bet pirmā rekrūšu nodeva bijusi 1797. g. Jaunāki piemēri jo

bagātīgi atrodami prof. P. Šmita pētījumos, tā var norādīt uz

rakstu „Vērpšana un aušana tautas dziesmās" LTD. 111

(1929. g.), 1., 4.-8., 10., 17. v. n. lpp. v. c.

2. Sižets. Viela jāsaprot arī kā sižets: reālijas,

atsevišķi jēgumi, vārdi un teikumi dziesmā iekonstruēti

motīvu formās, kas izveido tālākās vienības. Dziesmu

chronoloģijas problēmai, īpaši folkloriskā aspektā —

rau-

got iegūt materiāla masā vēsturisko perspektīvu, vecā-

kā un jaunākā sukcesīvitāti, sižetu studijas, uzmeklē-

jot motīvus, var būt vēl nozīmīgākas nekā reāliju studi-

jas. Katrā ziņā arī folklorā motīvu analizei nav nekādu

šķēršļu, pat otrādi — folkloras materiālos to uzbūve dažkārt

ir_daudz pārskatāmāka nekā mākslas dzejas darbos. Bez tam

būtiski nav arī tik lielas šķiras folkloras un literātūras starpā.
Motīvu analizējumu noderību t. dziesmu chronoloģijā rāda

ieskats motīva problēmatikā. Kopš V. Šērera vācu zinātnē

ar motīvu saprot pēdējo raksturīgo mākslas veidojuma lo-

cekli, poētiskas vielas (Stoff) elementārāko vienību. To ar tā-

lākiem secinājumiem piejem arī jaunlaiku zinātne, tā J. Ker-

ners (Korner) raksta „Erlebnis-Motiv-Stoff" [Vom Geiste

never Literaturforschung: Festschrift fūr Oskar Walzel hgg.
v. J. Wahle und V. Klemperer (1924. g.), 83. lpp.; arī arti-

kulā Motiv: Reallexikon d. deutschen Litg. II (1926/1928), 412.].
J. Kernera uzskati o. c. šie: afektveida pārdzīvojumi dzejnie-

28) J._Bērziņš .ar to laikam saprot biļinu Kijevas cikla Vladimiru;
bet biļinu pētītāji nav taču skaidri pārliecināti, ka aiz šī Vladimira būtu

jādomā tikai Vladimirs Svētais.
29) Blitobbih pyccKHXt 6lijihh-b (atsevišķs novilkums no 3th.

0603p. 1901. g. LVIII, un LIX. sējuma), 7. lpp.
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kam kļūst — īstā vārda pirmnozīmē — par motīviem, ra-

dīšanas ierosjnātājiem_ (Beweggrund) (83. lpp.); objektīvas

dzejas vielas nav, jo tās izvēli determinē dzejnieka fantāzijas

valdītājmotīvi (84.); dzejnieka īstā viela nav vis sveši priekš-

meti, bet paša izjūtami (Empfindungen), šie nosaka un izskaid-

ro arī priekšmetus; inventārizējot motīvus, jāatklāj to radītāji
individuālie pārdzīvojumi (85.). Praktiskajai motīvu analizei

vairāk dod Kernera artikuls Motiv, taču arī tur vairāk teorē-

tiskās analizēs; svarīgs šai darbā norādījums uz skolu, vir-

zienu, epochu un nacionālo literatūru īpatajiem motīviem

(§ 8). Daudz vairāk praksei mantojams no krievu akadēmiķa
A. N. Veselovska, kas veidojis īpašu sižetu poētiku [Co6paide
comiHenia 11, i (1913. g.)]. levērojams A. N. Veselovskis

folklorā vispār ar saviem vēsturiskās poētikas mēģinājumiem.
Katrā ziņā jo ievērojami ir kauču Ves. uzskati par vēsturiskās

poētikas uzdevumu: noteikt tradicijas lomu un robežas indi-

viduālās radīšanas procesā; bet nav taču šaubu, ka tieši šī

problēma jo svarīga folkloras pētījumiem, kur vareni tradici-

jas spaidi, bet nozīmīgs arī atsevišķais dzejas radītājs un

pārveidotājs. Sižetu Ves. saprot kā motīvu kompleksu; mo-

tīvs, pēc Ves., formula, kurā ietvērusies primitīvākajās sa-

biedrības attīstības fāzēs atbilde cilvēka jautājumiem dabā.

Motīva pazīme: tēlainais vienlocekļa schēmatisms; tādi mo-

tīvi tālāk nedalāmie primitīvās mitoloģijas un pasakas ele-

menti, kā: sauli nolaupa, putns no debesīm nones zibeni...

mākoņi nedod lietus, avotā ūdens izsīcis etc. Šādi motīvi va-

rējuši rasties gluži neatkarīgi dažādās ciltīs; to, ka tie vie-

nādi vai līdzīgi, nevar izskaidrot ar patapināšanu, gan ar but-

vas, psīchisko procesu vienādību. Sižeta schēmatisms pa da-

ļai jau apzinīgs, tai sava motīvu izvēle, sakārtojums. Pasa-

kas sižetā saskatāms savā ziņā jau radīšanas akts (3. lpp.).
Jeb arī: motīvs ir vienkāršākā stāstījuma vienība (li.). Latv.

folkloristikā sižeta analizē izmantota vienīgi prof. A. Švābes

pētījumos par pasakām [Raksti par latvju folkloru I (1923. g.),
86. v. t.]. T. dziesmās tas gandrīz neaizjemts darba lauks;
var gandrīz teikt, ka nav zināms kādas latviešiem t. dzies-

mas; ir zināms, ka ir dažādu darbu, godu, svētku dziesmas,

bet nepavisam nav pārskata par dziesmu sižetiem, trūkst dzi-

ļākas analizēs par dziesmu radītāju motīviem; ir, tā tad, dzies-

mu iedalījums pēc, to izmantojuma un reālijām, bet ne pēc
poētiskās vielas. Mazāks mēģinājums, kauču bez precīzas
analizēs, ir J. Lautenbacham viņa studijā O h c p k h ; tā viņa
leišu un latviešu salīdzināmajās dziesmās ir dziesmas, kuru
saturs: Saules meitas kāzas; Saule, kas rūpējas par sērdie-

ņiem; Zvaigžņu skaitīšana; Laiva un noslīkušais brālis; No-
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laupītā māsa; Trīs dzeguzes etc. (sk. satura rādītāju). Derīgi

priekšdarbi arī Kr. Barona krājumā. Tā I. sējuma 1. nodaļā

Par dziesmām un dziedāšanu ir dziesmu grupējumi pēc vielas,

piem.: I, 2 Dziedot mūžu sāk, pavada, beidz; I, 4 Dziesmu

pūra pielocīšana un bagātība; I, 6 Dziesmas un jautrs gars

spītē bēdām, nelaimei un ļaunai dienai; 11, 6 Skaņa, tāļu dzir-

dama balss un koša, veikla, dziedāšana pašam un citiem par

prieku; 11, 10 Dziesmu skaņās klausoties, puisim dažreiz vi-

ļas: viņš atrod mazu skuķi, vai sievu, vai vecu māti v. t. 1.

Bet tālākajās nodaļās, piem., gabalā par bērnu audzināšanu,

kopšanu un mācību ir vienkārši: Aukļu un bērnu dziesmas

ar 1. nodalījumu Lolojamās jeb šūpuļa dziesmas. — Nenolie-

dzami, ka grūtības nenovēršamas arī dziesmu sižeta pētīju-

mos, kā blakus produktu iegūstot to chronoloģijas vērojumus;
bet arī tās saprotamas: nav

*

vēl pietiekoši izkoptas darba

prakses, pat motīvu teorijā, kā norādīts jau Ceļos 11, 54, savi

robi. īpaši trochaiskajās dziesmās ar to matēmatiski stingro

struktūru motīvu analizē var būt visai auglīga. Tā četrrind-

nieces katrā ziņā viegli sadalāmas pamatvienībās; ritmiskās

vienības tais dipodijas, vielas, pa lielākajai daļai, strofas,

piem.: 2069. 1. motīvs „miegs kaitina bērnu" (a), „tupēdams
uz sliekšņa" (b), 2. — „lai māte ņem bērza rīksti" (a) un „dzen
miegu šūpulī" (b), divu motīvu apvienojums izveidojis dziesmas

sižetu. Bet 2104. ir, acīmredzot, tik viens motīvs: „guliet,
mazie bērni" (a) „lai lielie tek kājām cūkas ganīt, sprunguļus
lasīt, maziem bērniem putras vārīt" (b); totiesu kā nepaplaši-
nāts, 2_rindās ietilpināts šis motīvs kā pirmais 2102. un 2103.

dziesma. 2107. dz-ā 4 motīvi — reālitātes vēstījumveidā: 1.

„guli, bērniņ!", 2. „kas tevi_rītu pašūpos?", jo 3. „puiši kūla

rudzu riju" un 4. „meitas gāja maltuvē." Dziesmu salīdzinā-

jumos jāatklājas iecienītiem jeb arī pēc reālajiem apstākļiem
izmantojamiem motīviem, kurus — izejot šai gadījumā no vis-

jaunākajiem —ir iespēja kārtot jaunākos un vecākos; zināms,
jāizmanto tam arī visi blakus līdzekļi, kauču reālijas; motīvu

materiāls, kā norāda J. Kerners (Motiv, 414. lpp.), gan at-

klāj radītajā iekšējo bigrafiju, taču tā pētījumiem vajadīgi arī

parastās biogrāfijas fakti (Erbnis..., 88. lpp.); un tas pats

jādomā arī par tautas dzeju — tās motīvu studijas rada iespēju

tikt pie tautiskā gara attīstības, bet studijām nepieciešami

dati par tautas ārējo dzīvi, vēstures, kultūrvēstures un etno-

grāfijas liecinājumi.

Motīvu apvienojums un sakārtojums noved hdz dziesmu

kompozicijas studijām, kas vienu tiesu ietelp gan jau formas

pētījumos. Par latv. t. dziesmām nevar teikt, ka tais nebūtu
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savu architektonikas pajemienu, ja ne regularitātes 3". To ap-

liecina trochaisko dziesmu strofu vielisko attiecību pētījumi

(FBR. XIII, 152. m t.; arī T. Zeiferts jau agrāk Rv. F, 116.

v. n. lpp-ē ar vairākiem norādījumiem illustre domu, ka četr-

rindu dziesmas „uzbūve visumā un sīkumos smalki noteikta").
Dziesmas ir pakļaujamas zināmām schēmām; bet ja šādas

schēmas nav arī sevišķi stabilas, atsevišķās strofas var sa-

saistīties kopā pēc vairākiem struktūras tipiem, tad ar to ti-

kai iegūstams svarīgs līdzeklis dziesmu teksta kritikai. Var

pie tam izrādīties, ka atsevišķiem struktūras tipiem ir arī sa-

vas lokāli vai pat temporāli fundētas tradicijas. Dziesmu

kompozicijas problēma nav novārtā pamesta arī citu zemju

folkloristikā, tā krievu biļinu pētītājos prof. A. P. Skaftimovs

darbā nosTHKa h reHe3irc 6bijihh(l924. g.) pēc biļinu pētīša-
nas metožu, kā patapinājumu (A. N. Veselovskis, G. N. Pota-

ņins v. c.) un vēsturisko apstākļu (Vs. Millers, A. V. Mar-

kovs v. c), aplūkojuma apskata biļinu iekšējo dalu architek-

toniskās attiecības (46. v. t), izceļot domu, ka katrai biļinai,
neraugoties uz variantiem, ir sava māksliskā tendence, cen-

trāls formētājspēks, bet dalām funkcionāla nozīmība. Par

latv. t. dziesmām šai ziņā sk. arī Ceļos 11, 54. Tā 2 motīvu

1392. dziesmā ar var. struktūrā psīcholoģiskais parallēlisms:
1. dabas glezna (koku velk istabā ar visiem zariem), 2. cil-

vēciskās dzīves tēlojums (iet ciemos ar visiem X); viengaba-

lainākais, dziļākais dziesmas radītāja pārdzīvojums 1. un 2. va-

riantā:

1. Velku berzu sētiņa

Ar visiem zariņiem;

Eimu tautas istabā

Ar visiem brālīšiem.

2. Velku berzu istaba

Ar visiem žagariem;

lešu sērsti bāliņos
Ar visiem dieveriem.

1. variantā meitas domas par ieiešanu svešajos tautu ļau-

dīs, drosmi viņai piešķir apstāklis, ka var iet ne viena —

līdzi viņas aizstāvji brāļi: šīs domas visgaišāk izprotamas;
2. variants jau mazāk izprotams, kauču vēl pietiekoši skaidri:

vai nu māsa kautrējas vai pat baidās nākt viena pie brāļiem

sērst vai arī grib padižoties ar jaunajiem radiem. Pārdzīvo-

juma dziļuma jau trūkst 1. var-ā 208 b uzr. 11. strofai: Vedu

savu līgaviņu Ar visām māsiņām; te vienīgi fakta konstatē-

jums, darinājums ad hoc, par ko sk. Ceļos 11, 66. v. n.; un

30) Vismaz par leišu dziesmām, acīmredzot, citādi uzskati B. Sro-

gam: Tauta ir žodis 111 (1925. g.), 14. v. n. lpp. Vielas mistru Sr. luko

saprast kā garas attīstības rezultātu: Tokio miširnio esimas duoda progos

manytii, kad daina ilgus, ilgus metus yra ejusi iš lupiij lūpas... (16. lpp).
Latv. dziesmas, kas vecuma zinā varbūt pat pārspēj leišu, šādus uzskatus

neapstiprina.
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līdzīgi tas Kr. Barona izraudzītajā grupētājvariantā VelkT

ozolu istabā Ar visiem zariņiem; Lienu tēva istabā Ar vi-

siem krusttēviem (uzr. Cesvainē A. Šeibe, kas nodevis Zinību

komisijai 1168 dz.). Visos šos variantos paliek I. strofa ar

domu: koks nav vairs koks, ja tam nav vairs zaru; taču funk-

cionāli strofa pilnīgi savā vietā tik 1. variantā: arī māsa bez

saviem brāļiem tīri kā ne māsa; un kā nožēlojams kaili ap-

dzenāts koks (vienalga: bērzs, ozols, liepa), tā nožēlojama

būtu meita, kas bez rada ieietu tautās — ne žēlojama, ne

pārstājama, ne aizstāvama
31. Redzam, motīvi var būt viena

vecuma, sižeti dažāda; vislielākā varbūtība par vecāko si-

žetu nosaukt to, kur daļas funkcionāli nozīmīgas, kur aiz tām

slēpjas vesels, gaiši izprotams pārdzīvojums; tā šai gadījumā

par vecāko variantu turams 1. Otrkārt, kompoziciju veido

skaidri pārredzami elementi: 1) formālie (formāli saskanīgie

vārdi un teikumi: (Velku / eimu; sētiņā / istabā; zariņiem / brā-

līšiem; Velku... ar / Eimu... ar); 2) vieliskie, kuru daļās

atspoguļojas psīchiskie faktori.

c. Dziesmu forma.

Arī dziesmu formai var būt sava attīstība, un pēc tās var

vērot arī zināmus pieturas punktus chronoloģijai. Prof. _P.
Šmits Etn. r. kr. 11, 17. v. n. lpp. izceļ kā svarīgu „materiālu
tautas dziesmu vecuma noteikšanā" valodu. Virkne pie-

mēru gan liecina, ka dziesmas nav palikušas bez grozījumiem,

piem., vārdu Jauna meita", „tautu meita", „meitenīte", „zel-
īenīte" vietā ieviesušies vārdi Jumprava", „mamzele", „prei-
lene" bet taču no tā arī vērojams, ka pašas dziesmas

daudzkārt cēlušās laikos, kad šādi modes vārdi bijuši sveši,
un otrkārt, dziesmas uzglabājušas ne mazumu archaismu, tā:

secen, šaust; katrs=kurš no diviem, mēļš, kumeliņš=zirgs v.

t. t. „Visas tādas lietas ved mūsu dziesmas atkal atpakaļ uz

vecākiem laikiem nekā mūsu pirmie raksti" (19. lpp.). Doc.

J. Bērziņš IMM. 1925, 6, 591. v. n. izsakās taču, ka_ «filolo-
ģiskā principa izlietošana prakse ir saistīta ar grūtībām":

ne katrreiz var droši spriest, ka kāds vārds vecs resp. izzu-

dis no tautas mutes; iespējams, ka izloksnēs viens otrs vecs

vārds ir atrodams, bet varbūt tieši no tādas izloksnes ir arī

attiecīgais dziesmas teksts ar archaismu. Tas arī tiesa. Bet

nav šādos apstākļos nepārvaramu grūtību: 1) pētījumos jauni

materiāli varēs arī apgaismot vārdu likteni latv. valodā; 2)

izlokšņu archaismi ir tomēr archaismi, un ja nu vēl izloksnēs

atrodamie archaismi ir tāpat dziesmās, tad tas tikai liecina

31) Par brāļu lomu masas aizvešana tautas sk. LTD. VII, 517. v. t.
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par zināmu novadu archaiskajiem dzīves apstākļiem, bet ne-

būtin neliecina pret attiecīgo dziesmu vecumu; gan konkrētie šo

dziesmu vispusīgas analizēs darbi var liecināt pozitīvi par vecu-

mu. Piem. jemama 3806. dz-a: kungi prasa lielas tiesas; var

gan būt, ka vārds šādā nozīmē ir joprojām pazīstams kādā iz-

loksnē, bet tas vien taču nav nekāds dziesmas jaunuma ar-

guments; ja citi argumenti, vismaz lielākā to daļa liecina par

dziesmas senumu, tad arī tiesas vārds pievienojams šiem

argumentiem; un kā blakus spriedums paliek, ka attiecīgās iz-

loksnes valodā archaismi. Katrā ziņā jāievēro, ka vecs vai

jauns vārds vien, piem. a v z a s =zelts vai glāze nav vēl ar-

guments dziesmas un tās pārējo elementu chronoloģijai:
vārds var būt jauns, bet, piem., motīvi veci un otrādi. Bez

tam jāievēro, ka prof. P. Šmits ar valodas liecinājumu argu-

mentē savus uzskatus par dziesmu ziedu laiku, bet neizspriež

konkrēto tekstu chronoloģiju. Un nav taču šaubu, ka t. dzies-

mu vārdnīcai un frazeoloģijai ne tikai stilizējuma, bet visno-

taļ arī archaisma raksturs, zināms — savās robežās, jo dažu

ko, ko vecie rakstniecības pieminekļi paglābuši, dziesmas nav

uzglabājušas. Dziesmu valoda, vārda pilnajā nozīmē, nav

vis vairs, piem., XIV. gadsimteņa, lai gan pēc atsevišķām
parādībām leksikā, frazeoloģijā, sintaksē tai spoguļojas varbūt

pat _XIII. g. s.; arī fonētikā sakarā ar lāpāmiem patskaņiem
atblāzmojas senāka attīstības faze.

Dziesmu chronoloģijai izmanto arī pantmēru. Tā

prof. P. Šmits Etn. r. kr. 11, 19 liecina, ka pantmērs „saskan
tik labi ar veco valodu, ka viņš laikam gan tad būs nodibinā-

jies mūsu dziesmās, kad latvieši vēl būs lietojuši vecās, tagad
atmestās īsās galotnes." Pret to tāpat iebilst J. Bērziņš o. c.

587. lpp-ē, ka pantmērs „nevar noderēt par tagad mums pa-

zīstamo tautas dziesmu tekstu vecuma pierādījumu." Dzies-

mu tekstu taču mainīgi. Šie iebildumi tomēr zaudē daļu sa-

vas argumentācijas, jo: 1) nav nekādu pierādījumu, ka ta-

gadējie teksti viscaur būtu tikai tagadējie, varbūt tik XIX.

vai pat XX. gadsimteņa un 2), kā studijas rāda, teksti ir tiešām

stabili', to variējumi vai nu tikai perifēriski vai arī gluži pat-

stāvīgas versijas, sižetu radot patstāvīgiem, arī citās dzies-

mas dažkārt ietilpināmiem motīviem, pie kam ir diezgan droša

iespēja izsekot arī dziļākajiem tekstu pārveidojumiem, kā fak-

toros konstatējami arī laikmetiskie apstākļi. Gluži otrādi:
dažs sižets (kas labāks termins neka teksta) var būt pat ve-

cāks par dziesmu metrisko iekārtu, kas vērā paturot senākas

valodas attīstības stadijas, pieļautu pat rekonstruēt senākas

metra formas. Un katrā ziņā arī pantmēram, kā patstāvī-
gam dziesmu elementam, vērojama sava chronoloģija: no
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vecākas, pilnīgas metriskās dziesmu iekārtas atkāpjas bojā-

jumi, piem. dipodiju beigu zilbē, kā 4931., 4939. dziesmā, tā

jaunlaiku parādība; 2) sava pagaidām nenosakāma chronolo-

ģija var būt tā sauc. augšzemnieku vokālim, kas iznīcina cē-

zūru dipodiju starpā; prof. L. Bērziņš par to izsakās, ka tam

varētu būt slavu ietekme, sk. Liv. I, 269. lpp. 32

; 3) tāpat īpaša

chronoloģija var būt rituma palīglīdzekļiem, kā alliterācijai un

vokālisma formām (patskaņu harmonijai un asonancei); diez-

gan droši var spriest, ka sava vēsture ir, piem., tā sauc. asi-

milētajām frāzēm (sk. Ceļos IV, 87). — Sakarā ar pantmēru

jāatminas, ka arī meldijām var būt nozīme, apspriežot dziesmu

teksta vecumu, vismaz tos gadījumos, kur teksts saistīts ar

noteiktu meldiju. Uz to norāda, izmantojot A. Jurjāna mate-

riālus, T. Zeiferts Rv. 12,I2
,

76. lpp. 33

; arī A. Švābe Lgr. 1924, 2,

122. lpp.
34

.
Taču konkrētu ieguvumu nav daudz. J. Graubinš

norāda, ka dziesmu tekstiem ir daudz vairāk pieturas un iz-

32) Attiecīgo uzrakstījumu anadize gan varētu varbūt šīs īpaši Lat-

galē pazīstamās dziesmas izskaidrot kā lokālu tradiciju, kam cēloņos,
piem., pagaidām nenosakāmas dialekta īpašības. Varētu arī šo atkāpša-
nos no skaidrās dipodiju iekārtas uzlūkot par vienkāršu tradicijas deka-

denci; jautājums, vai šādas dekadences faktoros slavu uin kuras slavu

tautas (krievu, baltkrievu jeb polu) ietekme jeb tai nozīmīga baznīcas

-dziesma. Ja domātu par krievu „častušku" nozīmi problēmā, tad jāzina,
ka par šīm dziesmām vēl nav gala sprieduma. Pētītāju viena dala tās

uzlūko par modernu t. dzeju, tā prof. V. V. Sipovskis [HcTopin pvccKoi:
cjioßecHocTHl,P(l9lo. gl.), 114. v. n. lpp.]; bet akadēmiķis<_A. Soboļevskis,
balstīdamies uz kada XVIII. g. s. dziesmu krājuma liecinājumiem, krievu

četrrindnieču vecuma problēmā rezervēts [sk. BejiHKopvccKiH HapojtHbiH
n-BCHH VII (1901. g.), I—3]. V. I. Simakova krājuma [C6opHnKi> jrepeßeH-

g.)] piemēri prasa lielāku pētījumu; tā biakus

piemēram KaKaa ocTpa.a nujia b BnHjiaoH?! KaKan jivpbH rojioßa

b peKpvTHKa BjiK>6njiacH ir tāds, kā 2195. dziesma ", ftjioio 6-bjioio 6e-

pe3Kofi tojiockomt»: He vcjītiiiramfc jih pojihoh čanoniKa nojrī»

jKejrreHBKHM'B necKOMt.

Ta salīdzināma ar tādam latv. t. dziesmām, ka: 4667, 4626, 4286,

4287, 4292, 4410, 4775.
33) A. Jurjāns par visvecākajām no latv. meldijām uzlūko Jāņu

dziesmu meldijas. Tas arī tālab, ka tās kā kulta dziesmas bijušas sevišķi
sargāmas. Un Zeiferts piebilst 1. Kas sacīts par viņu meldijām, var

zināmā mērā zīmēties arī uz viņu vārdiem.
34) Te A. Švābe izsakās axī, ka revidējami, izmantojot jaunākos

Vakareiropas darbus, agrākie dziesmu metrisko studiju principi. „...zie-

meļnieku tautas dzejā, kuru kulturēlie iespaidi uz senlatviešiem nav apšau-
bāmi, pastāv pavisam citi pantošanas likumi,,.. Tā kā skaldu poētikā ir

nākuši klajā izsmeļoši pētījumi tad ir pats pēdējais laiks, tos salīdzināt ar

mūsu tautas dziesmu materiāiiemi Tas metīs jaunu gaismu ne tikai uz

dlainu metriku, bet arī lielā mēra mus tuvinās jautājumam par latvju tau-

tas dziesmu īsto vecumu." Taču pētījumu šai virzienā nav; nav latv. t.

dziesmu salīdzinājumu pat ne ar jaunākajiem leišu tradiciju uzrakstīju-

miem; pagalam novārtā arī salīdzinājumi ar slavu t. dzeju; un ne nieka

nav arī salīdzināts ar ģermāņu folkloru.
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ejas punktu vecuma noteikšanai nekā meldijām. „Tautas mel-

dijas, turpretim, ļaujas salīdzināties cita ar citu tikai pēc sava

relātīvā vecuma (ir tad ar lielām grūtībām), bet par savu ab-

sulūto vecumu nevar dot nekādu liecību" (Liv. I, 328. v. n. lpp.).
Par jauktajiem taktsmēriem Gr. liecina, ka tie „ilgas un tra-

diciju bagātas muzikālās kultūras nobriedis auglis, apbrīnoja-
mas gaumesun izsmalcinātības zieds"; šādas dziesmas turamas

par jaunākām, bet tā kā „par gaumīgo dziesmu radītāju var

iedomāties tikai brīvu (vismaz garīgi brīvu), savdabīgas kultū-

ras tautu", tad tās radušās, domājams, jau laikmetā īsi priekš
vācu ienākšanas un pirmajos gadsimteņos pēc ienākšanas"

(turp. 340. v. n. lpp.). levērojama ir J. Graubiņa atziņa, ka

„mūsu senču toņkārtu izjūta ir bijusi pavisam citādāka nekā

mums tagad" (352. v. n.): tas var liecināt par grūtībām, ar

kādām jāsaduras senā dziesminieka psīches pētītājam.

Attīstība nešaubīgi atrodama dziesmu stila līdzek-

ļos; līdz ar to šo līdzekļu analizē rada iespējas arī motīvu

un sižetu atsevišķo formu chronoloģijai. Pētījumu šai pro-

blēmā nāv. Nav ne par atkārtojumu veidiem, ne epitetu, ne

parallēlismu. Akadēmiķa A. N. Veselovska vēsturiskās poē-
tikas priekšdarbi, kā studijas par epiteta vēsturi, episkajiem

atkārtojumiem kā chronoloģijas momentu un psīcholoģisko

parallēlismu, gaiši rāda, ka arī latv. t. dziesmu pētījumi šai

aspektā nevar palikt bez augļu. „Manuskripta jeb versijas

senums, valodas un metrikas liecinājumi, vēstures un būtvas sī-

kumi tekstā — lūk, pajēmieni, kas kalpo viduslaiku episko un

vispār poētisko tekstu kritikai. Lieks kritērijs nav... arī

novērojumi stila vēsturē
...

ne tikai epiteta, bet arī atkārtoju-
mu vēsture ... noderēs poētiskās radīšanas chronoloģijai tur,

kur citi kritēriji būtu nepietiekoši jeb dotu apšaubāmus rezul-

tātus" [Cočpame coqHHemn 1 (1913. g.), 129. lpp.]. Arī latv. t.

dziesmu stila līdzekļu morfoloģijas faktoros jābūt piederībai
atsevišķiem literārās attīstības posmiem. Kā dziesmu reāli-

jām ir savi cikli pēc to rašanās laikmetiem, tā stila līdzekļiem;

pilnīgos materiālu salīdzinājumos jānoskaidrojas, ka, piem., ari

epitetiem un psīcholoģiskā parallēlisma objektiem ir savs sa-

kārtojums pa cikliem; ir varbūt, piem., viena cikla dziesmas,

kuru radītājiem vairumā linu druva zied zili jeb ziliem ziediem,

stabi varā, jostas zelta v. t. 1. Nenoliedzami, piem., ka īpaši

metaforiskajai izteiksmei ir sevišķi cieši sakari ar dzejas ra-

dītajā psīchiskajām dispozicijām un pasaules uztveres formām;
bet arī dzejas radītāju nevar atraut no reālās dzīves apstāk-

ļiem,jievar atraut no darbības vietas un laika. Stila līdzekļos
varbūt visdrošāk var meklēt arī materiālus patapinājumu stu-

dijām, kas — savukārt, dod svarīgus pieturpunktus dziesmu



chronoloģijai, jo kas viena tauta nav uzglabājis par sevi ne-

kādu datu, tas citā tautā var būt tādus uzglabājis.

d. Dziesmu saturs.

Dziesmu satura: emocionālo, idejisko un voluntāro

kompleksu chronoloģiskais sakārtojums ir pati svarīgākā dala
dziesmu vecuma pētījumos. Kas ir, piem., latviskais, būtiski

nacionālais kā 13., tā 19. gadsimtenī, kas šķiras gadu desmi-

tos un simtos aistētiskās, ētiskās un reliģiskās dzīves kom-

pleksos? Latviešu raksturs, latvieša ideāli? Tas var kļūt
skaidrs vienīgi tad, ja dziesmas izpētītu chronoloģijas aspektā.
Pie kam šiem pētījumiem visnotaļ jābāzējas uz dziesmu vie-

las un formas studijām, bet kā diezgan svarīgs palīglīdzeklis
talkā jāpiejem arī pats tekstu saturs. Vismaz dažā labā vietā

saturs var būt izšķīrējs, kur citi argumenti vēl nevar izšķirt.

Paraugpētījumi ir. Tā prof. L. Bērziņš savos pētījumos par

latviešu Dievu saskata vairākas Dieva attīstības fāzes, aiz

kurām meklējama tautas reliģiskās dzīves vēsture (sal. Liv.

1, 190: „viņš ir vienīgais dievības veids, kam piemita diezgan
daudz tālākai attīstībai noderīgu īpašību... Tā

„Dievs" jo dienas jo vairāk tapa par absolūtu Dievu ..."

Retinājums J. B.35). Prof. A. Švābe rakstā „Kara dainas" skaid-

ro kara dziesmu psīcholoģiju tās vēsturiskajā attīstībā (Raksti

par latvju folkloru I, 18—45). Pēc stila un kompozicijas kaja
dziesmas-Šv. iedala 3 grupās. Viskroplākās ir visjaunā-
kās: 19. g. s. rekrūšu dziesmas ; tais «samākslota kara bra-

vūra" un «raudulīga vācu buršu sentimentālitāte" (18. lpp.).
īstas senākās dziesmas ir „dziļi sirsnīgas un dziļi sēras"

(19.); tās, kā 31904—5, 31907—13, 31918 liecina par cilvēka

sapem pec mīļa cilvēka, bet «sāpes pilnas panteistiskas dabas

jūtoņas", „latviešu sirds pilna mīlas uz dzimto zemi, lai viņā
vēl atliktu stūrītis mīlai uz karu" (23.). Kādās 20 dziesmās

arī vecāku laiku kultūras pēdas; šais dziesmās karotāji brīvi

tēvu dēli, kas apzinās varbūtīgos sirojumu labumus; kara iz-

nākumā «ieinteresēta visa dzimts, p_at cilts"; māsa skubina bā-

liņu karā (25.); mātes meita tad jūsmo par staltiem kara vī-

riem (27.). Vācu laikos latvieši uz karu skatas_ ka uz kadu

zemāku, no ārienes uzspiestu nodarbību; tad māsa karu no-

liedz, kā liecina 31968—9 (29. lpp.). Zviedru un krievu laika

latvietim atkal radusies griba iet kaja (32.). — lerosinājumus

pētīt baznīcas ietekmi dziesmu satura dod prof. L. Adamovičs;

par katolismu r. kr. Latvieši I, 189. v. n. lpp.; par evaņģēlija

35) Dievticības attīstības fāzes vairāk izceltas L. B. raksta «Dievs

latviešu mitoloģijā" Austrumā 1900. g.

209
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ideju iespiešanos folklorā turp. 223. lpp-ē ar domām, ka «Lat-

viešu folkloras pētījumiem šinī virzienā jānoskaidro arī cik

tāl un kādā veidā kristīgā domu pasaule īpatnēji pārveidoju-
sies un piemērojusies, ieklaudamās latviešu zemnieku psīchē
un gara dzīves apvārsnī." Par latv. folkloras filozofiskās do-

mas raksturu dažas atzinās izteicis prof. P. Jurevičs Latviešos

11, 327. v. n. lpp.; tā 328. lpp-ē par apdziedamo dziesmu zob-

galību, kas raksturotu latvieša individuālisma tieksmes un par

dziesmu deminutīviem kā emocionālās dispozīcijas norādītā-

jiem. Nav nu gandrīz nekādu šaubu, ka arī filozofisko uzskatu

jeb refleksiju studijās var šo nevienādība un pat pretrunīgums

atklāties kā šķiramu dziesmu laikmetu filozofisko meklējumu
produkti. Prof. P. Jurevičs 327. lpp-ē arī izsakās, ka «tautas

gara mantas atspoguļo visai dažādus ļaudis ..." Nav tik te

izcelta doma, ka ļaužu dažādību nosaka arī lokālie un tempo-
rālie apstākļi.

c. Studiju palīglīdzekli.

Dziesmu materiāls, tā tad, ir pētīšanas objekts, kā arī ar

savu vielu vien salīdzinājumos var atklāt ieskatu vecākajās

un jaunākajās tradicijās un to attīstībā. Bet pētīšanai un sa-

līdzināšanai ir jābruņojas arī ar citu disciplīnu zināšanām; var

teikt, ka noder kura katra disciplīna, vismaz nevar pateikt

kad kāda nenoderētu, piem. reāliju pētījumos jābalstās arī uz

dabzinātnēm. Te vēl jo sevišķi jāizceļ salīdzināmās folklo-

ristikas un literātūrvēstures vajadzība. Kaut cik šai ziņā da-

rīts, salīdzinot latv. un leišu dziesmas. Citi salīdzinā-

jumi nejauši un reti. Tā ir gan aizrādījumi uz ceļo-
tājām dziesmām, piem., prof. P. Šmita Etn. r. kr. 11, 5

v. c, bet nav sistemātisku, zinātniski pilnīgi nodrošinātu pētī-

jumu. Mēģinājumi gandrīz vai apmierinās ar mēchanisku pa-

rallēļu sastatīšanu, kā — piem., J. Lautenbacha Latvijas Ka-
reivī 1920, 86. nr. un 1921, 32. un 102. nr. Šādās parallēlēs
latviešu dziesmas ir izmantojuši arī cittautu zinātnieki. Tā A.

N. Veselovskis rakstā par psīcholoģisko parallēlismu blakus

leišu, čechu, poļu, serbu v. c. tautu piemēriem dod arī 4 lat-

viešu dziesmas (sk. Coāpairie ccmimeHin I, 149; pirmo reiz

raksts publicēts 1898. g., /ĶMHnp. JST23). Norāda latv. dzies-

mas arī G. Meiers, ta raksta par indiešu kvartām noradīdams,
ka vieni un tie paši motīvi atkārtojas kā Itālijā, tā Vācijā, kā

pie grieķiem, tā latviešiem [Essays und Studien zur Sprach-
geschichte und Volkskunde (1885. g.), 293. lpp.] 36

; studijā par

36) Uz G. Meieru norada ari prof. P. Šmits, piem., Etn. r. kr. I,
23; arī prof. J. Endzelīns Msb. XXI, 2 (1916. g.), 315. v. n. lpp.



„Schnaderhiipfel" dziesmām M. norāda uz latviešu kvartām

(turp._369.)
37

un turpat (385.) par latv. dziesmu I. strofu dabas

gleznam (Natureingang), illustrejot ar 8 Ulmaņa krājuma pie-
mēriem. — Tas viss lieku reizi liecina, kāds liels darbs vēl

priekšā; tas arī aicina strādāt. Nav taču arī neviens pilnīgi
noliedzis iespēju dziesmas pakļaut chronoloģiskam sakārtoju-
mam; ir bijuši tik norādījumi, ka „vēl" nevar vai nav varēts

jeb ka grūti to izdarīt. Taču nāk klāt jauni pētījumi un jauni
metodiski sasniegumi; uz tiem bāzējoties, jārada jauna tipa
dziesmu studijas ar bagātu teksta kritiku. Ļoti iespējams, ka

rezultātā būs tās pašas atziņas par dziesmu ziedu laiku un

vēl vecākām vai jaunākām tradīcijām; bet tad šīm atziņām

būs arī pienācīgā argumentācija. Tiešām: «nespeciālists ne-

var saprast, kā archeologs var šķirot pa ilgiem gadu tūksto-
šiem akmeņa cirvjus", tāpat «iesācējam visas dziesmas iz-

skatās loti līdzīgas"
38

; bet folklorists pie dziesmām nepieiet
tikai kā pie kāda apjūsmojama gada simteņus auguša milzeņa

ozola; viņam jātiek līdz pašai koka serdei, jāizprot tā aug-

šana un dzīvošana, aiz biezās, mēmās mizas tam jāieskatās

noslēpumainajos tapšanas, veidošanās un iznīkšanas procesos.

Zinātnes ieroči ir vareni.

Saīsinājumi:

Balt. Mon. = žurnāls Baltische Monatschrift; 3th. 06osp. = Mas-

kavas universitātes dabzinātņu, antropoloģijas un etnogrāfijas mīļotāju bied-

rības etnogrāfijas nodaļas izdevums 3THorpa<ļ)imecKoeOGospime Etn. r. kr. =

P. Šmita Etnogrāfisku rakstu krājums (1. sējums 1912. g.„ 2. 1923.); FBR. =

Filologu biedrības raksti; IMM. = Izglītības ministrijas mēnešraksts;
H3B. — Krievijas zinātņu akadēmijas izdevums H3B-fecTi*i oTjrfcjieHiji pyc-

h anoßecHocTH HianepaTopcKOHaKajreMin HavKt; Latv. konv.

v. = A. Gulbja izd. Latviešu konversācijas vārdnīca; Latvju kult. v. =

prof. A. Švābes Latvju kultūras vēsture (I. sējVa 1. daļa 1921. g.); LD. =

Kr. Barona Latvju dainas (2. izd.); Lgr._ = žurnāls Latvju _grāmata;
Liv. = prof. L. Bērziņa virsredakcija apgādājama Latviešu literatūras ves-

G. Meiers citē ļoti pareizas K. Ulmaņa rindas: Das ursprung-

liche Volkslied der Letten besteht aus vierzeiligen Strophen, und zwar

setzt sich jede Zeile aus vier Trochāen zusammen. Wohl mogen m alter

Zeit auch lāngere Lieder, d. h. zusammengesetzte Vierzeilen, vorhanden ge-

wesen sein, aber jetzt ist die Zusammenfūgung der Bruchstiicke kaum

moglich, und es zeigen fast aile Vierzeilen m sich eine so vollkommene

Abrundung und Geschlossenheit des Gedankens, dass wir wohl nicht irre

gehen, den meisten wirklich lāngeren Liedern, namentlich den mach einer

bestimmen Melodie gesungenen, eine spātere Entstehungszeit unter dem

Einflusse der Litauer und Deutschen anzuweisen._ Te izrakstīts tālab, ka

— kā norāda M. 411. lpp-ē, citāts no Ulmaņa vestules Dr. V. Rulmanim

(Rullmann) Gracā; pati vēstule_ laikam nebūs vairs dabūjama, bet Latvija

reta arī Meiera grāmata. Katra ziņa U. pelnī goda pilnu vietu latv. folklo-

ristos!
38) Prof. P Šmits Etn. r. kr. 11, 105.
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ture (1. sēj-s 1935. g.; faktiski atsevišķas burtnīcas jau 1934. g.); LTD =

prof. J. Endzelīna virsredakcijā apgādātās Latvju tautas daiņas; Mag. =

Latviešu literārās jeb draugu biedrības izdevums Magazin; Reallexikon d.

deutschen Litg. — profesoru P. Merkera un V. Štamlera Reallexikon der

deutschen Literaturgeschichte; Rkr. = Rīgas Latviešu biedrības zinību

komisijas Rakstu krājums; Rv. = T. Zeiferta Latviešu rakstniecības vēs-

ture 1. sēj-a 2. izd. 1927. g.); SDP. ■= Tērbatas latv. studentu rakstu krā-

jums Sēta, daba, pasaule; TMV. = Tieslietu ministrijas mēnešraksts;
}KMHnp. — Krievijas izglītības ministrijas organs>KypHajn> uniracTepcTßa

Haponnaro —, Citi paskaidrojumi, kā par turp. = tur-

pat, o. c. = citētais darbs, r. kraj-iem Ceļi un Latvieši etc, domājams, ne-

vajadzīgi. Problēmas pilnīgās bibliogrāfijas, īpaši norādot konkrētos sa-

sniegumus, te nav. _Studijas nolūkos bijis apgaismot problēmu, un pie-

jemot domu par iespēju sakārtot dziesmas vēsturiska perspektīva, rādīt

dziesmu chronoloģijas pētīšanas konkrētā darba iespējas. Pēc sava satura

te norādītie pieturpunkti būtu pelnījuši koordinātu metodes nosaukumu:

problēma risināma tik vispusīgā analizē.
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Ramaves ierosinājums latviešu valodas

vēsturiskās vārdnīcas labā.

Latviešu valodas vārdnīca ir tāda vērtība latviešu kul-

tūras mantu krājumā, ar kurai līdzīgu nevar lepoties daža

laba lielāka tauta. Bet ja tautas, kam nav ne tik pilnīga savu

vārdu pārskata, arī daudz neko lielāku nevēlētos, mūs šis lie-

lais sasniegums sauc uz vēl tālākiem darbiem.

K. Mūlenbacha, J. Endzelīna un E. Hauzenbergas-Štur-
mas sagādātājā L. v. vārdnīcā loti pilnīgi sakopots latviešu va-

lodas vārdu krājums, bet var vēl vēlēties dokumentācijas pil-

nīguma zinā; tikai vietumis tur atradīsim_ziņas, cik ilgi katrs

vārds jau sastopams mūsu rakstītājā literātūrā un kādi bijuši
šo vārdu likteņi taisni rakstos. Vēl arī viens otrs rakstu

avots nav izmantots tik sistēmatiski, ka kādā citētā grāmatā
nevarētu atrasties cits, vēl interesantāks un vārdnīcā tomēr

neminēts vārds.

Atsaucīga savu skolotāju ierosinājumiem un latviešu kul-

tūras vajadzībām Ramave ir pasākusi darbu kādreiz gaidā-
mās latviešu valodas vēsturiskās vārdnīcas labā. Tā nodibi-

nājusi leksikām izrakstu krājumu, uzliek saviem biedriem pie-
nākumu nodot šai krājumā zināmu daudzumu materiāla un ai-

cina arī visus valodas draugus piedalīties

vārdu krāšanā, šādā nolūka izplatot savus darba notei-

kumus.

Noteikumi

par materiālu vākšanu «Latviešu valodas vēsturiskai vārdnīcai."

§ 1.

Laikrakstu, žurnālu, grāmatu vai citu tekstu lasot, jāiz-

raksta vārdi, kas varētu būt derīgi valodas vēstures pētīšanai,

kas raksturīgi atsevišķam rakstniekam vai laikmetam, un arī

kas lasītājam duras acīs, likdamies neparasti, reti, lietoti sa-

vādāka nozīme, pirmo vai pēdējo reizi sastopami.
Labāk izrakstīt vairāk vārdu nekā par maz.

§ 2.

Katram vārdam rakstāma atsevišķa, parasta rakstāmpa-

pīra lapiņa (Vie loksnes) šādā veidā:
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§ 3.

Lapiņas kreisas puses augšēja stūrī (A) rakstāma vārda

pamatforma tagadējā rakstībā. Aiz tās pierakstāms vārda

šķiras norādījums: subst, adj., adv. v. t. t. Ja vārda pamat-
forma nav droši noskaidrojama, tad, vairāk pa labi (vietā B),
rakstāma nedrošā forma. Tāpat šai vietā rakstāma izloksnes

forma, izrakstot vārdus no izloksnēs sarakstītiem tekstiem.

§ 4.

Ja lapiņa tiek rakstīta vairāku vārdu savienojumam
(piem.: ceļa kāja, cepļa mute, ratu virsi, velna māte) vai stipri

neparastam saliktenim (piem.: vienkocis, svētruna, jozminis),
tad pirmā rinda atstājama brīva, rakstot salikumu vietā C.

§ 5.

Vārda nozīme jānorāda ar aprakstu vai paskaidrojumu,
pazīstamākiem sinonimiem, arī svešvalodu vārdiem. Kur tas

vajadzīgs un lietderīgs, paskaidrojumi piesaistāmi citējamam
teikumam — aiz tā jeb tekstā iekavās.

Ja vārdam vairākas nozīmes, tad katra jādod atsevišķa

lapiņā.
§ 6.

Autora un avota aprakstam jābūt pēc iespējas pilnīgam:
grāmatas autors, (arī tulkotājs), nosaukums, izdevums jeb
iespiedums (īpaši ievērojot parallēlizdevumus vai atsevišķas
sērijas), izdošanas gads, vieta un izdevējs jeb drukātājs, citē-

tās vietas lapas puse.

Periodiskos izdevumos iespiestiem sacerējumiem raksta

to autora vārdu un nosaukumu, atzīmējot izdošanas gadu, nu-

muru, lappusi vai sleju, atsevišķos gadījumos piezīmējot arī

datumu.

Izrakstītais var vienoties ar vārdnīcas komisiju par iespē-

jamiem apzīmējumu saīsinājumiem.

§ 7.

Ja vārds sacerējuma atrodams tikai vienu reizi, tad tas

atzīmējams lapiņa zem citāta.

Ja vārds atkārtojas, tad jācenšas izrakstīt teikumi, kas

vislabāk atspoguļo viņa lietošanas iespējas.
Ja citējumi nesatelp vienā lapiņā, tad rakstāma jauna kā

turpinājums ar atzīmi «turpinājums".

§ 8.

leteicams uzrakstītajā vardu un uzvārdu ar komisijas ziņu
rakstīt saīsinātā veidā.

§ 9.

Jāraksta skaidri un salasāmi ar tinti. Papīrs jāizraugās
pietiekoši biezs.
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§ 10.

Vardu lapiņas nododamas Ramave.

Protams, mēs labprāt pieņemsim, uzglabāsim un izlieto-

sim arī citādu (neizdevīgāku — uz nevienādām lapiņām jeb
daudz vardu uz vienas lapas, jeb nekārtīgi un nepilnīgi izrak-

stītu) materiālu, un lūdzam arī tādu neatstāt nejaušības varā
personīgos archīvos, bet nodot latviešu valodas vēsturiskajai
vārdnīcai.

Latvijas universitātes filoloģijas un filozofijas studentu

Ramave.
Rīga, Skolas ielā 27-1.

Pielikums:

paraugi vārdnīcas lapiņu izpildīšanai.

Pēc 1. tipa:
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Pec 2. tipa:

Piezīme: ja izrakstīti vairāki citāti, tad pēc 1. tipa

lapiņas lappuses norādījums liekams aiz, pēc 2. pirms katra nā-

koša citāta.
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