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Veltījums

Katrs krietns pilsonis apzinās pienākumu kal-

pot savas tēvijas sargu rindās: miera laikā — [lai

sagatavotos augstajam un atbildīgajam tēvijas sar-

ga uzdevumam; kara laikā — lai šo tēvijas

sarga uzdevumu pildītu pēc vislabākās apziņas,

netaupot spēkus un pat dzīvību.

Kara ministra ģen. Baloža kga uzdevuma dā-

vinot šo grāmatu sava pulka

sakarā ar viņa atvaļināšanu no pulka rindām pēc

obligātoriskā aktīvā kaj-a dienesta laika nokalpošanas

novēlu, lai šī grāmata, liecinādama par jau izpildītā

pilsoniskā pienākuma vienu posmu, reizē ar to būtu

kā mazs atgādinājums un mudinājums ari turpmā-

kajā dzīvē turēt augstā cieņā pulka tradīcijas un

garu, un būt vienmēr gatavam atkal stāties tēvijas

sargu rindās, ja grūtā brīdī tēvija aicinās savus dēlus

pulcēties zem cīņas karogiem.

Visu mūsu tēvijai — Latvijai!

1. Liepājus kājnieku pulka komandieris

pulkvedis
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Liepājā, Kara ostā.
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1. Liepājas kājnieku pulka komandieris pulkvedis

Jānis Ezeriņš



1. LIEPĀJAS KĀJNIEKU PULKA

Savu pienākumu un tiesību robežās katrs Tavs

priekšnieks ir rūpējies par Tavu sagatavošanu no-

pietnajiem tēvijas sarga uzdevumiem. Piemini viņu
darbu ar pateicību un turi svētus viņu dotos norādī-

jumus. Tas nāks par labu Tev pašam un Tavai tē-

vijai — mūsu mīlai Latvijai!



1. Liepājas kājnieku pulka īsa vēsture.

i. Liepājas kājn. pulka karavīru saraksts iesākas ar mū-

su atbrīvošanas cīņu virspavēlnieka, tagadējā kara ministra

ģenerāļa Baloža vārdu, — personību mūsu armijas izvei-

došanā un valsts dzīvē, kura arvien stāvējusi sargvietā un

bijusi nomodā par mūsu valsts, armijas un tautas drošību.

1929. g. Valsts Prezidents iecēla ģen. Balodi par

1. Liepājas kājn. pulka goda šefu. Šis 1. Liepājas kājn.

pulka karavīriem vēsturiskais apstāklis nav nejaušības ga-

dījums, bet tam ciešs sakars ar pulka dzimšanu un izveido-

šanos.

Asns, no kura izaudzis 1. Liepājas kājn. pulks, ir
—

Instruktoru rezerves un Latgales virsnie-

ku rezerves rotas. 1918. g. 19. decembrī no brīvprā-
tīgiem Rīgā sāka formēties Instruktoru rezerves rota, kuru

komandē vēlākais virspavēlnieks ģenerālis Balodis (toreiz
— kapteinis). Līdzīgos apstākļos saformējās ari Latgales
virsnieku rezerves rota. Šo vienību formēšana bija ļoti grūts
uzdevums, jo trūka ieroču un apģērba, bez tam vācu okupā-
cijas vara lika visādus šķēršļus, lai tikai kavētu armijas ra-

dīšanas darbu. Vācu okupācijas karaspēks tanī laikā bez

cīņām atdeva iebrūkošai lielinieku sarkanarmi jai mūsu valsts

lerritoriju, un lielinieki jau tuvojās Rīgai.

1919. g. 1. janv. valdība nolēma atstāt Rīgu un atvilkt

ari salormētos spēkus, par kuru virspavēlnieku tika iecelts

pulkv. Ka Ipa k s. Pulkv. Kalpaks, uz apsardzības mi-

nistra 1919. g. 5. janvāra rīkojumu, Instruktoru rezerves un

Latgales virsnieku rezerves rotas apvieno vienā — Virs-
nieku rotā, kura ieiet kā pirmā rota Latviešu at-

sevišķā bataljonā. Par Virsnieku rotas komandieri

ieceļ kapt. (vēlākais virspavēlnieks) Balodi. Bataljons kā-

jām veic savu atiešanas gājienu līdz Lielaucei, kur nonāk
12. janvārī. Drīz pēc tam tiek saņemtas izlūku ziņas par

lielinieku virzīšanos no Dobeles uz Lielauci. Šeit 16. janv.
rīta pirmo reizi nopietnā kaujā satiekas jaunais Latviešu

bataljons ar ienaidnieku — tikai divas rotas pret skaitlisko

lielinieku pārspēku. Lielinieki tiek smagi sakauti, bet ari

bataljons nes pirmos upurus. Virsnieku rota šinī kaujā no

sava 120 karavīru lielā sastāva zaudē: kritušus — leitn.
D a m b ī ti, Liepu, k. 1. ier. Cīruli, apakšvirsnieku B ū -

meis te r i ; ievainotus — kapt. Rozenšteinu, Grau-
diņu, virsi. Lagzdiņu, Penčuku, Zuti, leitn.

Rudi un Vaser i.



Te pirmo reizi ari tika morāliskā stiprumā pārbaudīti
virsnieku rotas karavīri, un jāsaka, ka šo pārbaudījumu šie

varoņi izturēja spīdoši, jo viņu sirdīs un domās bija tas morā-

lais stiprums, kādam jābūt īsta karavīra dvēselē, lai varētu

stāvēt par savu valsti un tautu.

Atsitis lieliniekus, bataljons tanī pašā dienā atstāj Liel-
auci un atiet uz Rudbāržu rajonu, šeit bataljona spēki pa-
vairojās ar jauniem brīvprātīgiem un 19. februārī izvesto

vietējo mobilizāciju. Notiek vēl vairākas kaujas un batal-

jons pēc slavenās Skrundas kaujas 29. janvārī jau no aizstā-

vēšanās pāriet uzbrukumā un gūst arvien panākumus.
Apsardzības ministrs J. Zālītis ar savu 1919. g. 3.

februāra pavēli Virsnieku rotu par nopelniem bagāto pagāt-
ni uz kaujas lauka cīņā par Latvijas neatkarību, pārdēvē par

„i. Latvijas Neatkarības rotu".

Sekojot lieliniekiem, nāca traģisks notikums: 6. marta

kaujā uz Skrundas-Saldus lielceļa pirmais latviešu karavīru

vadonis pulkvedis X a 1 p ak s, devis beidzamo pavēli pāriet
triecienā, saļima nāvīgi ievainots. Viņa beidzamie vārdi

bija: ~Uz priekšu, lai manā vietā paliek
kapteinis Balodi s." Tālāk uzbrukumi neatlaidīgi tiek

turpināti kapt. Baloža vadībā.

Pastāvīgi jauniem karavīriem pieplūstot, 31. martā, ar

1. Latvijas Neatkarības rotu pamatā, tiek izveidots „P ir -

mais Latvijas Neatkarības bataljons".
Tas nelielais karavīru pulciņš, kurš 1919. g. 3. janvāri

atstāja Rīgu pulkv. Kalpaka vadībā, kaujās nebija sadilis,
bet gan otrādi — stipri pieaudzis. Šī karavīru saujiņa pie-
augdama atbrīvoja Kurzemi no lieliniekiem un 1919. g. 23.

maijā jau kā Latviešu atsevišķā brigāde pulk-
veža Baloža vadībā ieņem Rīgu.

1919. g. vasaras otrā pusē Latvijas armija jau tik tālu

bija izaugusi, ka no bataljoniem jāsāk formēt lielākas vie-

nības. No 1919. g. 15. jūlija Latviešu atsevišķā brigāde tiek

pārdēvēta par Kurzemes divīziju. Pie Kurzemes di-

vīzijas komandēšanas stājās pulkv. Balodis un līdz ar to
uzdod saformēt trīs pulkus. I. Liepājas kājn. pulkā kā kadrs
ieiet 1. Latvijas Neatkarības bataljons, kurā savukārt jau
agrāk, ka šeit iepriekš minēts, iegāja vēlākā armijas virspa-
vēlnieka un tagadējā pulka goda šefa ģen. Baloža koman-
dēta Virsnieku rota.

Par pulka pirmo komandieri tiek iecelts pulkv.-ltn. G a i-
līts. Pirmā pavēle i. Liepājas kājn. pulkam tiek izdota
1919. g. 10. augusta. Šī diena tad ari tiek uzskatīta kā

pulka dzimšanas dien a, jo ar to dienu bija likts pa-
mats pulkam un tadeļ ari šis datums ir noteikts par pulka
gada svētku dienu, kaut gan pulka sakne — virsnieku

rota sakta formēt jau 1918. gada 10. decembrī.

1919. g. 15. nov. 1. Liepājas kājn. pulkam ieceļ jaunu
komandieri — pulkv.-ltn. Hasmani, kurš pulku ar sekmēm



a adīja turpmākās atbrīvošanas cīņās. Kad Rīgu apdraudēja
Bermonts, pulks valsti sargāja austrumos un bieži vien viņa
frontes garums pret lieliniekiemstiepās līdz 40 km. No pulka
viens bataljons ņēma dalību ari bermontiešu vajāšanā, kad

tie pie Jelgavas sakauti atkāpās. Pulks ņēmis dalību dau-

dzās kaujās, kā Rēzeknes, Ludzas v. t. t. atbrīvošanā. Kau-

jās pulks zaudējis 76 kritušus, 58 bez vēsts pazu-

dušus un apm. 169 tikuši ievainoti. Par nestiem upu-

riem ari pienākas lauri un tādēļ 103 pulka bijušo cīnītāju
krūtis grezno Lāčplēša kara ordenis.

Pulka gaitas ieiet miera laika apstākļos, kad tas 1920. g.

septembra mēnesī pārnāk no apklusušā kaujas lauka uz Lie-

pāju. Kā atzinību savam pulkam Liepājas pilsoņi 1922. g.
28. martā pasniedz karogu ar devīzi: „ī ēv v zemes

mīlestību mēs ar darbiem rādīsim."

1930. g. 3. martā pulks sagaida, pēc skaita trešo, savu

tagadējo pulka komandieri pulkv. Ezeriņu. Kā dziļš pat-
riots, kas bijis līdzgaitnieks un savu garu mantojis no paš-
aizliedzīgiem Kalpaka bataljona cīnītājiem, viņš stā-

jas pie pulka vadības, galveno vērību piegriežot Kalpaka gara

izveidošanai sev padotos karavīros.
Pulkv. Ezeriņa vadībā pulks piedzīvo vēsturisku un

patīkama brīdi: 1931. g. 8. un 9. februārī pulkā tiek ievests

1929. g. novembra mēnesī ieceltais pulka goda šefs, at-

brīvošanas cīņu virspavēlnieks un tagadējais kara ministrs

ģen. Balodis. Tad pat pulka glabāšanā tiek nodots

1. Latvijas Neatkarības rotas karogs, kuru

rotai 1929. g. 2. martā pasniedza Saldus pilsētas un apkārtnes
organizācijas, jo Saldus bija pirmā pilsēta, kuru 1. Latvijas
Neatkarības rota ieņēma savās uzvaras gaitās. Reizē ar to

pulka 1. rota tiek pārdēvēta par Neatkarības rotu.

Pulkam ir tik slavena kara un miera laika vēsture, ka

katrs no tās var stiprināties savai dzīvei un darbam.







Veltījums

Katrs krietns pilsonis apzinās pienākumu kal-

pot savas tēvijas sargu rindās: miera laikā — [lai

sagatavotos augstajam un atbildīgajam tēvijas sar-

ga uzdevumam; kara laikā — lai šo tēvijas

sarga uzdevumu pildītu pēc vislabākās apziņas,

netaupot spēkus un pat dzīvību.

Kara ministra ģen. Baloža kga uzdevuma dā-

vinot šo grāmatu sava pulka

sakarā ar viņa atvaļināšanu no pulka rindām pēc

obligātoriskā aktīvā kaya dienesta laika nokalpošanas

novēlu, lai šī grāmata, liecinādama par jau izpildītā

pilsoniskā pienākuma vienu posmu, reizē ar to būtu

kā mazs atgādinājums un mudinājums ari turpmā-

kajā dzīvē turēt augstā cieņā pulka tradīcijas un

garu, un būt vienmēr gatavam atkal stāties tēvijas

sargu rindās, ja grūtā brīdī tēvija aicinās savus dēlus

pulcēties zem cīņas karogiem.

Visu musu tēvijai — Latvijai!

2. Ventspils kājnieku pulka komandieris

pulkvedis
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Liepājā, Kara ostā.





Kurzemes divīzijas komandieris ģenerālis
Oskars Dankers



2. Ventspils kājnieku pulka komandieris pulkvedis

Vilis Spandegs



2. VENTSPILS KĀJNIEKU PULKA

Savu /nenākumu un tiesību robežās katrs Tavs

priekšnieks ir rūpējies par Tavu sagatavošanu no-

pietnajiem tēvijas sarga uzdevumiem. Piemini viņu

darbu ar pateicību un turi svētus viņu dotos norādī-

jumus. Tas nāks par labu Tev pašam un Tavai tē-

vijai — mūsu mīļai Latvijai!



2. Ventspils kājnieku pulka īsa vēsture.

2. Ventspils pulks tapis un izveidojies brīvības cīņu lai-

kā. Pēc Latvijas valsts proklamēšanas 1918. g. 18. novembrī,

Pagaidu valdības aicināti, tautas labākie dēli ķērās pie iero-

čiem, radot gan Rīgā, gan citās Vidzemes un Kurzemes pil-
sētās latvju nacionālā karaspēka pirmās vienības, no kurām

vēlāk, pēc grūtiem pārbaudījumiem, formējās pulki.
2. Ventspils pulku izveidoja no īī Cēsu, IV Rīgas un

VIII Piebalgas atsevišķiem bataljoniem, kuriem vēlāk pievie-
nojās vltn. Veckalniņa zaļie partizāni.

II Cēsu b 11., ko ņēma par pamatu pulkam, bija vie-

na no mūsu armijas vecākām kaujas vienībām. Pirms viņu

ietilpināja pulkā, — tas bija jau izcīnījis vairākas kaujas.
Šis btl. savukārt bij izveidojies no Cēsu rotas, kas saformēta
Cēsīs 1918. g. 8. dcc. Kad vācu okupācijas karaspēkam at-

ejot lielinieki iebruka mūsu zemē, Cēsu rota 1918. g. 23. dcc,

apm. 30 cilv. sastāvā, atstāj Cēsis. Rota no leriķiem 24. dcc.

izsūta izlūkus Cēsu virzienā. Patruļa (3 cilv.) pie Drabešu

muižas sastop ienaidnieka jātniekus un tos apšauda, nodarot

tiem zaudējumus. Šī ir Cēsu rotas, pulka un

ari mūsu toreiz vēl topošās armijas pir-
mā uguns kauja ar valsts ienaidniekiem.

27. dcc. Cēsu rota nonāk Rīgā. 1919. g. 3. janv. rota at-

stāj Rīgu un caur Jelgavu, Dobeli un Jaunsesavu, Latviešu

atsevišķā (pulkveža Kalpaka) bataljona sastāvā, 12. janv.
nonāk Lielauces muižā, kur naktī no 15./16. janv. tai uzbrūk

ienaidnieks. Norisinās sīva cīņa, kurā dalību ņem ari Cēsu

rota. Neskatoties uz ļoti nelabvēlīgiem apstākļiem, ienaidnie-

ku atsita ar lieliem zaudējumiem.
16. janv. Cēsu rota kopā ar pulkv. Kalpaka btl. at-

stāja Lielauces muižu un 18. janv. sasniedza Lēnas. Ventas

krastos, laikā no 18. janv. — 3. martam Cēsu rotai iznāk vai-

rākas sadursmes, kas beidzas ar uzvarām. 5. martā sākas
mūsu vispārējs uzbrukums. Cēsu rota ieņem Jauno muižu,
bet 6. martā, vajājot ienaidnieku, rota līdz ar pārējām btl.

vienībām nonāk pārpratuma sadursmē ar vācu zemessargiem
pie Skudru mājām, kur krīt pirmais latvju spēku vadītājs —

pulkvedis Kalpa k s. Tālāko vadību uzņemas pulkvedis
Balodis.

1919. g. 10. martā rota ņem dalību Saldus ieņemšanā,
bet 16. martā tā ar kauju patstāvīgi ieņem Jauno muižu un

Bikstus.

21. martā no I Latviešu atsevišķā btl. izveido Atsevišķo
brigādi, kuru komandē pulkvedis Balodis. Līdz ar to no

Cēsu rotas un no Liepājas pienākušās virsi. Grāvelsiņa
rotas saformē 11. Cēsu btl. Cēsu rotu ieskaita bataljonā kā

1. rotu. Par Cēsu btl. k-ri ieceļ kapt. Pūriņu ; 1. rotu ko-

mandē kapt. S k v j i ņ š, bet 2. rotu —
virsi. Grāvelsiņš.



11. Cēsu btl. 22. martā ņem dalību kaujā pie Batericm

un 24. martā pa ledu forsē Lielupi un patstāvīgi, pēc sīvas

kaujas, ieņem Kalnciemu.

22. maijā btl. piedalās Rīgas ieņemšanā, iztīrot Rīgas
jūrmalu no ienaidnieka.

24. maijā Cēsu btl. nostājas Gaujas krastā Carnikavas-

Ādažu muižas rajonā. 28. maijā no Liepājas ierodas virsi.

Kleinberga rota, kuru iedala Cēsu bataljonā kā 3. rotu.

Marta beigās apvienotie latvju-igauņu spēki no zieme-

ļiem iesāk Vidzemes atbrīvošanu no lieliniekiem. Tā kā cī-

ņas ieilgst, tad ari Cēsu btl., kaut ari netieši, iznāk ņemt
dalību šinī operācijā. Tā kapt. Skuj i ņ š ar l. rotu jau 4.

jūnijā sasniedz Vecpiebalgu, bet btl. pārējās -vienības, kas

Ādažu muižu atstāj 4. jūnijā, 9. jūnijā sasniedz Aprānu-
Jumurdas muižas rajonu. Līdz ar brigādes kaujas rajona

dibināšanu, Cēsu btl. ieņem iecirkni: Vecpiebalga-Aprāni-
Jumurdas muiža. Par brigādes kaujas rajona pr-ku ieceļ
Cēsu btl. k-ri kapt. Pūriņu.

Vidzemes vidienā pieteicas daudz brīvprātīgo, kāpēc
brigādes vadība nolemj formēt jaunus bataljonus. 10. jūnijā
kapt. Skujiņam uzdod Vecpiebalgā formēt IV Rīgas btl.

Tā formēšanai kadru ņem no 11 Cēsu btl.

20. jūnijā VI Rīgas btl. 1. rotas k-ris virsi. Gros vaids

saņem rīkojumu formēt Vējavā VIII Piebalgas batl. Kadru

ņem no IV Rīgas btl. Formēšana norit grūtos apstākļos, jo,
sākoties Cēsu kaujām, vāci latviešu brigādi vairs neapgādā.

21. jūnijā Cēsu btl. pāriet uz Cesvaines-Bikseres-Kārs-
dabas mž. līniju. Btl. pagaidu komandēšanu uzņemas virsi.

Ezeriņš, jo kapt. S k v j i ņ v apstiprina par IV Rīgas btl.

k-ri. Jaunformējamie IV Rīgas un VIII Piebalgas btl. paliek
formēšanas vietās, jo tiem trūkst ieroču un apģērba.

6. jūlijā Cēsu btl. pārvietojas uz brigādes kaujas rajona
labo spārnu un ieņem kaujas iecirkni frontē pret lieliniekiem
Losti-Sproģi rajonā. Jau 10. jūlijā 11. Cēsu btl. kopā ar ci-

tam daļām ņem dalību uzbrukumā Līvāniem. 13./14. jūlijā
Cēsu btl. kopā ar citām daļām atkal uzbrūk Līvānu virzienā.

Pēc dažu sādžu ieņemšanas, atņemot ienaidniekam 2 patšau-
tenes un 10 gūstekņus, btl. atgriežas iepriekšējās pozicijās.

15. jūlijā brigādi pārdēvē par Kurzemes divīziju un par

tās k-ri ieceļ pulkvedi Balodi.
5. augusta brigādi pārformē divīzija, kas sastāv no

1. Liepājas, 2. Ventspils un 3. Jelgavas kājnieku pulka.

2. Ventspils pulkam kā pamatu ņem II Cēsu btl., bet
ka papildinājumu tam — IV Rīgas un VIII Piebalgas btl.

Visi šie bataljoni atradās frontē pret lieliniekiem Atašienes

stac. rajonā. Par pulka komandieri ieceļ pulkv.-ltn. Pū-

riņu. Pulka pirmā pavēle iznāk 1919. g. 8. augustā, un šī

diena izraudzīta par pulka gada svētku dienu.

Pulks līdz 1919. g. beigām ir frontē un ved vietēja rak-



stūra cīņas. 18. decembrī pulkā ierodas virsi. Veckalni-

ņ a zaļie partizāni, kurus iedala pulkā kā izlūku rotu.

Sākoties Latgales atbrīvošanai, pulks 1919. gada janvāra
sākumā uzbrūk gar Krustpils-Rēzeknes dzelzceļu. Ar nemi-

tīgām kaujām pulks virzās uz priekšu un 1920. g. 10. janvārī
ieņem Varakļānus, 12. janvārī — Viļānus, 21. janvārī — Rē-

zekni, 26. janvārī — Ludzu un 1. februārī jau sasniedz Zilupes
R. krastu, kur paliek līdz 16. martam. 25. martā pulks

pārvietojas uz Drisas rajonu, kur laikā no 27.—29. martam

nomaina poļu karaspēku, rajonā no Djedinas muižas līdz

Daugavai.
9. maijā pulku frontē nomaina 12. Bauskas k. p.; 14. mai-

jā pulks, bez 111 btl., kas paliek frontē, ierodas Rīgā apsar-

gāt valsts iestādes un uzturēt kārtību. 111 btl. pulkam pie-

vienojas 20. jūni jā.
20. jūlijā pulkam uzdod nomainīt 3. Jelgavas k. p., kas

atradās pie valsts D. robežas sakaros ar Lietuvas un lielinieku

armijām. 24. jūlijā pulks nomaina 3. Jelgavas k. p. un novie-

tojas iecirknī no Grīvas līdz Matuliškiem. Šeit pulks paliek
līdz 30. oktobrim, kad saņem uzdevumu pārvietoties uz Lie-

pāju, kur pabeidz demobilizāciju, jo 11. augustā ir noslēgts
miers. Ar to nobeidzas pulka kara gaitas. 5. novembrī pulka
pēdējais ešalons ieradās Liepājā. Pulks uzsāk savas miera

laika gaitas.
Pulks kauju laikā ir ieguvis daudzas trofējas: 2 lielga-

lus, 2 bumbmetējus, 22 ložmetējus, 5 patšautenes, apm. 15 )0

šautenes, daudz municijas, 28 zirgus, 1 auto, 7 virtuves, 9

transp. ratus, lokomotīves un vagonus, telefona aparātus un

daudzas citas mantas. Gūstā saņemti 728 ienaidnieka karavīri.
Pulks kaujās zaudējis: kritušus un no ievainojumiem mi-

rušus — 75, bez vēsts pazudušus — 20 un ievainotus — 130

cilv.

Pulku komandējuši: pulkv. Pūriņš no 8. aug. 1919. g.
līdz 13. okt. 1919. g., pulkv. Ezeriņš — no 13. okt. 1919. g.
līdz 2. okt. 1920. g., pulkv. Pūriņš no 2. okt. 1920. g. līdz

1. decembrim 1926. g., pulkv. Spandegs nol. dcc. 1926. g.
līdz šim laikam.

No 1929. g. 29. nov. līdz 1930. g. 29. sept., kad pulkv.
Spandegs atradās vecāko virsnieku kursos, pulku pagai-
dām komandēja pulkvedis Lū ļ āk s.

1921. g. 8. augustā Ventspils pilsēta un apriņķis pulkam
pasniedza kar o g v ar devīzi: „Visu par Latviju!"

1931. g. 14. janvāri pulka 1. rotu pārdēvēja par Cēsu

rotu un vēsturiskās Cēsu rotas karogu nodeva tagadējai ( esu

rotai glabāšanā, tādā kārtā pastrīpojot un izceļot to varou-

garu un kauju trndicijas, kas liktas 2. Ventspils pulka pa-
matos brīvības cīņu dienās.







Veltījams

Katrs krietns pilsonis apzinās pienākumu kal-

pot savas tēvijas sargu rindās: miera laikā — lai

sagatavotos augstajam un atbildīgajam tēvijas sar-

ga uzdevumam; kara laikā — lai šo tēviļas

sarga uzdevumu pildītu pēc vislabākās apziņas,

netaupot spēkus un pat dzīvību.

Kara ministra ģen. Baloža kga uzdevuma dā-

vinot šo grāmatu sava pulka

sakarā ar viņa atvaļināšanu no pulka rindām pēc

obligātoriskā aktīvā kaya dienesta laika nokalpošanas

novēlu, lai šī grāmata, liecinādama par jau izpildītā

pilsoniskā pienākuma vienu posmu, reizē ar to būtu

kā mazs atgādinājums un mudinājums ari turpmā-

kajā dzīvē turēt augstā cieņā pulka tradicijas un

garu, un būt vienmēr gatavam atkal stāties tēvijas

sargu rindās, ja grūtā brīdī tēvija aicinās savus dēlus

pulcēties zem cīņas karogiem.

Visu musu tēvijai — Latvijai!

3. kājnieku pulka komandieris

pulkvedis

193 g. „

"

Jelgavā.





Kurzemes divīzijas komandieris ģenerālis
Oskars Dankers



3. Jelgavas kājnieku pulka komandieris pulkvedis

Augusts Apsītis.



3. JELCAVASKĀJNIEKU PULKA

Savu pienākumu un tiesību robežās katrs Tavs

priekšnieks ir rūpējies par Tavu sagatavošanu no-

pietnajiem tēvijas sarga uzdevumiem. Piemini viņu
darbu ar pateicību un turi svētus viņu dotos norādī-

jumus. Tas nāks par labu Tev pašam un Tavai tē-

vijai — mūsu mīļai Latvijai/



3. Jelgavas kājnieku pulka īsa vēsture.

Pulks saformēts 1919. g. 16. augustā no 3. latviešu

atsevišķā bataljona, Bauskas latviešu

bataljona un Augškurzemes partizānu pu 1 -

ka. Katrai no šīm vienībām bija jau sava kaujas pagātne

Latvijas atbrīvošanas cīņās.

3. latviešu atsevišķais bataljons bij izvei-

dojies no Atsevišķās studentu rotas. Šī rota no-

dibinājās 1918. g. 20. decembrī no dažām latviešu studentu

korporācijām. Rotas pirmais komandieris bij kapteinis
Grundmanis (kritis varoņa nāvē). Kā pulkveža Kal-

paka bataljona sastāvdaļa rota ņēma dalību pirmās brīvī-

bas cīņās. 1919. g. 31. martā no Atsevišķās studentu rotas

izveidoja 3. latviešu atsevišķo bataljonu. Kā ģenerāļa Ba-

loža brigādes sastāvdaļa bataljons ņēma kaujas dalību brī-

vības cīņās līdz viņa iedalīšanai 3. Jelgavas kājnieku pulkā.

Pulka sastāvā bataljons iegāja kā pamatkadrs un I batal-

jons. Atcerei par šīs kaujas slavenās vienības iedalīšanu

3. Jelgavas kājnieku pulkā, pulka i. rota nosaukta par At-

sevišķo rotu.

Bauskas latviešu bataljons nodibinājās

1919. g. 23. aprīlī no brīvprātīgiem latviešu karavīriem Baus-

kas apkārtnē, un tur izcīnīja vairākas kaujas ar lieliniekiem.

3. Jelgavas kājnieku pulka sastāvā šis bataljons iegāja kā II

bataljons.

Augškurzemes partizānu pulks nodibinājās

1919. g. jūnijā beigās Ilūkstes apkārtnē no vairākiem līdz

tam atsevišķi darbojušamies partizānu grupiņām un cīnījās

pret turienes lielinieku patvarībām. 3. Jelgavas kājnieku pul-

kā šis pulks iegāja kā 111 bataljons.

Turpmākajās brīvības cīņās 3. Jelgavas kājnieku pulks

ņēma kaujas dalību cīņās pret lieliniekiem un pret bermon-

tiešiem.

Savas pirmās kaujas kristības jaunformētais pulks sa-

ņēma laikā no 26.—30. augustam cīņās pret lieliniekiemLīvā-



nu operācijā. Pulks atradās frontē Daugavas kreisā krastā

no Meņķu muižas (iepretim Līvāniem) līdz Bebrenei. Vispā-

rējā uzbrukumā Līvāniem pulkam bij jādarbojas ienaidnieka

flankā un aizmugurē. Kaut gan Līvāniem uzbrūkošām da-

ļām neizdevās Līvānus ieņemt, pulks savu uzdevumu sek-

mīgi izpildīja, atbrīvojot no ienaidnieka visu Daugavas krei-

so krastu no Dunavas muižas līdz Glaudāniem. 3. oktobrī

pulks izdarīja uzbrukumu Līvāniem uz savu ierosmi, forsē-

jot Daugavu ar vienu bataljonu lejpus Dunavas muižas tie-

šam uzbrukumam Līvāniem, bet ar vienu bataljonu pie Jad-

vigovas iedarbībai ienaidnieka flankā. Līvāni tika ieņemti.

Kaujas vēl turpinājās līdz 3. oktobrim.

Sākoties cīņām ar bermontiešiem, pulka 1 un 111 batal-

jonu nosūtīja darbībai pret bermontiešiem Bauskas virzie-

nā, bet II bataljonu atstāja 40 km. garā frontē Daugavas

kreisā krastā pret lieliniekiem. No jauna saformēja Izlūku

bataljonu, kuru ari nosūtīja cīņai pret bermontiešiem. Ok-

tobra beigās un novembra sākumā pulka vienības izcīnīja

kaujas pie Jaunjelgavas un Daudzevas. 14. novembrī sākās

virzīšanās nolūkā ieņemt Bausku. Bauska tika ieņemta 17.

novembrī, kopdarbībā ar 4. Valmieras kājnieku pulka vie-

nībām. 23. novembrī Jelgavas pulka bataljoni, vajājot ber-

montiešus, jau sasniedza Elejas muižu un Meitenes staciju.

Latgales atbrīvošanā, kas sākās 1920. g. 3. janvārī, 3.

Jelgavas kājnieku pulks darbojās mūsu armijas labā flankā

un ciešos sakaros ar Polijas karaspēku. Pulks forsēja Dau-

gavu pie Jadvigovas un Glaudāniem, pēc kam ar I un 111

bataljonu uzbruka frontāli, bet ar II bataljonu gar Dauga-
vas labo krastu uz Daugavpili, kuru sasniedza tai pašā diena,

sastopot tur jau priekšā Polijas karaspēka daļas. Šai die-

nā uzbrukumā, brienot pa dziļu sniegu un laužot ienaidnieka

pretestību, pulka 1 un 111 bataljons bij nogājuši 10—15 km.,
bet II bataljons pat 35 km. 3. februārī pulka 1 un 111 ba-

taljons jau sasniedza mūsu etnogrāfisko robežu uz Zilupes
līnijas. Pēc pamiera iestāšanās pulks vēl palika frontē līdz

7. jūlijām, kad pakāpeniski pārvietojās uz Daugavpili, kur

pārmaiņus visu laiku jau atradās viens no pulka bataljoniem
kā pilsētas garnizons. Jūlija beigās viss pulks pārbrauca uz

Rīgu, kur izpildīja sardzes dienestu. Pēc miera noslēgšanas



ar Padomju Krieviju un pēc pulka pārorganizēšanas pēc mie-

ra laika sastāva, pulks 1920. g. 9. novembrī pārgāja uz savu

tagadējo mītni — Jelgavu.

Kā atzinības balvu par veiktiem varoņdarbiem tēvijas

atbrīvošanā, 1921. g. 1. maijā Jelgavas sabiedriskās organizā-

cijas pasniedza pulkam karogu. Pulka devīze: „Mēs iesim

tur, kur tēvu zeme sauks."

Savu miera laika uzdevumu — jauno pilsoņu sagata-
vošanu valsts aizsardzībai, pulks veic vienmēr sekodams šai

devīzei un uzturot svētas Ventas ērgļu — Atsevišķās studentu

rotas nodibinātās kaujas tradicijas un kalpakiešu varoņgaru.

Pulku komandējuši: no dibināšanas dienas 1919. g. 16.

augusta līdz 1933. g. jūnijam pulkvedis Dombrovskis,

pēc tam līdz 1934. g. septembrim Armijas štāba priekšnieka I

palīgs pulkvedis Rozenšteins. Tagad pulku komandē

pulkvedis Apsī t i s (pulka II bataljona komandieris atbrī-

vošanas cīņās).







Veltījums

Katrs krietns pilsonis apzinās pienākumu kal-

pot savas tēvijas sargu rindās: miera laikā — lai

sagatavotos augstajam un atbildīgajam tēvijas sar-

ga uzdevumam; kara laikā — lai šo tēvijas

sarga uzdevumu pildītu pēc vislabākās apziņas,

netaupot spēkus un pat dzīvību.

Kara ministra ģen. Baloža kga uzdevuma dā-

vinot šo grāmatu sava pulka

sakarā ar viņa atvaļināšanu no pulka rindām pēc

obligātoriskā aktīvā kaya dienesta laika nokalpošanas

novēlu, lai šī grāmata, liecinādama par jau izpildītā

pilsoniskā pienākuma vienu posmu, reizē ar to būtu

kā mazs atgādinājums un mudinājums ari turpmā-

kajā dzīvē turēt augstā cieņā pulka tradicijas un

garu, un būt vienmēr gatavam atkal stāties tēvijas

sargu rindās, ja grūtā brīdī tēvija aicinās savus dēlus

pulcēties zem cīņas karogiem.

Visu musu tēvijai — Latvijai!

4. Valmieras kājnieku pulka komandieris

pulkvedis

193 g. „

-

Rīgā.





Vidzemes divīzijas komandieris ģenerālis

Fricis Virsaitis



4. Valmieras kājnieku pulka komandieris pulkvedis

Jānis Skujiņš



4. VALMIERAS KĀJNIEKU PULKA

Savu pienākumu un tiesību robežās katrs Tavs

priekšnieks ir rūpējies par Tavu sagatavošanu no-

pietnajiem tēvijas sarga uzdevumiem. Piemini viņu

darbu arpateicību un turi svētus viņu dotos norādī-

jumus. Tas nāks par tabu Tev pašam un Tavai tē-

vijai — mūsu mīlai Latvijai/



4. Valmieras kājnieku pulka īsa vēsture.

Valmieras pulks dibinājās jaunās, neatkarīgās Latvijas

smagākās dienās, kad gandrīz visa viņas zeme atradās svešas,

naidīgas varas rokās. Tikai dienvidos nelielu Kurzemes stū-

rīti aizstāvēja mūsu karotāju pirmās vienības — Kalpaka ba-

taljona rotas un ziemeļu Vidzemē šauru zemes josliņu sargāja

igauņu karaspēks. Igaunijā izkaisītiem latvju karavīriem

kopā ar Latvijas valdības pārstāvjiem radās doma dibināt

savu nacionālu karaspēku, lai mūsu zemes atbrīvošanu sāktu

ari no ziemeļiem. Panāca vienošanos ar Igaunijas valdību un

1919. g. 18. februārī Tērbatā lika pamatus mūsu 4. Valmieras

kājnieku pulkam, kas ir tagad vecākais no armijas
jo līdz viņa dibināšanai tik lielu karaspēka vienību mums

vēl nebija.
Par pulka komandieri iecēla pulkvedi-leitnantu Ja n -

son v. Pulka formēšana noritēja Tērbatā, kur veica ari ap-
mācību, kas vilkās vairāk par mēnesi. 27. martā pulka kara-
vīri nodeva uzticības zvērestu Latvijai un tās valdībai un ta-

nī pašā dienā pulks vairāk kā 1200 vīru sastāvā izbrauca uz

fronti pie Apes; tur pulks jau pēc 4 dienām saņēma pirmo
uguns kristību.

Pirmās cīņas bija ļoti grūtas, jo pulkam ar vāju apbru-
ņojumu un niecīgiem sakaru līdzekļiem bija jādarbojas ļoti
plašā frontē. Še kaujas vilkās veselus divi mēnešus un to

galvenais centrs bija Melnupe. Maija mēneša pēdējās die-

nās sākās Valmieras pulka uzvaras gājiens caur Vidzemi un

līdz ar to Vidzemes atbrīvošana. Pirmās ievērojamākās sek-

mes bija Alūksnes ieņemšana 29. maijā. Pulka 10 gadu atce-

res dienā Alūksnes pilsētas pašvaldība par godu atbrīvotā-

jiem vienu Alūksnes pilsētas ielu pārdēvēja par «Valmie-

ras pulka ielu".

No Alūksnes Valmieras pulks uzbrukumu turpināja gar
Apes-Gulbenes dzelzceļu un 31. maijā ieņēma Gulbeni. Naktī

pirms tam leitnants Zīle ar 35 karavīriem izdarīja pārdro-
šu izlūku gājienu Balvu virzienā, iegūstot svarīgas trofējas,
starp tam trīs lielgabalus. Sekmīgs bija ari otrā dienā virsi.

Re k šā n a izlūku gājiens uz Lubānu, kur sagūstīja 4. Lat-

viešu strēlnieku padomju pulka saimniecības daļu ar ve-

zumiem un pulka karogu. Tālāk Valmieras pulks savu uz-

brukumu turpināja jau gājiena kārtībā un 5. jūnijā ieņēma
Krustpili, ar ko noslēdzās Vidzemes atbrīvošana. Pulks bija
ieguvis daudz kara materiāla, kas deva iespēju uzlabot ap-
bruņojumu un formēt jaunas kaujas vienības.



Visu 1919. g. vasaru Valmieras pulks turēja plašu fronti
Līvānu-Atašienes-Barkavas rajonā, pastāvīgi vedot cīņas ar

Eretinieku. Te tomēr pulkam nebija lemts turpināt iesākto

atgalēs atbrīvošanu, jo rudenī Latvijai radās jauns ienaid-

nieks — Bermonts, kas iesāka uzbrukumu Rīgai. Bermonta
armija bija saformēta galvenā kārtā no pasaules karu zau-

dējušās Vācijas karavīriem un viņas īstais nolūks bija Latvi-

jas pievienošana Vācijai. Valmieras pulkam iznāca ņemt
aktīvu dalību šai cīņā.

Pulku uz Rīgas rajonu pārveda 1919. g. septembra mē-

neša beigās un oktobra sākumā. Pulka 111 bataljons jau 9.

oktobrī piedalījās Torņkalna aizstāvēšanā pret uzbrūkošām

Bermonta daļām — Dzelzdivīziju un Vācu leģionu. Ar sīvu

pretošanos bataljons sedza mūsu armijas citu daļu atiešanu

pāri Daugavai. Kad cīņās pret Bermontu par aizstāvēšanās

līniju palika Daugava, Valmieras pulkam, kā pieradušam
darboties plašās frontēs, bija jāaizstāv ap 70 kilometrus plats
iecirknis no Mazjumpravmuižas līdz Jaunjelgavai. Kaut gan

pretinieks galveno triecienu vērsa pret Rīgu, tomēr ari Val-

mieras pulkam savā frontē bija jāved neatlaidīga cīņa pie
Daugavas pārejām: pulks aizstāvēja vēsturiskās Nāves salas

pozicijas, Doles salu, pārejas pie Ogres, bet sevišķi Jaunjel-

gavu, kas atradās visas mūsu armijas Dienvidus frontes flan-

kā. Šeit 19. oktobrī pretinieks iesāka strauju uzbrukumu,

kuru pulka 1 bataljonam, īpaši 3. rotai kapteiņa Spuļ ģi s

vadībā izdevās atsist, pie kam kaujā krita viens no vācu daļu
vadoņiem —

ritmeistars Jēn a. Šai pašā laikā visas mūsu

armijas virspavēlniecību uzņēmās ģenerālis Balodis un

viņa vadībā iesākās pretinieka atspiešana no Rīgas, un Kur-

zcmes-Zemgales atbrīvošana. Zemgales atbrīvošanā Valmie-

ras pulkam atkal piekrita svarīga loma. Laikā no 12.—28.

novembrim pulks izcīnīja vairākas niknas kaujas: te minama

lecava, Salgales muiža, Emburga, Gabaliņu mājas; pulks ie-

ņēma Bausku un nonāca pie Lietuvas robežām.

No Latvijas novadiem vēl ienaidnieka rokās palika Aus-

trumu Latgale. Uz šo fronti Valmieras pulks no Kurzemes

robežām pārbrauca 1920. g. janvāra vidū un tūdaļ tika ieva-

dīts kaujās vispirms Jaunlatgales, drusku vēlāk ari Kārsa-

vas rajonā. Jau līdz janvāra mēneša beigām ienaidnieka

pretošanos izdevās salauzt un pulks savos iecirkņos izvirzījās
līdz tagadējai mūsu valsts robežai; Latgale un līdz ar to vi-

sa Latvija bija atbrīvota. No Latgales cīņu varoņiem minams

kapr. Speldzēns, kas, tumsā uzduroties lielākai ienaid-

nieka grupai, viens pats ar to uzsācis cīņu, 2 nošāvis, līdz

beidzot pats kritis varoņa nāvē. Visās Latvijas atbrīvošanas

cīņās no pulka krituši 70 karavīri, bet ievainotu ir 268; par

kaujas nopelniem pulkā ar Lāčplēša kara ordeni apbalvoti
pavisam 178 karavīri.



Miera laikiem iestājoties Valmieras pulks pārnāca uz

pastāvīgu mītni Rīgā, kur visus šos gadus stāv par galvas

pilsētas un valsts drošību un veic miera laika apmācības.
Pulka priekšgalā patlaban atrodas pulkvedis Sku jiņš. Val-

mieras apriņķa pašvaldības 1923. g. 26. maijā pulkam dāvāja

karogu, kurā ir rakstīts: „Pirms dzimtenei dēli

spēj brīvību pirkt, būs karogam varoņu

asinīs mirkt!" Šis no plaša Latvijas novada dāvātais

karogs pulkam vienmēr atgādina latvju tautas vienību ar

savu armiju, un uzticēšanos tai: karoga uzraksts runā par

tām varoņu asinīm, ar kurām maksāts par mūsu tautas brī-

vību un neatkarību; tās liek ikvienam Valmieras pulka kara-

vīram vienmēr modri stāvēt par savu valsti, tautu un tās

vadoni. Šo atziņu ņem līdzi katrs no pulka rindām aizgājējs
karavīrs un patur līdz mūža beigām savā sirdī.







Veltījums

Katrs krietns pilsonis apzinās pienākumu kal-

pot savas tēvijas sargu rindās: miera laikā — lai

sagatavotos augstajam un atbildīgajam tēvijas sar-

ga uzdevumam; kara laikā — lai šo tēvijas

sarga uzdevumu pildītu pēc vislabākās apziņas,

netaupot spēkus un pat dzīvību.

Kara ministra ģen. Baloža kga uzdevuma dā-

vinot šo grāmatu sava pulka

sakarā ar viņa atvaļināšanu no pulka rindām pēc

obligātoriskā aktīvā kaj'a dienesta laika nokalpošanas

novēlu, lai šī grāmata, liecinādama par jau izpildītā

pilsoniskā pienākuma vienu posmu, reizē ar to būtu

kā mazs atgādinājums un mudinājums ari turpmā-

kajā dzīvē turēt augstā cieņā pulka tradīcijas un

garu, un būt vienmēr gatavam atkal stāties tēvijas

sargu rindās, ja grūtā brīdī tēvija aicinās savus dēlus

pulcēties zem cīņas karogiem.

Visu musu tēvijai — Latvijai!

5. Cesu kājnieku pulka komandieris

pulkvedis
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Rīgā.





Vidzemes divīzijas komandieris ģenerālis
Fricis Virsaitis



5. Cēsu kājnieku pulka komandieris pulkvedis

Žanis Bachs



5. CESU KĀJNIEKU PULKA

Savu pienākumu un tiesību robežās katrs Tavs

priekšnieks ir rūpējies par Tavu sagatavošanu no-

pietnajiem tēvijas sarga uzdevumiem. Piemini viņu
darbu ar pateicību un turi svētus viņu dotos norādī-

jumus. Tas nāks par labu Tev pašam un Tavai tē-

vijai — mūsu mīļai Latvijai!



5. Cēsu kājnieku pulka īsa vēsture.

Pulks dibināts 1919. g. 23. martā, Igaunijā — Tērbatā,

kad mūsu valdības pārstāvim Igaunijā, pulkvedim Zemitā-

nam, ar Igaunijas valdības piekrišanu bij uzdots formēt no

Igaunijā dzīvojošiem Latvijas pilsoņiem latviešu karaspēka

daļas. Pulku nosauca par 2. Cēsu kājnieku pulku, jo kā pir-
mais bij jau saformēts 1. Valmieras kājnieku pulks. Savu ta-

gadējo nosaukumu — 5. Cēsu kājnieku pulks, pulks dabūja

1919. g. jūlijā pie mūsu armijas pārorganizēšanas. Latvijas

atbrīvošanas cīņās pulks ņēmis kaujas dalību cīņās pret vā-

cu landesvēra — dzelzdivīzijas karaspēka daļām, pret bermon-

tiešiem un lieliniekiem.

Jau 1919. g. maija beigās, vēl nepilnīgi saformējies,

pulks izbrauca uz Rūjienu, kur kopā ar Igaunijas karaspēka

daļām uzsāka cīņas ar lieliniekiem. Pēc sekmīgām kaujām

pulka daļas 30. maijā ieņēma Cēsis. Pulka sastāvā toreiz bi-

ja 500 cilv. un 17 patšautenes.

1919. g. 6. jūnijā Cēsīm tuvojās, no Rīgas nākdamas,,

vācu landesvēra un dzelzdivīzijas daļas. Tā kā šīs daļas bij

naidīgi noskaņotas pret Latviju un Igauniju, tad iesākās cīņa.

Landesvēra daļas uzbruka Cēsīm. Ņemot vērā ienaidnieka

lielo pārspēku, pulks spiests atiet un nostāties izdevīgākās

pozicijās aiz Raunas upes. 21. jūnijā vācieši atjauno uzbru-

kumu. Sākumā vācieši gūst sekmes un pārrauj pulka fronti,

bet jau 22. jūnijā pulks, darbojoties kopā ar Igaunijas kara-

spēka daļām, ielenc un smagi sakauj vācu spēkus, un tie

spiesti nekārtībā atkāpties. Visniknākās kaujas norisinājās

Lodes stacijas rajonā, kur pulks zaudēja vairākus kritušus

virsniekus, instruktorus un kareivjus. 23. jūnijā, vajājot ie-

naidnieku, pulks ieņem Cēsis un turpina virzīties uz Rīgu.
Sīvas kaujas vēl notiek pie Juglas upes. 3. jūlijā tiek no-

slēgts pamiers uz noteikumiem, ka vācu karaspēkam jāatstāj
Rīga un pēc tam ari Latvijas territorija. 6. jūlijā pulks ie-

nāk Rīgā, iedzīvotāju jūsmīgi apsveikts. Vēlāk pulks nostā-

jas pozicijās Ķekavas-Olaines rajonā.

Vācieši tomēr nepildīja pamiera noteikumus un Latvi-



jas territoriju neatstāja. Papildinājuši savus spēkus, viņi
1919. g. 8. oktobrī bez kara pieteikšanas nodevīgā kārtā uz-

brūk Rīgai. lesākas atkal cīņa, kas mūsu vēsturē nosaukta

par cīņu pret bermontiešiem. Pēc pirmām kaujām pie

Ķekavas un Katriņmuižas, kur pulks saņēma daudzas trofē-

jas un gūstekņus, pulks, saskaņā ar vadības kaujas plānu,
atiet uz Daugavas labo krastu un nostājas pozicijās Jum-

pravmuižas rajonā. 14. oktobrī pulks forsē Daugavu pie Jum-

pravmuižas un līdz 15. oktobpa vakaram noturas Daugavas
kreisā krastā, pēc kam atiet atpakaļ. 10. novembra vakarā,

sākoties vispārējam uzbrukumam, pulks pāriet Daugavu pa

ledu un uzbrūk vāciešiem; vācieši spiesti atiet. Kaujas no-

tiek Pļavnieku rajonā. Turpmākās kaujās līdz vācu kara-

spēka daļu galīgai padzīšanai no Latvijas, pulks saņem dau-

dzas trofējas un gūstekņus. Ar kaujām pulks sasniedz Prie-

kules rajonu, kur paliek līdz 1920. g. janvāra vidum.

1920. g. janvāra beigās pulks dodas uz Latgales fronti,

kur ii/ Zilupes krastiem izcīna vairākas kaujas ar lielinie-

kiem: 23. februārī pie Vistavkas sādžas; 29. un 30. aprīlī pie

Prigorod Krāsnij; 9. jūnijā pie Baltinovas un Serinas; 13. jū-

nijā pie Loskotņikovas un Garbunovas; bez tam pulks izdara

daudzus sekmīgus izlūku gājienus. Šais kaujās pulks saņē-

mis daudzas trofējas — lielgabalus, ložmetējus, telefona apa-

rātus v. c, kā ari daudzus gūstekņus.

Pulka kaujas darbību pārtrauca 1920. g. 11. augustā no-

slēgtais ar Padomju Krieviju miera līgums. Oktobra beigās

pulks pāriet uz Daugavpils rajonu, kur paliek līdz 1921. g.

martam, pēc kam pārnāk uz savām tagadējām mītnēm Rīgā.
( iņās par tēvu zemes brīvību pulks zaudējis 12) kritušus.

Par izciliem varoņdarbiem apbalvoti ar Lāčplēša kara ordeni

97 karavīri.
Pulku komandējuši: no tā dibināšanas dienas līdz mūsu

armijas pārorganizēšanai (1919. g. jūlija vidum) — pulkvedis

Berķis (tagad ģenerālis, armijas komandieris), pēc tam

kapteinis P en c i s, pulkvedis L i c p i ņ š un pulkvedis Vir-

saitis (tagad ģenerālis, Vidzemes divīzijas komandieris).

Tagad pulku komandē pulkvedis Bachs.

Savu miera laika uzdevumu — jauno pilsoņu sagatavo-

šanu valsts aizsardzībai, pulks veic vienmēr sekodams pulka

devīzei — „Par tēviju", un uzturot augstā cieņā kaujas tradi-

cijas un varoņgaru.









Veltījums

Katrs krietns pilsonis apzinās pienākumu kal-

pot savas tēvijas sargu rindās: miera laikā — lai

sagatavotos augstajam un atbildīgajam tēvijas sar-

ga uzdevumam; kafa laikā — lai šo tēvijas

sarga uzdevumu pildītu pēc vislabākās apziņas,

netaupot spēkus un pat dzīvību.

Kaya ministra ģen. Baloža kga uzdevuma dā-

vinot šo grāmatu sava pulka

sakarā ar viņa atvaļināšanu no pulka rindām pēc

obligātoriskā aktīvā kara dienesta laika nokalpošanas

novēlu, lai šī grāmata, liecinādama par jau izpildītā

pilsoniskā pienākuma vienu posmu, reizē ar to būtu

kā mazs atgādinājums un mudinājums ari turpmā-

kajā dzīvē turēt augstā cieņā pulka tradīcijas un

garu, un būt vienmēr gatavam atkal stāties tēvijas

sargu rindās, ja grūtā brīdī tēvija aicinās savus dēlus

pulcēties zem cīņas karogiem.

Visu musu tēvijai — Latvijai!

6. Rīgas kājnieku pulka komandieris

pulkvedis
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Vidzemes divīzijas komandieris ģenerālis
Fricis Virsaitis



6. Rīgas kājnieku pulka komandieris pulkvedis
Rūdolfs Klinsons



6. RĪGAS KĀJNIEKU PULKA

Savu pienākumu un tiesību robežās katrs Tavs

priekšnieks ir rūpējies par Tavu sagatavošanu no-

pietnajiem tēvijas sarga uzdevumiem. Piemini viņu
darbu ar pateicību un turi svētus viņu dotos norādī-

jumus. Tas nāks par labu Tev pašam un Tavai tē-

vijai — mūsu mīļai Latvijai!



6. Rīgas kājnieku pulka īsa vēsture.

6. Rīgas kājnieku pulkam pamats likts 1919. gada 28.

maijā ar Ziemeļlatvijas brigādes komandiera pulkveža Z c -

mitāna pavēli par Rezerves bataljona formēšanu; formē-

šanu uzdeva kapteinim Mālman im, ieceļot viņu par ba-

taljona komandieri. No šā rezerves bataljona izveidojās 6. Rī-

gas kājnieku pulks. Bataljona Formēšanu iesāka Rīījienā

1919. g. 29. maijā; šo dienu tad ari uzskata par pulka di-

bināšanas dienu. Bataljona pirmās dienas bija grūtas.

Nebija apģērba, trūka pārtikas un apbruņojuma. Jaun-

mobflizētie ieradās bataljonā noplīsušām drēbēm, basām kā-

jām. 16. jūnijā par bataljona komandieri iecēla pulkvedi-
leitnantu Šmitn. 6. jūlijā bataljons pārgāja no Rūjienas uz

Valmieru. 27. jūlijā ar Ziemeļlatvijas brigādes komandiera

pavēli rezerves bataljonu pārdēvēja par 4. Siguldas kājnieku

pulku. 5. augustā Armijas virspavēlnieks 4. Siguldas kājnie-
ku pulku pārdēvēja par 6. Rīgas kājnieku pulku.

No Kurzemes nāca ļaunas ziņas, ka tur aug mums jauni

naidīgi spēki, kas apdraud mūsu galvas pilsētu Rīgu. Pulks

saņēma pavēli pārvietoties uz Rīgu, kur ieradās 1919. gada

augusta beigās. Viens bataljons novietojās pozicijās Pārdau-

gavā pilsētas apsargāšanai.
6. Rīgas kājnieku pulks savu kaujas darbību uzsāka

1919. g. 8. oktobrī pret uzbrūkošo Bermonta karaspēku un pie-

rādīja lielu varonību, cīnoties ar ienaidnieka vairākkārtēju

pārspēku Ramas-Numurmuižas rajonā. 10. oktobrī, saskaņā
ar saņemto pavēli, pulks atgāja uz Daugavas labo krastu.

13. oktobrī pulka komandēšanu pārņēma pulkvedis

Apinis.

Sākās Daugavas forsēšanas operācijas. Naktī no 13. uz

14. oktobri pulka vienības pārcēlās pāri Daugavai Maz jum-

pravas muižas rajonā. 14. oktobra vakarā sākās ienaidnieka

pretuzbrukums. Daugavas kreisajā krastā ilgi noturēties ne-

bija iespējams un pārceltās vienības naktī no 15. uz 16. ok-

tobri atgāja atpakaļ uz Daugavas labo krastu.



1. novembrī pulks pārgāja uz Bolderāju. Sākās Rīgas
atbrīvošana, kuru pabalstīja angļu karakuģu artilērijas

uguns. Rīgas atbrīvošanas cīņu periods ilga no 3. līdz 11.

novembrim. Šai laikā Rīgas pulks izcīnīja sīvas cīņas Zolitū-

des-Anniņmuižas rajonā. Pulka gara stāvoklis tomēr bija ļo-
ti labs. Neskatoties uz visām grūtībām, pulks gāja no uzva-

ras uz uzvaru, nodarot ienaidniekam lielus zaudējumus. 11.

novembrī Pārdaugava bija atbrīvota. Pulka karavīru krūtis

sajuta lielas uzvaras prieku. Pēc Pārdaugavas atbrīvošanas

Rīgas pulks turpināja cīņas Misas un lecavas upes krastos un

21. novembrī palīdzēja iztīrīt Jelgavu no vācu karaspēka da-

ļām.
Ar Jelgavas atbrīvošanu lielās kaujas bija beigušās. Se-

kojot atejošam ienaidniekam, 28. novembrī pulks iegāja Ža-

jarē, bet 13. decembri bez kaujas nonāra Mažeikos. Kaujas

darbība šai frontē nebija paredzama, tāpēc 24. decembrī

pulks atstāja Lietuvas territoriju un apmetās Rucavas-Palan-

gas rajonā.
Pulks piedalījās ari Latgales atbrīvošanā.

1920. gada 16. augustā par pulka komandieri iecēla pulk-

vedi-leitnantu Priedi. Oktobrī pulks pārnāca uz Rīgu,
kur novietojās Vidzemes kazarmās un uzsāka savas miera

laika gaitas.
1922. gada 10. jūnijā Rīgas pilsēta dāvāja pulkam ka-

rogu ar devīzi: „Labāk savu galvu devu, nekā savu tēvu ze-

mi." 1925. gada martā par pulka komandieri ieceļ pulkvedi

Kārkl i ņ v, bet 1930. gadā tagadējo pulka komandieri
—

pulkvedi Klins o nu.

Latvijas atbrīvošanas cīņās pulks zaudējis: kritušus —

4 virsniekus un 70 instruktorus un kareivjus; ievainotus —

21 virsnieku un 413 instruktorus un kareivjus. Par kaujas

nopelniem ar Lāčplēša kara ordeni apbalvoti 136 pulka kara-
vīri.









Veltījums

Katrs krietns pilsonis apzinās pienākumu kal-

pot savas tēvijas sargu rindās: miera laikā — lai

sagatavotos augstajam un atbildīgajam tēvijas sar-

ga uzdevumam; kara laikā — lai šo tēvijas

sarga uzdevumu pildītu pēc vislabākās apziņas,

netaupot spēkus un pat dzīvību.

Kara ministra ģen. Baloža kga uzdevuma dā-

vinot šo grāmatu sava pulka

sakarā ar viņa atvaļināšanu no pulka rindām pēc

obligātoriskā aktīvā kara dienesta laika nokalpošanas

novēlu, lai šī grāmata, liecinādama par jau izpildītā

pilsoniskā pienākuma vienu posmu, reizē ar to būtu

kā mazs atgādinājums un mudinājums ari turpmā-

kajā dzīvē turēt augstā cieņā pulka tradicijas un

garu, un būt vienmēr gatavam atkal stāties tēvijas

sargu rindās, ja grūtā brīdī tēvija aicinās savus dēlus

pulcēties zem cīņas karogiem.

Visu musu tēvijai — Latvijai!

7. Siguldas kājnieku pulka komandieris

pulkvedis
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Latgales divīzijas komandieris ģenerālis

Andrejs Krustiņš



7. Siguldas kājnieku pulka komandieris pulkvedis

Kārlis Bojars



7. SICULDAS KĀJNIEKU PULKA

Savu pienākumu un tiesību robežās katrs Tavs

priekšnieks ir rūpējies par Tavu sagatavošanu no-

pietnajiem tēvijas sarga uzdevumiem. Piemini viņu
darbu ar pateicību un turi svētus viņu dotos norādī-

jumus. Tas nāks par labu Tev pašam un Tavai tē-

vijai — mūsu mīļai Latvijai!



7. Siguldas kājnieku pulka īsā vēsture.

Pulks dibināts 1919. g. 20. jūnijā, vēsturisko Cēsu kauju
laikā, kā Ziemeļlatvijas karaspēka 3. pulks, sākumā nosaucot

to par 3. Jelgavas kājnieku pulku. Pulka pirmais koman-

dieris pulkvedis-leitnants Dankers to saformēja Rūjienā no

Ziemeļlatvijas brigādes rezerves bataljona izdalītiem karavī-

riem, divu bataljonu sastāvā.

Cēsu kaujās pret Niedras-vācu karaspēku mūsu sabied-

roto
— igauņu un mūsu Cēsu pulka izcīnītā uzvara piešķīra

ari jaunformētam pulkam pirmo atbildīgo uzdevumu: doties

uz Liepāju — apsargāt mūsu valsts likumīgo, K. Ulmaņa va-

dīto pagaidu valdību. 27. jūnijā pulku no Rūjienas pārveda

pa dzelzceļu uz Tallinu, kur pulks saņēma pirmo apbruņo-
jumu, un tālāk pa jūru, angļu kara kuģos uz Liepāju. 25. jū-
lijā pulka 6. rotu pārveda uz Ventspili — pilsētas un apriņķu
apsardzībai un cīņai ar Ugāles mežos darbojošos Kretuļa
bandu.

Sakarā ar armijas pārorganizēšanu, 1919. gada jūlijā
pulkam piešķīra 7. Siguldas kājnieku pulka nosaukumu. 30.

augustā pulku pārveda no Liepājas uz Rīgu; 6. rota palika
Ventspilī, bet 2. rota — Liepājā, kurp atpakaļ no Rīgas pār-
veda ari vēl 8. rotu. Pulka komandieri pulkvedi-leitnantu
Dankeri ieceļot Lejaskurzemes kara apgabala priekšnieka
amatā, pulka komandēšanu pieņēma kapteinis Kalniņš, kurš

pulku vadīja visā atbrīvošanas cīņu laikmetā. Rīgā iesāka

ari 111 bataljona formēšanu, bet karavīru un ieroču trūkuma

dēļ pēdējo galīgi saformēt izdevās tikai pēc cīņu noslēguma
ar Bermonta armiju.

lesākoties cīņām ar Bermontu. pulka kaujas sastāvs

Rīgā bija tikai 5% strēlnieku rotas bez patšautenēm, un lož-

metēju rota ar 1 ložmetēju. Trūcīgo apbruņojumu izdevās
papildināt tikai cīņu laikā, galvenā kārtā ar ienaidniekam
atņemtiem ieročiem. Trūka ari ietērpa un citu apgādes
priekšmetu. Bet liela bija karavīru dzimtenes mīlestība, ga-
tavība panest visas grūtības, un pilnīga uzticība saviem va-

doņiem, kas viss kopā ņemot darīja pulku stipru un neuzva-

ramu.

Pirmajās 8. un 9. oktobra kaujās pulks darbojās sada-

līts pa atsevišķām rotām Rīgas-Jelgavas šosejas, Ziepniek-
kalna un Dzilnas rajonos. Armijai atejot uz Daugavas labo

krastu, dažas pulka rotas izpildīja arjergardu uzdevumus,
bet pulka galvenie spēki nostiprinājās Daugavas labajā
krastā, iecirknī no Muitas dārza līdz dzelzs tiltiem ieskaitot.



Tālākā pulka cīņu gaitā atzīmējamas sekojošās ievēro-

jamākās kaujas: mēģinājums forsēt Daugavu pār koka tiltu
14. oktobrī; pārcelšanās uz Bolderāju un uzbrukums Nordeķu
un Cementfabrikas virzienos 16. oktobrī; mēģinājums izcelt

desantu Rīgas jūrmalā un otrreizējs uzbrukums Cementfab-
rikai 3. novembrī. Izšķirošā uzbrukumā, 10. novembrī, pulks
ieņēma Lielo muižu, Balto muižu, Cementfabriku, un naktī

uz 11. novembri, ielu cīņās, iztīrīja no ienaidnieka Nordeķus,
Āgenskalnu un Torņkalna stacijas rajonu, kā trofējas iegūs-
tot 5 lielgabalus, 2 mīnumetējus, daudz ložmetēju, šauteņu
un citu kara mantu.

Pēc Pārdaugavas atbrīvošanas sekojošā Jelgavas atbrī-

vošanas operācijā pulks 18. novembrī pārgāja Lielupi Val-

guntes-Ķīšu rajonā un ar savu uzbrukumu apdraudēja ie-
naidnieku Jelgavā no ziemeļrietumiem. _20. novembrī, niknās

cīņās pie Ozoliņu mājām, Tušķu.mājām un Grīvas kroga
pulks guva uzvaru. Sasniedzot Jelgavas-Tukuma dzelzceļa
līniju, pulka 12. rota nolaida no sliedēm ienaidnieka bruņoto
vilcienu. 21. novembrī pulks kopā ar pārējām armijas da-

ļām ieņēma Jelgavu un uzsāka ienaidnieka vajāšanu virzienā

caur Zaļo muižu, Kalnamuižu un Sniķeres muižu līdz Akme-

ņu miestam Lietuvā. Pulka 6. rotai (Ventspilī) notika cīņas
ar ienaidnieku pie Talsiem. Plintiņiem, Dundagas, Popes,
Vārves muižas, Stendes kroga un Cīruļiem, bet 2. un 8. rotas

fLiepājā) piedalījās Liepājas aizstāvēšanas kaujās 1919. g.
novembrī. Decembrī pulks no Lietuvas robežas pārnāca uz

Jelgavu, lai sagatavotos jaunām cīņām Latgalē.
Latgales frontē pulks ieradās 1920. g. 3. janvārī, nomai-

nīja 8. Daugavpils kājnieku pulka vienības Liepnas rajonā
un ieņēma Katlešu un Berjozku rajonus. Vēlāķ pulka ie-

cirknis tika paplašināts un pulks darbojās frontē no Kuchva

upes, pie Viļaka-Veevareikina ceļa, caur Tarasi, Gorki, Dek-

šina, Bekerava, Bubencava, Zobi, Katleši, Berjozki, līdz Kūd-

upes pusmuižai. Pulka 9. rota darbojās 8. Daugavpils kāj-
nieku pulka sastāvā un piedalījās Vecumu un Purvmalas sta-

ciju ieņemšanā un sekmīgā uzbrukumā 18. janvārī Sazonavas

un Popurevas sādžām, kur tika saņemts daudz gūstekņu un

trofēju. Pulka 2. un 8. rota, pēc atgriešanās no Liepājas,
darbojās Latgales Partizānu pulka sastāvā un piedalījās pie
Jaunlatgales un Augšpils rajona atbrīvošanas. Pulka kaujas
darbībā atzīmējami vairāki sekmīgi izlūku gājieni ienaidnie-
ka aizmugurē, kur saņemti daudzi gūstekņi un trofējas. Pēc

miera līguma noslēgšanas ar Padomju Krieviju, pulks ieņē-
ma un apsargāja tagadējo valsts robežlīniju no Rītupes sta-

cijas rajona līdz Igaunijas robežai. 1920. g. novembrī pulku
pārveda uz Rēzeknes rajonu, bet 1921. g. sākumā uz tagadē-
jām novietošanās vietām Alūksnē un Gulbenē.

Cīņas par Latvijas neatkarību pulks nesis lielus upurus,
zaudējot 69 kritušus, 7 no slimībām un nelaimes gadījumiem



mirušus un 12 bez vēsts pazudušus karavīrus. levainoti 110

karavīri. Par cīņās veiktiem varoņdarbiem ar Lāčplēša ka-

ra ordeni apbalvoti 85 pulka karavīri.

1922. g. 1. aprīlī pulkam pievienoja no likvidētā 13. Tu-

kuma kājnieku pulka (bijušiem vācu zemessargiem) saformē-

tu bataljonu, ieskaitot to kā pulka 111 bataljonu. 1923. g. pa-

vasarī pulks ar saviem līdzekļiem uzcēlis Alūksnē, atsevišķā
uzkalnā pie pulka mītnēm, granīta pieminekli pulka kritu-
šiem karavīriem, bet 1935. g. pavasarī blakus tam, kā pateicī-
bas un godbijības zīmi mūsu valsts un armijas tapšanas laik-

meta un tagadējiem vadoņiem — iedēstījis „Vadoņu birzi".

1923. g. 20. jūnijā, pulka gada svētkos, Siguldas un Alūk-

snes pašvaldības kopīgi dāvājušas un pirmais Valsts Pre-

zidents J. Čakste pasniedzis pulkam pēc mākslinieka Kaspar-
sona zīmējuma darinātu karogu, kurā rakstīta pulka devīze:

„Šurp, jaunekli, ār vēja spārniem trauc,
kad Latvija tev' brīvīb's karā sauc!"

No 1921. g. 11. marta līdz 1935. g. 9. augustam pulku ko-

mandēja pulkvedis Frickauss. Tagad, kopš 1935. g. 9. au-

gusta, pulku komandē pulkvedis L. k. o. k. B o j a r s.







Veltījums

Katrs krietns pilsonis apzinās pienākumu kal-

pot savas tēvijas sargu rindās: miera laikā — lai

sagatavotos augstajam un atbildīgajam tēvijas sar-

ga uzdevumam; kara laikā — lai šo tēviļas

sarga uzdevumu pildītu pēc vislabākās apziņas,

netaupot spēkus un pat dzīvību.

Kara ministra ģen. Baloža kga uzdevuma dā-

vinot šo grāmatu sava pulka

sakarā ar viņa atvaļināšanu no pulka rindām pēc

obligātoriskā aktīvā kara dienesta laika nokalpošanas

novēlu, lai šī grāmata, liecinādama par jau izpildītā

pilsoniskā pienākuma vienu posmu, reizē ar to būtu

kā mazs atgādinājums un mudinājums ari turpmā-

kajā dzīvē turēt augstā cieņā pulka tradiciļas un

garu, un būt vienmēr gatavam atkal stāties tēvijas

sargu rindās, ja grūtā brīdī tēvija aicinās savus dēlus

pulcēties zem cīņas karogiem.

Visu musu tēvijai — Latvijai!

8. Daugavpils kājnieku pulka komandieris

pulkvedis

193 g. m
■

Cēsīs.





Latgales divīzijas komandieris ģenerālis

Andrejs Krustiņš



8. Daugavpils kājnieku pulka komandieris pulkvedis
Kārlis Šepko



8. DAUGAVPILS KĀJNIEKU PULKA

Savu pienākumu un tiesību robežās katrs Tavs

priekšnieks ir rūpējies par Tavu sagatavošanu no-

pietnajiem tēvijas sarga uzdevumiem. Piemini viņu

darbu ar pateicību un turi svētus viņu dotos norādī-

jumus. Tas nāks par tabu Tev pašam un Tavai tē-

vijai — mūsu mīļai Latvijai!



8. Daugavpils kājnieku pulka īsa vēsture.

1919. g. 8. augustā izdota pirmā pavēle 8. Daugavpils k.

pulkam, kādēļ šo dienu skaita par pulka dibināšanas dienu.

Kā kadrs pulka formēšanai ņemts VI Atsevišķais btl.,

33 virsnieku, 5 kara ierēdņu un 586 instr. un kareivju sastāvā.

Par pulka komandieri iecelts kapt. Ti 11 c. No VI Atsevišķā
btl. saformētas 1., 4., 5. un 9. rota, ložm. rota, sakaru un

saimn. k-das. Pulka galīgai saformēšanai pulkā tiek iedalīts

ari V Atsevišķais bataljons, no kura saformē 2., 3., 6., 7., 10.

un 11. rotu. Pulka apbruņojumam saņemtas — krievu šaute-

nes, 7 krievu Maksima ložmetēji un 9 Matsena patšautenes.
Pulks vēl nebija galīgi saformēts, kad saņēma jau pir-

mos kaujas uzdevumus. 1919. g. i. septembrī divi rotas tiek

nosūtītas uz šķirotavas staciju, ievietotas vagonos un nozī-

mētas kustīgā rezervē.

I. rota un viens ložmetēju vads tiek nosūtīts austrumu

frontes dzelzceļa apsardzībai posmā Pļaviņas —Jaungulbene.
Nakti no 9. uz 10. sept. komunistu banda, apm. 100 vīru sa-

stāvā iebrūk Cesvaines stacijā un pēc sīvas kaujas pārvar tur

novietoto vienu vadu un saņem gūstā 2 instruktorus un 6 ka-

reivjus, kurus zvēriskā kārtā nogalina. 27. septembrī divi

rotas no šķirotavas stacijas tiek pārvestas uz Vidzemes mīt-

nēm. Oktobra sākumā pulkā skaitījās 112 virsnieku, 20 kara
ierēdņu, 1466 instruktoru un kareivju.

8. oktobrī, sakarā ar Bermonta uzbrukumu Rīgas virzie-

nā, 4., 5. un 9. rota ar 1 vd. ložmet. tiek nosūtītas uz fronti
5. Cēsu kājn. pulka kom. rīcībā. Policijas dienestu nesošās

rotas tiek steidzīgi nomainītas un kapt. Šep ko vadībā no-

sūtītas Armijas rezerves priekšnieka pulkv. Migla va rīcī-

bā. 4., 5. un 9. rota vēl tai pašā dienā pāriet uzbrukumā gar

dzelzceļu un izsit ienaidnieku no pozicijām pie Tīriņu muižas.

9. okt. 8. pulka vienības saņem pavēli pāriet uzbrukumā

uz Stūrīši un Baloža kapiem un ieņemt vecās, no pasau-
les kara laikiem palikušās pozicijas. Pa kreisi no dzelzceļa
uzbrukums sekmējās, bet pa labi nē, tāpēc vienības spiestas-
atiet savās izejas pozicijās. Tās pašas dienas vakarā tiek sa-

ņemta pavēle par atiešanu uz Daugavas labo krasiu.

10. oktobrī pulks tiek nozīmēts rezervē ar novietojumu

Rīgā, Brīvības ielā Nr. 37.

11. okt. i)ulku nosūta uz Ulbrokas muižu kreisā kauias
iec. pr-ka pulkv.-ltn. Jansona rīcībā. 12. oktobrī pulkā
iedala pulkv. Apiņa bataljonu, no kura saformē vēl iz-

trūkstošās 8. un 12. rotas un papildina pārējas vienības.
13. oktobrī pulks saņem pavēli pāriet uz Rīgu. Pulks

ierodas Rīgā, Vidzemes mītnēs 14. oktobrī, kur saņem pavēli



uzbrukumam. Saskaņā ar šo pavēli 8. pulkam uzdots pēc

tam, kad 7. pulks būs pārgājis Daugavas tiltus, nomainīt to

un vajāt ienaidnieku. 7. pulkam neizdevās tiltus pārvarēt.
Tiltu atkārtota forsēšana tiek uzdota 8. pulkam 15. oktobrī.

Pulka koni. nolemj forsēšanu izdarīt 2 kolonnās: I un II btl.

pa koka, bet 111 btl. pa dzelzs tiltu. 15. okt. rītā abas ko-

lonnas iesāk virzīšanos pa tiltiem. Koka tilta galu atrod aiz-

sprostotu ar dzeloņu drāti, ko pārgriezt zem ienaidnieka

uguns neizdodas un tāpēc kolonna uz priekšu netiek. Krei-

sas kolonnas priekšējā trieciena vienība pāriet dzelzs tiltu un

noturas Torņkalna pusē vairākas stundas. Vācieši nāk pret-
uzbrukumā, stipras artilērijas un ložmetēju uguns pabalstīti.
Kreisā kolonna vāciešu pretuzbrukumu atsit un, kaut ari cie-

šot smagus zaudējumus, noturas ieņemtās pozicijās līdz pa-

vēles saņemšanai par atiešanu. Labā kolonna atiet bez zau-

dējumiem. Kreisā kolonna kaujā un pie atiešanas cieš lielus

zaudējumus. levainotos un gūstā kritušos vācieši zvēriskā

kārtā nogalina. Tā mocekļa nāvē krīt ltn. Fichtenbergs
un citi. Pēc Daugavas forsēšanas neveiksmes, pulka vienības

ieņem pozicijas Daugavas labā krastā no Zvirgzdu salas līdz

Andreja ostai.

16. oktobrī pulks pāriet iv Mīlgrāvi. 17. oktobra naktī

pulks ierodas Bolderajā, kur nomaina 9. pulku.
I. novembrī pulks saņem pavēli uzbrukumam 3. nov.

Pulka uzdevums: sasniegt kāpas pie Tāmes-Lielā muiža,

kur nocietināties. Uzbrukumu izved i un II btl. un sasniedz

uzdoto mērķi. 4./5. nov. pulku nomaina 6. R. k. p., pēc kam

pulks paliek Div. rezervē līdz 9. nov.

7. nov. pulks saņem pavēli jaunam uzbrukumam. Uz-
brukums jāsāk 10. novembrī, virzienā Kruveļi. Skultes muiža

un jāsasniedz Tīriņmuiža. Uzbrukumu izved I un 111 btl.,
rezervē II btl. Abi btl., vedot sīvu kauju, virzās uz priekšu.
Ap pusdienas laiku kaujā ieved ari 11 btl., un pulks, visu

nakti vedot cīņas ar ienaidnieku, 11. novembra rītā ieņem
sekošu līniju: Sudmalkalns, Kampe, Katriņmuiža. Tīriņmuiža.

Naktī uz 17. nov. pulks saņem pavēli - pāriet uz Kaln-

ciemu un ar 2 btl. nomainīt 9. pulka daļas pie Rrzeļkroga. bet

111 btl. palika rezervē Kalnciemā.

19. nov. 4. rota ieņem Līvbērzi. II bataljonu nomaina

3. eskadrons un btl. pievienojas pulkam. 111 btl. nosūta uz

Klosteres-Ķīša rajonu.

19. nov. pulks saņem pavēli Jelgavas ieņemšanai. Pul-
kam piedala 4 rotas no 7. pulka un Apar nieka partizānu
nodaļu. Pulka kom. uzdod: I btl. ieņemt Upesmuižu; kapt.
Aparnieka nodaļai uzbrukt caur Svētes muižu Tērvetes

stac. virzienā; 7. pulka btl. uzbrukt uz Ozoliņi, Ķieģeļa ceplis
un ieņemt šosejas tiltu pie Grīvas kroga; 111 btl. uzbrukt uz

Vilka būdām. 20. nov. 111 btl. pārgāja Lielupi un vakarā

sasniedza Dūmiņi, Šabrak, Vilku būdas, bet tālāk netika.



ī btl. iesāka uzbrukumu Līvbērzes stac. Tai pašā laikā Līv-

bērzes muižai uzbrūk vācieši, pabalstīti no bruņotā automo-

bīļa, bet uzbrukums tiek atsists. Tad vācieši pāriet uzbru-
kumā visā btl. frontē, bet atkal tiek atsisti. Naktī pulks sa-

kārtojas un 21. nov. rītā turpina uzbrukumu. I btl. ieņem
Līvbērzes stac. un Upesmuižu; 111 btl. — Sarkano krogu,

Meijas muižu un pīkst. 15.30 ieiet Jelgavā. Pēc Jelgavas ie-

ņemšanas lielākas kaujas vairs nenotiek, jo ienaidnieks visur

atiet. 28. novembrī pulks pāriet Lietuvas robežu Reņģes stac.

rajonā, padzīdams no Laiževas ienaidnieku. 12. dcc, pēc

nomainīšanas, pulks iziet uz Auces rajonu, 21. dcc. ienāk Jel-
gavā un 23. dcc. Rīgā, kur paliek līdz 30. decembrim.

30. decembrī pulks saņem pavēli doties uz austrumu

fronti, kur 5. un 6. janvārī nomaina Partizānu pulka daļas
no Balvu-Viļakas ceļa līdz Bresta. 7. janvārī pulks saņem pa-
vēli uzbrukumam. Uzdots ieņemt līniju Gorodišče, Krauļi,
Tarasi, Novoje, Rubencova, Bereska, kur nocietināties. Va-

karā pulks sasniedz līniju Kazukalns, Slīpači, Borisovas pmž..
Indrici, Silaciems. Nakti no 9. uz 10. janv. 111 btl. ieņem
Katleši. Btl. virzās uz priekšu un vakarā sasniedz Budnava,

Bachmatova, Indrici, Blinica, Sala un Katleši. 11. janvārī
pulks turpina uzbrukumu un sasniedz Rejava, Kozina, Slo-

bodka, Stupani, Krauļi. 12. janv. riteņbraucēju rota ieņem
Gorodišče. No 17. līdz 19. janv. kaujas risinās Grešnaja gora

rajonā ar mainīgām sekmēm. 20. janv. galīgi ieņem Grešnaja

gora. 1. martā pulks ieņem līniju — Piškova, Žerdina, Krauļi,
Stupani, Tarasi, Vančonki, Gorki.

12. okt. pulks pāriet uz Kārsavas-Ludzas rajonu un ie-

ņem robežas apsardzību. 6. nov. pulks pāriet uz Rēzekni.

1921. g. 28. janv. pulks ierodas Daugavpilī.
Pulka gada svētkos 1921. g. 8. augustā Daugavpils pil-

sēta un apriņķis pulkam pasniedz karogu. 1922. g. 30. martā

Sulks pārnāk uz Cēsīm un Valmieru. 1922. g. 1. aprīlī, sa-

arā ar pulkv. Krustiņa iecelšanu par div. k-ra palīgu,
par pulka k-ri tiek iecelts pulkv. Liberts. Pēc viņa pulku
komandē pulkv. Vītols, vēlāk — pulkv. 01 ekš s. No

1935. g. 22. maija pulku komandē pulkv. Še p ko.

Panika zaudējumi kaujās: krituši — 16 virsa, un 195 in-

struktori un kareivji; ievainoti — 12 virsnieki un 239 instruk-

tori un kareivji.
Ar L. k. o. par kaujas nopelniem apbalvoti 165 pulka

karavīri.







Veltījums

Katrs krietns pilsonis apzinās pienākumu kal-

pot savas tēvijas sargu rindās: miera laikā — lai

sagatavotos augstajam un atbildīgajam tēvijas sar-

ga uzdevumam; kaj°a laikā — lai šo tēvijas

sarga uzdevumu pildītu pēc vislabākās apziņas,

netaupot spēkus un pat dzīvību.

Kapa ministra ģen. Baloža kga uzdevuma dā-

vinot šo grāmatu sava pulka

sakarā ar viņa atvaļināšanu no pulka rindām pēc

obligātoriskā aktīvā kara dienesta laika nokalpošanas

novēlu, lai šī grāmata, liecinādama par jau izpildītā

pilsoniskā pienākuma vienu posmu, reizē ar to būtu

kā mazs atgādinājums un mudinājums ari turpmā-

kajā dzīvē turēt augstā cieņā 1 pulka tradicijas un

garu, un būt vienmēr gatavam atkal stāties tēvijas

sargu rindās, ja grūtā brīdī tēvija aicinās savus dēlus

pulcēties zem cīņas karogiem.

Visu musu tēvijai — Latvijai!

9. Rēzeknes kājnieku pulka komandieris

pulkoedis

193 g. „

■

Rēzeknē.





Latgales divīzijas komandieris ģenerālis

Andrejs Krustiņš



9. Rēzeknes kājnieku pulka komandieris pulkvedis

Jānis Liepiņš



9. RĒZEKNES KĀJNIEKU PULKA

Savu pienākumu un tiesību robežās katrs Tavs

priekšnieks ir rūpējies par Tavu sagatavošanu no-

pietnajiem tēvijas sarga uzdevumiem. Piemini viņu

darbu ar pateicību un turi svētus viņu dotos norādī-

jumus. Tas nāks par labu Tev pašam un Tavai tē-

vijai — mūsu mīlai Latvijai/



9. Rēzeknes kājnieku pulka īsa vēsture.

Pulks dibināts Rīgā 1919. g. 9. augustā, ņemot kā kadru

Rīgas jaunformējamo spēku 3 rotas un VII Atsevišķā batal-

jona 2 rotas. Vēlāk pulkā vēl iedalīja Jūrmalas brīvprātīgo

rotu, Saldus rotu, 4. eskadronu, Rīgas ostas komandantūru,

V Atsevišķā bataljona orķestri un sakaru komandu, 2. Jel-

gavas rotu un Cēsu bataljonu.
Pirmais pulka komandieris un formētajs bija pulkvedis-

leitnants Bolšteins.

Formēšanas laikā pulks, līdzīgi pārējām mūsu armijas

karaspēka dalām, pārdzīvo lielas grūtības visāda veida apgā-

des jautājumos, kas stipri ietekmē apmācības norisi. Vācu-

krievu (bennontiešu) karaspēka uzturēšanās Latvijas territo-

rijā spiež Dienvidfrontes pavēlniecību pastiprināt galvas pil-

sētas apsardzību ar jaunformējamo karaspēka daļu vienībām,

nenogaidot viņu gatavību apmācības un apgādes ziņā, kādēļ

jau 28. augustā pulka 8. rota iziet no Rīgas un ieņem apsar-

dzības iecirkni Dzilnas un Cenas muižas rajonā; 27. sep-

tembrī viņai seko 6. rota uz Varkaļu krogu.

Savas pirmās kaujas kristības pulks dabū 1919. g. 8. ok-

tobrī pie Lāču un Skādes mājām, pie Piņķu mācītāja muižas

un Annas kroga, kur TI btl. vienības sekmīgi cīnās ar uzbrū-

košām Bermonta dalām. Pēcpusdienā kaujas iecirknī iero-

das ari I btl. un, pārejot pretuzbrukumā, atsviež ienaidnie-

ku līdz Skādei. Šai kaujā varoņu nāvē krīt 1. rt. seržants

Manga, kar. Fre i m a ni s, kaprālis Grīnfelds un nā-

košā dienā ari I bataljona komandieris kapteinis M a i z ī t s.

9. oktobrī, saskaņā ar saņemto pavēli, pulks pārceļas uz

Daugavas labo krastu.

15. oktobrī I bataljons un 8. rota, pabalstīti no angļu-
franču karakuģu artilērijas, forsē Daugavu. Pēc niknas

kaujas pulks ieņem Bolderāju un Daugavgrīvu, izsitot no tu-

rienes ienaidnieka 1. Plastuņu pulku un saņemot gūstā apm.

300 karavīrus un daudz trofēju, to starpā 1 lielgabalu un 20

ložmetējus. Šai kaujā izcilu drošsirdību pierādīja 8. rotas

seržants Freima n i s.



No 15. oktobra līdz 5. novembrim pulks aizstāvas pozi-

cijās Bolderājas kāpās, vairākkārtīgi atsizdams ienaidnieka

uzbrukumus, no kuriem spēcīgākais bija 20. oktobrī, kad

pulkā krita 7 un tika ievainoti 28 karavīri, to starpā TI btl.

kom. kapteinis Buks.

3. novembrī pulks pāriet uzbrukumā Bolderājas kāpās:
1 btl. kopā ar 8. D. k. p. vienībām pēc sīvas kaujas ieņem

stiprāko ienaidnieka atbalsta punktu — lokveidīgo kāpu, un

vajājot ienaidnieku izvirzās līdz Bulduru tiltam un Piņķu
muižai.

5. novembrī ienaidnieks izdara pretuzbrukumu Varkaļu
kroga rajonā. Pie stāvokļa atjaunošanas varoņa nāvē krīt

2. rotas komandieris virsleitnants San līts.

6. novembrī 8. rotas vads virsseržanta (tagad kapteinis
L. k. o. k.) Krū k ļ a vadībā pārsteidz un izklīdina Beber-

bekas dzirnavās iebrūkošo ienaidnieku, saņemot daudz tro-

feju.

8. novembrī 9. rota kapteiņa Pļavenieka vadībā ar

kauju ieņem Bulduru tiltu, pār kuru kā pirmais ar savu va-

du pārskrien seržants Ābe 11 iņ š (tagad kapteinis-leitnants,
L. k. o. kavalieris). 8. rota un I btl., vajājot ienaidnieku, pēc-

pusdienā atbrīvo Rīgas jūrmalu līdz Dubultu šaurumam.

9. novembrī, pec kaujas pie Piņķu mācītajā muižas, II

btl. un 11. rota ieņem ceļa mezglu pie Dzilnām.

14. novembrī pulks ar kauju ieņem Sloku un Kalncie-

mu, bet 15. novembrī
— Ķemerus. Lielāka kauja norisinās 21.

novembrī pie Ērzeļu kroga, kur abas puses cieš ievērojamus

zaudējumus. Turpinādams savu uzvaras gājienu, pulks pēc

dažām sīkām sadursmēm 22. novembrī ieņem Smārdi un Tu-

kumu, bet 25. novembrī
—

Remti un Blīdeni. 30. novembrī

pulks ar kauju ieņem Ļackavu un Ezeri.

Kaujās ar vāciešiem 1919. g. oktobrī un novembrī pulks

saņēma vairākus simtus gūstekņu, 1 lielgabalu, 40 ložmetē-

jus, 100 patšautenes un daudz cita kara materiāla.

1. janvārī 1920. g. pulku pārved uz Austrumu fronti,

kur tas ieņem kaujas iecirkni Dunavas muižas rajonā.

3. janvārī pulks forsē Daugavu un pēc nelielas cīņas ar

pārsteigto ienaidnieku ieņem Jauno ciemu, Buivīšus un Nic-

gales staciju, saņemdams gūstekņus un trofējas.



Turpinot uzbrukumu, 13. janvārī I btl. ar kauju ieņem

Preiļus, bet II btl. — Jasmuižu. Preiļos mūsu rokās krīt ie-

naidnieka haubice.

Lielāku pretestību ienaidnieks izrāda dzelzceļa rajonā

pie Feimaņu muižas, bet 111 btl. viņa pretestību salauž un

17. janvārī ieņem šo punktu. Tanī pašā laikā, naktī, snieg-

putenī 2. rota pārsteidz ienaidnieka apsardzību Meščanu un

Bikavas sādžās un sagūsta divas rotas sarkanarmiešu no 32.

pulka, kopskaitā 87 karavīrus.

Nākošas dienas pulks turpina uzbrukuma gājienu un

30. janvārī nonāk pie valsts etnogrāfiskās robežas.

Pēc Latgales atbrīvošanas pulks nocietinājās pozicijās

uz robežas un līdz miera noslēgšanai ar Padomju Krieviju iz-

dara daudzus sekmīgus izlūku gājienus.

Pulka trofējas Austrumu frontē: apm. 300 gūstekņu, 1

lielgabals, 7 ložmetēji, 5 lauku virtuves un daudz citas vēr-

tīgas kafa mantas.

Pulka zaudējumi Latvijas atbrīvošanas cīņās: krituši un

no ievainojumiem miruši 7 virsnieki un 89 instruktori un ka-

reivji; ievainoti — 7 virsnieki un 168 instruktori un kareivji;
bez vēsts pazuduši — 22 kareivji.

Par izcilu varonību kaujās pret Bermonta un Padomju

Krievijas karaspēku apbalvoti ar Lāčplēša kara ordeni 122

karavīri.

No 1921. g. 27. janvāra pulks mīt Rēzekne, Kārsava un

Zilupē, bet pēdējā laikā dažas vienības ari Ludzā.

1923. g. 9. augustā Rēzeknes pilsēta un apriņķis dāvināja

pulkam karogu ar devīzi: „Nem, tēvzeme, tavs esmu viss" un

„Sargi Latviju".
No 1931. gada 3. jūlija pulku komandē L. k. o. k. pulk-

vedis Liep i ņ š.

Jau 15 gadus pulks liek atskanēt Latgales pilsētās un

ciemos latvju valodai un latvju dziesmai, paužot vienības

garu un domu un audzinot jauno karavīru sirdīs to varoņ-

garu un tēvijas mīlestību, kas valdīja Latvijas atbrīvotāju un

viņu pirmo un tagadējo vadoņu sirdīs.







Veltījums

Katrs krietns pilsonis apzinās pienākumu kal-

pot savas tēvijas sargu rindās: miera laikā — lai

sagatavotos augstajam un atbildīgajam tēvijas sar-

ga uzdevumam; kara laikā — lai šo tēvijas

sarga uzdevumu pildītu pēc vislabākās apziņas,

netaupot spēkus un pat dzīvību.

Kara ministra ģen. Baloža kga uzdevuma dā-

vinot šo grāmatu sava pulka

sakarā ar viņa atvaļināšanu no pulka rindām pēc

obligātoriskā aktīvā kara dienesta laika nokalpošanas

novēlu, lai šī grāmata, liecinādama par jau izpildītā

pilsoniskā pienākuma vienu posmu, reizē ar to būtu

kā mazs atgādinājums un mudinājums ari turpmā-

kajā dzīvē turēt augstā cieņā pulka tradīcijas un

garu, un būt vienmēr gatavam atkal stāties tēvijas

sargu rindās, ja grūtā brīdī tēvija aicinās savus dēlus

pulcēties zem cīņas karogiem.

Visu musu tēvijai — Latvijai!

10. Aizputes kājnieku pulka komandieris

pulkvedis

193 g. „

"

Daugavpilī.





Zemgales divīzijas komandieris ģenerālis

Rūdolfs Bangerskis



10. Aizputes kājnieku pulka komandieris pulkvedis

Pēteris Vaivads



10. AIZPUTES KĀJNIEKU PULKA

Savu pienākumu un tiesību robežās katrs Tavs

priekšnieks ir rūpējies par Tavu sagatavošanu no-

pietnajiem tēvijas sarga uzdevumiem. Piemini viņu

darbu arpateicību un turi svētus viņu dotos norādī-

jumus. Tas nāks par labu Tev pašam un Tavai tē-

vijai — mūsu mīlai Latvijai/



10. Aizputes kājnieku pulka īsa vēsture.

Aizputes kājnieku pulkam pamats likts 1919. gadā 5. au-

gustā ar toreizējā Latvijas Armijas galvenā instruktora, ang-

ļu pulkveža Grovn pavēli par i. Liepājas papildu bataljo-

na formēšanu. Par bataljona komandieri iecēla virsleitnantu

(tagad — pulkvedis-leitnants) Mucenieku, un bataljona
kadrā ieskaitīja 10 virsniekus un 9 instruktorus no Siguldas

kājnieku pulka. Sākumā bataljons sastāvēja no divām ne-

liela sastāva rotām.

11. septembrī ar Armijas virspavēlnieka pavēli 1. Liepā-

jas papildu bataljons tiek pārdēvēts par Latgales papildu

bataljonu.

4. oktobrī par bataljona komandieri tiek iecelts kaptei-
nis (tagad — pulkvedis) Teodors Kalniņš. Oktobra

mēneša pirmā pusē sākās straujš mobilizēto un brīvprātīgo

karavīru pieplūdums bataljonā, līdz ar ko rotu skaits un sa-

stāvs pakāpeniski pieaug, un oktobra beigās bataljona sastā-

vā jau skaitās tO rotas un saimniecības komanda. Novembrī,

jau kauju laikā, tiek formētas ari ložmetēju un sakaru ko-

mandas.

Bermontiešiem tuvojoties Liepājai, Lejas-Kurzemes ka-

ra apgabala priekšnieks pulkvedis-leitnants (tagad — ģene-

rālis) Dankers par Liepājas kaļ-a ostas bruņoto spēku

priekšnieku iecel bataljona komandieri kapteini Kalniņu.

Bataljona vienības kaujas darbību uzsāk 4. novembrī.

Vāci strauji dodas uzbrukumā, bet ar mūsu spēcīgo uguni

spiesti apstāties. Kaujā ņem dalību ari bruņotais vilciens

vltn. Kļestrova vadībā; ar spēcīgu un labi mērķētu ugu-

ni vilciens piespiež vācus bēgt, pēc kam virsltn. Klestrovs ar

20 kareivjiem atstāj vilcienu, uzbrūk lielākai vācu nodaļai un

aiztriec to. Šai cīņā vltn. K|estrovs krīt varoņa nāvē no ie-

naidnieka rokas granātas, Vltn. Kļestrovs ir pirmais kaujā

kritušais virsnieks no Latgales papildu bataljona. Ar savu



varonīgo un pašaizliedzīgo piemēru viņš lielā mērā paeeki

mūsu karavīru kaujas sparu un drosmi. Pēc nāves viņš tika

apbalvots ar Lāčplēša kara ordeni.

Naktī no 5. uz 6. novembri ienaidnieks lielā skaitliskā

un materiālā pārspēkā no jauna uzbrūk Liepājai, iecirknī

starp Tosmāres ezeru un jūru (Šķēdes tilta rajonā). Šeit savu

pirmo kaujas pārbaudījumu sekmīgi iztur bataljona 3. rota

kopā ar Kara ostas komandantūras komandu, dodot ienaid-

niekam stipru materiālu un morālu triecienu, bet nākošiem

aizputiešiem — ticību un paļāvību uzvarai.

Pēc neveiksmes Šķēdes rajonā ienaidnieks turpina kau-

jas izlūkošanu un nākošo uzbrukumu izdara 13. novembrī,

bet bez sekmēm.

14. novembra rītā ienaidnieks no jauna uzbrūk Liepājas

aizstāvjiem. Izmantojot tumsu, viņam izdodas pārraut ba-

taljona aizstāvēto fortu līniju un iedziļināties Kara ostā līdz

Saules muižai un Kara ostas darbnīcām. Bet ari šo pārbau-

dījumu nākošie aizputieši iztur sekmīgi, šoreiz jau visa ba-

taljona sastāvā: tās pašas dienas pēcpusdienā stāvoklis tiek

atjaunots, gūstot daudz vērtīgu troieju.

Šais kaujās bataljons zaudējis: kritušus —
1 virsnieku

un 32 instruktorus un kareivjus; ievainotus —
47 instrukto-

rus un kareivjus un 3 virsniekus.

Par kaujas pret bermontiešiem izradīto varonību ar

Lāčplēša kara ordeni apbalvoti 19 pulka karavīri.

1919. g. 16. novembrī bataljonu pardeve par Aizputes

kājnieku pulku.

Pulka vienības vaja ienaidnieku līdz valsts robežai, pec

kam atgriežas Kara ostā un turpina apmācību.

1920. g. februārī pulka i. bataljons iziet uz Palangu ar

uzdevumu apsargāt valsts robežu, kur paliek līdz jūlijam.

Sākot ar jūlija mēnesi, pulks pakāpeniski tiek pārvests

uz Latgales fronti. 1921. g. pulks pārnāk uz pastāvīgo mītni

Daugavpils cietoksnī un uzsāk savas miera laika gaitas.

1922. g. aprīlī pulkam kā 111 bataljonu piedala no bij.

Latvijas strēlnieku (Troickas) pulka saformēto bataljonu

zem nosaukuma „111 strēlnieku bataljons". Tanī pašā gadā

Aizputes pilsētas un apriņķa sabiedriskās organizācijas dāvā



pulkam krāšņu karogu ar devīzi: „Tava tauta nezudīs, kad

tu iesi mirt par tautu» un burti „S. K. G." (Sirds — kurzem-

nieka gods).

1924. g. 14. novembrī Daugavpils cietokšņa parkā at-

klāts piemineklis kritušiem pulka un Troickas pulka kara-

vīriem.

Līdz 1926. g. pulka svētki tika svinēti 14. novembrī —

pulka ievērojamākā kaujas dienā, bet sākot ar 1926. g. —

5. augustā, pulka faktiskās dibināšanas dienā.

1935. g. 15. maijā aizputieši dāvājuši pulkam sudraba

taures — fanfaras un fanfaru karodziņus, kurus pagatavoju-
šas 6. Aizputes Aizsargu pulka štāba aizsardžu pulciņa aiz-

sar dzēs.

Līdz 1932. g. 1. augustam pulku komandējis'pulkvedis

Kalniņš, pēc viņa — pulkvedis Ļūļa k s, bet sākot ar

1933. g. 30. novembri tagadējais pulka komandieris pulkvedis
V a i v a d s.







Veltījums

Katrs krietns pilsonis apzinās pienākumu kal-

pot savas tēvijas sargu rindās: miera laikā — lai

sagatavotos augstajam un atbildīgajam tēvijas sar-

ga uzdevumam; kara laikā — lai šo tēvijas

sarga uzdevumu pildītu pēc vislabākās apziņas,

netaupot spēkus un pat dzīvību.

Kara ministra ģen. Baloža kga uzdevuma dā-

vinot šo grāmatu sava pulka

sakarā ar viņa atvaļināšanu no pulka rindām pēc

obligātoriskā aktīvā kara dienesta laika nokalpošanas

novēlu, lai šī grāmata, liecinādama par jau izpildītā

pilsoniskā pienākuma vienu posmu, reizē ar to būtu

kā mazs atgādinājums un mudinājums ari turpmā-

kajā dzīvē turēt augstā cieņā pulka tradīcijas un

garu, un būt vienmēr gatavam atkal stāties tēvijas

sargu rindās, ja grūtā brīdī tēvija aicinās savus dēlus

pulcēties zem cīņas karogiem.

Visu musu tēvijai — Latvijai!

11. Dobeles kājnieku pulku komandieris

pulkvedis

193 g. „

Daugavpilī.





Zemgales divīzijas komandieris ģenerālis

Rūdolfs Bangerskis



11. Dobeles kājnieku pulka komandieris pulkvedis

Nikolajs Dūze



11. DOBELES KĀJNIEKU PULKA

Savu pienākumu un tiesību robežās katrs Tavs

priekšnieks ir rūpējies par Tavu sagatavošanu no-

pietnajiem tēvijas sarga uzdevumiem. Piemini viņu

darbu ar pateicību un turi svētus viņu dotos norādī-

jumus. Tas nāks par labu Tev pašam un Tavai tē-

vijai — mūsu mīļai Latvijai!



11. Dobeles kājnieku pulka īsa vēsture.

11. Dobeles kājnieku pulka šūpulis ir kārts pie dzintar-

jūras — Liepājā. Tā sākums meklējams Liepājas II šķiras

zemessargu organizācijā, kura nodibinājās 1919. g. 26. feb-

ruāri un kurai par priekšnieku bij tagadējais dzelzceļu virs-

valdes galvenais direktors K. Bļodn i c k s. Šīs kareiviskās

organizācijas galvenais uzdevums bija garnizona dienesta

nešana un kārtības uzturēšana Liepājā. Pieteikušos brīvprā-

tīgos, starp kuriem bija ari sirmgalvji, sadala divās rotās.

Par bataljona komandieri ieceļ kapteini Saminu. Zemes-

sargi sapulcējas dažas stundas dienā uz apmācībām Kara

ostā, izpilda sardžu dienestu, bet pārējo laiku pavada katrs

savās mājās savā ikdienišķā darbā. Pēc 1919. g. 16. aprīļa
vācu rīkotā puča zemessargu organizāciju vāci atbruņo. Ārīgi

likās, ka šī organizācija ir beigusi pastāvēt, bet patiesībā ta

tas nebija. Zemessargi ar virsleitnantu Pečuli priekšgalā

apzinājās savu pienākumu pret valsti un valdību un veselīgā

nacionālā pašapziņa tiem neļāva izklīst. Tie turpina darbo-

ties, kaut ari slepeni. Viņu vienīgais atalgojums bija apziņa,
ka tie strādā savas tautas labā. Kad 1919. g. 23. jūnijā vāci

uz Sabiedroto pavēli atstāj Liepāju, zemessargi bija pirmie,

kuri stājās pie kārtības uzturēšanas pilsētā. 1919. g. 1. jūlijā,

zemessargu organizācijai likvidējoties, tā var jau nodot Kara

ministrijas rīcībā apm. 500 zemessargus. Tos ieskaita aktīvā

armijā un zemessargu organizāciju pārdēvē par 1. Liepājas

II šķiras zemessargu bataljonu. Jāatzīmē, ka vēl tagad do-

bei iešu vidū atrodas toreizējā bataljona adjutants kapteinis

Lagzdiņš. Virsi. Pečuļa vietā 27. jūlijā par bataljona

komandieri ieceļ virsi. Zēniņu. 1919. g. 31. jūlijā Lejas-
Kurzemes kara apgabala priekšnieks apstiprina bataljona

stātus, t. i. dod šai vienībai jau tiesiskus pamatus. Tādēļ ari

dobelieši 31. jūliju ir izvēlējušies par sava pulka šūpuļa die-

nu. Intensīvās apmācībās ar tēvijas mīlestību apgarotais ba-

taljons drīz vien izvēršas par krietnu karaspēka vienību. Kad



Liepājā formējās atsevišķā partizānu rota, tās sastāvā pa lie-

lākai daļai ieiet zemessargu bataljona karavīri ar virsi.

Maču kā rotas komandieri, un šī vienība jau 28. oktobrī iz-

ved varonīgu uzbrukumu bermontiešiem Tukumā. Ari Lie-

pāju sāk apdraudēt ienaidnieks un bataljons sparīgi gatavo-

jas cīņai. 24. oktobrī zemessargu bataljonu pārdēvē par

Grobiņas bataljonu, divu zemessargu rotu un divu 7. Sigul-
das pulka rotu sastāvā. Kaujas pie Liepājas iesākas 1919. g.

4. novembrī un sasniedz savu kulminācijas punktu 14. no-

vembrī, kad bermontieši uzsāk savu izšķirošo uzbrukumu. Ar

alkoholu apreibinātam ienaidniekam izdodas izsist uz laiku

mūsu aizstāvjus no fortiem un tas jau iedomājas guvis spī-

došu uzvaru. lenaidnieks, šķiet, bija aizmirsis, ka mūsu ka-

ravīru sirdīs kvēlo tēvzemes mīlestība, ka tie grib uzvarēt vai

mirt. Sākās mūsu karavīru straujais pretuzbrukums, kuru

apturēt nav ienaidnieka spēkos. Viens pēc otra krīt atpakaļ

mūsu rokās Liepājas forti un ienaidnieks sakauts bēg. Daudz

drošsirdības Grobiņas bataljona karavīri parāda cīņā par

dienvidus fortu. Sevišķi minami virsi. Šķiņķis un brāļi
Petr ī š i. Bet ne tikai karavīri, ari Liepājas pilsoņi pašaiz-

liedzīgi palīdz mūsu karaspēkam. Izcilu varonības piemēru
dod Liepājas 54 g. v. pilsonis L ic p i ņ š, kurš, sameklējis uz

kaujas lauka šauteni, dodas līdz ar Grobiņas bataljona uz-

brūkošām karavīru pirmām rindām cīņā pret ienaidnieku,

aizraudams sev līdzi mazdūšīgākos.

1919. g. 15. novembrī Grobiņas bataljonu pārformē par

Grobiņas pulku, ieceļot par pulka komandieri kapteini

Graudiņu, bet 1919. g. 25. novembrī — pulkvedi Dūz i.

kurš vada un veido pulka tālākās gaitas līdz pat šai dienai.

1920. g. 15. februārī Armijas virspavēlnieks pārdēvē Grobi-

ņas pulku par ii. Dobeles kājnieku pulku, iedalot to Zem-

gales divīzijā.

Pēc Lejas-Kurzemes atbrīvošanas, 1920. g. 27. aprīlī

pulks dodas uz Latgales fronti, kur no sākuma ieņem kaujas

iecirkni Osvejas rajonā, bet vēlāk no Osvejas līdz Drisai

Pulka frontē notiek pastāvīgas izlūku sadursmes ar ienaid-

nieku, kurās kā uzvarētāji paliek vienmēr dobelieši. levērī-

bu pelna virsi. Šnēberga drošsirdīgie izlūku gājieni ie-

naidnieka aizmugurē Krāšņajās sādžas un Streiki rajonos, ku-



ros tas sagūsta vairākus sarkanarmiešus, atņemdams ložmetē-

jus un citus kara piederumus. Pēc miera noslēgšanas ar Pa-

domju Krieviju, pulks 1920. g. 17. novembrī pārvietojas sa-

vās miera laika mītnēs — Daugavpils cietoksnī. Dobeles

pulka kaujās par izrādīto varonību apbalvoti ar Lāčplēša ka-

ra ordeni 11 karavīri.

Savās miera laika gaitās pulks bieži vien guvis teica-

mus panākumus gan šaušanas mākslas izkopšanā, gan sporta

nozarēs, kā ari ieaudzējot pulka karavīros mūsu senču dzies-

mu garu. Dobelieši ir ari vieni no pirmiem celmlaužiem ka-

ravīru uztura uzlabošanā — izbūvējot modernu virtuvi. Pulks

uztur ciešus sakarus ar saviem priekšgājējiem — Liepājas II

šķiras zemessargu organizāciju kā ari ar Dobeles pilsētu, ku-

ras vārdu tas nes. Dobeles pilsēta un novads 1922. g. 9. jūlijā

dāvājuši pulkam krāšņu karogu, ar veltījumu:

„Es, kārai aiziedams,

Sirdi slēdzu akmeni.

Aust gaismiņa, lec saulīte,

Plīst akmenis skanēdams."

Sirsnīgas draudzības saites vieno pulku ari ar musu sa-

biedrotās Estijas i. pulku un 5. atsevišķo bataljonu.







Veltījums

Katrs krietns pilsonis apzinās pienākumu kal-

pot savas tēvijas sargu rindās: miera laikā — lai

sagatavotos augstajam un atbildīgajam tēvijas sar-

ga uzdevumam; kaj-a laikā — lai šo tēvijas

sarga uzdevumu pildītu pēc vislabākās apziņas,

netaupot spēkus un pat dzīvību.

Kara ministra ģen. Baloža kga uzdevuma dā-

vinot šo grāmatu sava pulka

sakarā ar viņa atvaļināšanu no pulka rindām pēc

obligātoriskā aktīvā kaya dienesta laika nokalpošanas

novēlu, lai šī grāmata, liecinādama par jau izpildītā

pilsoniskā pienākuma vienu posmu, reizē ar to būtu

kā mazs atgādinājums un mudinājums ari turpmā-

kajā dzīvē turēt augstā cieņā pulka tradīcijas un

garu, un būt vienmēr gatavam atkal stāties tēvijas

sargu rindās, ja grūtā brīdī tēvija aicinās savus dēlus

pulcēties zem cīņas karogiem.

Visu musu tēvijai — Latvijai!

12. Bauskas kājnieku pulku komandieris

pulkv c d i s
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Daugavpilī.





Zemgales divīzijas komandieris ģenerālis

Rūdolfs Bangerskis



12. Bauskas kājnieku pulka komandieris pulkvedis

Kārlis Dzenītis-Zēniņš



12. BAUSKAS KĀJNIEKU PULKA

Savu pienākumu un tiesību robežās katrs Tavs

priekšnieks ir rūpējies par Tavu sagatavošanu no-

pietnajiem tēvijas sarga uzdevumiem. Piemini viņu

darbu ar pateicību un turi svētus viņu dotos norādī-

jumus. Tas nāks par labu Tev pašam un Tavai tē-

vijai — mūsu mīļai Latvijai!



12. Bauskas kājnieku pulka īsa vēsture.

Lai gan Bauskas pulks ir jaunākais starp saviem slave-

niem brāļiem, tomēr ari viņam ir bijis lemts ņemt aktīvu da-

lību Latvijas patstāvības izcīnīšanā
— proti, Latgales atbrī-

vošanā. Mēs Bauskas pulku redzam formējamies kā pēdējo

Zemgales divīzijā, bet kā pirmo no šīs divīzijas dalām mēs

viņu atrodam Latgales frontē.

Bauskas pulka pirmsākumi atrodami visas Latvijas at-

brīvošanas šūpulī — Liepājā. Pēc tam, kad Bermonta kara-

spēks bija satriekts un mūsu armijas vadībai bija dota ie-

spēja izvest mobilizāciju Ventspils, Kuldīgas un Grobiņas ap-

riņķos, radās vajadzība pēc rezerves karaspēka daļas, kur

apmācīt jauniesauktos. Šim nolūkam Lejas-Kurzemes kara

apgabala priekšnieks no Liepājas zemessargu bataljona i/au-

gušo Latgales divīzijas papildu bataljonu 1919. gada 24. no-

vembrī pārdēvē par patstāvīgu daļu. Par šīs daļas priekš-
nieku iecēla virsleitnantu Dzenīti-Zēniņu.

Mobilizācija deva ļoti labus panākumus un drīz batal-

jona rindās jau bija prāvs skaits karavīru. Apgādes noor-

ganizēšana turpretim bija savienota ar vislielākām grūtībām.
Trūka visa nepieciešamā, nebija pat katlu ēdiena vārīšanai.

Tomēr bataljona amatpersonām ar lielām pūlēm izdevās no-

organizēt bataljona saimniecību. Lielu pateicību bataljons
šeit parādā ari sabiedroto valstu pārstāvjiem un Amerikas

sarkanam krustam, kas deva daudz nepieciešamu materiālu

un inventāru, jau 1919. gada beigās bataljons bija tik tālu

noorganizēts, ka varēja raudzīties nākotnē bez bažām. Sā-

kumā bataljonā mēģināja iespiesties komūnistu propaganda,
bet pateicoties bataljona virsnieku un latvju karavīru tau-

tiskai apziņai ari šīs briesmas tika novērstas.

Liepājas zemessargu bataljons ar lielu varonību bij pie-

dalījies Bermonta uzbrukumu atsišanā Liepājai 1919. g. no 2.

novembra līdz 15. novembrim, un tam bija piekritusi izcila

loma Liepājas aizstāvēšanā.



1919. gada 30. decembrī bataljonu pārdēvēja par 12.

Bauskas kājnieku pulku, un tā vadību pārņēma pulkvedis

Ķūķ i s. 1920. g. aprīļa beigās apmācība bija tik tālu sek-

mējusies, ka pulkam varēja uzticēt kaujas uzdevumus, un

pulks tika pārsviests uz Latgales fronti, kur 7. maijā pulka

i. bataljons nomainīja Ventspils kājnieku pulka vienu batal-

jonu, bet 9. maijā jau viss Bauskas pulks ieņēma visu Vents-

pils pulka fronti. 9. maiju tad ari Bauskas pulks ik gadus

piemin kā savus gada svētkus, tā atcerēdamies to dienu, kad

pulks pirmo reizi dzīves īstenībā pierādīja, ka viņš grib un

prot darīt savu darbu tēvijas aizsardzībai.

Frontē gan šinī laikā plaša vēriena operācijas jau bija

izbeigušās, un viscauri norisinājās tikai izlūku darbība. Sa-

vā iecirknī pulks veica daudzus sekmīgus izlūku uzdevumus.

Izlūku gājienos neizpalika ari sadursmes ar ienaidnieku; no

tām kā svarīgākās minamas: 22. maijā pie Ameljano mž., 12.

jūnijā pie Techastujas sādžas un 3. jūlijā pie Geškovas sā-

džas. Šinīs sadursmēs krita trīs pulka karavīri: seržants

Leja, kareivji Pāvelsons un Indriksons. Pulka vie-

nībās šiem varoņiem ir veltītas piemiņas plāksnes.
Miera noslēgšanas brīdis ar Padomju Krieviju atrada

pulku vēl arvienu frontē Drisas rajonā. 22. augustā pulku

pārcēla uz Bebrenes mž. rajonu, kur tam uzticēja robežapsar-
dzības uzdevumu. 3. septembrī pulks ieņēma bijušās Kurze-

mes guberņas administrātīvās robežas, un tās apsargā līdz

1921. g. februārim, kad pulks pārcēlās uz savu tagadējo
mītni — Daugavpils cietoksni. Līdz ar to sākās pulka mie-

ra laika dzīve un izveidošanās par to mūsu armijas kaujas

vienību, kāda tā tagad ir.

1920. g. 1. oktobrī pulka komandēšanu no pulkveža

Ķūķa pārņēma pulkvedis-leitnants Ezeriņš. Pulkvedis

Ezeriņš par Bauskas pulka komandieri sabija līdz 1930. g.

14. februārim, t. i. gandrīz pilnus desmit gadus. No viņa

pulka komandēšanu pārņēma pulkvedis II as manis.

1931. g. 18. jūnijā par baušķenieku komandieri iecelts

pulkvedis D a v kš s, kas šo amatu izpildīja līdz 1934. g. 1.

martam, kad par Bauskas pulka komandieri iecēla pulkvedi

Bubindusu. Tagad, kopš 1935. g. li. septembra pulku

komandē pulkvedis D z c n ī t i s - Z ē n i ņ š.



Atzīmējot saites, kurām neiztrūkstoši jāpastāv starp ar-

miju un tautu, Bauskas pilsētas un apriņķa pašvaldības sa-

vam pulkam 1922. g. 5. novembrī dāvāja karogu ar devīzi:

„Labāk manu galvu ņēma, nekā manu tēvu

zem i." Šī devīze tagad dziļi ierakstīta katra Bauskas pulka

karavīra sirdī.

Bauskas pulks uztur draudzīgus un dzīvus sakarus ar

12. Ilūkstes un 13. Bauskas aizsargu pulkiem. Pulka virs-

nieki ik gadus brauc uz 12. Ilūkstes aizsargu pulku, lai ar to

dalītos savās militārās zināšanās.

1929. g. Kara ministrs dāvāja kausu šaušanas sacīkstēm

starp Ilūkstes aizsargu un Bauskas kājnieku pulku. Par šo

kausu vēl līdz šim draudzīgā sacensībā cīnās abi pulki.

1929. g. nodibināta pulka atzinības ķēde, kuru piešķir

tiem pulka karavīriem, kas godīgi nokalpojuši pulkā 10 ga-

dus. Ar šo ķēdi apbalvo ari karavīrus un privātas personas,

kas ar savu darbību sekmējuši pulka labklājību un tradiciju

izkopšanu.

1933. gadā pulkā ierīkoja plašu mēchanisku virtuvi, kas

dod iespēju karavīriem izsniegt labu uzturu. 1934. g. ie-

rīkoja pulka centrālo radio uztvērēju ar mikrofonu un pie-

slēgumu visām rotām; tas atļauj dot visās vienībās mūziku

un vērtīgus priekšlasījumus un nodot visām vienībām vien-

laicīgi rīkojumus. Tanī pat gadā izbūvēja pulka karavīru

veikalu, kas tagad atrodas plašās un mājīgās telpās. Izbūvēts

ari pulka kareivju klubs, kur kareivji patīkamās, tautiskā

stilā celtās telpās var pavadīt savu brīvlaiku pie glāzes tējas,
laikrakstiem un dažādām spēlēm.







Veltījums

Katrs krietns pilsonis apzinās pienākumu kal-

pot savas tēvijas sargu rindās: miera laikā — lai

sagatavotos augstajam un atbildīgajam tēvijas sar-

ga uzdevumam; kaya laikā — lai šo tēvijas

sarga uzdevumu pildītu pēc vislabākās apziņas,

netaupot spēkus un pat dzīvību.

Kaya ministra ģen. Baloža kga uzdevuma dā-

vinot šo grāmatu sava pulka

sakarā ar viņa atvaļināšanu no pulka rindām pēc

obligātoriskā aktīvā kara dienesta laika nokalpošanas

novēlu, lai šl grāmata, liecinādama par jau izpildītā

pilsoniskā pienākuma vienu posmu, reizē ar to būtu

kā mazs atgādinājums un mudinājums ari turpmā-

kajā dzīvē turēt augstā cieņā pulka tradīcijas un

garu, un būt vienmēr gatavam atkal stāties tēvijas

sargu rindās, ja grūtā brīdī tēvija aicinās savus dēlus

pulcēties zem cīņas karogiem.

Visu musu tēvijai — Latvijai!

Kurzemes artilērijas pulka komandiera a. p. i.

pulkvedis
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Liepājā.





Kurzemes divīzijas komandieris ģenerālis

Oskars Dankers



Kurzemes artilērijas pulka komandieŗa a. p. i.

pulkvedis Pēteris Kire



KURZEMES ARTILĒRIJAS PULKA

Savu pienākumu un tiesību robežās katrs Tavs

priekšnieks ir rūpējies par Tavu sagatavošanu no-

pietnajiem tēvijas sarga uzdevumiem. Piemini viņu

darbu arpateicību un turi svētus viņu dotos norādī-

jumus. Tas nāks par labu Tev pašam un Tavai tē-

vijai — mūsu mīļai Latvijai!



Kurzemes artilerijas pulka īsa vēsture.

Kurzemes artilērijas pulks saformēts pakāpeniski no at-

sevišķām baterijām, kuras līdz iedalīšanai pulkā, kā atseviš-

ķas vienības ņēmušas dalību Latvijas atbrīvošanas cīņās.

Pulka štābs. Pulka štābu sāka formēt Rīgā 1919. g. 8.

oktobrī, kad ari iznāca pirmā pulka pavēle, un šis datums

skaitās par pulka gada svētku dienu.

I. divizions. I. diviziona štābu sāka formēt 1919. g. S.

oktobrī Rīgā, Artilērijas kazarmās. Formēšanas darbi vir-

zījās sekmīgi uz priekšu un pēc īsa laika diviziona štābs

pārcēlās uz Stukmaņiem (Pļaviņām) savu kaujas vienī-

bu tuvumā.

1. baterija. Tagadējā 1. baterija ir bijusi agrāk
XIII. artilērijas divizionā kā 3. baterija un 111. divizionā kā

9. baterija; pulkā baterija iedalīta 1920. g. 1. aprīlī, likvidējot

111. divizionu. Ar 1921. g. 14. februāri šī baterija pulkā skai-

tījās kā 3. baterija. Par pirmo bateriju tā pārdēvēta 1930. g.

1. aprīlī.

2. baterija. Tagadējā 2. baterija ir viena no vecā-

kām baterijām Latvijas armijā un ari vecākā baterija pulkā.

So bateriju, nosauktu par „i. Latviešu artilērijas bateriju" ie-

sāka formēt Liepājā 1919. g. 12. martā un, neskatoties uz to,

ka 1919. g. 16. aprīlī vācu sarīkotā „puča" laikā baterija tika

izlaupīta, jau 18. jūlijā 1919. g. tā spēja nostāties pozicijās.

1919. g. 9. oktobrī baterija iedalīta pulka sastāvā kā T. divi-

ziona 2. baterija.

3. bateri ja. Šī baterija ir otrā pēc skaita vecākā ba-

leiija pulkā. Zem nosaukuma „1. Valmieras kājnieku pulka

rezervei baterija" tā sākta formēt 1919. g. 31. maijā \ ee-

gulbenē. Tā paša gada 19. jūlijā papildināts baterijas

apbruņojums un baterija pārdēvēta par ..2. Valmieras artilēri-

jas bateriju". Pulkā baterija skaitās no 1919. g. 9. oktobra,



sākumā ka I. diviziona 1. baterija, bet kopš 1930. g. I. aprī-

ļa kā 3. baterija.

Zenītbaterija. Šo bateriju saformeja un iedalīja I.

divizionā 1931: g.

11. divizions. 11. diviziona štābu sāka formēt 1920. g.

16. janvārī Rīgā. Vēl pilnīgi nesaformējies, štābs dodas uz

fronti un, atrodoties Rēzeknē, vada bateriju kaujas darbību

un turpina savu un savu vienību formēšanu.

4. baterija. 1919. g. 8. oktobrī šī baterija kā ~6. jaun-

formējamā baterija" izdalīta no Armijas artilērijas rezerves,

pakļaujot I. diviziona komandierim. 1919. gadā i. decembrī

bateriju ieskaitīja pulka sastāvā kā 11. diviziona 1. bateriju,

atstājot joprojām I. divizionā. Tikai 1920. g. bateriju pārdē-

vēja par 4. bateriju un nodeva 11. diviziona komandiera rī-

cībā.

5. bater i ja. Šo bateriju kā 11. diviziona 2. bateriju

sāka formēt 1919. g. 3. decembrī stacijā Zamok, 1. Liepājas

kājnieku pulka 11. bataljona frontes rajonā. Tā kā 11. divi-

ziona štābs vēl nebija saformēts, tad sākumā bateriju ieskai-

tīja I. divizionā. 1920. gadā bateriju pārdēvēja par 5. bate-

riju.

6. baterija. Šī baterija ir bijuse Vidzemes artilēri-

jas pulka 6. baterija. Kurzemes artilērijas pulkā to ieskai-

tīja 1921. g. 11. februārī.

Pulku no viņa formēšanas dienas komandējuši: pulkv.-
ltn. Zemgalnieks, plkv.-ltn. Fogelmanis, pulkvedis
Kir c, pulkvedis Skujenieks un pulkvedis Konrādi-

Kondrašovs.

Tagad kopš 1932. g. 21. decembra pulku komandē pulk-

vedis Jomerts, bet viņam atrodoties ilgstošā komandēju-

mā Augstākā kara skolā, pagaidām pulku komandē

pulkvedis Kir c.









Veltījums

Katrs krietns pilsonis apzinās pienākumu kal-

pot savas tēvijas sargu rindās: miera laikā — lai

sagatavotos augstajam un atbildīgajam tēvijas sar-

ga uzdevumam; kaya laikā — lai šo tēvijas

sarga uzdevumu pildītu pēc vislabākās apziņas,

netaupot spēkus un pat dzīvību.

Kapa ministra ģen. Baloža kga uzdevumā dā-

vinot šo grāmatu sava pulka

sakarā ar viņa atvaļināšanu no pulka rindām pēc

obligātoriskā aktīvā kara dienesta laika nokalpošanas

novēlu, lai šī grāmata, liecinādama par jau izpildītā

pilsoniskā pienākuma vienu posmu, reizē ar to būtu

kā mazs atgādinājums un mudinājums ari turpmā-

kajā dzīvē turēt augstā cieņā pulka tradīcijas un

garu, un būt vienmēr gatavam atkal stāties tēvijas

sargu rindās, ja grūtā brīdī tēvija aicinās savus dēlus

pulcēties zem cīņas karogiem.

Visu musu tēvijai — Latvijai!

Vidzemes artilērijas pulka komandieris

pulkvedis
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Rīgā.





Vidzemes divīzijas komandieris ģenerālis
Fricis Virsaitis



Vidzemes artilerijas pulka komandieris pulkvedis

Valdemārs Šenfelds



VIDZEMES ARTILĒRIJAS PULKA

Savu pienākumu un tiesību robežās katrs Tavs

priekšnieks ir rūpējies par Tavu sagatavošanu no-

pietnajiem tēvijas sarga uzdevumiem. Piemini viņu

darbu ar pateicību un turi svētus viņu dotos norādī-

jumus. Tas nāks par labu Tev pašam un Tavai tē-

vijai — mūsu mīļai Latvijai/



Vidzemes artilerijas pulka īsa vēsture.

Vecāka mušu artilērijas vienība ir 1. Valmieras baterija,
kas tagad ietilpst Vidzemes artilērijas pulkā.

Uz mūsu un Igaunijas valdības 1919. g. 18. februārī Tal-
linā noslēgtā līguma pamata Igaunijas armijas virspavēlnieks
atļāva formēt Igaunijā pie I. Valmieras bataljona 1 artilēri-

jas vadu. Par šī vada komandieri mūsu militārais pārstāvis
Tallinā kapteinis (vēlāk pulkvedis) Zemitāns iecēla virs-

leitnantu (tagad ģenerālis, artilērijas inspektors) Danne-

ber g v. Kad I. Valmieras bataljonu marta mēnesī pārfor-
mēja par 1. Valmieras pulku, ari artilērijas vada vietā sāka
formēt bateriju, nosaucot to par 1. Valmieras bateriju. Par

baterijas komandieri tika iecelts pulkvedis-leitnants (vēlāk
ģenerālis) E d. Kalniņš, bet tā kā viņš vēl nebija ieradies,
tad baterijas formēšanu uzdeva virsleitnantam Danneber-

g a m. kuru vēlāk ari iecēla par 1. Valmieras baterijas koman-

dieri.

Virsleitnants Dannebergs iesāka baterijas formēša-

nu 11. martā, Tērbatā. Uz bateriju tika pārvietoti no 1. Val-

mieras kājnieku pulka virsnieki-artilēristi: virsleitnanti Sku-

jeniek s, šenfelds un Lazdiņš, kā ari 102 instruk-
tori un kareivji — artileristi. Mēneša beigās baterijā tika ie-

dalīti 62 zirgi un saņemta materiālā daļa — četri 1895. g. pa-

rauga 3,425" lielgabali. Viena lielgabala lafete izrādījās ne-

lietojama. Kaujai derīgi bija tikai 3 lielgabali, un tie paši

jau stiprā mērā nolietoti. Trūka telefona aparāti, tālskati un

daudzi artilērijai vajadzīgie instrumenti.

Pēc zirgu un materiālās daļas saņemšanas varēja stāties

pie baterijas karavīru apmācības. Bet tikko apmācības bija
-ākušās, tās bija jāpārtrauc. Kaujas apstākļi prasīja neka-

vējoties doties uz fronti.

1. aprīlī baterija pilnā sastāvā pa dzelzceļu izbrauca no

I'erbatas uz fronti un 2. aprīļa pievakarē ieradās Apē, kur at-

radās i. Valmieras kājnieku pulka štābs.

Ap pīkst. 22,00 lielinieki uzbruka igauņu daļām, kas at-

radās Vosā. Uzbrukuma atsišanā ņēma dalību ari baterija,
izlaižot pirmās 15 granātas. Šī bija baterijas
pirmā kaujas šaušana, pirmā karavīru iepazīšanās
ar savu ieroču kaujas spējām. Šie pirmie šāvieni atstāja labu

iespaidu uz Valmieras pulka karavīriem; viņi jūsmoja, ka

turpmākās cīņās tos pabalstīs pašu artilērija.



4. aprīlī pīkst. 19,00 igauņu rotas zem lielinieku spiedie-
na atgāja no Vosas un Jaunā krg. uz Apes spirta dedzinātavu.
Lielinieku uzbrukumu apturēja baterijas šrapne|u uguns, bet

Vosa un Jaunais krogs palika ienaidnieka rokās.

5. aprīlī baterija sekmēja Vosas un Jaunā krg. atgūšanu.
lenaidnieks gan izdarīja pretuzbrukumu, bet ar baterijas ugu-

ni tika izklīdināts.

7. aprīlī Valmieras kājnieku pulks, iesākot uzbrukumu,

guva sekmes un ieņēma Lūšu krg., bet tanī pat laikā labā

spārnā igauņu rt. sāka atiet no Jaunās mž., atsedzot pulka
labo flanku. To izmantodams ienaidnieks sāka virzīties uz

Apes mž. un Lāču mājām. Ap pīkst. 14,30 ienaidnieka ķē-
des sasniedza Apes mž. ziemeļu nomali un atklāja ložmetēju
un šauteņu uguni pa bateriju, kura bija nostājusies pozīcijās
Apes miesta priekšā. Neskatoties uz ienaidnieka ložmetēju
uguni, baterija strādāja aukstasinīgi. Kāda lode trāpīja ot-

rā lielgabala ceļamo ierīci un to sabojāja. Pēc kāda laika ti-

ka sabojāts vēl viens lielgabals. Palika tikai 1 kaujas spē-
jīgs lielgabals, ar kuru šaušana tika turpināta. Sabojāto liel-

gabalu apkalpe nogulās grāvī blakus baterijai un šaušanu tur-

pināja no saviem karabīniem.

Kad ienaidnieka uguns kļuva sevišķi intensīva un kāj-
nieki jau bija atkāpušies aiz baterijas, baterijas komandieris

pavēlēja baterijai noņemties no pozicijas un atiet uz Apes
miestu. Baterijai nācās noņemties no pozicijas zem ložmetē-

ju un šauteņu uguns, un tikai pateicoties tam, ka lielinieki tē-

mēja pārāk augstu, baterija necieta lielus zaudējumus — ti

ka ievainots vienīgi kareivis Urtiņš un 1 pamatjūga zirgs.

Apes miestā vienīgo kaujai derīgo lielgabalu nostādīja
uz ielas, spraugā starp 2 namiem, un šaušanu turpināja. To-

mēr ne ilgi; ienaidnieks koncentrēja uz lielgabalu ložmetēju

uguni, no kuras tika ievainoti 3 tēmētāji — kareivji: Jē-
kab SonB, Polis un Veiss. Lielgabalu no apdraudētās
vietas gan izdevās izvilkt: baterijas kalējs kareivis Krie-

vi ņ š uz vēdera pielīda pie lielgabala, piesēja tam valgu,

atlīda atpakaļ un tad ar pārējo kareivju palīdzību lielgabalu
aizvilka aiz tuvākā nama mūra sienas, kur tad tam piejūdza

zirgus un aizveda.

28. maijā Naukšēnu mž. saformējās otrā baterija, no-

saukta par „2. Cēsu bateriju". Kopā ar l._ Valmieras

bateriju viņas bija vienīgās latvju baterijas, kas ņēma dalību

slavenajās jūnija kaujās pret landesvēru pie Cēsīm, jo kaut

gan bija vēl trešā baterija — „3. Rūjienas baterija", — tā šaļs
kaujās varēja piedalīties tikai kājnieku iekārtā, jo nebija vel

lielgabalu.

Pēc Cēsu ieņemšanas šīs 3 baterijas apvienoja Z i c m c 1 -

Latvijas artilērijas diviziona, no kura tā paša



g-ada 19. jūlija Rīga izveidojas Vidzemes artilērijas
pulks.

Bermonta uzbrukumam sākoties, 1919. g. 8. oktobra rītā

Vidzemes artilērijas pulka 2. Cēsu baterija (divi 47. līn. liel-

gab.) virsleitnanta Dūma vadībā nostājās pozicijās Tīriņ-
iiiuižas rajonā un kopīgi ar 5. bateriju, kuras vadi bij nostā-

jušies pozicijās Dzilnu māju, Piņķu mž. un Katrinmuižas ra-

jonā, izturēja pirmo ienaidnieka triecienu. No 2. baterijas
turpmākām kaujām minamas kaujas pie lecavas upes un Jel-

gavas ieņemšanas.

5. Rūjienas baterija virsleitnanta Šenf c 1d a

vadībā 11. oktobrī, darbojoties Ikšķiles rajonā, iznīcināja kā-

du ienaidnieka bateriju Nāves salā. Pēc tam baterija cīnījās
Doles salā un piedalījās kaujās pie Lieliecavas mž., Bērzu

mž. un Emburgas.

4. bateriju saformēja virsleitnants Dinne frontē

pie Ikšķiles. Cīņās pret Bermontu atzīmējama šīs baterijas
darbība pie Garozas stacijas ieņemšanas.

5. bateriju iesāka formēt Armijas artilērijas rezer-

vē un tā jau pirmajās Bermonta uzbrukuma dienās ņēma ak-

tīvu dalību Rīgas un Daugavas labā krasta aizstāvēšanā.

6. baterijai sākums saskatāms kādā 1918. g. de-

cembra mēneša Baltijas zemessargu virsštāba pavēlē, uz ku-

ļas pamata tā saformēta kā „1. haubiču baterija". 1919. g.
24. janvārī baterija saņēma jaunu materiālo dalu un zirgus un

kā Baltijas zemessargu 2. baterija ņēma dalību kaujās pret
lieliniekiem kopā ar Baltijas zemessargu 2. bataljonu.

Pulku komandējuši: pulkvedis Artūrs Dannebergs
un pulkvedis Nikolajs Fogel manis. Tagad pulku ko-

mandē pulkvedis Valdemārs Šenfelds.







Veltījums

Katrs krietns pilsonis apzinās pienākumu kal-

pot savas tēvijas sargu rindās: miera laikā — lai

sagatavotos augstajam un atbildīgajam tēvijas sar-

ga uzdevumam; kara laikā — lai šo tēvijas

sarga uzdevumu pildītu pēc vislabākās apziņas,

netaupot spēkus un pat dzīvību.

Kara ministra ģen. Baloža kga uzdevuma dā-

vinot šo grāmatu sava pulka

sakarā ar viņa atvaļināšanu no pulka rindām pēc

obligātoriskā aktīvā kara dienesta laika nokalpošanas

novēlu, lai šī grāmata, liecinādama par jau izpildītā

pilsoniskā pienākuma vienu posmu, reizē ar to būtu

kā mazs atgādinājums un mudinājums ari turpmā-

kajā dzīvē turēt augstā cieņā pulka tradicijas un

garu, un būt vienmēr gatavam atkal stāties tēvijas

sargu rindās, ja grūtā brīdī tēvija aicinās savus dēlus

pulcēties zem cīņas karogiem.

Visu musu tēvijai — Latvijai!

Latgales artilērijas pulka komandiera a. p. i.

pulkvedis-leitnants
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Krustpilī.





Latgales divīzijas komandieris ģenerālis

Andrejs Krustiņš



Latgales artilerijas pulka komandieŗa a. p. i.

pulkvedis-leitnants Edgars Plucis



LATGALES ARTILĒRIJAS PULKA

Savu pienākumu un tiesību robežās katrs Tavs

priekšnieks ir rūpējies par Tavu sagatavošanu no-

pietnajiem tēvijas sarga uzdevumiem. Piemini viņu

darbu ar pateicību un turi svētus viņu dotos norādī-

jumus. Tas nāks par labu Tev pašam un Tavai tē-

vijai — mūsu mīļai Latvijai!



Latgales artilerijas pulka īsa vēsture.

Latgales artilērijas pulka kaujas vienības ierindojušas
mūsu varonīgās armijas artilērijas saimē cīņu laikā pret ber-

montiešiem.

Kā pirmā savas gaitas uzsākusi pulka 2. baterija.
Tā saformēta pie I. Jaunformējamā diviziona kā

2. baterija uz Armijas Artilērijas Rezerves priekšnieka 1919.

g. 30. septembra pavēles pamata. Baterijas apbruņojums —

divas 6" šneidera haubices. Baterijas komandieris — virs-

leitnants Vālodze.

Materiālo daļu, municiju un citus kaujas piederumus
baterija saņem vēsturiskajā 1919. g. 8. oktobrī un jau 9. oktob-

ra naktī dodas kaujā. Baterija nostājas pozicijās pie Ķenga-

raga un apšauda Bermonta karaspēka vienības, kuras uz-

brūk Rīgai. Sevišķi jūtamus zaudējumus baterija nodara ie-

naidniekam pie Pļavnieku mājām un Rāmavas mž. Katlakal-

na rajona, šaušana ļoti grūta un gausa, jo baterijai nav tēle-

fonisku sakaru un tādēļ komandas no novērošanas punkta
uz bateriju jānodod ar ziņnešiem. Notiek ari klizma ar bate-

rijas materiālo daļu: — priekšlaicīgs sprādziens sabojā vienas

haubices stobru. Šādi bija apstākļi, pie kādiem baterijas ko-

mandējošam sastāvam un kareivjiem nācās darboties pirmā
kaujas dienā.

10. oktobrī baterija pārvietojas uz jaunām pozicijām pie
šķirotavas, kur 14. un 15. oktobrī sniedz sekmīgu uguns pa-

balstu mūsu daļām Daugavas forsēšanā Mazjumpravas mž.

rajonā.
1919. g. 3. novembrī baterija pārvietojas uz Bolderājas

rajonu, kur piedalās Torņkalna atbrīvošanā, apšaudot Ce-

mentfabriku, Dzegužkalnu un kāpas pie Nordeķu mž.

Pārējo bateriju formēšana ieilga, jo trūka lielgabalu.
Kritiskajās oktobra dienās pārējās divas jaunformējamās ba-

terijas (i. un 3. baterija) bij apbruņotas tikai ar šautenēm un

Izpildīja kājnieku uzdevumus.
3. bater i j a saņēma materiālo daļu — 2 lielgabalus,

zirgus un municiju tikai 18. oktobrī un jau tai pašā dienā

novietojās pozicijā pie Ķengaraga. 22. oktobrī baterija sa-

ņēma vēl 2 lielgabalus, kurus novietoja pozicijās uz Jarosla-
vas ielas, ar uzdevumu apkarot ienaidnieku, ja tas forsētu

Daugavu. Torņkalna atbrīvošanas laikā šī baterija bija pirmā
artilērijas vienība, kura pārgāja Rīgas tiltus. Baterijas ko-

mandieris bij virsleitnants Līcītis.



1. bateriju saformēja kā pēdējo. 31. oktobrī viņa
i/brauc uz pozicijām pie Ikšķiles (pretim Nāves salai). Ok-

tobra beigās, kad dienvidfrontes cīņu smagumpunkts pārvieto-
jās uz Bolderāju, 1. un 2. baterijas devās uz Jaunmīlgrāvi, no

kurienes tās liellaivās pārcēla uz Bolderāju. No šejienes vi-

ņas pabalsta Latgales divīziju un 6. Rīgas kājnieku pulku
Torņkalna ieņemšanā. 1. baterijas komandieris bij kapteinis
X i re.

Šo pirmo triju bateriju darbība noritējusi ļoti grūtos
apstākļos: baterijām nav leņķmēru, tālskatu, tēlefonu; vien-

laicīgi jāveic formēšanas darbi un bateriju apkalpes apmā-
cība, šāds darbs prasa lielu atbildību, nopietnību, enerģij;t
un drosmi. Neskatoties uz visu to, baterijas spīdoši veikušas
tām uzliktos pienākumus, pateicoties virsnieku, instruktoru

un kareivju pašaizliedzībai, apķērībai un izturībai.

1919. g. i. novembrī visas 3 baterijas apvienoja VII.
Artilērijas divizionā un par tā komandieri ieceļ
kapteini B a n k i nu.

Pēc Torņkalna atbrīvošanas, Jelgavas operācijā 1. un 2.

baterija pabalstīja Latgales divīzijas daļas. 3. baterija bija
piedalīta 6. Rīgas kājnieku pulkam un darbojās Rīgas- Jelga-
vas šosejas rajonā.

Jelgavas atbrīvošanas operācijā ir daži momenti, kas

spilgti raksturo 3. baterijas darbību. Tā, 16. novembrī bate-

rija piebrauca pie nodedzinātā Misas tilta, kuru laboja mūsu

sapieri. Pēkšņi baterijai uzbruka 3 ienaidnieka lidmašīnas un

zemā lidojumā apšaudīja bateriju. Baterija nepadevās pani-
kai, bet vienā acumirklī izjūdza zirgus un ierāva krūmos.
Kad ložu krusa bija pāri, izrādījās nošauti 4 un ievainoti 2

zirgi; cilvēkos zaudējumu nebija.
18. novembrī, mūsu valsts šūpļa svētkos, baterija

stāvēja pozicijās Magaziņas mž. rajonā. Agrā rītā ie-

naidnieks pārsteidza ar savu uzbrukumu 6. Rīgas kāj-
nieku pulka 111. bataljonu, kurš aizstāvēja plašu fronti.

Zem ienaidnieka pārspēka bataljona labais spārns atgāja. le-

naidnieks parādījās dažus simts soļus no baterijas. Šai kritis-

kā brīdī baterija atklāja kartečuguni, kas rāva asiņainus ro-

bus uzbrūkošā ienaidnieka ķēdēs. Šī uguns ienesa ienaidnie-

kā paniku un uzbrukums apstājās, ko izmantojot baterijas
apkalpe atvilka lielgabalus un atgāja uz jaunu poziciju, tā iz-

glābdama bateriju no ienaidnieka. Šai kaujā sevišķu noteik-

tību un aukstasinību izrādīja seržants Kalniņš.

Pēc Kurzemes atbrīvošanas VIL Artilērijas divizions ie-

radās Rīgā, kur palika līdz 1920. g. sākumam. Rīgā divizions

apmaina nolietotos transporta līdzekļus un amuniciju, un pa-

pildina materiālo daļu un municiju. 2. baterija nodod 6" hau-

bices un saņem to vietā četrus angļu 18 mrc. lielgabalus; divi-

ziona kaļ-avīri saņem apavus, apģērbu un veļu.



1920. g. sākumā divizions pārvietojas uz austrumu fronti

cīņai pret lieliniekiem. Kā pirmā uz fronti izbrauc 3. bate-

rija un jau 1920. g. 3. janvārī pabalsta 9. Rēzeknes kājnieku

pulka uzbrukumu. 1. baterija izbrauc 4. janvārī. Baterijas
sekmīgi pabalsta mūsu kājnieku karaspēka daļas Daugavas
forsēšanā pie Nīcgales stacijas (4. L), kaujās pie Marienhauzes

un Bokovo muižas (13. T.), Grēku kalna (18. I.), Višgorodok
(15. I.), Gorku sādžas (12. I.) un Posinija miesta (1. II.).

1920. g. 13. janvārī Vecumu stacijā pienāk VIII. jaun-
formējamā diviziona 1. baterija, apbruņota ar

4,5" hb. un darbojas Latgales divīzijas rajonā. Vēlāk šī bate-

ja tiek iedalīta pulkā kā 4. baterija (tagadējā 6. baterija).
1920. g. novembrī baterijas dodas uz Kārsavu. 1921. g.

janvārī pulks pārvietojas uz Viļaku miestu, bet novembra

mēnesī — uz pastāvīgo mītni Krustpils mž.

1921. g. 15. februārī pulka sastāvā iedala K. A. P. 7. ba-

teriju, kuru pārdēvē par pulka 5. bateriju. Atbrīvoša-

nas cīņās viņa bij ņēmusi kaujas dalību kā Landesvēra sas-

tāvdaļa.
6. baterija (tagadējā 4. baterija) un zenītbate-

rija saformēta pēckara laikā: pirmā 1923. g. un otrā —

1931. g. t. augustā.

Pulka pirmais komandieris bija L. k. o. k. pulkvedis-
h'itnants Bank i n s. Pēc viņa pulku komandēja L. k. o. k.

pulkvedis Xi re un pulkvedis Gundars. Kopš 1932. g.
24. maija pulku komandē L. k. o. k. pulkvedis Dūms, bet

viņam atrodoties ilgstošā komandējumā Augstākā kara skolā,
pagaidām pulku komandē L. k. o. k. pulkvedis-leitnants
P 1 ū c i s.







Veltījums

Katrs krietns pilsonis apzinās pienākumu kal-

pot savas tēvijas sargu rindās: miera laikā — lai

sagatavotos augstajam un atbildīgajam tēvijas sar-

ga uzdevumam; kara laikā — lai šo tēvijas

sarga uzdevumu pildītu pēc vislabākās apziņas,

netaupot spēkus un pat dzīvību.

Kaya ministra ģen. Baloža kga uzdevuma dā-

vinot šo grāmatu sava pulka

sakarā ar viņa atvaļināšanu no pulka rindām pēc

obligatoriskā aktīvā kara dienesta laika nokalpošanas

novēlu, lai šī grāmata, liecinādama par jau izpildītā

pilsoniskā pienākuma vienu posmu, reizē ar to būtu

kā mazs atgādinājums un mudinājums ari turpmā-

kajā dzīvē turēt augstā cieņā pulka tradicijas un

garu, un būt vienmēr gatavam atkal stāties tēvijas

sargu rindās, ja grūtā brīdī tēvija aicinās savus dēlus

pulcēties zem cīņas karogiem.

Visu musu tēvijai — Latvijai!

Zemgales artilērijas pulka komandieris

pulkvedis
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Daugavpilī





Zemgales divīzijas komandieris ģenerālis

Rūdolfs Bangerskis



Zemgales artilerijas pulka komandieris pulkvedis

Teodors Andersons



ZEMGALES ARTILĒRIJAS PULKA

Savu pienākumu un tiesību robežās katrs Tavs

priekšnieks ir rūpējies par Tavu sagatavošanu no-

pietnajiem tēvijas sarga uzdevumiem. Piemini viņu

darbu ar pateicību un turi svētus viņu dotos norādī-

jumus. Tas nāks par labu Tev pašam un Tavai tē-

vijai — mūsu mī}ai Latvijai/



Zemgales artilerijas pulka īsa vēsture.

Pulka formēšana sākās 1919. g. tūlīt pēc tam, kad

Kurzeme bija atbrīvota no Bermonta karaspēka. Pulka for-

mēšanas vieta — Liepāja. Kā kodols pulkā iegāja 8. un

10. artilērijas rezerves baterijas. Šīs bateri-

jas apvienoja X. artilērijas divizionā un par divi-

ziona komandieri iecēla kapteini Marovski.

1919. g. 29. decembrī Liepājā ar kuģi pienāca franču

lielgabali un municija, ar kuriem, apbruņoja divizionu. Divi-

zionā ieradās franču armijas virsleitnants D es p as, kas iepa-

zīstināja mūsu karavīrus ar franču militāro apmācību un ie-

ročiem.

Pulka pirmā pavēle izdota 1920. g. 12. janvārī un

šī diena izraudzīta par pulka dibināšanas dienu.

Bez jau minētā X. artilērijas diviziona pulka sastāvā ie-

skaitīja vēl XI. un XII. divizionus. Pēc dažiem mēne-

šiem pulks jau bija saformēts un maija sākumā to pārvietoja

uz Austrumu fronti cīņai pret lieliniekiem, kur Dr i -

sa s rajonā tas ņēma dalību vairākās vietēja rakstura kau-

jās, pabalstot ari poļu karaspēka uzbrukumus lieliniekiem un

izdarot izlūku gājienus. 1920. 8. jūlija sākumā pulks izcīnījis

vairākas sīvas kaujas. Pulka pēdējās vienības atstāja fron-

ti 1921 pavasarī un pārvietojās uz Daugavpils cietok-

sni — tagadējo pulka mītni.

Par izciliem kaujas nopelniem ar Lāčplēša kara

ordeni apbalvoti:

1. pulkvedis-leitnants Kļāvis,

2. seržants Pusvācietis,

3. kaprālis P v s v i 1 k s.

4. kareivis Mi 11 er s un

5. kareivis Rost ok s.

1924. g. Zemgales pilsētu un apriņķu pašvaldības pul-

kam dāvināja sudraba taures.



Pulka formētājs un pirmais komandieris bija pulkve-

dis-leitnants Zemgalnieks. Pēc viņa pulku komandējuši

pulkvedis Gundars, pulkvedis Xi re un pulkvedis Ja -

kobsons, bet tagad pulku komandē pulkvedis Ander-

s o n s.









Veltījums

Katrs krietns pilsonis apzinās pienākumu kal-

pot savas tēvijas sargu rindās: miera laikā — lai

sagatavotos augstajam un atbildīgajam tēvijas sar-

ga uzdevumam; kara laikā — lai šo tēvijas

sarga uzdevumu pildītu pēc vislabākās apziņas,

netaupot spēkus un pat dzīvību.

Kaļ-a ministra ģen. Baloža kga uzdevuma dā-

vinot šo grāmatu sava pulka

sakarā ar viņa atvaļināšanu no pulka rindām pēc

obligātoriskā aktīvā kara dienesta laika nokalpošanas

novēlu, lai šī grāmata, liecinādama par jau izpildītā

pilsoniskā pienākuma vienu posmu, reizē ar to būtu

kā mazs atgādinājums un mudinājums ari turpmā-

kajā dzīvē turēt augstā cieņā pulka tradicijas un

garu, un būt vienmēr gatavam atkal stāties tēvijas

sargu rindās, ja grūtā brīdī tēvija aicinās savus dēlus

pulcēties zem cīņas karogiem.

Visu musu tēvijai — Latvijai!

1 Jātnieku pulka komandieris

pulkvedis
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Daugavpilī.





Zemgales divīzijas komandieris ģenerālis
Rūdolfs Bangerskis



1. Jātnieku pulka komandieris pulkvedis

Hermanis Buks



1. JĀTNIEKU PULKA

Savu pienākumu un tiesību robežās katrs Tavs

priekšnieks ir rūpējies par Tavu sagatavošanu no-

pietnajiem tēvijas sarga uzdevumiem. Piemini viņu

darbu ar pateicību un turi svētus viņu dotos norādī-

jumus. Tas nāks par labu Tev pašam un Tavai tē-

vijai — mūsu mīļai Latvijai/



1. Jātnieku pulka īsa vēsture.

Jātnieku pulka pirmsākums meklējams Latvijas valsts

pirmajās dienās. Pulkvedim Kal pakām uzņemoties Latvi-

jas bruņoto spēku virspavēlniecību, steigā tika dibinātas pir-
mās karaspēka vienības, starp tām ari jātnieku vienības.

1919. g. 18. janvārī rotmistram Artum-Hartma-

Di m tiek uzdots formēt pirmo Latvijas jātnieku no-

daļu Tāšu muižā, Grobiņas apriņķī, šinī jātnieku nodaļā
sakopo visus atsevišķi darbojošos — izlūku un ziņnešu die-

nestu nesošos jātniekus, ņemot kā kodolu Jelgavas brīv-

prātīgo rotas karavīrus, šo pirmo jātnieku vienību no-

sauca par „Kalpaka bataljona Atsevišķo
jātnieku nodaļu". Nodaļas gada svētku diena ir

3. marts.

Pirmo kaujas kristību šī nodaļa saņem februāra

beigās, kaujā pie Lēnas muižas ieņemšanas, kur ari cieš

pirmos zaudējumus.
1. martā frontē pie Ventas ierodas saformētā otra jāt-

nieku nodaļas daļa. Drīzi pēc tam jātnieku nodaļu pārdēvē
par 1. eskadronu.

Kā pateicību un atzinību par cīņām Kurzemes atbrīvo-

šanā no lieliniekiem. 1931. g. 8. februārī Liepājas lat-

viešu biedrība pasniedza bijušās ..Kalpaka bataljona
jātnieku nodaļas" karavīriem standartu ar devīzi: „No
zobena sauli' 1ē c a". 1931. g. 14. janvārī Jātnieku pul-
ka 1. eskadronu pārdēvē par Atsevišķo eskadronu.

kūja glabāšanā 1932. g. 5. jūlijā tika nodots nodaļas standarts.
6. martā no vācu Landesvēra atdalās un pārnāk pie lat-

viešiem rotmistrs Goldfelds (Zeltiņš) ar savu eskadronu,
116 zobenu un stipras ložmetēju komandas sastāvā. Šo es-

kadronu pārdēvē par 2. eskadronu.

1 (>I9. g. 19. aprīlī rotmistram Godkalnam tiek uz-

dots formēt Jelgavā eskadronu no brīvprātīgiem. Šo jauno
eskadronu nosauca par 3. Atsevišķo eskadronu. Kā

kadrs eskadronā iegāja nedaudz jātnieku no Atsevišķās jāt-
nieku nodaļas.

1919. g. 15. maijā tiek saņemts rīkojums apvienot visus

trīs eskadronus divīzionā, nosaucot to par ..ī. Jātnieku
divīz i onu". Par diviziona komandieri tika iecelts rot-

mistrs L o c v i n g s, par štāba priekšnieku — rotmistrs Ar-

tum-Hartmanis un par adjutantu — virsleitnants



Taub c. Eskadronu komandieri: rotmistri Rels, Dubrov-
skis un Godkalns.

19. maijā no diviziona izdalītiem jātniekiem tiek sa for-

mēts 4. Ložmetēju eskadrons. Tā komandēšanu uz-

dod rotmistram H a s m a n i m.

Divizions ņema kaujas dalību Rīgas un Vidzemes
atbrīvošanā.

Ari Ziemeļlatvijā tika formētas jātnieku vienības. Tā

1919. g. 26. aprīlī kapteinim J urkam uzdeva formēt Valkā

un Rūjienā „1. Ziemeļlatvijas Atsevišķo eskad-

ronu". Eskadronu piedalīja Ziemeļlatvijas partizāņu pul-
kam. Eskadrons ņēma dalību kaujās pie Valmieras,

Cēsīm, Borkiem, Līvāniem un Trepes. Pēc

kara darbības izbeigšanas ar vāciešiem, eskadronu pārvietoja
uz Rīgu un izformēja. Eskadrona sastāvu sadalīja starp
Vidzemes un Latgales atsevišķiem eskadroniem.

1919. g. jūlija sākumā virsleitnants Akermanis sa-

tormēja no partizāņiem Lubānas jātnieku nodaļu.
Vēlāk šo nodaļu paplašināja līdz eskadrona sastāvam un 29.

jūlijā pārdēvēja par ..Lubānas brīvprātīgo es-

kadronu". Eskadrons izcīnīja vairākas kaujas pret lieli-

niekiem pie Pušņecovas un Ludzas. Vēlāk eskadronu

izformēja, vienu daļu iedalot 1. Liepājas kājnieku pulkā, bel

otru daļu Kurzemes atsevišķā eskadronā.

1919. g. 8. novembrī, Rīgā, kapteinis Aparnieks for-
mē „L atgalēs partizāņu pulka atsevišķo
eskadronu". Par eskadrona komandieri tiek iecelts virs-

leitnants Blū m s. Pirmo kauju eskadrons izcīna pret ber-

montiešiem pie Preiļu mājām. Kaujā pie Imana mājam
eskadrons saņem gūstā lielāku skaitu vācu jātnieku, tālākās

kaujās eskadrons piepalīdz iegūt vācu bruņoto vilcienu. Vē-

lāk šo eskadronu pievienoja Latgales divīzijas atsevišķam es-

kadronam.

1919. g. 15. jūlijā, kad pēc vācu izdzīšanas no Vidzemes

apvienojās Latvijas Ziemeļu un Dienvidus armiju spēki, Ar-

mijas virspavēlnieks uzdod pārformēt karaspēka daļas pēc
vienas kopējas organizācijas. Tiek formētas 3 divīzijas: Kur-

zemes, Vidzemes un Latgales. Katrā divīzijā piedala pa es-

kadronam jātnieku: Kurzemes divīzijā —
1. Jātnieku di-

viziona 1. eskadronu, ko papildina ar 4. eskadrona cilvēkiem,

un pārdēvē par «Kurzemes atsevišķo eskadronu";

Vidzemes divīzijā —
2. Ziemeļlatvijas eskadronu (šo es-

kadronu bij saformējis rotmistrs Goldfelds jūlija sāku-

mā, Valmierā), apvienojot to ar daļu no 1. Ziemeļlatvijas es-

kadrona un I. Jātnieku diviziona 2. eskadronu un pārdēvējot



to par „Vidzemes atsevišķo eskadronu"; Lat-

gales divīzijā —
I. Jātnieku diviziona 3. eskadronu un daļu

no i. Ziemeļlatvijas eskadrona, pārdēvējot to par „Latga-
les atsevišķo eskadron v". Vēlāk, formējot ceturto,

Zemgales divīziju, no rotmistru Loevinga, Artum-

llartmaņa un Dubrovska jātniekiem saformē eskad-

ronu Zemgales divīzijai, nosaucot šo eskadronu par «Zem-

gales atsevišķo eskadron v".

1920. g. sākumā izformē Landesvēra eskadronu un

saformē 13. Tukuma pulka eskadronu.

Pēc armijas pārorganizēšanas turpmākās cīņās par Lat-

vijas atbrīvošanu eskadroni ņēma dalību kaujās savu divī-

ziju sastāvā:

Kurzemes atsevišķais eskadrons —
cīnās

par Kurzemes atbrīvošanu no bermontiešiem un Lat-

gales atbrīvošanu no lieliniekiem. No ievērojamākiem cīņu
momentiem minamas kaujas pret bermontiešiem, Šķībais
krogs un Viesītes muižas rajonā, kur eskadrons darbojās
pret vairākām ienaidnieka jātnieku vienībām un ieguva vēr-

tīgas trofējas.
Vidzemes atsevišķais eskadrons — cīnās

par Kurzemes atbrīvošanu no bermontiešiem un Latga-
1e s atbrīvošanu no lieliniekiem. No ievērojamākiem cīņu
momentiem minamas kaujas pie Vecmuižas, Umpar-
t c s muižas un Vecsaules muižas, kur eskadronam nācies

izcīnīt sevišķi niknas kaujas un ciest ari nopietnus zaudē-

jumus.
Latgales atsevišķais eskadrons — cīnās

pret bermontiešiem Kurzemē un pret lieliniekiem Lat-

galē. No ievērojamākiem cīņu momentiem minamas kaujas
pie Bulduru tilta ieņemšanas, kājniekots uzbrukums An-
nās muižai un Annas krogam, tāpat kaujas pie Kaln-
ciema un Džūkstes; eskadrons ņēmis dalību ari Jelga-
vas ieņemšanā un ienaidnieka padzīšanā pār robežu.

Zemgales atsevišķais eskadrons — cīņu
laikā pret Bermontu atradās Liepājā un ņēma dalību tās aiz-

stāvēšanā un vēlāk — ienaidnieka vajāšanā. Kaujā par Zie-

meļu forta atgūšanu lieli nopelni ir komēta G c n še n a jāt-
niekiem un seržantam Krūmiņam. Te eskadrona rokās

krita 2 ložmetēji ar lenšu kastēm, šautenes, rokas granātas un

2 gūstekņi.
1921. g. 5. martā no visiem atsevišķiem divīziju eskadro-

uiem formē Jātnieku pulku, Daugavpilī. Par pulka
komandieri ieceļ pulkvedi-leitnantu Skuj i ņ v, par koman-

diera palīgu — pulkvedi-leitnantu Artum-Hartmani,

par saimniecības priekšnieku — pulkvedi-leitnantu Frei-

ma n i un par adjutantu — virsleitnantu Švānbergu. Es-
kadroni sapulcējās Daugavpilī ap 20. martu. Lozēšanas kārtā

eskadronus iedalīja pulkā ar šādu numerāciju: Kurzemes



eskadronu — kā i. eskadronu, Vidzemes — kā 3. eskad-

ronu, Latgales — kā 2. eskadronu, Zemgales — kā 4. es-

kadronu, bet 13. Tukuma un Latgales partizāņu
pulka eskadroni tika apvienoti un iedalīti pulkā kā 5. es-

kadrons.

Eskadronos bija pa ložmetēju vadam. 1922. g. no šiem

ložmetēju vadiem saformēja Ložmetēju eskadronu. Bez ie-

rindas eskadroniem pulkā tika saformēti vēl: sapieru koman-
da, sakaru vads, saimniecības komanda, remonta eskadrons

un instruktoru eskadrons.

1925. g. i. oktobrī 5. eskadronu izformēja.
1931. g. 1. augustā eskadronus pārdēvēja: 1. eskadronu

(bij. Kurzemes) — par Atsevišķo eskadronu; 2. eskadronu (bij.
Latgales) — par 3. eskadronu, 3. eskadronu (bij. Vidzemes) —

par 5. eskadronu, un 4. eskadronu (bij. Zemgales) — par 4.

eskadronu; 2. eskadronu saformēja no pārējiem.
1932. g. I, novembrī no Ložmetēju eskadrona izdalīja sa-

stāvu 2. ložmetēju eskadronam. Līdz ar to Ložmetēju eskad-

ronu pārdēvēja par 1. ložmetēju eskadronu.

1922. g. 9. jūlijā Latvijas tirgotāju savienība dāvināja
pulkam standartu, dzeltenā un debeszilā krāsā, ar bijušo
atsevišķo eskadronu krāsu apzīmējumiem. Uz standarta pul-
ka devīze: „DIEVS, TĒVIJA, PULKS". šī devīze ir ari pul-
ka krūšu «ozīme.

1923. g. jūlijā pulka dārziņā tika atklāts pieminek-
lis atbrīvošanas cīņās kritušiem jātniekiem. Pieminekļa
plāksnē rakstīti kritušo vārdi un solījums: „V iņ v varo-

ņu gars mūžam dzīvos starp mums".

Kaujās par Latvijas atbrīvošanu jātnieku daļās krituši

18 karavīri. Ar Lāčplēša kara ordeni apbalvoti 50

karavīri.
1932. g. 1. janvārī pulku pārdēvēja par [. Jātnieku

pulku.
Pēc pirmā jātnieku pulka komandiera pulkveža-leit-

nanta Skujiņa pulku komandējuši pulkvedis Kārkliņš
un pulkvedis Ceplītis. Tagad, kopš 1931. g. i. septembra
pulku komandē pulkvedis Buks.









Veltījums

Katrs krietns pilsonis apzinās pienākumu kal-

pot savas tēvijas sargu rindās: miera laikā — lai

sagatavotos augstajam un atbildīgajam tēvijas sar-

ga uzdevumam; kara laikā — lai šo tēvijas

sarga uzdevumu pildītu pēc vislabākās apziņas,

netaupot spēkus un pat dzīvību.

Kara ministra ģen. Baloža kga uzdevuma dā-

vinot šo grāmatu sava pulka

sakarā ar viņa atvaļināšanu no pulka rindām pēc

obligātoriskā aktīvā kaya dienesta laika nokalpošanas

novēlu, lai ši grāmata, liecinādama par jau izpildītā

pilsoniskā pienākuma vienu posmu, reizē ar to būtu

kā mazs atgādinājums un mudinājums ari turpmā-

kajā dzīvē turēt augstā cieņā pulka tradīcijas un

garu, un būt vienmēr gatavam atkal stāties tēvijas

sargu rindās, ja grūtā brīdī tēvija aicinās savus dēlus

pulcēties zem cīņas karogiem.

Visu musu tēvijai — Latvijai!

Smagus artilērijas pulka komandieris

pulkvedis

193 g. „

"

Rīgā.





Artilerijas inspektors ģenerālis Arturs Dannebergs



Smagās artilerijas pulka komandieris pulkvedis
Pauls Veimanis



SMAGĀS ARTILĒRIJASPULKA

Savu pienākumu un tiesību robežās katrs Tavs

priekšnieks ir rūpējies par Tavu sagatavošanu no-

pietnajiem tēvijas sarga uzdevumiem. Piemini viņu

darbu ar pateicību un turi svētus viņu dotos norādī-

jumus. Tas nāks par labu Tev pašam un Tavai tē-

vijai — mūsu mīļai Latvijai!



Smagās artilērijas pulka īsa vēsture.

Smagās artilērijas pulks savas gaitas sācis miera laika

apstākļos, kaut gan tā pirmsākumi saskatāmi jau atbrīvoša-

nas cīņu laikā, Atsevišķās smagās vienības pastā-

vēšanā un sekmīgā darbībā.

1921. gada 8. februārī Rīgā tika formēta Smagās ar-

tilērijas diviziona 1. baterija. Par baterijas koman-

dieri un diviziona formētāju iecēla kapteini Leskinoviču.

12. martā ieradās Zemgales artilērijas pulka 111. divizio-

na karavīri līdz ar zirgiem un tos iedalīja divizionā. Divi-

ziona pirmā pavēle iznāca 1920. g. 14. martā. Diviziona sa-

stāvs ar katru dienu pieauga. No Daugavgrīvas artilērijas

un kājnieku pulkiem pienāca instruktori un kareivji, bet no

Bruņoto vilcienu diviziona un citām artilērijas dalām — daži

virsnieki.

Diviziona apmācības pirmā laikā cieta no materiālās

daļas trūkuma; šos trūkumus varēja novērst tikai ar laiku,

lēnām un pakāpeniski. 15. aprīlī divizions saņēma divas

vācu haubices: „Bertu" un „E r ik v", kuras kā kara trofē-

jas bij atņemtas bermontiešiem pie Dzegūžkalna. Pēc mēne-

ša pienāca angļu tālšāvēji lielgabali, kuri atbrīvošanas cīņu

laikā bij ietilpuši Atsevišķā smagās artilērijas baterijā un

kapteiņa Dūma vadībā bij ņēmuši dalību cīņās pret Ber-

montu pie Rīgas, Olaines un Jelgavas.

Pirmās praktiskas šaušanas divizions izdarīja 1921. g. au-

gustā, Daugavpils poligonā.

1922. g. divizionā iedalīja jaunkareivjus. No Daugav-

grīvas artilērijas divizions saņēma vienu traktoru bateriju.

Līdz ar to varēja uzskatīt, ka divizions ir tiktāl saformēts,

ka var veikt sistēmatisku virsnieku, instruktoru un kareivju

apmācību.

1926. g. saformēja vēl dažas artilērijas vienības speciālu
uzdevumu veikšanai.



1926. g. i. jūlijā divizionu pārdēvēja par pulku. Pul-

ka vadību uzticēja tagadējam pulka komandierim pulkvedim

Veimanim. Tā sākdams savas gaitas ar vienas baterijas for-

mēšanu, pulks izveidojies un kļuvis par lielu un priekšzīmīgu

artilērijas daļu mūsu armijas rindās.

Pulka izveidošanā un dzīvē ļoti atsaucīgu un dzīvu da-

lību ņēmusi un ņem Latvijas rūpnieku un amat-

nieku savienība. Pulka trešajos gada svētkos, 1924. g.

31. maijā savienība dāvājusi pulkam sudraba taures,

ar devīzi: „Esi vienmēr modrs savā sarg-

vietā par tautas brīvību un Tēvijas neat-

karību. Tā būs drošākā ķīla raženam dar-

bam un Latvijas labklājībai. Saņēmi šīs

kara taures par labu un zini, ka taurēm

aicinot visa tauta būs ar Tev i."

Šai devīzei Smagās artilērijas pulka karavīri vienmēr

seko un to tur svētu.









Veltījums

Katrs krietns pilsonis apzinās pienākumu kal-

pot savas tēvijas sargu rindās: miera laikā — lai

sagatavotos augstajam un atbildīgajam tēvijas sar-

ga uzdevumam; kara laikā — lai šo tēvijas

sarga uzdevumu pildītu pēc vislabākās apziņas,

netaupot spēkus un pat dzīvību.

Kara ministra ģen. Baloža kga uzdevuma dā-

vinot šo grāmatu sava pulka

sakarā ar viņa atvaļināšanu no pulka rindām pēc

obligātoriskā aktīvā kaya dienesta laika nokalpošanas

novēlu, lai šī grāmata, liecinādama par jau izpildītā

pilsoniskā pienākuma vienu posmu, reizē ar to būtu

kā mazs atgādinājums un mudinājums ari turpmā-

kajā dzīvē turēt augstā cieņā pulka tradicijas un

garu, un būt vienmēr gatavam atkal stāties tēvijas

sargu rindās, ja grūtā brīdī tēvija aicinās savus dēlus

pulcēties zem cīņas karogiem.

Visu musu tēvijai — Latvijai!

Krasta artilērijas pulka komandieris

pulkvedis

193 g. „

Rīgā, Mangaļsalā.





Artilerijas inspektors ģenerālis Arturs Dannebergs



Krasta artilerijas pulka komandieris pulkvedis

Nikolajs Fogelmanis



KRASTA ARTILĒRIJAS PULKA

Savu pienākumu un tiesību robežās katrs Tavs

priekšnieks ir rūpējies par Tavu sagatavošanu no-

pietnajiem tēvijas sarga uzdevumiem. Piemini viņu

darbu ar pateicību un turi svētus viņu dotos norādī-

jumus. Tas nāks par labu Tev pašam un Tavai tē-

vijai — mūsu mīļai Latvijai!



Krasta artilerijas pulka īsa vēsture.

Krasta artilērijas pulks ir izveidojies no 2 atsevišķām

baterijām: no traktoru baterijas (tagad tā ietilpst

Smagas artilērijas pulkā) un 42"' baterijas (ari nav vairs

pulkā). Minētās baterijas saformētas Artilērijas rezervē, 1920.

gada pirmajā pusē, mūsu varonīgo atbrīvošanas cīņu laik-

metā. 1920. g. 7. jūnijā abas baterijas nostājās kaujas pozi-

cijās abpus Daugavai: viena — Daugavgrīvā, otra —

Mangaj s a 1 ā. 7. jūniju tāpēc skaita par krasta artilērijas

pulka gada svētku dienu.

1920. g. 23. oktdbrī atsevišķās baterijas apvieno un ie-

skaita jaunnodibinātās Daugav grīvas apcietinātā

rajona komandantūras sastāvā. Komandantūru

vēlāk pārdēvē par Daugavgrīvas artilēriju.

1935. g. 15. maija Daugavgrīvas artilēriju pardeve par

Krasta artilērijas pulku.

1935. g. 7. jūnijā pulks nosvinēja 15 gadu pastāvēšanas
svētkus. Šajos 15 gados Krasta artilērijas pulks, sākdams sa-

vas gaitas ar divām nepilnīgi apbruņotām un vāji apgādātām

atsevišķām baterijām, ir izveidojies par stipru faktoru mūsu

krastu aizsardzībai. Izveidota pulka organizācija, izstrādātas

šaušanas mētodes. izbūvētas un izdaiļotas karavīru mītnes,

noorganizēti karavīru klubi, veikals, kino v. c. Pulkā rosīgi

darbojas ari dažādi sporta pulciņi: futbola, volejbola, skrie-

šanas, lekšanas, lodes grūšanas, Šķēpa un diska mešanas, un

peldēšanas.

Pulks visciešākā kārtā ir saistīts ar mūsu galvas pilsētas

Rīgas drošību. Rīgā, kā mūsu valsts centrā, sakopotas vis-

svarīgākās valsts iestādes, dzelzceļu un citu satiksmes ceļu

mezgli, noliktavas un rūpniecība. Liela nozīme ir ari Rīgai
kā tirdzniecības ostai, tāpēc ir pilnīgi saprotams, ka mūsu

varbūtējie ienaidnieki kara gadījumā centīsies piekļūt šim

mūsu valsts tik svarīgam dzīvības centram ari no jū-



ras, jo Rīga atrodas tikai apm. 16 km. attālumā no jūras.

Viens no pirmiem, kas tādā gadījumā stāsies pretī ienaidnie-

kam, būs Krasta artilērijas pulks.

Pulka attīstībai un izveidošanai ar dzīvu interesi seko

ari mūsu sabiedrība, it sevišķi Latvijas kuģu īpaš-

nieku savienība, kura ir uzņēmusies pulka šefa pienā-

kumus. Kā pulka šefs tā ikgadus dāvina pulkam vērtīgas

sacīkšu balvas un tādā kārtā veicina veselīgu sacensības garu

pulka karavīros.

Pulku komandējuši: pulkvedis-leitnants Dombrov-

ski s, kapteinis Grenners-Sokolovs un pulkvedis

Rīsi ņ š. Tagad, kopš 1935. g. 6. februāra pulku komandē

pulkvedis Fogelmanis.









Veltījums

Katrs krietns pilsonis apzinās pienākumu kal-

pot savas tēvijas sargu rindās: miera laikā — lai

sagatavotos augstajam un atbildīgajam tēvijas sar-

ga uzdevumam; kaya laikā — lai šo tēvijas

sarga uzdevumu pildītu pēc vislabākās apziņas,

netaupot spēkus un pat dzīvību.

Kara ministra ģen. Baloža kga uzdevuma dā-

vinot šo grāmatu sava divīziona

sakarā ar viņa atvaļināšanu no divīziona rindām pēc

obligatoriskā aktīvā kara dienesta laika nokalpošanas

novēlu, lai šī grāmata, liecinādama par jau izpildītā

pilsoniskā pienākuma vienu posmu, reizē ar to būtu

kā mazs atgādinājums un mudinājums ari turpmā-

kajā dzīvē turēt augstā cieņā divīziona tradīcijas un

garu, un būt vienmēr gatavam atkal stāties tēvijas

sargu rindās, ja grūtā brīdī tēvija aicinās savus dēlus

pulcēties zem cīņas karogiem.

Visu musu tēvijai — Latvijai!

Atsevišķā artilērijas divīziona komandieris

p v l k v c dis-l eitn&nt t
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Cēsīs, kutnņkalnā.





Artilerijas inspektors ģenerālis Arturs Dannebergs



Atsevišķā artilerijas divīziona komandieris

pulkvedis-leitnants Kristaps Kārkliņš



ATSEVIŠĶĀ ARTILĒRIJAS DIVIZIONA

Savu pienākumu un tiesību robežās katrs Tavs

priekšnieks ir rūpējies par Tavu sagatavošanu no-

pietnajiem tēvijas sarga uzdevumiem. Piemini viņu

darbu ar pateicību un turi svētus viņu dotos norādī-

jumus. Tas nāks par labu Tev pašam un Tavai tē-

vijai — mūsu mīļai Latvijai/



Atsevišķā artilerijas divīziona īsa vēsture.

Latvijas nacionālā armija, varonīgās cīņās iztīrījusi ze-

mi no ārējiem ienaidniekiem un pēc ievadītām sekmīgām

miera sarunām ar Padomju Krieviju, varēja sākt domāt par

savām vajadzībām sagaidāmos miera laika apstākļos. Bij

jārēķinājas ar to, ka pēc miera noslēgšanas un armijas de-

mobilizēšanas no tās aizies liela daļa no jau tā nepietiekošā

artilērijas instruktoru kadra. Tādēļ Galvenās artilērijas pār-

valde vēl pirms miera noslēgšanas ierosināja Kara padomē

formēt Rīgā atsevišķu artilērijas instruktoru bateriju, in-

struktoru sagatavošanai visām artilērijas daļām. Nodibināt

artilērijas pulkos īpašas mācību komandas nebija iespējams,

jo pulku baterijas vēl atradās frontē, kaujas apstākļos. Ka-

ra padome atzina Instruktoru baterijas formēšanu par ne-

pieciešamu un nolēma to i/vest dzīvē.

Par Instruktoru baterijas komandieri ie-

ceļ Zemgales artilērijas pulka kapteini Šenfeldu.

1920. g. 4. augustā kapteinis Šenfelds saņem pavēli

uzsākt baterijas formēšanu. Telpas baterijai tiek ierādītas

bij. Huzāru kazarmās. Pirmo nepieciešamo inventāru, kā ari

kareivjus un zirgus baterija saņem no likvidējamas Arti-

lērijas kadetu skolas. 1920. g. 30. oktobrī Instruk-

toru baterija iziet no Kara mācības iestāžu priekšnieka pado-

tības un pāriet Galvenās artilērijas pārvaldes priekšnieka pa-

dotībā.

1920. gada 1. decembrī baterijas formēšanas darbs bij

jau tiktāl veikts, ka varēja uzsākt apmācību. Pirmais arti-

lērijas instruktoru izlaidums notika 1921. gada 17. jūlijā.

Ar 1922. gadu artilērijas pulki paši uzsāk sagatavot sev

vajadzīgos instruktorus, bet instruktoru baterija turpmāk

gatavo instruktorus vienīgi Artilērijas inspektoram tieši pa-

doto daļu vajadzībām. Atšķirībai no instruktoru baterijām

pulkos, bateriju pārdēvē par Artilērijas instruk-

to r v hater i j U.



1923. gadā baterijai uzdod sagatavot kadetu kan-

didātus, t. i. sagatavot pēc attiecīgas programmas tos jau-

nekļus, kuri nodomājuši iestāties Kara skolā, šo audzēkņu

pirmais izlaidums notika 1924. g. 28. februārī

1924. gadā Artilērijas instruktoru baterijai uzdod artilē-

rijas virsnieku vietnieku sagatavošanu. Šis uzde-

vums kļūst par galveno un to vēl līdz šai dienai veic Artilēri-

jas instruktoru baterijas pēctecis — Atsevišķais artilērijas di-

vizions.

Līdztekus šim darbam pie Artilērijas instruktoru bateri-

jas 1925. g. nodibina virsdienesta instruktoru

kursus — virsdienesta instruktoru zināšanu atsvaigošanai

un papildināšanai. Šie kursi devuši sešus virsdienesta in-

struktoru izlaidumus.

1929. g. 29. augustā tiek likts pamatakmenis Artilērijas

instruktoru baterijas jaunai mītnei Katriņkalnā pie Cē-

sīm. Pēc tās izbūves, 1931. g. 4. februāri, Cēsu organizāciju

un pilsoņu jūsmīgi apsveikta, Artilērijas instruktoru baterija

ieradās Cēsīs un novietojās jaunajās mītnēs.

1931. g. augusta mēnesī Artilērijas instruktoru bateriju

pārdēvē par Atsevišķo artilērijas divizionu.

Divizions caur savām rindām katru gadu izlaiž labu

daļu pilsoņu, kuri nākuši izpildīt savu augsto pienākumu

pret savu valsti — sagatavoties tam gadījumam, kad tēvija

aicinās tos stāties tēvijas sargu rindās.

Kopš 1935. g. 24. augusta divizionu komandē pulkvedis-

leitnants Kārkliņš.









Veltījums

Katrs krietns pilsonis apzinās pienākumu kal-

pot savas tēvijas sargu rindās: miera laikā — lai

sagatavotos augstajam un atbildīgajam tēvijas sar-

ga uzdevumam; kara laikā — lai šo tēvijas

sarga uzdevumu pildītu pēc vislabākās apziņas,

netaupot spēkus un pat dzīvību.

Kara ministra ģen. Baloža kga uzdevuma dā-

vinot šo grāmatu sava pulka

sakarā ar viņa atvaļināšanu no pulka rindām pēc

obligātoriskā aktīvā kara dienesta laika nokalpošanas

novēlu, lai šī grāmata, liecinādama par jau izpildītā

pilsoniskā pienākuma vienu posmu, reizē ar to būtu

kā mazs atgādinājums un mudinājums ari turpmā-

kajā dzīvē turēt augstā cieņā pulka tradicijas un

garu, un būt vienmēr gatavam atkal stāties tēvijas

sargu rindās, ja grūtā brīdī tēvija aicinās savus dēlus

pulcēties zem cīņas karogiem.

Visu musu tēvijai — Latvijai!

Bruņoto vilcienu pulka komandieris

pulkvedis

193 g. „
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Artilerijas inspektors ģenerālis Arturs Dannebergs



Bruņoto vilcienu pulka komandieris pulkvedis

Jānis Lavenieks



BRUŅOTO VILCIENU PULKA

Savu pienākumu un tiesību robežās katrs Tavs

priekšnieks ir rūpējies par Tavu sagatavošanu no-

pietnajiem tēvijas sarga uzdevumiem. Piemini viņu

darbu ar pateicību un turi svētus viņu dotos norādī-

jumus. Tas nāks par tabu Tev pašam un Tavai tē-

vijai — mūsu mīlai Latvijai/



Bruņoto vilcienu pulka īsa vēsture.

Bruņotie vilcieni dzimuši mūsu brīvības cīņu laikā un

ņēmuši dalību ļoti daudzās kaujās.
Šeit iespējams apskatīt tikai ievērojamākos momentus

bruņoto vilcienu uzvaru gaitās.
1. bruņoto vilcienu formējuši komūnisti. 1919. g.

22. maijā tas kritis vācu dzelzs divīzijas rokās un izmantots

Cēsu kaujās pret Ziemeļlatvijas un Igaunijas karaspēka da-

ļām. Vāciešiem izvācoties no Rīgas, bruņotais vilciens bij pa-
licis Priedainē. Piezīmējams, ka jau 1919. g. jūnija beigās
vāci vilcienu bija atdevuši krievu Virgoļiča grupai, kura at-

radās Jelgavā.
1919. g. 22. jūlijā, pa daļai ar varu, pa daļai ar viltu,

biuņoto vilcienu pārņem mūsu I Bruņotā divīziona rīcībā.

Par vilciena komandieri 1. augustā tiek iecelts kapteinis L a-

v c n i c k s.

1919. g. 25. augustā vilciens ierodas frontē pret lielinie-
kiem, Trepes stacijā, un ar spēcīgu artilērijas uguni padzen
pretinieku no Jaunās muižas, Sproģu un Aizpu-
riešu mājām.

29. augustā, paredzot Bermonta nodevīgo uzbrukumu
Rīgai, vilciens tiek atsaukts uz Rīgu, lai izdarītu iz-

lūkošanu Olaines un Baložu staciju rajonos. 8. oktobrī,
sākoties Bermonta uzbrukumam, vilciens izbrauc uz Katriņ-
muižu un apšauda pretinieku Baložu stacijas un Grano-

v v māju rajonā. Kā atbildi uz to vilciens saņem uguni no

vairākām ienaidnieka baterijām un lidmašīnu eskadriļas uz-

brukumu. Lidmašīnas uzbrūk lidojot pārdroši zemu un ie-

vaino vairākus vilciena karavīrus, to starpā ari vilciena ko-

mandieri kapteini Lavenieku. Pīkst. 15.00 pie Baložu

stacijas vilciens iebrauc tieši pretinieka spēku sagrupējumā,
izklīdina un pa daļai iznīcina kādu trieciena izejas stāvoklī

sakopoto bataljonu un sašauj vienu pretinieka bruņoto auto.

Naktī no 8./9. oktobri bruņotais vilciens palīdz mūsu

kājnieku daļām padzīt ienaidnieku no Torņkalna dienvidus
nomales. Tālākā kaujas gaitā, atrodoties pastāvīgi mūsu kāj-
nieku priekšā, vilciens ar savu artilērijas un ložmetēju uguni
pabalsta Tīriņmuižas un Katriņmuižas ieņemšanu.

Lieli nopelni vilciena artilērijai pieder ari vācu fon

Jēnas grupas iznīcināšanā Jaunjelgavas rajonā un Ber-

monta armijas vajāšanā. Tā, piemēram, 29. novembrī vilciens



ar artilērijas uguni pamudina bermontiešus atstāt Reņģes
staciju un L a i ž i (Laižuva) miestu.

Pēc Bermonta satriekšanas vilciens dodas uz fronti pret
lieliniekiem. Decembrī vilciens cīnās pie Vecumiem,

Kupravas un Rītupes.
Karstākā cīņu diena 1. bruņotam vilcienam ir 1919. g.

8. oktobris, kura ari skaitās vilciena gada svētku diena.

2. bruņotais vilciens būvēts Krustpilī, Valmie-

ras pulka 8. rotas komandiera virsleitnanta Roņa vadībā.

Uz vilciena atradās tikai viens lielgabals, kuru mums lieto-

šanā nodeva igauņi. 1919. g. 9. jūnijā vilciens Trepes sta-

cijas rajonā sekmīgi atbalsta mūsu kājnieku uzbrukumu.

15. jūnijā bruņotais vilciens Trepes stacijas rajonā padzen
lielinieku bruņoto vilcienu. Augustā vilciens ar labiem

panākumiem cīnās Atašienes stacijas rajonā. Septembra
fākumā vilciens ņem dalību cīņās pie Līvāniem un Jer-
sikas stacijas.

9. oktobrī vilciens sedz mūsu kājnieku atkāpšanos pāri
Daugavas tiltiem un 10. oktūbrī pīkst. 7.00 rītā, kā mūsu

pēdējā vienība, atkāpjas uz Daugavas labo krastu.

5. novembra rītā vilciens sedz mūsu izlūku atkāpšanos pāri
Daugavas tiltiem, pie kam smagi tiek ievainots vilciena ko-

mandieris virsleitnants Ronis. Nākošās dienās, korriģējot
uguni no Pēterbaznīcas torņa, vilciens sekmīgi apšauda preti-
nieka pozicijas Torņkalnā. Pie Torņkalna atbrīvošanas, 10.

novembrī, vilciens izšāvis pavisam 265 šāviņus. Nākošā die-

nā, 11. novembrī, vilciena karavīri pavadīja uz Brāļu kapiem
savu varonīgo komandieri un vilciena formētāju virsleitnantu

Roni, kas mira no 5. novembra kaujā dabūtā ievainojuma.

Pēc virsleitnanta Ro ņ a nāves vilciena komandēšana

tiek uzdota virsleitnantam Kļ a v i ņ a m, kura vadībā vilciens

cīnās pret lieliniekiem Atašienes, Viļānu, Kupra-

vas, Kārsavas, Rītupes, Jaunlatgales un

Drisas kauju rajonos.
9. jūniju, vilciena pirmās kaujas dienu, vilciena karavīri

svin kā vilciena, bet visi pulka karavīri — kā pulka gada
svētku dienu.

3. bruņotais vilciens būvēts Zilānu depo darb-

nīcās 1919. g. rudenī, kapteiņa Paulocka vadībā. Pirmo

reizi vilciens piedalās kaujās 12. novembrī pie Olaines. 17.

novembrī vilciens izbrauc uz Krust p i 1 i cīņā pret lieli-

niekiem. 1920. g. 4. janvāra kaujā pie Atašienes stacijas
vilciens piespiež atkāpties lielinieku bruņoto vilcienu un ap-

klusina lielinieku bateriju pie Stirnjāņu sādžas. 10. jan-

vāra rītā vilcienam pie Kozuļiški sādžas notiek nikna

divkauja ar diviem lielinieku bruņotiem_vilcieniem, kurustas

padzen. 13. janvāri vilciens izklīdina kādu ienaidnieka štābu

Baufališku muižā. 20. janvārī vilciens ņem dalību uz-



brukumā Rēzeknei, iepriekš izsēdinot desantu pie Bal-
bi š v sādžas. Vilciena gada svētku diena ir 12. no-

vembris.

4. bruņoto vilcienu ieguvusi 7. Siguldas kājnieku
pulka 12. rota, nolaižot no sliedēm vācu bruņoto vilcienu uz

Jelgavas-Tukuma dzelzceļa. Vilciena sagatavošana kaujai no-

tiek Jelgavā, leitnanta Grīnberga vadībā. Vilciens uzsāk

savas gaitas 1919. g. 14. decembrī. Sākumā tas uzturas

Jelgavā, gatavībā pret varbūtēju vācu aktivitātes atjaunoša-
nu; vēlāk — piedalās cīņās pret lieliniekiem Izvaltas,

Indras un Bigosovas rajonos. Vilciena gada svēt-

ie v diena ir 14. decembris.

5. bruņotais vilciens — „Kalpaks" būvēts Lie-

pājas dzelzceļu darbnīcās un apbruņots ar angļu ieročiem.

1919. g. 4. novembrī vilciens uzsāk kauju gaitas pret bermon-

tiešiem, kuri uzbrūk Liepājai. Vadot vilciena karavīrus

triecienā, šeit krīt vilciena komandieris virsleitnants Kļest-
rov s. Par vilciena komandieri tiek iecelts virsleitnants

Liberts, kura vadībā vilciens 14. novembrī izsit ber-

montiešus no Saules muižas un palīdz mūsu kājniekiem
cīņās pie Liepājas fortiem. 26. novembrī vilciens sasniedz

Lietuvas robežas, ar ko cīņas Kurzemē izbeidzas.

No bruņoto vilcienu saimes cīņās par Latvijas brīvību

krituši 9 un ievainoti 10 karavīri. Ar Lāčplēša
kara ordeni apbalvoti 15 karavīri.

1920. g. 1. aprīlī visus vilcienus apvieno Bruņoto
vilcienu divizionā. Par divīziona komandieri ieceļ
bij. 1. bruņotā vilciena komandieri pulkvedi-leitnantu Lave-
nieku.

1925. g. 9. jūnijā latviešu studentu 9 vecākās korporāci-
jas dāvina divizionam karogļi. Karogā rakstīti vārdi:

„ln hoc signo vinces" (Ar šo zīmi uzvarēsi).
1926. g. 1. jūlijā divizionu pārdēvē par pulku.
1929. gadā pulks svinēja savu 10 gadu jubileju. Jubile-

jas gadījumā pulka karogam pievienoja savas krāsas vēl 7

pārējās korporācijas, bet 1954. g. 9. jūnijā vēl 5 jaunākās kor-

porācijas. Tā pulka karogs nes pavisam 19 korporāciju krāsas.

Bruņoto vilcienu pulku kopš tā dibināšanas komandē

pulkvedis L. k. o. k. Lave nieks.







Veltījums

Katrs krietns pilsonis apzinās pienākumu kal-

pot savas tēvijas sargu rindās: miera laikā — lai

sagatavotos augstajam un atbildīgajam tēvijas sar-

ga uzdevumam; kara laikā — lai šo tēvijas

sarga uzdevumu pildītu pēc vislabākās apziņas,

netaupot spēkus un pat dzīvību.

Kara ministra ģen. Baloža kga uzdevuma dā-

vinot šo grāmatu sava pulka

sakara ar viņa atvaļināšanu no pulka rindām pēc

obligātoriskā aktīvā kara dienesta laika nokalpošanas

novēlu, lai šī grāmata, liecinādama par jau izpildītā

pilsoniskā pienākuma vienu posmu, reizē ar to būtu

ka mazs atgādinājums un mudinājums ari turpmā-

kajā dzīvē turēt augstā cieņā pulka tradīcijas un

garu, un būt vienmēr gatavam atkal stāties tēvijas

sargu rindās, ja grūtā brīdī tēvija aicinās savus dēlus

pulcēties zem cīņas karogiem.

Visu musu tēvijai — Latvijai!

Auto-tanku pulka komandieris

pulkvedis
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Techniskās divīzijas komandieris ģenerālis

Jānis Kurelis



Auto-tanku pulka komandieris pulkvedis

Otto Grossbarts



AUTO-TANKU PULKA

Savu pienākumu un tiesību robežās katrs Tavs

priekšnieks ir rūpējies par Tavu sagatavošanu no-

pietnajiem tēvijas sarga uzdevumiem. Piemini viņu

darbu ar pateicību un turi svētus viņu dotos norādī-

jumus. Tas nāks par labu Tev pašam un Tavai tē-

vijai — mūsu mīļai Latvijai!



Auto-tanku pulka īsa vēsture.

Dabīgi, ka organizējot armiju, kas lai būtu spējīga sek-

mīgi cīnīties pret labi apbruņotu pretinieku, ir jāformē ari

techniskās daļas. Tādēļ 1919. g. 10. jūlijā Armijas
dienvidus grupas komandieris ģenerālis Balodis uzdeva

virsleitnantam (tagad pulkvedis) Grossbartam stāties

pie bruņoto vienību formēšanas. Šis darbs bij jāsāk no nekā,

jo trūka paša galvenā —
materiālās daļas. Nācās meklēt da-

žādās fabrikās un darbnīcās agrāko krievu un vācu armiju

pamestos bruņotos automobiļus un gādāt par to izlabošanu,
šāda meklēšana deva ari panākumus un jau 14. jūlijā armi-

jas vienību skaitā ierindojās I bruņotais divizions.

Starp kaujas materiāliem, ko vācu, krievu un lielinieku

armijas bij pametušas dažās fabrikās un citās vietās, tika at-

rasti daži nederīgi bruņotie, smagie un vieglie automobili.

Bijušie īpašnieki bija tos vai nu tīšām padarījuši lietošanai

nederīgus, vai ari atzinuši par pametamiem kā neremontēja-
mus. Izredzes nebija iepriecinošas. Tomēr, enerģiski ķero-
ties pie darba un strādājot ar lielu sajūsmu, darbs deva pa-
nākumus. Jau 25. augustā tiek nosūtīta uz fronti 1. bru-

ņoto auto nodaļa.

Organizācijas darbs noritēja divos virzienos: tika for-

mēti bruņotie vilcieni un bruņoto auto nodaļas.
Vēlāk. 19P). g. beigās bruņotos vilcienus izdalīja atsevišķā
patstāvīga organizācijā, no kuj-as ar laiku izveidojās tagadē-
jais Bruņoto vilcienu pulks.

Līdz oktobra sākumam izdevās saformēt vēl 2. bru-

ņoto auto nodaļu, līdz ar ko ierindā atradās jau četri

bruņotie automobiļi: Zemgalietis, Kurzemnieks,

Imanta un Lāčplēsis, ar dažiem smagiem un viegliem
automobiļiem apgādei un sakariem.

Mašīnu stāvoklis tomēr nebij labs. Tās bieži bojājās, jo
bija ļoti nolietotas. Trūka ari kvalificētu amatnieku, kas va-

rētu mašīnas kārtīgi izremontēt. Tomēr visi šie trūkumi ne-

spēja mazināt apkalpes cīņas garu. Radušos traucēju-
mus ātri izlaboja, ziedojot šim darbam pat nakts atpūtas lai-

ku, lai rīta agrumā atkal varētu doties cīņās. Kaut gan mū-

su kājnieku karaspēka daļu karavīri cīnījās ļoti varonīgi, to-

mēr gadījās ari brīži, kad zem ienaidnieka pārspēka tiem

sāka zust paļāvība uz saviem spēkiem. Tādos grūtos brīžos

bruņu mašīnas jau ar savu parādīšanos vien stipri pacēla mū-



su cīnītāju gara stāvokli, bet satrieca tādu ienaidniekā. Re-
zultāta ienaidnieks tika sviests atpakaj. Šo bruņoto mašīnu
morālisko nozīmi ļoti labi izprata ari mašīnu apkalpe un lai
palīdzētu mušu kājniekiem, tā darīja varoņdarbus, ejot pat
uz pašuzupurēšanos.

Tā, cīņās pret bermontiešiem, 8. oktobrī Jelgavas šose-

jas rajonā, kopīgi ar 5. Cēsu un 6. Rīga s kājnieku
pulkiem darbojās bruņotais auto „L āč p 1ē s i s". virsleitnan-

ta Putēs vadībā. Redzot, ka kājnieki neiztur ienaidnieka

spiedienu un sāk atiet, „Lāčplēsis", lai segtu kājnieku
atkāpšanos, dodas uz priekšu, vedot izmisuma pilnu tuvcīņu
ar ienaidnieku. lenaidnieks br./a. „Lāčplēsi" apmētā ro-

kas granātām. Viena granāta, sprāgstot tieši zem iz-

ārda degvielu tvertni. Bencins eksplodē un mašīna līd<

ar tās apkalpi krīt liesmām par upuri. No lies-

mām izglābjas vienīgi mašīnas komandieris. Bet kaujā viņam
ievainotas abas kājas un viņš krīt ienaidnieka gfistā.

Lai gan „Lāčplēša M bojā eja bruņoto auto vienībām bij

smags zaudējums, tomēr cīņas spars viņās neatslāba.

14. un 15. oktobrī bruņotie auto „X urz cm niek s" un

„Z emg a 1 ieti s" kopā ar kājnieku vienībām forsē Dau-

gavas tiltus. Operācijas nolūks — saistīt ienaidnieka

spēkus pie tiltiem — izdodas sekmīgi.
Naktī no 4. uz 5. novembri bruņotos auto Jmantu" un

„Kurzemnieku" pārceļ uz Daugavas kreiso krastu B o 1 -

derā jā, kur tie kopā ar mūsu kājniekiem sīvās cīņās lauž

bermontiešu pretestību un atbrīvo Jūrmalu un Torņ-
kalnu.

10. novembrībr./a. „X v r zem n iek s" ņem dalību 9. Rē-

zeknes kājnieku pulka uzbrukumā Bulduriem. Pulka 10.

rotas uzbrukumam nokavējoties, br./a. „X urzemn i c k s"

viens pats dodas uz priekšu un pēc sīvas cīņas spiež ienaid-

nieku atpakaļ. Pie Varkaļu kroga „Kurzeninieks" sabo-

jājās, viņu nomaina no Rīgas atsūtītais br./a. «Zemga-
lietis". „Zemgali c t i s" iznes uz saviem pleciem visu

kaujas smagumu, virzoties visu laiku apmēram 1 km priek-
šā savējiem kājniekiem.

Līdz 18. novembrim divīziona sastāvā ierindojās vēl

br./a. „S t a b v r a g s".

18. novembrī „Kurzemnieks" un „Zemgali c t i s"

dodas palīgā Vidzemes divīzijas vienībām Misas

upes rajonā.
19. novembrī, kaujā pie Smārdes kroga, koncentrē-

tā ienadnieka ložmetēju ugunī tiek ievainoti br./a. „I manta"

abi ložmetējnieki. Motors apstājas un to iedarbināt vairs

neizdodas. Lai nekristu gūstā, apkalpe noņem no mašīnas ie-

ročus un mašīnu atstāj. Mūsu kājnieki nespēj sniegt br./a.

„I m a n t a" palīdzību, kādēļ mašīna krīt ienaidnieka rokās.



Tikai vēlāk, 22. novembrī, br./a. „Zemgalieti m", vajājot
ienaidnieku, Tukuma tuvumā izdevās br./a. „I man tu" at-

gūt.
Pēc Bermonta spēku satriekšanas un Kurzemes atbrīvo-

šanas I Bruņotā divīziona vienības tiek vērstas pret ienaid-

nieku Austrumu frontē, kur cīņas vēl nebij galā.
Šeit īsumā minētas tikai dažas epizodes no bruņoto vie-

nību atbrīvošanas cīņu gaitām. Bet ari ar tām pietiek, lai

īsumā raksturotu tās grūtības, kas pārvarētas un to lielo uz-

ņēmību, drošsirdību un cīņas sparu, kāds mājojis mūsu brī-

vības cīnītājos. Uzvaras nav gūtas viegli. Daudz dzīvību ir

ziedots uz Tēvijas altāra. To liecina garās kapu kopu rindas

Brāļu kapos. Starp tām ir ari daudzas I bruņotā divīziona

kritušo karavīru kapu kopas ...

1919. g. beigās divizions saņēma no Anglijas pirmos tan-

kus. Savu tagadējo nosaukumu „Auto-tanku pulks" divizi-

ons dabūja vēlākos gados, un ar pilnu tiesību, jo augot dien

no dienas tas divīziona organizāciju bij jau pāraudzis.
1926. g. Latvijas republikas auto klu b s dā-

vināja pulkam br./a. ~S ar g s", tā apliecinādams pulkam sa-

vu labvēlību un stiprinādams pulka centienus stāvēt stipri un

nomodā par mūsu Tēvijas — Latvijas brīvību.

Pulku, kopš tā dibināšanas, komandē L. k. o. k. pulkve-
dis Grossbarts.







Veltījums

Katrs krietns pilsonis apzinās pienākumu kal-

pot savas tēvijas sargu rindās: miera laikā — lai

sagatavotos augstajam un atbildīgajam tēvijas sar-

ga uzdevumam; kara laikā — lai šo tēvijas

sarga uzdevumu pildītu pēc vislabākās apziņas,

netaupot spēkus un pat dzīvību.

Kara ministra ģen. Baloža kga uzdevuma dā-

vinot šo grāmatu sava pulka

sakarā ar viņa atvaļināšanu no pulka rindām pēc

obligātoriskā aktīvā kaya dienesta laika nokalpošanas

novēlu, lai šī grāmata, liecinādama par jau izpildītā

pilsoniskā pienākuma vienu posmu, reizē ar to būtu

kā mazs atgādinājums un mudinājums ari turpmā-

kajā dzīvē turēt augstā cieņā pulka tradicijas un

garu, un būt vienmēr gatavam atkal stāties tēvijas

sargu rindās, ja grūtā brīdī tēvija aicinās savus dēlus

pulcēties zem cīņas karogiem.

Visu musu tēvijai — Latvijai!

Aviācijas pulka komandieris

pulkvedis

193 g. „
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Rīga.





Techniskās divīzijas komandieris ģenerālis

Jānis Kurelis



Aviācijas pulka komandieris pulkvedis

Jānis Indāns



AVIĀCIJAS PULKA

Savu pienākumu un tiesību robežās katrs Tavs

priekšnieks ir rūpējies par Tavu sagatavošanu no-

pietnajiem tēvijas sarga uzdevumiem. Piemini viņu

darbu ar pateicību un turi svētus viņu dotos norādī-

jumus. Tas nāks par labu Tev pašam un Tavai tē-

vijai — mūsu mīļai Latvijai/



Aviācijas pulka īsa vēsture.

Latvijas kara aviācijas sākums skaitāms no 1919. g. 7.

jūnija, kad virsleitnants Valleika saņēma no Armijas va-

dības pavēli formēt Armijas aviācijas grupu.
Sākumā aviācijas grupai lidmašīnu nebija, bet dažādu

aviācijas speciālistu skaits pamazām auga. Kā pirmie uz

jaunformējamo Armijas aviācijas grupu pārnāca lidotāji ser-

žants Priedītis un kaprālis Jakubovs.
1919. g. jūlija vidū kāda krievu (Līvena) nodaļa gatavo-

jās pārvietošanai uz Narvas fronti. Nodaļas lidmašīnas, skaitā

4. bija jau uzlādētas Andreja ostā uz liellaivas. Armijas
aviācijas grupas vadība, izmantojot šo apstākli, 1919. g. 20.

\ll. izsūtīja uz Andreja ostu karavīru nodaļu, kura liellaivu

ar visām lidmašīnām pārveda pie Cementfabrikas un lidma-

šīnas novietoja Spilves aerodromā. Šīs rīcības dēļ radās kon-

flikts ar Līvena nodaļu un 2 lidmašīnas nācās nodot atpakaļ
Līvena nodaļai.

1919. g. 22. VIL lidotājam seržantam Priedītim uz-

deva formēt 1. Aviācijas nodaļu. Jau 5. VIII. notiek

pirmais Latvijas kara aviācijas lidojums —
seržants Prie-

dītis izmēģina lidošanas stāvoklī sakārtoto lidmašīnu

„N ieup 0 r t". Šim pirmām lidojumam seko otrs 17. VIII.
—

lidotāja kaprāļa Jakubova mēģinājuma lidojums uz

„S op\v i t h". 19. VIII. Aviācijas grupas I. nodaļa jau sa-

ņem uzdevumu pārvietoties uz Krustpili (Austrumu frontē),
Kurzemes divīzijas komandiera rīcībā.

Pirmo kaujas uzdevumu nodaļa veic 26. VIII.,

kad lidotājs kaprālis Jakubovs ar novērotāju virsleit-

nantu Zutte uz lidmašīnas „Sopwi t h" izlūko ienaidnie-

ka aizmuguri un bombardē Cargradi (Jersiku). Lidmašīnu

bij trāpījušas 5 ienaidnieka lodes. Otro kaujas uzdevumu 27.

VIII. veic seržants Priedītis uz lidmašīnas ~Nieupor t",

lidojot ar nodaļas pēdējām degvielām, kuras apsīkst atpakaļ-

ceļā. Lidmašīna, ar gaisā apstājušos motoru, tikko sasniedz

aerodromu.

1919. g. rudenī briest jauni notikumi valsts dienvidos,

kādēļ 1. I\. aviācijas nodaļu pārsviež pa dzelzceļu uz Rīgu.
No Mazjumpi avas mž. aerodroma nodaļa izpilda vairākus li-

dojumus virs Kurzemes, novērojot vācu darbību Jelgavas ra-

jonā. 17. IX. nodaļa atgriežas Spilves aerodromā.

1919. g. 30. IX. Armijas aviācijas grupu pārformē par
Aviācijas parku. Tai pašā laikā uzsāk ari 11. Avi ā-

cijas nodaļas formēšanu, kuras sastāvā ieskaita 2 lidma-

šīnas: 1 — „S opvvi t h" un 1 — „N ieup o r t" (abas lidma-



šīnas iegūtas no lieliniekiem austrumfrontē). Bet tā kā I!.

Aviācijas nodaļas jauniegūtām lidmašīnām bija nepieciešams
remonts, tad šo nodaļu kaujas darbībai nebija iespējams iz-

mantot.

6. X. [. Aviācijas nodaļa saņem rīkojumu pārvietoties
uz Krustpili, bet sakarā ar Bermonta uzbrukumu Rīgai, no-

daļa jau 8. X. saņem rīkojumu ar 1 lidmašīnu steidzīgi at-

griezties no Krustpils atpakaļ Rīgā, pa ceļam izlūko-

jot vācu darbību Kurzemē. Uzdevumu veic lidotājs leit-

nants Jakubovs uz lidmašīnas „S opw i t h", iegūs-
tot štābam vērtīgus novērojumus. Sakarā ar frontē ra-

dušos stāvokli. Aviācijas parks saņem rīkojumu steidzīgi
pārvietoties no Rīgas uz Mazjumpravas mž. aerodromu. Li-

dotājs leitnants Jakubovs ar lidmašīnu „S 0p vv i t li" pār-
lido uz minēto aerodromu, bet parka pārvietošanai paredzē-
tās liellaivas neierodas, jo stāvoklis pie Rīgas bija kļuvis ne-

drošs. Otrā rītā leitnants Jakubovs pārlido uz Siguldu.
Tikai 10. X. Siguldas aerodromā ierodas [. Aviācijas nodaļas
lidmašīna „N ic v p o r t", ar tās lidotāju leitnantu P r i c d ī t i,
kurš 9. X. lidojumā no Krustpils uz Mazjumpravas mž. aero-

dromu, nepareizu ziņu dēļ, bija pārlidojis uz Spilves aerodro-

mu, tur pavadījis nakti un tikai 10. X. rītā gaismai austot,

dažas stundas pirms bermontiešu ienākšanas Spilves aerodro-

mā, laimīgi paspējis aizlidot uz Siguldu.
Laikā no 12. X.

— 29. XI. I. Aviācijas nodaļa darbojas
no Rīgas Krusta baznīcas aerodroma. 4. XI. tiek veikti 5 kau-

jas lidojumi, kas ari ir lielākais veikto kaujas lidojumu skaits

vienā dienā. 19. XI. tiek izcīnīta (neizšķirti) pirmā un ari

vienīgā gaisa kauja.
Sliktās materiālās daļas dēļ lidmašīnas cieš ari avārija--:

2 reizes aerodromā, bet trešo — 10. XI. leitnants Jakubovs
ar novērotāju leitnantu Spariņu gaisā (virs vācu aizmugu-

res apstājas lidmašīnas motors): lidotājam ar lielām grūtībām
izdodas nolaisties starp mūsu un ienaidnieka ķēdēm, laimīgi
nokļūstot mūsu karaspēka aizmugurē.

šinī darba posmā nodaļa veic 46 kaujas lidojumus, noli-

dojot 56 stundas. 29. XI. I. Aviācijas nodaļa pārceļas uz

Spilves aerodromu.

Ar Bermonta atstāto aviācijas materiālo daļu radās iespē-
ja izremontēt dažas lidmašīnas un ar tām papildināt mūsu

aviāciju (ar apm. 10 lidmašīnām). Sakarā ar to 1919. g. de-

cembrī tiek noorganizētas ari aviācijas darbnīcas.

Lidmašīnu skaita pieaugums turpinājās ari 1920. g. Tā,

angļi nodod mūsu rīcībā 3 ..S o p vv i t li" un 6 „S o p w it b -

Camel" lidmašīnas līdz ar rezerves daļām. Februārī no lie-

liniekiem ar lidmašīnu „S opw i t h" pārlido pie mums virs-

leitnants X o ro b o v s k i s un vēlāk, ar „L. V. G."
—,

seržants

Ābrams un Oš s. Marta beigās no izformētās landesvēra

nodaļas iegūstam vēl 2 lidmašīnas.



1920. g. janvārī uzsāk darbību Kāļa aviācijai
skolas novērotāju-lidotāju un motoristu nodaļas, bet tā pa-

ša gada martā virsleitnantam Zutte tiek uzdots formēt lii.

Aviācijas nodaļu.

1920. g. aprīlī 11. Aviācijas nodaļa, ar daļu no L nodaļas,
tiek pārsviesta uz Rēzekni — kaujas darbībai Austrumu fron-

tē. Šeit nodaļa izpilda 21 kaujas lidojumu, nolidojot 43 st. 23

min. Šos lidojumus veica: virsleitmants Korobovskis,

leitnants Jakubovs, leitnants Zariņš, virsleitnants Z ī -

vērts, virsleitnants Rullē un virsleitnants Blaubergs.
1. Aviācijas nodaļas viena daļa šinī laikā atradās Rīgā un

strādāja pie lidmašīnu pārbaudēm un lidotāju sagatavošanas.
Atbrīvošanas cīņām izbeidzoties, mūsu kara aviācijai at-

vērās plašs darba lauks lidoņu sagatavošanā, šo darbu pada-
rīja ļoti sarežģītu pastāvīgais straujais aviācijas progress pēc-
kara gados. Sekojot šim progresam, Aviācijas parku 1926. g.
16. 111. pārformēja par Aviācijas divizionu (ko-
mandieri: kapteinis Zutte, pulkvedis Baš ko) un 1926. g.
24. XI. — par Aviācijas pulku (komandieri: pulkvedis
B a š ko, pulkv. Skurbe un pašreiz, kopš 1935. g. 9. augusta,
pulkvedis Indāns). Šīs reorganizācijas bija cieši saistī-
tas ar materiālās da]as uzlabošanu, atjaunošanu un papildinā-
šanu, lidojošā sastāva palielināšanu, apmācības mētožu uzla-

bošanu v. t. t. Ka noietais miera laika darba posms nav bijis
viegls, to rāda 25 bojā gājušie novērotāji-lidotāji un li-

dotāji.
1934. g. 6. XI. izdots likums par c i vil a v iāc i j v,

kas liek veselīgus pamatus plašām aviācijas attīstības izre-

dzēm Latvijā.
Pēdējā pusgada laikā aviācijas attīstības laukā veikts

liels organizācijas darbs. Jaundibināts Latvijas aero-

klubs (LAK). Viņa noorganizētās buru un sporta lidotāju
skolās notiek lidotāju sagatavošana pirms iesaukšanas aktīvā

kara dienestā. Pēc dienesta šo darbu turpina Aizsargu
aviācija. Likti pamati aviorūp niecībai Latvijā.
Ar LAK nodaļu piepalīdzību izbūvēti vairāki jauni aero-

(l iom i. Tā mūsu civīlaviācija, ejot roku rokā ar mūsu kara

aviāciju, tuvojas spraustam mērķim un sekmīgi veic mūsu

tēvu zemes gaisa aizsardzības sagatavošanas darbu.







Veltījums

Katrs krietns pilsonis apzinās pienākumu kal-

pot savas tēvijas sargu rindās: miera laikā — lai

sagatavotos augstajam un atbildīgajam tēvijas sar-

ga uzdevumam; kara laikā — lai šo tēviļas

sarga uzdevumu pildītu pēc vislabākās apziņas,

netaupot spēkus un pat dzīvību.

Kara ministra ģen. Baloža kga uzdevuma dā-

vinot šo grāmatu sava pulka

sakarā ar viņa atvaļināšanu no pulka rindām pēc

obligātoriskā aktīvā kara dienesta laika nokalpošanas

novēlu, lai šī grāmata, liecinādama par jau izpildītā

pilsoniskā pienākuma vienu posmu, reizē ar to būtu

kā mazs atgādinājums un mudinājums ari turpmā-

kajā dzīvē turēt augstā cieņā pulka tradicijas un

garu, un būt vienmēr gatavam atkal stāties tēvijas

sargu rindās, ja grūtā brīdī tēvija aicinās savus dēlus

pulcēties zem cīņas karogiem.

Visu musu tēvijai — Latvijai!

Sapieru pulka komandieris

pulkvedis

193 g. „

Rīgā, Daugavgrīvā.





Techniskās divīzijas komandieris ģenerālis

Jānis Kurelis



Sapieŗu pulka komandieris pulkvedis Juris Brieže



SAPIEĶUPULKA

Savu pienākumu un tiesību robežās katrs Tavs

priekšnieks ir rūpējies par Tavu sagatavošanu no-

pietnajiem tēvijas sarga uzdevumiem. Piemini viņu

darbu ar pateicību un turi svētus viņu dotos norādī-

jumus. Tas nāks par labu Tev pašam un Tavai tē-

vijai — mūsu mī}ai Latvijai/



Sapieŗu pulka īsa vēsture.

Mūsu sapieru vienību pirmsākumi meklējami valsts pir-

majās un grūtajās atbrīvošanas cīņu dienās.

Liepājā, uz pirmā Apsardzības ministra J. Zāl ī š a pa-

vēles pamata 1919. g. 26. janvārī uzsāk savas gaitas mūsu

pirmā sapieru vienība — I. Latviešu inženieru
—

sapieru rota. Rotas skaitliskais sastāvs:6 virsnieki

un 36 kareivji.
Rotai uzdod nokārtot sakaru uzturēšanu frontē. Šim

nolūkam 1919. g. 8. februārī no rotas sastāva tiek nosūtīta uz

fronti tēlefonistu nodaļa. Pēc rotas papildināšanas
ar mobilizētiem, rota 21. martā izbrauc uz fronti un uzsāk po-

ziciju izbūvi I. Latvijas atsevišķai (ģen. Baloža)
brigādei.

Līdz 9. maijam rota paspēj nocietināt 5 km. frontes, sa-

vest kārtībā tiltu pār Lielupi pie Kalnciema un izbūvēt

jaunu tiltu 8 m. ailē
— laukartilerijai.

Rīgas atbrīvošanā no lieliniekiem sapieri ņem tiešu kau-

jas dalību. Vēlāk, uzbrukumam sekmīgi attīstoties, sapieri
i/labo un pielāgo dzelzceļa tiltu vezumu kustībai pāri Jug-
lai uz Rīgas-Valmieras dzelzceļa līnijas un izbūvē

2 tiltus pie Suntaži cm uz Lubānas ceļa, tā sekmēda-
mi mūsu karaspēka darbību Vidzemes atbrīvošanā no lieli-

niekiem.

Pēc Rīgas atbrīvošanas inženieru-sapieru rotas sastāvs

strauji pieaug, kādēļ 18. jūnijā rotu pārdēvē par I. Inže-

nieru — sapieru bataljonu.
1919. g. augustā, sakarā ar armijas pārorganizēšanu pēc

divīziju organizācijas, I. inženieru-sapieru bataljons izdala no

sava sastāva katrai divīzijai pa rotai. Šīs rotas dabū to divī-

ziju nosaukumus, pie kurām tās pastāv. Tā radās Kurze-

mes, Vidzemes, Latgales un Zemgales inženieru

rotas. Turpmākajās brīvības cīņās šīs rotas ņem dalību savu

divīziju sastāvā.

Kurzemes inženieru rotas dibināšanas diena

ir 1919. g. 8. augusts. Rotas vadi jau otrā dienā dodas uz

Latgales fronti, lai līdzinātu ceļu savas divīzijas uzvaras gā-

jienam. Rota veic nocietināšanas darbus šaurumos, kas starp
Loš k v, Tro š k v un Teicu purviem (pie Krustpils —

Rēzeknes dzelzceļa, netālu no Atašienes stacijas). Bez tam,
ar dzelzceļa līnijas postījumiem, rota attur lielinieku bru-



ņoto vilcienu uzmākšanos divīzijas kājnieku vienībām, kuras
stāvēja plašā frontē uz līnijas Lubānas ezers — Kris-

tapūri — Līvāni (pie Daugavas). Bez nocietināšanās

darbiem sapieri piedalās ari izlūku darbībā.

1919. g. oktobrī sākās Bermonta uzbrukums Rīgai. Sapie-
ru rotu pārsviež no Daugavas labā krasta uz kreiso krastu,
kur rota veic nocietināšanās darbus Jaunjelgavas ra-

jonā un piedalās bermontiešu uzbrukumu atsišanā.

1920. 3. janvārī sākās Latgales atbrīvošanas operāciļa.
Sapieri, plecu pie pleca ar mūsu varonīgiem kājniekiem un

kaimiņiem poļiem piedalās Daugavpils ieņemšanā un pēc tam.

turpinot virzīšanos, sasniedz valsts austrumu robežu. Lielā-

kie darbi, ko veikusi Kurzemes inženieru rota, ir: izbūvēta

celtuve pār Daugavu, jauncelti 21 kara tilts un veikti nocie-

tināšanās un sprostošanas darbi divīzijas darbības iecirknī.

Rotas darbu un tradiciju tālāknesēja un glabātāja ir tagadē-
jā Sapieru pulka 1. sapieru rota, par kādu Kurzemes

inženieru rota pārdēvēta 1921. g. 3i. martā.

Vidzemes inženieru rota savu gaitu sākumi

Ziemeļlatvijā 1919. g. 26. jūnijā. Rotas pirmais lielākais darbs

bij tilta būve pār Amatas upi. Vēlāk rota veic nocietinā-

šanās darbus Ķekavas rajonā un kopīgi ar 6. Rīgas kājnieku
pulku iztura sīvu kauju pret bermontiešiem pie Num v r -

muižas. Šai kaujā rota cieta smagus zaudējumus: 7 kri-

tušus, 7 ievainotus un 4 pazudušus bez vēsts.

1919. g. oktobrī rota izbūvē 2 celtuves pār Daugavu pie
Salaspils un veic nocietināšanās darbus Doles un Nā-

ve s salas rajonā.
10. novembrī rota kopā ar Studentu bataljonu piedalās

uzbrukumā pāri Daugavai. Šai uzbrukumā krita 1 virsnieks

un 4 kareivji, bet ievainoti 29 kareivji.

1920 g. februārī rota darbojas Latgales frontē. Rota vei-

ca daudzus nocietināšanās darbus un līdz martam izbūvē 3

tiltus 170 m kopailā, bet līdz miera noslēgšanai ar Padomju
Krieviju, izbūvē vēl 10 kara tiltus, no kuriem viens pie Be -

rezovskas 163 m kopailā. Sapieru bataljona sastāvā Vi-

dzemes inženieru rota iedalīta kā 3. sapieru rota.

3. Latgales inženieru rota uzsākusi savu

kaujas darbību kopīgi ar 9. Rēzeknes kājnieku pulku cīņās

pret bermontiešiem Babītes stacijas rajonā. Rota izlabo-

jusi tiltus Daiga vgr ī v ā un izbūvējusi pie Zub r v mā-

jām un Lielupes ietekas jūrā celtuves no laivām.

1920. g. rota darbojās pie savas divīzijas Latgales fron-

tē. Līdz miera noslēgšanai rota bij veikusi ceļu izbūvi 13 km

garumā, nocietinājusi fronti 29 km garumā un uzbūvējusi 41

kara tiltu, bet pēc miera noslēgšanas vēl izbūvējusi 12 kara
tiltus 380 m kopailā un izlabojusi 5 km ceļu.



1921. g. 31. martā Latgales inženieru rota iedalīta Sapie-

ru bataljona sastāvā kā 3. sapieru rota.

Zemgales inženieru rota nodibināta 1919. g. 12.

novembrī Liepājā, kur novembra mēnesī ņēma dalību Lie-

pājas aizstāvēšanā pret bermontiešu uzbrukumiem. 1920.

g. aprīlī rota piedalās cīņās pret lieliniekiem Drisas-Os-

vej a s rajonā, kā ari atjauno savas divīzijas vajadzībām
tiltus un satiksmes ceļus. Divīzijas vienībām pārvietojoties
uz Ilūkstes-Subates rajonu, rota izbūvē celtuves Nīc-

gales unLiksnas rajonā.
1920. g. decembrī, pēc valsts austrumu robežlīnijas izbū-

ves, rota veic Daugavpils cietoksnī karaspēka mītņu re-

montdarbus un uzlabo satiksmi cietokšņa rajonā, izbūvējot 2

celtuves pāri Daugavai. Sapieru bataljona sastāvā rota ieda-
līta kā 4. sapieru rota.

1921«g. 31. martā visas minētās sapieru rotas apvienoja
sapieru bataljonā.

Ari miera laika gaitās sapieri, blakus savam parastam

apmācības darbam veikuši vairākas svarīgs būves: izbūvēti
7 kolonu tilti pār Ogres, Kūjas un Upstes upēm un

plosta tilts pār Aivieksti.
1927. g. sapieri uzbūvē 2 nedēļu laikā pirmo karājošos

tiltu Latvijā pie Bauskas, pār Lielupi, tā ātri novēršot sa-

uksmes pārtraukumu, kas bij cēlies sakarā ar pastāvīgā tilta

iznešanu ledus iešanas laikā. Ikgadus, ledus iešanas laikā, sa-

pierus uzaicina nodrošināt satiksmi un novērst ledus sastrē-

gumus upēs.
1927. g. 16. aprīlī Sapieru bataljonu pārdēvē par Sa-

pieru pulku.

Kaļ-avīru kultūrālām vajadzībām pulkā iekārtoti ka-

reivju, instruktoru un virsnieku klubi, tennisa laukums, gais-
mas skaņu kino, radio noklausīšanās ierīces un bibliotēkas.

Pulks rīko ari teātra izrādes, priekšlasījumus, ekskursijas v. c.

Pulku komandējuši: līdz 1931. g. 29. jūnijam pulkvedis
\ anags, pēc tam pulkvedis Vul f s. Tagad kopš 1935. g.
2b. jūnija pulku komandē pulkvedis B r i c ž c.







Veltījums

Katrs krietns pilsonis apzinās pienākumu kal-

pot savas tēvijas sargu rindās: miera laikā — lai

sagatavotos augstajam un atbildīgajam tēvijas sar-

ga uzdevumam; kara laikā — lai šo tēvijas

sarga uzdevumu pildītu pēc vislabākās apziņas,

netaupot spēkus un pat dzīvību.

Kara ministra ģen. Baloža kga uzdevuma dā-

vinot šo grāmatu sava bataljona

sakarā ar viņa atvaļināšanu no bataljona rindām pēc

obligātoriskā aktīvā kara dienesta laika nokalpošanas

novēlu, lai šī grāmata, liecinādama par jau izpildītā

pilsoniskā pienākuma vienu posmu, reizē ar to būtu

kā mazs atgādinājums un mudinājums ari turpmā-

kajā dzīvē turēt augstā cieņā bataljona tradicijasun

garu, un būt vienmēr gatavam atkal stāties tēvijas

sargu rindās, ja grūtā brīdī tēvija aicinās savus dēlus

pulcēties zem cīņas karogiem.

Visu musu tēvijai — Latvijai!

Sakaru bataljona komandiera a. p. i.

pulkoedis-leitnants
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Rīgā.





Techniskās divīzijas komandieris ģenerālis

Jānis Kurelis



Sakaru bataljona komandiera a. p. i.

pulkvedis-leitnants Andrejs Mucenieks



SAKARU BATALJONA

Savu pienākumu un tiesību robežās katrs Tavs

priekšnieks ir rūpējies par Tavu sagatavošanu no-

pietnajiem tēvijas sarga uzdevumiem. Piemini viņu

darbu ar pateicību un turi svētus viņu dotos norādī-

jumus. Tas nāks par labu Tev pašam un Tavai tē-

vijai — mūsu mīlai Latvijai/



Sakaru bataljona īsa vēsture.

Sakaru bataljons izveidojies no bijušā Elektrotech-

nis kā divīziona, bet pēdējais savukārt no divām vie-

nībām
— no Armijas radiotelegrafa un Atseviš-

ķās telegrāfa un telefona rotas, kas veidojušās at-

brīvošanas cīņu laikā pie i. Latviešu inženieru-sa-

pieru rotas.

Pirmā mūsu armijas sakaru vienība — telefonistu

komanda, saformēta 1919. gada 6. februārī; tās priekš-
nieks — kapteinis Jānis Ozols (tagad pulkvedis). Šo mazo

sakaru vienību (2 virsnieki, 1 techniķis un 10 kareivji, ar

niecīgu materiālo da|u) 1919. g. 8. februārī izdala no Inženie-

ru-sapieru rotas un nosūta pulkveža Kalpaka bataljo-

na rīcībā. Tā uzstāda pirmo telefona centrāli

pulkveža Kalpaka bataljona štābā Rudbāržos, un nodi-

bina telefona sakarus ar bataljona vienībām Lēn c s muižā

un Skrundā, ar kaimiņu vien>bām un ar Durbes koman-

dantūru. Otro telefona centrāli tā uzstāda Saldū, kur, starp

citu, ierīko ari telefona sarunu noklausīšanās sta-

ciju, ar kuras palīdzību tad sekmīgi noklausās daudzas

svarīgas ienaidnieka operātīvās sarunas.

Minēto telefonistu komandu vēlāk pārdēvē par saka-

ru nodaļu. Pēc pulkveža Kalpaka traģiskās nāves batal-

jonu pārdēvē par pulkveža Baloža brigādi un līdz ar to

ari kapteiņa Ozola sakaru nodaļu par brigādes sakaru

nodaļu, šī nodaļa nodibina telefona sakarus ar Neatka-

rības, Cēsu un Studentu bataljoniem, pie ku-

riem ari bija jau saformētas sakaru nodaļas. Tā paša gada

jūnijā sakaru nodaļu papildina ar būvniecības pos -

m v, ieceļot par posma komandieri leitnantu (vēlāk pulkve-

dis) Antenu.

1919. g. jūlija no pulkveža Baloža brigādes sakaru noda-

ļas un Ziemeļlatvijas brigādes sakaru nodaļas (priekšnieks



leitnants Šmid t s) saformē Virspavēlnieka Štāba

sakaru nodaļu, ieceļot par tās priekšnieku kapteini Jāni

Ozolu, ar uzdevumu, rūpēties par telefona un telegrāfa sa-

kariem armijā. Sakaru nodaļa nodibināja telefona un tele-

grāfa sakarus ar visām karaspēka daļām un ari kaimiņu
valstīm.

Pirmo telegrāfa līniju izveido 1919. g. jūlijā

starp Rīgu — leriķiem — Vecgulbeni, strādājot ar Morze apa-

rātiem.

Lai spētu apmierināt aizvien pieaugošās armijas prasī-

bas pēc sakariem, 1919. g. 4. oktobrī saformē Atsevišķo

telegrāfa un telefona rotu, ieceļot par rotas ko-

mandieri virsleitnantu Antenu.

Pirmo radio sakaru vienību
— radioposmu nodibi-

na 1919. g. 6. jūnijā pie 1. Latviešu inženieru-sapieru rotas.

Par radioposma komandieri (pēc Inženieru-sapieru rotas pār-

dēvēšanas par bataljonu, 1919. g. 18. jūnijā) ieceļ virsleit-

nantu Asaru. Radioposms uzstāda bijušās krievu armijas
flotes 10 KW radiostaciju (ar dziestošām svārstībām),

kas uztur radiosakarus ar angļu kara kuģiem Baltijas jūrā un

tās ostās, un ar Varšavu. Bermonta uzbrukuma laikā šī ra-

diostacija piepalīdz angļu kapa kuģu artilērijas uguns korri-

ģēšanā. Vēlāk, pēc Bermonta uzbrukuma, stacija noraida

preses ziņas un uztur radiosakarus ar divīziju radiostacijām.

1919. g. 20. jūlijā Liepājā uzstāda 2 KW radio-

staciju (ar dziestošām svārstībām), kas uztur radiosakarus

ar Rīgu.
Pēc Inženieru-sapieru bataljona izformēšanas, 1919. g.

28. augustā radioposmu pārdēvē par Armijas radio-

telegrafu, un par tā priekšnieku ieceļ virsleitnantu

Asaru.

Armijas radiotelegrafs iekārto darbnīcu (vēlāk radio-

parku), un uzsāk radio aparātu izgatavošanu. 1919. g. 26.

septembrī nosūta uz fronti un uzstāda Stukmaņos pirmo

pašbūvēto uztverošo staciju.
Bermonta uzbrukuma laikā tiek iegūtas kā kara trofējas

4 lauka radiostacijas (viena — Bolderājā, viena — Bauskā un

divas — Jelgavā). Radioparkā tās izremontē un nosūta uz

fronti.



Izformējot Baltijas vācu zemessargu nodaļu, nodaļa no-

dod radioparkam 5 nekomplektas stacijas. Radioparks tās

izremontē un nosūta uz fronti.

1921. g. 16. septembrī, lai sakaru vienību darbību ar-

mijā nostādītu zem vienas kopējas vadības, tiek uzdots pulk-

vedim-leitnantam Švīderam no Armijas radiotelegrafa un

Atsevišķās telegrāfa un telefona rotas saformēt Elektro-

technisko divizionu.

1924. g. 6. jūnija pasta, telegrāfa un telefona

ierēdņu klubs dāvina divizionam karogu.

1927. g. 1. septembrī divizionu pārorganizē; starp citu,

no divīziona izdala sakaru rotu un tā pāriet Armijas štāba

tiešā padotībā kā Armijas sakaru rota. Nelielas pār-

maiņas divīziona organizācijā notikušas ari vēlākos gados.

1935. g. 15. maijā Elektrotechnisko divizionu pārdēvē

par Sakaru bataljonu un tajā atkal ietilpina Armijas
sakaru rotu.

Sakaru bataljona uzdevumos ietilpst speciālistu sagata-

vošana sakaru nozarē armijas vajadzībām un armijas sakaru

tīkla apkalpošana.

Elektrotechnisko divizionu komandējuši: pulkvedis Š v ī-

ders, pulkvedis Ber gs, pulkvedis B aš ko (pagaidām) un

pulkvedis Antēns (f). Pēc pulkveža Antēna nāves Elektro-

tecbniskā divīziona un tagad — Sakaru bataljona komandiera

amata pagaidu izpildīšana uzticēta pulkvedim-leitnantam

Muceniekam.







Veltījums

Katrs krietns pilsonis apzinās pienākumu kal-

pot savas tēvijas sargu rindās: miera laikā — lai

sagatavotos augstajam un atbildīgajam tēvijas sar-

ga uzdevumam; kaya laikā — lai šo tēvijas

sarga uzdevumu pildītu pēc vislabākās apziņas,

netaupot spēkus un pat dzīvību.

Kara ministra ģen. Baloža kga uzdevuma dā-

vinot šo grāmatu savas eskadras

sakarā ar viņa atvaļināšanu no eskadras rindām pēc

obligātoriskā aktīvā kara dienesta laika nokalpošanas

novēlu, lai šī grāmata, liecinādama par jau izpildītā

pilsoniskā pienākuma vienu posmu, reizē ar to būtu

kā mazs atgādinājums un mudinājums ari turpmā-

kajā dzīvē turēt augstā cieņā eskadras tradīcijas un

garu, un būt vienmēr gatavam atkal stāties tēvijas

sargu rindās, ja grūtā brīdī tēvija aicinās savus dēlus

pulcēties zem cīņas karogiem.

Visu musu tēvijai — Latvijai!

Eskadras komandieris,

juras kapteinis

193 g. „
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Eskadras komandieris jūŗas kapteinis Teodors Spāde





ESKADRAS

Savu pienākumu un tiesību robežās katrs Tavs

priekšnieks ir rūpējies par Tavu sagatavošanu no-

pietnajiem tēvijas sarga uzdevumiem. Piemini viņu

darbu arpateicību un turi svētus viņu dotos norādī-

jumus. Tas nāks par labu Tev pašam un Tavai tē-

vijai — mūsu mīļai Latvijai!



Laikā no 1924. g. 15. jūnija līdz 1931. g. 28. septembrim

eskadru komandēja admirālis Keizerlings, bet tagad

kopš 1931. g. 28. septembra eskadru komandē jūras kapteinis
S p ā d c.



Andrejs Pumpurs





ANDREJA PUMPURA

RAKSTI

EDVĪNA MEDŅA

sakārtojumā un ar viņa sarakstītu

biogrāfisko apceri

1935

IZDEVIS A. GULBIS RĪGA



A. Gulbja grāmatu spiestuve Rīga, Ausekļa iela 9.



Priekšvārds

Mēs dzīvojam lielā laikmetā. Ir godā celta lat-

vietība, vadonība, varonība. Par to priecājas visa

tauta un tās sargātāju lielā saime.

Vadonība piepilda latvietību kā mūsu laikmeta

augstāko, cēlāko ideju. Šo lielo uzdevumu ar lielu

pašaizliedzību, varonisku drosmi sekmē visa tauta.

Turpmāk Latvijas valsts ideja vairs nekad netiks at-

šķirta no latviešu varas idejas, — tās cēlākā un dzi-

ļākā nozīmē.

Mēs dzīvojam lielā cīņas un jaunuzbūves laik-

metā. Jaunās dzīves ēka būs stipra, ja tiks labi no-

stiprināti tās pamati. Ja latvietības kokam būs dzi-

ļas un spēcīgas saknes, to nekad nesatricinās nākot-

nes vētras.

Mēs redzam, ka latvietības koks ir dziļi ieaudzis

senču asinu un sviedru slacītā zemē. Tā lapotnes

jaunās šalkās nereti runā ari vecā dzīvības sula, kas

nobriedusi un uzsūkta jau agrākos laikos.

Tā tagadne apvienojas ar pagātni, lai kopēji stip-
rinātos nākotnei. Cik dižena kļūst tagadnes balss,

ja tai vareni pievienojas seno dienu atbalsis!

Mēs no jauna ieklausāmies tautas agrāko darbi-

nieku un cīnītāju balsīs, sadzirdam tais daudz jauna
un vērtīga, kas stiprina mūsu apņemšanos un cīnās

sparu. Ir labi, ja jaunai lapotnei Jalc līdz veco ozolu

šalkas.

Līdz ar to no jauna ir godā celti agrākie latviešu

cīnītāji, latvietības uzvaras pravieši. No jauna uz

mums runā Kronvalds, Auseklis, J. Alunāns, Kr. Val-

31*
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demārs un karavīru sirdij tuvais — Pumpurs. Viņš

bija pirmais tautā saklausījis Lāčplēša teiku un pēc

tam šo lielisko teiku atkal uzdāvājis tautai. Tauta

bija atguvusi savu Lāčplēsi. Viņa gars to izvadīja

cauri visiem ilgiem pārbaudījuma laikiem, pasaules

kara un strēlnieku cīņu uguņiem. Lāčplēša gars lika

tautai atgūt brīvību pirmās neatkarības cīņās, vieno-

tību un stiprumu — otrās atbrīvošanas cīņās. Lāč-

plēša gars bija izrādījies ir 11. novembra, ir 15. mai-

ja gars.

Jo vairāk tautā daudzina Lāčplēša garu, jo vai-

rāk mums jāatceras dzejiskais spars, ar kādu to sa-

vā laikā atdāvināja tautai mūsu lielais latvietības

dzejnieks.

Lai pasvītrotu šo atcerēšanos, tagad no jauna

armijā un tautā iziet Lāčplēša diženā teika, kuru ie-

rāmē ari Pumpura citi izlasīti darbi. Ar to nav teikts,

ka šī lielā teika jau agrāk nebūtu bijusi visiem pie-

tiekoši pazīstama. To apliecina latvju karotāju dau-

dzās teiksmainās uzvaras.

Šī izdevuma nolūks ir padarīt Pumpura darbus

vēl vieglāk tveramus sirdij, garam un atcerei.

A. Pumpura darbu izlase ir valdības cildena dā-

vana mūsu karavīriem. Lai izrādāmies šīs dāvanas

cienīgi! lerosmi tieši Pumpura darbu izlasei ir de-

vis kara ministrs un latvju Lāčplēšu vadonis ģene-

rālis J. Balodis. Šos (un turpmākos) kareiviskos

dāvinājumus par vēlamiem un lietderīgiem atzinusi

mūsu nacionālā valdība ar tautas vadoni, ministru

prezidentu Dr. K. Ulmani priekšgalā.

A. Pumpura tēli no jauna iziet armijā un tautā.

Lai viņi atrod jaunus draugus un Lāčplēša piemēra

sekotājus!
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Edvins Mednis

Pumpura bērnība un zēnība

Vai jau virs Pumpura šupula bija pakārts zobens

un kokle?

Vai viņš piedzima namā, no kura bija viegli uz-

sākt karavīra un dzejnieka gaitas? Uz to gan jāat-

bild ar noteiktu „nē".

Ari Pumpura bērnības un jaunības apstākļi bija

tādi pat, kā daudziem latvju censoņiem. Viņam pa-

šam saviem spēkiem bija jāizlauž tālākais ceļš dzīvē.

Tikai grūtības veido vīru, tikai cīņa iemāca atvāzt

plecus. Dzīves cīņas bija iemācījušas augsti turēt

galvu ari Pumpuram. Viņš nekad nebaidījās mes-

ties satrakotās pārbaudījumu bangās. To pašu viņš
lika darīt ari Lāčplēsim.

Savās bērnības atmiņās A. Pumpurs mums pa-

stāsta: „Ķeirānu meža mājiņā (Lieljumpravas pa-

gastā) 1841. g. septembra mēneša 10. dienā pirmo
reizi ieraudzīju šis pasaules gaismu.

Droši, viņš apdzejoja šo meža mājiņu, kad viņš

vēlāk teica:

„Es pirmo reizi saules gaismu -

Caur zemas būdas loga plaismu
Šai pasaulē ieraudzīju."

Dzejnieks bērnībā nav varējis iedomāties

... „ka augstās pilīs kāju likšu.

Es būdā nomirt cerēju/

Tas gan ir mazs dzejisks pārspīlējums, jo kopš
zēna gadiem Pumpurs bija darījis visu, lai izrautos
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no šauriem, trūcīgiem apstākļiem. Par rožainu cc

rību trūkumu viņš varēja vismazāk sūdzēties.

A. Pumpura tēvs Indriķis bijis Vidzemes puses

Langmaņu mājas turīga saimnieka dēls, kuram tēvs

un māte jau mazam bija nomiruši. Vecākais brālis,

saņēmis tēva mājas, pēc kādiem gadiem izputinājis
visu mantību un, mājas atstādams, aizgājis uz liel-

vārdiešiem. Te Indr. kā ņipru un manīgu zēnu ievē-

rojuši muižā un pieņēmuši degvīna dedzinātavā par

mācekli. Pēc tam viņš pats sabijis par vīndeģu meis-

taru Lieljumpravas muižā 12 gadus. Šai amatā viņš

atradās ari Andreja piedzimšanas laikā.

Tais laikos muižas amatnieki un visa muižas lie-

lā saime „lielā Vītiņa" (tā saukts barons Aleksandrs

fon Vietinghofs — Alūksnes dzimtkungs, kuram pie-

derējusi ari Lieljumpravas muiža) īpašumos dzīvojuši

loti plaši. A. Pumpuram stāstīts, ka viņa tēvam ne-

vajadzējis nodot norēķinu par izdedzināto spirtu: cik

ienācis, tik bijis visiem diezgan. Vīndedzi Pumpuru

labprāt lūguši daudzos godos, sevišķi Kurzemes pusē.

Tādās reizēs viņš aizvien dāvinājis goda izrīkotājiem

pa vātei degvīna.

Ja ari šis beidzamais apgalvojums ir, varbūt,

mazliet izpušķots, tomēr tas liecina par Indriķa

Pumpura bajārisko žestu. To Andrejs bija pilnā mē-

rā mantojis no sava tēva.

Tāpat labpatiku, — būt visur tur, kur dzirkst

prieki, jautrība. Atrasties, kur uzzied dzīves prieks.

A. Pumpurs bija loti sabiedrisks cilvēks. Šai ap-

stāklī meklējamas dažas viņa mūža neveiksmes, bet

visvairāk gan ari panākumi. A. Pumpurs vairāk kā

dažs cits atradās sakaros ar sabiedrību, tautu. Tas

viņam palīdzēja saklausīt savas tautas elpu un tās

sirdspr.kstus visādos dzīves brīžos.

Gadu pec dela Andreja piedzimšanas ve-
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cāki aizgājuši uz lielajām Dīriķu mājām par saimnie-

kiem. Šīs mājas atradušās Kurzemes pusē, lielceļa

malā, netālu no Daugavas krasta. „Garām mājām,"

stāsta Pumpurs, „tecēja upīte, kuras krastmalas un

līči bija apauguši ar elkšņiem, bērziem, ievām, go-

bām, lazdu krūmiem, krūklenēm, irbenājiem un da-

žiem veciem ozoliem. Šīs upītes jaukajos ziedainos

līčos un Daugavas malā pie Kazarnačkas krāces pa-

vadīju savus pirmos bērna gadus, kamēr vien atmi-

ņa sniedzas."

Romantiskā apkārtne ir uzaudzējusi pirmos ro-

mantikas ziedus nākošā dzejnieka dvēselē. Ar Dau-

gavas krastu A. Pumpuram ir saistītas ari dažas ma-

zāk „romantiskas" atmiņas, kuras tomēr nav izgai-

sušas visu mūžu.

Daugavas krastā reiz notikusi parastā cūkganu

spēle: kuiļa jādelēšana. Vecais garilkņainais kuilis

pavisam nebijis nikns, ja vien ar to labi apgājušies.

Reiz, kamēr citi puikas barojuši kuili ar maizi, tā

mugurā uzkāpis mazais Andris un uzsaucis „laižiet

vaļā". Kuilis rukšķēdams devies no krasta lejup.
Viss izietu labi, ja kāds puika nebūtu kuilim no mu-

guras puses stiprāki iezvēlis ar koku. Kuilis kviek-

dams sācis aujot un mazais Jātnieks" nokritis krasta

oļos. Kritiens bijis tik nelaimīgs, ka Andrim lauzts

deguna kauls. To tiešām jāuzskata par sevišķu ne-

laimi, jo nokraste šeit nav augsta un tā nebija ari

stipri piesērējusi ar oļiem.

Cietušais deguns visu mūžu P. traucējis elpo-

šanu un no kritiena laika viņam valoda gājusi, kā

mēdz sacīt, „caur degunu". Šis apstāklis traucējis
Pumpuram ari dziedāt. Viņš vīra gados labprāt pie-

dalījies dziedātāju pulkos, tomēr balss viņam skanē-

jusi padobji. Katrā ziņā jau jaunekļa gados viņš la-

bāk dzejojis kā dziedājis.
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Zēns iemācījies ātri lasīt, jo ģimenē vai visi bija

lieli grāmatnieki. Liela grāmatniece un dziedātāja

bija Andreja māte. Savās atminās viņš uzsver:

«Māte man ierādīja lasīt, tā ka jau ar sesto dzīvības

gadu varēju lasīt kaut kuru latviešu grāmatu. Labi

grāmatnieki bija ari citi radi, to starpā „Mīlā māte",
— Pumpura mātes tēva māsa un tēva audžu māte.

Andreja bērnība pagājusi iespējami gaiši un pa-

tīkami, cik nu tas grūtos klaušu laikos bija iespējams

(bāreņa Līventāla zēna gadi bija nesalīdzināmi grū-

tāki). Andrejs neauga viens. Viņam bija māsa Anna

(dzimusi Dīriķos 1845. g. 20. sept., mirusi īsi priekš

pas. kara), brālis Jānis (miris Lāčplēšos 1858. g.).

Pumpura jaunākā, mīļākā māsa Elīze ir dzimusi 20

gadus vēlāk un dzīvojusi pie dzejnieka vairākās vie-

tās Vidzemē.

Rūpīgais tēvs un čaklā, strādīgā māte gatavoja

bērniem labāku nākotni. Klaušu iekārta, jauniem lai-

kiem tuvojoties, sāka pamazītēm sairt, pārveidojoties

jauktā klaušu un rentes laikmetā.

Apstākli bija labvēlīgi Andrejam un 1853. g. viņš

varēja iestāties Lielvārdes draudzes skolā. To viņš

uzskatīja par sevišķu laimi. (Tiešām, tais laikos tikai

retam bija iespējams iekļūt samērā pieklājīgā pirm-

mācības skolā.)

Pārklaušinot mājas mācības bērnus, mācītājs iz-

vēlējies no katra pagasta 3 labākos lasītājus un licis

tos nodot draudzes skolā. Vecāki toreiz ļoti lepojās,

ja cienīgtēvs viņu bērnus „ierakstīja skolā".

No 1853.—56. g. Andrejs vai ikdienas cēlās pāri

Daugavai un ieņēma savu vietu skolas solos. Viņš

iestājās otrā nodaļā, kurā mācīja ābecniekus. Skolā

bijušas latviešu un vācu klases. Vācu klase nebija

nekāda augstāka mācību klase. Šeit tikai muižas

amatnieku, dārznieku, krodznieku un vagaru dēli ie-
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lauzījās „vācu mēlē", kas tais laikos daudziem at-

viegloja „tikšanu uz priekšu". Krievu valoda toreiz

latvju un igauņu zemē nebija lielā cienā. Vācu muiž-

niekiem bija liels iespaids nevien uz vietējo krievu

administrāciju, bet ari pie krievu cara galma. Krievu

valoda sāka izspiest vācu valodu tikai labu laiku

vēlāk.

Ari A. Pumpurs Lielvārdes dr. skolā bija guvis

krietnās priekšzināšanas vācu valodā, kuras viņš vē-

lāk papildināja. Krievu valodu viņš iemācījās tikai

mūža otrā pusē. Tās nepārvaldīšana Maskavas un

Krimas laikos viņam sagādāja dažu labu grūtību.

Par saviem skolas laikiem A. Pumpurs izsakās:

„Triju ziemu laikā bez daudz mācībām no garīgiem

priekšmetiem panāca to, ka skolnieki skaidri lasīja,

glīti rakstīja, ari domu rakstus sacerēja bez pareiz-
rakstības kļūdām. Tāpat galvas un tāfeles rēķinā-
šanā tikām līdz sabiedrības rēķiniem un daļām; ari

ģeogrāfiju krietni izņēma cauri par visām piecām pa-

saules daļām, gan, protams, pēc mācītāja Šulca to-

reizējām „landkartēm". Bez bībeles stāstiem mā-

cīja ari vēl baznīcas stāstus un rūpīgi piekopa baznī-

cas meldijas un dziedāšanu uz 4 balsīm."

Tagad tas mums izliekas maz, bet toreiz tas bija

diezgan daudz. Skolas vadītājs Benevskis lēnīgos
zemnieku bērnus centās ari ārēji paglītot, — iemācot

uzvesties, pasveicināt, pieklājīgi nostāties un tml.

Benevskis nav bijis nekāds vācu kungu un mā-

cītāju kalps. Vēstures stundās, runājot par ziemel-
nieku-dienvidnieku cīņām un par nēģeru atsvabinā-

šanu Ziemeļamerikā, viņš izmetis pa vārdam, ka „ari

pie mums neiet labāki".

Benevskim bija grūti bez mācības grāmatām va-

dīt latvju valodas stundas. Laikam visgrūtāki būs

gājis ar teikummācību (ja tā vispār ir bijusi). Tā ari
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Pumpurs kopš zēnības laikiem nebija visai stingri sa-

radojies ar gramatiku. Viņš nekad nebija visai stiprs

interpunkcijā, sintaksē un ari stilistikā. Toties daudz

vairāk viņš bija ieskatījies tautas dzīvā valodā, ieju-

ties tās garā.

Ari rakstnieciskos darbos viņš reizēm tīri brīnu-

maini pārvar ģermānismus, slavismus, nāk ar kādu

vecu, vai jaunradītu skanīgu teicienu, kas mums liek

nopriecāties pat tagad. Dzejnieka latviskā sirds vi-

ņam bieži parādīja pareizu latvisku ceļu jau toreiz.

1856. g. draudzes skolas kurss bija pabeigts.

„Aprīla beigās mūs atlaida no draudzes skolas, notu-

rot atklātu aktu," stāsta Pumpurs. „Klāt bija ari baz-

nīcas priekšnieks f. Rautenfeldts, mācītājs (K. G.

Kroons. Ref.), baznīcu aizstāvji (pērminderi), bērnu

vecāki un citi. Es dabūju pirmo numuru un mani

sapulces priekšā uzteica kā pirmo skolēnu, ko baznī-

cas priekšnieka kungs dzīrās ievērot. Pēc tādiem

panākumiem griezos priecīgs uz mājām ar lielām nā-

kamības cerībām, jo rudenī domāju iestāties Jaun-

jelgavas apriņķa skolā, kura bija vistuvākā mūsu

apgabalā."

Tomēr šīm cerībām nebija lemts piepildīties. Aiz

dažādiem iemesliem Jurģos tēvam bija jāatstāj Dī-

riķu mājas un jāķeras pie agrākā amata. Tēvs sau-

sos neražas gados bija aizņēmies no „kroņa" nede-

rīgus, iepuvušus miltus, nebija paspējis nokārtot no-

dokļus un nodevas pagastā, muižā nebij mācējis sa-

dzīvot ar muižas varas vīriem. Ari citiem tuvākiem

radiem bija pienākuši grūti neražas laiki.

Tomēr jaunais Andrejs gribēja turpināt skolas

mācības. Viņš beidzot nolēma griezties pie pašu
draudzes laipnā mācītāja. Šis notikums ir loti rak-

sturīgs Pumpura dzīvē, tāpēc attēlosim to ar paša

dzejnieka vārdiem:
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„No iesākuma cienīgtēvs mani uzlūkoja brīnī-

damies; tad teica: Mīļais bērns, ko tu esi iedomā-

jies? Es cerēju, ka mūsu mācības būsi labāki sapra-

tis un pēc tām turēsies. Vai tev nepietiek ar to, ka

pabeidzi draudzes skolu kā pirmais skolēns? Tās

zināšanas, ko tur ieguvi, pilnīgi pietiek priekš tavas

dzīves kārtas. Augstākas skolas un sevišķi augst-

skolas maksā lielu naudu: tās pieejamas bagātiem

kungu bērniem. Man pašam tagad divi dēli Tērbatā

studē; vai vari iedomāties, cik tie man izmaksā par

gadu? Bez maz divtūkstoš rubļus! Un tur tiem jā-

paliek vismaz pieci gadi. Saskaiti nu, cik tur nau-

das vajadzīgs! Gandrīz desmit tūkstoš rubļu; tā ka

man diezgan grūti nākas tādas naudas upurus nest.

Tādēļ tev dodu to padomu, iet mājās un apmierinā-
ties ar to, ko esi panācis. Ne ikkatram Dievs licis

augstākas kārtas ceļus staigāt. —Tu esi labi mā-

cījies un godīgi uzvedies; Dievs tev ari tālāk palī-

dzēs. Ar Dievu, mans bērns!"

Nokaunējies, izmisis un apjucis Pumpurs atstāj

mācītāja māju, ceļas pāri Daugavai un nonāk pazīs-

tamā bērnu rotaļu vietā pie Dīriķu, tagad Torbēnu

upītes ietekas Daugavā. Tolaik piekrastē atradās

īpatnēji akmeņi, ko ļaudis dēvēja par „velna pa-

jūgu". Lielākais no tiem, četrkantīgs ar līdzenu vir-

su, izskatījās kā rati; otram asa, stāva mugura, un tas

izskatījās pēc zirga ar nocirstu galvu. Ar šiem ra-

tiem velns reiz gribējis braukt pāri Daugavai uz Vid-

zemes pusi. Pērkons, Vidzemes pusē graudams,
metis zibeni un nospēris zirgam galvu. Senākos lai-

kos ļaudis dedzinājuši uz akmeņiem Jāņugunis; vai-

ņagiem galvā meitas sakāpušas ratos, puiši sēdušies

sakropļotam zirgam mugurā un kopā līgojuši.
Šai jaukā vietā Pumpurs nu atsēdās un rūgti

raudāja. „Raudāju aiz sirdssāpēm par to, ka man

bija jāsāk šaubīties par visu, kam līdz šim bērnišķīgi
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biju ticējis; šaubīties par savu audzināšanu un tām

mācībām, kādas līdz šim biju baudījis; jā, šaubīties

par tiem vīriem, kuri manu audzināšanu vadījuši un

pirmās mācības pasnieguši. Bet par visu vairāk ap-

raudāju to apstākli, ka man bij jāatsakās no visas

tālākas izglītības skolās un jāapmāc kārums, šajā

cejā sasniegt augstākas zinības, kuras tik loti vēlējos

sev iegūt."

Bija pārdzīvots zīmīgs, liktenīgs brīdis. Vācu

mācītājs, kungu kārtas priekšstāvis, bija nostājies ce-

ļā priekšā latviešu jauneklim. Šis mācītājs nenojau-

da, ka viņš izdara pakalpojumu visai vācu kungu

kārtai, aizsprostojot ceļu nākošam tautas dzejniekam,

brīves ilgu pravietim, latvju varongara paudējam.

Nē, — šis vācu kungs nebija apveltīts ar nākot-

nes reģa dāvanām. Viņš tikai turējās pie savu laiku

ierašām, pie savas kārtas egoisma. Kungu bērni va-

rēja tālāk mācīties. Zemnieku dēlam pietika ar ma-

zāko mazumiņu. Lielākas gara gaismas sveci viņš

nedrīkstēja turēt savās rokās. Kas notiktu, ja tā

sāktu mest ēnu uz valdošās kārtas pēctečiem?!
..

Jaunā censoņa gribu un apņemšanos tomēr ne-

salauza pirmās grūtības un sarūgtinājumi. Pārva-

rējis pirmo izmisuma skurbuli, viņš atzīst, ka vācu

mācītājs ir zaimojis Dievu, teikdams „ne ikkatram

Dievs licis plašākus ceļus staigāt" un nostājoties pre-

tim jaunā censoņa nodomiem. Tad viņš padomā, kā

būtu, ja es pats pamazām un pa visgrūtākiem ce-

ļiem pamēģinātu iegūt tālāku izglītību, pat mantu un

augstāku kārtu.

Viņam šķiet itkā jauna gaisma ienākusi tā sirdī,

pie kam visstiprāki mirdz tālākas izglītošanās, garī-

gās papildināšanās dziņas. Nu viņš vieglām kājām

steidzas mājup. Mierina vecākus (jo sevi viņš jau

nomierinājis), kas pukojas par cienīgtēva cietsirdību.

Šī cīņa tomēr izrādījās grūtāka nekā Pumpuram to-
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reiz likās. Viņa pretinieku pusē, kas tam kavēja tikt

uz priekšu, atradās sveša valsts vara, administrācija,

vācu lielgruntniecība, vācu baznīca un vācu kungu

ietekmēta skola. Ne par velti no Lielvārdes toreiz

gadu desmitos neviens nebija aizgājis augstākās sko-

lās, kaut ari draudzē nav trūcis bagātu saimnieku.

Pārāk augsti mūri bija jāpārkāpj, lai ienāktu augst-

skolas mūros.

Pat tagad, pēc ilgiem gadu desmitiem, mums sa-

žņaudzas dūres, ja iedomājamies to laiku apstākļus un

ja laiku tālumā dzirdam baronus čukstam: „Ko darīs

mūsu bērni, ja sāks skoloties vienkāršo zemnieku

dēli?" Vācu dižciltīgie ļoti skaudīgi vēroja latvju

jaunās intelliģences rašanos pag. gadsimtā. Pumpura

biogrāfs Rob. Klaustiņš aprāda: „Kā mazas vācu sa-

liņas lielā latvju tautas jūrā, vācu ģimenes muižās,

mācītāju mājās, krogos, dzirnavās, darbnīcās turas

kopā visintimākā saskaņā un mīlestībā. Katram vā-

cietim durvis viesmīlīgi vaļā, palīdzīgas rokas snie-

dzas pretim. Bagātais palīdz nabagam, literāts amat-

niekam, muižas administrācija katram uzklīdušām ār-

zemniekam, „vanderzellim", pārvācotam polim, lei-

tim, latvietim, kaut tie līdzīgi loti šaubīgiem klaidoņu

un dienas zagļu elementiem. Apzinīgākie mācītāji
pāris gadu simteņus bieži žēlojās par nabadzīgo vā-

cu elementu, tautas dziesmās to pagalam nicina un

izsmej, bet tāds vietējais vai ārzemju klaidonis vienā

otrā vietā ieperinājās un dzīvo labu dienu. Vācie-

šiem nācās kopā turēties, tāpēc ka visu laiku viņi
baidījās no laužu masas. Tas izpaužas pēdējo gadu

simteņu kronikās, gan vēstulēs un sarunās. Viņi bai-

dījās instinktīvi un dibināti." To pierādīja notikumu

tālākā gaita, latvju tautas straujā atmoda.

Tās modinātāju un cīnītāju starpā jo redzamu

vietu jau ieņēma nac. atmodas pirmie darbinieki.

Bija pienācis laiks tiem sagatavot līdzcīnītājus un
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pēctečus. Itkā to nojauzdams, jaunais Pumpurs, ar

tā vecumā neparastu izturību, nododas pašmācībai.

Vasaru un rudeni viņš strādā visus lauku darbus, bet

nekad neaizmirst grāmatas.

Nākamu ziemu Pumpura tēvs bija salīdzis par

vīndedzi kroņa Elkšņu muižā pie leišu robežām. Bet

kad tēvs ar dēlu nonāca Elkšņu muižā, izrādījās, ka

dedzinātava atrodas Mirabelē, aiz Pandeles miesta,

leišos. Abiem bija jādodas tālāk. Jaunajam Pum-

puram bija kādu laiku izdevība vērot lietuvju (leišu)
dzīvi, salīdzinot to ar latviešu. Leišos klaušu laiki

toreiz tautu stipri spieda pie zemes. Tautas dzīvē

toreiz vairāk bija ēnu, mazāk gaišuma. Drīz vīna

dedzinātavu saņēma nomā kāds ebrējs. Vecam

Pumpuram vajadzēja doties mājup, samierinoties ar

lieliem ceļa izdevumiem un mazu pelņu.

Jauneklis klaušinieka gaitās

1857. g. Andrejs 16 gadu vecumā divi nedēļas

gāja iesvētīšanas mācībā un Pūpolu svētdienā mā-

cītājs Kroons viņu iesvētīja. Vecais Pumpurs pār-

gāja dzīvot Lāčplēšos, kur brālis Jānis bija iegājis

kā iegātnis 1835. g. Tomēr Indriķa Pumpura ģime-

ne šeit nodzīvoja tikai vienu gadu. Tā pārcēlās Vid-

zemes pusē, lielvārdiešos, kur nodzīvoja ilgāku lai-

ku, diezgan bieži mainot dzīves vietas. Vecam iz-

bijušam saimniekam neklājās visai labi. Viņš vairs

tā neticēja saviem spēkiem kā jaunības dienās, to ne-

lutināja ari liktenis. Viens no dēliem devās uz Kriev-

zemi laimi meklēt, Andrejs kļuva muižu gaitnieks.

Viņam jau agrā jaunībā bija jāiziet sūra dzīves skola.

Tā nesalauza viņa kaulus, vairāk gan norūdīja tā

spēkus. Viņš ir atstājis sulīgas atmiņas par malkas

cirtēju un vedēju darbiem lielos mežos, silos, par ko-

ku pludināšanu Daugavā. Ari šie laiki atstājuši dzi-
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las pēdas dzejnieka dvēselē. Ne par velti Pumpura

dzeju un atmiņu vairums saistīts ap Daugavu. Ari

viņa Lāčplēša gaitas sākas un beidzas pie Daugavas.

Savās atmiņās Pumpurs tēlo ir darba, ir atpūtas

stundas Daugavas krastos. Svētdienas vakaros

muižas rijās saradušies pāris desmit spēcīgu strād-

nieku. Vecākie gaitnieki, turīgākie bandinieki rai-

sīja maizes kules, uzkoda, piedzēra pa malkam deg-

vīna, stāstot un sarunājoties, līdz bija laiks atlaisties

serā līdz gailu laikam. Jauniešiem miegs nav nācis,

tie čalojuši un plosījušies, ka akoti vien putējuši. Pēc

vieglas atmigas mīkstos salmos, agrā rītā uzsākts

gājiens jautrā barā, līdz koris, tā dalībniekiem pa-

mazītēm izklīstot, pats izbeidzies.

Tomēr tā nebija viegla dzīve. Jautrība bija vai-

rāk uzgavilējusi, lai būtu mazāk izjūtamas grūtības.
Tā pagāja pāris gadi. Jaunais Pumpurs pavisam ne-

domāja uz mūžu ieslīdēt klaušinieku rindās.

Mērnieka gadi

Pumpuru ģimenē daudz runāts un spriests, līdz

tēvs ar dēlu kādu dienu devušies pie Rembates īpaš-
nieka Rautenfelda. Tie cerēja, ka šis vīrs būs iespē-

jami atsaucīgs. Tā ari izrādījās. ' Rautenfelds pie-

ņēma Andreju par mērnieka palīgu, jo bija stei-

dzīgi jāpārmēra muižas. Bija apmierināti abi. Kungs

bija guvis lētu un centīgu darbinieku. Veiklā kārtā

tikpat kā uz 10 gadiem par 40 rbļ. gada tas bija ap-

gādājies ar jaunu, nadzīgu puisi.
Bija apmierināts ari Pumpurs (vismaz sākumā).

Viņš bija sācis citus, jaunus ceļus. lenācis jaunā pa-

saulē, uzsācis mācīties citus pienākumus.

, Mērnieku loma šoreiz bija simboliska. Tie mē-

rīja nevien zemnieku sētas, bet iemērīja ari robežas

jaunai, pilnīgākai dzīvei. Klaušu laiki izbeidzās, nā-
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ca jauni laiki, kad zemnieki sāka nomāt mājas un ie-

pirkt tās par dzimtu. Nākošiem rentniekiem un

gruntniekiem iemērīja jaunas robežas. Pat baroni

bija atskārtuši, ka klaušu darbs ir neražīgs un ka

daudz labāki skanēs tie sudraba rubli, kurus

latvju rentnieki un gruntnieki bērs kungu kabatās.

Šos „mērnieku laikus" Rembatē vēl papildināja

«dzelzceļa drudzis", jo gar Daugavu sāka būvēt Rī-

gas-Daugavpils dzelzceļu. Pumpurs dedzīgi metās

jaunās dzīves trauksmē. Ar pirmo jaunības sparu

tas dzīvi ņēma jauneklīgi, jūtekliski, bez lielām pār-

domām un ilgas gudrošanas. Šai laikā viņš bijis ari

pirmo reizi iemīlējies, Tikai iecerētā jaunava, ve-

cāku liegšanas dēļ, nav varējusi kļūt Pumpura sie-

va. Viņa pēc drāmatiskiem pārdzīvojumiem zaudē-

jusi prātu. Šis notikums jaunā Pumpura dzīvē ir

maz un diezgan mīklaini aprakstīts. Skaidrs tomēr

ir tas, ka jaunavas liktenis ir sagādājis jūtīgajam

dzejniekam lielas ciešanas. Viņš par savu pirmo lī-

gavu nekad nav runājis ar bramanīgu dižošanos, bet

gan ar dziļām skumjām.

Drīz vien Pumpurs atstājis Rembati. Viņš ar

mērniekiem strādājis Taurupē, Ērgļos, Katriņā, Cir-

stos, Jumurdā, Ogres muižā. 1867. gada pavasarī

viņš kā mērnieka palīgs ieradās Piebalgā. Šeit viņa

mūžā sākās posms, kam bija lielas sekas viņa tālākā

dzīvē.

Šeit sāka brīvi risināties viņa dzejnieka spējas.

Šeit viņš nodibināja pirmos sakarus ar redzamākiem

tautas darbiniekiem. Šeit viņš ieguva ari savu mūža

biedri.

Pirmie soļi dzejā

Cīņa par mūža laimi

Piebalgas godības, viesības nekad nav iztrūcis

jaunais Pumpurs. To visi pazinuši kā jautrības vei-
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tautas dziesmu zinātāju. Bet kādās kāzās Pumpurs

pats licis visiem iepazīties ar sevi kā dzejnieku. Viņš

bija atnesis līdz kā kāzu kukuli pats savu jaunāko

dziesmojumu: „Stāsti manim, Daugaviņa". Tas tur-

pat pārvērsts dziesmā, pieskandinot klāt jaunu melo-

diju. Drīz šī dziesma skanēja visā Piebalgas apga-

balā, pārvēršoties pat dejā un rotaļā. Pirms tās

tekstu iespieda „Baltijas Vēstnesī", tā bija jau plaši

pazīstama visā Vidzemē. Pumpurs bija ieguvis dzej-

nieka un latviešu patriota vārdu, jo viņa dzejas un

patriotiskie raksti sāka iet no rokas rokā jau rok-

rakstos.

Piebalgā toreiz plauka jaunās latviskās sadzīves

formas, te bija jūtami spirgti un modri latvietības

vēji. Te Pumpurs iepazinās ar Dr. Jurjānu (kompo-
nista J. tēvoci), kas dzīvi sapratās ar J. Alunānu, Kr.

Valdemāru, Kr. Baronu. Te viņš sadraudzējās ar

jautro, dzīves priecīgo Pilsātnieku, nodibināja saka-

rus ar jaunajiem brāļiem Kaudzīšiem. Te viņš sa-

stapies ar toreiz vēl jauno Stērsti, ar draudzes sko-

lotāju Rātminderu (viņa meita tajos laikos skaitījās

par labu dziedātāju un viņa nospēlēja zināmu lomu

dzejnieka jūtu dzīvē).

To laiku redzamākais darbinieks Piebalgā bija

Kronvaldu Atis, kas lika atnākt jaunām vēsmām ne-

vien turienes, bet visas tautas dzīvē. Tomēr vēl go-

dam jāpiemin ari viens no atmodas laika celmlauzē-

jiem un latvju patriotiem — Piebalgas baznīcas ēr-

ģelnieks Jēkabs Kornets. Tad komponists Pēteris

Šancberģis un Breikšu ģimene. Šo redzamo vīru

sabiedrība stipri iespaidoja A. Pumpuru, kura dzies-

mas un raksti viens pēc otra sāka parādīties «Balti-

jas Vēstnesī".

Ka jau agrāk bija īsuma atzīmēts, Pumpuram

Piebalgā bija lemts sastapt ari savu mūža biedri. Par

192*
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to viņa savās atmiņās stāsta: «Andreju Pumpuru

pirmo reizi redzēju, kad viņš ar mērnieku Jāni Lau-

ku ieradās uz mana tēva mājas mērīšanu — Vecpie-

balgas Jaungaigalos. Pumpuram bija gaiši dzelteni

mati, bāla seja un lielas, sapņainas acis. Tomēr es to-

reiz par šo bālo un kluso mērnieku biju daudz ma-

zāk sajūsmināta, kā par viņa skaisto uniformu ar

spīdošām pogām. Es jau toreiz biju apm. 14 gadus

veca skolniece un pret šiem smuki tērptiem kun-

giem daudz vairāk izjutu cieņu kā citu ko.

Pagāja pāris gadu. Mērnieki joprojām uzturē-

jās Vecpiebalgā un mēs jau bijām ar tiem sadraudzē-

jušies. Mērnieki mūsu tēva mājās viesojās diezgan

bieži, bet visbiežāk pie mums nāca Pumpurs. Ka šis

pievilcības spēks slēpās galvenā kārtā manī, toreiz

vēl neapzinājos.

Kad ierados no skolas mājās, brīvo laiku parasti

ziedoju mūzikai, spēlējot klavieres un dažreiz ari

dziedot. Sevišķi man iemīļota bija kāda vācu ro-

mance, kuru dažreiz tiku dziedājusi ari Pumpura

klātbūtnē. Te kādu dienu šī dziesmiņa no klavierēm

bija nozudusi. Es to izmeklējos, bet velti. Pēc kāda

laika uz klavierēm atkal ieraudzīju to pašu dziesmu,
bet nu tās teksts bija tulkots latviski. Tūlīt sapratu,

ka tas ir Pumpura darbs.

No šīs dziesmas atceros kādu pantiņu: es zinu.

viens vēl dzīvo, kas uzticīgi mīlē man. Lai citi zai-

mo, tas man laimo; vienalga man, vienalga man.

Šī dziesmiņa ielidoja manā sirdī kā dzirkstele,

uzkvēloja, gaiši iedegās un ne par ko vairs negribēja

nodzist.

Drīz pienāca pirmie vispārējie dziesmu svētki,

kuros Piebalgas vīru koris izpelnījās uzslavu. Svēt-

ku mielasta laikā turēja daudzas runas un runātāju

starpā atradās Andrejs Pumpurs. Daudzas dedzīgas

galda runas bija veltītas tautas cerību pilnai nākot-
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nei. Svētku dienas daudzo dziedātāju starpa P. to-

mēr sevišķu uzmanību piegrieza man.

Kad pārbraucām no svētkiem mājās, pēc dažām

dienām saņēmu no viņa pirmo mīlestības vēstuli. Tā

bija tik burvīga un jauka, ka trūkst vārdu, lai to ap-

rakstītu. Pirmā lapā viņš bija uzzīmējis rozītes un

zem tām bija parakstīts:

„Tur, kur divi klusu, klusu

Paradīzes rozes auž."

Tomēr maigā jūtu dziesmā dzīve drīz iemeta ci-

tādus vārdus. Pumpura biogrāfs R. Klaustiņš aprā-

da, ka tautiskam cīnītājam bijusi vajadzīga ir Laim-

dota, ir Spīdala, kas mūžīgā nemierā un maiņā palī-

dzētu dzejniekam pārvērst īstenībā viņa sapņus. Klu-

sā, atturīgā un cēlā Laimdota bija atrasta. «Dziļa un

skaidra kā lēns ūdens viņa glabā savu rāmo spēku
aiz tādiem kautrības mūriem, ka nebēdīgais un jaut-

rais dzejnieks, kas mīlestības lietās nevaldāms, kļūst
lēns kā jērs, gudrs kā prātnieks. Viņš sapņo par

darbu, cīniņiem, kur viņam sargeņģelis līdzi ietu.

Gadiem viņš ilgojas sirds mokās, sērojas un kā īsts

romantiķis solās mūžam mīlēt." (Sk. dzejas „Mīlākai

zem četrām acīm", «Mīļākai vakarā", „Uz Daugavas

krasta".)

Tomēr dzejniekam bija ari sava Spīdala. Viņa

Laimdota cīnījās ar Spīdalu nevien dzīvē, bet ari

dzejnieka dvēselē. Šī cīņa nebija tik viegla un uz-

vara nenāca tik ātri. Bez tam ari galu galā dzejnie-
kam nebija jāsteidzas tik ātri izdzīt Spīdalu no sava

dzejas dārza un domu apvāršņa, jo ari tai bija no-

teikta loma viņa mākslas dzīvē, radītājā darbā. Tā

Spīdala, ko viņš bija atradis dzīvē, protams, ne vis-

caur bija līdzīga ar dzejas acīm skatītai Spīdalai. Tas

pats pa daļai attiecināms uz Laimdotu.

Līdz ar to ir velti strīdēties, kurš dzejiskas ie-
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dvesmes brīdis veltīts Laimdotai un kurš Spīdalau

Tāpat būtu velti dzejiskās attiecības iztirzāt no pā-

rāk cilvēciska viedokļa. Vispār dzejnieka jūtām un

fantāzijas lidojumam ir sarežģītāki celi, nekā tas iz-

skatās dzīvē.

Samēra vienkāršāk un tiešāk šim posmam dzej-

nieka dzīvē ir piegājusi viņa mūža biedre — Eda

Goba. Dosim vardu ari viņai, jo tas vērojumos ru-

nā iespaidu tiešums, pirmatnējais spēks.

„
Vienā svētdienā atnāca pie manis ciemā divas

jaunkundzes, — attālākas radinieces. Diena bija

saulaina un silta. Pastaigājoties aizgājām uz netālo

krievu kapsētu sila galā. Tur apsēdāmies pie kāda

kapa un sākām netraucētas pārrunāt savas sirds lie-

tas. Negaidīti L. R. jaunkundze man atklāja savu

mīlestības noslēpumu: viņa A. Pumpuru esot iemīlē-

jusi no pirmā brīža kā viņu redzējusi. Ari Pumpurs

viņu mīlējis un aplaimojis ar daudzām mīlestības vēs-

tulēm, zvērot mūžīgu uzticību. Viņa turpat ari pa-

rādīja šīs vēstules. Tagad tas viņu atstājis un viņa

dzirdējusi, atkal kādai citai solot mūžīgu mīlestību.

Laikam gan es esot tā nelaimīgā, kas Pumpuru mī-

lējot. Viņa vēl piemetināja, ka P. dzimtenē kāda vi-

ņa pamesta līgava jau klīstot ārprātīga apkārt, mek-

lējot savu pazudušo mīļāko.

Šai naktī es neaizmigu un norakstīju Pumpuram

vēstuli ar rūgtiem pārmetumiem. Pēc pāris dienām

saņēmu no viņa atbildi: mana šaubīšanās par viņa

mīlestību to loti apbēdinājusi. Savas sēras viņš iz-

teica dziesmā: Pie Daugavas es dzīvoju, Un ticēju

un mīlēju
...

Laiks pamazītēm sadziedēja sāpes. Es turpi-

nāju rakstīt viņam. Viņš man." Pumpurs toreiz

vairs nedzīvoja Piebalgā, bet kādā kaimiņu muižā

Jumurdā, kur bija uzņēmies pārvaldnieka pienā-

kumus.
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Mīla pārcieta nevien greizsirdības un šķiršanās

sāpes, bet ari daudz lielākus pārdzīvojumus. Pret

Pumpura jauno līgavu nostājās viņa radi (sevišķi

māte). Līgavas radi savukārt neko negribēja dzir-

dēt par Pumpuru, uzskatot par vēlamāku kādu ba-

gātāku un nopietnāku precinieku. Tādu, kam pašam

sava turība un kurš tik daudz nenodarbojas ar „dzeju

niekiem".

Par tādu īstu līgavaini bija izraudzīts kāds tu-

vējs, bagāts dzirnavnieks. Mājinieki tik nenogurstoši

ņēmās pierunāt līgavu, ka viņa neizturēja un atstāja

tēva mājas, visā klusībā aizbraucot pie attālākiem

radiniekiem. Vecāki redzēja, ka meitas gribu un sir-

di nebūs iespējams salauzt, kāpēc tie vairs necēla

iebildumus pret Pumpuru.

Tomēr tāpat kā meita ari tēvs izturēja raksturu

līdz galam. Kad Pumpuram Rīgā draudēja bankrots

un viņš lūdza sievas tēvu aizdot 300 rubļus, pēdējais

salti pasmīnēja. Ari kad vēlāk Pumpurs atradās tā-

lajā Odesā kara skolā, sievas tēvs viņam neaizsūtīja

ne vērdiņu.

Pumpuru kāzu diena bija 1876. g. 27. jūlijs. Vīra

radi kāzu namā Gaigalos, vecā Gobas rentes mājā,

ieradušies dienu iepriekš. Vecais Goba bijis turīgs,

uzņēmīgs un strādīgs vīrs, kas rentējis vēl kādu mui-

žiņu un turējis zirgu pastu. Jaunie radi diezgan vēsi

sagaidījuši viens otru, lai gan bijusi karsta, tveicaina

diena.

Nākošais rīts bijis drūms, lietains (tā parasti
mēdz būt pēc pārāk sutīgas dienas). Pēc brokastīm,
kad bija jātaisās uz baznīcu, lietus sāka gāzt strau-

mēm. Pumpurs ar līgavu devās uz baznīcu slēgtā
ekipāžā, bet kāzu viesiem bija jāapmierinājas ar pa-

rastiem ratiem un lietussargiem. Mācītājs laulājot
izcēlis Dieva mīlestības nozīmi un laulību laikā koris

četrbalsīgi dziedājis: „Dievs ir tā mīlestība".
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Pumpura jaunākā māsa Elīze nav varējusi_ ie-

spiesties panāksnieku rindās. Viņa ar Rātminderu

Elīzi stāv luktās un abas klusu ciešot novēro laulā-

šanas ceremoniju. Pumpurs melnos svārkos izska-

tās stalts un laimīgs, līgava ir cēla un balta.

Pēc laulībām kāda dāma jaunai sievai pasaka:

„Lietus ir Dieva svētība". Tā ari izrādījās. Pum-

puriem laulības dzīvē gan bija jāpārcieš daudzas

grūtības, tomēr viņu kopdzīve izrādījās augstākā lik-

teņu lēmēja svētīta.

Pumpurs cīņā ar pieaugošām dzīves

grūtībām

Došanās svešumā

Pirmās grūtības bija jāpārvar jau tūlīt pēc kā-

zām. Kādu laiku atpakaļ pazīstamais tautiskais un

saimnieciskais darbinieks Richards Tomsons bija

pieņēmis Pumpuru —un ari Ausekli — savā die-

nestā, liekot tiem līdzdarboties jaundibinātā laikrak-

stā „Darbs" un zemkopības gada grāmatā „Vārpa".

Tomsons cerēja, ka abi dzejnieki tik jūsmīgi aprak-
stīs lauksaimniecības uzlabošanas labumus, ka latvju

zemnieki brauks bariem pirkt mākslīgos mēslus viņa
nodibinātā mākslīgo mēslu rūpnīcā un kaulu maltuvē.

Tomēr latvju zemkopji toreiz vēl bija stipri pie-

raduši pie veciem laikiem un seniem mēslošanas pa-

ņēmieniem. Reti kāds no tiem nopirka mākslīgos

mēslus un vēl retāki kāds iegādājās jaunos laik-

rakstus.

Drīz vien Tomsona uzņēmumi bija bankrotējuši

un līdz ar to bija zaudējuši vietas abi dzejnieki. Au-

seklis aizbrauca uz Pēterpili, lai stātos skolotāja

vietā. Pumpurs kopā ar Dīriķi atvēra Rīgā grāmatu

un rakstāmu lietu veikalu.

Pumpuru bija pavisam grūti iedomāties veikal-
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nieka lomā. Tomēr romantiskā iedoma bija ņēmusi

pārsvaru par praktiskiem aplēsumiem. Veikals at-

radās pavisam klusā vietā Dzirnavu ielā. Ari man-

tu tai bija maz. Labi, ja dienā ienākuši pāris pircēju.

15. maijā ieraudzīja dienas gaismu pirmais dēls

Arturs. Sievas māte atveda no laukiem 800 rbl. —

pūra naudu. Bet ar to vairs nevarēja neko līdzēt.

Veikals bija izkūpinājis pārāk daudz līdzekļu. Pum-

purs aizbrauca uz laukiem pie sievas tēva un lūdza

vēl aizdot 300 rubļus, bet vecais Goba pateica, ka

nedomājot izsēt naudu vējā. Tā bija pirmā un pē-

dējā reize, kad Pumpurs bija lūdzis sievas tēva at-

balstu.

Visā klusībā viņš bija nolēmis rīkoties citādi.

Nevienam, pat sievai ari nezinot, viņš bija nolēmis

doties meklēt laimi svešumā.

Vadošie tautieši pēc izlīdzinātāja Kronvalda nā-

ves sāka apkaroties savā starpā. Vācu naudas vīri

un lielgruntnieki neturēja labu prātu uz latvju patrio-
tiem. Trūkums palika asāks ikdienas, tomēr dzej-
nieks juta, ka nespēj klanīties vācu priekšā. Tā ra-

dās doma doties svešumā. To sekmēja ari dzejnie-
ka asiņu nemiers, viņa īpatnējais klejotāja gars.

Sieva ar mazo dēlu pašlaik atradās vecāku mā-

jās Piebalgā. Bija nepieciešama ceļa nauda. To vi-

ņam sagādāja mīlā māsa Elīze, kas tikko bija saņē-

musi pirmo algu, — 14 rubļus. Savu pēkšņo doša-

nos ceļā Pumpurs apraksta šādi:

„Te bij no bērnības pazīstamie Daugavas krasti,

tās bij Latvijas āres, kuras tagad, no likteņa

spiestam, man vajadzēja atstāt un

doties svešumā, pretim nezināmai

nākotnei, nezināmam liktenim; diezin

vai vēl kādu reizi redzēšu Latvijas āres, dzirdēšu

Daugavas viļņu krākšanu, viņu teiksmu pilno va-

lodu? Un tomēr, caur visām šādām sērīgām do-
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mām un dzimtenes žēlabām cauri spiedās kādas

pacildinājošas jūtas tai apziņā, ka

esmu brīvs, un tāds šī vārda pilnā

ziņā! No visām šīm birzēm, druvām un pļavām

man nepieder ne mazākais gabaliņš, tādēļ ari nesai-

sta nekāds pienākums pie viņām, es

esmu brīvs kā putns zara galā: tā

tad lidot, lidot tālā svešumā!"

Šo „viegluma" sajūtu sekmēja ari patukšās ka-

batas. Kad bija nopirkta biļete, tālam ceļam vēl pa-

lika nepilni pieci rubli. Tomēr Rubikons bija pār-

iets, — vieta vagonā ieņemta. Atgriešanās vairs ne-

bija iespējama.

Vagonā Pumpurs iepazinās ar diviem tirdznie-

cības aģentiem (ceļotājiem). Viens no tiem, uzzinā-

jis, ka P. brauc uz Maskavu meklēt vietu, kaut gan

gandrīz nemaz nerunā krieviski un kaut ari tam ka-

batā tikpat kā nežvadz krievu rubļi, pabrīnās:

„Ļoti pārdroši vai par daudz naīvi. Vai jūs do-

mājat, ka vietas Krievijā uz jums tik gaida vien, tā

ka tik vajaga nobraukt un tās ieņemt? Tie laiki ir

pagājuši, kur vakar-eiropieši, sevišķi vācieši, Krie-

vijā tikko parādījušies, tūlīt dabūja labākās vietas,

īpaši tagad, kur visas slavu tautas un tām līdzi ari

krievu tauta aiz patriotisma vien jau nesimpātiski

skatās uz citām, sevišķi ģermāņu tautām."

Pumpura atbilde mums paskaidro, kādos nolū-

kos viņš braucis uz Krievzemi:

„Mans nolūks ari nemaz nav Maskavā kādu

vietu atrast, bet kādā guberņā uz zemēm kā muižas

pārvaldnieks, meža pārzinātājs un zemes mērnieks,
tā kā es šādu darbu it labi pazīstu un tamlīdzīgas vie-

tas jau ilgākus gadus Baltijā esmu izpildījis, par ko

man labas apliecības; bez tam man Maskavā pazīs-

tami tautieši, kuri Krievijā apstākļus pazīst un vaja-

dzīgā brīdī padomu neliegs."
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Maskavā Pumpurs novietojas palētos numuros

un ierodas pie pazīstamā tautieša Brīvzemnieka. Kā

pazīstams dzejnieks un tautas darbinieks Pumpurs

tiek laipni apsveikts. Viņu sīki iztaujā par dzīvi

dzimtenē. Nākamā dienā pie Brīvzemnieka literā-

risks vakars, kurā Pumpuru ieaicina, lai iepazīstinātu

ar citiem tautiešiem. Tanī pat vakarā Pumpuru uz-

ņem savā dzīvoklī par lētu maksu kāds students.

Ar vietas atrašanu Pumpuram pavisam nevei-

cas. Ceja biedra pareģojums izrādījās liktenīgs.

Drūmās izjūtas, cīnoties ar likteņa likstām, viņš

spilgti attēloja dzejolī „Kur pilsēta lepna mirdz grez-

numā".

Šis dzejolis bez paraksta parādījās „Baltijas

Vēstnesī". Tomēr viņa sievai iekšējā balss pateica:

„To rakstījis mans vīrs. Viņš ir Maskavā! Un, lūk,

kā viņam tur klājas pašlaik! Ko darīt... ko da-

rīt! ..."

Drīz pēc tam sieva dabūja no Pumpura pirmo
vēstuli. Viņš atvadījās no viņas un paziņoja, ka do-

das uz Serbijas karalauku kā brīvprātīgais. Tas bi-

jis vienīgais ceļš, kuru viņš vēl varējis uzņemties šai

grūtā stāvoklī.

„Šī vēsts Pumpuram tuvu cilvēku nāvīgi skum-

dināja un salauzt varēja," atzīmē viņa dzīves biedre

atceroties to laiku pārdzīvojumus.

Tiešām, Pumpurs bija kļuvis Serbijas brīvības

karotājs. Dzejnieks visu mūžu bija sapņojis par brī-

vību. Tā ari viņu tik dziji saviļņoja citas tautas brīves

cīņas. Kaut ari viņš atradās grūtos materiālos ap-

stākļos, Pumpurs tomēr nebija kara algotnis, kas do-

tos cīnīties par viņam svešu vai vienaldzīgu lietu.

To norāda ari tas, ka viņš vēlāk Zemlinā, par

spīti visiem vilinājumiem, noteikti atteicās ierakstī-

ties turku armijā. Cilvēkam ar kara algotņa tiek-
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smēm būtu bijis visviens par ko kauties, — kad tik

labi samaksā.

Pēc bezmiega nakts, kas velkas bezgalīgi ilgi un

kuras laikā ausīs visstiprāk dun doma: kaut nāve, ti-

kai ne pazemojuma pilna atgriešanās Baltijā! Pum-

purs kopā ar Brīvzemnieku ieradās slavu komitejā,

kas vervēja brīvprātīgos Serbijai. Te Brīvzemnieks

Pumpuru iepazīstināja ar toreiz daudz cildinātiem

slavofiliem Aksakovu un Katkovu, kas savos laik-

rakstos daudz bij rakstījuši latviešu labā. „Rau, šis

jau trešais latvietis, kas kā savvaļnieks aiziet uz

Serbiju. Tiešām jāpriecājas, ka ari mūsu latvieši

simpatizē slāviem," — pateicis Katkovam Aksakovs.

Ar savām tumšām, dziļām acīm viņš Pumpuru cieši

uzlūkojis, pastiprinot tikko izteikto uzmudinājumu.

Acumirklīgās sajūsmas brīdī Pumpurs pēc to laiku

parašas apliecinājis, ka latvieši tuvāki radi slāviem*)
nekā ģermāņiem, solījis ar citiem patriotiem visus

spēkus izlietot vispārīgai slavu lietai par labu...

Pumpurs tūliņ pieņemts un ieskaitīts kara topo-

grāfos, apsolot 200 rbļ. ceļa naudas un par braukumu

no Rīgas vēl 50 rubļus, no kuriem 150 rbl. tūliņ iz-

maksāti.

Otrā dienā Pumpurs pārvēršas īstā krievu sav-

vaļniekā: nopērk krievu tautisko ģērētas ādas ka-

žociņu (polušubku), augstu kažoka cepuri, platas

samta bikses un garus zābakus, no ieročiem iegādā-

jies revolveru, kinžalu un šašku (zobenu). Tagad

viņš var dažas dienas mierīgi apskatīt Maskavu, par

kuru viņš atstājis dažus krietnus tēlojumus un vēro-

jumus. Jau 12. septembrī, labu mēnesi pēc izbrauk-

šanas no Rīgas, Pumpurs ieņēma vietu savvaļnieku

vilcienā, kas devās uz dienvidiem.

*) Ak, to dienu saldā vientiesība! Draudzēšanās ar sla-

vofiliem latviešu tautas vadoņiem vēlāk pārkrievošanas laik-

metā stipri atriebās.
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Pumpurs Serbijas brīves cīņās

Dzejnieka acis skata kaŗu

Pumpurs gan nobrauca Serbijas kara laukā, to-

mēr tieši cīnās ar turkiem viņam vairs neiznāca pie-

dalīties. Viņa dzīvību un dzejnieka spalvu bija inte-

resantā kārtā pasargājis liktenis. No Kišiņevas uz

tuvo fronti devusies kārtējā kājnieku partija, kurai

ari Pumpurs gribējis doties līdz. Bet pēdējā mirklī

viņu atturējis draugs un ceļa biedrs jātnieku rot-

mistrs (kapteinis) Bičkovs, uzsaucot: „Nav vērts iet

projām ar kājniekiem, jo mēs drīz varēsim iziet cīņā

kopā ar jātniekiem. Pašlaik Kišiņevā formējas ka-

zaku pulks, kurš gaida ierodamies savu komandieri

pulkvedi Lišinu no Pēterpils." Tā Pumpuram iznā-

cis Kišiņevā uzkavēties pāris nedējas, no 16. septem-

bra līdz 2. oktobrim un tādā kārtā izglābies no diez-

gan drošas nāves kara laukā. No viņa partijas 20

virsniekiem, kas nekavējoties devušies ceļā, 18 kri-

tuši Aleksinaces kaujā, kad turku armiju atturējuši

vienīgi 10000 krievu savvaļnieku, jo serbu jaunfor-
mētais un kaujās nenorūdītais karaspēks cīnījies diez-

gan vāji.

Pulkvedis Lišins — krievu dižciltīgais un bagāt-

nieks — Pumpuru labprāt pieņēmis par sava pulka

topogrāfu. Pumpurs priecīgiem vārdiem piemin
jauno veiksmi: „No 100 rubļiem, ko pulkvedis iedeva,

izdevu 40 rubļus par mērīšanas instrumentiem un par
60 rubļiem gadījās nopirkt labu zirdziņu, ātru rikšo-

tāju, tā saucamo pusgājēju („Passlāufer")*), par sed-

liem un iemauktiem vēl bij jāizdod 25 rubļi, bet tad

ari biju jau pilnīgs kazaks ar zirgu, sedliem

un ieročiem."

2 nedēļas Kišiņevā tika rīkotas vai ikdienas dzī-

res. Kara dievs nenaidojas ar vīna dievu, sevišķi, ja

*) aidenieku.
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bieži jātukšo kausi par svešas tautas brīvību. Cīna

par savas tautas brīvi apreibina pati. Cīnoties par

citiem, vairāk jāņem talkā citāds apskurbinājums.

Šai laikā Pumpurs labi iepazinās ar cīņu bied-

riem — krievu virsniekiem. Daudzi no tiem bija

krievu aristokrāti, bet viņi nepazina tādus kārtas

aizspriedumus, kā Baltijas uzpūtīgie muižnieki. Krie-

vu muižnieki jau dzīvoja savas tautas vidū, kamēr

baltu muižnieki iedomājās ka viņi atrodas kādās ko-

lonijās. Viss viens, vai vietējie iedzīvotāji bija balt-

ādaiņi vai sarkanādaiņi. «Koloniju kungu" acīs tie

bija un palika «iedzimtie".

Protams, ari krievu aristokrātijai bija savas ēnas

puses. Tā bija rosīga vārdos, bet maz ko varēja pa-

nākt darbos. Tās labsirdība dažreiz nebija norobe-

žojusies no mīkstčaulības, uzņēmības trūkuma. To-

mēr dzejnieka iejūsmigās acis vairāk redzēja gaišās
kā tumšās puses. Viņš atradās jaunā, skaistā pa-

saulē. Bija piemirsta nesenā, drūmā pagātne. Nā-

kotnes cerības spilgti zaigoja tam pretim.

Kad kazaku pulks devas ceļa, Pumpurs šadi at-

zīmēja jaunos iespaidus:

«Kādas savādas jūtas pārņem, varbūt, katru cil-

vēku, pirmo reizi pārejot pār valsts robežām. Cik

liela gan neizliekas mūsu Krievijas valsts, kad pa to

nobrauc simtiem un tūkstošiem verstu un tomēr bei-

gās tai ir robežas, aiz kurām sākas cita tauta, citi li-

kumi, citas ierašas un cita valoda. Pārgājušam pār
robežu tev liekas, ka tev ir ari ar šo svešo tautu un

viņas interesēm kāda dalība, tādēļ ka acumirklī vi-

ņas vidū atrodies, vēl ar citu v. t. t., tā ka ga-

lā tu jūties kā daudz brīvāks, vis-

pārīgi kā Eiropas, jā, kā visas pasau-

le s pilsoni s."

Šos vārdus pavisam neruna krievinieks vai sla-

vu lietas karsts cīnītājs, bet gan Eiropas pilsonis.



31

Tautas darbinieks, kas latvju zemi no Āzijas ir palī-

dzējis ievest Eiropā.

«Donavu pirmo reiz ieraugot, man izlikās, it kā

atkal esmu pie Daugavas, tik līdzīgs ir šo lielupju

tips. Tie paši līkie līči, tie paši krasti arvien viena

puse zemāka kā otra, tas pats skaidrais ūdens ar

baltajām putām, viļņiem, atvariem un straumēm."

Otrpus Donavai, uzkalniņā panīcis serbu cietok-

snis Kladova, zemju vaļņu apcietinājumi ar plašu žo-

gu, pāris lielgabaliem un nelielu garnizonu. Vakara

krēslā Pumpurs pirmo reiz dzird serbu kareivju vien-

mulīgo dziesmu, kurā dziedāts par «senatnību un

serbu tautas varoņiem".

7. okt. kazaku pulks no Turn-Severinas dodas

tālāk, lai sasniegtu kaujas lauku Aleksinaces tuvumā.

Šeit krievu ģenerālis Čerņajevs, kas bija krietni cī-

nījies Kaukāza karos, koncentrēja serbu un krievu

savvaļnieku spēkus, lai dotu izšķirīgu kauju turku

armijai. Bija jānojāj 400 verstis pa nelādzīgiem ce-

ļiem, bīstamām vietām turku robežu tuvumā. «Ne-

apšaudītie" karavīri, protams, sāk nervozēt. Tā

Pumpurs atceras kādu baigu nakti, kad tie stāvējuši

sargpostenī ar draugu Bičkovu. Mums šis baigums
liekas amizants. Bet šī izjūta ir tipiska pie bries-

mām nepieradušiem un pie baismu apvaldīšanas ne-

pieradinātiem cīnītājiem.
Šai «baigā un lietainā naktī" kazaku pulks ap-

meties dzijā gravā kādā izpostītā sādžā, kur turki

viegli būtu varējuši to ielenkt un iznīcināt. Tālumā

pamirdz bivuaku ugunis, kas iedveš vēl lielākas bais-

mas. Abi draugi, Bičkovs un Pumpurs, stāv sarg-

postenī, vērīgi raugoties tumšā naktī. «Mani pār-

ņēma grūtas, nelabas domas," saka Pumpurs atmi-

«Vai tiešām šī nakts ari varēja būt mana pē-
dēja? Ko nu biju panācis no sava Serbijas ceļoju-
ma, kad jau priekšlaikā turkiem galva jānodod?
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Agri, tiešam agri! Ta tad savu dzimteni mīla Lat-

vijā vairs neredzēšu."

Protams, viss beidzās ļoti labi. Otrā rītā ka-

zaku izlūki noskaidrojuši, ka otrpus aizas atrodas ne-

vis turku, bet serbu pozicijas. Ari serbi bija pa-

vadījuši nemierīgu nakti, kazaku vietā iedomādamies

turkus. Tas viss karā ir parasta lieta, ja nav nodi-

bināti sakari un karotājiem ir pakūtri izlūki.

Pulks gan steidzās atkal tālāk. Bet pa to laiku

Aļeksinaces kauja, kuru jau pieminējām šīs nodaļas

sākumā, bija zaudēta. Pēc tās serbi vair's neuzlū-

koja laipnām acīm krievu savvaļniekus. Viņi sāka

tiem pārmest, ka tie aiz dēku kāres ieradušies svešā

zemē un uzsākuši karu ar turkiem.

Pateicība jau nav pasaules alga.

Nākamos mēnešus savvaļnieki pavadīja Bel-

gradē, gaidot tālākas vēstis un rīkojumus. Pienāca

ziņa, ka Serbija noslēgusi ar Turciju mieru. To bij

veicinājis Krievijas spiediens. Nu savvaļnieki va-

rēja braukt mājup. Un tad nogaidīt nākamā krievu-

turku kara dārdus.

No Belgrades uz Sevastopoli (Krimā, Krievijā)
izbrauca ari Pumpurs. Nesenā kara dienas bija at-

stājušas uz viņu dziļu iespaidu. Kaut ari viņš ne-

bija paspējis ņemt tiešu āalību kaujās, tomēr viņš

bija ar pilnu krūti saodis kauju pulveri, tuvo cīņu

lauku dūmus, asiņu tvanoņu. Galvenais, dzejnieka

acis bija skatījušas karu. Tie bija pavisam jauni, ne-

žēlīgi un tomēr romantiski iespaidi. Nu jau latvju

Lāčplēsi cauri cīņām varēja izvadīt piedzīvojis cīnī-

tājs, nevis aizkrāsni izsēdējies dzejotājs.

Jā, — ari serbu karalaukos bija vērots, skatīts

latvju Lāčplēsis. Svešums bija dīvaini tuvinājis

dzimtenei, Serbija — Latvijai. Dzimtenes ilgas bija

palikušas tik stipras, ka Pumpurs bija kādreiz pat iz-
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saucies: „Serbu tautas valoda loti līdzīga krievu un

...latviešu valodai."

Protams, tam mums loti grūti piekrist. Bet

dzejnieka izteiciens nav jāņem burtiski. Tas galvenā

kārtā raksturo viņa toreizējo dvēseles stāvokli. Tieši

Serbiju viņš gandrīz nemaz nav apdzejojis (ja ne-

skaita lieliskos, dzejiskos ceļojuma aprakstus). Serbu

dzejai nebija ne laika, ne vietas, jo viņa krūtīs to-

reiz brieda latvju Lāčplēsis.

Pumpurs — virsnieks

Lāčplēša tapšana

Pēc dažādiem raibiem pārdzīvojumiem, kurus

spilgti attēlo viņa atmiņas, Pumpurs nolēma iestāties

Odesas kara skolā. Tas nenācās viegli. Pumpurs

jau bija labi pāri pusmūžam. Bez tam viņš vēl ne-

bija spoži ielauzījies krievu valodā. Tomēr viņš sa-

mācījās un nolika iestāšanās pārbaudījumu.

Droši, viņa pārbaudītāji tā vecumu nebūs uzska-

tījuši par traucēkli, bet par nopelnu. Bez tam viņam

nāca līdz serbu brīves kara savvaļnieka slava. Pum-

puram ari karaskolā neklājās viegli, tomēr par grū-

tumiem viņš kā īsts karavīrs rakstīja maz. Reiz

viņš vēstulē lūdza sievu atsūtīt 20 rubļus. Varbūt iz-

palīdzēšot tās tēvs. Tomēr vecais Goba ari no šīs

palīdzēšanas atteicās. Viņš mācēja izturēt raksturu

līdz galam.

Tad kundzei ienācis prātā vīra vecs paziņa —

Kaudzītes Matīss. Viņa paņēmusi līdz savas zelta

rotas lietas un pastāstījusi Kaudzītēm savas bēdas.

Tā lūgusi pagaidām apmainīt viņas rotas lietas pret

naudu, ko viņš ari labprāt izdarījis. Turpmāk Pum-

purs vairs nekādu palīdzību nav lūdzis un pēc 3 grū-

tiem gadiem bija sekmīgi beidzis junkuru (kara)
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skolu. Otro dziesmu svētku laikā viņš pārradās

dzimtenē kā portupejjunkurs (kadets-seržants). Tā

paša (1880) g. sept. viņu paaugstināja pirmā virs-

nieka pakāpē.

Jāņem vērā, ka agrākos gados par virsniekiem

paaugstināja ne tieši karaskolā, bet pēc zināma laika

nodienēšanas armijā. Novembrī kādā putenīgā va-

karā Pumpurs kā virsnieks ieradās laukos pie sievas

un dēla. „Nu bija prieku bez gala. Bija aizmirstas

visas bēdas un ilgo gadu ciešanas," — caur asarām

smaidot, ir atzīmējusi viņa kundze.

Pumpurs dienēja 15. rezerves bataljonā Rīgā. Šo

b-nu vēlāk pārformēja par Ustj-Dvinskas (Daugav-

grīvas) pulku. Šeit dienēja vairāki tautiski noskaņoti

latvju virsnieki. Ari ārpus dienesta viņš sastapa dau-

dzus vecus paziņas. Nu Pumpurs bija ieņēmis no-

teiktu stāvokli valsts dienestā, viņš vairs nebija tik

atkarīgs no likteņa untumiem. Tāpēc tam radās

daudz vairāk draugu un cienītāju kā agrākās dienās.

Materiālo apstākļu uzlabošanās atļāva vairāk

nodoties radītājam darbam. Viņš turpināja rosīgi strā-

dāt pie Lāčplēša sacerēšanas. Vairāki dziedājumi

bija uzrakstīti Sevastopolē un Odesā. Šie dziedājumi

jau bija izlauzušies no sirds, kas bija guvusi tik daudz

jaunus kareiviskus iespaidus Serbijā un kuru kā

dziļu kausu līdz malām bija piepildījušas dzimtenes

ilgas. Šis ilgu kauss bija jātukšo, citādi sirds varētu

tanī noslīkt.

Tādos brīžos radās Lāčplēša skanīgākie dzie-

dājumi. Rakstnieciskais darbs turpinājās Slokas, Po-

ņevežas (Panevezas), Cēsu, Tērbatas (Mētraines)

garnizonos.*)

*) Tais pilsētās, kur noritējuši Pumpura darba redzamā-

kie cēlieni, ir gādāts par dzejnieka piemiņas īpašu atzīmēša-

nu. Šai ziņā daudz darījis kara resors ar ministru ģen. Balodi

priekšgalā, A. Pumpura biedrība un attiecīgu pilsētu pašval-



Mētrainē Pumpurs Lettonia's telpās satikās ar

latvju gara dzīvi vadošiem darbiniekiem, kas deva

daudz jaunas ierosmes Lāčplēsim. Cik vērojams,

Lāčplēša vecākais dziedājums „Dievu sapulce" ra-

dies jau 1872. gadā. Bet šis darbs bija galīgi pabeigts

un iespiests pirms trešajiem dziesmu svētkiem .1888.

gada vasarā.

Ir dzirdēti pārmetumi, ka Pumpurs dažas Lāč-

plēša daļas pārāk sasteidzis, lai grāmatu varētu „iz-

grūzt tautā" lielajos svētkos. Šiem pārmetumiem ir

grūti piekrist. Šis eps jau bija rakstīts pietiekoši ilgi

un viena otra sasteigtākā vieta nemazina tā vispā-

rējo gatavību, pilnbriedumu.

Gan tagad dzejnieka valoda vietumis izliekas

novecojusies, tā vēsturiskās zināšanas paplānas, pan-

teisms panaīvs, tomēr visumā viņa darbs slēpj tik

lielu dziļumu, ka šai ziņā to vēl nav neviens pār-

spējis. Tas nav izdevies ari Rainim, kas gribējis

modernizēt un parādīt jaunā skatījumā veco Pum-

puru. Rainis ir gan padarījis filozofiskāku, bet ne

dramatiskāku savu sacerējumu.

„Uguns un nakts" tēli mazāk kvēlo latvietības

ugunīs, mazāk metas cīņās par tautas ideāliem, bet

vairāk filozofē par tiem. Talantīgā Raiņa filozofijai
ir savi dzijumi (kaut ari tās tēzes dažreiz var apstrī-

dības. A. Pumpura piemiņas godināšana un izcelšana aizvien

ir bijusi sirds lieta visai mūsu nacionālai valdībai.

Daugavpilī, pie nama, kur dzīvojis A. Pumpurs,
piestiprināta viņa piemiņas plāksne un iela nosaukta dzej-
nieka vārdā.

Cēsu pils. pašvaldība jau pārdēvējusi par A. Pumpu-
ra laukumu glīti apdēstīto bij. tirgus laukumu starp L. Kat-

rīnas un Rīgas ielu. Pils. iestāžu vadītāji un visi cēsnieki

šī laukuma vidū labprāt redzētu dzejnieka krūšu tēlu. Šo no-

domu rosīgi atbalsta ari A. Pumpura b-ba un cerams, tas drī-

zumā reālizēsies.

Rīgā tiek gādāts par A. Pumpura pēdējās atdusas vie-

tas pienācīgu izdaiļošanu. Bez tam viena no glītākam Rī-

gas ielām saucas par A. Pumpura ielu.

35
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dēt), tomēr Pumpura dzejai ir daudz tautiskāks dzi-

ļums. Dzejnieka sirds vienkāršāk, sirsnīgāk runā ar

tautas sirdi. Tāpēc Pumpura Lāčplēsis ir aizvien jo

dziļi saviļņojis lasītāju pulkus.

Vislielāko triumfu Pumpurs piedzīvoja 111. dzies-

mu svētku laikā. Šais svētkos Pumpurs pirmo rei3

lietoja lepnu, nedzirdētu apzīmējumu: „latvju tautas

ku 11 ū r a". Ari viņš bija bagātojis šo kultūras krā-

tuvi, uzdāvājot tautai varoņepu, kas bija lielā mērā

saklausīts pašā tautā.

Pēc slavas laikiem nāca atkal atslābuma laik-

mets. Atnāca dienas, kad atkal maz pieminēja Pum-

puru un viņa Lāčplēsi. Bet paguruma laiki tiek sū-

tīti šai pasaulē, lai pēc tiem jo krāšņāk atviļņotu jau-

na uzplaukuma, garīga mošuma laikmets.

To mēs skatām tagad un tanī no jauna ir godā

celts ari latvju nemirstīgais varoņgars un varoņ-

dzeja. No jauna triumfē Lāčplēsis.

Pec «Lāčplēša" izdošanas bija noslēdzies Pum-

pura rakstnieciskās darbības otrais posms — epis-
kais (no 1875.—88. g. g.). Pirmais, no 1869.—75.

g. g. bijis liriskais. Tagad bija pienācis pēdējais

mūža cēliens, no 1888.—1902. g. g., kurš vairāk bija
veltīts filozofijai un didaktikai. Tādu sadalīju-
mu ir snieguši literātārvēsturnieki un tas pieņemams

ar zināmiem iebildumiem, jo dzejnieka sirdī episkās

un liriskās izjūtas pavisam nav atdalītas ar platiem

vaļņiem un tās bieži bango kopā. Tomēr zināmu

kārtību, sakārtotību, pārskatāmību sniedz ari akadē-

miskais literātūras vēsturnieku sadalījums. Tāpēc to

ari atzīmējam šeit.
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Krievu armijā pavadītie laiki no vienas puses

sekmēja Pumpura rakstniecisko darbu. Bet no otras

puses to traucēja. Karavīra pienākumi — un sevišķi

komandiera — nekad nav bijuši viegli. Bez tam Pum-

puram bieži nācās mainīt garnizona vietas. Lai ari

viņam nebija iebildumu pret vietu raibām mainām,

tomēr tas traucēja iedzīvošanos, koncentrēšanos zi-

nāmā darbā.

Pumpurs visur nodibināja ciešus sakarus ar virs-

nieku saimi un vietējo sabiedrību, tā nevien dodams,

bet ari ņemdams jaunus iespaidus un ierosmes. Rī-

gas laikos Pumpura dzīvoklī bieži notikušas viesības,

kurās ieradušies „stalti latvju virsnieki" — kapt. Sel-

cers no Vecpiebalgas, Adlers, Tiltinieks un vēl daži

citi. Jo laipna nama māte bijusi Pumpura kundze,

kura savukārt ielūgusi viesos dažas dāmas. To star-

pā visbiežāk «skaistās radinieces" — V. jaunkundzes.

Vasarā pulks izgājis nometnē Ikšķilē. Tad Pum-

pura ģimene apmetusies nometnes tuvumā, kādā liel-

gruntnieka mājā Zušos, — uz paša Daugavas krasta.

Te kādu dienu piedzīvots gadījums, kas labi norak-

sturo Pumpura romantisko un kavalierisko dabu.

Daudz kas viņa raksturā, izrādās, nav mainījies kopš

agrās jaunības dienām.

Bet tas, kas ir jauns sirdī, ir jauns ari dzejā. Tā-

pēc attēlosim šo Pumpura jaunai sirdij raksturīgo ga-

dījumu tā, kā tas atzīmēts viņa kundzes atmiņās. «Kā-
du svētdienu pāri Daugavai vienā pussalā bij jānotiek

izrīkojumam, uz kuru posās mūsu mājīpašnieka abas

meitas (viņas laikam bij skaistākās visā Vidzemē).

Tomēr laiks bija loti vētrains un uz zaļumballi varēja

nokļūt tikai mazā laiviņā. Tādā laiviņā bija ļoti bīs-

tami doties balti saputotā Daugavā, tomēr abas jaun-
kundzes bija izlutinātas tēva meitas un viņām vaja-

dzēja braukt katrā ziņā. Pumpurs, lai gan bija 4 bēr-

nu tēvs, savā dzejnieka aizrautībā piedāvājās jaun-
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kundzēm par pavadoni un viņš mazā laiviņā ar abām

skaistulēm devās, nāvei acīs skatīdamies, bangotājā
Daugavā. Laiviņu viļņi mētāja kā skaidiņu un ne-

viens nevarēja pateikt, vai tā sasniegs savu mērķi.
(Kā redzams, šai gadījumā Pumpuram bija loti labi

pakalpojuši viņa agrākie laivinieka gadi. Ref.).

Otrā rītā, ar saules lēktu, zaļumnieki sveiki pār-

brauca mājās. Es gan jaunkundzes pamācīju, lai uz

priekšu neuzņemas tādu interesantu ceļojumu ar ve-

cu vīru, jo nometnē netrūka daudz jaunu, staltu lat-

viešu tautības virsnieku. No tiem neviens neatteik-

tos jaunkundzes pavadīt uz zaļumballi. Tomēr vi-

ņas deva Pumpuram priekšroku."

Kā redzam, šis attēlojums runā nevien par Pum-

pura jauno sirdi, bet ari par viņa mūža biedres lielo

un patieso mīlu.

Neilgi pēc šī notikuma Pumpura ģimene pavai-

rojās ar meitiņu Elzu. Visumā abu Pumpuru laulība

bija svētīta ar četriem dēliem un divām meitām: dēls

Arturs dzimis 1877. g., Alma dzimusi Piebalgas Gai-

galos 23. jūnijā 1881. gadā, Teodors dzimis Tērbatā

8. septembrī 1884. gadā, Aleksandrs — Tērbatā 28.

februārī 1885. gadā, Indriķis Rīgā, Rūpniecības ielā

3. novembrī 1889. g. No viņiem Pumpura dzīvo man-

tojumu pašlaik cildeni reprezentē dēls Indriķis (ak-

tīvos karavīros) un jaunākā meita Elza.

Daugavpils gadi

Mūža pēdējais posms

Pumpurs bija uzsācis virsnieka gaitas mūža otrā

pusē. Gadi prasīja savu. Viņš nāca jau sestā des-

mitā. Viņu sāka nogurdināt virsnieka nemierīgā dzī-

ve, biežā pārvietošanās no viena garnizona otrā. Viņš
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nodomāja pāriet intendantūras dienestā Daugavpilī.

Toreiz nebija viegli iekļūt šai dienestā, jo intendantū-

ras mantu noliktavās parasti pieņēma tikai virsnie-

kus no aristokrātu aprindām, vai ari tādus, kas spēja

iemaksāt lielu drošības naudu.

Tomēr Pumpura kandidatūru atbalstīja ģen.

Richters un Pumpuram kārotā vieta bija rokā. Viņu

pārdēvēja par kara ierēdni (kollēģijas asesora pakā-

pē), un viņš sāka dienēt Daugavpilī.

Pumpura dzīvi Daugavpilī un viņa patriotisko

kvēli labi atceras mūsu ievērojamais kultūras dar-

binieks un rakstnieks Ansis Gulbis, kurš izdeva

Andreja Pumpura kopotus rakstus 1904. gadā.

Ari vēlāk A. Gulbis vēl pa divi lāgi izdevis A.

Pumpura kopotus rakstus. Viņš ar dziļu kultūras dar-

binieka prieku ir sekmējis ari šis rakstu izlases iz-

iešanu armijā un tautā. A. Gulbis ir loti tuvu stāvējis
A. Pumpuram, kāpēc ir loti interesanti ieskatīties tā

atmiņu dzīvā tēlojumā:

«Andrejs Pumpurs, sasniedzis kapteiņa pakāpē

Krievijas aktīvajā armijā maksimālo vecumu, netika

atvaļināts, bet pārcelts uz Daugavpils intendantūru.

Par Daugavpils intendantūras priekšnieku bija ģene-
rālis Pankovs, kurš veda plašu un izšķērdīgu dzīvi.

Viņu vēl pirms Pumpura nāves atvaļināja. Andrejam

Pumpuram bija samērā neliela alga, ap simts rubļu
vai mazliet vairāk mēnesī. Toties atbildīgs un grūts
dienests: pavadīt vairāk miljonu vērtīgos intendan-

tūras vilcienus uz Kaukāzu, Aizkaukāzu un Sibiriju.
Tas bija liels uzticības postenis, kādu piešķīra no-

pelniem bagātiem virsniekiem. Andrejam Pumpu-
ram šī slava kā Serbijas brīvības cīnītājam gāja līdz.

Atstādams ģimeni un upurēdamies radnieciskās sla-

vu tautas — Serbijas labā, viņš vēlāk kā virsnieks

visās krievu aktīvās armijas daļās, sākot ar viszemā-
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ko pakāpi, baudīja lielu cieņu. Un Pumpura raksturs

necieta gļēvulību un paviršību, jo viņš bija noteikts

runā un darbā, ar gaišu prātu un skaidriem, ētiskiem

dzīves uzskatiem, kam pamatā bija viņa verdošais

nacionālisms. Tanī laikā, ap 1900. gadu, latviešu na-

cionālo ideju stipri apkaroja pašu mājās dienaslapisti.

krievu ierēdņi Latvijā un vācu muižniecība. No at-

modas laikmeta darbīgajiem sludinātājiem Pumpurs

bija starp dzīvajiem pēdīgais. Bet bija aizmirsts Lāč-

plēsis un viņa ģeniālais autors.

Toreiz Daugavpils garnizonā, kura galvenā sa-

stāvdaļa bija 25. kājnieku divīzija, bija ierindoti daudz

latviešu virsnieku. Virsniekus kopoja Vidzemes pul-

ka kapteinis Ādams Kreicbergs. vēlākais Latvijas ar-

mijas ģenerālis. Nevien virsniekus, bet ari latviešu

intelliģenci, kas bija toreiz Daugavpilī saskaitāma uz

pirkstiem. Kapteinis Kreicbergs rīkoja pie sevis zi-

nāmos laika spīžos sanāksmes viesību veidā. Sa-

nāca kādi 10—15 dalībnieki. Mums bija liela svētku

diena, kad mūsu vidū kā krīvs atradās Andrejs Pum-

purs, atgriezies no dažu mēnešu ilgiem ceļojumiem.

Ne viņa ceļojumu piedzīvojumi, kuru atstāstīšanā sir-

mais dzejnieks-karavīrs bija skops, mūs interesēja,
bet viņa lielā personība, viņa liesmojošais nacionā-

lisms. Viņš stāstīja par Lielvārdi un Lāčplēsi, kā tas

radies, kādos apstākļos un kur pirmo un citus dzie-

dājumus uzrakstījis; slēpis un glabājis manuskriptu,

lai Melnā bruņinieka acs tanī neieskatītos, kodes un

rūsa to neiznīcinātu. Kad šī viņa mūža darba pēdē-

jā rinda bijusi uzrakstīta, viņš bijis dvēselē pacilāts

un garā lepns, ka nav savu mūžu lieti pavadījis,

dziesminieks sapņotājs, bet, varbūt, ari gaišreģis-pra-

vietis, savas tautas ilgu un varoņdarbu sludinātājs.

Tie bija svētsvinīgi brīži. Sirma dzejnieka acis

mirdzēja, viņa balss skanēja kā svētrīta lūgšanā.

Viņš stāstīja, ka braucis ar manuskriptu uz Rīgu
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pie hofrāta Bernharda Dīriķa un nodevis to iespieša-

nai. Ari par vienu otru dzejoli viņš stāstīja, kā tas

radies un kur to un kādos apstākļos uzrakstījis.

Man personīgi Andreja Pumpura labvēlība un

viņa iespaids loti daudz devis. Viņš uzticēja man

savu pirmo kopoto rakstu izdošanu, kurus rediģēja

un sakopoja Juris Kalniņš, kaut ari ar dažiem trū-

kumiem, kas vēlākos izdevumos novērsti. Andrejs

Pumpurs kā ideālists uzturēja mūsu nelielā pulciņā

Daugavpilī mošus un stiprus nacionālos centienus.

Viņā atmirdzēja senlatvju burtnieks, kas savā Lāč-

plēsī paudis latvju varonības garu un savā personībā

šo garu bija iemiesojis."

Vēsturiska satikšanās

Reiz Pumpuram bija jādodas tālā ceļā. Viņš

Daugavpils piestātnē nejauši ierauga Viļņas kara-
skolas audzēkņu grupu. Vingri, iznesīgi zēni, bet pa-

visam neizskatās pēc krieviem.

Grupas vidū viņa uzmanību saista kadets (jun-
kurs) ar lēnām, bet noteiktām kustībām. Viņa klu-

sais skats izstaro cietu, vīrišķīgu spēku. Kas ir šis

jaunais zēns, kurš neizprotamā kārtā saistījis sirmā

karavīra uzmanību?

Kadetu balsis paliek stiprākas. Viņš piepeši sa-

dzird mīļās dzimtenes skaņas. Nav šaubu, — tie ir

latvieši. Lūk, kāpēc tie neatgādināja krievniekus.

Un to jauno karavīru, kas tikko saistīja viņa uzma-

nību, biedri draudzīgi sauc par Jāni... Jānis, tas ir

zīmīgs seno latviešu vārds. Varbūt jaunā paaudze

atjaunos šī vārda seno, skaisto nozīmi. Varbūt šie

zēni ar saviem darbiem panāks to. ko. nespējām

mes, — vecā paaudze. Nez kā tas noticis, bet Pum-

purs jau stāv latviešu pulciņā:
„Sveiki, mīļie zēni! Es priecājos, ka jūs tik dro-
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ši runājat latviski un atnācu paspiest jūsu roku. Uz-

vedaties ari turpmāk tāpat. Lai jūs būtu kur bū-

dami, lai jums klātos kā klādamies, nekad nekauna-

ties atzīt, ka esat latvieši. Lai jums paveras laimīgas,
latviskas gaitas! To jums no sirds novēl vecais

Pumpurs!"

Jaunie kareivji dziļi saviļņoti, aizgrābti. Tie labi

pazīst rakstnieka darbus, tie iemīlējuši viņa patrio-
tisko dedzību. Nu viņi to skata vaigu vaigā.

Drīz pienācis laiks atvadīties. Pumpurs spiež

visiem roku. Bet visilgāk viņš skatās klusā un do-

mīgā jaunekļa acīs, itkā redzētu tais to, kas vēl ap-

slēpts citu skatam. Tad viņš stipri un izjusti satver
tā roku. Tas ir cildens, simbolisks rokas spiediens.

Sirmais Lāčplēsis svēti jauno Lāčplēsi!

Mūža vakars

Daugavpils posms Pumpuram nebija

rakstnieciski ražens.

Kāpēc? Par to dzejnieka kundze savās atmiņās iz-

sakās: «Pumpuram Daugavpilī nebija mierīga dzīve.

Viņam pastāvīgi vajadzēja braukt ar lieliem trans-

portiem uz daudzām Krievijas pilsētām. Par brau-

cieniem samaksāja ar lielām ceļa naudām. Nu va-

rēja dzīvi pārpilnībā baudīt lieliem malkiem, no kā

Pumpurs ari neatteicās. Kad viņš atgriezās no ce-

ļojuma, tas lielākais pāris nedēļas uzturējās mājās,
līdz atkal vajadzēja doties ceļā ar jaunu transportu.
Tā Pumpurs gandrīz pilnīgi atsvešinājās no mājām.

Likās, ka ari dzeja ir aizmirsta, lai gan priekš dze-

jas bija vielas diezgan. Pumpurs jau bez rūpēm ce-

ļoja, sēžot uz mīkstiem dīvāniem, uz tālām zemēm

un jūrām. Kad par to kādu reizi bija runa, viņš aiz-
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bildinājās ar nevaļu. Kad būšot no dienesta darīša-

nām pavisam brīvs, tad nokavēto darbu padarīšot."

No tā varam secināt, ka šo ceļojumu laikā Pum-

puram tomēr būs bijis diezgan daudz par ko rūpēties.

Ari viņa organisms vecuma dienās vairs tik labi ne-

panesa ceļošanu kā pusmūža gados. 1896. g. Pum-

purs devies no Daugavpils ar mantām uz Tiflisu,
1897. g.

—

uz Taškentu, 1898. g. — atkal uz Tiflisu.

Tālākos gados viņam iznācis aizbraukt pat līdz Port-

Arturai, iemetot pa ceļam skatu Konstantinopolē, In-

dijas ostās un Singapurā.

Viens no Pumpura tālajiem ceļojumiem (uz

Mandžuriju) viņam izrādījies liktenīgs. Pēc 11 mē-

nešiem Pumpurs pārradies mājās ārēji vesels, atve-

dot līdz ari 700 rubļus ietaupītas ceļa naudas (kaut

ari visumā viņš neesot bijis sevišķi taupīgs). Starp
citām mantām pārvedis divas japāņu urnas. Nolie-

kot tās sievas priekšā uz galda, viņš teicis: „Tai vie-

nā sievas pelni, otrā — vīra asaras."

„Var būt ari otrādi," sieva ātrumā atteikusi.

Viņa toreiz nav nojautusi, ka tās vārdi būs liktenīgi.

Izrādījās, ka Pumpurs jau bija atvedis sev līdz nā-

vīgu kaiti. Rudenī viņš sāka žēloties par sāpēm,
kas ikdienas palika nežēlīgākas.

Tanī laikā, 1901. g., viņu gan paaugstināja die-

nesta pakāpē — par galma padomnieku. Bet nebija
īstais laiks par to priecāties, jo vajadzēja doties uz

kara slimnīcu. No tās Pumpurs atgriezās pēc 4 mē-

nešiem vēl vairāk savārdzis. Ķermeņa iekšpusē auga

daudzi augoņi. No virspuses tie izskatījās kā cieti

kamoli. Bet viņi slimniekam nodarīja tādas sāpes,
ka sāpīgās vietas vajadzēja aptīt ar vati. Viņam bija
jākliedz, ja tam pieskārās pat ar kreklu.

Tā bija reta, nežēlīga slimība, kas no daudziem

tūkstošiem piemeklē tikai nedaudzus. Viņa mūža

biedrei ārsti vēlāk izteikušies: „Tas bija nežēlīgais
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ļaundabīgais audzējs „sarkoms", kas ieperinājās or-

ganisma audos. Nāve parasti iestājas tad, kad lielie

augoņi ķermeņa iekšienē pāriet pušu."

lesākās gari un ilgi ciešanu mēneši. Ārstu māk-

slai bija grūti cīnīties ar toreiz maz pazīstamo slimī-

bu. Visvairāk ar to cīnījās paša slimnieka pacietība

un tuvinieku gādība.

1902. g. maijā izmēģināja Ķemeru sēra vannas.

Bet ko tās varēja daudz vairs līdzēt? Pēc 2 nedē-

ļām slimnieku pārveda uz Rīgas kara slimnīcu. Te

23. jūnijā Pumpurs ari izbeidza savas lielās ciešanas.

Lielam pavadītāju pulkam klātesot, Pumpuru

guldīja pēdējā atdusas vietā Rīgas Jēzus draudzes

kapos. Pie kapa stāvēja viņa 80 gadus vecā mā-

muļa, sagrauztā mūža biedre, bērni, tuvinieki, daudzi

draugi, vairāku organizāciju pārstāvji un daudz ide-

jisko cīņu biedri.

Pēc mācītāja svētrunas jo daudzi runātāji cil-

dināja aizgājušo. Advokāts Vēbers uzsvēra: „Uz šo

kapu ceļš nekad neaizaugs." Simtiem Jāņu ziedu un

vaiņagu pušķoja lielā dzejnieka pēdējo atdusas vietu,

simtiem draugu un cienītāju ar dzijām sērām nolieca

galvas pie viņa kapa.

Tautas ceļš uz Lāčplēša dzejnieka kapa vietu

tiešām nav aizaudzis un ari nekad neaizaugs. Tāpat

nekad neaizaugs latvju siržu ceļš, uz kura tauta sa-

stopas ar sava lielā dzejnieka cildenajiem tēliem.
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Edvins Mednis

Lāčplēša atdzimšana

Lāčplēša teikas pārveidotājs tautas varoņ-

teikā

Ka latvju tautas gars pārvērtas Lāčplēša gara

Lāčplēša lielais uzdevums tagadnē

Mūsu tauta pēc neatkarības zaudēšanas bija pra-

tusi 700 gadus uzglabāt dzīvu brīves un varonības

garu. Citādi tā pie brīves un neatkarības nekad ne-

būtu tikusi. Pie pirmās izdevības pat grūtākos laikos

latvji turpināja cīņas par savu nacionālo kultūru,

saimniecisko stiprumu. Tie devās ari tieši kareivis-

kās cīņās, lai rūdītu spēkus lielai, izšķirīgai cīņai.

Tas bija visas tautas dzīvais un drošais
.

gars,

kas to vadīja un stiprināja šais cīniņos. Tas ilgi sau-

cās latviešu gars, līdz tas dabūja apzīmējumu — Lāč-

plēša gars. Tautas gars palika Lāčplēša gars. Un

Lāčplēša gars — tautas gars.

Liels dzejnieks bija no jauna atdzīvinājis lielu

tautas teikas tēlu un tas ar jaunu spēku turpināja dzī-

vot tautā. Tas no tautas varoņa pārvērtās tautas

varonības simbolā.

Nebrīves laikos Lāčplēsis vadīja brīves sapņotā-

ju pulkus. Brīves cīņās viņš simboliski nostājās latvju

karotāju priekšgalā. Tad daudzi karotāji kļuva par

Lāčplēša līdzgaitniekiem.
Ari otrās brīves cīņās — par latvisko Latviju —

vadītājs bija Lāčplēša gars. Tautas vadonis bija

sekmējis tā jaunu atmošanos un nostiprināšanos
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latvju tauta. Tautas gars, patiešam, ir kļuvis Lač

plēsa gars.

Tagad mēs ar palielinātu interesi vērojam Lāč-

plēša pirmtekas. Mēs biežāk jautājam: kā visas tau-

tas gara acu priekšā nostājas šis latviskais varonis?

Andreja Pumpura episkās poēmas «Lāčplēsis" pa-

matakmens ir veca tautas teika par lielu stiprinieku.

Latviešu tautiskās atmodas laikā sāka kasīt nost sū-

nas no daudzām pusaizmirstām tautas gara man-

tām.*) Tad jaunā, dzejiskā spilgtumā atmirdzēja
ari šī senā varoņu teika. Pēc paša dzejnieka vār-

diem, viņš šo teiku jaunības dienās dzirdējis savā

dzimtenē — Lielvārdes apvidū. Tās saturs īsumā

bijis šāds:

«Lāčplēsis jeb Lāčausis radies no lācenes, lāču mātes,

«kuru kāds meža iemītnieks sev pieradinājis par sievu. Au-

«got tas ātri attīstījies par lielu, staltu jaunekli. No savas

«mātes tas tikai mantojis lāča ausis un lielu stiprumu, kādēļ

«to nosaukuši par «Lāčausi". Pirmajos jaunekļa gados tas

«iztīrījis tēva mājas apkārtni no plēsīgiem zvēriem: lāčiem,

«vilkiem un meža cūkām, kurus tas parasti, aiz žokļiem sa-

«kerdams, pārplēsis. Tā ir dabūjis nosaukumu «Lāčplēsis".

«Vēlāk viņš ceļojis apkārt pa Latviju darba meklēdams; bet

«viss, ko tas darījis, noticis ar pārlieku lielu stiprumu, kur

«salauzījis visas darba lietas. — Tā reizi tas bijis par pār-
«cēlēju pie Daugavas; kad ļaudis uz celtuves salasījušies,

*) Tautiski īpatnējo «Lāčplēsi" Pumpurs ir ietērpis
dainu pantmērā. Nācās ņemt, kas vēl bija atlicis no tautas

gara mantu atliekām. Tai ziņā viņš uzņēmies daudz grūtāku

uzdevumu, kā somu „X aleva 1 a s" sastādītājs Lenrots un

igauņu „Xalevip o c g a" autors Kreucvalds. Viņiem vis-

pirmā kārtā vajadzēja sakrāt tautas atmiņā uzglabātos frag-

mentus, saistīt episkā vēstījumā, piedzejojot tikai nepiecie-

šamo sakaru vietās un epizodēs. Lai ari Kreucvaldam pār-
met zināmu patvaļu, viņa rīcībā bija nākušas

(<
Pāri 7000 rin-

das, gandrīz divtik, cik ietverts «L ačp 1 ē s ī", t. i. 4800 rin-

das. Bet Lenrotam bij daudz vieglāki veikt savu uzdevumu.

Kalevalas 50 rūnas sastāv no 22.795 rindām, bet Kalevipoega

20 dziedājumos ietvertas 19.000 rindas.
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«viņš sācis airēt, bet tūliņ pēc pirmiem vilcieniem airēs salū-

zušas un celtuve būtu ierauta straumē un sadragāta, ja Lāč-

plēsis nebūtu airu vietā izlietājis plaukstis, — viņš ar plauk-

„stīm sācis tik spēcīgi airēt, ka celtuvi atgriezis no straumes

„un pārvilcis laimīgi otrpus Daugavas. Pēc tam tas saderējis

«pie kāda kuniga par puisi, kurš tam uzdevis visādus grūtus

„darbus izdarīt, kā: ar lāčiem art, velna dzirnavās kviešus

, malt, nogrimušo pili uzcelt, milzi aizdzīt un t. t„ arvienu

«apsolīdams s vu skaistuli meitu par sievu. Lāčplēsis visu

«izdara un atsvabina zemi no visādiem mošķiem un briesmo-

ņiem. Beigās kunigs vairs nevar liegt apsolīto un Lāčplēsis

„dabūn viņa skaistuli meitu par sievu un dzīvo kādu laiku

«laimīgi.

«Aiz septiņām jūrām dzīvoja kāda briesmīga ragana;

«tai bij dēls ar trim galvām. Viņš katru rītu gāja pie mātes

„un vaicāja: ~.Māte, vai es esmu stiprākais visā zemē?""

«Arvien viņa atbildēja ar „jā". bet pēdīgi sacīja: ,
„Būtu gan

.«stiprākais visā zemē, ja aiz septiņām jūrām nedzīvotu

«Lāčplēsis, kurš vēl stiprāks par tevi."" Nu dēls mātei mie-

«ru nelika, gan lūdza, gan draudēja, lai tā caur savu velna

«skolu izdabūjot, kā Lāčplēsi varētu pārspēt. Ragana nu

«skrēja pie visiem velniem, bet neviens nezināja padoma, ka-

„mēr pēdīgi pats Līkcepure pamācīja, ka Lāčplēša spēks pā-

rstāvot vļņa lāča ausis; — ja tās nocirstu, tad viņš būtu kā

«cits cilvēks. Raganas dēls, to zināt dabūiis, devās uz Lat-

«viju. Viņš skrēja, ka vētra sacēlās un visas straumes Dau-

« gavā šņāca briesmīgi. Lāčplēsis, to dzirdējis, devās bries-

«moņam pretim, tie sastapās pie Daugavas. Lāčplēsis cirta

«pirmais ar savu smago zobenu un nocirta raganas dēlam

«vienu galvu. Šis cirta atpakaļ un nocirta Lāčplēsim labo

, ausi; tūliņ labā roka zaudēja stiprumu un nevarēja turēt

«smago zobenu. Tādēļ viņš saķēra zobenu kreisajā rokā un

.nocirta raganas dēlam otro galvu. Tas cirta atkal un no-

«cirta Lāčplēsim kreiso ausi, un tūliņ kreisā roka zaudēja

«stiprumu, smagais zobens nokrita zemē. Bet ari raganas

«dēls bija pazaudējis divas galvas un caur to palicis divas

«trešās daļas nespēcīgāks. Nu Lāčplēsis metās tam virsū,
«tie sakampās ar rokām un sāka lauzties. Viņi lauzās līdz pat

«vakaram, bet krēslai metoties tiem slīdēja kājas un abi ie-

«gazās no krasta atvara dzelmē."

Šī Lāčplēša teika pēc Pumpura aizrādījuma at-

šķiras no visām pasakām nevien ar to, ka tā turas

pie vietas, pie Daugavas, kur Lāčplēsis dzīvojis,

darbojies un cīnījies, bet vēl vairāk ar to, ka pēc

vecas māņu ticības lācis ir velna aizdzinējs un bur-
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vekju iznīdētājs. — Agrāki ticēja, ka no tās mājas,

kur lācis par nakti piemīt, bēgot visi Jaunie gari;
lāču vadātājs varot droši iet caur kapsētām un ci-

tām bailīgām vietām, tam nekādi mošķi un spoki

nedrīkstot rādīties. Bez tam Pumpurs dzirdējis tādu

paruņu ļaužu mutē: Ja kāds pie darba, visus spē-

kus pieliekot, kādu lietu salauž, tad saka: „Viņš ir

tāds kā Lāčplēsis!" Pie Lieljumpravas muižas un

dažos citos pagastos Lāčplēši ir māju vārdi.

Lāčplēša teikas episkās īpašības pēc Pumpura

atzinuma parādās jo gaišāki, ja to salīdzina ar dažām,

mums zināmām veco epu teikām, kurām tā loti

līdzīga. Visi indiešu, grieķu epu varoni ir, ja ne

taisni dievu vai dieviešu dēli, tad vismazākais viņu

pēcnākamie, apdāvināti ar pārdabīgu spēku. Lāč-

plēsis ari nav radies no cilvēku mātes. — Tādu

teiku, kur dievi, dievietes vai ari cilvēki ar zvēriem

pēcnākamus radījuši, atrodam pie veciem indiešiem

un grieķiem diezgan daudz. Bez tam Lāčplēsis kā-

du laiku ir par pārcēlēju pār Daugavu, tas ir mītiski

pār lielo ūdeni, itin kā grieķu mītiskais pārcēlējs uz

ēnu pasauli. Veco epu varoņi ir nepārvarami. Ti-

kai pie viņu miesas ir vieta, kur tos var nāvīgi ievai-

not (kā piem. Achilla pēda). Pie Lāčplēša ir tāpat.

Viņš ir nepārvarams, kamēr tam nenocērt abas lāča

ausis.

Pumpura biogrāfi domā, ka viņš zināmu ierosi-

nājumu būs saņēmis ari no Jordana, kaut ari tā skali

piūsiskās tendences latvju dziesminiekam nebija pa

prātam. To varot secināt no tā, ka Pumpurs polē-

mizējis ar Jordanu, tā tad labi pazinis tā ieskatus.

Tomēr šie biogrāfi galu galā atzīst, ka Pumpura va-

roņi ir izauguši no viņa paša personības romantis-

kiem vērojumiem un jūsmojumiem.

Atgriežoties pie pašas Lāčplēša teikas, vel jāap-
rāda kāda cita tās īpašība. Lāčplēša māte ir 1ā -
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c c ne, — lāču māte, kuru kāds meža iemītnieks ir

pieradinājis sev par sievu. Tāds motīvs citu tautu

folklorā sastopams loti reti. Daudz biežāk lācim pie-

dēvē vīra lomu (lācis — uzbrucējs, nolaupītājs,

uzmācīgu iegribu piepildītājs). Tādu lomu lācis iz-

pilda daudzās teikās un pasakās: Jornandas leģendā

par gotu karaļu rašanos, franču teikā par Žannu dc

ĪTJrs, basku — par Hart-Jumu, krievu — par Jāneni-

Lāceni (vienu no pēdējām teikām uzrakstījis pat tā-

lajā Minusinskā krievu kultūrpētnieks AI. Amfiteāt-

rovs). Sahalinas salā aini gan uzskatot par saviem
,

ciltstēviem kādu pusdievu, kuram devusi pēcnāka-

mos lācene. Bet šādas lācenes teikas ir, kā jau ap-

rādīts, samērā retākas. Viena no lāceņu ciltsmātēm

dzīvojusi senā Grieķijā. Sākumā par lāceni un savu

ciltsmāti senie arkādieši uzskatījuši dievieti Artemi-

du. Bet bijis zināms, ka viņa aizvien bijusi jaunavī-

ga, tāpēc ar laiku palicis neērti to uzskatīt par cilts-

māti. Tad šī loma piešķirta kādai nimfai (no Arte-

midas medību svītas) — Kallisto. Uz šo nimfu bija

metis kvēlus skatus Olimpa augstākais dievs Ceuss

un viņu attiecību auglis bija — karalis Arkass. Par

šo sakaru nu uzzināja Ceusa sieva — greizsirdīgā

dieviete Hera. Par to padzirdēja ari tikumīgā Arte-

mida. Pēc tam viņas abas pārvērta skaisto nimfu —

lācenē. Pēc vairākiem gadiem šo lāceni medībās

tikko nenogalināja viņas dēls karalis Arkass.

Lai novērstu mātes slepkavību, Ceuss tos abus

pārvērta spīdekļos un iecēla debesīs. Tā Kallisto

bija pārvērsta Lielā, bet Arkass — Mazā Lāča

zvaigznājā. Varbūt šo īpatnējo grieķu Lācenes teiku

ari bija dzirdējis Pumpurs, jo viņš savā epa ievadā ir

pieminējis grieķu un romiešu leģendas.
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Kur atrodas Lāčplēša spēka, — varenības un va-

ronības avoti? Ko nozīmē Lāčplēša piedzimšana no

lāča mātes un lielā vientuļa mežā? Lāčplēsim ir bi-

jis liels un būtisks sakars ar dabas spēkiem, kas sim-

bolizēti ar lāci.*) Tas savā ziņā bijis ari sakaros

ar zemes māti (dabu), kurai pieskaroties stiprinājis

piem., spēkus grieķu teiksmainais Antejs. Tam bijis
ari dzīvs sakars ar tautas dievišķīgajiem spēkiem,
kas izpaudušies lielajā vientulī. Vēlāk šie spēki stip-
rināti tiešā satiksmē ar tautu un tās gara bagātībām.

Līdz ar to viņā nostiprinājās pārdabiskie, dievišķie

spēki, kuri bija iedzimti šim varonim. Šie spēki (die-

višķā un cilvēciskā varens apvienojums) Lāčplēsi

noteikti pacēluši pāri citiem cilvēkiem.

Lāčplēsis jau jaunekļa gados dzird no sava au-

džu tēva dzejiskus aprādījumus, cik mīla un dārga

ir mūsu tēvuzeme un ka jāturas pie tautas ierašām,

un ka ikvienam jauneklim ir cildenākais uzdevums,

briesmu brīdī steigties savai tēvijai palīgā. Nav cil-

denākas nāves, kā mirt par savu dzimteni un tautu.

Ne par velti jau tautas dziesmas pauž, ka karā kau-

tie nav pieskaitāmi citiem mirušiem, jo tie iegūst se-

višķu goda vietu Veļu mātes mājokļos.

Tālāk, Lāčplēsis no Lielvārdes pils nonāk Burt-

nieku pilī, kur tas šai tēvijas un tautas mīlestībai at-

rod ari dziļāku pamatojumu — seno latvju gudrajo

rakstos. Šeit viņš redz, ka līdz šim it kā neapzinīgi

snaudušais patriotisms un tautiskums ar dziļām sak-

nēm sniedzas līdz pašai dievībai. Viņš pārliecinājas,ka

par tautu un tēviju ir nomodā a:i latviešu Dievs, un

ka īstam varonim Viņš nekad neliegs savu palīdzību.

Lāčplēsis kļūst tautiskās brīves cīnītājs. Viņš

*) Lāčplēsis bērnībā lielo spēku dzēris no ~lācenes pie-
nainām krūtīm". Šinī ziņā viņa bērnu dienas atgādina Ro-

mas teiksmaino dibinātāju Romula un Rema bērnību, kurus

zīdījusi stipra vilku māte.
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mazāk karo ar dažādiem mitoloģiskiem tumsas spē-

kiem, bet vairāk ar tautas vēsturiskiem ienaidnie-

kiem (bruņiniekiem). Lāčplēsis nevar izbeigt cīņu,

līdz tā nebūs pārvērsta uzvarā. Līdz tauta atkal būs

brīva un varēs pati savu likteni lemt, vairs neuzklau-

sot svešzemju kungus.

Lāčplēsis gan dažbrīd Pērkona uzdevumā cīnās

ar dažādiem velniem, raganām, tumsas spēkiem, kas

negrib ļaut pacelties virszemē Gaismas pilij. Tomēr

Šis Gaismas pils apzīmējums ir noteikti izprotams

kā tautas gaišo brīves cerību simbols. No vienas pu-

ses dzejnieka spalva kalpo tā laika tautiskām tra-

dicijām, latvisko dievu kultam. No otras puses tā

lieto puķainu, gleznainu valodu, lai izvairītos no

cenzūras pūka. (Šai ziņā visizdevīgāki bija aizslēp-
ties aiz simbolu kokiem. Gaismas un tumsas cīņu jau

varēja iztulkot dažādi.)

Tomēr Lāčplēša cīņu nozīmīgums kļūst daudz

plašāks nekā sākumā to varbūt ir gribējis tik atklāti

pateikt dzejnieks. Piem., Dievu sapulcē Antrimps

saka:

„Svešajo naidnieku kuģus

Dragāšu Baltijas jūrā,
Līdz reizi Baltijas (domāts Latvijas. Ref.) karogs

les, plivinās pasaules jūrās."

Tās taču ir skaidri izteiktas patstāvības ilgas.

Lai ieskatāmies ari 11. dziedājuma 75. pantā:

„Nesēro daudzi, slavenais tautieti,
Pēc gadu simteņiem modīsies tauta,
Un sevim brīvību iekaros atkal,
Pieminot vectēvu slavenos darbus."

Tas ir noteikts mūsu brīves cīņu pareģojums!
Dzejnieks ir devis vārdu savas dvēseles noslēpumai-

4*
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niem spēkiem, kas ar viņa muti ir pauduši kvēlus pa-

reģojumus un varenus latviskās varonības stāstus!

Cik liela ir bijusi dzejnieka gaišredzība un cik

varena ir bijusi tā dzejiskā iedvesme, rāda ieskatī-

šanās to laiku faktiskajos apstākļos. Par tiem

viens no mūsu pazīstamiem kultūras vēsturniekiem

izsakās: „Pag. gadsimta 70. gados latvietis nereti sa-

dzīvē drebēja katra vācu varas vīra priekšā un mī-

lestības lietās labprāt citēja vācu pantiņus. Tas «Lāč-
plēsī" tika pārtērpts seno varoņu cauņu vai bruņu

cepurēs, zobens dots rokā, celts zirgā, sūtīts kara-

laukā tālās zemēs, jūrās, kaut labi ne zvejnieka lai-

vas nebij redzējis. Pumpura tautiskos cīnītājus, kā

pats to „Kurmī" aprakstījis, tiesneši, muižas stārasti

un piķieri tvarstīja mežos un krūmos kā zaķus, lai

varētu padarīt par karavīriem, krievu kareivjiem.

Laimdotas un Spīdalas, pelavu maizi grauzdamas,

gāja muižās kārtnieču gaitās." Šai raksturojumā gan

ir pa daļai sabiezinātas krāsas, tomēr tas ietver zi-

nāmu patiesības rūgtumu. Dzejnieka fantāzijai bija

noteikti jāpaceļas pāri savam laikmetam un laikam.

Tas viņam, ar retiem izņēmumiem, ari pilnā mērā ir

izdevies.

Lai pavērojam, piem., cik cildeni un cēli Lāčplē-

sim viņa darbā palīdz Laimdota, kā mūžīgās sievie-

tības glabātāja un varonības iedvesmotāja! Pum-

purs liek ari, lai Lāčplēša vīrietīgais krietnums iz-

paustos viņa īstā mīlā uz Laimdotu. Šī mīlestība Lāč-

plēsim visu mūžu paliek vienīgā. Viņš paliek tai uz-

ticīgs visu mūžu par spīti visiem Spīdalas mulsinā-

jumiem. Ari Spīdalai ir sava loma varoņa dzīvē.

Tās mīla, atriebe un naids ierauj Lāčplēsi daudzās

liktenīgās cīņās.

Lāčplēsis nekad nepiemirst, ka viņam kāda

augstāka vara uzticējusi lielu uzdevumu, kas tam

noteikti jāveic. Kad reiz tomēr naidnieka pārspēks
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un viltība pieveic mūsu varoni, cīņas lāpu jo augsti

patura savās rokās Laimdota. Viņa gaida Lāčplēsi,

lai tas atkal uzsāktu cīņu, kas, beidzot, tautai atdotu

brīvību.

Lāčplēsis tā tad cīnās ne par sevi, bet par visu

tautu. Tikai tā viņš kļūst īsts varonis. Tautas atmi-

ņā viņš no teikas varoņa pārvēršas par visas tautas

varoni.

Viņa varonība, kā to aprāda pazīstamais kultūras

pētnieks A. Goba, nes uz savas pieres dievības atspī-
dumu. Dievība, būdama mūsu ideālā un absolūtā

brīvība, pati par sevi ir liels brīvības un līdz ar to

varonības avots. Lāčplēsim tiešām brīvība ir Dievu

aizsardzībā, kā to jau minētā sanāksmē Pērkons pa-

saka: „Šis staltais jauneklis iraid mans svētītais aug-

stākiem mērķiem." Brīvība tuvojas un saplūst ar

tautas reliģiju, ar sentēvu dievestību, un varonībā

runā reliģiskais spēks.

Pumpura «Lāčplēša" lasītājs ir ievērojis, ka va-

ronim tomēr gadās brīži, kad varonības un spēka

krājumi it kā izsīkst, un ka nupat jau taisās pienākt

pēdējā stundiņa. Tā nogrimušajā pilī, tā nāves salā.

Atliek tikai viens uzbrukums no ienaidnieka puses,

un mūsu varonis būs ietriekts zemē. Bet tad — Lāč-

plēsis atminas Staburadzes spogulīti. Šis

mazais latviešu dieves dotais brīnums viņu glābj.

Pretinieks tam nespēj vairs kaitēt. Bet kas ir šis

mazais spogulītis? Staburadze, dodama šo brīnuma

lietu, saka: „Ņemi šo mazo spogulīti no manis kā pie-
minas zīmi, un kad reiz ļaunajie uzmācas tev, to āt-

rumā turi tiem piiekšā: tūliņ tie paliks kā bezspēcī-

gi, jo ieraudzīs Pērkona ģīmi."

Tautiskas atmodas laika vel domāja, un līdz ar

to ari Pumpurs, ka senlatvieši Dievu saukuši Pēr-

kona vārdā. Šis uzskats pēc A. Gobas atzinuma at-

metams, jo tautas dziesmu pētījumi rāda ko citu. Iz-
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tu'kojot tikko aprādīto mūsdienu saprotamākā valo-

dā, šis spogulītis rādītu — Latviešu dievestīgo spēku,

latvietību mūžības apmirdzējumā un spēkā. Pacel-

dams spogulīti, Lāčplēsis it kā atrod ātru un drošu

ceļu pie vislielākajiem un mūžīgajiem spēka avotiem,

un šie nu ir tādi, kas nekad nevar izsīkt. Paceļot

spogulīti, izgaist visas šaubas, latvietis kļūst pi 1 -

nestīgais latvietis, kam pat brīnums

iespējams.

Pumpura «Lāčplēsis" izveidots no vairākām

episkām dalām: tautas teikām un pasakām, klau-

šu laužu dzīves un laikmeta tēlojumiem. Sa-

turā iekomponēts mīlestības stāsts, 70. gadu sen-

timentālā garā. Tomēr viscaur dzīvi izpaužas tau-

tas teiku elpa un arvien sajūtams dzejnieka gara spa-

rīgs — pravietisks un varonisks lidojums.

Lāčplēša zobens atstaro Latvijas sauli, vina ska-

tā mirdz īstas varonības kvēle. Vina piere atblāzmo

lielo, dievišķīgo vēlējumu.

Kad stāvam šai trīskārtīgā apstarojumā, mēs vēl

gaišāki saredzam, ka Lāčplēša uzdevums vēl nav pa-

beigts. Visai tautai, sekojot Vadoņa norādījumiem,

jāturpina lielā cīņa par latvisko Latviju, latvju gara

varenību un mūsu brīves tālāku nodrošināšanu.
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I. dziedājums

Dievu sapulce.

Zilajā debesu velvē,

Pērkona brīnišķā pilī,
Kur mājo mūžīga gaisma,

Kur nemitas priecība jauka,

Sabrauca Baltijas Dievi

Klausīties Likteņa tēvu,

Kurš baltas, nebaltas dienas

Gan nolēma raibajā mūžā.

Pērkona sirmajie zirgi

Stāvēja sedloti galmā:

Caur sedliem gaismiņa ausa,

Caur iemauktiem saulīte lēca.

Patrimpam kūlīšu rati,

Zeltoti stiebriņi spieķos;

Ar vaska dzelteniem zirgiem

Ir aizjūgti Patrimpa rati.

Pakola melnajie zirgi

Kaulainās kamanās jūgti,

No ribām balzoni, slieces

Un atzveltnes, ilksis no stilbiem.

Antrimpam zvīņaini zirgi,

Zaļgani niedri.ņu rati;

No skaistiem gliemežu vākiem

Lokanais sēdeklis taisīts.

Līgo un Puškaitis abi

Sēdēja ziedaiņos ratos;
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Ar ātriem spārnotiem zirgiem
Tie laidās caur varvīksnes vārtiem.

Dievu un Pērkona dēli

Pagalmā ieradās, jāšus;

Tiem bija zeltoti sedli

Un iemaukti dimanta kalti..

Austra un Laima un Tikla,

Daiļajās Saulītes meitas,

Ar rožu vizuļu ratiem

Un spīdošiem kumeļiem brauca.

Daiļajās Saulītes meitas

Turēja zeltotus grožus;

Pār viņu celiņiem bira

Gan vizuli sudraba, zelta!

Likteņtevs, mūžīgais, sirmais,

Sēdēja dimanta klonā;
Pa labo Pērkons un Patrimps,
Pa kreiso Pakols un Antrimps,

Tālāki Puškaitis, Līgo,

Dievu un Pērkona deli;
Tad Austra, Laima un Tikla

Un daiļajās Saulītes meitas;

Tad vel pulks mazāko dievu

leņēma sapulcē vietas,

Jo visi labajie gari

Še varēja klausīties sanākt.

Likteņtevs, mūžīgais, sirmais,

Pacēlās sēdeklī savā

Un vārdos tumšajos pauda

Viņš sapulcei lēmumu šādu:

„Aizmūžā notika brīnums!

«Dzemdēja jaunava Gaisma

„Un varens dieva dēls nāca

„Virs pasaules noliktā laikā!
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«Mācīja vareni, jauki

«Cilvēkiem dievību atzīt

„Un pašiem tikumos augstos,

«Kā dievībai līdzīgiem dzīvot.

«Ļaunajie turējās pretim,

«Pēdīgi — nokāva viņu;

«Bet pekle nespēja turēt

«Pie sevīm to tumšajā varā:

«Varenais cēlās no nāves,

«Uzbrauca godībā augšām!

«Tas vārds gan zināms jums visiem,

«To pasaulē nosauca — Kristus.

«Drīzumā mācības labās

«Pieņēma pasaules tautas;

«Tik žēl, ka cilvēki paši

«Tās grozīja ļaunīgā prātā.

«Nolemts ir, Baltijā ari

«Kristīgo ticību ievest,

«Bet dieviem atļauts ir locīt

«Pēc iegribas cilvēku prātu!"

Pērkons nu paceļas teikdams:

~Likteņa lēmumam nākas

«Ir dieviem padoties pašiem;

«Bet apsolos tomēr pie sevim

«Apsargāt latviešu tautu.

«Mācības atvēlu labas

«Ticības nesējiem šeitan

«Nolūki citādi priekšā:

«Tie gribēs Baltijas zemi

«Sev iekarot, kalpināt tautu.

«Centieniem šādiem es būšu

«Pretim un tādēļ, tik tiešām,

«Kā es tos akmeņus šķeļu

«Un stiprākos ozolus spārdu,



62

«Agri vai vēlākā laikā

«Zibeņiem satriekšu visus,

„Kas manu latviešu tautu

~Še kalpināt, nospaidīt dzīsies!

«Vasarā, Ziedonim nākot,

«Auglīgu lietiņu došu,

«Pa dienām tīrīšu gaisu

«Un naksniņā uguni šķilšu;

«Vienmēr tuvumā būšu

«Dabā es latviešu tautai,

«Tā dzirdēs Pērkona balsi

«Un — nezaudēs Pērkona vardu!

«Vēlēju ari jums citiem

«Darīt šai priekšzīmei pakaļ,

«Ikkatram savējā vietā

«Un savējā noliktā kārtā!"

Patr i m p s nu pacelies teica:

«Baltija maizītes zeme,

«Bet zelta briedušas vārpas

«Tik vienīgi latviešiem došu;

«Latvieši Baltijas druvās

«Bagātus pļāvumus savāks,

«Bet svešajo arkli un sirpes

«Gan celmaiņos līdumus lauzīs!"

A n t r i m p s tad sacīja talak:

«Baltijas Baltajā jūrā,

«Kur plosās ziemeļa vēji

«Un virulo paslēptas radzes,
«Svešajo naidnieku kuģus

«Dragāšu Baltajā jūrā,

«Līdz reizi Baltijas karogs

«les, plivinās pasaules jūrās!" —

«Vēlāku Pakols tad teica:

«Peklē būs svešajiem vieta,
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«Bet latvju varoņu gari

«Jo projām pa Baltiju lidos,

«Ziemeļa blāzmā un baigos

«Kaudamies, savējos baidīs,
«Bet Veļos nākdami, svētīs

«Tie latviešu īstajos dēlus!"

Kad šādā kārtībā visi

Pērkonam solīj'šies bija,

Tad Līgo pacēlās beidzot

tin sapulcē runāja šādi:

«Skaitos gan īsti pie dieviem

«Mazākiem latviešu tautā,

«Bet Likten's nolēmis manim

«Pie tautības mīļāko vietu:

«Uzturēt dziesmības garu

«Tautiešiem visādos laikos

«Un locīt, jūsmināt sirdis

«Caur seram un priecīgam dziesmām

«Līgo vārds nezudīs ari

«Mūžīgi tautiešu mutē,

„Ja vecā dievība šeitan

«Ar citādi aizmirsta tiktu,

«Tad tautas dailīgas dziesmas

«Tiksiet jūs slavēti visi,

«Tu, Pērkon, Laimiņa, Tikla

„Un dievdēli, Saulītes meitas.

«Šie vārdi, vareni dziesmās,

«Vēlāki modinās tautu

„No jauna gaismota gara,

«No jauna iet brīvības karā!"

Sapulce gāja uz beigām,
Dievi jau gribēja šķirties,

Kad Staburadzīte nāca

Un pēdīgi prasīja runāt;
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Sacīja: „Nāku no mājām,

«Nesdama dieviem par vēsti,

„Kas šonakt gadījās manim

„Pie atvara vecajiem vārtiem:

„Sēdēju vērpdama miglu

~Nakti uz Stabraga klintes;

„Jau saule pietinās pilna

„Un gailu laiks nebija tālu,

„Te redzu lidojot gaisā

«Jājošas raganas divas;

„Uz līkiem ozola bluķiem

„Tās laidās pār Daugavu pāri.

«Piepeši nometa viņas

«Atvarā jājamo bluķi;

«Uz otra sēdušās abas,

«Tas aizskrēja ātruma projām.

«Gribēju palūkot, zināt,

«Kādēļ gan viņas tā dara,

«Es laidos atvarā iekšā

«Un ievilku bluķi pie sevis.

«Bet kā es brīnījos redzot

«Caurajā viducī bluķī

«It skaistu jaunekli guļot,

«Kurš apreibis, apģībis bija,

«Izvilku jaunekli bluķim,

«lenesu kristallu pilī,

«Tam sausas apģērbu drebēs

«Un ieliku gliemežu gultā.

«Tiklīdz kā dzīvības zīmes

«Pirmajās manīju, nācu

«Tev ziņot, Pērkoni lielais,

«Un tālāku pavēli saņemt.

«Zināms, ka atvarā kritis

«Cilvēks par akmeni paliek:
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«Caur šādiem akmeņiem pieaug

„Mūs' Staburags lielāks un lielāks.

«Gribētu jaunekli tagad

«Augšām pa pilsvārtiem vadīt,

«Tad Likten's sasniegtu viņu —

„Par akmeni paliktu mūžam.

«Tādēļ es vēlētos viņu

«Paturēt vienād' pie sevis;

«Tas manā kristallu pilī

«Gan varētu laimīgi dzīvot."

Dzirdot šo Stabradzes vēsti,

Sacīja skarbajā Tikla :

«Nu Staburadzītei laikam

«Reiz apnicis mūžīgais mīļais,

«Apnicis ilgāki raudāt,

«Asarām slacināt klinti,

„Tā vēlas cilvēku dēlu,

«Ko pavadīt mīlīgus brīžus."

Stabradze nosarka loti,

Dzirdot, kā pārmeta Tikla,

«Ne tādēļ, skarbajā Tikla,

«Es vēlējos jaunekli izglābt;

«Apstākli šeitan, man liekas,

«Savādi nekā ik dienas:

«Še dievu svētītais cīnās

«Pret dažādiem tumšajiem speķiem!"

Laima še sacīja starpā:

«Manim ir jāzina likten's,

«Es tādēļ redzēšu pati,

«Ko darīšu jaunekļa lietā." —

«Sievišķi, paliekat mierā!"

Uzsauca pēdīgi Pērkons :

«Šis staltais jauneklis iraid

«Mans svētītais augstākam mērķim;
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«Raganas atvarā meta

«Lāčplēsi, Lielvārda dēlu.

«Ka laikā jaunekli glābi,

«To, Stabradze, darīji labi!

«Pasteidzies tagadiņ mājās,

«Apkopi, spirdzini viņu.

«Tad vedi pilsvārtiem cauri,

«Kaut tas ar par akmeni paliek!

«Vēlāk tu rūpēsies, Laima,

«Jaunekli vadīt caur likstām,

«Līdz kamēr lēmumu savu

«Tas piepildīs varoņa mūžā!"

Sapulce tagad bij slēgta,

Izšķīrās Baltijas dievi.



11. dziedājums

Lāčplēša pirmais varoņa darbs. Lāčplēsis dodas ceļa uz

Burtnieku pili. Aizkraukļa meita. Staburadze un viņas mei-

tiņa. Koknesis.

Sensenos laikos Baltijas zeme,

Kur teka Daugava līčotiem krastiem,

Kur miežu līdumi liesmoti dega,

Dzīvoja laimīga latviešu tauta.

Daugavas malā, Ķeguma*) galā,

Kur Rumbas upīte Daugavā krītot

Caur klintīm izgrauza dziļajās gravas,

Stāvēja slaveno Lielvārdu pile.

Gadījās kādā jaukajā dienā,

Ka Ziedon's smaidīja tēvijas ārēs

Un modrie dzīvnieki kustēja dabā,

Cēlušies spirgti pēc Ziemeļa miega.

Jaunekļu, meiču gaviles jaucās

Ar putnu dziesmiņām blāzmotā rītā, —

Tie juta dzīvības jaukumu pilnam

Dabīga brīvība, Ziedoņa laika.

Lielvārdes kungs staigāja laukā

Ar dēlu abi šai jaukajā dienā.

Jau astoņpadsmitā vasara bija

Nākusi jaunajam mantniekam tagad.

Mācīja vecais jaunajam atzīt,

Cik tuvu dievība parādās dabā

*) Par Ķegumu sauc lielu straumi Daugava netālu no

Lielvārdes.

675*
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lekš viņiem vareniem, brīnišķiem speķiem

Debešos, ūdenī, mežā un laukā.

Runājot viņi nākuši bija

Pie tuvas mežmalas, ozolu ēnā;

Te vecais nosēdās, piekusis būdams,

Ozolu apakšā zaļajā zālē.

Piepeši lacis izlec no meža

Un metas dusmīgi vecajam virsū;

Tam laika nebija turēties pretim,

Pēdīgo brīdi jau nākušu domā.

Ātrumā pieskrien jaunākais klātu

Un lāci saķer aiz vaļējiem žokļiem,

Ar lielu stiprumu zvēru tas pārplēš

Viducī pušām kā kazlēnu kādu.

Redzēdams tādu varenu spēku

Pie dēla, vecākais saka uz viņu:

„Tu tiešām izredzēts varonis būsi,

„Kā jau ir sludināts tevim pa priekšu.

«Šodien priekš astoņpadsmitiem gadiem

«Pienāca laiviņa Daugavas krastā.

„No laivas izkāpa cienījams vecis,

«Turēdams rokās tas puisēnu mazu,

«Jaunekļa soliem devās uz pili

«Un manim vēstīja likteņa prātu:
«Šo mazo puisīti pieņemt par dēlu,

«Audzināt viņu par mantnieku savu

«Cienījams vecis Vaidelots bija

«Un teica atradis dziļajā mežā

«Pie kādas lācenes pienīgām krūtīm

«Zīžot šo dīvaino cilvēku bērnu,

«Kuram, kā teica, nolemts no dieviem

«Par tautas varoni vēlāki palikt,
«Priekš kura vārda vien bīšoties visi

«Tautiešu ļaundari nākošā laikā!"
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„„Rietuma puse vareni gari,""

„Tas teica, „„saeēlās Pērkonam pretim,

„„Debešos viņi pret austrumu bada;

„„Dievi gan karos, dievi gan dzīvos,

„„Bet mūsu tautieši brīvību zaudēs

„„Un mūsu slavenie varoņi kritīs,

„„Cīnoties svešajiem naidniekiem pretim.

„„Vaidelots būdams, dzīvoju ilgi

„„Pie Krīvja, svētajā Romoves birzē;

„„Gan simtas priecīgas, skumīgas vēstis

„„Nonesu virsaišiem, nonesu tautām.

„„Pēdējo reizi grūto vēsti

„„Tev daru zināmu, Lielvārdes kunigs!

„„Nevienas nebija grūtākas manim

„„Darāmas ilgajā dzīvības mūžā!

„„Nesēro daudzi, slavenais tautiets:

„„Pēc gadu simteņiem modīsies tauta,

„„Un sevim brīvību izkaros atkal,

„„Pieminot vectēvu slavenos darbus.

„„Nolicis liktenis neredzēt manim

„„Gan savu tautiešu grūtajo jūgu, —

„„Raug', Saule grimdama aicina mani,

„„Baltijas zeltotā saulīte noiet.""

„Teicis šos vārdus Vaidelots gāja,

„Un laivā iesēdies brauca uz leju.

„Es domīgs skatījos aizgrābtu sirdi,

«Krastmalā stāvēdams, braucējam pakal.

„Paugavā krāca Ķeguma straume

„Un laivu mētāja draudošiem viļņiem;

„Jau saules pēdējie stariņi laidās —

„Laiva ar īrēju pazuda straumē!

„Mužība pec tam aizgāja gadi,

„Es svēti pildīju Likteņa prātu.
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„Par staltu jaunekli pieauga puisēns,

„Vaidela dāvināts, tu pats tas esi!

„Lāčplēsi sauksim tevi joprojām,

„Lai paliek vārds šis par piemiņu šodien»

„Ka tēvu izglābi nelaimes brīdī,

„Radīdams pirmo varoņa darbu.

„Kumelu staltu, sedlotu koši,

„Un smagu zobenu rītā tev došu,

„Ir šķēpu, vairogu, sudraba piešus,

„Puškotu caunādas cepuri ari.

„Izrīkots šādi ceļā tu dosies

„Uz mūsu slaveno Burtnieku pili,

„Pie mana agrākā jaunības drauga

„Vecajā kuniga Burtnieku pilī.

„Sveicini viņu, sacīdams viņam,

„Ka esi vecajā Lielvārda mantnieks,

„No tēva sūtīts še mācīties ziņas

„Slaveno Burtnieku gudrības skolā.

„Laipnīgi Burtnieks vecajā pilī

„Tad tevi uzņems un izrādīs ari,

„Kur šķirstos glabājas svētajie burti,

„Dodami ziņas par likteni tumšo.

„Svetajie burti tikumus maca

„Un stāsta teikas par austruma zemi,

„Un apdzied latviešu varoņus dziesmās,

„Dievības, ticības dziļumus atklāj.

„Visas šās ziņas un vēl daudz citas,

„Tur būdams, mācīsies septiņos gados;

„Tu ari redzēsi, kari kā jāved,

„Kautiņos līdz iesi naidniekam pretim." —

Otrajā dienā apsedlots kumeļš
Pie durvīm stāvēja Lielvārdes pilī.
Ar smago zobenu apjožas Lāčplēsis,
Paņēma šķēpu un vairogu savu,
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Uzlika caunu cepuri galva,

Un priekšā nostājies vecajam tēvam

Ar dieviem sacīja, dodamies ceļā;

Šķiršanās īsa un sirsnīga bija.

„Lielvārdu cilts ir slavena tautā,"

Tēvs dēlam sacīja, mācību dodams,

«Daudz mūsu priekš'tēvu varoni bija,

„Nekādi traipekļi nepielīp viņiem.

«Lāčplēsi, dēls mans, tevim ir ari

„Gan nolemts gods šis no Likteņa tēva;

„Ja pats vien cītīsies nolūku panākt,

«Dievi tad apsargās, uzturēs tevi.

«Pasaules viltus jaunekļus māna,

«Bet paši jaunekli liekas sev' mānīt;

«Nedari tādēļ, ka citi tev māca,

«Bet tā. ka citi tev padomu prasa.

«Taisnību zināt diezgan ir grūti,

«Bet grūtāk nākas vēl taisnību sacīt.

«Kas dzīvē pārvar šo grūtumu darbos,

«Cilvēku augstāko tikumu panāk!

«Paturi cieņā ierašas tautā,

«Joprojām vectēvu ticību sargā!

«Bet liekuļiem neklausi tomēr,

«Tādēļ ka māca pret brīvības garu.

«Labumu savu meklējot, viņi

«Izrauga upurus dievības vārdā;

«Bet vēlāk ar jodu nāvīgām zālēm

«Tuvojas viņiem un pēdīgi nokauj.

«Latviešu tauta tēvija sava

«Vel tagad neatzīst dzimušus kungus:

„Tā pati izvēlē vadoņus karā,

«Vecākos tiesnešus mierīgos laikos,

«Zināms tik tas, kuri krietnajos darbos

«Pie tautas parāda cienību savu,
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„Tos vina godina, cienī, un beidzot

«Apdzied kā varoņus dailīgās- dziesmās!"

Nopietni Lāčplēsis klausījās tēvu.

Caur viņa sirsnīgiem mācības vārdiem

Tas augšup cildītas sajuta krūtis,

Sajuta spēcību dzīties pēc mērķa,

Tadel tas solīja ieverot visu;

Tad tēvu apkampa, spieda tam roku

Un sedlos uzlēcis, cepuri celdams,

Vairogu vicinot, aizjāja projām.

Aizkrauklis sēdēja pilī pie galda,

Atspiedis galvu, nogrimis domās:

Spīdala, viņa vienīgā meita,

Rotājās gredzeniem, krellēm pie loga;

Jaunekle īsta skaistule bija

Tumšbrūnam, zvēroti dedzīgam acīm.

Tomēr tai trūka tāds mīlīgais jaukums,

Pievilkdams liegi jaunekļu sirdis.

Ātrumā māna dedzīgās acis,

Bailīga lieta ir skatīties tādās.

«Spīdala", vecais uzsauca viņai,

Paceldams lēnītēm domīgo galvu,

«Gribēju pavaicāt tevi arvienu,

«Kur tu šās krelles, gredzenus ņeini,

«Kuriem tā loti greznoties mīļo?"

Spīdala satrūkās, varēja redzēt,

Negaidīts nāca jautājums viņai;
Tomēr tā ātrumā atteica tēvam:

«Manim tos dāvina vecajā kūma,

«Nākdama ciemā, viņai ir mājās

«Zeltītās lādēs daudz tādu mantu." —

«Mīļajā meitiņ," sacīja vecais,
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«Nevaru atļaut tevim joprojām

«Dāvanas saņemt no vecajās kūmas:

«Vecajā kūma, kā ļaudis runā,

«Ragana esot, barojot pūķi,

«Dodot tam ari cilvēku galu;

«Pūķis tai pienesot visādas mantas;

«Visas šās mantas burvības pilnas,

«Godīgai meitai tās neklājas valkāt!"

Spīdala skatījās laukā caur logu.

Slēpdama savu sarkstošo ģīmi

Un, it kā tēva izteiktos vārdus

Nedzirdot, sacīja meita uz viņu:

«Mūs, tēv, gan viesis apmeklēs šodien,

«Lūk, kur jauns kareivis iejāj pa vārtiem."

Vientuļa stāvēja Aizkraukles pile

Attālu nost no Daugavas krasta;

Dziļajos mežos dzīvoja lāči,

Vilki un pūces tur kauca pa naktīm.

Nedrošas tekas cauri še veda,

Reti kāds ceļinieks nonāca pilī.

Spīdala tādēļ ar brīnojās, redzot

Mežmalā kādu jātnieku staltu

Kumeļu vadot, jājot uz pili.

Aizkrauklis piegāja ari pie loga.

Gribēdams redzēt, kas tas par viesi.

Pagalmā turēja kumeļu Lāčplēsis.

Jauneklis klanījās laipni pret logu,

Teikdams, ka ceļā uz Burtnieku pili

Kaimiņam mīļi naktsmāju lūdzot.

Aizkrauklis nosteidzās Lāčplēsim pretim,

Teikdams, ka labprāt redzot pie sevis

Slavenā kaimiņa Lielvārda dēlu.
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Lāčplēs's iz sedliem nolēca vingri,

Apsveica veci, roku tam spiezdams,

Kumeļu puišiem atdevis, gāja

Lielajā istabā Aizkrauklim līdzi.

Spīdala nāca abējiem pretim;

Jauneklim tirpuli gāja pa kauliem.

Skaistumu tādu tas nebija redzēj's;

Spīdalas acis raudzījās droši,

Burvīgas liesmas spīdēja tanīs.

Roku kad dodama jauneklim teica:

«Sveicinu tevi, kareivi staltais,

«Priecājos nākošo varoni redzēt!"

Lāčplēsim pateicot kļūdījās vārdi;

Spīdala smaidot pagriezās apkārt

Glodenes kārtā, ātri un viegli,

Skatījās atkal no jauna tam acīs,

Kurš tik vēl nule redzēja viņas

Augumu daiļo un greznoto rotu.

Meitenes dīvaini lunkanā daba

Jaunekli tīri mulsināt sāka,

Līdz kamēr vecais vēlēja beidzot

Spīdalai gādāt par azaidu krietnu.

Jaunavai ejot, Lāčplēsim ari

Vieglāki palika tūliņ ap sirdi.

Azaidu ēdot, tas tērzēja daudzi,

Spīdalai krietni atteikdams pretim.

Bailīgais brīdis pārgājis bija —

Jauneklis, klausīdams labākai balsij,

Bruņojās pretim asajām bultām,

Šautām iz Spīdalas zvērošām acīm.

Nakts pa tam tuvojās, nemiera pilna

Spīdala cēlās augšām no galda,

Teikdama: viņa radusi esot
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Apgulties, iekam vēl pusnakts nākot;

Lāčplēsis ari noguris būšot,

Tadel to vadīšot guļama vieta.

Labunakt vecajam Aizkrauklim teicis

Jauneklis gāja Spīdalai līdzi.

Ta viņu veda otrapus pilij

Greznotā guļamā istabā iekšā,

Teikdama smīnot: „Lačpleša varon's,
„Gulēsi tu še kā dieviešu klēpī."

Lāčplēsim tiešām ar brīnumi bija:

Gulta kā sniega kupana baltiem

Palagiem klāta, purpura segiem,

Asiņu sarkaniem spīdēja pretim.
Smaržota vēsma istabā laidās,

Pamazām apņēma jauneklim galvu.

Spīdala rādījās pati tik skaista,

Burvīgi skaista, vildama loti.

Aizmirzdams visas labākās jūtas,

Jauneklis iekarsis izstiepa rokas

Tumšota ēna laidās gar logu,

Spīdala pazuda viņam iz acīm!

Pusnaktī mirdzēja zvaigznīšu pulki,

Debesu velvē spīdēja mēness,

Sudrabu bālo kaisīdams lejās.

Lāčplēsim istabā nospieda krūtis,

Atvēris logu skatījās laukā

Elpodams vieglaju, tīraju gaisu.

Te viņam izlikās atkal, ka ēnas

Aizietu gaisā mēnesim garām,

Vai varbūt jodi un raganas skraida,

Pusnaktī dzīdami tumsības darbus?

Spīdala kādēļ nozuda ātri? —

Lačples's te apņemas nolūkot viņu.
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Rīta tas vecajam Aizkrauklim teica:

Patīkot viņam ļoti šā pilī,

Tādēļ tas gribot dieniņas kādas

Palikt vēl labajā kaimiņu mājā.

Aizkrauklis labprāt vēlēja palikt

Jaunajam viesim un atpūsties krietni

Nākošā vakarā Spīdala teica:

Ciemiņš nu tagad istabu zinot,

Apgulties varot, kad vien tam tīkot;

Vēlējot šī viņam mierīgu dusu! —

Lāčplēsis ari, labunakt teicis,

Drīzumā ieradās istabā savā.

Bet pēc tam klusiņām izgāja laukā,

Apslēpās tumšā sētsvidus kaktā;

Durvis še labi varēja redzēt.

Nolūkot gājējus iekšā un ārā.

Pusnaktī lēni atvērās durvis,

Spīdala nedzirdot iznāca laukā.

Viņa bij tērpusies uzvalkā melnā,

Kājās bij autas zeltotas kurpes,

Vaļējie mati plīvāja gaisā,

Ugunīm līdzīgas zvēroja acis,

Uzacis garās sniedzās līdz zemei,

Rokā tā turēja burveklu spieķi.

Sētmalā gulēja līkumains bluķis.

Spīdala gāja, sēdās tam virsū,

Burveklu vārdus murminot, sita

Trīs reiz ar spieķi pār līkajo bluķi;

Piepeši gaisā pacēlās bluķis,

Ragana šņākdama aizskrēja gaisā.

Lāčplēsis stāvēja sētmalā ilgi,

Lūkojās velti Spīdalai pakal.

Labprāt tas būtu aizskrējis līdzi,
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Redzējis jodu un raganu darbus;

Bet priekš tam trūka varonim spēka;

Noskumis devās tas istabā iekšā.

Lačples's no rīta, pa sētsvidu iedams,

Redzēja bluķi vecajā vietā;

Aplūkoj's tuvāk, ierauga bluķa

Viducī izdobtu caurumu lielu,

Varēja cilvēks viegli tur ielīst

Lāčplēsim nodoms te drīzi bij gatavs.

Vakarā atkal, kad Spīdala šķīrās,

Lāčplēsis steidzās istabā savā;

Uzlika caunu cepuri galvā,

Apjozies zobenu izgāja laukā,

lelīda bluķa caurumā iekšā.

Mierīgi gaidīdams Spīdalu nākot.

Un atkal pusnaktī Spīdala nāca,

Tērpusies melnā raganu rotā;

Sēdās uz bluķi, trīs reiz ar spieķi

Uzsita, murminot burvekla vārdus.

Ozola bluķis pacēlās gaisā,

Aizskrēja pari par Aizkraukles mežiem!

Reizi pašā sākumā zvēri, putni runāja,

Daugavu rakti Pērkons viņiem vēlēja.

Visi zvēri, putniņi kopā nāca strādāt:

Lauzt, grauzt, kasīt, plūkāt un knābāt;

Pāvs vienīgs neraka, kalna galā sēdēja.

Velns, garām iedams, pāva putnu vaicāja:

„Kur tie citi kustoņi, zvēri, putni, lopi?"
— Visi zvēri, putniņi Daugavu roka. —

„Kādēl tu viens negribi ari iet pie rakšanas?""

— Netīk manim slapināt dzeltenās kājiņas. —

Velns ar pāvu nogāja Daugavas lejā.
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Bezdibeņa bedri raka upes ceļā;

Acumirklī bedrē iegāzās Daugava!

Zvēriem, putniem bailēs pazuda valoda:

Viņi sāka ākstīties, badīties un lēkāt

Un turklātu dažādi sliktos balsos brēkāt;

Lāči rūca briesmīgi, vilki, suņi gaudoja,

Cūkas dikti rukšķēja, vērši dobji bauroja,

Kaķi žēli ņaudēja, zirgi skali zviedza,

Visas pūces klaigāja, visi strazdi spiedza,

Dzeguzes kūkoja, visi ūpji dūkoja,

Sīki, mazi putniņi viņiem starpā dziedāja!

Sacēlās dumpis, visu lielais troksnis.

Līdzi kamēr debesīs dzirdēja Pērkons.

Un par velnu apskaities, Pērkons meta zibeņus

Līcī garām aizgrieza Daugavas ūdeņus;

Kalns ar stāvu krastu bedrei apkārt cēlās.

Pāvam no šī laika tika melnas kājas!

Ļaudis no šīs vietas tagadiņ vēl sargājas:

Ceļiniekiem ejot naktī spoki parādās,

Māna bedrē iekšā, dara viņiem ļaunu,

Tādēļ ar to nosauca: „Velna bedres kalnu".

Šinī pašā vietā nolaidās Spīdala,

Kad bij diezgan skrējusi augšā zvaigžņu

klajumā

Viegli nebij Lāčplēsim caurajā bluķī:

Apkārt viņiem locījās astaini pūķi,
Tumšā naktī skriedami, naudu, mantu nesdami

Ugunīgas dzirksteles viņiem virsū pūsdami.
Ari citas raganas piebiedrojās augšā:
Galva reiba Lāčplēsim, aizturējās dvaša,
— Kustēšana mazākā tiktu pamanīta,
Un tad viņa dzīvība laikam netaupīta.
Nolaidušās raganas gāja velna bedrē,

Jājamos bluķus atstādamas zeme.
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Divpadsmit bluķi kalna galā gulēja,

Divpadsmit raganas velna bedrē iegāja.

Lāčplēsis kalnā ari atspirga atkal,

Devās bedrē iekšā raganām pakal.

Dziļa, bieza tumsība velna bedrē valdīja,

Un ap galvu milzīgi sikspārni skraidīja;

Beidzot kādu gaismu ieraudzīja spīdam;

Turpu ejot notika tas līdz lielam namam.

Tanī bija visādas ērma lietas piekrautas,

Kuras visas nevar tikt ar vārdiem nosauktas:

Miroņu galvas, kauli, mati, nagi,
Vilkatu kažoki, ģīmji, zobi, ragi,

Pavārnīcas, kalti, veci podi, vērpeles,

Maisi, ķipji, režģīnes, ķērnes, piestas, grezeles,

Slotas, dakšas, āmuri, apdeguši kruķi,

Ratu rumbas, grābekļi, kāši, veci striķi,

Rakstāmas ādas, tīksti, melnās grāmatas;

Kādā kaktā sakrauti stādi, zāles kaltētas;

Plauktos bija saliktas vāceles, kārbas,

Zāļu podi, kausiņi, kubuliņi, cibas.

Pašā nama viducī uguns dega pavardā,

Atspīdēja sienas nejaukākā gaišumā;

Liels katlis vārījās uzkārts līkā kāsī,

Uguni čurdīja krupji, melni kaķi;

Čūskas, odzes, rupuči lodāja kaktos,

Melnas pūces, sikspārņi skraidīja dūmos.

Lāčplēsis iegājis zāļu čupās paslēpās,

Bet tai pašā brīdī ari krietni satrūkās,

Jo uz reizi kustoņi sāka troksni taisīt:

Šņākt, dūkt, svilpot, kvarkstēt un kurkstēt;

Drīzi ari ieskrēja iekšā vecā ragana

Tur pa sānu durvīm, iz tālākā kambara,

Bet neviena neredzot, apsauca mošķus:

„Kāds jūs negaiss dzenā šeitan tādus draņķus?

„Gan, kas šeitan ienācis, ari kaklu nolauzīs."
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Tūdaļ visi neģēļi drīzumā apklusa.

Ragana paņēma pavārnīcu rokā,

Maisīja katlā, teica: „Jāsauc kopā,

„Meičas vakariņās, — gaļa izvārīj'sēs."

Tad pa katla malu sita trijās reizēs,
lenāca iekšā divpadsmit meitenes,

Saņēma ēdienu, pasniegtu no vecenes,

Katra dalu desas, gabaliņu gaļas.

Lāčplēsim, kā likās, sivēnu gaļas.

Tālāk durvis veda citā lielā kambarī,

Tur bij visas sienas, grīda, griesti sarkani;

Kambara vidū stāvēja liels klucis

Un uz kluča nolikts bij kāds sarkans cirvis;
Citādi pavisam telpas tukšas atradās.
Tālāk tomēr bija atkal durvis redzamas,

Kuras kādā citā kambarī aizveda;

Turp ar gaļas podiem raganas aizgāja.

Lāčplēsis klusiņām gāja viņām pakaļ,

Redzēja aiz durvīm kambari atkal:

Tur bij galdi, krēsli, visas lietas baltotas.

Vienā galā stāvēja divas baltas krāsnis,

Vienā krāsnī ogles, otrā baltas pupas.

Raganas pie galda ēda vakariņas,

Un pie tam ne vārda nerunāja viņas.

Tālāk atkal durvis gāja kādā kambarī:

Tur bij augstas velves, lieli, augsti pīlāri

Dzeltenā krāsā parādījās telpas.

Kambarī stāvēja divpadsmit gultas.

Paēdušas raganas ņēma savus podiņus,

Nokopa galdus, nolasīja kauliņus.

Vecene teica: „lesim tagad kukņā,

„Lai es jūsu acis redzīgas daru;

„Precnieki drīzi šeitan ieradīsies,

„Līgavām tādēļ vajag sataisīties." —

Lāčplēsis nu steidzās tām pa priekšu kukņā

Noslēpās atkal tas aiz zālēm kaktā.
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Vecene paņēma kādu zāļu podiņu,

Smērēja acīs zāles tām ar spalviņu,

Pēc tam atkal visas aizgāja no kukņas;

Acis tām bij tagad padarītas gaišas.

Lāčplēsis lūkojās tagad pēc Spīdalas,

Bet to nepazina — visas bija vienādas;

Viņš to zāļu podiņu bija vērā licis

Un ar sevim zāles iesmērēja acīs;

Tūdaļ it kā migla tam no acīm nokrita,

Un viņš visas lietas tagad skaidri izšķīra:

Lielajā katlā, vakariņu paliekās,

leskatot redzēja mazu bērnu rociņas,
Un kur agrāk domāja redzējis desas,

Bija melnas čūskas, sulā izvārītas.

Tālāk ejot redzēja viņš, ka pirmā kambara
Grīda, griesti, sienas bij no tīra kapara;

Un uz kluča gulēja kapara cirvis,

Nevarēja saprast, ko ar viņu darīs.

Tālākais kambaris bij no tīra sudraba,

Tāpat visas lietas, galdi, krēsli, lukturi;

Sudraba skapji bija abas krāsnis,

Vienā zelta rotas, otrā dārgas pērles.

Tālāki pēdējā, trešā lielā kambarī

Mirdzēja no zelta — sienas, velves, pīlāri;

Zelta gultas stāvēja pīlāru starpās,

Purpura segiem viņas bija segtas.

Sudraba kambarī raganas novilka

Savus garos uzvalkus, it kā pirtī iedamas,

Kājās vien tik bija visām zelta kurpes.

Vecene iz skapjiem ņēma saktas, sprādzes,

Meitenēm ap kaklu, rokām aplikdama,

Viņu slaidos matus pērlēm rotādama.

Lāčplēsim par brīnumu, netikvien Spīdala,

Bet daudz Citas bija tagad pazīstamas;

Visas viņas mirdzēja zelta, pērļu rotās,

Visas bija burvīgi, jodiski skaistas!
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Pušķoties beigušas, uzvalkus paņēma,

Kapara kambarī visas līdzās izgāja,

Apstājās ap kluci visas līdzās riņķī;

Spīdala ar uzvalku apsedza kluci,

Paņēmusi cirvi, cirta virsū spēcīgi:

Pie tam viņa teica šādus vārdus spītīgi:

«Šodien pirmā cērtu, rītu nepazīšu!"

Tūdaļ laukā izlēca kundziņš kāds no kluča,

Apkampa Spīdalu, abi kopā aizlaidās

Prom uz zelta kambari, kur bij gultas gatavas.

Citas tāpat darīja un drīz bija visas

Līdz ar saviem kundziņiem projām otrā galā.

Tiem bija mugurā melni samta svārciņi,

Uzvilkti kājās zābaciņi spīdoši,

Trīsstūra cepures uzliktas galvā,

Bet aiz ausīm redzami bija mazi ragi.

Pēc tam pate vecene teica, kluci cirzdama:

«Šodien cērtu pēdīgā, rītu nepazīšu."

Tūdaļ šņākdams iznāca laukā Līkcepure,

Jeb kā ļaudis sauca: klibais Nagcepure,

Lielākais jodu, raganu virsait's.

Pazīstams no līkās cepures ar širmi,

Taisītu no cilvēku nogrieztiem nagiem.

„Vai jau viss ir gatavs?" prasīja tas raganu.

«Gatavs, kungs," tā atteica vecene tam pretim.

Līkcepure cirta klucī cirvi vareni:

Acumirklī piešķīda kambar's pilns ar uguni,

Un par zelta ratiem pārvēršas klucis,
Un par pūķi, aizjūgtu ratiem priekšā, cirvis.

Līkcepure brauca līdz ar veco raganu,

Caur' uz zelta kambari, tur tie ratus turēja.

Pūķis zemē nogulās, atplēta rīkli

Un iz mutes izgrūda dzirksteles un dūmus.

Jaunie pāri uzcēlās — troksni dzirdēdami.
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Pēc tam visi izskrēja pavarda namā,

Saņēmušies dakšas atpakaļ nāca,

Nokarsēja dakšas pūķa rīklē sarkanas

Un tad visi ratiem riņķī apkārt nostājās;

Tagad vecā ragana pacēlās stāvus

Un ar spieķi sisdama skarbi sauca: „lekšā!"

Tūliņ kāda siena atdarījās dibenā

Un tur iekšā veda spalvaini tēviņi

Kādu bālu cilvēku, iztrūkušos loti;

leveduši iegrūda raganu riņķī.

Lāčplēs's to redzot ari diezgan iztrūkās:

Tas bija Kangars, dzīvoja kā vientul's

Kangara kalnos, liela meža vidū.

Briesmīgā balsī Līkcepure izsauca:

„Grēcinieks, šodien tevim laiks ir apgājis,

«Saņem savu algu tagad pūķa rīklē;

„Tevi tur iegrūdīs raganu dakšas."

Gauži sāka lūgties Kangars, zemē nokritis:

«Paildzini, varenais, vēl kādus gadiņus,

«Kalpošu tev joprojām no jauna."

Kādu brīdi domājis, Līkcepure teica:

«Nevis tava lūgšana, cita lieta varētu

„Tev no nāves izglābt, paildzināt laiku;

«Pērkona ticīgo tādu nava daudzums,

«Grūti diezgan nākas mums viņus vilināt;

«Tādēļ ka par laimi Baltijā drīzumā

«Nācīs no vakariem kāda sveša tauta,

«Viņa meklēs iekarot Baltijas zemi,

«Es no tevis prasu palīdzēt šo zemi iekarot,

«Par to tevim dāvinu trej-deviņus gadus!

«Zvērē manim, liekuli, pie šā pūķa rīkles,

„Ka tu pilnam apņemies Pērkonu aizliegt!"

— Es apņemos pilnīgi Pērkonu aizliegt.

«Un par savas tautas nodevēju palikt."

836*
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— Un par savas tautas nodevēju palikt.

«Palīdzēt tautas varoņus samaitāt.

— Palīdzēt tautas varoņus samaitāt.

«Tautiešus pierunāt svešiniekiem klausīt."

— Tautiešus pierunāt svešiniekiem klausīt.

«Kaut un dedzināt tos, kas turas pretim."

— Kaut un dedzināt tos, kas turas pretim.

«Vispārīgu verdzību beidzot še ievest."

— Vispārīgu verdzību beidzot še ievest.

«Uzcēlies, dzīvo līdz noteiktam laikam!"

Pēc tam visi Kangaru apsveica laipni.

Līkcepure ziņoja darīšanas beigtas,

Tad no visiem pavadīts, brauca ar raganu

Atpakaļ uz kapara kambari.

Šeitan melnie kundziņi izcēla veco

Raganu laukā, paši kāpa iekšā;

Raganas noliecās vaigiem pie zemes;

Piešķīda kambarī atkal sēra uguns,

Un ar troksni iebrauca Līkcepure zemē!

Lāčplēs's ari steidzās laukā no šā mājokļa.

Aiziedams caur kukņu, paņēma tas līdzi

Kādu aprakstītu, mazu tīstoklīti.

Lai tā būtu zīme, ka viņš bijis šeitan,

Redzējis še visus negantības darbus.

Kalna gaisā skaidrajā vieglāk viņam palika,

Tomēr tam žēlums, rūgtums sirdi pārņēma.

Bluķī atkal ielīdis, gaidīja Lāčplēs's,
Kamēr iznāks Spīdala, pārskries uz mājām.

Meičas mājās palaižot, vecene sacīja:

«Spīdala, tevim pateikšu ko jaunu:

«Lāčplēs's bija šeitan klāt pie vakariņām,

«Redzēja, kā kundziņi dzīvoja ar meičām."

Spīdala palika drīz gan bāla, sarkana —

Mīlestība pirmā ienaidā negantā

Pārvērtas drīzi viņas kaisla sirdī.

«Kādēļ tu to pirmīt neteici manim?
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„Tas būt' galu atradis pūķa uguns rīklē!" —

«Mūsu kungam starpā negribēju maisīties;

„Zināms, dzīvot nebūs tālāki Lāčplēsim;

„Viņš gul tavā bluķī, gaid', kad skriesi mājā,

„Jūs ar Sērenieti jājat abas kopā,

„Tālāk uz augšu, līdz pat Staburagam;

«Tikušas virs atvara, lec uz viņas bluķa,

«Palaid savu vaļā, burves vārdus sakot;

«Tas ar visu Lāčplēsi atvarā iekritīs,
«Kur vēl neviens cilvēks dzīvs nava iznācis!"

Skaista un cienīga debešķīgi

Un tērpusies greznotās rotās,

Stabradze pārnāca noskumusi

No Likteņa sapulces mājās.

Vai ari viņai, kas sēroja daudz

Pie Latvijas Daugavas krastiem,

Tādēļ ka Staburags mūžīgi snauž

Un vientuļa vina starp dzīviem.

Vai viņai nākotnē raudāt vēl būs

Par Baltijas likteni sūro?

Veclaiku slava kad aizmirsta kļūs

Pie tautas, ko viņa tā mīļo?

Tagad, kur vectēvu ticība vaid',
Tā dalību ņēma pie visiem:

Salnainos rītos tā miglu uzmet,

Lai neskādē arāju stādiem;

Pusnaktī piedraudē laiviniekiem

Lai atvara tuvumā nebrauc;

Pusdienā ganiem un ceļiniekiem

Iz avota spirgtumu pasniedz;

Bet viņas mīļākā darbošanās

No laika uz laiku ir šāda:

Izlūkot meitiņas tikumīgas

Un dzimušas zināmās dienās;
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Tas viņa sarga kā nevainīgas

Un aicina kristallu pilī,

Pamāca, roto un apdāvina

Un izlaiž tad laimīgas tautās,

„Stabradzes meitiņas" sauktas tas tiek

Un tautieši laimīgi teicas,

Laimas-mat kuram par līgavu liek

Reiz Stabradzes meitiņu dabūt.

Lāčplēs's jau atradās atmozdamies

lekš Stabradzes gliemežu gultas,

Brīnījās apkārt sev skatīdamies

Un domāja, kur gan tas esot;

Gultiņa likās tam līgojoties,

Kā šūpota ūdeņa viļņiem,

Gaismiņa spīdēja zilganota

Caur kristallu skaidrajam sienam.

Istaba loti bij izgreznota

Ar zelta un sudraba lietām;

Jaukākā kārtībā sastādītas

Bij visas šīs brīnuma lietas.

Kamēr vēl Lāčplēs's atminējās,

Kā vakar ar raganām braucis,

Durvis it nejauši atdarījās

Un jaunava ienāca kāda;

Tās seja likās tik piemīlīga,

Ka neviļot jāsaka bija:

Līdzīga viņa kā mēnesnīca,

Ar magoņu ziediņiem jaukta;
Tumšzilās acis tai nolūkojās

Tik liegi kā austoša diena;

Bet ilgāk skatot tās parādījās

Tik dzijas kā atvara dzelme;

Peldotas drāniņas, gaišzilganas

Tās augumu aplenca slaidi;

Mati bij atsieti vizulīšiem,
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Tie nolaidās sprogās līdz ceļiem.

Lāčplēs's domāja ieraugot to,

Ka dieviete parādās kāda,

Gribēja uzcelties, pateikties tai,

Ka glābusi viņu no nāves;

Viņa to nelāva, runādama,
Ka vajagot spēkus vēl taupīt;

Pēc tāda tik reta gadījuma

Tas pilnam vēl neesot izglābts.

„Debesu radījums, saki jel man,

„Kur nokļuvis tagad es esmu?

«Pastāsti pati, kas esi tu ar,

„Lai zinu, kā godināt tevi." —

„Mani par Stabradzes meitiņu sauc,

„Un šī viņas kristallu pile;

„Tevi tā glābusi ienesa še,

„Kad raganas atvarā meta."

Lāčplēsim bij it kā debešķīga

Jau laimība pildītu krūtis;

Tagad tas zināja meitiņu šo

Tik cilvēka bērnu vien esot.

Meitiņa ienesa uzkožamo

No plāceņiem, piena un medus,

Lūgdama, Lāčplēs's lai baudot kaut ko,
Šī iziešot Stabradzei vēstīt.

Lāčplēs's uzcēlās, spirdzinājās

Un apģērbās kārtībā ātri.

Atkal drīz durvis te atdarījās

Un ienāca Stabradze pati;

Laipni tā Lāčplēsi sveicināja
Un jautāja, kā viņam klājas.

Jauneklis pateicās klanīdamies

Un teica, ka klājoties labi;

Mūžam šai pilī tas vēlējoties

Pie labajām dievietēm dzīvot.

Stabradze skatījās slepumīgi,
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Kad Lāčplēsim atteica šādi:

~Varbūt ka vēlāki satiksimies,

«Un mūžība nebūs tad gara;

«Tagad tev dievi spriež tālāki iet

«Uz grūtajā dzīvības ceļa,

«Pūlēties darbos viskrietnākajos

«Priekš tēvijas, tautiešu pulka;

«Slavu pie tautas sev iemantoties

«Un laimi pie mīļotām krūtīm!"

Lāčplēša acīs gan spīdēja prieks,

Ar jaunekļa dūšu tas teica:

«Pateicos dieviem, ka sprieduši man

«Tie tēvijā likteni šādu,

«Dzīšos to izpildīt; laimīgāks vēl

«Sev teicos, ka redzu no vaiga

«Stabradzi labajo, debešķīgo,

«Un ari tās meitiņu skaisto;

«Abas jūs būsiet mans augstākais skats

„Un dzineklis tuvoties mērķim!" —

.Tevim to vēlējam abas no sirds,"

Tam atteica Stabradze smaidot:

«Varoni jaunais, tev nāksies gan grūt

«Pret naidniekiem ļaunajiem karot,

«Sevišķi tiem, kuri slepeni lien,

«Un tādi būs Spīdala, Kangars;

«Ņemi šo mazajo spogulīti

«No manim kā piemiņas zīmi,

«Un kad reiz launajie uzmācas tev,

«To ātrumā turi tiem priekšā;

«Tūliņ tie paliks kā bezspēcīgi,

«Jo ieraudzīs Pērkona ģīmi!"

Stabradze izņēma runādama

Iz tīnītes spoguli mazu,

ledeva Lāčplēsim sacīdama,

Lai glabājot viņu it labi.

Lāčplēs's tai pateicas, izlūdzas ar
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No jaunavas pieminu kādu;

Meitiņa nosarka, raisīja tad

Iz matiem tā zīļotu lenti,

Pušķoja cepuri viņam ar to

Un kaunīgi skatoties teica:

«Brīnišķas lietas, ko davat, man nav,

„Bet pušķojot cepuri tavu,

«Baliņu pulka es palaižu tev

„Un vēlēju laimīgu ceļu!"

Lāčplēs's bij aizgrābts un nezināja.

Kā meitiņai pateikties labāk.

Stabradze atkal to uzrunāja:

„Nu steidzies, varoni jaunais.

«Vadīšu es tevi augšām uz klints

«Caur kristallu pils vārtiem laukā;

«Meitiņu, kuru par Laimdotu sauc.

«Tu tiksi vēl kādu reiz redzēj's;

«Cerēju, zīlotā lentīte šī,

«Iz brūnajiem matiņiem ņemta,

«Brīnumus darīs vēl vairāk pie tev.

«Nekā mans dāvātais spoguls."

Lāčplēs's pie durvīm tak atgriezās vēl

Un uzmeta Laimdotai acis;

Izlikās spiežoties ārā kaut kas

Iz meitiņas dzelmīgām acīm;

Lāčplēsim nekad bij pārdomāt to,

Jo pils vārtos atmaņa zuda,

Krita pie zemes un palika tas

Tur pārvērsts par akmeni guļot!

Lecoša saulīte apspīdēja

Jau Daugavas līčotos krastus,

Debess bij skaidra un izrādījās,

Ka jauka , būs nākošā diena.

Pacēlās tomēr kāds mākulīt's mazs
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Un uzkāpa augstāk un augstāk;

Mākulim priekšā jāja vecs vīrs

Uz zirga ar pātagu rokā.

Sirmajo zirgu tas apturēja

Tur augšā pret Stabraga klinti;

Pātaga rokā tam noplīkšķēja

Un liesmoti zibeņi cirtās:

Pērkona spērieni norībēja.

Gar klints sienām akmeņi šķīda.

Staburags pamatos nodrebēja

Un krastmalā stāvēja — Lāčplēs's!
Grūti tam nācās to atminēties.

Ko piedzīvoj's, redzēj's šai laikā;

Tomēr tas atrada pārdomājot,

Ka nebij tas noticis sapnī;

Sevišķi atmiņas divējādas

Tam darīja iespaidu dziļu:

Sievišķu ļaunumi netikumos

Un sievišķu tikumi augstie.

Joprojām apņēmās sargāties tas

No pirmajo kaislības valgiem,

lemantot otrajo cienīšanu

Caur cītību krietnajos darbos.

Lejupus staigājot redzēja tas

Pret Pērses upītes grīvu

Krastmalā ļaudis; tie ielaiduši

Bij celtuvi jaunu iekš ūdens.

Taisījās pārcelties, tomēr neviens

Tie negāja celtuvi airēt;

Lāčplēsim ari bij vajadzīgs tikt

Pār Daugavu otrajā pusē,

Tādēļ tas solījās airēt viens pats,

Lai kāpjot tie citi tik iekšā.

Visi nu sakapā celtuve drīz,

Un jauneklis iesāka airēt:
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Tomēr pēc pirmajiem vilcieniem jau

Tam salūza smagajās airēs.

Celtuve griezās bez vadīšanas

Uz lejpusē krācošo straumi.

Ļaudis uz celtuves pārbijušies

Jau redzēja nāvi priekš acīm;

Lāčplēsim nebij ko apdomāties,

Tas iesāka airēt ar plaukstīm;

Spēcīgi ūdenī iecirzdams tas

Drīz celtuvi iegrieza ceļā.

Pēdīgi laimīgi pārvilka to

Pār Daugavu otrajā pusē!

Ļaudis nu vareni izbrīnījās

Par Lāčplēša lielajo spēku.

Krastmalā stāvēja jauneklis kāds,

Kurš iznesa baļķus no meža.

Jauneklis bija ar noskatījies

Šo Lāčplēša spēcīgo darbu,

Pienācis gribēja iepazīties

Ar stiprajo varoni, teikdams:

„Mani par Koknesi ļaudis še sauc

„Un stiprāko jaunekli dēvē,

„Tādēl ka būvbaļķus iznesu es

„Uz pleciem no tuvēja meža;

«Strādājam mezdami vaļņus še mēs,

Ap Pērses un Daugavas jūtīm, —

Patversmes vajaga cietas še gan,

„Jo turēties gadās pret daudziem
"

Lāčplēs's tam laipnīgi paklanījās

Un pateica savējo vārdu,

Prasīja ceļu uz Aizkraukli iet

Un stāstīja nolūku savu.

Drīzi vien draudzību noslēdza tie

Un apņēmās Koknes's iet līdzi.

Kopā ar Lāčplēsi izmācīties

Tās gudrības Burtnieku pilī.
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Spīdalas bailes bij domājamas,

Kad redzēja otrajā dienā

Lāčplēsi spirgtu pie veselības

Jau nonākam Aizkraukles pilī.

Tēvu tā lūdza, lai saņemot viens

Tas nākdamus jaunajos viesus.

Neesot labi šai tagad pie sirds,

Tā aiziešot kambarī savā.

Turpretim Aizkrauklis priecājās daudz,

Kad Lāčplēsi redzēja sveiku;

Gribējis bija tas ziņu jau laist

Uz Lielvārdes kuniga pili.

Lāčplēsim ari vis nepatikās

Ar Spīdalu satikties atkal,

Tādēļ tas prasīja aizbildināt,
Kad Aizkrauklis lūdza nākt iekšā;

Esot jau ilgi šis nokavējies

Un tādēļ nu došoties tālāk;

Aizkraukles mežos tas apmaldījies,

No kurienes Koknes's to glābis.

Aizkrauklis grozīja galvu par to,

Bet tomēr drīz vēlēja atvest

Lāčplēša kumeļu apsedlotu.

Un jaunekļi devās uz ceļu.

Spīdala pakal tiem noskatījās,

Un acis tai zvēroja nikni.

„Jāj tu līdz austrumam," sacīja tā,

„Gan atriebjot panākšu tevi!"

Nākošā vakarā notika tie

Jau slavētā Burtnieku pilī.

Burtnieks tos saņēma, izprasīja,
No kurienes nākot, ko gribot.

Jaunekli izteica vēlējumos,

Un Lāčplēs's to sveica no tēva.

Laipnīgi tad Burtnieks pieņēma tos

Kā mācekļus vecajā pilī.
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111. dziedājums

Kangars un Diterichs. Milzis Kalapuisis. Karš ar igauņiem.
Nogrimusē Burtnieku pils. Teikas un mācības Burtnieku

rakstu tīstokļos. Veļu nakts. Laimdota pazūd.

Kangaru kalnos drūmīgi šņāca lielajie meži,

Dziļajie purvi izsvīda miglu kalnāju starpā;
Mežos plosījās plēsīgi zvēri, nāvīgas čūskas

Lodāja purvos, un bīstami ūpji kauca pa naktīm; .
Nelabu iespaidu darīja celniekiem visiem šis vidus.

Šaurajā celiņa malā, kas ap purviem un kalniem

Locījās, stāvēja kādā pakalnā Kangara māja.

Svētulis Kangars atlaida nupat pēdējos ļaudis,

Kuri pie viņa bija nākuši padoma, palīga meklēt

Visādos trūkumos, dažādās nelabās miesīgās kaitēs.

Aizslēdza durvis vakara krēslā un iededz-a lāpu,

Nema tad kukuļus, .ziedus, ko dienā bij nesuši ļaudis,
Nolika visus tos kambarī kopā pie agrākām lietām.

Kambarī stāvēja tīnes un lādes piekrautas mantām,

Dārgajām ādām, ari vēl zelta un sudraba naudām.

„Hm... jā," ņurdēja svētulis, skatot šīs dažādās

mantas,

„Tiešām, aplam tas būtu, ja velns man viņajā naktī —

„Bet, vai tik neesmu tomēr par dārgu atpircis savu

«Dzīvību? Nagucepure noprasa briesmīgas lietas!

„Taču neviens to nezinās, raganas neteiks pie savas

«Pašas sodības ... ļaudis pa vecam godinās mani,

«Kā jau arvienu, par svētnieku; viņu muļķībā pastāv

«Labums mans, un tiešām tas manim vairāk der nekā

,Tauta, tēvzeme; negribu varonis but tads,
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«Kuram cīnoties tautas un tēvzemes labumā tomēr

«Pašam ir lielākais grūtums, raizes un trūcība jācieš."

Runājot šādi, ietinies svārkos, staigāja Kangars.

Ārā dzirdēja viesuli šņācot pa Kangaru kalniem;

Vakara pusē tālumā grauda Pērkonis dobji.

Kangars dzirdēja sitot pie durvīm, taisīja vajā

Brīnēdamies, kas gan tik vēlu vēl nākšot pie viņa?

Spīdala ienāca iekšā, ne kā ragana, bet it

Glītās sievišķu drēbēs. «Labvakar." sacīja viņa,

«Laikam gan ciemiņus, tēvoci, tu vairs negaidi

šodien?"

«Negaidu," atteica Kangars; «priecājos tadel jo

vairāk,

«Savu skaistāko kaimiņieni redzēt pie sevis.

„Kā labi klājas?" — «Neklājas labi," Spīdala teica;

«Liekas, ka kādi vareni spēki darbojas pretim

«Nodomam manam, — atnācu tādēļ palīga lūgties;

«Kopīgi spēki iespēj to vairāk, sevišķi tad, kad

«Abēju nolūki pie tam tiek sekmīgi panākti galā."

Spīdala stāstīja Kangaram nu par Lāčplēsi, kurš tai

Ari priekš -viņa nelabā naktī klātumā bijis,

Velna-bedrē redzējis visus tos jodiskos darbus;

Vēlāki atvarā iemests, palicis diezin caur kādu

Brīnumu dzīvs un aizgājis tagad uz Burtnieku pili.

Nopietni klausījās Kangars, viņu pārņēma bailes,
Dusmas par to, ka bija nu liecnieks, — varēja

Kangars

Ari pie ļaudīm neslavā iekrist; jādomā bij, ka

Lāčplēs's ar viņa tumšos liekuļa nedarbus atklās;

Tādēļ tas sacīja: «Gudri tu darīji, Spīdala, manim

«Vēsti par Lāčplēsi dodama; liekas, ka dievi to

sarga;

«Tādēļ jo vairāk un stiprāki mūsu pretinieks būs tas;

«Līdzekļi citi še jālieto, tādi, kur jauneklis pats pēc

«Varoņa goda dzīdamies nāves briesmās dodas.
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«Piemēram pateikšu tevim divus līdzekļus tādus,

«Kurus drīzumā izdarīt varam: ilgāku laiku

«Bijis nav milzis Kalapuisis Kangaru kalnos.

«Laidīšu vēsti uz Peipus ezeru igauņu milzim,

«Ka laiks atkal izdevīgs izpostīt latviešu ciemus;

«Kūdīšu latviešus atriebties igauņiem karā.
«Zināms, ka Lāčplēs's kā dūšīgs kareivis nepaliks

mājas,

«Dosies ar Burtnieku kautiņa; bet to zināma nave

«Sagaida, ja tie ar Kalapuisi satiktos abi:

«Igauņu milzim pretnieks nerodas latviešu zemē!"

Priecīga gribēja Spīdala Kangaram pateikties, kad uz

Reizi piešķīda istaba pilna ar uguni, — briesmīgs

Pērkona spēriens rībēja, visa zeme un māja

Drebēja, neganta vētra sacēlās; debeši krāca,

Lietus ar straumi nogāzās, lāči rūca un vilki

Gaudoja, pūces un ūpji kliedza un vaidēja purvos.

Izbailes valdīja vispāri dabā, kad varenais

Pērkons

Rādīja savu spēcību, vētrā zibeņus mezdams!

Ari Kangars ar Spīdalu stāvēja bāli kā līķi;

Zināma sirds tos baidīja vairāk kā zvērus pa mežiem,

Zinot, ka Pērkons saspārda burvjus un raganas,

līdz ar

Ļaunajiem gariem. «Vai, kas par briesmīgu negaisu,"

teica

Kangars, «Spīdala, šonakt tu nevari nostaigāt

mājas,

«Paliec pie manim, kamēr nostājas briesmīgais

negaiss."

Kangars aizvēra logus, nodzēsa lāpu un savu

Drebošu biedreni ievilka tumšajā kambarī; abi

Ļaundari aptina galvas ar segiem un gaidīja, gultā

Līduši, lielās izbailēs, kamēr nostājas vētra.

Bet drīz spēriens uz spēriena rībēja, Kangaru kalni

Trīcēja resni ozoli gāzās laukā ar saknēm;
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Likās, ka dievi gribētu sagāzt debesi, zemi

Nogremdēt! — Tiešām, Baltijas dievi karoja šonakt:

Debešus šķēla un zibeņus meta Pērkons ar varu;

Antrimps bangotā jūrā sakrāva ūdeņu kalnus,

Šļakstoši viļņi vienojās kopā ar mākoņu čulgām!
...

Daugavas grīva mētājas kuģis bez stūra un

mastiem;

Katrā acumirklī tas varēja dibina nogrimt;
Cilvēki brēca pec glābšanas. Pērkons ar Antrimpu

postam

Dēvēja tos; bet cilvēku gribai ir brīvība: līvji

Svešriiekus izglāba, viņi izglāba nākošos kungus.

Sarkana uzlēca saulīte pēc šīs vētrainās naktes.

Kangars, uzcēlies, skatījās savas draudzenes, — viņa

Gulēja. „Brr, — tas bij bailīgi! Labi, ka pārgāja

nakte.

„Likas, ka Pērkons visus jodus but' gribējis nospert!

„Nezinu redzēj's tik briesmīgas vētras," teica tas,
svārkus

Uzvilcis, ara iziedams. Mājai bij noplēsti jumti,

Sētsvidū gulēja krustiem, šķērsiem salauzti koki.

Kangaram bija ko brīnīties, apkārt skatoties. Te tas

lerauga kalnā divus vīrus pa šaurajo ceļu

Nākot uz viņa mājokli. Klātu pienākot, Kangars

Vienu no viņiem pazīst kā Rīdziņu zvejnieku, otris

Svešs pavisam — apģērbies baltā mētelī garā,

Kuram pret krūtīm krusts bija iešūts. Svešais bij loti

Piekusis. Zvejnieks nu Kangaram stāsta, ka Dau-

gavas grīva

Nakti sadragāts kuģis, iz kura šie glābuši ļaudis;

Starp tiem atradies ari šis baltais, vēlējies runāt

Kādu šejienes virsaiti; tādēļ pie Kangara svešo

Novedis, kurš gan labāki zināšot, tālāk kas darāms-

Abi šie vīri nu skatījās tuvāki acīs viens otram.
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Redzi, vienādas dvēseles tiekas pa jūru un zemi! —

Svešais runāja kādus šejienes valodas vārdus,
Teikdams: „Mani sauc Diterichs, — esmu priesteris

liela,

„Varena Dieva, kas savu delu sūtījis visu

«Pasauli valdīt un aplaimot; braucu savējiem ļaudīm

„Līdzi, kuri še meklēja tirgoties Baltijas ostās.

«Izjauca vētra mūsējo nolūku; pateicam Dievam,

«Dzīvību savu kad izglābām: mūsējiem jāpaliek

šeitan,

„Kamer kads kuģis no jauna no Vaczemes radīsies;

bet es

«Velētos pazities pa to laiku ar virsaiti kadu."

Kangars nu teica: «Sveicinu tevi Baltijas zemē!

«Zinu ar nolūku tavu; manis dēl nebaidies, pretim

«Jau vis nebūšu tavam varenam, spēcīgam Dievam;

«Lai gan tu netici manim, tāpat kā ir es tevim,

«Vedīšu tevi pie varenā Kaupa uz Turaidas pili;

«Tur tu, ja iesāksi gudri, atrāsi auglīgu zemi

«Savam sējumam. Tomēr vēl šodien paliec pie
manis

«Atpūsties labi no izciestam bailēm un doma, ka ari

«Baltijas dievi ir vareni!" — Zvejnieku atlaida

Kangars,

Ditrichi vadīja istaba; ari Spīdala bija

Cēlusies. Drīz starp šiem trijiem iesaka valoda

sekties,

Talak un talak, kamēr ar kopīgu draudzību beidzas.

Gadi aizgāja. — Atgadījumi tuvāki veda

Lielisko pārmainu sadzīvē Baltijas mierīgā zemē. -

Burtnieku pilī mācījās Lāčplēs's ar Koknesi krietni

Visās kareivju rīcībās, daudzās gudrības zinās;
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Ari Burtnieku vecajos rakstus jaunekli paši

Tagad jau varēja lasīt; Lāčplēs's sevišķi kārīgs

Šķirstīja tanīs. Viņam tur atvērās avoti dziļi,

Pauzdami cilvēka mūžu pasaulē; pilnību, galā

Nīcību, pēdīgi atpakaļ iešanu lielajos garos.

Taču tam bija sevišķis iemeslis Burtnieka pilī

Dzīties, ka krietnajos darbos panāktu augstāko

merki.

Zilajā zīju lentīte, kuru pie cepures nesa,

Darīja brīnumus. Stabradzes meitiņu atrada

Lāčplēs's

Burtnieka pilī. Laimdota bija tā miesīga meita!

Mīlība dedzīga rādījās drīz jaunekļa sirdī.

Laimdota ari labprāt to redzēja, satikās bieži,

Vakaros viņi staigāja Burtnieku ezera malā;

Laimdota stāstīja tam par ezerā grimušu pili

Un par daudz citām dīvainām veco Burtnieku

teikām.

Lāčplēsis gribēja Burtniekam lugt jau Laimdotas

roku,

Kad drīz izpaudās vēsts, ka Kangaru kalnos

Piemītot atkal Kalapuisis un izpostot ciemus;
Daudz tas cilvēku nositot, daudz ar nolaupot mantu.

Bailes pārņēma apkārtnes vidu, nebija tādu,

Kuri drīkstētu Kalapuisi apkarot kalnos.

Burtnieks tad izlaida ziņu visiem kareivjiem zeme:

Ja kāds kur uzņemtos milzi izdzīt no Kangaru

kalniem.

Vai ar to nokautu, tam viņš pildītu lūgšanu katru,

Kaut tas ar prasītu viņa meitas Laimdotas roku.

Vēsti šo saņēma Lāčplēsis, abi ar Koknesi kāri

Lūdza no Burtnieka atļauju doties apkarot milzi.

Burtnieks to sākumā liedza, bīdamies jaunekļu

briesmas,

Tomēr, zinādams abējo viņu specību lielo,
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Drīzi jaunekli, staltus kumeļus jādami, devās

Kareivju drēbēs un ieročiem rokā uz Kangaru

kalniem,

Vadīti laukā no jaunekļu, meiču skanīgām dziesmām.

Pusceļā būdami, satika jaunekli vēstnešus, kuri

Jāja uz Burtnieku pili, vēsti nesdami šādu:

Igauņu pulki, pāri pār robežu nākuši, laupot

Un ar dedzinot latviešu ciemus; tādēļ tie gribot
Burtnieku lūgt, lai tiem sūtītu savus kareivjus

pretim.

Nu bija mūsu jaunekļiem jādomā labāk kā darīt:

Burtniekam vajaga bija ar viņu palīga, ja tas

Karā pret igauņiem dotos. Beidzot tie nosprieda

vienam

Griezties ar vēstnešiem atpakaļ. Koknesis to uz-

ņemas teikdams:

«Mēģini, Lāčplēsi, viens tu izpelnīt Laimdotas roku:

«Atsakos es no dalības, zinādams mīlību jūsu."

Kalapuisis turēja launagu, sēdēdams kalna

Galā pie savas no stāviem kokiem saslietas būdas;

Vērsēnu apēdis tas vēl sivēnu cepa uz iesma.

Blakus tam stāvēja pieslieta nūja, milzīgi liela,

Tā bij no zaraina baļķa, ar dzirnu akmeni galā.

Milzis, redzēdams Lāčplēsi jājot, paķēra nūju.

Grieza to riņķī ap galvu, tā ka sacēlās viesul's;

Smējās par Lāčplēsi teikdams: Vai šim ļāvusi māte

Nāvē tik nelaiku doties. Lāčplēs's tam atteica

pretim:

Laiks jau atnācis, kur vairs nederot pasaulē milži,

Tādēļ šo ari Pakola valstībā noraidīt gribot. —

Tam par atbildi milzis svieda smagajo nūju,
Izsita Lāčplēsim zirgu ar visiem sedliem iz kājām.

Zirgs ar nūju ieskrēja purvā. Lāčplēs's uz kājām
Nolēca zemē, zobenu izrāvis, iecirta milzim

997*
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Gūžā ar varenu spēku, tā ka tas nogāzās zemē.

Krītot tas ķērās pie tuvākās priedes, izrāva priedi

Laukā ar saknēm, uzgāza krītot sev virsū uz krūtīm.

Lāčplēsis nelāva piecelties viņam; zobenu celdams,

Gribēja galvu tam nocirst. — «Pagaidi, varoni

jaunais,"

Kalapuis's sauca, «atļauj priekš miršanas runāt

«Kādus vārdus ar tevim. Laikam tu Lāčausis esi?

«Māte man stāstīja: Reizi, kad nākšot no Daugavas

puses

«Varonis Lačaus's, kurš vienīgais pretnieks manim še

būšot,

«Tad lai glābjoties šejienes tautas. Izvemšot jura

«Briesmoņus kādus, ar dzelžu miesām un vēderiem

lieliem, —

«Aprīšot visu: cilvēkus, kustoņus, augļus un zemi! —

«Derēsim mieru: apstākļos šādos nebūtu gudri,

«Kad mēs viens otru nonāvēt sāktum. atstātum tautas

«Briesmoņu varā. Apsolu tevim, varoni jaunais,

«Aiziet no šejienes, uzturēt mieru uz mūžīgiem

laikiem

«Igauņu, latviešu starpā! Mūsu jūrmalas salas

«Sargāšu es joprojām; kamēr vien dzīvoju, netiks

«Svešajie zemē; pēdīgi mirstot, nogulšos Zundā." —

Lāčplēsis līdzēja Kalapuisim piecelties ātri,
Sniedza tam roku, sacīdams: «Tai ziņa miers lai ir

musu

«Starpā; aiziesim ari, izšķirsim abējās tautas,

«Kuras tur klajumā viena ar otru tagad jau kaujas;

«Karš šis lai paliek pēdīgais latviešu, igauņu

starpa."

Pārcirsto gūžu drīzi tie sasēja, devās tad abi

Lejā uz ciemu; šeitan tie nobeidza igauņu karu.

Tur, kur bij kritis milzis pie zemes, palika bedre

Kangaru kalnos; ļaudis vēl šodien milzoņa gultu

Nosauc šo bedri, un viņa nūja guļot vēl purvā.
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„Vel auga ozoli Latvijas ares,

«Kuplotiem zariem, robotām lapām;

„Vēl mūsu tautiešos varoņi rodas.

«Sargājot tēvzemi spēcīgi, droši;

«Ozolu vaiņagiem pušķojam viņus,

«Apdziedam sirdību dailīgās dziesmās!

«Apdziedat Lāčplēsi, latvju meitas!

«Lāčplēs's kad cirta, Kalapuisis krita;

«Lāčplēs's to pārspēja Kangaru kalnos,

«Piespieda igauņus saderēt mieru;

«Igauņi nenāks vairs latviešu ciemos,

«Nebaidīs zeltenes, nelaupīs mantas.

«Baliņi līdīs līdumus droši,

«Rudenī tēvi izdarīs alu.

«Priecīgi dzersim jaunekļiem kāzas,

«Panāksti, vedēji dziedās un dejos:

«Vēlējam ari Lāčplēsim pašam

«Tikušu krietnaju līgavu atrast!" —

Dziedot tā, Laimdota, kopā ar citām zeltenēm, nāca

Pilsvārtos kareivjiem pretim, kad pēc salīgta miera

Burtnieks ar savējiem atgriezās mājās no igauņu

kara;

Meičas turēja rokas ozolu vaiņagus, ar kuriem

Pušķoja kareivjus, — Lāčplēs's dabūja Laimdotas

kroni.

Meitām par atbildi Lāčplēs's ar citiem dziedāja šadi:

«Kur augi ozoli, aug ari liepas;

«Kur rodas varoņi, tur krietnas meitas;

«Latviešu kareivi, lepoties vari,

«Zeltenes skaistas, tikumu pilnas

«Laimiņa laidusi Baltijas zemē.

«Priecīgi latviešu kareivji atdos

«Dzīvību savu tēvzemi glābjot,
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«Sargājot krietnajās Latvijas meitas,

„Lai viņu vaiņagi zīļoti vizi;

«Vizuļus nebūs naidniekam traucēt,

«Līdz kamēr Laimiņa tautiņās raidīs!

«Apsolos dzīvot un nomirt priekš tevis!'

Ir pats Burtnieks, aizgrābts caur jaunajiem, iesaka

dziedat.

Vispāra jautra līksmība pārņēma kareivju sirdis,

Kopīga brālība piemita visu tautiešu starpā. —

Laimdota pēdīgi aicināj' iekšā, maltīte gaidot

Slavenos kareivjus. Burtnieks lika miestiņu atnest.

Lāčplēs's bija priecīgs par visiem; Laimdota nesa

Miestiņu apkārt, uzdzēra viņam nākošu laimi.

Drīzi vien izpaudās Lāčplēša slava Baltijas zemē.

Launīgais nodoms varoni nomaitāt bija caur dievu

Lēmumu tapis par lielāko labumu, lielāko slavu! —

Pēc tam kādā vakarā Lāčplēs's iegāja viens pats

Lielajā velvē, kur stāvēja tīstokļi, rakstīti burtiem.

Te viņš redzēja dibina sienā pusveras durvis,

Kuras agrāki nebija zinājis; paceldams lāpu,

Viņš it ziņukārīgi skatījās iekšā pa durvīm.

Šauras akmeņu kāpenes noveda dzijumā tālā;

Lāčplēs's kāpa pa kāpenēm lejā, staigāja kādā

Alā tālu pa zemes apakšu notika beidzot

Lielā veclaiku pilī; varēja zināt pie soliem,

Ka tas staigājot noticis pašā ezera vidū.

Pilī daudz istabas pieliktas bija ar dažādām lietām,

Veclaiku ieročiem, kādus Lāčplēs's nebija redzēj's.

Te tas manīja kādā kambarī atspīdam gaismu.

Lēnām tas iegāja kambarī; šeitan stāvēja šķirsti,
Plaukti, piekrauti lieliem rakstu tīstokļiem, runu

Kokiem un birkām; kambara vidū uz akmeņu galda

Stāvēja tumši degdama lāpa, pie kuras tas kādu

Jaunavu redzēja sēdam un rakstu tīstokli rokās

Turam. — Jaunava nemanīja Lāčplēsi nākot:
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Bija tik dziļi tā tīstokli lasot aizņemta; tik kad

Lāčplēša soļi pašā tuvumā darīja troksni,

Viņa kā nejauši pagrieza galvu, un «Laimdota!"

sauca

Lāčplēs's, «neņem par ļaunu, ka tevi traucēju šeitan;

«Laikam man labākais likten's nolēmis satikt ar tevi

«Kā ar labāko dievieti visās brīnišķās vietās;

«Nevilšu atradu slepenās durvis lielajā velvē.

«Nokāpu alā un atnācu šinī burvīgā pilī.

«Šoreiz atļauji ari manim še brītiņu palikt,

«leskatīt šinīs dīvainos rakstu tīstokļos; laikam

«Šī ir tā pati pils, par kuru stāstīji manim?" —

«Pils ir tā pati," atteica Laimdota; «nezinu, kā es

«Aizmirsu aiztaisīt durvis. Bez tēva zināmas viņas

«Nebija šeitan nevienam; tomēr kad atradis reizi

«Esi tu apslēpto pili, paliec, lasīsim kopā

«Veco Burtnieku teikas un viņu dailīgas dziesmas."

«Ak, es vēlētos visu mūžu ar biedreni tādu

«Kopā še palikt pie mūsu vectēvu varoņu

teikām!"

«Nevēlies, Lāčplēsi, neko ātrumā," Laimdota teica;

«Vārdi iz cilvēku mutes daudzreiz noejot dievu

«Ausīs, un pārsteigta vēlēšanās piepildās ātri.

«Sevišķi šeitan, kur sakarā stāv ar šo apburto pili

«Mana nākošā laime: Burtnieku pēdējā meita

«Vēlēta ir tam varoņam, kurš še pārgulēs pilī

«Nakti un paliks pie dzīvības; pile tad burvību zaudēs,
«Izcelsies līdz ar varoni rītā pie saulītes gaismas!"

Lāčplēs's saķēra viņas roku un iekarsis teica:

«Laimdota, gudro, slaveno Burtnieku pēdējā meita,

«Še tavā vectēvu noslēptā pilī vaicāju tevi,

«Vai tu gribētu Lielvārda dēlu Lāčplēsi mīlēt?

«Tad vien jutīšos spēcīgs izpildīt varoņa darbus,

«Tūliņ še palikšu pilī un gribu tās burvības

salauzt." —
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Leni atteica Laimdota: „Gribu — dzīvosim kopa.

«Nomirsim kopā priekš mūsu mīļotas latviešu

tautas!" —

Lāčplēs's vilka to tuvāki. Sprogaino galviņu viņa

Nolieca tam pie krūtīm, un divas spēcīgas sirdis,

Augstu tikumu pilnas, vienojās kopā kā divas

Spīdošas zvaigznes, reti kas parādās debesu velvē!

Ezera viļņi līgojās mēnesim spīdot pār vecās

Burtnieku piles jumtiem; tumšas un dīvainas ēnas

Lidoja caur pa istabām; viņas smaidīja apkārt

Mīlīgo pāri. Jaunie to nejuta, nejuta nekā

Vairs no pasaules; viņi tai laimīgā brītiņā radās,

Kādu tik reizi jaunības pirmā mīlība piešķir

Cilvēkiem maldīgā mūžā. — īsais, laimīgais brītiņš,

Kādēļ tu esi tik īss un kādēļ pārēji tu kā

Sapnis? īstenā cilvēku paradīze virs zemes,

Kādēļ izdzeni savus lutekļus ātrumā laukā

Un tos viena brītiņa dēļ, ko baudīja tevī,
Lieci sēras un rūgtumu baudīt veselu mūžu?

Bet vai brītiņš paradīzē gan neatsver bēdu

Pilnu mūžu? — tiešām tas atsver! Brītiņu mīlēt

Laimīgi, visu mūžu ciest un pēdīgi nāvē

Visu aizmirst, ir vienalga, laimīgs vai nelaimīgs bijis.

Kamēr Lāčplēs's ar Laimdotu debesu laimību juta.

Atradās ari tuvumā ļaunums, kas, kā arvienu,

Laimību jauca un sēras pieveda jaunajam pārim.

Ezera dibenā, tuvu pie loga glūnēja kāda

Ūdens čūska; tai bija Spīdalas zvērotas acis!

Laimdota atjēdzās pirmā, teica, ka vēlu jau būšot,

Vajagot aiziet no piles, kamēr vēl neesot pusnakts.

Lāčplēs's turpretim apņēmās pilī palikt pa nakti.

Kad tas nelikās pierunāt. Laimdota aizgāja viena.

Pusnaktei nākot, palika pilī tik auksti, ka Lāčplēs's
Tikko varēja glābties; tādēļ tas paņēma kādus

Salauztu šķirstu gabalus, uzkūra uguni no tiem

Lielajā pavardā un tad sildoties gaidīja, kas še
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Notikšot. Saceļas viesul's pa visam istabām, un aiz

Sienām krāca ezera ūdeņi; atvērās durvis,

Un pa viņam ienesa iekša septiņi mori

Lielu valeju zārku; iekša tur gulēja briesmīgs

Tēviņš ar zobiem kā kapļiem un nagiem kā tuteņiem;
sakot

Likās, ka būtu tas nomiris, bet pēc laiciņa sāka

Kustēties, atvēra platās acis un iesāka vaidēt:

„Vai, kā man salst un cik man salti!" Negribot širkas

Lāčplēsim gāja caur kauliem, tādu nejauku balsi

Grūti bij izturēt; tādēļ tas sakūra uguni lielu,

Sagrāba tēviņu cieši aiz krūtīm, izrāva laukā

To iz zārka un ugunim piegrūdis sacīja: «Sildies,

«Draņķi, bet nebrēc tik nejauki!" Tomēr tas brēca

vel vairāk

Un ar zodiem grāba pēc Lāčplēša garajām ausīm.

Laikam tas zināja, ka, ja ausis nokostu, tad ar

Lāčplēša spēcība pazustu un viņš to varētu pārspēt;

Lāčplēs's turējās sirdīgi pretim, iegrūda viņu

Ugunī iekšā, tā ka tam spalvas iesāka nosvilt.

Beidzot tas iesāka runāt un lūgties, lai palaižot vajā.

Tomēr to Lāčplēs's nelaida, teikdams: «Netiksi agrāk

«Vajā, kamēr šī pils būs uzcelta augšām pie

gaismas."

Durvis atvērās atkal ar troksni, un ieskrēja iekšā

Ragana Spīdala līdz ar agrākiem septiņiem moriem;

Visiem bij rokās ugunī karsētas sarkanas dakšas,

Visi tie uzbruka Lāčplēsim, draudēja nodurt ar

dakšām;

Spīdala visiem papriekšu ar dzirksteļu spregošam
acīm.

Lāčplēsim nacas jau grūti pretoties briesmoņiem

visiem;

Te tam iekrita prātā Stabradzes spogulis, kuru

Tas arvienu pie sevim nēsāja; izraudams ātri,
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Viņš to turēja Spīdalai priekšā. Negantīgs kliedziens

Dimdēja pilī, briesmoni visi krita pie zemes,

Un tad, putekļus viesulī griezdami, aizmuka projām.

Nostājās putekļi, norima viesul's, vēsmiņa dzestra

Tīrīja gaisu; tālākā istabā rādījās gaišums;

Iz šā gaišuma iznāca kāds jo cienījams vecis,
Sveica Lāčplēsi, sacīdams: „Mans dēls, vēlēju labu

„Tevim un Latviešu tautai! Tu esi pārspējis jodus

«Negantos, atņēmis tumsības varai Burtnieku pili;

„Rītā tā rādīsies dienas gaišumā. — Gaišumu nesīs

«Tautai ar šeitan sakrātās vectēvu garīgas mantas.

«Kuru starpā atrodas ari likumi mani.

«Saki tur augšā, ka likumi šie ir iz Dievības ņemti;

«Uzturot viņus, tauta zels un mūžīgi nemirs!

«V iduv c d s esmu es. Esmu dibināj's Latviešu

tautu.

«Mans dēls, dzīvo ar dieviem, guli mierīgi tagad

«Burtnieku pilī, manas meitiņas iemidzis tevi!"

Vecais to sacījis, izklīda atkal gaišumā lēnām. —

lenāca pēc tam trīs it skaistas jaunavas iekšā;

Rokās tās nesa meldru pagalvus, palagus, segus,

Taisīja Lāčplēsim gultu un lūdza, lai ejot tas gulēt.

Lāčplēs's ar bija piekusis loti, nolikās gultā.

Jaukas kā dieviešu dziesmas skanēja Lāčplēsim

ausīs;

Viegli tam elpoja krūtis, acis aizslēdzās cieti,

Likās, ka gultiņa viņa paceltos augšā jo viegli.

Līdz ar tīstokļu šķirstiem, līdz ar Burtnieku pili.

Nākošā rītā brīnījās visi Burtnieku ļaudis,

Redzot, ka ezera vidū, uz kādas saliņas, stalta

Stāvēja veclaiku pile. — Laimdota pateica tēvam,

Lāčplēs's ka palicis vakar grimušā pilī pa nakti.

Burtnieks zināja tūliņ, ka tagad svabada vecā

Burtnieku pile. Priecīgs tas kopā ar Laimdotu devās

Turpu. lekšpusē tie vēl atrada Lāčplēsi guļot.
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Laimdota lēni to uzmodināja. Atverot acis,

Redzēja Lāčplēs's, ka logos spīdēja saulītes stari.

Atri uzcēlies, jauneklis apkampa Laimdotu un to

Sirsnīgi skūpstot sacīja: „Tagad tu piederi manim.

„Tagad sarautas saites, kuras mums vienoties

liedza!

«Slavēti Dievi, slavēti visi labajie gari!"

Sacīja Burtnieks: «Laimdota pieder vienīgi tevim.

«Saņemiet svētību ari no manām tēvišķām rokām:

«Lai caur šo derību vienojas divas slavenas ciltis,

«Kurām ir nolikts apgaismot, apsargāt latviešu

tautu!" —

No šī laika nu bieži nogāja jaunajie ļaudis

Vecajā pilī, lasīja tos tur glabātus rakstus;
Pie tam Lāčplēs's par brīnumu lielu atrada, cik daudz

Bija Laimdota mācīj'sies vecos Burtnieku rakstus;

Cik tā jauki zināja runāt par augstajiem dievu

Likteņiem, cilvēku tikumiem, tautu un varoņu teikām.

Kādā vakarā, atkal kad viņi sēdēja kopa

Vecajā pilī, Laimdota bija tīstokli kādu

Tinusi vajā un sacīja: «Tagad lasīšu tevim

«Priekšā par mūsu nogrimušo un caur tev* uzcelto

pili:

«Austrumā tālu, aiz septiņām lielām karaļu zemēm,

«Pacēlās gaisā balts mākulis, itin kā apsedlots

kumeļš;

«Mākoņam virsū sēdēja Pērkons ar pātagu rokā,

«Kuru plikšķinot, zibeņi šķīda un akmeņi plīsa,

«Kalni un lejas drebēja, trīcēja cilvēku bērni.

«Pērkons austrumā sauca, ka zeme dimdēja: ««Kas

grib

««Līdzi man staigāt un maniem Dieva likumiem

klausīt,

„„Tos es vadīšu tālu uz vakariem jaunajā zemē!""
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«Visi stāvēja klusi bīdamies bargajā Dieva;

«Pēdīgi sacēlās Burtnieku cilte — dūšīgie, stiprie

«Kareivji, gudrie rakstu pratēji, teikdami: ««Tevim

««Staigāsim līdzi, varenais Pērkons, klausīsim tavu

««Balsi kā ticīgi ļaudis; ved mūs uz jaunajo zemi!""

«Pērkons gāja pa priekšu, burtnieki staigāja pakaļ,

«Tālu pret vakariem. Ceļā tie satika negantas tautas.

«Briesmīgus milžus, pūķus un visādus nešķīstus

jodus,

«Kuri tiem uzkrita. Pērkons tos spārdīja, Burtnieki

dura

«Šķēpiem. Tā tie atkavās līdz kādai vakara jūrai,

«Kur tie pirmo reiz varēja mierīgi apmesties, tādēļ

«Sauca to «Baltajo jūru". Burtnieki atrada zemes

«Viducī auglīgu ieleju, kur tie nometās dzīvot.

«Burtnieki būvēja ielejā pili, nolīda mežus,

«lesēja miežus, un Pērkons deva auglīgu lietu,

«Patrimps ar Saulīti — briedušas vārpas; rudenī

Uziņš

«Davaja medu, Dievdeli līdzēja miestiņu darīt.

«Burtnieki dzēra un priecājās. Jaunekļi apņēma

daiļas

«Līgavas, vairojas viņu ciltis Baltijas ares.

«Atnāca Ziedon's, nolaidās Līgo ar zeltotām koklēm;

«Priecīgas dziesmas skanēja jauki kalnos un lejās.

«Tie bija līksmīgi zelta laiki Burtnieku zemē!

«Jodam netika Pērkona laimīgā Burtnieku cilte;

«Jods nu sūtīja Viesuli Baltajā jūrā un lika

«Sagriezt milzīgu ezeru gaisā un nomest to zemē

«Burtnieku ielejai virsū. — Burtnieki redzēja kādā

«Dienā briesmīgu viesuli šņācot un griežoties augšā;

«Vecis kāds, to redzēdams, nodurt to gribēja, ņēma

«Trīs asmiem dakšu, apgāja riņķī viesuļam un, to

«Apvārdoj's, taisījās dakšu mest jau viesuļam sirdī.

«Otrs, to redzēdams, sacīja: ««Pagaidi, kamēr es

ūdens
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~,,-Vardus sacīšu: liekas, ka aiz viesuļa ezers

««Meklējas vietas, nokritīs zemē, līdz apstāsies

viesul's""

«Pirmais to nelika lāgā, svieda gaisā ar dakšu...

«Viesulis izklīda, un tad rūkdams nokrita ezers

«Zemē, pildīja ieleju, apklāja Burtnieku pili!

«Burtnieki būtu pagalam, nebūtu viņiem par laimi

«Klātumā atradies Līgo. — Līgo nu iesāka koklēt,

«Ezera dibenā dziedāt, — dziedāt tik dailīgi, ka pat

«Akmeņi mīksti palika, zeme dalījās, un drīz

«Burtnieki līdz ar Līgo dziesmu dailīgām skaņām

«Iznāca laukā pa plašu alu pie saulītes gaismas!"

Citā reizē Laimdota atkal tur lasīja šādi:

«Sākumā nebija nekā. Bez gala tālumā mita

«Tikai tas dīvainais atspīdums, no kā cēlušās visas

«Lietas, — pats bez sākuma un bez gala kā visas

«Pasaules dvēsele, visu Garu augstākais, vecais

«Mūžīgais Dievs un viņam blakus dzīvoja otris

«Gars, — tas Velns bija; bet vēl bija paklausīgs tas

Dievam

«Visās lietās un nebija ļaunumā atkritis no tā,

«Lai gan domāja toreiz jau pats uz labumu savu.

«Dievs bija domājis pasauli radīt un sacīja Velnam:

««Nolaidies muklainā dibenā, tur tu atrāsi kādas

««Cietējsas dūņas; pagrābi vienu sauju no tām un

««Uznesi augšā."" Velns ar nolaidās, atrada dūņas;

«Ņemot tas domāja, Dievs ko gan augšā darīšot ar

viņam?

«Lai ar to pašu varētu darīt, tas paņēma vienu

«Sauju priekš sevim un to iebāza platajā mutē;

«Otro sauju tas uznesa augšām un atdeva Dievam.

«Dievs šo dūņu sauju izsēdams sacīja: ««Zeme,

««Rodies!"" — Izsētā sauja auga par līdzenu zemi,

«Bet ar otrajā sauja izauga Velnam pa muti.

«Velns to, ilgāki turēt nespēdams, sprūdīja laukā,
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„Un tā uzgrūda līdzenai zemei lielajos kalnus!
.

„Dievs pēc tam paņēma pats iz sava spīduma kādu

„Sauju, sēja to, teikdams: ««Rādāties, saule un

mēness!""

„Un redz, zeltota saule uzlēca, sudrabots mēness

«Spīdēja zemē. — Saule un zeme bija tik loti

«Skaistas jaunavas, ka Dievs pats tās mīlēja un no

«Viņām radīja daudzi Dievu dēlu un Saules

«Meitu. Mēness apņēma kādu mīlīgu Saules

«Meitu, un tūkstošas zvaigznītes viņu bērniņi bija.

«Visi pirmajie Dievu dēli jo vareni bija,

«Paši ka pilnīgi Dievi; viņi dalīja visu

«Pasauli sev par valdības nodalām. Pērkons ar

saviem

«Pieciem staltajiem dēliem buveja debesu velvi

«Priekš daudz mūžīgiem jaukiem garu mājokļiem;

Saulei

«Kaldināj' zelta kumeļus, lai tā varētu viegli

«No pat rīta līdz vēlam vakaram visu debesu velvi

«Pārbraukt un savus kumeļus peldināt jūriņā.

Antrimps

«Vēlējās jūru par dzīves vietu, vakaros Sauli

«Jūrā saņēma, pārcēla zelta laiviņā to pa

«Nakti uz rīta pusi, kur tā uzlēca atkal.

«Patrimps aptērpa zemi zaļā uzvalkā un ar

«Ziedoni kopā rotāja ziediem un zeltotām vārpām.

«Pakols bruģēja ceļu uz nākošām debesu mājām.

«Daudz caur Velna nedarbiem tikušas citādas

lietas,

«Ne ka sakuma bija. Visi akmeņi bija

«Mīksti. Dievs nu sacīja Velnam, lai neminot uz

tiem,

„Kamēr būšot tie tapuši reiz par irdenu zemi.

„Velns tak, gribēdams zināt, kas tad notikšot, kad

tas

«Akmeņos iemīšot, meklēja kādus akmeņus lielus.
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„Tanīs iemīdāms. Acumirklī akmeņi visi

«Palika cieti. — Daugavas malā atrodas viens tāds

«Akmens, kur vēl šodien redzama iemīta pēda;

«Ļaudis to tagad Velna pēdas akmeni nosauc.

«Sākumā kokiem nebija zaru, bet stumbeņi gaisā.

«Velnam bij izkapte, ar ko tas sevim sapļāva sienu;

«Dievam bij kaltiņš, kaldināts viņam no Pērkona

dēliem;

«Velns kamēr gulēja, paņēma Dievs šā izkapti un ar

«To sev sapļāva pulka siena; uzcēlās Velns un

«Brīnījās, Dievs kā varējis sapļaut ar kaltiņu sienu;

«Gribēja pats ar mēģināt pļaut ar kaltiņu sienu.

«Zālē iestājies, Velns nu meta ar kaltiņu, bet tas

«leskrēja kokos, — no šā laika atradās zari.

«Velnam bija daudz govju, visas toles bez ragiem

«Un ar apaļiem neškeltiem nagiem un zilganu

spalvu.

«Dievs ar buveja kūtis; Velns nu prasīja: „„Ko tu

««Vedīsi kūtīs, kad tev pavisam govju vēl nav?""

Dievs tam

«Atteica, govis gan dabūšot. Aizdzina nākošā naktī

«Dievs iz Velna laidara govis uz jaunajām kūtīm,

«Pāršķēla nagus, pielika ragus un raibotu spalvu.

«Otrajā rītā Velns nu gribēja govis dzīt ganos,

«Bet tas atrada laidaru tukšu; aizskrēja Velns uz

«Dieva jaunajām kūtīm, tās bija pilnas ar govīm,

«Bet pavisam svešādas sugas, pāršķeltiem nagiem,

«Līkajiem ragiem, dažādā spalvā, raibaļas, lauces.

«Kādu reiz Dievs vēlējās sunīti, sacīja Velnam:

„„Nem šo spieķīti, noeji kalnā, taisi no zemes

««Kustoni šādu: galvu ar purnu, divējām acīm,

««Divējām ausīm, četrējām kājām, asti un spalvu;

««Siti tad ar šo spieķīti, trīs reizes sacīdams:

««Dievs tev'

««Radījis, — tūdaliņ dabūs tas dzīvību."" Nogāja

kalna
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„Velns un taisīja kustoni, sita ar spieķīti, teikdams:

„„Dievs tev' radījis!"" Sunītis uzlēca augšām un

skrēja

«Dievam pakal. Velns nu gribēja ari priekš sevis

«Sunīti radīt, bet to taisīja lielāku nekā

«Dieva sunīti un ar spalvu tumšāku; savam

«Uzacīm kādas spalvas izplūkdams, piesprauda tās

«Kustoņa acīm, paņēma spieķīti, sita un teica:

««Velns tev' radījis!"" — bet tas nemaz necēlās

augša.

««Beidzot tak bija jāsaka: ««Dievs tev' radījis!""

Kuston's

«Uzlēca augšā un Velnam krūtīs pieslējās. — ««Ūja,

««Vilks!"" tas iesaucās. Vilks nu ieskrēja mežā.

«Dievs nu beidzot cilvēku radīja. Nogājis lejā,

«Jaukākā zemes viducī, Dievs tur paņēma tīru

«Zemes pīti un darīja cilvēku tikai ar vienu

«Aci un ausi, divām rokām un kājām, tā teikdams:

„„Tev būs redzēt tik labu, dzirdēt tik labu, un darīt

««Otrutiek laba un staigāt tiešām pa labajiem

ceļiem.""

«Dievs tam ieurba vienu nāsi degunā un tur

«lepūta savu dzīvības dvašu, sacīdams: ««Būsi

««Līdzīgs Dieviem, cēlies iz mūžīga Dievības

gara!""

«Cilvēks iesaka mierīgi elpot un dusēja pirmā

«Saldajā miegā. ««Guli līdz rītam,"" tas sacīja:

««Saule

««Uzlēkdama modinās tevi uz laimīgu dzīvi!""

«Nakti tomēr atnāca Velns un, cilvēkam guļot,

«Taisīja otru aci un ausi, sacīdams: ««Tevim

««Redzēt būs ļaunu, dzirdēt ar Jaunu un darīt jo

projām

««Puse labu un ļaunu, klibojot abējas puses.""

«Velns tam ieurba otru nāsi degunā un tur
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„leputa ari no savas dvašas. Otrajā rīta

«Saulei uzlecot, uzmodās pasaulē radījums visu

«Brīnišķākais. Pildīts ar brīvu dievišķu garu,

«Dzīdamies augsti pēc dievišķa mērķa, darīdams labu,

«Pats sevi aizliedzot, dzīvību savu nododams, lai tas

«Panāktu mūžā augstāko tikumu pilnību, pie kā

«Tam var būt tik liela griba un nelokāms prāts, ka

«Tas pat Dievus var pārspēt.Turpretī otrādi, ļauns un

«Briesmīgs, slepeni uzkrizdams, nokaudams, maitā-

dams visu

«Labu pasaulē, darīdams to par niknāko pekli.

«Redzēdams samaitāto cilvēku, apskaitās Dievs nu

«Loti par Velnu, sodīja to ar mūžīgiem lāstiem,

«Aizdzina projām no sevis un to nogrūda peklē.

«Velns tur radīja nešķīstus garus un briesmīgus

pūķus.

«Nāca tad augšā un sāka ar Dievu negantu karu.

«Visi Dievi un Dievu-dēli nu karoja pretim;

«Karojot juka un plīsa zeme ar debesi, vētras

«Krāca, Pērkons briesmīgi rūca un, zibeņiem sperot,

«Kalni nogrima, jūra debešos celdamās lielus

«Zemes gabalus apklāja. Pēdīgi velni un jodi

«Uzvarēti un bezdibenī slodzīti kļuva.

«Kur tie briesmības dara un augšā nākdami meklē

«Cilvēkus kārdināt, ievilt savos Jaunuma tīklos;

«Pērkons taču, tos manīdams, sasper un atpakaļ

aizdzen."

Pēc tam kādā vakarā atkal Laimdota kādu

Vecu tīstokli ņēmusi teica: «Lāčplēsi, klausies,

«Lasīšu tagad iz gudrā V i d v c d a mācībām, kādas

«Devis tas tikai priekš tādiem, kuri var saprast un

panest."

Laimdota atvēra tīstokli, lasīja nodalu šadu:

«Aiziet laiks, atiet laiks, bet nekad laiks nepaiet, —

tādēļ
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«Dieviem, saulei un zemei pietiek ar ilgajo laiku.

«Kādēļ gan cilvēkam nebūtu diezgan, kurš, tik vien

īsu

«Brītiņu dzīvodams, bauda ar apziņu ko no šā laika?

«Vienīgais cilvēks nomirst, veselas tautas var

izmirt,

«Cilvēku cilts tomēr dzīvos, kamēr stāvēs šī zeme.

«Priekš šās lielās, neizmirstošās cilvēku tautas

«Darboties, viņai palīdzēt vienādi pilnīgai tikt un

«Augstu stāvokli ieņemt, priekš tās dzīvot un

nomirt,

«Ir ikkatra cilvēka uzdevums laicīgā mūžā.

«Tāpat kā vienīgi cilvēki, var ari vesela tauta

«Pacelties gudrībā augsti, tā ka tiek līdzīga dieviem,

«Tad ar viss tautu un cilvēku ienaids pasaulē zudīs,

«Ja pie tam viņi dabas tiesības pilnīgi atzīs.

«Tulkos viņas noslēptus, brīnišķus, varenus spēkus.

«Še ir vislielākais darba lauks tiem, kuriem dāvanas

dotas

«Gaismotā garā iet un pētīt, rakt, svērt un mērot,

«Dibināt, domāt pa dabas tālajo, plašajo lauku,

«Atklāt miglaino segu no sirmās senatnes, caur ko

«Cilvēki, mācoties pazīt pagātni, varēs ar drīzi

«Savu klātību pārlabot un tad sataisīt jauku

«Lielu nākotni, pilnīgi glītotā, laimīgā veidā!

«Katris, strādādams priekš šā augstajā cilvēces

mērķa,

«Panāks pie saviem tautiešiem, ka ar pie cilvēces

visas

«Lielāko godu un slavu, un, pēdīgi aizdarot acis,

«Pavadīs sērodamas draugu sirdis un vadīs

«Pateicīga tauta viņu uz pēdīgo dusas

«Vietiņu dabas-māmiņas klēpī; piemiņa viņa

«Nezudīs tautu sirdīs un viņa gars mājos tur augšām

«Gaismas dzīvokļos, Dievu-dēlu pulciņā, mūžam."

Laimdota palika klusu, satina tīstokli un to



Nolika šķirsta pie citiem, teikdama: „Daudz vel še

tādas

«Mācības atrodas putekļu šķirstos; izlasīt viņas

«Visas varētu tikai par kādiem ilgākiem gadiem.

«Varbūt ka vēlākos laikos slaveni tautieši viņas

„Vedīs pie saulītes gaismas, putekļus tīrīs un tautai

«Darīs zināmas senatnes mācības, ziņas un teikas!"

Veļu-laiks bija pienācis. Laimdota strādāja visu

Dienu pa kukņu, mielastu sagatavodama; šonakt

Burtnieks gribēja sagaidīt Veļus un pamielot savu

Mīļo dvēseles, kuri.caur nāvi šķīrušies bija.

Lāčplēs's ar Koknesi ari strādāja: lielajā rijā
Sastūma ārdus, slaucīja krāsni, tīrīja klonu,

Un tad visas šās telpas pušķoja ozolu zariem,

Smalkām skujām un baltām smiltīm kaisīja plānus.
— Rija arvienu bij mīļākā vieta priekš visādiem

mājas

Gariem: krāsns bedre dzīvoja rūķi, aizkrāsne

zemnieks;

Ļauniem kaimiņiem augšā uz rijas tupēja pūķis;

Ziemā, kad labības kulšana beigta, tukšajās rijās

Stomījās pusnaktīs visādi mošķi, ķēmi un spoki.
Šonakt visiem šiem mājniekiem bija jāatstāj rija,

Jāatdod vieta Veļiem, cienīgiem miroņu gariem.

Lāčplēs's ar Koknesi, tīrīt un pušķot beiguši telpas,

Atnesa galdus un meldru krēslus un nolika rijā;

Laimdota apklāja tos ar smalkiem, baltajiem linu

Galdautiem, uzlika siltus plāceņus, pienu un medu.

Salika gaļas bļodas ar mīksti vārītiem kūķiem.*)
Burtnieks atvilka vaļā logus un pieslēja abās

Pusēs lubiņas, Veļi lai varētu ievelties viegli.

Vēlāki sanāca pilssaime rijā un Laimdota līdz ar

*) Grūsti mieži — zīdenis.

1158*
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Citam jaunavām nolika vilnas grozus un smalki

Sukātus linus pagaldēs; pie tam dziedāja viņas:

„Augšlecīte, zemlecīte,

«Velies vilnas groziņā,

„
Velies vilnas groziņāi,

„Sēdies meldru krēsliņā!

„Velies viegli, Veļu-māte,

„Mana teva rijiņa,

„Lai pēdiņas nepalika

„Baltā smilšu plāniņā!

„Es tev lūdzu, Veļu mate,

„Baudi mūsu mielastiņ',

„Baudi mūsu mielastiņu,

„Taupi manu augumiņ';

„Taupi manu augumiņu,

„Kamēr mūžu nodzīvos.

„Kamēr mūžu nodzīvošu,

„Tautu dēlu aplaimoš'!"

Tumsai metoties tika aizdegti skali un lāpas.

Visi palika kopā līdz pusnaktei; Burtnieks tad teica:

„Bērni, cita nu mierīgi gulēt un nedarāt troksni,

„Laižat man vienam še palikt sagaidīt mirušo

ēnas!"

Visi klusumā izšķīrās, katris meklēja savu

Dusas vietu un vēlējās netraucēt svētajo nakti.

Rītā Burtnieks ar Lāčplēsi gaidīja Laimdotu nākot.

Kurai bij jānes no rijas Veļu ēdieni, lai tie

Tagad ar paši no svētītas barības dabūtu baudīt.

Burtnieks bij domīgs, sacīja tad uz Lāčplēsi: „Mans

dēls,

„Šonakt Veļiem ienākot ievēroju dažādas zīmes,

„Kuras mums un zemei sludina bēdīgus laikus;

„Ari tavs un Laimdotas likten's liekas tur stipri
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«Aizņemts. Pērkons un Dievi lai izvada visu par

labu!

„Bet kur gan kavējas musu Laimdota? — palūko,
vai ta

„Nav vel cēlusies!" — Lāčplēs's Laimdotas kam-

bara durvis

Atrada aizgrieztas; saucot un klauvējot atbildes

nebij.

Atpakaļ griezies, tas sacīja, laikam jau Laimdota

būšot

Izgājusi. Virai nu lika klaušināt visa

Pili pec Laimdotas, bet neviens to nebija redzej's.

Burtnieks nu abi ar Lāčplēsi Laimdotas kambara

durvis

Uzlauza, bet to atrada tukšu; stāvēja gulta

Vakar kā salikta, Laimdota nebija gājusi gulēt.

Bailes un briesmas pārņēma visus; izskrēja tie nu

Meklēt visapkārt pilī un apkārtnes vietās,
Tomēr par velti. Ari Koknes's neradās pilī...

Abi ar Laimdotu bija un palika zuduši vini.

Satriekts atgriezās vecais Burtnieks mājās no veltas

Meklēšanas. „Dēls," tas teica uz Lāčplēsi, «Dieviem

«Paticis grūti mūs abus piemeklēt. Veltīgas sēras

„Neder še; manim liekas, ka Laimdota kritusi kāda

«Ļauna nodoma varā, tādēļ vienīgi ātris

«Apķerams šeitan var līdzēt. Sasauci kareivjus

manus,

«Dzenaties pakaļ ļaundariem, varbūt ka panāksiet

viņus!"

Lāčplēs's atteica: „Ne tā, mīļais tēvoci; tavi

„Laudis lai meklē sevišķi paši, mani tie tikai

„Kavētu; iešu viens pats, un svēti apsolu tevim

«Laimdotu atrast un pārvest atpakaļ Burtnieku

pilī;

„Jeb ar Lāčplēsi būsiet redzej'ši pēdīgo reizi!"
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Lāčplēs's bruņojas drīzi; Burtniekam teicis ar

dieviem,

Atstāja pili, kur baudījis bija laimīgus brīžus.

Turaidas pilī sedeja lielajā maja trīs vīri

Nopietni sarunādamies. Divi no viņiem bij abi

Svētuli, Kangars un Diterichs, trešais bij slavenais

Kaupa.

Glūnīgais citzemes Diterichs bija drīzumā pratis

Kaislīgo virsaiti valdzināt savos mācības tīklos;

Sākumā stāstīja tas viņam daudz par Vāczemes

dzīvi,

Gudrību, mākslu, tautas slaveniem varoņiem un par

Ticību patiesu, kura vienīgi mūžīgi svētu

Dara un apsola nomirstot dvēselei debesu priekus.

Tālāki stāstīja Ditrichs par Romas svētajo tēvu,

Kurš ar bruņnieku biedrību kopā nospriedis visām

Tautām pasaulē ari šās ticības svētību pievest.

Ditricham līdzēja Kangars; ta tad Kaupa jau bija

Tik tālu dabūts, ka šaubīties sāka par vectēvu

dieviem.

Tagad tas ziņoja atkal, ka esot iz Vāczemes kuģis

Atnācis; Vāczemes ļaudis vēloties nomesties šeitan

Un pie Daugavas, Rīdziņu grīvā, dibināt jaunu

Pilsētu, kura daudz labuma darīšot tirdzības ziņā

Visā Baltijā, ja vien Kaupa to vēlējot labprāt.

Lasīja vēstuli vēl no Romas svētajā tēva,

Ka tas apsveicot Kaupu un savu svētību viņam

Nosūtot, vēlēdams virsaitim viņu apmeklēt Romā..

Turklāt Diterichs teica, ka Kaupa varēšot pats tad

Savām acīm skatīties Vāczemes jaukumus un caur

Svētā tēva draudzību pelnīties godu un slavu.

Kaupam sacēlās kārība slavēto Vāczemi redzēt,

Juta ar loti godātu sevi no svētajā tēva;

Tadel tas solīja vāciešiem atļaut pilsētu uzcelt.
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Apņēmās doties uz Vāczemi līdzi ar lielajo kuģi.

Diterichs dzirās to pavadīt, novest pie svētajā tēva.

Tajā dienā pēc Velu-nakts gribēja doties tie ceļā.

Šķiroties solīja Kangars tos gaidīt pie Rīdziņu

grīvas.

Dienā pēc Velu-nakts Rīdziņu grīvā redzēja lielu

Ļaužu drūzmu staigājot. Lielais Vāczemes kuģis

Taisījās ceļā. Zēģelus izpletis, līgojās tas uz

Lēnajiem Daugavas viļņiem. Dažādas Vāczemes

lietas

Tika vel ātruma mainītas pretim ar šejienes precēm.

Vācieši, kuri palika šeitan, derēja līvjus.

Latviešus, viņiem palīdzēt jauno pilsētu uzcelt.

Drīzi ar ieradās virsaitis Kaupa, pavadīts tas no

Ditricha gāja uz kuģi. Ļaudis to apsveica skaļi.

Augšā uz kuģa nostājies, runāja Kaupa uz ļaudīm:

„Mīļie tautieši, manim ir stāstītas brīnuma lietas

„Par to slavēto Vāczemi, bagātu visādām mantām;

„Tādēl domāju noslēgt ar vāciešiem draudzību un

tiem

„Atļaut mūsēju zemē jaunu pilsētu uzcelt,

„Caur ko ari pie mums še tirdzības avoti jauni

«Atvērsies, vairosies manta un mūsu tēvija uzzels.

„Lai nu dabūtu pats no tā pilnīgu uzskatu, braukšu

«Tagad uz Vāczemi, solīdams visiem jums paziņot

velak,

„Ko mums tautiešu labuma pienaksies talaki darīt.

„Tik ilgam dzīvojiet šeitan ar vāciešiem it kā ar

draugiem!"

„Kaupa lai dzīvo! lai ar dzīvo kaimiņi svešie,

„Ja tie ar labu nodomu mūsu draudzību vēlas!"

Saukdami ļaudis tā atbildi deva uz virsaiša runu.

Kuģis laidās ar pilnajo vēju projām, un ļaudis,

Cepures vicinot, pakaļ tam skatījās. Svētulis

Kangars
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Nebrauca līdzi: viņš vislabāki zināja, kādēļ
Šāda draudzība meklēta tika no vāciešu puses.

Abi ar Spīdalu — kura ar šurpu nākusi bija —

Skatījās viņi, spītīgi smiedamies, pakaļā kuģim.

Tomēr vēl cits kāds zināja viņu nolūku ļauno.

«Lāčplēs's, milžu vārētājs, atjāj," dzirdēja saucam

Laužu pulkā. Ātrumā drūzma dalījās, vietu

Dodama Lāčplēsim, kurš jau putās ar saskrietu

zirgu

Turēja. Zemē nolēcis devās tas Kangaram klātu,

Bargi to prasīdams: „Saki tu. vecais ļaundari, kur ir

Laimdota, Burtnieka meita? jeb šis mans zobens tev

kaulus

«Sakapās! Labi zinu, ka tavi nodomi ļaunie

«Vainīgi ir pie viņas zušanas." Kamēr vēl Kangars

Atbildēt varēja, rādīja Spīdala debesu malā

Tālu uz peldošu kuģi, spītīgi teikdama: «Lūk tur

«Viņa aizbrauc uz Vāczemi kopā ar Vāczemes

zēniem!"

«Ļaudis, neklausāt viltniekiem šiem," ta jauneklis

sauca.

«Svētulis Kangars un Spīdala ari ir pesteļu kalpi,

«Kuri dēļ sava labuma nodod ticību, tautu!

«Neticiet ari šiem viltīgiem svešajiem citzemes

ļaudīm.

«Ja jums brīvība ir un vectēvu ticība mīļa!"
Kamēr ļaudis izbij sies tādu briesmīgu vainu

Klausījās, saņēmās Kangars ātri šai bailīgā brīdī —

Nupat tas varēja pazaudēt visu labajo slavu;

Tādēļ tas teica uz Lāčplēsi: «Jaunais varoni, ar par

«Tādu apvainošanu vēlētu Pērkona sodu.

«Ja man nebūtu zināms, ka pats esi manīts un

pievilts.

«Gan par musu tautiešu labumu atbildes Kaupa

«Pats, kurš uz Vāczemi aizbrauca, lai tur varētu

savam
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„Acīm redzēt, cik tālu mēs varam šiem svešniekiem

ticēt.

«Otrais tavs pārmetums skaidrojas pats jau gluži no

sevis;

«Laimdota viena nav negribot vesta uz Vāczemi:

Koknes's,
«Kuru tā slepeni mīlēja, viņu pavada; tas jau

«Agrāki zināja to, ka Kaupa gribēja braukt uz

«Vāczemi un no pils savas kādus jaunekļus paņemt

«Līdzi dēl mācīšanas Vāczemes gudrības ziņās.

„Ari Koknes's pieteicās, gribēdams biedroties pie
šiem

«Vāczemes mācekļiem. Viņu nakt, Velu-nakts klu-

sumā abiem

«Viņiem ar Laimdotu brīdis bij izdevīgs Burtnieku

pili

«Atstāt un kopā ar Kaupas jaunekļiem aizbraukt uz

tālo

«Vāczemi. Dodies mierā, slavenais varoni, jaunais,

«Laimdota tevi nekad nav patiesi mīlējusi: viņa

«Cienīja tavus varoņa darbus un negribēja tevi

«Skumdināt, tavu mīlību neatbildot, bet sirds tak

«Prasa savu tiesību; tagad Laimdota jūtas

«Pilnīgā laimē pie sava īstenā mīļākā krūtīm!"

Pērkons ja būtu tai vietā piepeši iespēris, vairāk

Nebūtu Lāčplēs's iztrūcies, nekā par Kangara

vārdiem.

Bāls un satriekts tas nolaida roku ar zobenu, kuru

Bija pret Kangaru pacēlis. Neizsakāmas sāpes

Sirdi tam sažņaudza, greizsirds asajie asmeņi pirmo

Reizi sagrieza viņa krūtis! Koknes's, kā viņa

Ticamais draugs, tāds viltnieks. Laimdota, kuras pēc

simtu

Dzīvības būtu nodevis, neuzticīga — vai tas

Varēja būt? — un tomēr, lai gan tas Kangara

vārdiem
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Neticēja, taču nevarēja cita iemesla atrast.

Kādēļ gan Koknes's abi ar Laimdotu Burtnieku pili

Slepeni atstāja? Tūliņ tādas domas jau viņam

Pašam iešāvās prātā, bet tām viņš nedeva vietas.

Tagad caur Kaupas braukšanu tālu uz Vāczemi visas

Šejienes lietas dabūja savādu uzskatu; ari

Lāčplēsim nebij ko šaubīties tālāk par slaveno

Kaupu;

Tādēļ tas teica: «Neticu abus jūs esam bez vainas,

«Tomēr gaidīšu, kamēr Kaupa būs pārnācis mājās.

«Vai kāds kuģis vēl atnācis pārnesis turienes ziņas;

«Sargaities tad jūs, liekuli, abi, ja meloj'ši būsiet!"

Lāčplēs's, vairāk tos neievērodams, uzlēca zirgā

Un it stalti aizjāja projām gar Daugavas malu.

Jodiskā priekā skatījās Spīdala iepakaļ viņam,

Tagad bij reizi izdevies, ko tā jau vēlējās ilgi;

Lāčplēša likten's šitādā ziņā bij rūgtāks kā nāve!

Dziji noskumis nojāja tas beidzot Lielvārdē, sava

Tēva mājās. — Priecīgi tēvs še apsveica dēlu,

Bet ar tūliņ redzēja, ka tas ir nelaimīgs. Prasot,

Kādas lietas dēļ, Lāčplēs's stāstīja tēvam visu.

Lielvārds sacīja: «Priekšlaikā neizsamisējies. dēls

mans,

«Nezaudē cerību. Likteņa ceļi ir brīnišķi. Tadel

«Lai gan pretim viss liecina, Laimdota tomēr var

but bez

«Vainas un vienīgi tevi mīlēt un ticīga palikt."

Lāčplēs's caur teva sirsnīgiem vārdiem palika
drusku

Mierīgāks, sūtīja vēstis vecajam Burtniekam, cik

daudz

Tas par Laimdotas likteni zināja; pats viņš tad

kadu

Laiku gribēja dzīvot pie teva Lielvārdes pili.

Tomēr skumfas un sēras pārņēma jaunekļa sirdi.
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Vientulis staigāja tas gar stāvajiem Daugavas

krastiem,

Baltajiem ūdeņu viļņiem bēdīgo likteni sūdzot;

Līdz ar ūdeņu viļņiem vēlējās doties tas jūrā,

Karot ar Ziemeļa vējiem, lūkoties Ziemeļa meitas;

Varbūt, ka Ziemeļa meita, cēla kā ziemeļa blāzma,

Vēsotu karstošo galvu, dziedētu vainotās krūtis.

Jauneklis domāja tā un vēlējās, līdz kamēr viņa

Nebija Lielvārdē. — Redzēts tas netika it ne no

viena.

It nevienam nebija zināms, kur palicis varon's.
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IV. dziedājums

Kaupa pie svētajā tēva Romā. Rīgas dibināšana. Laimdota

normu klosterī. Kokneša un Laimdotas bēgšana iz klostera.

Lāčplēsis Ziemeļa jūrā. Ziemeļa meita. Sumpurņi. Zemes

mala. Dimantakalns. Apburtā jūras sala.

Roma, liela, veca Roma

Svētais tēvs kur dzīvoja,

Tur prieks svētas Māras zemes

Krusta karus izsauca.

Svētais tēvs par Māras zemi

Novēlēja Baltiju;

Bruņiniekiem, grēciniekiem

Visus grēkus atlaida,

Tos par Māras vietiniekiem

Baltija tas iecēla,

Lai tie šurp ar kuģiem brauktu,

Karotu pret pagāniem,

Zemē mūra pilis celtu,

Apsargātu priesterus.
Pieteicās tad ari pulka

Tādu laimes ricaru,

Kuriem pašiem nebij zemes,

Bet pa zemi klaidoja.

Visus ceļus, jūras malas

Nedrošus tie darīja.

Šodien sava Pet'ra pilī

Svētais tēvs tos pieņēma;
Ceļa viņiem kara-vadus,
Deva līdzi bīskapus.



Beidzot viņam priekšā laida

Divus vīrus sevišķi,

Ditrichi un Kaupu, abus

Nākušus no Baltijas.
Svētais tēvs tiem laipni lāva

Bučot savas tupeles;

īpaši ar Kaupu mīli

Tas caur tulkiem runāja:

Vaicāja par viņa zemi

Un par ļaudīm Baltijā;

Prasīja, vai viņi gribot

Pieņemt Kristus ticību,

Kura mācot, ka par brāļiem

Jātur visi cilvēki,

Tādēļ ari šiem kā brāļiem

Nākoties tie labumi,

Ko viņš tagad šeitan redzot

Un ko redzēj's ceļodams.

Bet tas viss vēl mazums esot

Pret to laimi mūžīgo,

Kuru ticīgie pēc nāves

Paradīzē baudīšot!

Kaupa apmulsis bij tiešām,

Redzēdams tos greznumus,

Kuri Pet'ra pilī Romā

Tam priekš acīm stādījās.

Vāji likās viņa dievi,

Viņa tēvu cienāmie,
Pret šo Dievu, kas še tautām

Piešķir tādu laimību.

Tādēļ tas ar neiespēja

Pretoties šai spožībai,

Apsolīja mājās nākot

Kristīties ar savējiem.

Bruņinieku kārtā cēla
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Svētais tēvs to žēlīgi,
Lika Kaupam kronī nēsāt

Ziemeļzvaigznes septiņas;

Deva viņam vēl daudz citas

Retas, dārgas dāvanas;

Darīja to pazīstamu

Bruņiniekiem, bīskapiem.

Kuru pulkā tagad tika

Ari Kaupa pieskaitīts.
Un no Romas svētā tēva

Dabūjuši svētību,

Devas visi līdz ar Kaupu

Atpakaļ uz Baltiju.

Jaunekli, kas līdzi ņemti

Kaupam bij uz Vāczemi,

Tika atstāti pie mūkiem

Klosteros dēl mācības;
Viens no viņiem, velak slavens,

Bija latvju Indriķis.

Ziedon's atkal nācis bija,

Zemi tērpa zaļumā,

Visa daba atdzīvojas,

Radītāju slavēja.
Cilvēki vien nevīžoja

Acis pacelt, lūkoties.

Kas šo zemi jauku dara,

Kas šai dabā rīkojas?

Viņiem bija cita griba,
Citas kaislas kārības.

Rīdziņ' grīvā, Daugav'malā
Simtiem ļaudis strādāja:

Cirta, raka, sita, kala,

Ceļa jaunu pilsētu.

Cietināja to ar vaļņiem,
Vidū domu būvēja,
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Velves, stabus, tumšus gaņģus

Viņi apkārt mūrēja;
Pilsētu pie Rīdziņ-upes

Rīgu ari nosauca.

Rīgas doma tumšos mūros

Bīskaps Alberts valdīja,
Priesterus un bruņiniekus

Tas pa zemēm sūtīja;

Divas pirmās pilis cēla

Ikšķeli un Salspili.

Bailes, briesmas visu zemi

Pārņēma pie Daugavas;

Ļaudis atzina par vēlu,

Ka tie bija pievilti.

Visiem svešiem uzbrucējiem

Rīgā bija patversme.

Ļaudis, Rīgas vardu minot.

Noskumuši izsaucās:

„Rīga. cik tu izlējusi

„Mūsu brāļu asinis!

„Rīga, cik tu izspiedusi

«Vaimanas un asaras!

„Rīga, cik tu postījusi

„Mūsu druvas, sējumus!

„Rīga, cik tu dedzināj'si

„Mūsu mājas, paspārnes!

„Rīga, cik tu apēdusi

„Mūsu maizes tīrajās!

„Rīga, cik tu izdzērusi

„Mūsu miežu miestiņa!

„Rīga, cik tu aizvedusi

„Mūsu mantas laupītas!

„Rīga, cik tu paņēmusi

„Mūsu brāļiem dzīvības!

„Rīga, saki, ko vēl vairāk

«Varētu tu kāroties!"
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Kamēr visas šādas lietas

Notika pie Daugavas,

Vācu zemē tālu, tālu

Kādā normu klosterī.

Sēdēja aiz bieziem mūriem
Noskumusi meitiņa,

Atšķirta no saviem mīļiem,

Aizvilta no dzimtenes.,

Aizvesta ar varu projām —

Bija mūsu Laimdota!

Spīdala un Kangars abi

Izdarīja krāpšanu;

Klusā Veļu-naktī viņi

Nogāja uz Burtniekiem;

Spīdala par mātes garu

Parādījās Laimdotai.

Izsauca no mājas laukā.

Kur tai bija palīgi.

Kuri viņu sagūstīja,

Aizveda uz Turaidu,

Un no turienes pa nakti

Tālāki uz Daugavu;

Nelīdzēja viņas runas,

Viņas gaudas, asaras:

Kuģī tika ieslodzīta,

Aizvesta uz Vāczemi.

Ceļa Ditrichs pie tas naca,

Raudzīja to mierināt,

Teikdams, lai tā nebīstoties,

Ļaunums nekāds nebūšot;

Ar šo kuģi līdzi braucot

Daži viņas tautieši,

Kuru starpa virsait's Kaupa

Atrodoties aridzan.

Viņi gribot laužu dzīvi
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Apskatīties Vaczeme,

Līdz ar apgaismotam tautām

Pieņemt Kristus ticību;

Un šī Dieva žēlastība

Ari viņai piešķirta;
To par brūti izredzējis

Kristus, lielais Dieva-dēls!

Laimdota to uzskatīja

Acīm nicinādamām,

Atbildēja viņam īsi,
Teikdama ar cienību:

„Es jau esmu saderēta

„Kādam jaunam varonim;

«Svētība no tēva dota,

«Mūsu sirdis vienoja;

„Tādēl laižat mani brīvu,

«Nekārdināt veltīgi,

«Citādi mans mīļais vēlāk

«Briesmīgi jums atriebsies;

«Bez tam esmu mātes meita,

«Dzimusi no cilvēkiem,

«Tādēļ kādam Dieva-dēlam

«Es par brūti nederu!"

Norūdīts iekš visa ļauna,

Ditrichs bez sirds apziņas

Pietvīka it kā no kauna,

Dzirdot tādu atbildi;

Talaki vairs nerunādams,

Atstāja tas Laimdotu.

Tomēr netika vēl tādēļ

Viņas likten's labojies;

Gan tā lūdza pašu Kaupu

Sargāt viņas brīvību;

Tas ar teica, ka ar varu

Viņas nepiespiedīšot;
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Tomēr, ja nu likten's reizi

Viņu šeitan atvedis.

Tad tai taču jāpaliekot,

Līdz tas braukšot atpakaļ

Tādēļ tas ar mieru bija,

Diterichs kad apņēmās

Laimdotu uz kādu laiku

Novest normu klosterī.

Taču tanī lielā skurbā,

Kas tam vēlāk gadījās,

Atpakaļ ar kuģi braucot,

Laimdotu tas aizmirsa.

Ditrichs ari neminēja,

Jo it labi zināja.

Kādu skaistu pērli devis

Bija normu klosterim

Un ka viņam pateicīga

Bija klost'ra priekšniece.

Priekšniece gan loti laipni

Apgājās ar Laimdotu,

Tomēr nekad neaizmirsa

Ņemties viņu pierunāt

Atstāt savus tēvu dievus,

Pieņemt Kristus ticību.

Kad tas neko nelīdzēja,

Tad ar draudiem iesāka;

Dzīrās kādam bruņiniekam

Atvēlēt to projām vest,

Kurš tad sev par lieku sievu

Viņu būšot paturēt.

Laimdota par tādu ziņu

Diezgan dikti izbijās,

Sevišķi kad bija zināms.

Ka kāds tracīgs grāfa dēls,

Apmeklēdams radinieci,



Augsto klost'ra priekšnieci,

Laimdotu ar bija redzēj's

Un, caur viņas skaistumu

Kairināts, tas bija lūdzis

Atdot viņam skaistuli;

Jo pēc viņa grāfa domām

Nekristīgam meitēnam

Nebija šai gaismas zemē

It nekādas tiesības,

Varēja to paņemt, aizvest,

Darīt, ko vien vēlējās.

Laimdota nu tādēļ lūdza

Laiku dot ko apdomāt;

Cerēja ta pa šo laiku

Atrast kādu padomu.'

Laiks gan gāja, tomēr velti

Gaidīja uz glābšanu;

Rītā tai, ko apņēmusies,
Jāsaka bij priekšniecei.
Savus tēvu dievus atstāt,

Aizmirst tādas mācības,

Kādas bija lasījusi

Vecā pilī Burtniekos,

Ne par ko tā nevarēja,
Labāk nāvi vēlēties!

Vakarā tā savā gultā

Raudādama iekrita,

Lūdza visus labos garus

Sūtīt viņai glābšanu.

Te uz reizi troksnis cēlās

Visā lielā klosterī:

Gāja, skrēja, lūdza, sauca

Visās malās cilvēki.

Beidzot lielais troksnis stājas,

Smagi soļi tuvojās,
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Viņas durvis vaļā slēdzās

Un aiz durvīm rādījās

Vīri dzelžu bruņās tērpti,

Apbruņoti ieročiem;

Viņiem līdzas vārtu sargi.

Veci mūki stāvēja;

Viens no tiem ar tuklu ģīmi,

Bruņiniekiem sacīja:

„Ja tik vien ka šo jus gribat

«Nekristīgo meiteni,

„Tad to labprāt jusiem dodam

„Un vēl savu svētību;

«Diezgan ilgi ta jau šeitan

«Svēto vietu gānīja;

«Ņemat viņu, vedat projām,

«Taupāt mūsu klosteri!"

Laimdota nu mūkus lūdza,

Priekšnieci lai pasaucot,

Jo zem viņas sargāšanas

Atrodoties viņa še.

Muki viņai atbildēja:

Nevarot to izdarīt —

Priekšniece ar citam masām

leslēgušās baznīcā;

Bīdamies no laupītājiem,

Ara viņas nenākot.

Vairāk dzelžu rokas grāba

Tagad nu pēc Laimdotas,

Nesa ārā, zirgā cēla,

Gribēja jau aizrikšot.

Bet te viņiem priekša radās

Atkal varens bruņinieks;

Lielu dzelžu vāli rokā

Turēdams tas uzsauca:

«Laižat mierā, laupītāji,

«Nevainīgu meiteņu,



«Jeb es ar šo dzelžu vāli

«Smadzenes jums šķaidīšu!"

Apskurbuši laupītāji

Pirmā brīdī apstājās.
Bet tad visi tie ar joni

Krita virsū svešajam.

Šis nu tiešām izrādīja
Nedzirdētu spēcību:

Manīgi uz visām pusēm

Izgrozīdams vairogu

Spēra tas ar dzelžu vā! i

Tiem pa dzelžu vācelēm:

Kuru trāpīja, tam šķīda

Galva līdz ar vāceli.

Beidzot tas no zirga grūda

To, kas veda Laimdotu,

Norāva tam drīz no galvas

Viņa bruņu cepuri,

Pazīstams tas izrādījās,

Bija plosīgs grāfa dēls.

«Velna suns," nu sauca svešais,

«Nešķīstans starp kristītiem!

„Zin', šī brīvas tautas meita

«Iraid tik daudz cienīga,

«Ka tai visi tādi grāfi

«Neder pienest ūdeni;

«Tikumos un goda prātā,

«Sievišķīgā skaistumā

«Varbūt visā vācu zemē

«Nevaid viņai līdzīgas!

«Ej un saki saviem biedriem,

«Kad tie nonāks Baltijā,

«Tad šās meitas tautu dēli

«Viņiem galvas sašķaidīs

«Tāpat kā es šonakt šeitan

«Jums to esmu darījis;
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«Palaižu tev' šoreiz dzīvu,

„Nāc, ja grib', uz Baltiju."

Laimdota bij atjēgusēs,

Kamēr svešais runāja;

Tagad tas no galvas ņēma

Smago bruņu cepuri...

Prieka sauciens dzirdams bija

Mēnesnīcas gaišumā:

Laimdota nu ieraudzīja

Savā priekšā Koknesi!

«Paldies dieviem, labiem gariem,

„Ka vēl laikā atnācu!"

Teica Koknes's, viņas roku

Sveicinājot saņemdams.

«Tagad kopā bēgsim projām,

«Šeitan nedrīkst kavēties;

«Vēlāk tevim izstāstīšu

«Ari savu likteni."

Tie nu abi sedlos kāpa

Diviem zirgiem mugurā,

Aizjāja bez kavēšanās

Prom pa meža celiņu.

Tālu kalnos kādā būdā

Atrada tie naktsmāju;

Malkas cirtēji še laipni

Svešiniekus uzņēma.

Atpūtušies pāris dienas,

Devās viņi tālāki.

Laimdota bij pārģērbusies,

Kā par bruņu nesēju;

Koknes's kā par bruņinieku,

Kādi toreiz ceļoja.

Tādā kārtā jūras ostu

Viņi sasniegt gribēja.

Tad ar kādu kuģi doties
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Atpakaļ uz tēviju.

Ceļa Koknes's paziņoja,

Kā tam bija izdevies:

Koknes's ļauna nedomāja.

Gāja līdz uz Turaidu;

Tur tas satika ar tiešām

Pazīstamus jaunekļus,

Kuri sataisījās Kaupam

Līdzi braukt uz Vāczemi;

Un ar viņu aicināja

Tos uz kuģi pavadīt.

Koknes's ar to mierā bija,

Kad vēl Kangars sacīja,

Ka tas ziņas tikai rītā

Dabūšot no virsaiša.

Kuģī nonākuši, viņi

Noturēja brokastu;

Kangars viņiem vīnu deva,

Dāvātu no Ditricha.

Vienu, otru glāzi dzēra

Jaunekli it priecīgi;

Bet tad drīzi visi viņi

Dziļā miegā iemiga.
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Veļu-naktī Kangars bija

Saticies ar Koknesi,

Stāstījis, ka virsait's Kaupa

Braukšot rīt uz Vāczemi;

Svarīgas tam ziņas esot

Jāatstājot Burtniekiem;

Bet kad Burtnieks tagad naktī

Rijā Veļus sagaidot,

Tad lai nākot Koknes's līdzi

Un tās ziņas saņemot.

Koknes's atmodas, kad kuģis

Dziļā jūrā šūpojās,



Debess, ūdens vien, bez zemes,

Visur apkārt rādījās.

Dusmīgs tas, ar smagu galvu,

Pats par sevi kaunējās,
Ka bij dzēris vācu vīnu

Šorīt tā bez apdoma;

Vajadzēja tagad viņam
Līdzi braukt kaut negribot.

Citi viņu mierināja,

Teikdami, ka varēšot

Tagad kopa līdz ar viņiem

Apskatīties Vāczemi.

Koknes's ari mierā likās,

Ņēma līdz ar jaunekļiem

Dalību pie mācīšanās

Kada liela klosterī.

Tomēr tas ar apmeklēja

Grāfa pili tuvajo,

Ņēma dalību pie ciņiem
Bruņinieku rīcībās,

Kur par viņa izmanību,

Spēku visi brīnījās.

Tas pavisam nezināja,

Laimdota ka Vāczemē.

Vēlāk viņam tika zināms,

Ka tur normu klosterī

Esot kāda jauna meita,

Atvesta no Baltijas,

Kuru jaunais grāfs bij gribēj's
Naktī vest iz klostera.

Zinādams, kads likten's gaida

Tēvu zemes meiteni,

Tas bij apņēmies to sargāt

Pret to lepno bruņnieku.

Bet kad tas pie klost'ra vārtiem

leraudzīja Laimdotu,

136



137

Tad vairs dusmām nebij gala,

Tad vairs nebij saudzības;

Tādēļ tas ar laupītājus

Sakāva tik briesmīgi,

Pazemoja grāfa dēlu

Daudz par vina nedarbu!

„Tevis, tevis, tais' man laivu,

„Māte auda zēģelīt',

„Lai es braucu jūriņai

„Ziemelmeitas lūkoties.

„Braucu dienu, braucu nakti,

„Ziemelmeitas neredzēj';

„Uzbrauc vienu jūras kalnu,

„Tur trīs milži sniegu mal..

«Labdien, sniega malējim,

„Vai redzējāt Ziemelmeit'? —

«Paldies, jūras braucējiņi.

«Brauciet tālāk ziemeļos!"

«Braucu dienu, braucu nakti,

«Ziemelmeitas neredzēj';

«Uzbrauc vienu jūras kalnu,

«Tur trīs milži ledu kaj.

«Labdien, ledus kalejiņi.

«Vai redzējāt Ziemelmeit'? —

«Paldies jūras braucējiņi, —

«Brauciet tālāk ziemeļos!"

Kuģa ļaudis Ziemel-jura

Braukdami tā dziedāja,

Kamēr vecais sturman's teica,

Ka vairs ceļa nezinot.



Lāčplēs's ar šo kuģi bija

Braucis jūrā Baltijā,

Gribējis uz vācu zemi

Nobraukt, meklēt Laimdotu;

Bet caur lieliem vējiem, vētrām

Kuri braucot gadījās,

Tālu nost no ceļa aizdzīts,

Tagad apkārt maldījās.

Likās, it kā ļauni spēki

Viņa kuģi apstāja:

Dienām naktīm jūras ķēmi

Kuģa ļaudis baidīja.

Dziļa krēsla, bieza migla

Visu gaisu pildīja;

Krusas graudus, sniega pērslas

Ziemeļvēji mētāja.

Te uz reizi debess malā

Koša blāzma rādījās,

Un no blāzmas atdalījās

It kā balta zēģele
...

Pār par tumšiem jūras viļņiem

Atri kuģis tuvojās;

Tuvumā tā tiešām bija

Laiva līdz ar zēģeli.

Laivā sēdēja pie stūra

Cēla, skaista sievišķa;

Klātu nākot, viņa sauca,

Kuģa ļaudis sveicinot:

„Jūs ar savu jauko dziesmu

„Man' no mājas izsaucāt.

„Lūk, es esmu Ziemelmeita,

„Ko no manis vēlaties?"

Pirmā brīdī kuģa ļaudis

Stāvēja ka aizgrābti;

Brīnodamies visi vini
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Ziemeļmeita lūkojas:

Gari mati, zelta krāsā,

Pleciem pāri laistījās;

Viņas cēlais milzu augums

Varavīksnes svārkos tērpts

Un pār slaido stāvu segta

Sniega balta villaine;

Galva viņai kroņa vieta

Spoža kara cepure;

Ari ieroči tai klātu

Turpat laivā atradās:

Tada bija Ziemeļmeita,

Ka ta vētra rīkojas,

Ka ta līdz ar baigiem ceļas

Gaisā tāli ziemeļos,

Kur ta lielos pulkos vada

Kara vīru dvēseles
...

Ka šie tālā Ziemeļjūrā

Esot apmaldījušies,

Vēlēšanās viņiem esot

Ceļu atrast atpakaļ,
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Sārts un bālgans viņas ģīmis

It kā blāzmas atspīdums;

Acis it kā debess velvē

Skaidrā laikā ziemeļos;

Šķēps un vairogs, stops un bultas

Zaļa vara izkalti.

Par ko daudzas teikas teic,

Par ko stāsta laivinieki,

Un kad tie ar šķēpiem svaida

Savās kara rīcībās,

Tad virs zemes ļaudīs bīstas,

Saka: kari, mēri nāks!

Lāčplēs's pirmais runāt saka.

Ziemelmeitai stāstīdams.



Un lai ceļā Ziemelmeita

Viņiem pie tam palīdzot.

Ziemelmeita izstāstīja,
Ka tas grūti izdarāms,

Jo tik reti. ļoti reti

Kuģiniekiem izdevies

Glābties iz šās briesmu jūras

Viņas tēva valstībā.

Viņas tēvs patlaban guļot
Savā ledus paspārnē,

Un tas būšot tālāk gulēt

Laikam visu mēnesi;

Tādēļ visu pirms tie varot

Viņas salā atpūsties,
Gan tad vēlāki šī būšot

Darīt to, kas iespējams.

Lāčplēsim cits neatlikās,

Kā tik pieņemt padomu.

Ziemelmeita brauca priekšā,

Kuģis pakal stūrēja.

Tāli, kur pie debess malas

Agrāk blāzma spīdēja,

Bija kāda liela sala,

Ledus kalniem apkrauta.

Ziemelmeita pieturēja
Šeitan laivu, kuģi ar;

Lāčplēsi ar kuģa ļaudīm

Veda salas iekšpusē.

Še par brīnumu tie lielu

Greznu pili redzēja,

Kuras sienas, torņi, jumti

Bij no tīra ledus vien.

Tomēr Ziemelmeita viņus

Ledus pilī neveda,

Jo tur auksts un drīzi varot

Viņas tēvu uztraucēt.
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Labu laiku staigājuši.

Siltā gaisā ietika:

Sniega lauki pārmainījās

Zaļās pļavās, birzītēs;

Kamēr beidzot loti košā,

Lielā dārzā iegāja.

Viņa šiem nu pavēlēja

Viesus saņemt, pacienīt.

Drīzi vien bij skaistā teltī

Gari galdi apklāti
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Tāl' aiz plašiem sniega laukiem

Pacēlās liels dūmu stabs;

Turp tā savus viesus veda,

Tik ar roku pamājot.

Dārza vidū. dziļš kā pekle,

Zemē caurums atradās,

Un no turienes uz augšu

Uguns blāķis izšāvās

Tas bij zemes vidus uguns,

Kas še dega mūžīgi,

Tie bij zemes-malas ļaudis,

Ziemeļmeitas sulaiņi.

Un šīs ledus salas vidu

Košā dārzā pārvērta.

Kupli koki, augļu pilni.

Jaukās birzēs stāvēja;

Burbuloši ūdens strauti

Birzēm cauri tecēja.

Tāpat ari šeitan radās

Visi dabas dzīvnieki:

Zvēri, putni, māju lopi

Birzēs, pļavās ganījās.

Ziemeļmeita šķēpu sita

Trīs reizes pret vairogu..

Un no visām pusēm skrēja

Kopā mazi cilvēki;
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Un ar ēdieniem it gardiem

Vis' pār pārim pielikti.

Ziemeļmeita tagad lūdza

Savus viesus maltītē;

Ēdot viņa pate nesa

Apkārt saldu miestiņu.

Vēlāk citā teltī tika

Mīkstas gultas taisītas,

Varēja tur atdusēties

Pēc daudz ceļa grūtībām.

Labu laiku tie jau bija

Šinī dārzā dzīvoj ši,

Viss tiem pilnam pasniegts tika

Visi jutās laimīgi,

Tā ka neviens nedomāja

Salu atstāt, projām braukt.

Dien' un nakti neizšķīra,

Saules viņi neredzēj'.
Tomēr gaismas diezgan deva

Dārzā lielais uguns stabs;

Tā tiem bija visā laikā

Viena pate diena vien.

Beidzot Lāčplēs's atminējās,
Sāka Ziemeļmeitu lūgt,

Lai tā viņiem ceļu rādot

Un uz mājām palaižot.

Ziemeļmeita apsolīja

Vēlēšanos izpildīt;

Tomēr ja tas gribot pieņemt

Viņas labo padomu,

Tad pa savu pirmo ceļu

Atpakaļ lai nebraucot,

Jo tur ar vēl tagad glūnot

Viņa ļaunie naidnieki,

Kuriem tagad izdošoties



Laikam viņu nomaitāt.

Tādēļ šī tad citu ceļu

Labāk viņam stāstīšot,

Vajagot pa visu lielo

Viņi jēlu galu ēdot,

Dzerot siltas asinis,

Tādēļ esot loti nikni

Sevišķi uz cilvēkiem,

Dzenoties pa pedam pakal,

Panākuši pārplēšot!

Ačagārni kājās aujot,

Priekšā griežot papēžus.

Tālāk, pašā zemes malā,

Zemes alās dzīvojot

Mazi ļaudis, kuri paši

Nekam Jauna nedarot.

Bet tur esot Saulesdārzi,
Kur tā rītos uzlecot,

Debesis tik zemu stāvot.

Ka ar roku aizsniegt var.

Tādēļ rītos, saulei lecot,

Alās esot jāslēpjas,
Citādi no saules stariem

Tūliņ esot jāsadeg.
Šinī zemē nepazīstot

Plauktus, lietu karamos:

Paēduši, karotītes
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Kurš gan garš un pilns ar briesmām

Bet šā skauģiem nezināms.

Sumpurņzemi apkārt braukt

Un gar pašu zemes malu

Atkal mājās atgriezties!

Sumpurņi, ar suņu purniem,
Tādi esot cilvēki.

Tomēr no tiem varot izbēgt,

Tad, kad sevim pastalas
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Aizbāžot aiz mākoņiem;

Meitām drēbes velējot,

Vāles metas debešos.

Zemes malai garām braucot,
Debešu vairs neredzot:

Tikai jūra bezgalīga,

Bezgalīga tumsība..

Šinī jūrā atrodoties

Zināms lielais dimantkalns,

Kura virsgals, tālu redzams,

Spožā gaismā atspīdot;

Gar šo kalnu garām jābrauc

Būšot ari Lāčplēsim.

Bet lai neviens nemēģinot

Uzkāpt kalna virsgalā.

Tālāk nākšot atkal debess,

Atkal dienas gaismiņa;

Tur tad viņi ieraudzīšot

Kādu salu tālumā.

Kura būšot parādīties

Loti lielā košumā;

Bet lai tuvumā šai salai

Ne par ko šie nebraucot:

Viņai tāda īpašība,

Ka ta atri pievelkot

Visus kuģus, visas laivas,

Kuras nākot tuvumā;

Viss, ko reizi pievilkuse,

Mūžam projām netiekot.

Ja viņš caur šam likstām visam

Būšot gudri cauri tikt,

Tad no otrpus Ziemeļjūras

Laimīgs mājās pārnākšot.

Lāčplēs's tagad Ziemelmeitai

Pateicās it sirsnīgi;



Sauca savus ļaudis kopa,

Lika ceļā taisīties.

Bet tie nebūt negribēja

Atstāt jauko viduci,

Kamēr Ziemeļmeita teica,

Ka gan tēvs drīz celšoties,

Tad par velti būšot pūles.

Tie vairs projām netikšot.

Tagad visi ātri steidzās

Atpakaļ uz jūrmalu,

Kur tie tāpat savu kuģi

Atrada kā bijušu.

Bet nu ledus pilī cēlās

Dimdēšana varena:

Visa sala. ledus kalni

It kā drebēt drebēja.

Ziemeļmeita ātri sauca:

«Brauciet projām, glābjaties,

„Tevs mans jau sak augšām celties,

«Ziemeļvētra iesāksies!"

Kuģinieki nu gan veikli

Laida vaļā zēģeles

Un ar pirmo ziemeļvēju

Ātri projām aizlaidās;

Tomēr vējš it drīzā laikā

Bargā aukā pārvērtās,

Sniegs un aukstums jura griezās,

Ziemel's bija uzcēlies!

Kuģa ļaudis nāves bailēs

Visus spēkus saņēma,
Lai jo ātri projām tiktu,

Lai no vētras izglābtos;

Bet tie tika ilgu laiku

Briesmu viļņos mētāti

Un. kad beidzot kuģis bija

Tuvu klāt pie grimšanas,
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Tad pie kādas zemes tika

Jūras līcī iegrūsti.
Še nu viņi pirmā brīdī

Gan no nāves izglābās,

Bet no zemes puses atkal

Jaunas briesmas gaidāmas,

Jo caur vētru viņi tika

Sumpurņzemei piedzīti!

Vētra bija norimuse.

Jūra lēni viļņojās.

Kuģinieki ari sāka

Visu tuvāk apskatīt.

Kuģis bija diezgan stipri
Vētras laikā apskādēts:

Tas bij krietni jāizlāpa.
Tad vien aizbraukt varēja.

Zeme, cik tāl' acis redzi,

Visur tukša rādījās,

Tik pie kāda sūnu kalna

Ziemeļbrieži ganījās.

Tādēļ kuģa puiši ātri

Ņēmās kuģi izlāpīt;

Lāčplēs's atkal drīz ar citiem

Gāja briežu medībās;

Viņiem cerība vēl radās,

Ka varbūt še tuvumā

Suņu purni nedzīvojot

Un tos nepamanīšot.

Lāčplēs's nu ar citiem klusi

Sūnu kalnam tuvojās;
Tiem ar kādus briežus nokaut

Pašu reiz bij laimējies,
Un jau gribēja ar dunčiem

Nogriezt mīkstus gabalus,
Kad iz kalna atskanēja
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Briesmīgākā bļaušana,
Un iz kādas kalna alas

Skrēja laukā sumpurni.

Acumirklī viņi tika

Visas puses aplenkti

Un turpat, līdz apdomājās,

Drusku druskās saplēsti.

Lāčplēs's tik ar smago šķēpu

Viens vēl pretim turējās
Un uz visām pusēm ātri

Daudz no viņiem nodūra.

Bet šie suņu izmanībā

Viņam klātu piekrita

Un ar zobiem gurnos, sānos

Dziļas brūces iecirta.

Lāčplēs's laikam nevarētu

Viens pats ilgi turēties,

Ja tam laikā derīgs padoms

Prātā nebūt' iekritis.

Kad bij manīj's, ka no alas

Sumpurņi vairs nenāca,

Tad ar joni pats tur iekšā

Viņš it ātri ieskrēja.

Tagad durvis iestādamies,

Viņš it viegli varēja

Visus kuri pakaļ skrēja,

Nodurt, vai ar atgainīt.

Sumpurņi, to redzēdami,
Traku troksni sacēla.

Bet ar drīzi izdarīja,

Par ko Lāčplēs's satrūkās:

Viņi alai priekšā vēla

Lielus, smagus akmeņus,

Līdzkam visas alas durvis

Ar tiem cieti aizkrāva;

Lāčplēs's tādā ziņā bija
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Ala it ka iemūrēts.

Kamēr sumpurni aiz durvīm

To it cieši sargāja.

Kuģinieki nevarēja

Mediniekus sagaidīt,
Nedrīkstēja ari aiziet

Tālumā tos uzmeklēt.

Viņi kuģi sataisīja
Gatavu priekš braukšanas,

Tomēr vēl neviens no biedriem

Nebija tur ieradies.

Sevišķi tie nobēdājās
Daudz par savu Lāčplēsi,

Jo bez viņa nezināja,

Ko lai talak iesāktu.

Te uz reizi stūrmans sauca:

„Lačples's. luk, kur Lāčplēs's nak!"

Un pēc kāda īsa laika

Lāčplēs's kuģī ieradās,

Vēlēja bez kavēšanās

Tūliņ ātri projām braukt;

Vēlāki tas izstāstīja

Medinieku likteni.

Pats caur to tas bija glābies,

Ka tur alas dibenā

Atradis aiz sūnu kalna

Kādu mazu caurumu.

Kuru tas ar smago šķēpu

Bija lauzis lielāku

Un pec vairāk dienu darba

Tad no alas izlīdis.

Ala atradis tas bija

Kādas gaļas paliekas

Un ar tam vien visas dienas

Pārticis kā varēdams.
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Otrā pusē sūnu kalnam

Sumpurni to neredzēj'.

Tā tad ātri, nepamanot,

Viņam aizbēgt izdevās.

Ilgu laiku atkal brauca

Lāčplēs's jūrā tālajā,

Kamēr pašā zemes malā

Pēdīgi tas nonāca.

Šita zeme teiku pilna,
Šitā sapņu valstība!

Austrums — svēta ilgošanās,

Pirmais tautu šūpulis!

Zem' un debess nevaid šķirti,

Abi kopā saietas;
Še atradās debess vārti,
Šeitan pekle atvērās.

Še ir Pērkondēlu mājas,

Kur tie zeltu kaldina;

Saules dārzos Saules meitas

Zeltābolus audzina.

Šeitan Saule nakti guli

Dimantiņa laiviņā;

Uzlec Saule no rītiņa,

Paliek laiva līgojot;

Saule savus kumeliņus

Šeitan jūrā peldina,

Pate sēdi kalniņāi,

Zelta groži rociņā.

Zemes malas iemītnieki

Dzīvo īsti laimīgi;

Tie kā bērni nevainīgi,

Ļaunuma vēl nepazīst.

Dievu dēli. Saules meitas

Viņu dzīvē iemaisās,
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Sarga tos no ļauniem gariem,

Vada viņu likteni.

Lāčplēs's līdz ar saviem ļaudīm

Šeitan ilgi dzīvoja,

Pavadīja jaukas dienas,

Redzēja daudz brīnumu.

Zemes ļaudis, viens par otru

Dzinās viņus pacienīt

Un šīs zemes savādības

Viņiem labprāt izrādīt.

Tomēr Saules zelta dārzi

Bija nepieietami:

Cilvēkiem ir neiespējams

Panest viņu spožumu!

Lāčplēs's atkal atminējas,
Ka tam tālāk jāceļo;

Tādēļ kādā jaukā dienā,

Kad bij Saule lēkuse

Un ar saviem zelta ratiem

Debess velvē braukuse,

Nolaida viņš kuģa mastus,

Debešos lai nemetas

Un aiz debess-, zemes-malas

Tumšā jūrā iebrauca.

Tumsība še bij tik liela

It kā pekles dziļumā.

Kuģinieki nevarēja

Neviens otra saredzēt.

Tikai tāli, kaut kur tāli,

Kaut kas acīs spīdēja,

Turp nu viņi visiem speķiem

Tagad kuģi stūrēja,

Kamēr beidzot gluži klātu

Dimantkalnam piebrauca.

Apkārt kalnam krēsla bija,



151

Virsgals augšā mirdzēja,

It kā segts ar saules stariem,

It kā zeltā, dimantā.

Stūrman's kuģi pieturēja,

Ļaudis malā izkāpa,

Gribējās tiem visiem zināt,

Kas tur augšā atrodas.

Lai gan Lāčplēs's viņiem liedza,

Tomēr viens jau uzrāpās;

Augšā ticis, tas tik sauca:

„Ak tu Dieviņ, cik še jauks!"

Un tad, it kā vēja spārniem,

Projām skrejot nozuda.

Viņam pakal kāpa otris,

Augša tāpat izsauca:

„Ak tu Dieviņ, cik še jauks!"

Un tad projām aizskrēja.

Redzēdami, ka šie abi

Atpakaļ vairs negriezās,

Kuģinieki kādu trešo

Garā striķī piesēja.

Augšā tas nu tāpat sauca:

„Ak tu Dieviņ, cik še jauks!"

Un tāpat kā abi pirmie

Projām aizskriet gribēja,

Tomēr citi to aiz striķa

Atkal zeme novilka.

Bet tas tagad it ne vārda

Izrunāt vairs nespēja.

Un par brīnumu jo projām

Mēms aizvienu palika.

Lāčplēs's tagad nekavējās

Pie šī kalna ilgāki;

Brauca apkārt, kamēr atkal

Dienas gaismā iebrauca.

Tagad ceļa negadījās



Vairs nekādi kavēkļi.

Laiks bij jauks un ceļa vēji

Veicināja braukšanu.

Kuģnieki jau sāka cerēt

Baltā jūrā atgriezties,

Kad tie kādā miglas rītā,

Miglai krītot, redzēja

Jūrā kādu svešu salu

Loti koša izskata.

Lāčplēs's tūliņ iedomāja,

Ka tā pate sala būs,
Par ko teica Ziemeļmeita,

Ka tā kuģus pievelkot.

Tādēļ viņš nu ātri lika

Kuģi no tās projām griezt;

Bet par velti, — it kā apburts

Kuģis salai tuvojās,

Kamēr ar jo lielu speķu

Salas krastā uzskrēja!
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V. dziedājums

Apburtā jūras salā. Trīs Jodi. Vecā ragana. Spīdala,
Laimdota un Koknesis. Satikšanās. Laimīga atgriešanās at-

pakaļ tēvijā.

Spīdala kad bija izšķīruse

Lāčplēsi ar savu mīļāko,

Mierā vis vēl viņa nepalika,

Tiem jo projām ļaunu darīja;

Skrēja tālu pa daudz jūras salām

Abas tās ar veco raganu,

Jūrā vētras, lielus vējus cēla,

Lāčplēsi ar kuģi aizdzina

Nezināmā, tālā Ziemeļjūrā,

Kur tam būtu bijis jābeidzas,

Ja vien turpat laipnā Ziemeļmeita

Nebūtu to laikā glābuse.

Tagad atkal diezin kada liksta

Varēja tam salā gadīties.

Kad no pirmām bailēm kuģinieki

Burvju salas malā atjēdzās,

Redzēja tie salas krasta malā

Daudzi kuģu, laivu dažādu,

Kuras visas šeitan, laik' uz laiku.

Garām braucot bija pierautas;

Visas stāvēja kā pienaglotas,

Jūras viļņi ap tām skalojās;

Laivinieki, nekustoši, mēmi,

Viņas gulēja ka akmeņi.

Ari visā salā nemanīja
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It nekādas dzīvas darbības;

Tikai kādā meža-stigas galā

Jūrā iekšā tilts bij uztaisīts

Un uz ūdens pašā tilta galā

Liela, skaista māja stāvēja.

Lāčplēs's līdz ar saviem kuģiniekiem

Pa šo tiltu mājā iegāja;

Ari šeitan vini neatrada

It nekādu citu dzīvnieku,

Tomēr visa maja redzams bija,

Ka tā apdzīvota atrodas,

Jo še pielikti bij lieli galdi

Daudziem ēdieniem un dzērieniem;

Tālāk atkal, kādā citā telpā

Bija mīkstas gultas taisītas.

Kuģa ļaudis ilgi negaidīja:

Noturēja krietnu maltīti

Un tad vakara iekš mīkstam gultam

Visi līdzi gulēt aizgāja;

Tomēr Lāčplēs's viņiem pieminēja,

Ka tas labi darīts nebūšot:

Vajagot gan kādam laukā stāvēt

Un šo māju nakti apsargāt.
Šie nu visi vinu lūdza loti,

Lai viņš pats šo darbu uzņemot,

Jo šie visi noguruši esot,

Nevarēšot nakti izturēt.

Lāčplēs's pats nu apbruņojas cieši,

Izgāja, pie tilta nostājās;
Bet neko tas ilgi nemanīja,
Salā viss bij nāves klusumā.

Tad uz reizi pusnaktī kads jātnieks

Drīz no meža stigas izjāja;

Tilta galā nākot, zirgs tam stājās,

Sprauslāja un negribēja iet;

Jātnieks dusmīgs zirgu apsaukt sāka
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„Ko tu bīsties? — ienaidnieka nav;

„Būtu gan, tur tālā Ziemeļjūrā,

„Varon's Lāčplēs's manim pretinieks,

„Bet tas jauns un nav tik tālu ticis,

„Ka viņš šeitan atnākt varētu."

Lāčplēs's sauca pretim tam no tilta:

„Velti, ķauli, tu tā domāji,

„Esmu gan jau ticis es tik tālu

„Un patlaban tevi sagaidu!"

Jātnieks, kurš bij Jods ar trijām galvām,
Atteica tam pretim spītīgi:

„Ja tu tiešām varon's Lāčplēs's esi,

„Tad nāc laukā spēkiem mēroties!"

Abi tie nu gāja salas vidū,
Bet tur bija tīri meži vien.

Jātnieks teica: „Nopūt tu šo mežu,

„Lai mums klajums tiek kur spēkoties!"

Lāčplēs's teica: „Tevim trijās mutes,

„Kādēl negribi tu mežu pūst?"

Jods nu pūta, un par trijām jūdzēm

Riņķī apkārt meži pazuda!

Klajumā nu Jods tam virsū skrēja

Un tik stipru pliķi iecirta,

Tā ka Lāčplēs's gandrīz līdz pat ceļiem

Salas cietā zemē iegrima.

Bet tas atkal tikpat ātri cirta

Pretim tam ar smago zobenu

Un uz reizi ar jo lielu spēku

Jodam vienu galvu nocirta.

Tas gan turējās vēl stipri pretim,

Tomēr Lāčplēs's viņu pārspēja

Un tam divas atlikušās galvas

Pēdīgi ar tāpat nocirta.

Tad viņš ņēma jātnieku ar zirgu

Un tos tuvā mežā noslēpa.

Pats tas griezās atpakaļ uz māju,
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Noģērbās un gulēt nolikās. <

Kuģinieki tilta gala mājā

Netika nu vairāk traucēti.

Otrā dienā priecīgi tie atkal

Ēda, dzēra, kā pa godībām;

Naktei nākot Lāčplēsi tie lūdza,

Lai šis atkal māju sargājot.

Lāčplēs's atkal apbruņojās cieši,

Izgāja, pie tilta nostājās.

Pusnaktī, lūk, atkal briesmīgs jātnieks

Drīz no meža stigas izjāja.

Jājot runāja tas pats pie sevis:

„Kur gan brālis vakar palika?

„Vai, varbūt, nav Lāčplēs's manu brāli

„
Vakar šeitan salā saticis?

„Nevar būt, jo tas no Ziemeļjūras

„Laikam mūžam neatgriezīsies."

Lāčplēs's sauca pretim tam no tilta:

„Velti, ķauli, tu tā domāji,

„Esmu klāt un vakar tavam brālim

„Visas trijās galvas nocirtu!"

Jātnieks, kuram bija sešas galvas,

Atteica tam pretim dusmīgi:

„Ja tu manu brāli kāvis esi,

„Tad es tavus kaulus samalšu;

„Nāc vien laukā, nopūt salā mežu,

„Lai mums klajums tiek kur spēkoties!"

Lāčplēs's teica: „Tev ir sešas mutes,

„Kādēļ negribi tu mežu pūst?"

Jods nu pūta, un par sešām jūdzēm

Riņķī apkārt meži nozuda.

Klajumā nu Jods tam virsū krita

Un tik stipru pliķi iecirta,
Tā ka Lāčplēs's dziji, līdz pat gurniem,

Akmeņainā zemē iegrima.

Bet tas ātri tāpat pretim cirta
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Un tam divas galvas nocirta.

Tie nu ilgi kāvās viens ar otru,

Kamēr Lāčplēs's jodu pārspēja

Un to atkal līdz ar visu zirgu
Salas biezā mežā paslēpa.

Noguris tas tagad mājā gāja

Un līdz lielai dienai gulēja.

Trešo nakti viņš uz ļaudīm teica:

Būšot iet gan māju apsargāt,

Bet lai šonakt viņi visi līdzi

Paliekot iekš mājas nomodā,

Jo, varbūt, šiem visiem vajadzēšot

let par nakti viņam palīgā;

Tad lai spoguli šo ņemot līdzi

Un to viņam rokā iedodot.

Lāčplēs's tagad ņēma kādu trauku

Un to pielēja ar ūdeni,

Uzlika uz atsevišķa galda

Līdzās Staburadzes spogulim;

Ja par nakti, tā viņš ļaudīm teica,

Ūdens tīrs šai traukā paliekot.

Tad tie varot droši mājā palikt,

Palīgā lai viņam nenākot;

Bet ja redzot tie. ka nakti traukā

Ūdens pārvēršoties asinīs,

Tad bez kavēšanās lai šie visi

Steidzoties tam salā palīgā!

Lāčplēs's atkal apbruņojās stipri

Un pie tilta laukā nostājās.

Pusnaktī, lūk, trešais briesmīgs jātnieks

Atskrēja ar galvām deviņām.

Tilta galā zirgs tam stāvu silējās,

Sprauslāja un negribēja iet.

Jātnieks dusmīgs zirgam virsū brēca:

„Ko tu bīsties? — ienaidnieka nav,

„Ja ar Lāčplēs's pats še būtu nācis,
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«Tad to mani brāļi zinātu." —

«Lāčplēs's pats ir gan jau šeitan nācis,

„Tavus brāļus vakar nokāvis;

„Un jau ilgi še pie tilta gaida,

„Lai ar tevi tāpat darītu."

Lāčplēs's sauca tā no tilta pretim,
Par ko briesmon's loti pārskaitās.

„Ja tu manus brāļus kāvis esi,

„Tad es tevi dzīvu aprišu!

„Nāc vien laukā, nopūt salā mežu,

„Lai mums klajums tiek kur spēkoties!"

Lāčplēs's teica: «Deviņas tev mutes,

«Kādēļ negribi tu mežu pūst?"

Jods nu pūta, it kā vētra krāca:

Deviņ jūdzes mežu nopūta.

Tagad Lāčplēsim tas virsū krita

Un tik stipru pliķi iecirta,

Tā ka šis līdz pusei cietā zemē

Tur uz vietas tūliņ iegrima.
Šis nu cirta pretī visā spēkā

Un trīs galvas Jodam nocirta.

Jods nu sita atkal vienu pliķi,
Lāčplēs's dziļāk zemē iegrima.

Tas nu atkal Jodam pretī cirta

Un trīs galvas reizē nocirta.

Tagad tie nu kāvās loti ilgi,
Kamēr abi gluži nokusa

....

Jodam vēl tik bija viena galva,

Lāčplēs's zemē līdz pat padusēm.

Tas nu gaidīja, kad citi nāktu

Viņam palīgā kā norunāts,

Bet neviens no visiem viņa ļaudīm

Nerādījās šeitan tuvumā;

Tie bij visi sen jau aizmiguši,
Aizmirsuši viņa pavēli.

Lāčplēs's tagad savu kara vāli



Svieda turp ar tadu specību,

Ta ka ta par kādam trijām judzem

leskrēja pa logu istabā.

No šī trokšņa visi kuģinieki

Iztrūkušies kājās uzcēlās;

Viņi skatījās uz galda traukā,

Asins tajā jau pār malām gāj'!

Tagad viņi visi ātri skrēja

Salā iekšā meklēt Lāčplēsi,
Un kad jods to gandrīz pašu laiku

Gribēja jau zemē nogremdēt,

Pasniedza tie, ātri pieskrējuši

Viņam Staburadzes spoguli.

Jods to redzēdams pie zemes krita

Un kā sasalis tur palika.

Ļaudis Lāčplēsim nu palīdzēja

Augšā tikt, no zemes izrāpties.

Uzcēlies, tas ari pēdīgajo

Galvu Jodam tagad nocirta.

Bet ar savus kuģa ļaudis stipri

Izbāra par neuzmanību.

Tagad, teica viņš, gan laikam būšot

Sala viņu varā atrasties,

Tomēr vajadzēšot to papriekšu

Visās pusēs labi pārmeklēt:

Varbūt briesmīgajiem Jodu-brāliem

Atrodoties kaut kur palīgi.

Ar šo nolūku pēc kādām dienām,

Kad bij Lāčplēs's labi atpūties,

Gāja tas ar saviem kuģa ļaudīm

Apkārt, salu izmek'ēdami.

Izgājuši kādam mežam cauri,

letika tie jaukā ielejā.

leleja bija skaidra, tīra aka

Un pie akas kupla ābele.
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Kuģa ļaudis visi tūliņ steidzās

Klāt pie akas krietni nodzerties;

Tomēr Lāčplēs's viņiem pakaļ sauca,

Liegdams, lai tie tūliņ nedzerot.

Piegājis tas trisstūrīgi cirta

Akā iekšā drīz ar zobenu;

Acumirklī akā tīrais ūdens

Pārvērtījās it kā asinīs.

Un tur akas iekšā dzirdams bija

It kā ievainota vaimanas.

Tomēr pēc neilga laika atkal

Klusums drīz visapkārt iestājās,

Un ar ūdens noskaidrojās akā.

Tīrs kā zītars atkal palika.

Tagad, teica Lāčplēs's:, lai šie dzerot,

Vaina nu nekāda nebūšot.

Ābelei tur tuvuma pie akas

Bija ļoti skaisti āboli.

Ļaudis padzēruši steidzās klātu,

Gribēja sākt noraut ābolus.

Bet ir še uz viņiem Lāčplēs's sauca,

Lai tie neaizkarot ābolus.

Piegājis tas gribēja jau iecirst

Ābelē ar savu zobenu,

Kad iz ābeles ar bailēm sauca

Kāda balss: „Ai, necērt, Lāčplēsi!"

Kamēr Lāčplēs's it kā satrūkdamies

Atrāvās no kuplās ābeles,

Pārvērtās tā līdz tai pašā brīdī

Par it skaistu jaunu sievišķu.

Brīnodamies skatījās uz viņu

Tas ar jūtām neizsakāmām:

Tā bij visa ļauna darītāja,

Viņa ienaidniece — Spīdala!

Spīdala nu tam pie kājām krita,

Lūdzās, lai šo nenomaitājot;
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Būšot viņa noslēpumus atklāt.

Būšot noziegumus pārlabot;

Apsoloties visā savā mūžā

Lāčplēsim vairs ļauna nedarīt.

Lāčplēs's, lai gan visu neticēja,

Dāvināja viņai dzīvību;

Varon's, kas milžiem, jodiem kavas,

Negribēja maitāt sievišķu.

Tagad Spīdala tam izstāstīja
Visus ļaunus darbus, nodomus,

Kurus tā un Kangars abi kopā

Lāčplēsim par postu darīj'ši;

Ka tie vīluši iz Burtniek' piles

Laimdotu un draugu Koknesi

Un ka draugs un mīlā līgaviņa

Uzticīgi viņam mūžīgi!

Vecā ragana, ko Velna bedrē

Lāčplēs's agrāk esot redzējis,

Apbūrusi šito jauko salu,

Tā ka kuģi šeitan pievilkti;

Kuģiniekus viņa aizkārdama

Pārvērtusi drīz par akmeņiem.

Tie trīs Jodi, kurus viņš še kāvis,

Esot viņas dēli bijuši,

Kurus tā tur mājā, tilta galā

Barojusi daudziem ēdieniem;

Bet pa laikiem viņi kārojuši

Apēst ari kādus cilvēkus;

Kuģniekus tad atdzīvinājusi

Ragana un viņiem devusi.

Kad šis viņas dēlus esot kāvis,

Tad tā pārskaitusies briesmīgi,

Palikusi ielejā par aku

Un šī līdzās tur par ābeli.

Ja šie būtot dzēruši no akas,

lekām Lāčplēs's viņā iecirtis,
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Tad šie visi gan ar lielam mokām

Nāvi būtot atraduši drīz;

Bet caur vina stipro ieciršanu

Akā, nonāvēta ragana.

Tāpat ari Spīdalai būt' klājies.

Ja šis nebūtot to žēlojis.

«Lāčplēsi, tu esi uzvarējis!"

Teica tā ar balsi aizgrābtu;

«Pērkons, dievi tevi sargājuši

„Ir pret visiem jodiem, ļaundariem.

«Tomēr tev vēl grūti darbi priekšā

«Gaida mūsu mīlā tēvzemē;

«Kamēr tu še tālā jūrā maldies,

«Tēvu zemi sveši dedzina!

«Steidzies, Lāčplēsi, uz tēvu mājām

«Atriebies tur svešiem varmākiem!

«Ak, cik labprāt es ar palīdzētu,

«Ja priekš manis būtu glābšana,

«Ja es būtu tāda nevainīga,

«Kada tava daiļa Laimdota,

«Bet kas var iz pašam ve'na rokam

«Izraut norunātu derību,

«Kuru pati zīmējusi esmu

«Kaislībā ar savām asinīm!"

Spīdala, to teikusi, sev ģīmi

Apsedza un gauži raudāja.

Tagad Lāčplēs's nešaubījās vairāk,

Ka no sirds tā vēlas atgriezties;

Te ar viņam tagad prātā nāca

Nejauši tas mazais tīstoklis,

Kuru tas tai naktī Velna bedrē

Bija ņēmis līdz par piemiņu.

Viņš to lika atnest drīz no kuģa

Un tad Spīdalai to pasniedza.

Tikko Spīdala to ieraudzīja,
Kad tā lielā priekā iekliedzās
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Un vel reizi Lāčplēsim pie kajam

Pateikdamās viņa nokrita:

«Lāčplēsi, tev visu savu mūžu

«Būšu pateicīga kalpone!

«Tu ar šo man devi svabadību,

«Velna nagiem mani izrāvi!

«Tīstoklis ir mana parakstītā,

«Ļaunam apsolītā derība;

«Tagad viņu es iznīcināšu

«Un tad dzīšos, kamēr dzīvošu,

«Tikpat čakli labus darbus darīt,

«Cik es agrāk ļauna darīju!"

Spīdala no akas burvju spieķi

Paņēma, ar kuru ragana

Modināja augšām kuģiniekus,

Kad tos saviem dēliem atdeva.

Tagad viņa staigāja pa krastu,

Visos kuģos, laivās iegāja,

Aizkāra ar spieķi gulētājus,

Un tie visi dzīvi uzcēlās.

Visiem likās, it kā vienu nakti

Vien tie salā būtu gulēj'ši,
Tādēļ visi priecīgi un spirgti

Salā pastaigāties iegāja;

Lāčplēs's ari viņus apskatīja

Un par ļoti lielu brīnumu

leraudzīja kuģinieku pulkā

Laimdotu ar draugu Koknesi!

Laimdota un Koknes's abi kopā

Bēgdami iz normu klostera,

Sasniedza pēc ilgas ceļošanas

Beidzot vācu zemē jūrmali;
Še tie atrada ar kādu kuģi,
Gatavu uz tālu braukšanu.
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Kuģinieki vācu zemes preces

Gribēja uz svešām ostām vest

Un ar Daugavā pie Rīdziņ-grīvas

Apmeklēt tur jauno pilsētu.

Laimdota tam drīz ap kaklu krita,

Vēl neko par jauno pilsētu,

Nezināja ar par saviem mīļiem,

Kā tiem klājās tālā dzimtenē;

Tādēļ viņu vēlēšanās bija

Nokļūt ātri mīlā tēvijā.
Tomēr viņu abu vēlēšanās

Vis tik ātri neizpildījās;

Tā kā Lāčplēsim, ar viņiem cēla

Vētras ceļā vecā ragana.

Kamēr beidzot tāli nost no ceļa

Nezināmā jūrā iedzina.

Kad bij ilgi apkārt maldījušies.

Viņi kādā dienā redzēja

Tāli debess malā jauku salu.

Priecīgi tie turpu nobrauca.

Salai tuvojoties kuģis skrēja,

It kā vētra viņu aizrautu,

Kamēr neapturami tas beidzot

Salā citu pulkā ieskrēja.

Salā kuģiniekiem pretim nāca

Kāda īsti laipna vecene.

Aicināja tos iekš tilta mājas

Un tur bagātīgi mieloja.

Vēlāk viņi visi gulēt gāja

Savā kuģī, kur tie aizmiga,

Un bij gulējuši visu laiku,

Līdzkam Spīdala tos piecēla.

Kas var izteikt visas viņu jūtas,

Kad tie satikās ar Lāčplēsi!

Laimdota un Koknes's nezināja
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Koknes's roku spieda sirsnīgi.
Tik ar laiku viņiem vārdi radās,

Kad viens otram sāka pavēstīt

Savus gadījumus jūrās, zemēs,
Savas likstas, raibus likteņus,

Lāčplēsim pie tam pavisam zuda

Šaubīšanās savu mīļo dēļ;

Tie no jauna apsolījās cieši

Mūžam turēt savu derību.

Spīdala vien stāvēja pie malas,

Neņēma pie runām dalības,

Kamēr Lāčplēs's to pie rokas tvēra,
Laipni citiem klātu pieveda,

Stāstīja, ka caur šīs meitas gribu

Esot viņi abi izglābti.

Laimdota un Koknes's tagad steidzās

Spīdalai daudz reizes pateikties

Un ar' to no savas puses lūdza

Pieņemt viņu visu draudzību.

Spīdala no sirds ar apsolījās

Palikt viņu īsta draudzene

Un uz priekšu visos gadījumos

Ar' ar viņiem kopā turēties.

Spīdalai šī jaukā jūras sala

Bij jau agrāk labi zināma;

Viņa tagad Lāčplēsim un citiem

Derēja par labu vadoni.

Izrādījās, ka šī jūras sala

Visa bija loti auglīga,

Tā ka daudzi še no kuģiniekiem

Vēlējās uz dzīvi nomesties.

Lāčplēsim, kā salas ieņēmējam,

Piederēja viņas valdība;

Tadel tam ar pašam vajadzēja

Šeitan kādu laiku nodzīvot,
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Kamēr ļaudis salā ietaisījās

Un tai iecēla sev vietnieku.

Viņi paši, visi četri draugi,

Mājā tilta galā dzīvoja.

Spīdala še atkal lielā mājā

Visas vietas labi zināja;

Vina parādīja lielas mantas,

Noguldītas daudzos kambaros;

Ari lielu krājumu ar lietām,

Kuras derēja priekš pārtikas.

Laimīgas še pavadīja dienas

Mūsu slavenajie tautieši.

Un ja šiem tik dārga tevu zeme

Visā zinā nebūt' bijusi,

Viņi būtu šinī jaukā salā

Laimīgi joprojām dzīvoj'ši.

Bet tāds nebij viņu likten's

Mierā, laimē kaut kur nodzīvot;

Sirds tiem dzinās tēvu zemi redzēt,

Ņemt pie viņas cīņiem dalību.

Kada diena, kad jau sataisījās

Viņi nobraukt savā dzimtenē,

Kamēr Lāčplēs's ļaudīm deva ziņas,
Noteica kā viņiem jādzīvo.

Gāja Koknes's vakarā pa salu

Pastaigāties savā nodabā.

Viņš bij ticis līdz tai jaukai lejai,
Kur bij akā kauta ragana.

Jau pa gabalu tas ieraudzīja

Tur pie akas mazu uguni;

Tuvāk iedams, pazina tas skaidri

Spīdalu pie uguns stāvošu.

Rokas turēja ta raibu spieķi

Un vēl kādu mazu tīstokli,
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Abus vina uguni tad meta,

Pati tā pie sevis teikdama:

„Eita projām jūs pa gaisu gaisiem,

«Iznīkstat kā dūmi, putekli;

„Jūsu vara par man' iznīkusi,

«Esmu tagad no jums svabada!"

Uguns stabs ar troksni svirkšķēdamu

Acumirklī gaisā pacēlās,

Palika par līku uguns puķi,

Sprēgādams tas projām aizlaidās.

Uguns zemē pēc tam ari zuda,

Klusa krēsla leju apklāja.

Spīdala bij nometusies zemē,

Slaucīja no acīm asaras.

Šinī brīdī Koknes's pie tās gāja,
Pacēla to augšām sacīdams:

„Kāpēc, māsin, šeitan tu tik skumji

«Slauki savas daiļās actiņas?"

Spīdala gan sākot nokaunējās,

Tomēr viņam leni atteica:

«Asaras šīs slauķu es aiz prieka,

«Cerēdama vēl uz nākotni;

«Domāju no jauna iesākt dzīvot,

«Aizmirsdama tumšo pagātni.

«Koknesi, ja tu ko redzēj's esi,

«Turi to pie sev' kā slēpumu;

«Drīzi laikam mūsu celi šķirsies,

«Tad tev' pieminēšu klusumā."

Koknes's satvēra nu viņas roku,

Atbildēja dziji jūtoši:

«Spīdala, es tavus noslēpumus

«Mūžam klusu pie sev' turēšu;

«Tu jau pati aizmirsusi esi

«Visu savu tumšo pagātni,

«Kadel man bus par to kaut ko zināt,

«Es tik zinu savu glābēju!
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„Bet vēl vairāk, ari manim iraid

«Tevim jāsaka kāds noslēpums,
«Kurš, ja tu vien viņam piekritīsi,
«Mūisu ceļus tomēr savienos;

«Spīdala, nāc, ceļo ar man' kopā,

«Zini ar', ka tevi mīlēju!"

Spīdala to dzirdot nobālēja,

Viņas krūtis ātri cilājās;

~Koknesi," tā teica, „vai tu zini,

«Ko tu vēlies sev par līgavu?

«Šovakar še lejā dedzināju

«Ugunī es velna derību!"

«Zinu," teica Koknes's stingra balsī,

«Redzēju, kā viņa iznīka;

«Zinu ar, ka varu loti cienīt

«To, kas krīt un atkal uzceļas
...

«Tas gan stāvēs stingrāki uz kājām

«Nekā tas, kas vēl nav pakritis."

Kad vēl Spīdala, tik no nejauši

Pārsteigta, pie sevim domāja,

Koknes's viņai sēri tālāk teica:

«Ja šī viņa jūtas atraidot,

Tad gan labāki tam būtu bijis

Krasta malā būt par akmeni,

Nekā tikt no savas izglābējas

Pirmā mīlestībā atraidīts."

Spīdala nu ilgāk neturējās,
Galvu paceldama atteica:

«Ja tik cēla tava mīlestība,

«Tad es ari citād' nevaru;

«Ņēmi man', es būšu uzticīga,

«Kā var būt vien kāda pasaulē!"

Tagad apķēra to Koknes's cieši,

Skūpstīja no acīm asaras;

Silta vēsma viņiem garam laidās,

Tā bij — Laimas-mātes svētība.



Otrā dienā Lāčplēs's savu kuģi

Laida projām jūrā līgojoties,

Salā visa burvība bij beigta,

Kuģi gāja, kur vien gribēja.

Ceļā Koknes's, Spīdala ar pati

Izstāstīja savu mīlību;

Lāčplēs's, Laimdota, šie mīļie draugi,

Priecājās par vinu laimību;

Aizmirstas bij tagad visas bēdas,

Ko tie viens par otru cietuši.

Tagad viņu ilgošanās bija

Notikt ātri savā dzimtenē.

Kavēkli vairs ceļā negadījās.

Ziemeļvēji vētras necēla;

Likās, it kā pati Jūras-māte

Veicināja viņu braukšanu.

Kamēr beidzot tālā debess malā

Priežu meži rādījās,

Krasti ceļas, naca tuvāk, tuvāk

Daugav-grīvā kuģis iebrauca.
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VI. dziedājums

Līgo svētki. Līgo nakts. Virsaišu sapulce. Lāčplēsis ar

biedriem sapulcē. Kāzas. Karš ar bruņiniekiem. Lāčplēsis
Lielvārdē. Kangars un Diterichs kā nodevēji. Lāčplēša nā-

ve. Beigas.

Par gadskārtu Līgo nāca

Savus bērnus apraudzīt;

Tad pa visām Latvju ārēm

Līgo, Līgo skanēja!

Pogāj* mīļi lakstīgala

Visos upju līcīšos,

Līgo svētki, Līgas nakte

Bija atkal nākuse.

Zilā kalna kalnagalā

Dega gaišas ugunis;

Līgusoņi ragus pūta,

Svētkos sauca tautiešus;

Un tie nāca, jauni, veci,

Lieli, mazi, bariem vien.

Tēvi nesa medu, alu,

Mātes sierus, plāceņus;

Jaunas meitas, jauni puiši

Zāles, puķu vaiņagus.

Līgas naktī visi kopā

Pušķojās un priecājās:

Eda, dzēra, dejas veda,

Līgo dievam ziedoja. —

Līgusoņi tautas veda

Klāt pie dievu altāra,
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Izlēja tur medus kausus,

Dārgas zāles dedzināj',
Un kad liesmas, dumu smarša,
Pacēlās no altāra,

Dziedāja tie visi kopa

Slavas dziesmas, lūgšanas:

„Mes tev' redzam mīlestība,

„Līgo, Līgo!

„Labu draugu saderība, Līgo!

„Svētī mūsu saimniecību,

„Līgo, Līgo!

„Pildi klētis, pildi bļodas, Līgo!

„Ņemi savu sirmo zirgu,

Līgo, Līgo!

„Apjaj musu miežu laukus, Līgo!

„Izmin smilgas, lāču auzas,

„Līgo, Līgo!

„Lai aug musu tīri mieži, Līgo!

„Mūsu pļavām zāli dodi,

Līgo, Līgo!

„Mūsu telēm smalku sienu, Līgo!

„Mūsu telēm smalku sienu,

„Līgo, Līgo !

„Tīras auzas kumeliemi, Līgo!

„Kaisi puķes, kaisi ziedus,

„Līgo, Līgo!

„Mūsu kalnos, ielejāsi, Līgo!

„Lai pin visas ciemu meitas,

„Līgo, Līgo!

„Raibus puķu vainadziņus, Līgo!

„Atved mūsu tautu dēliem,

„Līgo, Līgo!

„Dailas, krietnas līgaviņas, Līgo!

«Piešķir mūsu tautu-meitām

„Līgo, Līgo!
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„Dižus miežu arajiņus, Līgo!

„Nāci ciemā, nāci sētā,

„Līgo, Līgo!

„Savu bērnu apraudzīti, Līgo!

„Lai bēg skauģi, lai bēg burvji,

„Līgo, Līgo!

„Lai mes tevi mīlejami,

nLīgo, Līgo!

„Lai mes tevi pieminami, Līgo!"

Kamēr dziesmu pilnas skaņas

Mežos, lejās aizlaidās,

Parādījās svētā birzē

Apakš kupliem ozoliem

Aizgājušo tēvu ēnas,

Tautas sargu dvēseles.

Vaideloši, Līgusoņi

Redzēja šos varoņus,

Godbijīgi segtām galvām

Viņiem garām staigāja.

Tagad tautu pamācīja
Vaidelošu vecākais

Vienprātībā, saderībā

Visiem kopā turēties.

Visās kaitēs, gadījumos

Saviem brāļiem palīdzēt.

Un drīz visi, veci, jauni,

Mīli rokas sadevās,

Visi solījās no jauna

Palikt labā draudzībā.

Kuram bij kads zināms naidnieks,

Tas pie viņa nosteidzās,

Roku dodams mīli lūdza

Atkal mieru saderēt.

Un pie Zilā kalna birzēm,

Dievu vaiga tuvumā,



Svētīta no tevu gariem,

Visa tauta apmetās.

Zaļa zale sēdēdami

Pulkos, baros, pulciņos,

Mājas tēvi, mājas mātes

Izdalīja dāvanas.

Pilnas kannas, kausi, ragi
Pielieti ar miestiņu

Ceļoja pa rindu rindām,

Krietnus malkus sniegdami;

Plāceņus un mīkstus sierus

Deva līdz ko uzkosties.

Ēdot, dzerot sarunājās,
Daudzas lietas apsprieda.

Vīri savus darba biedrus

šeitan kopā atrada,

Sievas savas tautu masas,

Kuras tāli dzīvoja;

Ari sirmgalvji vel dažus

Ņiprus večus satika,

Kuri tiem priekš ilgiem gadiem

Bija biedri jaunībā.

Bet par visiem jauna audze

Līgas naktī priecājās:

Puiši pulkos kaislam jutām

Dziedāja par mīlību;

Meitas koros atbildēja,

Mīlību tiem liegdamas,

Tomēr katra gan pie sevis

Klusumā tās vēlējās,

Kaut jel jaukais brītiņš naktu,

Mīļāko kad apkamptu.

Talak, talak puiši spiedās

Meitu baru tuvumā,

Kamēr drīzi katris savu

Izredzēto saķēra
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Un ar viņam, roku rokas,
Rindu dejas uzveda.

Uzkalna, tur birzes mala,
Apakš svēta ozola

Sapulcējas Vaideloši,

Visi tautas virsaiši;

Pārsprieda par mieru, karu,
Zīlēja par likteni.

Vinu pulkā vecais Burtnieks

Atradās un Aizkrauklis,

Vēlāk ari vecais Lielvārd's

Svētā birzē ieradās.

Nopietni bij viņu ģīmji,

Nopietni tie runāja;

Runu-birkas, birzē lasot,

Grūtas zīmes rādīja.

Sevišķi bij vecais Lielvārd's

Šoreiz dziļi noskumis;

Kad bij savus vecos biedrus

Sirsnīgi tas apsveicis,

Nostājās tas viņu pulkā,
Uz tiem šādi runāja:

«Virsaiši, ap Zilo kalnu

„Jūs to postu nezināt,

„Kurš šai pašā laikā draudē

«Mūsu tautu samaitāt;

„Zinat, ka pie Rīdziņ-grīvas

«Daugavmalā apmetās

«Sveši ļaudis, kuriem līvji

«Atjāva še tirgoties;

«Vēlāk viņiem piebiedrojās

«Dzelžu bruņu nesēji,
«Kuri katru pavasaru

«Pulkiem šeitan atnāca.
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„Tagad viņi Rīdziņgrīvā

«Būvējuši cietoksni,

«Ikšķilē un Salas pilī

„Mura pilis cēluši.

«Līdz šim viņi līvju zemi

«Gluži postā likuši;

«Viņu ciemus dedzināj'ši,
«Viņu mantas laupīj'ši;

«Nokāvuši vīrus, sievas,

«(Kuri pretim turējās,

«Citur atkal piespieduši

«Pieņemt svešu ticību.

«Bet vispārais viņu nolūks

«Ir šo zemi iekarot

«Un šīs zemes tautas visas

«Sev par vergiem padarīt

«Un tad visu Balt'ias zemi

«Savā starpā izdalīt.

«Tadel ari kada diena

«Mani ļaudis vēstīja,

«Ka pulks svešu kara vīru

«Atjājot uz Lielvārdi.

«Ātrumā, cik spējams bija,

«Liku ļaudis apbruņot

«Un ar viņiem tad aiz vārtiem

«Svešiem priekšā nostājos;

«Uzrunāju tos it īsi,

«Prasīdams, ko velējas.

«Tad iz pulka atdalījās

«Drīz kāds plecīgs bruņinieks,

«Teica, Dan'jel*) viņu saucot,

«Sūtīts tas no bīskapa

«leņemt savu nomas vietu,

«Veco pili Lielvārdi.

Danijels Bannerovs.



«Ja ar labu es to vēlot,

„Tad šis manim atļaujot

„Dzīvot savā vecā mājā,

„It kā vina babuļnieks;

«Jaunu mūra pili būšot

„Viņš priekš sevim uztaisīt.

«lemītniekiem manos ciemos

«Nodošanas uzlikšot;

«Ņemšot tas no saimniecības

«Sevim daļu desmito

„Un priekš saviem bazmcteviem

„Podu visas labības:

„Pods no katra mājas arkla*)

«Viņiem būšot jāskaita.

«Zināms, ka es atraidīju

«Bargi tādu bezkauņu.

«Par to tika nopostīta

«Manu tēvu vecā pils;

«Ļaudis kauti, vaņģos ņemti,

«Visas mantas laupītas.

«Pats ar kadu mazumiņu

«Karotāju izglābos;

«Aizgāju uz Gaujas krastiem —

«Dabrels mani uzņēma.

«Viņa stiprā pilī nāca

«Daži latvju virsaiši,

«Salasīja karotājus,

«Pilei vaļņus apmeta;

«Un no šejienes tie kopā

«Līdz ar līvjiem gribēja

«Svešo varai pretim stāties,

«Bruņiniekus apkarot.

«Bet caur Danijelu ziņas

*) Nav jāsaprot zemes takses arkls, bet arkls, ar ko

zemi ar.
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„Rīgas bīskaps dabūja,

„Lielu bruņinieku pulku

„Tas uz Gauju sūtīja;

„Viņu pulkā ari radās

„Kaupa pats no Turaidas.

„Tas par postu visai zemei

„Bija licis kristīties

„Un ar zemes ienaidniekiem

«Slēdzis cietu draudzību.

„Tagad viņš ar bruņiniekiem

„Gaujas pili apsēda,

„Dabrelu un citus sāka

„Draugu prātā skubināt,

„Lai šie savus tēvu dievus

«Atstājot kā maldīgus.

„Romas lielais pāvests esot

„Sūtīj's savu vietnieku,

„Kurš par šiem ka bērniem būšot

„Valdīt Rīgas pilsētā.

„Ja šie laba prata gribot

«Padoties un paklausīt,

„Kad no vaļņa virsait's Rūsiņš

«Gribēja tam atbildēt

„Un, ka ierasts, godprātīgi

„Noņēma sev cepuri.

„Tad kads bruņinieks iz stopa

„Smagu bultu izšāva,

„Kura neapsegto galvu

«Rūsiņam ar' aizķēra.

„Nāvīgi no bultas trāpīts,

„Virsait's zemē pakrita.

„Par šo neģēlīgo darbu

„Visi ļoti sašuta

„Un iz piles vaļņiem laukā

«Bruņiniekiem uzbruka,

„Sakāva tos līdz pat naktei,
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«Piespieda uz bēgšanu.

«Tomēr viņiem jauni pulki

„Drīzi nāca palīgā;

«Tautieši tad atkal pilī

«Visi devās atpakaļ.

«Še nu bija asas cīņas

«Daudzi dienu, nedēlu,

«Kamēr visa staltā pile

«Rokās krita pārspēkam.

«Piles karotāji loti
«Cīnījās ka varoņi,

«Kamēr beidzot gandrīz visi

«Vainos nāvi atrada.

«Ar šīs piles ieņemšanu

«Latvju zeme vaļā stāv.

«Dzird, jau lielus kara pulkus

«Bīskaps atkal rīkojot.

«Virsaiši, es jums šo vesti

«Tagad nesu bēdīgu,

«Bet, ja dievu prāts būs licis,

«Gals var veikties laimīgi;

«Vēl ir latvju plašās ārēs

«Daudz to šķēpu kalēju,

«Vel ir simtu simtiem rokas,

«Zobenus kas vīcina...

«Pūšat taures, sitat bungas,

«Saucat karā tautiešus,

«Un šai dienā visa tauta

«Kā viens vīrs būs gatava

«Mirt, vai savu brīvestību

«Aizstāvēt līdz pēdīgam!"

Kamēr virsaiši šo vesti

Sašutuši klausījās,

Apkārtne pa visam lejam

Līgošana apklusa;
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Bet tad simtas balsis sauca:

„Lačples's, luk, kur Lāčplēs's nak!"

Un pēc kāda īsa laika.

Pavadīts no gavilēm,

Lāčplēs's līdz ar saviem biedriem

Svētā birzē iegāja.

Lāčplēs's savu veco tevu

Apkampa it sirsnīgi,

Tāpat savus abus tēvus

Laimdota ar Spīdalu;

Koknes's ari sveicināja
Pazīstamus virsaišus.

Tagad visi sapulcētie

Bēdas, rūpes aizmirsa,

Kamēr Lāčplēs's viņiem tuvu,

Tikmēr briesmas tālumā.

Sevišķi bij vecie tevi

Daudz no prieka aizgrābti,

Ka tie atkal savus bērnus

Redzēj' sveikus, veselus.

Lāčplēs's nu ar biedriem ņēma

Dalību pie sapulces,

Noklausījās visus stāstus,

Notikumus Baltijā;

Sirds tam dziļas sāpes juta,

Acīs dusmas zvēroja,

Kad starp citiem ari viņam

Stāstīja par Lielvārdi.

Vaideloši sludināja
Svētkus esam pabeigtus;

Novēlēja visu tautu

Dievu stiprā glābšanā,

Skubināja tautu-dēlus

Palikt dabā cerībā

Un, ja vajadzīgs, priekš tautas
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Nodot mantu, dzīvību!

Visi tagad apdomīgi

Savās mājās aizgāja,

Visi zināja, ka drīzi

Viņu rokām vajadzēs

Sirdīgi šai grūtā laikā

Tēvu zemi aizstāvēt.

Bet jau saule uzlēkdama

Atrada tur pakalnā
Virsaišus vēl kopā sēžot,

Tautas lietas apspriežot;

Vienprātīgi viņi lēma "

Karu vest ar svešniekiem,

Iznīcināt tos pavisam,
Vai iz zemes izraidīt,

To, uz šķēpiem stāvēdami,

Viņi svēti solījās.
Vadoni priekš kara pulkiem

Lāčplēsi tie vēlēja

Un par palīgiem tam klātu

Tālvaldi ar Koknesi.

Tad vēl reizi solījušies

Pastāvīgu draudzību,

Virsaiši no Zilā kalna

Pēdīgi ar izšķīrās.

Lielvārd's, Lāčplēs's, Koknes's, Talvald's,

Aizkrauklis un Spīdala

Pavadīja visi līdzi

Burtnieku ar Laimdotu.

Jaunie pāri Burtniekpilī

Kāzas svinēt gribēja.

Viņu tēvi, vaideloši,

Tos jau tagad svētīja.



„Kādēļ mans vainadziņš

„Šķībi stāv galviņā?

„Kā tas šķībi nestāvēs,

„Pilns kad tautu valodām!

„Vaiņadziņu valkādama,

„Par Laimiņu nebēdāj';

„Kad noņēma vaiņadziņu,

„Lūdzu Laimas raudādam'.

„Tais', tautieti, niedru klēti

„Sudrabiņa vadzīšiem,

„Lai tur kari mūs' māsiņa

„Savu zīļu vaiņadziņ'.

„Tilti rībi, tautas jāji,

„Nejāj mani bāleniņ';

„Kad jās mani bāleniņi.

«Žvadzēs vara zobentiņ'!"

JRedz, kur stalti kara vīri

„Mani balti bāleniņ':

„Ar zobenu vārtus vēra,

„Stāvu dīda kumeliņ'!"

Tā dziedāja panāksnieki,

Preciniekus gaidīdam'.

Precinieki Burtniekpilī

Ar pie vārtiem sajāja;

Lāčplēs's, Koknes's ar daudz citiem

Pavadoņiem ieradās.

Tie pēc veca ieraduma

Gluži sveši izlikās:

Prasīja pēc mājas vietas

Sev un saviem kumeļiem;

Sētā atkal kāzu ļaudis

Viņus visād' tirdīja:

Prasīja, no kādas tautas
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Un uz kurien' iedami,

Vai šos ari droši varot

Labā mājā paciemot?

Kamēr vecais Burtnieks naca,

Pats tos iekšā ielaida.

Istabā bij galdi klāti.

Pielikti ar ēdieniem;

Pašā vidū divi krēsli

Izpušķoti stāvēja.

Uz šiem krēsliem precinieki

Abi divi nosēdās,

Vēlējās, lai viņiem rādot

Visuskaistās jaunavas.

Kāzinieki tagad viņiem
Šādas tādas pieveda;

Bet tie visas atraidīja,

Prasīja pēc labākām,

Kamēr beidzot priekšā nāca

Laimdota ar Spīdalu.

Tas bij greznas rotas ģērbtas

Galvā kroni uzlikti

Izrakstīti dārgām zīlēm,

Apklāti ar vizuļiem.

Precinieki augšām cēlās,

Teica, šīs tās īstajās;

Sēdināja viņas krēslos,

Paši līdzās nostājās.

Tagad viņi vaicāt sāka,

Vai šos kroņus pārdošot?

Būšot šie ar dārgu naudu

Dārgu preci aizmaksāt.

Pašas jaunās klusu cieta,

Kāzinieki runāja;

Teica, ne ar pūru zelta

Nevarot tās aizmaksāt,

Ne ar varu, nedz ar karu



Tikt pie viņu vizuļiem.
Tomēr pēc no abām pusēm

Labprātīgi salīga

Un kad šie bij solījušies

Sargāt tās un lutināt,
Ari pašas valkātājas

Preciniekiem vēlēja.

Tagad nāca vaideloši,

Abus pārus laulāja:

Salika tiem rokas kopā,
Laimai viņus dēvēja

Apsēja ar ozollapām

Sapītām ar vītenēm;

Pie tam viņi šādus vārdus

Svētīdami runāja:

„Tā kā slaida vītenīte

„Vijas apkārt ozolu,

„Tā lai vijas līgaviņa

„Apkārt savu arāju!"

Jaunie vīri izplatīja

Tagad kāzu dāvanas;

Līgavas tiem savus kroņus

Atdeva ar asarām;

Un šie viņām galvā lika

Dārgas samta cepures,

Apšūtas ar cauņu ādām,

Izrotātas sudrabā;

Neka citkārt ierasts bija,
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Jaunās tad aiz galda veda

Un tām blakus nosēdās.

Nu tik sākās kāzu dzīres

Vairāk dienu, naksniņu,

Pavadītas koru dziesmām,

Daudzām dejām uzvestām.

Tomēr vecais Burtnieks beidza

Kāzu dzīres agrāki,



Miers kad zeme valdīja.

Jaunie pāri nedabūja

Ilgi kopa priecāties

Un pec kazām klusa maja
Baudīt jauno laimību.

Likten's, nenovēršams likten's

Jaunos vīrus piespieda

Atrauties no mīlam krūtīm,

Doties atkal klajumā,

Tur, kur šķēpus, bruņas laužot

Kājas samirkst asinīs.

Burtnieks lika kara taures

Pūst pa visiem pakalniem,

Lika visos kalnu galos
Nakti uzkurt ugunis.

Citi virsaiši, to redzot,

Ari tāpat darīja:

Ta bij zīme, ka uz karu

Jāpulcējas tautiešiem.

Un pa visiem ciemiem, mājam

Visā plašā Latvijā

Tautu deli, bāleliņi,

Visi karā rīkojās:

Zobenus un šķēpus tvēra,

Apsedloja kumeļus;

Māsas, jaunas ilīgavinas

Pušķoja tiem cepures.

Raudādamas, dziedādamas

Pavadīja kareivjus.
Drīz pa visiem ceļiem, jutem

Jāja stalti kareivji,

Salasījās baros, pulkos,
Nakti birzēs gulēja,

Kamēr otrā, trešā dienā

Pulcēs vietā notika.
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Lāčplēs's līdz ar citiem vadiem

Pulcēs vietā ieradās.

Kara pulki viņus sveica:

„Līkop, Līkop!" saukdami.

Burtnieks, Lielvārd's, abi vecie,

Pavadīja kareivjus,

Viņi gribēja līdz beigām

Palikt kara tuvumā;

Ari abas jaunās sievas,
Laimdota ar Spīdalu,

Negribēja mājās palikt,
Gāja līdzi kareivjiem.

Turp, kur Gaujas krasti lokās

Dzijās gravās, ielejas.

Kur starp mežiem, krastu līčos

Atrodas daudz pilskalnu,

Apdzīvotu latvju ciltīm,

Zemes vaļņiem apmestu,

Turpu devās kara pulki,

Vadīti no Lāčplēša;

Un kur vien bij ieviesusies

Svešo sērga pilskalnos,

Ceļā tika izpostīti
Visi viņas perēkli.

Tālāk ceļā viņi nāca

Dabrela pils tuvumā:

Šeitan pulka bruņinieku

Bija sapulcējušies;

Veco pili tie no jauna

Bija cietinājuši.

Lāčplēs's drīz ar saviem pulkiem

Stipro pili ieņēma,
Pie kam daudzi bruņinieki

Pazaudēja dzīvību.

Talak, talak kara pulki



Kara pulkiem tuvojoties,

Svešinieki iztrūkās,
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It ka vilni pluzdami.

Gāja cauri mežiem, lejam,

Apstāšanās nebija,

Kamēr beidzot Kaupa pili,

Turaidu, tie sasniedza.

Šeitan līvju zemes daļā

Pilnīgi bij redzama

Visas pilīs, visos ciemos

lenaidnieku valdība.

Treknas druvas mieži, rudzi

Zelta vārpām līgojās,

Līvji viņus ara, sēja,

Svešie ņēma pļāvumu;

Trekni lopi, govis, vērši

Zaļās pļavās ganījās;

Svešie viņu galu ēda,

Viņu ādas pārdeva.
Kristītos par kalpiem sevim

Svešinieki darīja

Un no viņiem nodošanas

Katrā gadā iedzina.

Tie, kas vel bij palikuši

Savā tēvu ticībā,

Izklīda pa dziļiem mežiem

Nezināmās silavās;

Še tie cirta aklus mežus,

Dedzināja līdumus,

legrozīja jaunas mājas,

Tēvu dieviem kalpoja.

Bet ir še tos uzmeklēja

Bruņinieku izlūki

Un, tiklīdz ka iedzīvojas

Nodošanas uzlika.



Atstāja drīz savas muižas,
Savas mājas ieņemtās,
Visi bēdza, ieslodzījās

Stiprā pilī Turaidā.

Lāčplēs's to no visām pusēm

Saviem pulkiem apsēda.

Nebija vis viegla lieta

leņemt stipro Turaidu:

Bruņinieki lielā pulkā

. lekšpusē tur atradās.

Šāva simtiem smagas bultas,

Atgainīja kareivjus;

Līdzkam Lāčplēs's lika taisīt

Pulka trepes, stalažas

Un tad kādā tumšā naktī

Piles vaļņus pārkāpa.

Kaušanās uz piles vaļņiem

Tagad bija briesmīga!

Krita daudz no abām pusēm,

Abas daudzreiz atkāpās;

Lāčplēs's visiem pašā priekšā

Bruņiniekus nāvēja;

Viņa spēkam nelīdzēja

Dzelžu bruņas stiprākās.

Bruņinieki tādu spēku

Redzēdami pārbijās,

Tā ka visi sāka nomest

Savus kara ieročus

Un uz dzīvību vai nāvi

Lāčplēsim tad padoties.

Kaupa pats še neatradās,

Tas bij Rīgas pilsētā,

Kur aizvienu uzturējās,

Dzīvodams pie bīskapa.

Lāčplēs's lika viņa pili

Sagraut līdz pat pamatiem,
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Baznīcas un mūku mājas

Pelnu čupās dedzināt,

Lai joprojām svešiniekiem

Nebūtu"še patversme.

Bruņinieku pulkā bija

Ari lišķu Diterichs;

Tas ar lišķu mēli teica,

Ka šie šeitan nākuši

Vien ar Kaupa vēlēšanu,

Kurš tiem pili atdevis;

Tādēļ lūdzot šiem kā viesiem

Dāvināt jel dzīvību.

Lāčplēs's ari vel arvienu

Kaupu loti cienīja,

Tadel beigas paklausīja

Ditericha lūgšanu,

Lai gan viņam līvji teica

Neklausīt šim cilvēkam:

Šis ar savu lišķu mēli

Esot visu niknākais,

Esot šos jau simtas reizes

Lišķēdams tas piekrāpis;

Tādēļ, ja ar visus citus

Viņš vēl dzīvus atlaižot,

Ditrichi ar lišķu mēli

Lai tas viņiem izdodot.

Lāčplēs's tagad pavēlēja

Izdot viņiem Ditrichi.
Šie to veda svētā birzē

Saviem dieviem upurēt.
Bet kad sirmais zirgs par šķēpu

Trīs reiz bija pārkāpis

Un ikkatru reiz papriekšu
Kreiso kāju pārspēris,
Tad bij zīme, ka ir dievi

Atraida šo nelieti.
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Tādā ziņā ari Ditrichs

Vēl no nāves izglābās.
Lāčplēs's lika svešiniekiem

Atņemt bruņas, ieročus

Un tad tos ar plikām galvām

Aizdzīt Rīgas pilsētā.

Tagad viņš še visu zemi

Deva līvju vecākiem,

Atstāja še Tāluvaīdi

Līdz ar viņa kareivjiem,

Lai šie kopā līdz ar Uvjiem

Gaujas krastus sargātu;

Pats ar Koknesi un tēvu

Ņēma citus kareivjus

Un tad devas mežiem cauri

Taisni tie uz Lielvārdi.

Tā kā Turaidā, bij ari

Bruņinieki Lielvārdē

Nometušies pilnā dzīvē,
Kā jau visur raduši.

Tomēr še par visiem niknāks

Bija viņu vecākais;

Dan'jels Bannerovs bij cilvēks

Bez nekādas apziņas;

Tas bij vecas piles vieta

Mūra pili uzcēlis

Paša stāva Daugav's krasta,

Darīj's nepieietamu,

Un no šejienes visapkārt

Uzbrucis un laupījis,

Ciemus, mājas dedzinājis,

Ļaudis visād' spaidījis.
Šādas briesmas redzēdami,

Bija daži vecajie

Bēguši ar savam ciltīm,



Dziļos mežos slēpušies.
Dan'jels beidza laupīšanu,
Izsūtīja vēstnešus,
Lika teikt, ka gribot mierā

Dzīvot tas ar vecajiem,
Un dēļ miera derēšanas

Lūdza tos uz pili nākt.

Vecie, kuri nezināja

Paši ļaunas viltības,

Paklausīja negantniekam

Un uz pili nonāca.

Dan'jels viņus kada klētī

Ārpus piles saņēma,

Sniedza viņiem est un dzerti,

Sarunājās draudzīgi;

Bet uz reizi, kamēr visi

Vēl pie galda sēdēja,

Izgāja tas ātri laukā.

Klētes durvis aizslēdza.

Tad ar saviem bendes kalpiem

Klēti salmiem apkrāva

Un no visam pusēm atri

Uguni tai pielika.

Uguns liesmas drīz vispari

Visu klēti apņēma,

Karstums, dumi spiedās acīs,

lekšā brēca cilvēki!

Dan'jels pats ar saviem biedriem

Piles vaļņos stāvēja

Un ar ļauniem velna smiekliem

Uguns liesmās skatījās.

Tomēr tam šie smiekli gala

Palika par izbailēm,

Jo turpat pa meža ceļiem

Atskrēja daudz jātnieku —

Viņiem priekšā Lāčplēs's jāja,

190



Smago šķēpu turēdams;
Dzirdot kliegšanu tur klētī,

Lāčplēs's durvis iesita

Un ar citu palīdzību

Vecos ātri izglāba.
Šie kā debess-nokritušo

leraudzīja Lāčplēsi, —

Prieka pilni, pateicību

Izteica par glābšanu,

Un tad ātri izstāstīja.

Kā šos krāpis Danijels.
Dzirdot šādu velna darbu.

Lāčplēs's loti apskaitās.
Sauca savus ļaudis kopā,

Sāka pili apkarot.

Lai gan bruņinieki stipri

Līdz pat nāvei turējās,

Tomēr pēc neilga laika

Lāčplēs's pili ieņēma.

Pēc tam viņš bez žēlastības

Lika visus nomaitāt,

Bez vien pašu Danijelu,

Kuru dzīvu saņēma;
To viņš vēlāk atvēlēja

Saviem ciema vecākiem,

Lai kā zinādami paši

Atriebjas šim ļaundarim.

Ātri izpaudās šī ziņa:

Lāčplēs's esot Lielvārdē.

Visos ciemos, visās mājās
Prieka vēsti saņēma,

Visi atkal kā no jauna

Atdabūja dzīvību;

Tie, kas bija izklīduši,

Dziļos mežos slēpušies,
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Salasījās atkal kopā,

Vecās vietas ieņēma;

Visi steidzās prieka pilni

Drīz uz pili Lielvārdi

Pateikties par svabadību,

Apsveicināt Lāčplēsi.

Lielvārdē bij prieka dienas,

Svētki kara uzvarai.

Vecais Lielvards visiem ļaudīm

Lielas dzīres darīja,

Ēda, dzēra, dejas veda,

Laupījumu dalīja, —

Kādā dienā atminējās

Danijela virsaiši —

Tie to ņēma, laukā veda,

Daugavmalā nolika,

Teikdami: „Tu velna sunis

„Nodevi mūs ugunīm;

„Tagad, kur tu mūsu rokā,

„Mēs tev' dosim ūdenim!"

Tad tie ņēma biezu dēli,

Danijelu uzlika

Augšpēdu uz biezā dēla

Un ar virvēm piesēja;

Pēc tam viņu apsmiedami

lestumdīja Daugavā:

„Brauci nu uz savu zemi,

„Savu brāļu meklēdams!" —

Briesmas, bailes nu visapkārt

Svešiniekus pārņēma,

Dzirdot šādus kara darbus

Še no latvju varoņa;

Visi viņi, kur vien bija,

Nu uz Rīgu aizbēdza,

Meklēja tur paglābšanu
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Domas mūros stiprajos.

Bet ir še pats bīskaps Alberts

Nejutās vairs drošumā, —

Redzēja, ka viņa vara

Baltija drīz iznīcīs,
Ja tas vēl iz Vācu zemes

Karapulkus nedabūs.

Tādēļ tas ar kuģi brauca

Atpakaļ uz Vāczemi,

Gribēja tur lielus pulkus

Bruņinieku saderēt,

Un tad jaunā pavasari

Karu atkal atjaunot.

Tikām Rīgā savā vietā

Viņš nu Kaupu atstāja,

Kurš še palikušos svešos

Apņēmās pats apsargāt.

Lāčplēs's. zinādams, ka zemei

Tālāk briesmas nedraudē,

Atlaida uz mājām ļaudis,

Palika pats Lielvārdē.

Šeitan jauki ietaisījās

Abi tie ar Laimdotu:

Laimdota pa iekšu posa,

Lāčplēs's laukā strādāja,

Cietināja tēva pili,

Saimniecību vadīja.

Koknes's ari devas mājas,

Līdzi ņēma Spīdalu.

Aizkrauklis tos pavadīja

Līdz pat pilei Koknesei.

Sirsnīgi ar dieviem teica

Lāčplēsim un Laimdotai;

Šķirdamies viens otram draugi

Labu laimi vēlēja.

Vecais Lietvārds pavadīja
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Mājās draugu Burtnieku, —

Abi veči Burtniekpilī

Dzīrās kopā padzīvot.

Laimdota un Lāčplēs's abi

Nu prieks sevim dzīvoja —

Apbalvoti slavas darbiem.
Godāti no tautiešiem.

Še uz Daugav's jaukiem krastiem

Viņi tagad panāca,

Ko bij grūti meklējuši:

Mīlību un laimību!

Ziedon's atkal kalnus, lejas

Tērpa zaļā uzvalkā,

Atkal dabas dzīvinieki

Kustējās it modrīgi.

Tēvu zemei grūti laiki

Likās it kā bijuši —

Katris savās mājās steidza

Pavasara darbus sākt:

Arklus iesiet, griezes uzsist,

Sētas, žogus izlabot.

Ari Kangars bija laukā,

Savā mazā dārziņā, —

Grieza zarus, mēja mietus.

Savu dārzu apkopa.

Viņa ģīmis izskatījās

Tagad loti saīdzis;

Tam bij ari notikušas

Lietas nepatīkamas.

Posts, ko bija palīdzējis

Tēvu zemē izplatīt,

Kā vispāri, ari viņam
Sliktus augļus ienesa;

Zemes ļaudis, kā papriekšu,



Viņa neapmeklēja;

Svešinieki ta pavisam

Nedomāja ievērot.

Galvu paceļot tas dārza

leraudzīja Ditrichi.
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Bet par visu vairāk kremta

Sirdi vecam liekulam,

Ka bij Lāčplēs's, tautas varon's,
Lielu slavu panācis,

Un ka Spīdala bij brīva,

Velna nagiem izrauta.

Viņam vien bij jāsagaida

Moku nāve briesmīga

Un ar savu ļauno sirdi

Vientuļam še jādzīvo,

Tādēļ tikko neiztrūkās,

Kad jau saulei noejot

Kāda balss pie dārza vārtiem

Dobji viņu apsveica.

«Tiešam brīnos, ka tu reizi

„Ari mani apmeklē;

„Vai gan tev tais mura pilīs

«Apnikuši cepeši?"
Teica Kangars viņu sveicot,

Pasmīnēdams spītīgi.

„Cepeši nav apnikuši,

„Bet drīz viņu pietrūcis,

„Ja ar savu mākslas spēku

«Nenāksi man palīgā;

„Šoreiz tevim solu visu,

„Ja vien manim līdzēsi,"

Teica Ditrichs, izstāstīdams,

Ka pie Rīgas atnākšot

Ar jo lielu kara spēku

Bīskaps Alberts drīzumā;

Tomēr viss par velti būšot,
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Kamēr Lāčplēs's Baltijā:

Bruņinieki nevarēšot

Vis šo zemi iekarot.

Tādēļ lai šis izmeklējot,

Kur tā stiprums pastāvot,

Un ka pretinieks kāds stipris

Varētu to pārvarēt.

Kangars teica, viņš jau desmit

Reizes esot sūtījis

Viņam ceļā milžus, jodus.

Bet tas maz ko līdzējis;
Lāčplēs's visus zemē kāvis,
Dzīvs no valgiem iznācis.

Ja tas tagad bruņiniekus
It kā lakstus kapājot,

Tad šim gan maz bēdas butot,

Ja to citi apstākļi

Nespiestu izturēties

Naidīgi pret varoni.

Pats šis nezinot, ko iesākt

Tālāki pret Lāčplēsi;

Varbūt viņa kalpu gari
Došot kādu padomu.

Ditrichs ja par labu ņemot

Viņa prasto dzīvokli.

Tad lai kādu laiku šeitan

Viņa mājā paliekot. —

Naktī ieslēdzās nu Kangars

Viens pats savā kambarī,

Pieteikdams, lai. ja ko dzirdot

Ditrichs mierīgs paliekot.

Pusnaktī nu ceļas viesuls —

Visa māja šķobījās.

Kambarī bij stenēšana,

Ņurdēšana dzirdama,

Ta ka Ditricham aiz bailēm



Mati stāvu sacēlās;

Tas sev meta krustus priekšā,

Noskaitīja pātarus.

Naktis trīs bez gulēšanas

Kangars šādi pūlējās —

Kamēr trešā rītā teica

Nopietni tas Ditricham:

«Nolādēta būs šī diena,

«Noslēpumu atklājot:

«Ari mēs kā nodevēji

«Nolādēti paliksim.

«Tomēr ļaunam būs joprojām

«Darīt atkal ļaunumu.

«Tādēļ tu, mans svešais biedri.

«Klausies, ko tev stāstīšu:

«Lāčplēs's ir no lāču mātes

«Dzijā mēžā piedzimis,

«Kur tā tēvs, kāds dievu svētīts

«Vientulībā dzīvojis.

«Tas no mātes lāču ausis

«Un ar' spēku mantojis; —

«Ja nu kāds tam lāču ausis

«Cīnīdamies nocirstu.

«Lielais spēks tai pašā brīdī

«Tad ar' viņu atstātu! —

«Tagad ej, es esmu galā,
— «Pateicības negribu." —

Lielus pulkus bruņinieku

Alberts bija atvedis —

Atkal Rīgā nu no jauna

Karu uzsākt rīkojās.

Viņu pulkā tagad radās

Ar' kāds tumšais bruņinieks,

Kurš daudz gadus Vācu zemē

Laupīdams bij dzīvojis;
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Stāstīja, ka viņa mate

Bijuse par raganu

Un caur savu velna skolu

Dēlu apvārdojuse,

Ta ka tam neviena brūce

Nebijusi nāvīga.

Šo nu Ditrichs izredzēja

Ņemt par savu ieroci

Un ar viltu neģēlīgu

Lāčplēsi tad samaitāt;

Ari Kaupu aicināja

Pie šī darba palīga. —

Kādā dienā abi divi,
Laimdota ar Lāčplēsi,

Sēdēja pie galda pilī

Runādami dažādi.

Laimdota jau kādu laiku

Likās it kā skumīga —

Nebija tik naigi jautra
Kā no pirmā sākuma.

Tagad viņa kādu brīdi

Palika it domīga,

Tad ar kustinošu balsi

Šādi runāt iesāka:

«Lāčplēsi, mans mīļais, saki,

„Ko gan tas lai nozīmē:

„Dažu reizi nenovilši

«Skumjas mani grūtina,

„It kā bailes sirdi pārņem,

„Lai gan pate nezinu

«lemesla, par ko tā notiek. -

„Es jau esmu laimīga,

„Ak, tik laimīga, ka baidos,

„Vai tik kaut kas nenotiks,



„Kas var traucēt mūsu laimi,

„Mūsu dzīvi izpostīt." —

Kamēr Lāčplēs's nepaspēja

Laipni viņu mierināt.

Vārtu sargs tam ziņu deva,

Ka aiz vārtiem jātnieki

Saucot, lai tos iekšā 'laižot,

Esot labi draugi šie.

Lāčplēs's skatījās caur logu:

Tur pie vārtiem stāvēja
Kādi sveši bruņinieki,

Viņu pulkā Kaupa ar.

Lāčplēs's, zināms, nekavējās,

Lika vārtus attaisīt,

Saņēma tos it kā viesus,
Visa goda cienīgus.

Kaupa viņam pavēstīja,
Nākot šie no bīskapa

Par šīs zemes mieru runāt,

Noslēgt labu draudzību.

Lāčplēs's jau bez vajadzības

Nemeklēja karu vest,

Tādēļ tas ar labu prātu

Kaupa runās ielaidās.

Vairāk dienas svešinieki

Nodzīvoja Lielvārdē, —

Lāčplēs's viņus pacienīja,

Cik vien labi iespēja;

Izrīkoja dažas veiksmas,

Kara cīņus uzveda.

Tomēr Laimdota šīs dienās

Loti nemierīga bij,

Viņa nevarēja ieciest

Bruņinieka tumšajā.

Lai gan viņš ar glaimiem vārdiem

Pieglaudījās Laimdotai.
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Kadu reizi, kad tie atkal

Kara cīņus darīja

Un bij citus uzvarējis
Drīzi tumšais bruņinieks,

Tas pie Lāčplēša ar' gāja,
Izsauca to cīkstēties.

Lāčplēs's viņu atraidīja,

Labā prātā jokodams.

Par to šis it dusmīgs likās,

Atbildēja izsmiedams:

Laikam tikai nieki esot

Viņa liela specība
Un ko par šo agrāk dzirdej's,
Būšot tikai lielība.

Lāčplēs's tagad nekavējās;

Viņam priekšā nostājās,

Un ar zobeniem jo smagiem

Abi sāka karoties;

Lāčplēs's tikai atgainījās

Vēl ar to kā jokodams;

Bet šis loti lielu spēku,

Izmanību rādīja

Kamēr Lāčplēsim uz reizi

Vienu ausi nocirta.

Lāčplēs's, par to dusmīgs ticis

Deva tādu cirtienu,

Ka tam visas bruņas pušu

Pārcirta ar zobenu.

Asins sāka tecēt laukā,

Bet ar' zobens salūza.

Bruņinieks, to ievērojis,
Cirta otru cirtienu

Un tam atkal otru ausi

Trāpīdams tas nocirta.

Nu vairs dusmām nebij gala;

Lāčplēs's viņu sagrāba.



Saka tie nu abi lauzties.

Tā ka zeme līgojās.

Trīs reiz Lāčplēs's ceļa augšām

Bruņinieku smagajo,

Trīs reiz pats tas streipuļoja

Bruņiniekam speroties.
— Klātbūdamie kara vīri

Nobāluši skatījās, —

No šī skata vinu kājas

Bij kā zemē iemietas

Lauzdamies tie tuvu bija

Stāvam krastam nākusi;

Lāčplēs's beidzot bruņinieku

Gāza dziļā nolejā,

Bet šis krizdams smagam bruņām

Norāva to līdz ar sev' —

Ūdens blakškiens norībēja,

Viļņi augstu šļakstēja,

Un šie abi karotāji

Pazuda tur dziļuma! —

Gaudu kliedziens ieskanējās

Mūra pilī šausmīgi —

Laimdota tai pašā brīdī

Beidza savu dzīvību! —

Saules stari rietēdami

Bāli grima Daugavā,

Bieza migla izplatījās

Birdama kā asaras;

Sēri krāca ūdens viļņi

Putodamā Daugavā, —

Viņi savā klēpī ņēma

Latvju tautas varoni

Un ap viņa guļas vietu

Cietu salu uzcēla. —
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Citi Latvju karotāji,

Radi, draugi, tautieši.

Drīzi viens pēc otra krita

Cīnoties pret pārspēku.
Svešinieki zemē nāca,

Bargi kungi valdīja, —

Tauta, vinu mīļa tauta,

Simtiem gadu vergoja.
Tomēr vel pec simtiem gadu

Atminējās Lāčplēša;

Tas priekš tautas nebij miris —

Zelta pilī gulēja

Daugava tur apakš salas,

Tuvu klāt pie Lielvārdes. —

Laik' no laika laivinieki,
Braukdami pa Daugavu,

Pusnaktī redz divus vīrus

Stāvā krastā cīkstoties;
Pa to laiku piles drupās

Atspīd it kā uguntiņš.

Divi viri cīnīdamies

Pienāk pašā krastmalā,

Kamēr beidzot tie no krasta

Ūdens dzelmē iegāžas;

Gaudu kliedziens atskan pilī,
Nodziest uguns gaismiņa. —

Tas ir Lāčplēs's, kas še cīkstās

Vēl ar svešo naidnieku —

Laimdota tur pilī skatās,

Gaida kamēr uzvarēs. —

Laivinieki tic, ka reizi

Lāčplēs's savu naidnieku

Vienu pašu lejā grūdīs,
Noslīcinās atvarā! ■—
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LIRIKAS IZLASE





TICĪBA — MĪTOLOĢIJA —

VĒSTURE*)

*) No krājuma „Tevija un svešuma".





Mūsu Dievs

Vai Dieva atzīšanu augstās skolās

No filozofiem vien var mācīties?

Nav vajadzīgs; tā pati katram solās,

Kas apkārt sevi grib vien skatīties

Un pārlikt prātīgi, ko redz paties',
Tas atradīs, ka ir viens Dievs.

Vai viņa mājoklis aiz tālam zvaigznēm
Ir debess, nepieietams gaišumā,

Un bezdibens ar elles briesmu plaisnēm,

Ir soda vieta ļauniem tumšumā?

To nezinu, bet daba rād' paties',

Ka šepat dzīvo musu Dievs.

Vai viņa darbus brīnumos vien skata,

Kas bijuši priekš gadu tūkstošiem?

Ja tagad spēki kalnos zemi krata

Un paliek pilsētas par gruvešiem;

Ja saulē, zvaigznēs gaisma spīd paties'.

Tad dara to tik mūsu Dievs.

Vai bībelē vien viņa vārdi rodas?

Vai dzirdēt tos vien var no kanceles?

Ar uguns rakstiem viņi pazīt dodas

lekš plašas, tālas Dieva pasaules.

Kad pērkons rūc un zibens sper paties',
Tad runā viņš kā mūsu Dievs.
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Kas dzīvo, strādā, runā augstā dabā?

Kas rada, audzē, uztur dzīvības?

Kas brīvību še atvēl visā labā,

Kad laiks ir klāt, tad ved iekš mūžības?

Kļaus', viena balss teic: „Tici tu paties',
Šis varonis ir mūsu Dievs!"

Nost, mānība, ar vergu tumšiem baigiem

Un pasakainiem veciem brīnumiem!

Lai Kristus mācība bez svētiem vaigiem

Tiek sludināta tautu pagastiem,

Tad mīlestība sirdīs nāks paties';
To grib un prasa mūsu Dievs!

1870.
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Svēts brīdis

Šodien, skat', „ta Kunga dienu"

Jaukais rīts ar sveicina;

Torņa pulksten's jau ikvienu

Svētā vietā aicina.

Un uz baznīcu es iedams,

Apstājos iekš priedulēm,

Dzirdu: ūdens strauta skriedams

Spēlē kā uz ērģelēm.

Jauktais koris, tur pa augšu,

Dzied ar balsi stiprāku;
Lēnais rīten's puku smaržu

Kvēpina kā vīrāku.

Un tas slaikas priedes ceļas

Gaisā it kā pīlāri;

Zila velve pari veļas

Līdz ar saules lukturi.

Altārbildes, brīnišķīgas,
Gaismas stari izēno;

Rasas lāses, dimantīgas,

Bilžu rāmjus izglīto.

Klausītāju milijoni

Dieva namā sadodas;

Un pats Kungs ar goda kroni

Viņu vidū atrodas.

Nu es talak vairs netieku

Citā kādā svētnīcā,

Lūgdams rokas kopa lieku

Šinī lielā baznīcā.

1873.
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Austrums

«Austruma" — šī vārda skaņa

Ir kā skumja ilgošan',

Ko pec tevu zemes mana

Tas, kam tālu dzīvošan!

īpaši pie latvju tautas

Ir tas stipri nomanāms;

Kapec? — tur tik domas lautas,

Stāstos maz ir izzināms.

Austrumā, aiz kalniem tāliem.

Priekš daudz gadu tūkstošiem,

Viens no trijiem Dievu dēliem

Valdīja par latviešiem.*)

Dievs un karal's savai zemei,

Viņš to aplaimoja daudz;

lenaidniekus līdz pat dzelmei

Visus izdeldēja tas.

Gudrības ar mākslas darbiem

Pavalstniekiem mācīja,

Pagodes**) uz zelta stabiem

Brīnum skaistas taisīja.

Pilsētas ar klinšu vaļiem

Jaukās lejās būvēja;

Ļaudis ka pa debess ballēm —

Tanīs iekšā dzīvoja.

*) Toreiz viņiem bija citāds vārds, še tik ir saprotama
tā sakne, no kuras, kā domā, latvieši cēlušies.

*•) Pagodes — vecu laiku lieli Dievu nami austrumos.



Viņu teikas, dziesmas augstas,

Sirdi drīz aizgrābdamas,

Nav vēl tagad gluži aukstas,

Kvēlo tik kā slāpdamas.

Šādas tautas gara zīmes

Rād' ar veciem paliekiem,

Ka kāds zars no viņas zemes

Klīdis ir pret vakariem. —

Un pēc simtu, simtu gadiem,

Pēc daudz kara grūtībām,

Nometies ar saviem radiem

Dzīvot še gar jūrmalām.

„Baltā-jūra", laimes jūra —

No tā laika būs tas vārds,

Kad vēl latvju šķēpi dūra

Tos, kam uzmākties bij prāts

Viņi laiki tagad sēro,
Baltas dienas neaizņem;

Tik vēl tautas kokle līgo:

«Austrumā ir tēvu zem."

Līgo-austrums — paradīze,

Kur bij tēvi pirmajie,

Lai tavs gars nak jauna vīze.

Lai nav bērni pēdējie!

1869.
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Dievu kāzas

Menesītis namu taisa

Pa to zilu debestiņ',

Zvaigžņu bruģi ceļa kaisa,

Pārved jaunu līgaviņ'.

Saule savu meitu deva

Par mēneša līgaviņ'.

Zelta pūru līdzi veda

Divmantiņa gabaliņ.

Pati meita rotināta

Blāzmotiem! apsegiem,

Galviņa apdarināta

Staru pītiem vaiņagiem.

Dievu dēli līdzi jāja,

Visus ceļus puškodam',
Saules meitu pavadīja,
Lielas kāzas svinēdam";

Pavadīja debess malā,

Aiz deviņām jūriņām,

Debess, zemes, jūras galā

Līdz Likteņa mājiņām.

Likteņ-tēvs tos salaulāja

Divmantkalna baznīcā;

Viņu likten' nosacīja

Savā tumšā svētnīcā:
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„Pasaul's laikus jums bus vadīt,

«Dzīviem labu darīt vien,

«Siltumu un gaismu radīt,

«Pārmīdamies nakt' un dien.

„Jūsu dzimums, gaismas gari,

„Līdzēs labiem cilvēkiem,

„Kamēr tiem būs jāved kari

«Ar tiem ļauniem tumsekļiem!"

1871.





TAUTA — TĒVIJA — BRĪVĪBA





Sapnis

Man sapņoja — un raugi,
Tā saule spīdēja
Tik karsti, ta ka augi
Un zāle vītēja.

Es klajā laukā rados

Noguris, piekusis;

Pēc kādas ēnas skatos,

Kā prātā izmisis. —

Bet kamēr acis sniedza,
Bij' posta tuksnesis,

Kur melni jodi spiedza, —

Kur dažs jau nonīcis.

Ar šaušalām es ari

Jau galu redzēju;
Ka glūnēdami gari

Ap man — jau dzirdēju.

Te drīz man blakām stājās

Kāds cienīgs vecais vīrs,
Tam zelta vīzes kājās,

Garš uzvalks, pelēks, tīrs;

Liels cirvis viņam rokās

Un trinams akmenis;

Ap viņa gurniem lokās

Zils zīļu prievenis;

Tam zelta sprogas matos,

Un ģīmis mīlīgs, svēts;

Bet viņa acu skatos

Spregodams zibens sets.
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Viņš man aiz rokas grāba
Un kalnā aiznesa,

No ļauniem gariem glabā

Tie lejā izkusa.

Tai kalnā bij daudz dārzi

Ar zaļām sētmalām,

Un katram cieti vārti

Ar stiprām atslēgām;
Tur iekšā augli jauki

Uz kokiem stāvēja,
Un visu ziemu lauki

Pa viņiem zaļoja.

Bet vecais mani ņēma

Līdz kādā likumā:

Mēs gājām dārzā zemā,

Kas nebij' glītumā;

Tam bija vārti vaļa
Un sēta kritusi,
Un ērkšķu liela daļa,
Tos stādus mākuši.

Tie sakrupuši auga,

Tiem ziedu nebija,

Nei augļus kādus rauga,

Jo ērkšķi badīja.
Bet redzi, vecais sāka

Tos ērkšķus drīz izcirst;

Tad ņēma lāpstu, raka,

Ka melna zeme birst.
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Drīz bij' tie ērkšķi lauka

Pār sētu izsviesti,

Un dārza zemē taukā

Daudz stādi ieviesti;

Tad vārtus vēl un sētu

Viņš sāka uztaisīt,

Lai ienaidnieks nespētu
Vairs dārzu izpostīt. —

Un dievu dēli gāja
Šo dārzu apskatīt;
Tie rīta rasu lēja

Un lika asnus dzīt;

Un saules meitas nāca

Ar ziediem rociņā;

Viss dārzs nu zaļot sāca

It košā vaidziņā.

Drīz ari augli tika

Uz kokiem gatavi,

Un vecais manim lika.

Lai baudu āboli;

Ka brīnišķīgi gardi

Tas manim smēķēja —

Turklāt tie jaukie vārdi,

Ko vectēvs sacīja:

„Ej', dēls, uz veco Rīgu.

„Sak' Latvju biedrībai,

„Lai tā, cik var, palīgu

„Dod savai tautībai;
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„Lai viņas dārzu ravē

„Un potē kociņus,

„Lai ērkšķi vairs nekavē

„Tos stādu lociņus; —

„Es pats un dievu dēli,

„Pie darba būsim klāt;

„Daudz labas dienas vēli,

„Es lieku sveicināt."

To teicis, viņš uzbrauca —

Tā ceļš bij uguns stars!

Daudz balsis pakal sauca:

„Tas latvju tautas Gars!"

1869.
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Veļu laikā

Jau pusnakts klat, kluss tumšums lauka valda.

Kas gaida viņus? kas ir nomodā? —

Neviens, tie visi snauda miega salda —

Jau aizmirsuši, kā tie jāgodā.
Bet viņi nak, — jo vēsma lauka ceļas,

Un iekšā tie pa logiem, durvīm veļas.

Un istabas un kleiis, staļļos, rijas
Drīz noman' aukstu, lēnu čabēšan';
Dažs runā sapņos, dažs iekš miega bīstās,
Dažs domā dzirdot kādu čukstēšan'; —

Bet drīz pēc tam šis baigais māns nostāja
Un noskumuši viņi projām gāja.

Tur kalna galā stāv vēl zaļa birze

Ar dažiem sirmiem, veciem ozoliem;

Un apakšā, kur tagad auga virze,
Daudz runā vēl par nakšu baidekļiem;

Jo kalna malā atrod zārku praulus

Un trūdējušus, vecus miroņkaulus.

Tur tagad viņi visi kopā lasās —

Liels paliek viņu tumšu ēnu pulks;

Kā miroņi tie balsis pacelt grasās,

Un nostājas — un priekšā nāk viens tulks;

Gan jauns vēl tas iekš viņu garu mājas —

Tur nogāja neilgi viņa kājas.

Bet droši viņš tam pulkam priekšā stājas,

Pret rītiem skatot acis viņam zib';

Un mākoņi pret vakariem jau kraujas,

Un tālumā jau dobji pērkons rīb;

Un līdz ar rūkšanu pa lejam stipru

Tas līdzi sauc ar balsi visai ņipru:
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„Jūs, saules kalni, mēness lejas zaļas,

Ar manas tautas teikām daiļoti.

Vai nav man vairs pie jums nekādas daļas?

Vai nav tā diena nekad gaidoti,

Kad jus par tevu zemes kalniem saucīs

Un tautas gods uz jūsu galiem plaucis?

„Es prasu jūs, tos vecos kalnu galus,

Es prasu jūs, tos sirmos ozolus:

Kas dedzināja garus priežu skalus,

Un kvēpināja jūsu augstumus?

Vai nebija tie manu tēvu bari,

Kad svētkos nāca lielie dievu gari!?

„Un ko šie viņam svēti sludināja,
Tas gāja dziļi, prātus aizgrābdams,

Tas svētos kalnos, birzēs atskanēja

Un visu sev zem kājām locīdams,

Tas vienprātību sirdīs iekšā spieda

Un tēva zemi cieši sargāt sprieda.

„Tās sirdis tagad palikušas cietas —

Tik miruši un daba runāt prot;

Tie ozoli, tās svētās biržu vietas

Un kauli šie tik liecību vēl dod:

„„Ka še ir mūsu tautas tēvu zeme,

„„Ko sveši viņiem varmācīgi ņēma!""

Kas drīkst še runāt tādā balsī bargā?

Kurš ir šis veļu garu biedrotājs? —

Ak, viņa piemiņa mums paliks dārga,

Tas bija latvju tautas dziedātājs!

Daudz bīstas vēl no viņa gara asniem,

Kas rakstīja to: „Soneti ar ragiem".

1870.



Tautai

Šo domāja, to domāja,

Sveši ļaudis daudz domāja;

Ko domāja sveši ļaudis,

To tu līdzi nedomā!

Tev jadoma: laiks atnāks,
Kur ikkatris domāt sāks.

Šo runāja, to runāja,
Sveši ļaudis daudz runāja;

Ko runāja sveši ļaudis,

To tu līdzi nerunā!

Tev jārunā: visi cieš,

Lai ar visi līdzi spriež.

Šo darīja, to darīja,

Sveši ļaudis daudz darīja;

Ko darīja sveši ļaudis,

To tu līdzi nedari!

Tev jādara sevis dēļ,

Lai var dzīvot ilgi vēl!

Šo dziedāja, to dziedāja,

Sveši ļaudis daudz dziedāja;

Ko dziedāja sveši ļaudis,

To tu līdzi nedziedi!

Tev jādzied: tauta zied,

Ja tā tēvu dziesmu dzied!

1871.
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Gaismas izplatītājiem

Gan cienīgi kungi, mācīti vīri

No lielas, slavenas tautas,

Daudz gudrības mācības — brīnums tīri,

Iz jūsu mutes tiek spļautas.

Bet ķeras tik lēni, sakņojas gausi

Pie tiem, kam gaismu jūs nesiet;

Nav ties', ka viņiem nav cilvēku plauši

Jūs paši vainīgi esiet.

To vainu jums teikšu, — mēģināt variet

Bez grūtiem pūliņiem dārgiem:

Par mācekļiem viņus vienīgi dariet,

Bet nedariet tos par vergiem!
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Daugavas meitas vecos laikos

Līču loču Daugaviņ'
Laista baltu ūdentiņ';

Gar tiem līčiem — lepnas pīl's,
Būdiņas, kam jumts nodils.

Pilīs liela bagatīb',
Būdas kaila nabadzīb';
Pilīs prieka svētkiem zvan,

Būdās sēras dziesmas skan.

Un šīs dziesmas stāsta mums,

Kāds ir tautas notikums,

Latvju tautas notikums

Simtiem gadu vergojums.

Tik vien Daugav's meitiņas

Brīvi dzīvoj' laiviņās —

Cik uz sausas zemes gāj',

Sūtīj' kungu dienestāj'.

Tadel laiva cd' un dzer,

Laivā zīļu kroni ver;

Laiva nakti gulēja,

Kronīt kāra niedrājā.

Atskrien zaļa līdaciņ',
Nozog meitas vaiņadziņ';

Tā nebija līdaciņ',
Ta bij' sveša raganiņ'.
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„Oša laivu ņem, baliņ',

«Dzen pec mana vaiņadziņ'!"

„Smaga laiva tā, māsiņ',

„Vaiņadziņa nesadzin'."

«Liepas laivu ņem, bāliņ',
„Dzen pēc mana vaiņadziņ'!"
— «Viegla laiva tā, māsiņ',

«Vaiņadziņu gan sadzin'." —

«Kur panāci, kur sadzin',

«Bāliņ, manu vaiņadziņ'?"
— «Viņā jūras saliņā,

«Bandinieka klētiņā." —

«Simtu mārku, bāliņ', dod,

«Izpirc manu kron' un god'!"

— «Divi simti devu jau,

«Bet vēl domā, gana nav;

Tik vien beidzot atsacij':

«Lai nāk pati valkātāj',

«Lai nāk pati valkātāj'

«Un ar mani parunāj'. —"

«Vai, Dieviņi, es neies' —

«Viņi grūtu jūgu cieš;

«Tie ir kungu dzimti laud's,

«Kas tos spiež un moka daudz



„Brīvam tautas dēliņam

„Būs būt manam mīļākam,

„Kas ir laivas īrējiņš,

„Sīku bruņu nesējiņš;

„Sīku bruņu nesējiņš.

~Staltu zirgu jājējiņš;

„Tam rakstīšu karodzin',

„Tam atdošu vainadziņ';

„Priekš ta lūgšu Laimas mat',

„Lai tam palīdz kaldināt

„Trīs asmeņus zobiņa,

„Kas lai mūrus birdina!"

1871.
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Galva ar trim šķēpiem

Tur kalniņā pie Ķekavas

Stāv lielas vecas priedes;

Zem priedēm vecas kapenes

Un kara lauka sliedes.

Tur viena galva guieja

Uz trimiem dzelžu šķēpiem;

Kāds burvis viņu glabāja

Ar šādiem burvja vārdiem:

„Tu savas tautas pēdīgā

„Daudz ienaidnieku siti;

„Man sirds ir gauži bēdīga.

„Ka beidzot karā kriti.

„Nu tava tauta izklīdīs

„Bez vadoņa un galvas;

„Un viņas slava pazudīs

„Pie straujas Daugav's malas. —

„Gul šeitan dzestrā smiltienē

„Uz trimiem dzelžu šķēpiem,

„Līdz šķēpi tavā dzimtenē

„Tiķs sakalti par arkliem!

„Tad brauks no Rīgas laiviņa

„Ar Latvju tautas dēliem

„Un izraks tevi, galviņa,

„Uz trimiem dzelžu šķēpiem;

„Un atminēsies senatnes

„Un savas tautas slavas;

„Un „„gaismas šķēpiem"" bruņosies

„Tad tautas dēlu galvas!"

1874.
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Imanta

Imanta nevaid miris,
Bet tikai apburts kluss,

No darbošanām rimis,
Zem Zilā kalna dus.

Tam zelta pilī snaužot,
Tas zobins nesarūs',

Kurš, dzelžu bruņas laužot,

Kā liesma kļuvis būs.

Par simtiem gadiem reizi

Mazs rūķīt's augšā nāk;

Un apskatās, vai migla

Ap kalnu nodzist sāk.

Un kamēr zilo miglu

Ap Zilo kalnu redz,

Tik ilgam tūkstoš gadus

Gan viņu zeme sedz!*)

Bet reizi Pērkoņ'dēli

Tai kalnā lodes spers;

Tad bēdzis visi jodi;

Pēc zobena tas ķers.

Un saules meitas nācīs

Un miglu projām trauks

Un gaismas laika balsis

Imantu ārā sauks!
1874.

*) Bibliogrāfs Misiņš, kas jo rūpīgi salīdzinājis Pum-

pura dzeju tekstus ar pirmtekstiem, par šo dzeju ir sniedzis

šādus aprādījumus:
15. un 16. rind. Pumpura pirmizd.: Tik ilgam tūkstoš

gadus, Gan viņu zeme sedz; Kop. r. I. un 11. izd.: Tomēr vēl

tūkstoš gadus, Tur viņu zeme sedz.
19. rind. Pumpura pirmizd.: Tad bēdzīs visi jodi; Kop.

r. I. un 11. izd.: Tad klīdīs visi jodi.
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Mīļākai vakarā

Skani, mana dziesmiņa,
Mīlīgi un lēni;

Ej ka viegla vēsmiņa

Vakara pavēnī!

Ej līdz vienai mājiņai,

Skan' pa logu iekšā,

Stājies vienai meitiņai

Viņas gultas priekšā.

Skani viņas austiņā

Kā ar debess spēlēm,

Runā viņas sirsniņā
Kā ar eņģ'ļu mēlēm;

Saki: „Jauka meitiņa,

«Tālumā viens dzīvo, —

„No kā nāk šī dziesmiņa,

„Tas tev gauži mīļo!"

1869.
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Stāsti manim, Daugaviņa

Stāsti manim, Daugaviņa,

Gauja, necieti jel klus',
Kur aug mana līgaviņa,

Vai tā drīz jau liela būs?

Daugav' balta putodama
Oša laivu vizina;

Meitiņ' laiva sēdēdama

Villainītes balina.

Gaujas malā, dzijā lejā

Sarkanbaltas rozes zied;
Tur meitiņa koša sejā,

Līgodama cauri iet.

Brauc ar Dievu, daugaviete,
Oša laivā sēdēdam';

Pini kroņus, gaujeniete,

Puķes klēpī nēsādam'!

Man pašami Laimas mate

Līgaviņu audzina;

Lauka mate, Meža mate

Tai pūriņu darina.

*) šī populārā dzeja pirmo reizi iespiesta ~Baltijas Vēst-

nesī" 1869. g. 15. n-rā.

Pazīstamais bibliogrāfs Misiņš, kas ir salīdzinājis pirmo
un nākošo iespiedumu tekstus, par tiem ir sniedzis šādu ap-

rādījumu:

1. rind. „Balt. Vestn.": Stāsti mani Daugaviņa; turpm.
izd.: Stāsti manim Daugaviņa.

2. rind. „Balt. Vēstn.": Gauja jel necieti klus'; Pumpura
pirmizdev.: Gauja necieti jel klus'; Kop. r. I. un li. izd.:

Gauja jel necieti klus'.

11. rind. „Balt. Vestn.": Tur meitiņa koša seja; turp-
mākos izd.: Tur meitiņa koša sejā.



Uz Daugavas krasta

Uz Daugav's krasta stāva

Zied koki zaļumā;

Tur puisēns kājas ava

Un aiziet svešumā.

Viņš iedams ceļa malā

Daudz rozes redzēja

Un dažkārt savā vaļā

Par viņām dziedāja.

Līdz reiz par visam viena

Tam ļoti patika,

To skatīt katra diena

Nemaz neapnika.

Bet velti viņa domas

let noplūkt rozīti;

Jo svešumā tur ronas

Tie prāti grozīti.

Un līdz ka lapas riešas

No kokiem rudenī,

Tam atpakaļ jāgriežas

Uz savu dzimteni.

„Ar Dievu, zaļi lauki,

Kur rozes ziedēja,

Un vakari tik jauki,

Kad acs jūs skatīja!
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Ar Dievu ar' tu viena!

Man tev' visvairāk žēl —

Lai paliek mūžam cienā

Tavs kronīt's manis dēļ.

Uz Daugav's krasta stāva

Zied koki zaļumā;

Bet vētra drīz tos rava

Un svieda dziļumā.

Tāpat uz ceļa jūtīm

Drīz roze neziedēs —

Drīz tai pie cita krūtīm

Tie ziedi norietēs! —

1869.
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Mīļākai apakš četrām acīm

Ja ties', ka dvēs'les dzīvoj'šas
Kaut kur priekš šitās dzīvības

Un viena otru mīlēj'šas

lekš neminamas senības,

Tad citādi tas nevar būt,

Ka mēs gan kopā dzīvoj'ši,

No sirds viens otru mīlēj'ši

Jau tur, kur domas nevar kļūt.

Ja ties', ka atkal dzīvosim

Tur augšā mūžīgi,

Tad tiešam atkal satiksim

Tur mūžam mīlīgi;

Tad mīlestībai sākums nav,

Tās gals ir sirma mūžība.

Mēs paliksim šai ticībā

Un nebēdāsim pašu nāv'!

1869.



Nedziedējama mīlestība

Viens jauneklis, kas pieaudzis,

Sev karstas asins jūt;

Pats neman', ka tas noticis,

Bet valdīties ir grūt.

Viņš iet, viņš redz — un satrūkstas

Un paliek vaigā sārts;

Tas runāt grib, bet apmulstas —

No mutes nenāk vārds.

Tam viena pāra actiņās

Viss debess esot šķiet.

Ar debess jūtām krūtiņās

Viņš klusi tālāk iet.

Bet drīz tās jausmas nostājās
Un iekšā nemiers rūgst;

Sirds pukstēdama ilgojās

Un nezin, kas tai trūkst.

Viņš atkal iet — dzird — nobīstas,

Un bālums vaigā nāk —

Sirds acumirklī nepukstas,

Bet gauži sāpēt sāk.

Tās debess jaukas actiņas

Viņš neredz vairs nekur,

Tik dzird, ka cita rociņas
Šo paradīzi tur.
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Nu projām steidz — neatgriežas,

Tam iekšā deg un sūkst;

Ta mūžs par seram pārvēršas

Un sirds zin, kas tai trūkst.

Gan vātis, grūtas slimības

Pēc ilga laika dzīst;

Bet mīlestības žēlabas

No prāta neizklīst.

1870.
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Priekš cietas meitas sirds

Lai skan, tu cieta meitas sirds,

Šī dziesma tavās ausīs,

Varbūt, ka šāda karsta pirts

To aukstu ledu lauzīs; —

Vairs mīļi vārdi nepalīdz,

Gan nomanu es to ik brīd's:

Tu mani nemīļo.

Nu palīgā tad lūdzu es

Apslēptus, tumšus spēkus,

Lai viņi tevim bailes nes

Un soda tavus grēkus,

Lai pulkiem viņi ap tev kauc,

Un vienād vien šos vārdus sauc

Tu mani nemīļo!

No viņiem neizbēgsi tu,

Kaut krustu priekšā mestu;

Lai tornī tevi glabātu,

Vai pagrabā ar vestu,

Tie mūri, kaļķi, akmeņi,

Tie murminās kā slīkoņi:

Tu mani nemīļo!

Ja gribētu tu laukā iet

lekš jaukas Dieva dabas;

Tās puķes sāktu tevim riebt,

Un nebūtu vairs labas;

Tie koki, putni, kustoņi,

Tev teiktu simtiem balsoņi:

Tu mani nemīļo!
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Un vakaros, kad saule brien

Gar debess zelta malām

Un trīsēdama vēsma lien

Pa zaļām meža salām,

Tad runās debess sarkanums

Un čukstēs lapu trīsējums :

Tu mani nemīļo!

Bet naktī, kad spīd zvaigznītes

Un mēness tavās durvīs,

Tad dancos ķēmi, spodzītes^

Un kaktā stenēs burvis;

Tev salda miega drīz pietrūks —

Tie pīkstēs, vēkšķēs, šņāks un rūks:

Tu mani nemīļo!

Un ja pa tam es nomiršu —

Tad Dievs lai tevi sargā!

No kapa ārā kāpīšu
Un līķa ģīmī barga

Es pusnaktī tev rādīšos

Un gaudu balsī sūdzēšos:

Tu mani nemīļo!

Lai ar tā miesa satrūdēs

Un kauli kopā kritīs,

Tas tomēr neko nelīdzēs,

Tie tavā gultā ritīs,

Pa nakti gar tev' valstīsies,
Tā tukša mute rīstīsies:

Tu mani nemīļo!
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Un ja tu pašās debesīs

Ar eņģeļiem uzkāptu,
Un es tais sēru ugunīs

lekš dziļas elles rāptu, —

Līdz debesīm tie vaidi ies

Un mūžam tavās ausīs skries:

Tu mani nemīļo!

Ko doma nu, vai nebūs ties':

Tu negribi šo sodu! —

Tad nac pie man un nebīsties,

Mēs satiksim ar godu;

Tās debess pār mums atvērsies

Un līksmas balsis iesauksies:

Raug, divi eņģeļi!

1871.



Laimas laiviņā

Kad sniegs un ledus aizies,
Būs skaidra Daugaviņ';

Un ziedon's atkal aties,

Tad, mīļa līgaviņ',

Mes pirmās puķes plūksim
Tur Daugav's maliņā

Un Laimas mati lūgsim

Sev līdzi laiviņā.

Ja Laimas māte stūrēs,
Tad puķēs sēdēsim;

Ja vētras laivu turēs,

Tad kopā airēsim!

1875.
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Meža sargs

(Idille.)

Uz upītes krasta

Stāv mājiņa prasta,
No steķētiem baļķiem,
Ar vitētiem kaļķiem.

Tai dārziņš ir galā,
Tur kalniņa malā,

Ar ābeļu kokiem,

Ar puķēm un lokiem.

Par sētsvidu pāri

Var skatīt to āri,

Kur lauciņi jauki

Un asniņi tauki.

Aiz laukiem ir pļavas,

Pa starpām aug kļavas

Un birzītes zaļas,

Kur staigāt ir vaļas.

Aiz pļavām ir meži,

Tur dzīvo tie eži

Un zvēri vēl daži

Un putni it raži.

To mežu es sargu.

Un strāpi gan bargu

Tiem zagļiem tad lieku,

Ja klāt viņiem tieku.



Pa dienu uz jakti
Un vakarā, naktī,
Tai mājiņā dusu

Es mierīgs un klusu.

Tā mājiņa mana,

Man citādi gana,

Tik vēl viena lieta

Man trūkst šinī vieta.

Kads dziesminieks saka,

Ko sen zemē raka:

„lekš mežnieka mājas

„It labi tad klājas,

„Ja sieviņa laba,

„Kam ražena daba,

„Tai mājiņā dzīvo

„Un vīriņu mīļo."

Sak, Latviešu meita,

Kad mācība beigta,

Vai tu pie man nāksi

Un dzīvot še sāksi?

1869.
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Daugavas laivinieks

Es uzaugu Daugav'mala,
Laivinieka mājiņā;

Braucu leja, augšas gala
Savā oša laiviņā.

Dieviņš mani uzturējis

Vējotai ziemelī,

Es laiviņu noairējis,

Nenogrimis ūdenī.

Laivinieki, brīvi vīri —

Uz ūdeņa dzīvojam,

Apdziedājam savu dzīvi,
Kad pa viļņiem līgojam.

Nebēdājam barga kunga,

Staltu pilu mūrējum',
Tur dauzīja daža runga

Dažu mātes auklējum'.

Mūs nesniedza viņu vara,

Mēs vēl bijām svabadi:

Bet nu lielas raizes dara,

Šitie laiki savādi. —

Pulkiem sveši vīri nāca,

Dzelzes ceļu taisīja;

Sutu rati skrēja, krāca,

Dzirksteles vien šķaidīja.

Tie aizrāva musu preci

It kā elles bizoņi;

Tagad neliek mums ne sveci

Mājās pārvest kaufmaņi.
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Pašu laiku tinu kopa

Balto linu zēģeli,

Gribēju ņemt spieķi roka

let pa tālu pasauli.

Te uz reizi atskan tāli

Balsis kā no debesīm:

„Nāciet kopā, tautas brāļi,
„lesim jūrā, kuģosim!

„Nāciet kopā visi, visi

„Vienos spēkos biedroties,

«Mācīsimies kuģu risi,

„Juras ceļu pazīties.

„Mantas tur var daudzi smelties

„Tādā kuģu biedrībā,

„Labums liels no tas var celties

„Visā Latvju tautībā."

Kamēr musu kuģu karogs

Tālās jūrās vīcina.

Stiprinājās zemes vairogs,

Sveši to nenicina! —

1869.
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Ziedon's ziemas laikā

Klau, ārā plosās auka,
Dzen sniega kupenes;

Rau, istabiņā jaukā

Sēd divas meitenes.

Tās, klavierēm pavadot,

Dzied tautas dziesmiņas;

Vecmāte, cimdus adot,

Teic viņām priekšā tās.

Ta teic par dievu dēliem

Un Laimas māmiņu,

Par tautu dēliem ceļiem

Un balto bāliņu.

Un Līga daili smaida

To meiču vaidziņos,
Un viņu jūtas raida

Jaukt dziesmu meldiņos.

Vecmāte paliek klusu,
Tai nobirst asara;

Tā taisās iet uz dusu,

Jau vēlu vakarā.

Un labu nakti dodot,

Tā teic uz meitiņām:

„Jūs mieru še atrodiet

„lekš glītām mājiņām;
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1873.

„Un dziediet tautu dziesmas

„Pie skaņām klavierēm;

„Es dziedāju šīs dziesmas

„Pie muižas moderēm.

„Tās mani priecināja

„Grūltajā dieniņā;

„Tās visus stiprināja,

„Kas cieta tautiņā.

„Kad tur iekš kapsētiņas

„Man' ieraks smiltiņās,

„Tad neaizmirstiet viņas,

„Ak, mīlas meitiņas!"

Un ara plosās auka,

Dzen sniega puteni;

Uz Latvju dziesmu lauka

Redz košu ziedoni.
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Tautiešiem svešumā

Kadel klidat tāli, tali,

Jūs no mīlas tēvijas,

Vai nav telpas, brāli, brāli,
Še iekš mūsu Latvijas?

Vai jums nebij darba lauka

Daugaviņas līkumos,

Vai Jums mieži neizplauka

Celmotaiņos līdumos?

Vai Jus plānas siena vāles

Ares pļavās ārdījāt,

Vai Jums nebij Jāņu zāles,

Kad Jūs Jāņos līgojāt?

Vai no saviem tevu pelniem

Var tik lēti atšķirties

Un iekš svešas zemes mežiem

Jaunas mājas taisīties?

— Gan še auga rudzi, mieži,

Pļavas bija zālainas;
Bet tie darba speķi bieži

Šeitan allaž pārmainās.

Gan ir grūti, grūti šķirties

Tur, kur vectēvs dzīvojis,

Bet kad nespēj dārgi pirkties,

Otris vairāk solījis, —



254

Tad bij jāiet prom ar varu,

Kur? to neviens neprasa.

Tādēļ dažu Latvju baru

Pat Kaukazos salasa.

Gan tur ar daudz zaļas lejas

Lielas upes burbuļo:

Bet tur necērt Janu meijas,

Villainītes nebalo.

Gan ar tur to upju krastus

Dažas tautas apdzīvo;

Bet tās lasa svešus burtus,

Latviski tās nelīgo.

Daugaviņa, Daugaviņa,

Tur vien Līga līgojas;

Tā kā mīla māmuliņa
Gauži pēc Jums žēlojas!

Daugaviņa, Daugaviņa,

Tālumā Jūs sveicina!

Laiki grozās — tādēļ viņa

Atpakaļ Jūs aicina! —

1874.



Pie Daugavas

Pie Daugavas es dzīvoju

Un ticēju un mīlēju,
Kā bērniņš nevainīgs.
No Daugavas es aizgāju,

Tās bērnu rotas atstāju

Un kļuvu nelaimīgs.

Tā ticība man gānīja,

Tā mīlestība mānīja

Un liedza cenšanos.

Uz Daugavu es noiešu,

Pie Daugavas es raudāsu

Par tādu vilšanos!

Un mana mīlā Daugava,

Kā māmiņa un līgava,

Man atkal sapratīs;

Un asariņas jūriņā,

Un sēras klusā kapiņā

Tad straume aiznesīs! —

1874.
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Teiku vācelīte

Reiz dzīvoja veca māmulīte

lekš mūsu tuvajiem radiem;

Tai dziesmu un teiku vācelīte

Bij piekrāta seniem gadiem.

Un rudenī, Veļu vakaros,
Kad sievišķām liedza adīt,

Mes, bērni, sakāpām krasmuriņos
Un vecmāte sāka stāstīt.

Un teika pec teikas, brīnišķīgas,
Iz vācelītes nu vildās,

Un klausoties sirdis bērnišķīgas

Ar priecīgām šausmām pildās.

Un jauna pasaule, pasakaina,

Priekš bērniem tuvumā rodas;

Tie šinī dzīvē brīnumainā

Ar kārumu iekšā dodas.

Tie, kalniņā, birzē staigādami,

Daudz grimušas pilis uziet,

Un paši, kā varoņi atjādami,

Uz karu pret pūķiem iziet.

Ar' ceļā Laimu vai Sirmo tēvu

Tiem gadās aizvienu sastapt,

Kas palīdz uzvarēt elles zvēru

Un apburtas princeses izglābt.



Tad princešu tevi dzīres taisa,

Kur laiku līksmīgi kavē;

Nak dieviņu meitas, puķes kaisa

Un dziedot varoņus slavē. —

Šī bērnības dzīve pārvērtījās
Pie manis par sapņiem lieliem,

Kur dievi un varoņi pārmijās
Bez gala iekš dabīgām vielām.

Liels tapis es tomēr nevarēju

No jaukajiem sapņiem rauties,
Un tādēļ jau dzīvē nederēju,

Kur jāsāk ar likteni kauties.

Ko cilvēki sauc par pienākumu,

Es neliku diezgan vērā;

To pārmeta man ka vieglpratumu

Un mēroja sliktā mērā.

Bet kas man bēdas par aizspriedumiem

Un cilvēku runu ļaunu —

lekš saviem sapņiem glaimodamiem

Es atrodu prieku jaunu.

Tas bija, ko daudzi meklējuši

Par velti kā apslēptu mantu;

Tas bija, par ko jau rakstījuši

Ir gudrie daudz veltīgu pantu.
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Tas bija tik vareni, jauki, svēti,

Kā augsta dievišķā seja;

Tas bija dabīgi, vienkārši, leti,
Tas bija — tautiska dzeja!

Tu mīlā, vecajā māmulīte.

Sen dusi vēsajās smiltīs;

Bet tava teiku vācelīte —

les, dzīvos tautiešu sirdīs!

Un kad ar' es braukšu pēcgalīgi

Tur augšām sentēvu dievos,

Tad, varbūt, cilvēki labprātīgi

Tam sapņotājam ar' piedos! —

1878.



SVEŠUMĀ





1876.

Kur pilsēta lepna mirdz greznumā,

Kāds ceļotājs staigā pa ielām;
No likteņa varas dzīts svešumā,
Tas kaujas ar sērām jo lielām; —

Viņš neredz tos troņus, kur jumtos spīd zelts,

Viņš neskatās logos, kur zelts priekšā celts

Ar visādām pasaules vielām.

Kā sapņodams, domās tas iegrimis
Bez nolūka spiežas caur simtiem,

Kas saka: šis nevaid še piedzimis,

Ko meklē tas svešais starp dzimtiem?

Un spītīgas smaidas pa apkārtni man',

Un pulksteņi drūmi un skaudīgi zvan'

Pa torņiem ar zeltotiem jumtiem.

Viņš beg no tas drūzmas un piekusis

Tas apsēžas vientuļā vietā,
Un sed tur, līdz troksnis jau apklusis

Un pilsēta miegā gul cietā;

Tad pusnaktī burvīga vēsmiņa nāk

Un mīlīga dziesmiņa nolīgot sāk

Iz tēvijas svešajā vietā.

Tam tuvumā parādās Daugava —

Ar viļņiem un putām it baltām:

Pie Daugavas gaidot stāv līgava,

Kas apģērbta drēbēm jo staltām;

Tai kroni no mirtēm jau galviņā redz,

Daudz zeltenes dziedot to pušķo un sedz

Ar saktēm no sudraba kaltām.
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Nu paceļas sapņotājs drīzumā,

Tas aizmirsis visas tās mokas;

Viņš līgavu apkampdams karstumā

Tai skūpstina mīlīgās rokas;

Un kāznieki kopā ar kumeļiem brauc.

Un abus pie altāra baznīcā sauc,

Tur svētuma celi tiem lokās.

Un simtiem deg svecīšu liesmiņas,

Kā debesu zvaigznītes spodras,

No kora skan ērģeļu dziesmiņas,

Nu kopā uz mūžu tie dodas;

Un garīdznieks svētīdams ameni teic

Un draugi un radi tos sirsnīgi sveic

Un vēlē, lai laime tiem rodas!

„Ak mīlā, nu kopā mēs dzīvosim,

„Kaut būdiņā kādā es līdis!" —

„Ak mīļais, viens otru mēs mīļosim,

„Līdz nācis būs pēdīgais brīdis!"

Tā laimīgie runā, un svecītes dziest,

Un ceļotājs mostas un atkal sāk ciest.

No laimes līdz nelaimei — sprīdis.



Sevastopoles lēģerī, vasarā 1877.

Kur Melnās jūras krasti

Dimd viļņiem dauzoties,

Nav, saulei spiežot karsti,

Kur ēnā apsēsties.

Kads strēlnieks iziet lauka

Iz kara lēģeriem;

Tas uzkāpj akmins krauja

Un skat' pret vakariem.

Viņš, karsta saule sJapstot,

Redz jūras ūdeņus,

Un karodams ko uzkost,

Visapkārt akmeņus.

Tas domāt sāk par Pērsi

Un viņas vēsumiem,

Kur šodien latvju biedri

Izbrauc uz zaļumiem!
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Jaunam gadam 1878!

Klusa nakts ar zvaigznēm mirdzedamam

Melnās jūras krastos izplatās.

Odesā, pa ielām spīdēdamām,

Lielais troksnis ar jau apstājās.

Liekas, it kā cilvēki un daba

Veco gadu klusu projām vada.

Te, līdz pulksten's nosit divpadsmit,

Vēsma ceļas, jūra viļņojas;

Odesā sāk visos torņos zvanīt,

lelās kustēšanās vairojas;

Un, kā redzams, cilvēki ar dabu

Apsveikdami saņem jauno gadu!

Jaunais gads, ir es tev mīli sveicu,

Bet kā vientuļš svešā paspārnē!

Ko es vēlos, tevim pašam teicu,

Tā kā mani mīļie dzimtenē,

Tāli Baltās jūras malā dzīvo,

Tu par viņiem šādas ziņas vēro:

Melnā jūra, kuras krastu malās

Šogad plūda tautu asinis,

Tevim stāstīs, kā tur līdzi kāvās,

Pašās karstās kara ugunīs,

Tautu labā, latvju tautas dēli,

Dzīvības tiem tiešām nebij žēli!

Tālāki tu dzirdēs' tādu vēsti:

Ledus jūrā, pašos ziemeļos

Ziemel-tēva celi vaļā plēsti —

Kuģis braucis pilnos zēģelos,

Cauri līdz pat tālai Sibirijai,

Nopelns pieder latvju kuģniecībai!
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Tad pa lielām universitātēm,

Pēterburgā, Maskvā, Tērbatā,

Redzēsi iekš daudzām fakultātēm

Studentus, kam dzimte Latvijā;

Viņi saucas latvju tautas dēli,

Un kā tādiem tiem ir mērķi cēli!

Bet par visu vairāk vecā Rīga —

Citreiz lepnā Hanzas iegātne;

Tagad jaunā dzīvē kultūrīgā

Paliek latvju tautas iemītne;

Tagad viņas vārti slēdzās vaļā,

Latvji stājās Rīgas valdes daļā!

Un cik tāli Rīgas slava sniegsies

Tālās jūrās, svešās valstībās,

Tiktāl latvju tauta teiksies

Pazīstama tautu biedrībās,

Kas to līdzi citām tautām pacels,

Caur to viņas nākamība uzzels!

Tautu ziņa, senatnība sirma,
Ari tā kā tauta atzīta,

Un varbūt, ka tagad pati pirmā

Tāda, kas vismazāk maisīta;

Viņas teikas grieķu dievos jauktas,

Viņas dziesmas — augsta dzeja sauktas!

Jaunais gads, tev veļu savu tautu,

Tālāk vadīt ceļā laimīgi!

Tad, ja nāve mani šeitan kautu,

Svešumā es mirtu mierīgi.

Zinot, ka šī cerība nav velta, —

Latvju tauta dzīvos gaismā celta!



Mīļa drauga piemiņai

1879.

Ķegums*) krāca straujiem viļņiem

Mēs gar krastu staigājām.

Ak, tas bij priekš gadiem viņiem,

Kad mēs abi cerējām!

Ziedon's laidās zaļiem spārniem,

Raibus ziedus kaisīdams;

Arājs arklu grieza sāniem,

Miežu zemi maisīdams.

Jauki bija kalnos, lejās,

Daugav'malā, Lielvārdē.

„Līgo! Līgo!" atbalsojās

Mūsu mīlā dzimtenē!

Dzejas dīga, teikas līda

Arā iza paiezām ;

Un iz krāces balsis klīda

Čukstēdamas paklusām:

„Ne jums ieti teiku dēļi

„Svešu tautu bildināt —

„Daugaviņas krastos vēli

„Daudz var teiku ritināt"

Naca vētra, puta ziemel's,

Ķegums ātri aizsala,
Tevu zemes grūtais likten's

Svešumā mūs aizveda!

*) Ķegums, straume Daugava.
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Tomēr, draugs, Tev diezgan tika

No šī viena ziedoņa —

Viņš tev krūtīs jutas lika

īstā tautas dziedoņa:

Tautas dzeja, kas bij rakta

Tumšā kapā, izcēlās;

Tautas teika, kas bij zagta,

Tautā atkal atradās.

Dziesmu gars, ka ūdens plūdi,

Latvju ārēs viļņojās;

Nederīgi sveši trūdi

Šinī jūrā gremdējās.

Dievu dēli, Saules meitas

Atkal brauca vedējos;

Līga savas zelta kokles

Atkal kāra ozolos.

Zila, gaiša diena ausa,

Jodus, baigus nomāca;

Stari viņu pilis lauza.

Auseklītis uzlēca!

Te es dzirdu bēdu vēsti,
Nākdamu no ziemeļiem,

Skumdinošu latvju zemi,

Ejošu līdz dienvidiem.
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Še, kur Melnās jūras viļņi

Krimas krastus apskalo,

Liekas, it kā sauktu viņi:

„Auseklis vairs nedzīvo!"

Dievi, Dievi, kam tik bargi

Sodiet mani svešumā?

Visi, kas man mīļi, dārgi,

Šķiras nost bez žēluma!

Birstat, birstat, asariņas,
Še, kur neredz liecinieks:

Atkal guļ iekš kapsētiņas

Mīļais draugs un dziesminieks!

Sitiet, Melnās jūras krasti,

Bangas līdz pat mākuliem,

Tiem būs vējiem līdzi nesti

Manas sēras Ķegumam ...

Trīs dieniņas, trīs naksniņas
Krāce apklus' Ķegumā —

—

Saules meitas aizvedušas

Auseklīti mūžībā.



TAUTAS DZIESMAS UN TEIKAS





Mūsu tautas dziesmas

Tauta, tauta! tavas dziesmas

Debesīs ir rakstītas,

Jeb ka paradīzes liesmas

Jaukā zemē stāstītas.

Viņas lasot, viņas dziedot,

Visi prāti aiztek drīz

Atpakaļ, kur dabai ziedot

Zelta laiki zel un viz';

Atpakaļ, tai zemē jaukā,

Rītos zilā blāzmotā,

Atpakaļ, tās zemes laukā,

Vakaros apzeltotā;

Kur pa zaļiem koku zariem

Saules meitas riņķi griež,

Kamēr mirdzēdamiem stariem

Uguns jūrā laivu riež;

Un pa nakti mēness kaisa

Kalnos baltu sudrabiņ';

Līgaviņa gultu taisa,
Gaida savu arajiņ'.

Lauka-māte, Meža-māte,

Skaistus stādus audzina;

Dievu dēli, Jūras māte

Rīta rasu birdina.
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Sētas mate stalla gala

Balodīšus tupina,
Vecais tevis dārza mala

Apenīšus lupina.

Lejās tautu zeltenītes

Sarkanbaltas rozes plūc,

Vainagā pin meldrenītes,

Laimas-māti pie tam ludz.

Atjāj stalti tautas dēli.

Ar zobenu vārtus ver;

Apbruņoti viņi cēli,

Kumeliņi danco. sper.

Laimas māte palīdzēja

Noņemt zīļu vaiņadziņ',
Bāleliņi pavadīja

Tautas drīzi sav' masiņ'.

Visi radījumi daba

Runā dzīvos kustoņos,
Dievi atnāk prātā labā,
Jaucas tautas likteņos.

Pērkons jāj uz sirma zirga,

Uguns rīksti plīkšķēdams;

Lietu dod, lai zeme spirga,
Ļauno jodu nosperdams.



Līgo Dievs uz saviem kalniem

Jaunekļus iepriecina;

Tikla nak uz gaismas spārniem,
Nevainību liecina.

Sirmgalvji bez bailēm gaida

Nāves māti atnākot,

Kas tos garu mājas raida,

Pekles lejai pārvedot.

Virai zin, ka katrā gadā

Nāks pie mīļiem ciemoties.,

Veļos pie apklāta galda

Pusnaktī pamieloties;

„Augšlēcīte, zemlēcīte,

„Sēdies meldru krēsliņā;

„Sēdies meldru krēsliņāi,

„Velies vilnas groziņā."

Tauta, tauta, šādas dziesmas

Glabā, kopi, svētas tur';
Lai ne mūžam citas svešas

Tavu prātu neapbur.

Tas neatmin asins karus,

Varenajo lozberus;

Bet gan tautas goda darbus,

Ozollapu kronīšus.
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Paturi tos pašus cienā,

It kā zelta graudiņus,

Kas tev dažā sērā dienā

Priecināja prātiņus.

Latviski joprojām dziedi

Visos darbos, ko tu dar'!

Svešas dziesmas tu nedzirdi,

Kur tik jauki dziedāt var:

„Dziedot dzimu, dziedot augu,

„Dziedot mūžu nodzīvoj';

„Dziedot nāvi ieraudzīju,

«Paradīze ielīgoj'!"

1870. gadā.*)

*) Šo dziesmiņu var uzskatīt par pirmo sākumu mūsu

tautiskā dzejas laukā un par pamudināšanu dziesminiekiem

atmest visādas no svešām valodām tulkotas rīmes un ritmus.

Pumpura piezīme.



Meklēsim dziesmas

Kur ņemsim tādas dziesmas,

Kā tās, kas aizmirstas,

Kas tika lielas briesmas

Caur svešiem gremdētas.

Tie būve, kal un zeltī.

Un sirdis vilina;

Bet dziesmas tomēr velti

Pavisam mirina.

Vel viena Līgas kalna

Tas dziesmu gars ir brīvs;

Tur neķer krusta salna,

Tur „Vecais Dievs vēl dzīvs".

Tur sed trīs Dievu meitas

Un dziesmas darina,
Tik dedzīgas un skaistas

Kā ug'ni kurina.

Ta pirmā dzied par juru

Un laivu līgošu,

Par juras dzīvi suru

Un laimi smaidošu.

Ta otra dzied par arklu

Ar zelta lemešiem,

Par šūpuli un zārku

Un zemes rūķīšiem.

Tā trešā apdzied sauli,

Un mēnes', zvaigznītes;

To pasauli teic jauku,

Kur piedzimst dvēseles.
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Un visas trīs šas dziesmas

Tad satin kamolos,

Un laiž ka staru liesmas

Tās projām aumalos.

Skat' Baltās jūras krastos,
Kur baltas putas šķīst,

Tur viņas zītar' rakstos

Iz jūras ārā klīst.

Skat' Balt'jas tevu kalnos,
Kur sirmie ozoli;

Tur vecos altar' pelnos

Daudz dziesmu vīstokli.

Tie ārā nāk kā dūmi

Un kāpj līdz debešiem,

Un atskan pēcāk drūmi

Pa lejām tautiešiem.

Un kam ir tādas ausis,
Tas viņas drīz sadzird;

Pie tā tas gars atausis

Un aizgrābs prāt' un sird';

Tas stāstīs jaukas teikas

Par laikiem vareniem

Un dziedās: «Tautas sveikas,

„Ar darbiem slaveniem!"
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Saules meita un Dievu dēli

Ne vakari tā dieniņa,

Kad Saulītei pirti kūr',

Aizmūžāi tā dieniņa,

Kad tai meita rādījās;
Balta Laima pirti kūra

Zelt'ābelu dārziņā,

Mēnestiņis garu meta

Divmantiņa kausiņiem.

Skaista bija Saules meita,

Par visāmi meitiņām:
Zelta mati, staru acis,

Rīta blāzma vaidziņos.

Kad Saulīte nosalaida

Aiz deviņi ezeriņ',

Saules meita zelta irkļus

Mātei pasniedz laiviņā;

Kad tā lēca no rītiņa,

Sijā tīru sudrabiņ'.

Karsta saule dienas vidū,

Saules meita kaunējās:

Izkūst viņas zelta josta,

Div divmanta gredzeniņ'.

Tā bēg rožu dārziņāi

Zem magoņu lapiņām;

Dievu dēli garām jāja,

Paslepeni lūkojās.

Vītols auga Daugava,

Sudrabiņa lapiņām,
Tur nolaidās Saules meita

Ik rītiņus mazgāties,



Zelta rasā mazgājāsi,

Sudrabiņā slaucījās;

Kamēr pati mazgājāsi,

Miglu tina kamolī;

Cik manīja Dievu dēlus,

Tik ar miglu aplaidās.

Dievu dēli saskurbuši,

Aizbrauc vidū jūriņā;

Juras vidū kaudzi meta,

Pašā kaudzes galiņā

lededz divas gaišas sveces

Sudrabiņa lukturos.

Pari jūrai Saule brauca

Savā zelta laiviņā,
Palaiž meitu kaudzes gala

Staru kroni darināt.

Tur to saķer Dieva dēli.

Nomauc zelta gredzeniņ';

Tādēļ Saule trīs dieniņas

Stāv ar Dievu ienaidā.

Bīstaties nu, Dievu dēli,

Skabardoja Saule lec!

Bīstaties ar, zemes bērni,

Baigi rādās, kari nāks!

Kalējs kala debesīsi,

Plēnes bira Daugavā;

Balti viļņi, baltas putas

Sudrabiņu malā sit.
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Kalējs kala debesīsi,

Ko tas kala, ko nekal'?

Dievu dēliem kara rīkus,

Saules meitām gredzeniņ's.

Pērkonami vara lodes,
Carvjus, kaltus, āmurus.

Jodus tas ar lodēm spēra,

Ozolus ar cirvjiem plēš,

Kaltiem, smagiem āmuriemi

Pāršķel klinšu akmeņus!

Deviņ' asis Pērkon' lodes

Cietā zemē iespiežas,

Devin' gadus augšā nāca;

Laimīgais tās atrast var.

Kas atrada Pērkon' lodi,

Pie tā jodi nesitās.

Kas atrada Pērkon' cirvi,

Bija varens karotājs!

Tāds bij Latvju laivinieksi

Baltas jūras maliņā;

Viņam bija Pērkon' cirvis,

Pērkon' dēla kaldināts.

Arājami diža māja

Stāvā krastā, upmalā;

Visapkārti liepu dārzi,

Vārti slēgti atslēgām.

Arāj' mātei daiļas meitas,

Zēģelīšu audējiņ's;



Viena vērpa, otra auda

Trešā šuva zēģelīt';
Bet tā pati pastarīte

Raksta zīda karodziņ'.

Līgo laiva uz ūdeņa,

Abi gali pazeltīt',
Vēl pie grīvas nedanāca,

Apspīd visa Daugaviņ'!

Tajā brauca laivinieki,

Arāj' meitu lūkoties.

Arāj' māte vārtus vēra

Preciniekiem staltajiem,

Aicin tos pie liepu galda

Sēsties meldru krēsliņos.

«Nesēdēšu krēsliņāi."

Saka cēlais laivinieks,

«Kamēr vārda nedabūšu,

„Kādēl braucu šai zemē.

„Dod man, māte, pastarīti,

«Kura raksta karodziņ'.

«Ja nedosi pastarītes,

„Tad es miršu žēlabās.

„Še tev zelta gredzentiņis,

„Dailā tautu zeltenīt;

„Piemin mani dzīvodama,

«Vainadziņu valkādam'.

«Neraud, neraud, sirdspuķīte,
«Tūdaļ līdzi nevedīš';

«Es aizbraukšu talu, talu

«Baltas jūras maliņā:
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„Sveši ļaudis atnākuši,

„Grūti dara bāliņiem:

«Saplēš viņu ošu laivas,
«Atņem slēžu zēģelīt's.

«Karā iesim, tautas brāli,

«Svešiniekus pārmācīt!

«Atnākuši līgaviņas

«Tevu zeme apsveiksim,

«Tas bus krietnas tautu meitas,

«Kuras mūs še sagaidīs!" —

«Še tev zīda karodziņis

«Sarkanbaltiem rakstiņiem;

«To rakstīju dziedādama,

«Baltu dienu gaidīdam':

«Vidū liku sav' sirsniņu,

«Visapkārti mīļus vārd's,
«Nu atdodu raudādama,

«Tevim karā aizejot.

«Laimai tevi novēlēju,

«Kara Dieva lēmumam,

«Lai tie vada tavu ceļu,

«Kur mirkst kājas asinīs!"

Edz, kur stalti kara vīri

Mūsu balti bāleliņ';
Ar zobenu vārtus vēra,

Stāvu dīda kumeliņ.

Es pazinu sav' bāliņu

Kara vidū līgojot:

Pieci pušķi cepurei,

Sešas zvaigznes zobena.
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Šķitu rīta auseklīti

Vakarāi uzlecam:

Mūs balini zobeninus

Jūras līcī vīcina!

Zila, zila diena ausa,

lesarkana saule lēc':

Vai gan mūsu tautu dēli

Prūšu zemi dedzina?

Tur gul vīri kā ozoli,

Uz tām Prūšu robežām;

Kaudzēm mestas cepurītes,
Sārtiem krauti zobentiņ'.

Asiņaina upe teki —

No kauliemi tiltu tais';

Dievu dēli dvēselītes

Šūpo zelta šūpuļos.

* *

Araj' māte savas meitas

Sasauc visas vakarā;

Visas meitas satecēja,

Pastarītes vien nebij'.
Pastarīte aizgājusi

Skalot baltas villainīt's;

Villainītes skalojoti,

lekrīt zelta gredzeniņš;

Gredzeniņu meklējoti,

lekrīt zīļu vainadziņš;

Vainadziņu meklējoti,

lekrīt pati upītē.
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Upīt viņas nepanesa,

Sit ar vilni Daugavā;

Daugav' viņas nepanesa,

Sit ar vilni jūriņā;

Jūriņ' viņas nepanesa,

Sit ar vilni maliņā;

Tur to raka Dievu dēli

Zobeniņu galiņiem.

Tur uzauga kupla liepa

Deviņiemi žuburiem.

Vēlāk bāliņš kokles cirta

Devītāji žuburā.

Sak' bāliņis koklēdamis:

„Tās koklīt's sēri skan;"

Sak' māmiņa raudādama:

„Tā dziedāja pastarīte." —

Arāj' meitu dārziņāi

Sarkanbaltas rozes zied;

Tur glabāja laivinieku

Zem rozīšu saknītēm.

Tur uzauga kupla roze

Līdz pašāmi debesīm;

Pa tiem rožu zariņiemi

Staigā viņu dvēselīt'.

Ik svētdienas meitas nāca

Vainadziņus darināt;

Novijušas vaiņadziņus,
Noiet Māras svētnīcā.

Māra pienāk vaicādama,

Kur tos meitas dabūjāt?



„Rīgā pirkti, nauda dota,

„Vāczemēi darināt."

Māra saka raudādama:

„Ak jūs, meitas, neziniet:

„Tā ir puiša dvēselīte,

„Karā kauta, nemirus'!"

Saule brauca vīna dzerti

Pār sudraba ezerin';

Saules meita aiztecēja

Zelta kannu izmazgāt.

Pērkons spēra avotāi

Līdz pašami dibinām!

Tur iekrita Saules meita,
Zelta kannas mazgājot.
Nu Saulīte pateicīga

Drīzi mieru saderēj',

Dzīrās savu meitu doti

Dievu dēlam Auseklam.

Pērkons brauca vedējosi,

Dievu dēli panākstos;

Saule deva zelta pūru

Visus mežus veltīdam';

Ozolami zelta cimdi,

Liepinaji sudrabin',

Sīkajiemi kārkliņiemi

Zaļa vara pakariņ'.
Dievu deli, Saules meitas

Gaismas pilī kāzas dzer;
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Kazu nama atradās.
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Mēness cauri tecēdamis,

Tas pārmija gredzeniņ's.
Bet vēl otru cēlu pāri

Dievi šoreiz vienoja —

Kuri tur kā mīli viesi

Tie bij labie zemes bērni,

Cietuši no likteņa:

Laivinieks un Pastarīte

Augšā rokas sadevās!

Gaiši spīdi mēnesnīca,

Birzēs kaisa sudrabiņ';

Mazas zvaigznes slepumaini

Runā debess sietiņā:

„Dievi mierā, zeme mierā,

„Grūtie laiki beigušies;

«Atskan atkal miera dziesmas

„Jaukā Saules zemītē."

Laima bralus, tautu dēlus

Vada mīlā dzimtenē,

Kuri pec daudz grūtiem kariem

Noguruši atgriežas.

Mēnesnīcā, birzes malā,

Apakš zaļiem ozoliem,

Meitiņ' sēdi raudādama,

It kā kāda gaidīdam'.

„Nu pec pieciem ilgiem gadiem

„Atkal sēžu šai vietā;
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«Še, kur viņam roku devu,

«Uzticību solījos.

„Ak, priekš pieciem ilgiem gadiem

„Vinam karā aizjājot,

„Devu zelta gredzeniņu

„Līdzi tam par pieminu;

«Gredzenu ar manu vārdu,

«Līdz ar manu sirsniņu.

«Paņemdams tas svēti teica:

«Mūžam manis neaizmirst!

«Vai tam karā šķēpi krūtis

«Uzticīgās pāršķēla,

«Vai tas varbūt sveša zeme

«Kādu citu atrada?

«Tautu dēli, bāleliņi,

«Kuri dzīvi, atgriežas;

«Es vien gaidu, nesagaidu,

«Velti visas cerības."

Kamēr meitiņ' sērodamās

Tā pie sevis runāja,

Jātnieks pietur kumeliņu

Ceļmalā zem ozoliem.

«Labs vakars tev, tautu meita,

«Ko še sēdi, gaidi tu?

«Kādēļ tavas daiļās acis

«Asariņas birdina?" —

«Ak es gaidu sava mīļā

«Nākot mūsu tēvijā;

«Tu varbūt no kara lauka

«Kādas vēstis zināsi!" —
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„Gana zinu daudzas vēstis,

«Pats no kara pārnākdams;

„Bet priekš tevis, zeltenīte,
„Zinu tikai bēdīgas!

«Mīļais tavs mans biedris bija,
„Bet tā sirdi grozīja

„Svešā zemē daiļas acis,

„Svešas tautas skaistule;

«Atstāja tas tēvu zemi,

«Aizmirsa ko solījies;

«Neredzēsi savu mūžu

«Nodevēja pārnākot!

«Saki, daiļa zeltenīte,

«Kādu sodu vēli tam,

«Ko par tādu pievilšanu

«Tu no Laimas izlūdzies?" —

«Cik uz kokiem ozol' birzē

«Rodas zaļu lapiņu,

«Cik tur zvaigžņu debess velve

«Skaidrā naktī mirdzēja,

«Tik daudz viņam prieka dienu

«Es no Laimas izlūdzos,

«Tik daudz viņa mūža ceļā

«Lai nāk Dievu svētības!" —

«Meitiņ. meitiņ, tavu sirdi,

«Esmu pats tas viltinieks!

«Sniedz man roku, apkamp mani,

«Pazīsti šo gredzenu?

«levainots gan ilgu laiku

«Es ar nāvi cīnījos,
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„Kamer musu uzticība

«Beigās nāvi pārspēja!

«Tagad pats nu šeitam esmu,

«Pats pie tevis, mīļākā:

«Lai nu tava velēšana

«Piepildās mums dzīvojot!"



Iz vēstures

Kas tur nāca pār jūriņu,

Niedras vieni locījās:

Divi kuģi dzelžu bruņu

Rīdziņgrīvā ostojās.

Pūt, bāliņi, kara tauri,

Jozies asu zobentiņ:

Nelaid svešu ļaužu cauri,
Uzkur lielu uguntiņ'.

Saulīt lecot iesarkana,

Es pa logu skatījos, —

Zila blāzma nomanāma:

Dieviņ, kā es priecājos.

Karstas degi dzelžu bruņas,

Pērkonītis ducina;

Leja, tur pie Daugaviņas,

Karodziņus vīcina.

Tur jāj mūsu tautu dēli,

Sedlotiemi kumeļiem;

Bij tiem tēvu zemes žēli:

Lai tek asins aumaliem.

Tautu dēli, bāleliņi,

Metiet viņus ūdenī, —

Jūras viļņi putodami

Aizsitīs tos Vāczemē. —

Saulesmeita rozes sēja

Sudrabiņa dārziņā,

Dievudēli garām gāja,

Zelta rasu birdina.
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Sej, Saulīte, manu tiesu

Jel vienāi galiņā,

Es novīšu vainadziņu

Tava dārza maliņā;

Uzspraudīšu vaiņadziņu

Bāleliņa kapenēm,

Izpušķošu karodziņu

Tautu dēlu rindiņām.

Jājat, stalti karavīri,

Brāļa nāvi atriebties!

Nāc, Laimiņa, ceļu šķīri,

Liec tiem labi izdoties.

Liela migla, liela rasa

Kur palika jājējiņi?

Asiņainas kājas kasa

Nosvīduši kumeliņ.

Karodziņi saplosīti,
Salauzīti zobentiņ',
Tautu ciemi izpostīti,

Kauti mani bāleliņ.

Vai Dieviņi, vai Dieviņi!

Grūti laiki zemei nāks!

Kur paliksim nabadziņi:

Bargi kungi valdīt sāks.

Saules meita, dievu dēli,

Kāpēc mūs nežēlojāt,

Lielais Pērkon, kam nevēli

Zibiņiem tos sadragāt!

1869.
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Šķirties ir grūt

Ausekli, vai tu jau projām bedz.

Kad vel citas zvaigznes spīdam redz?

Lakstīgala sērā balsī sauc,

Savas dziesmas tevim pakal trauc!

Manim būs, kaut gan sirds bēdas jūt,

Šķirties, ak šķirties ir grūt!

Šķirties, ak šķirties, ak šķirties ir grūt!

Bezdelīga, vai tu projām skries?

Vai tu ar uz svešām zemēm ies?

Redz kā zaļo vēl te mežs un lauks;

Siltas vēsmiņas un debess jauks!
Manim būs, kaut gan sirds bēdas jūt,

Šķirties, ak šķirties ir grūt!

Šķirties, ak šķirties, ak šķirties ir grūt!

Vai tad visi aiziet projām steidz?

Zvaigznes augšā spoži spīdēt beidz?

Bezdelīga tāl pār jūru skries?

Sirds, ak sirds, tas tevi bēdās sies!

Šķirties būs, kaut šķirties ir grūt,

Šķirties, ak šķirties ir grūt!

Šķirties, ak šķirties, ak šķirties ir grūt!

1873.
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Uz Valdemāra bērēm

Kamdēļ šodien sēru skaņas,

Sēru dziesmas dzirdamas?

Kamdēļ vecās Rīgas ielās

Sēru karogs plivina?

Ak, raug, šodien latvju tauta

Sērodamās pavada

Savu dārgo Valdemāru

Viņa gaitā pēdējā!

Ari Tu jau lūzis esi,

Kurš kā ozols stāvēja

Tautas lauka, tautas druva,

Visām vētrām spītēdams.

Viņos aizspriedumu laikos,
Kad vēl tumsa valdīja,

Biji Tu jau viens no pirmiem,

Kas par gaismu karoja.

Tālāk visu savu mūžu

Esi centies strādādams,

Gaismu, godu, slavu, mantu

Savai tautai gādādams.

Tomēr Tavi krietnie darbi

Tev' aiz kapa pavada,

Un Tavs gars tur augšām dodas

Gaismā, ko Tu mīlējis.

Un pie pateicīgās tautas

Paliks Tava piemiņa

Dziji spiesta tautas sirdī,

Kamēr viņai dzīvot lemts!

1891.
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Tautas dziesmas

Bija laiki, skanēja

Dziesmas latvju kalnos —

Tās daudz simtiem zināja

Dziedātāji ciemos.

Veci, jauni dziedāja

Katru darbu sākot,
Dziesmas viņus priecēja

Vēl no darba nākot.

Un kad ziedon's pušķoja

Latvju zemes āres,
Tad tas līgot līgoja

It kā pilnas kāres.

Dziesmas tiešām līdzēja

Aizmirst grūtos laikus,

Priecīgus vien redzēja

Dziedātāju vaigus.

Tagad gan pa grāmatām

Tautas dziesmas krātas,

Bet no birzēm, atmatām

Tās ir ārā rātas.

Tauta, pārvar grūtumus,

Dzied no jauna jauki;

letur krietnus tikumus —

Nāks vēl labi laiki!

1895.
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Mana tēvija

Baltas juras malu

Saucu tēviju,

Kur daudz meža salu,

Miežu līdumu.

Tur, kur alu dara

Koka kēvenos,

Tur, kur miestu vāra

Tāšu katliņos.

Ceļotājs, kad brauci

Oša laiviņā,

Baltas putas redzi

Viļņos Daugavā.

Baltas putas, zini —

Mainās asinīm

Daugava, kad viļņi

Preto ziemelim*).

Šūpo augsti, celi

Oša laiviņu,

Kad brauc tautu deli

Sargāt tēviju!

1899.

*) Ziemeļa vējam.
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Vēl reiz pie Daugavas

Rudens vēji skaudīgi

Pūš pa Daugavmalām,

Ūdens viļņus draudīgi

Dzen pret līvju salām.

Tumša nakts — ap Ikšķili —

Tā jo tumša šķietas,

Jo še, apkārt vecpilij,

Tumšu ēnu vietas.

Še, kur citreiz ārdījās

Dzelžu vīru drūzmas,

Tauta tautai rādījās

Zvēru dabas dusmas.

Tagad vēji skriedami

Klajos laukos cilpo

Un še it kā diedami

Iznīcību svilpo:

«Ikšķile stāv vientuļa —

„Pils jau sen sagruva;

«Kur nu ir tā kultūra,

«Kas še nesta kļuva?

«Kur nu ir tie nesēji,

«Citkārt slavas pilni?

«Līvju tautas spiedēji,

«Projām tie kā vilni.



1890.

„Ari projām gājusi

„Līvju tauta pati

„Un no zemes zudusi,

„Kas še mita plaši.

„Un kas zin par likteņiem

„Laiku griežos brīvos,

„Vai pēc gadu simteņiem

«Latvieši še dzīvos?"

Rimstiet, vēji, negaudiet

Tā ap maniem logiem,

Rudenī jūs nedraudiet

Iznīcības spokiem.

Iznīcība pasaule

Katram reizi pienāk.

Tik kas derīgs cilvēcē,

Tas vien iznīkt nesāk!
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Pumpura atmiņas
(1890. g.)

Bērnības atmiņas

Pie Daugavas, Keirānu meža mājiņā, 1841. gadā

septembra mēneša 10. dienā pirmo reizi ieraudzīju
šās pasaules gaismu. Mans tēvs, Indriķis Pumpurs,
toreiz gāja muižā par vīndedzi. Priekš 3 gadiem

viņš bija apprecējis Kraukās saimnieka meitu Līzi

un turēja minēto meža mājiņu ar kādiem zemes ga-

baliem uz renti. Tēvs pats visu ziemu nodzīvoja
muižā un tikai pa vasaras laiku, kad degvīnu nede-

dzināja, piemita mājās. Viņš bij Vidzemes puses

Langmaņu mājas turīga saimnieka dēls, kuram tēvs

un māte jau mazam bija nomiruši. Vecākais brālis,

saņēmis tēva mājas, pēc kādiem gadiem izputinājis
visu mantību un, mājas atstādams, aizgājis uz liel-

vārdiešiem. Manu tēvu viņa mātes radniece, Jaun-

Tīrumnieku saimniece Kurzemes pusē, pieņēmusi par

audzēkni. Vēlāk to kā ņipru un manīgu zēnu ievē-

rojuši muižā, kur to ieņēmuši degvīna dedzinātavā

par mācekli. Pēc tam viņš pats par vīndedzi meis-

taru 12 gadus sabijis Liel-Jumpravas muižā. Tajos

laikos muižas amatnieki un ierēdņi, kā ari visa mui-

žas saime „lielā Vītiņa" muižās dzīvojuši loti plaši.
Tā stāstīja, ka, par piemēru, manam tēvam nebijis

jānodod nekāds rēķins par izdedzināto spirtu; cik

iznācis, ar to bijis visiem diezgan. Tāpat viņš ņē-

mis no muižas klētīm visādas labības, miltus un kar-

tupeļus priekš dedzinātavas, cik vien gribējis; tā tad

spirta ari iznācis pārpilnīgs daudzums, ko nevien
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muižā dzēruši, cik tik uzgājis, bet ari visā pagastā,
sevišķi Kurzemes pusē, kur tēvu gandrīz uz visiem

godiem un dzīrēm uzlūguši. Tādās reizēs viņš ar-

vien dāvinājis goda izrīkotājiem pa vātei degvīna.

No savas dzimšanas vietas, Keirānu meža māji-

ņas, neko neatminu, jo gadu pēc manas piedzimšanas

vecāki aizgājuši uz lielām Dīriķu mājām par saim-

niekiem. Dīriķu mājas atradās Kurzemes pusē pašā

lielceļa malā, kas iet no Rīgas uz Jaunjelgavu un

Jēkabmiestu, netālu no Daugavas krasta. Garām

tecēja upīte, kuras krastmalas un līči bija apauguši

ar elkšņiem, bērziem, ievām, gobām, lazdu krūmiem,

krūklenēm, irbenājiem un dažiem veciem ozoliem.

Šās upītes jaukajos ziedainos līčos un Daugavas ma-

lā pie Kazamačkas krāces pavadīju savus pirmos
bērna gadus, kamēr vien atmiņa sniedzas. Tēvs

bija diezgan ciets un stingrs; viņš liedza man skriet

uz Daugavmalu, kur ik dienas cūku gani un daudz

citi puikas no kaimiņu mājām pulkiem salasījās. Tur

tie vēžoja, peldējās, visādi rotaļājās un dažu reizi pat
sakāvās. Bet par visu tie noskatījās, kā laivinieki,

arteļos pulcēdamies, smagās laivas dzina uz augšu

pret straujo Kazamačkas strāvu un lencinieki garās

šņorēs tās palīdzēja uzvilkt. Gadījās ari, ka garā

šņore, kādiem četriem cilvēkiem velkot, pārtrūka;

tad strāva laivu, riņķī griežoties, aiznesa uz leju.

Mazo skatītāju pulkā atskanēja visādi izsaucieni, un

viņu acīs spīdēja ziņkārība un it kā skaudīgs prieks.

Māte gan priekš manis, kā vienīgā dēla. bija mīk-

stāka, jeb kā es toreiz domāju, labāka nekā tēvs;

kad tēva nebija mājās, viņa mani pa reizēm palaida
uz Daugavmalu; bet bieži vien tad ari atgadījās vi-

sādas ķezas un ķibeles. Tā reizi mums bija liels

vecs kuilis ar gariem ilkņiem; tomēr kustonītis it

nebūt nebija nikns, kad to nekaitināja; ja tam deva

maizi, tad pienāca klāt un lāvās visādi apglaudīties
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un ari uzkāpt mugurā. Kad reizi puikas Daugav-

malā bija kopā, viņi bija iedomājušies ar kuili pa-

jādelēt, kas tiem ari gluži labi izdevās. Beidzot tie

mani samudināja, lai es ari pamēģinot jāt. Nebiju

uz to divreiz skubināms. Kamēr citi puikas kuili ar

maizi baroja, es uzrāpos mugurā, ķēros cieši kupla-

jos kakla saros un uzsaucu: «laidiet vaļā!" Kuilis

devās rukšēdams no krasta uz leju. Viss izietu var-

būt laimīgi, bet kāds no puikām sāka ar koku sadot

kuilim pa pakaļējām ciskām. No tā kustonis uztrau-

cās un iekviekdamies sāka skriet aulekšus pa krastu

uz leju, tā ka es vairs nevarēju noturēties mugurā,
bet atrados jau kuilim pa priekšu lejā pret akmeņiem

uz deguna guļot. Akmeņi jau krāsojās sarkanā krā-

sā, iekams es vēl varēju iedomāties uzcelties un pie

ūdens pievilkties, lai asinis apturētu un muti nomaz-

gātu. Var domāt, cik loti māte satrūkās, kad ar uz-

pampušu degunu nostreipuloju mājās. Drīz pēc tam

ari.tēvs pārnāca mājās, un mums abiem ar māti va-

jadzēja izklausīties no tēva garu sprediķi par palaid-

nīgiem bērniem vispārīgi un par mātes neuzraudzību

sevišķi. Tomēr tas viss maz ko līdzēja, jo sadauzī-

tais deguns uz visu mūžu apgrūtināja elpošanu, tā

ka man no tā laika valoda iet, kā mēdz sacīt, caur

degunu.

Kādu citu reizi, svētdienā, tēvam atkal neesot

mājā, biju aizsprucis uz Daugavmalu. Tur sagadī-

jāmies labs pulciņš biedru kopā un ieraudzījām kras-

ta malā mazu, glītu laiviņu, kura piederēja šķeste-

rim jeb ērģelniekam. Mūsu Kurzemes gabalā bij

sevišķa kapsēta, uz kuru ērģelnieks no Vidzemes

puses nāca līķus paglabāt. Tā ari tai svētdienā viņš

ar savu laiviņu bija pārbraucis pār Daugavu un tad

kājām aizgājis uz netālo kapsētu. Kādam no bied-

riem iekrita prātā, vai nevarētu ar ērģelnieka

vieglo laiviņu drusku pavizināties pa Daugavu, ka-
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mēr viņš kapsētā. Visi piekrita šām domām ar lie-

lāko gatavību. Ap laiviņu sagājuši atradām, ka tā

bija piestiprināta pie garas dzelzs ķēdes un ķēde ap-

metināta ap krietni lielu akmeni un ar atslēgu aiz-

slēgta. Tomēr ar labu gribu un kopīgiem spēkiem

daudz grūtumus var pārvarēt. Drīzumā sameklējām

ceļamos bomjus un uztaisījām svārstuves. Nebija ari

ilgi un velti strādāts: akmens izcēlās no savas guļas

vietas, un laiviņa ar visām ķēdēm bija svabada. Ar

gavilēm visi salēcām 'laiviņā un to nostūmām no ma-

las; lēni līgodamās tā laidās uz leju, kamēr paši omu-

līgi rotaļādamies pa laiviņas dibenu. Te uzreiz

balss atskanēja no krasta: „Ko jūs tur darāt? Ēr-

ģelnieks nāk!" Nevienam vairs neienāca prātā lai-

viņu piestumt malā; pārbijušies viens pēc otra izlēca

ūdenī līdz ceļiem vai vēl dziļāki un izklīda uz visām

pusēm. No lēciena atspara laiviņa bij atbīdīta jo dzi-

ļāk Daugavā, tā ka iekļuva beidzot dzelmes strāvā,

un, iekam ērģelnieks nonāca krasta malā, tā jau bija,

tālu Kazamačkas viļņos un nu ātri devās uz leju. Citi

biedri bija drīz nokļuvuši pie saviem ganāmiem pul-

kiem un, uz krasta nostājušies, mierīgi noskatījās, kas

tālāk notiks. Es biju tādos stiķos vēl maz norūdīts

un tādēļ biju palicis kā bez atjautas, no nu īsti darīt

un kurp doties. Beidzot sāku taisni pa lauku skriet

uz mājām. Pa tam ērģelnieks jau bija pie krasta un

sāka dusmīgā balsī rāties. Man pārskrēja karsti un

auksti drebuļi pār muguru, kad izdzirdu kādu balsi

uz krasta ērģelniekam atbildam: „Dīriķu Andris pa-

laidis laivu; rau, kur pats pa tīrumu aizbēg!" No iz-

bailēm paliku brītiņu uz vietas stāvot kā zaķēns ar

saceltām ausīm; bet tad laidu kājas vaļā. Bēgot

biju pierādījis, ka „kas vainīgs, tas bailīgs". Nu ēr-

ģelnieks ari vairs laikam nešaubījās par to, ka es tie-

šām vainīgs un viņa laiviņu aizlaidis projām. Pec

neilga brīža viņš ieradās mūsu mājā un paceltā balsī
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sūdzēja tēvam par maniem nedarbiem. Tēvs apmie-

rināja ērģelnieku, lai par bērnu pārgalvību un neap-

domību nesūdzot cienīgtēvam, jo laivu jau gan gā-
dāšot rokā. Tad izsūtīja divus puišus laiviņai pakal.

Tie to bija atraduši verstis piecas uz leju pie kāda

zvejnieka, kas to bija apturējis. Pēc tam tēvs mani

sauca priekšā. Šņukstēdams izstāstīju visu taisnību,

ka domas, laiviņu atsvabināt un pabraukties, nebija

cēlušās no manas galvas, bet ka es citiem tikai biju

līdzi gājis un palīdzējis. Nelīdzēja nekāda aizbildi-

nāšanās; tēvs ieveda mani kambarī, kur krietni da-

būju iepazīties ar smalkiem bērzu augumiem. Bei-

dzot tēvs pats aizjūdza zirgu un pārveda ērģelnieku

apkārt pa pārceļamo vietu uz mājām.

Šādi un tam līdzīgi atgadījumi tikai vēl paasi-

nāja vecāku uzraudzību pār mani, tā ka viena manis

gandrīz pavisam vairs nelaida uz Daugavmalu kai-

miņu bērnu pulkā. Bija vienam pašam jāstaigā pa

zaļajiem līčiem gar upītes malu, vai ari pabraukājos

pa upīti ar kādu sili, nodarbodamies ar zveju, dur-

dams smērdalas (Grūndlinge) vai ari kādu lielāku

zivi, kā raudu, līdaku, vēdzeli vai citu. Vismīļāk uz-

turējos kāda ievu krūma pavēnī; tur zālē izstiepies

lasīju grāmatas, sevišķi vecā Stendera augsto gudrī-

bas grāmatu un tā paša pasaku grāmatu. Par grā-

matniecību un lasīšanu jāsaka, ka Krauku mājas

saimnieku dzimtas piederīgie jau no seniem laikiem

bija izslavēti par lieliem grāmatniekiem. Šo slavu ari

mana māte bija mantojusi kā ļoti laba grāmatu la-

sītāja un dziedātāja. No pašiem jaunākiem gadiem,

kamēr vien sāku skaidri runāt, māte man ierādīja

lasīt, tā ka ar sesto gadu jau bez grūtuma varēju la-

sīt kaut kuru latvisku grāmatu. Kad līdz ar citiem

bērniem mācītājam gāju priekšā atskaitīt un atlasīt,

tad man deva lielajā bībelē lasīt, un bez tam varēju

visu reizi lasīto vārdu pa vārdam tūlīt no galvas at-

stāstīt.



Ar īpašu prieku gāju mātei līdzi uz Maltēniem

ciemā. Tur varēju satikties ar „Mīlo māti". Tā bija

tāli izslavēta ārste un labdare. Viņa bija manas mā-

tes tēva māsa un mana tēva audžu māte. Tagad

viņa dzīvoja Maltēnu mājās pie savas meitas meitas.

Tāpēc ka viņa zināja visādās kaitēs palīdzēt ar tā

saucamo „labo skolu", tas ir — bez buršanas un ne-

atraidīja neviena, pat visnabadzīgākā cilvēka bez pa-

doma un palīdzības, nemaz neskatīdamās uz atlīdzī-

bu, tad visā pagastā viņu bija iesaukuši par „Mīlo
māti"! Viņa bija toreiz 96 gadus veca, bet vēl diez-

gan modra un stipra. Savā jaunībā viņa bija redzē-

jusi cilvēkus, kuri bija pārcietuši mēra laikus un kuru

miesās bijušas redzamas rētas no mēra trumiem.

Viņas tēvs, kāds Krāslavas baltkrievs vai žmudis,

„Koža" vārdā, mēra laikos ienācis šajā apgabalā un

lielā mežā, upes malā, dibinājis Krauku mājas, kura

pēcnākamie vēl tagad tur dzīvo. „Mīlā māte" zināja

daudz ko pastāstīt par veciem kara un mēra laikiem,

kā ari par polu un zviedru valdības laikiem Vidzemē.

Viņas stāstos es kāri klausījos, jo tie bija pušķoti ar

daudz dīvainām teikām, parunām un tautas dzies-

mām. Viņa bija ari liela grāmatniece, kura savā

laikā Jaun-Tīrumnieku mājās, vecā Lielvārdes prā-

vesta uzdevumā, ierīkojusi skolu, kur viena pati

mācījusi daudz pagasta bērnus grāmatu lasīt, jo mā-

jas mācību ikkatrā mājā tolaik vēl nevarēja piekopt,

tāpēc ka no pašiem vecākiem tikai reti kāds pratuši

lasīt.

Pavisam otrādāks nekā „Mīlā māte" bija mūsu

otrs tuvais kaimiņš, vecais Torbēnu saimnieks Du-

gais. Tas bija izdaudzināts par lielu burvi un tā sau-

camo „launo skolu". Savā jaunībā viņš kalpojis par

piķieri un bijis loti stiprs un dūšīgs. Uz medībām jā-

dams un suņus kopā turēdams, viņš uz zirga mugu-
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ras kājas stāvēdams aulekšus skrējis. Mājas viņam

bijušas labi uzkoptas; visi viņu bijušies un cienījuši.

Ari vēlākos gados viņam medinieka amats ne-

bija no galvas izgājis. Kad dažu reiz krogā krietnu

dūšu bija ietaisījis un pa nakti gāja uz mājām, tad

taurēja un gaudoja, ka visas malas skanēja un visi

ciemu suņi, kuri to jau labi pazina, saskrēja uz ceļa

priekšā. Ar šiem runādams, svilpdams un kliegdams,

viņš kā pats nelabais pa lauku dauzījās, kur tad visi,

kuri tuvumā gadījās, viņam ceļu grieza. Savās mā-

jās viņš valdīja kā karalis; ikkatrs no viņa bijās un

uz vārda izpildīja viņa pavēles. Laiku viņš teicās

ik reizes arvien papriekšu noteikt un izzināt, vai lie-

tus vai pērkons uznāks; tāpēc viņam ari visi zemes

darbi un it sevišķi siena ievākšana ļoti labi izdevās.

Labība viņam arvien labāk noauga nekā citiem kai-

miņiem. Viņam bija ari liels pulks bišu un krietni

uzkopts augļu koku dārzs. Ar zirgiem viņam it se-

višķi laimīgi gāja uz rokas, tā ka viņš ne mazumu ar

tiem varēja lepoties. Tā kādu reiz muižas kungs pra-

sījis no viņa pirkt ērzeli; vecais Dugais tam it lepni

atteicis, ka pats protot braukt ar labu zirgu. It īpaši

Jurģos un Jāņos viņš darīja alu un deva saimei dzert

cik uzgāja. Tikai viens pats pa nakti mājās nepa-

licis, bet gājis uz mežu vai citu kādu bailīgu vietu.

Čūskas un rupučus viņš nekad nesitis, bet tos glaudī-

jis un mīlinājis kā mazus kucēnus. Dažs teicās re-

dzējis, ka viņš dzīvas čūskas ņēmis rokā un ielaidis

sev azotē. Viņš varējis ari veselu sauju aizdedzi-

nātu skalu iebāzt mutē, bez kā tas būtu kaitējis; jo

viņam bijuši ugunsvārdi, ar kuriem varējis vislie-

lāko ugunsgrēku uz vietas noslāpēt. Vislabākais

šāvējs nevarējis ar flinti ne viņa cepurē, ne ari vi-

ņam pašam iešaut. Klēts un stalli tam arvien dienā

kā naktī stāvēja vaļā, bet nekad nedzirdēja, ka vi-

ņam būtu kas nozagts; jo ikviens zināja, ka viņš prot

zagļus piesiet. Dievu viņš nekad nelūdzis un grā-
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mātas nelasījis, tāpat ari baznīcā nemaz negājis.

Turpretim trūkumcietējiem viņš labprāt sniedzis pa-

līdzīgu roku. Ari bērnus viņš mīlēja; daudz reizes

garām ejot viņš mūs, bērnus, piesauca pie sevis un

izdalīja mums sarkanus ābolus, kurus viņš bieži līdz

paņēma, sabāzies platajā azotē.

Kādu reizi jauni nebēdnieki veco Dugo krogā

piedzirdījuši un ar varu mēģinājuši piespiest, lai sau-

cot velnu par nolādētu šķelmi. Bet vecais tikai at-

bildējis: „tas jau viņš ir!" Ar to nu uzmācēji nav

vis palikuši mierā, bet uzstājuši, lai viņiem sakot

pakal: „velns ir un paliek nolādēts šķelmis." To

vecais ne par ko nedarījis; tāpat par sitieniem daudz

nebēdājis, bet tikai smējies vien. Bet kad viens no

gudriniekiem ienesis ratu (vāģu) streņģi un ar to sā-

cis laistīt veci, tad gan lūdzies, bet velnu tomēr par

šķelmi nesaucis. — Savam vienīgam dēlam viņš iz-

rīkojis lielas kāzas: viesi ēda un dzēra vairāk dienu

un visādas rotaļas uzveda, pie kam arvien riņķoja

kannas ar veča pašdarīto gardo alu. Trešā kāzu

dienā laikam kāds veco bija aizkaitinājis. Kad viesi

sētas vidū rotaļas dzina un dziedāja, vecais piedau-

zīja ar rungu pie saviem daudzajiem bišu stropiem.
Bites gāzās kā melni debeši no stropiem laukā, pār-

plūda pa visu sētas vidu un sadzēla rotaļniekus, tā

ka tie kliegdami, brēkdami izklīda pa visām malām.

Vecais viens pats stāvēja dārzā, aplipis melns ar bi-

tēm. Kāznieki aiztūkušām acīm un uzpampušiem

ģīmjiem aizbrauca uz mājām. — Ļaudis runāja, ka

par šādām un daudz citām veča nebēdībām un grē-

kiem beidzot Dieva sods viņam uznācis. Viņa vie-

nīgais dēls, kuru tas loti mīļoja un ar kuru kopā abi

piekopa ari laivinieka amatu, reiz koleras laikā ar

laivu no Rīgas pārbraucis, saslimis ar šo sērgu un

pēc 3 dienām nomiris. Šis gadījums vecajam Duga-

jam ķēries ļoti pie sirds. Viņš aiz sirdēstiem pat

vienu veselu nakti apkampdams un skūpstīdams gu-



lējis dēla izdzisušām miesām blakus, kas pie rijas
vēsā piedarbā uz galda pagaidām bijušas noliktas,
kamēr atved šķirstu. Tomēr vecajam slimība nav

piemetusies; viņš dzīvojis pēc tam vēl vairāk gadus

spirgts un vesels.

Vēl pieminēšu kādu trešo man pazīstamo veci

iz tā laika sadzīves; tas bija vecais Puiga, Lindes

Puigu mājas saimnieks, Vecais Puiga nebija ne bur-

vis, ne labdaris, bet gan citādi liels teiku un stāstu

zinātājs un grāmatnieks, tā ka par viņu runāja, ka

burvji tādam grāmatu gudriniekam nekā vairs ne-

varot padarīt. Viņš pats ari ar to lepojās un dažu

reiz uzaicināja, lai taču kāds mēģinot to noburt. Vi-

ņam bija mājā krietni daudz grāmatu tiklab latviešu,

kā ari vācu valodā, jo viņš runāja un lasīja puslīdz

labi ari vāciski. Ar šo valodu viņš jaunās dienās

bija iepazinies muižā dzīvodams, kur to vecais Hana

lielskungs licis izmācīt par smalku kalēju un flinšu

meistaru. Vēlāk viņš ilgus gadus dzīvoja par mež-

sargu un Puigu mājās strādāja savu flinšu meistara

amatu. Šā amata dēļ francūži viņu 1812. g., Kurzemē

būdami, saņēmuši un veduši sev līdz, kur tam bijis

jāstrādā kopā ar viņu flinšu meistariem. Kad beidzot

franči, vilkušies atpakaļ, tad ari Puigam izdevies no

viņiem izbēgt un krietnu zirgu paņemt līdz. — Bez

tam Puigas tēvs zināja daudz ko pastāstīt no vēstu-

res par latviešu senatni, atliekas iz tautas mutes, kā

ari no vecām grāmatām, sākot no pašiem vāciešu

ienākšanas laikiem. Tā no viņa esmu dzirdējis no

bruņinieku laikiem dažas teikas par Lielvārdes veco

pili, kuras pa daļai izlietotas «Lāčplēsī".

Skolas gadi un pirmie sadzīves cīniņi

Ap 1850. gadu Lielvārdes draudzē ierīkoja drau-

dzes skolu. No ikkatra pie šās draudzes piederīga

pagasta piespiesti bija jāsūta 3 bērni šai skolā un tie
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jāuztur uz pagasta rēķina. Mācības laiks bija no-

teikts 3 ziemas, ikkatrā ziemā pa 4 mēnešiem. Mā-

cītājs ik pa 3 gadiem, pie bērnu pārklaušināšanas iz-

vēlējās no ikkatra pagasta 3 labākos lasītājus grā-

matā, kā ari katķisma zinātājus no galvas par drau-

dzes skolēniem. Tos tad ari atlaida pavisam no nā-

kamām pārklaušināšanām. Ar šādu izvēlēšanu pa-

godinātie bērni nevien paši, bet ari viņu vecāki to-

reiz diezgan lepojās. Sevišķi mātes teica: „Mans

dēls jau tik labi lasa, ka cienīgtēvs to ierakstīja

skolā."

Ari manim notika šī laime, no cienīgtēva kļūt

ierakstītam skolā. Tā es kā otra kursa skolēns sa-

biju Lielvārdes draudzes skolā 3 gadus, no

1853.—1856. gadam. Ar mani bija tikai tā starpība,

ka es ari pa vasaras laiku gāju skolā, tā sauktā vācu

klasē. Par šo skolas laiku mans tēvs pats skolotā-

jam sevišķi maksāja un ari gādāja par manu uzturu.

Draudzes skolas vācu klase toreiz sastāvēja no vi-

sādiem muižas amatnieku, melderu, modernieku

dārznieku, dažu krodzinieku un vagaru bērniem.

Tomēr šī klase nekādā ziņā nebija uzskatāma par

kādu augstāku skolas klasi; vienīgā starpība bija ti-

kai tā, ka viņā tās pašas pirmās elementārmācības

pasniedza vācu valodā. Turpretī zemnieku bērnu

klasē ziemā toreiz vēl vācu vokābuliem nedauzījās,

un tas bija loti prātīgi un lietderīgi. To pierādīja ari

toreizējie mācības panākumi. Jo triju skolas ziemu

laikā bez daudz mācībām no garīgiem priekšmetiem

panāca to, ka skolnieki skaidri lasīja, glīti rakstīja,

ari domu rakstus sacerēja bez pareizrakstības kļū-

dām. Tāpat galvas un tāfeles rēķināšanā tikām līdz

sabiedrības rēķiniem un dalām; ari ģeogrāfiju krietni

izņēma cauri par visām piecām pasaules dalām, gan

protams, pēc mācītāja Šultca toreizējām „landkar-

tēm". Bez bībeles stāstiem mācīja ari vēl baznīcas

stāstus un rūpīgi piekopa baznīcas meldijas un dzie-



309

dāšanu uz 4 balsīm. Bez skolas darbiem toreizējais
Lielvārdes skolas kungs un ērģelnieks Benevsky's

piekopa ari galdnieku amatu. Aiz klases un skol-

nieku guļamas istabas bija ierīkotas divas lielas darb-

nīcas, kur vairāki „dislerzelli" un ari pats meistars

Benevsky's pa laikam strādāja. Benevsky's bija no

agrākā Lielvārdes šķestera un ērģelnieka Rodmaņa

pieņemts par audžu dēlu. To pats mācījis kādās

skolas zināšanās, viņš audžu dēlu nodeva Rīgā iz-

mācīties galdnieka amatā. Ticis par cunftīgu gald-

nieku zelli, Benevsky's nonācis Lielvārdē pie sava

audžu tēva draudzes skolā un tur uzsācis strādāt

savu amatu. Še viņu mācītājs un baznīcas priekš-
nieks ieskatījuši par krietnu cilvēku un izvēlējuši par

draudzes skolotāju vecā Rodmaņa vietā, Benevsky's

pieņēmis uzaicinājumu, nolicis zāģi un ēveli pie ma-

las un 30 gadus vecs devies uz Valmieras skolotāju

semināru, kur 3. kursā (1846.—1849.) bijis par ār-

kārtīgu klausītāju (hospitantu) un sagatavojies pie

Cimzes tēva uz savu nākamo svarīgo amatu. Vēlāk

viņš diezgan krietni izpildījis pēc tā laika prasīju-

miem savu skolotāja un ērģelnieka amatu un tika

tiklab no draudzes puses, kā ari no saviem skolas

audzēkņiem cienīts un mīļots. Pēc skolotāja Benev-

ska par mūsu tuvāko priekšnieku un vadoni bija ve-

cais Croona mācītājs. Pats būdams pamatīgs lat-

viešu valodas pratējs, viņš gādāja ari par to, ka

draudzes skolā šai valodai ierādītu pirmo vietu. Mā-

cītājs Croons bija stipri konservātīvs; jo viņš iz-

skaidroja, ka zemnieku bērniem pilnīgi pietiekot ar

draudzes skolas mācību ari bez vēstures zināšanas.

Kad šie bērni pēc Dieva nolikuma nu reiz tāda kārta

radušies, tad viņu pienākums ari esot, nekad savu

kārtu neatstāt. Vecajam mācītājam ari pilnīgi iz-

devās sasniegt šās savas mācības nolūku; jo nezinu

neviena no viņa draudzes bērniem, kurš viņa laika
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butu apmeklējis kadu augstskolu, lai gan turīgu

saimnieku toreiz Lielvārdes draudzē netrūka.

Toreiz, 1855. un 1856. gadā, Krimas karš aiz-

ņēma visus prātus. Ari mēs, skolēni, kārīgi klausī-

jāmies kara notikumos un lasījām kara ziņas, kad

dabūjām kādu «Latviešu Avīžu" numuru, sevišķi par

slaveno Sevastopoles aizstāvētāju Todlēbenu. To-

reiz dažādi kara pulki gāja pa Maskavas lielceļu uz

dienvidiem. Pie Lielvārdes viņi turēja atpūšanās

dienu. Tad mums bija izdevīgs laiks noskatīties

viņu dažādos kareivju mundieros, spožajos ieročos

un dažādās rīkošanās. Tāpat noskatījāmies ari „dru-

žinos", kuri no Krievijas nāca uz Rīgu, Dinamindi un

Kronštati. Šos družinus sūtīja krievu muižnieki uz

sava rēķina; viņi sapulcēja savus dzimtslaudis, ie-

ģērba tos mundieros, un kronis deva ieročus; paši

viņi gāja līdz par vadoņiem virsnieku vietā. Tie bija

tautas kareivji, kuri ne vienu reizi vien grūtos laikos

palīdzējuši tēvzemi aizstāvēt pret stipru ienaidnieku.

Družinu starpā varēja redzēt dažu ņipru veci ar garu

sirmu bārdu; tas bija tēvs, kuru pavadīja kādi četri

viņa zaļokšņi dēli. Lielvārdes lielmāte, von Vulff

kundze, garām ejošos kareivjus atpūšanās dienās pa-

mieloja uz sava rēķina; nokāva vairāk vēršus gaļai

un izkroģēja vairāk vātis degvīna. Mēs, skolēni, ne-

vien noskatījāmies, kā kareivji rīkojās, bet gribējām

ari paši praktiski izmēģināties un kautiņus izkarot.

Ar lozi izdalījāmies divās partijās: krievos un tur-

kos, jo labā prātā neviens negribēja pie turku par-

tijas piederēt. Tad devāmies savstarpīgā cīņā ar

sniega pikām. (Tad tālāk seko sīkāks cīniņu ap-

raksts.)

Ap ziemassvētkiem Lielvārdes lielmāte pa rei-

zēm apmeklēja ari draudzes skolu. Tad viņa mēdza

skolēniem izdalīt kādas dāvanas, kā grāmatiņas,

rakstāmas lietas v. t. t. Viņa arvien paņēma ari
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līdz savu tolaik kādus 10 gadus veco dēlēnu, kurš,

mātei blakus nostājies, palīdzēja dāvanas izdalīt.

Ziemas svētku priekšvakarā uz lielmātes vēlēšanos

skolotājs mūs aizveda uz pili, kur lielajā zālē dedzi-

nāja ziemassvētku eglīti, pie kuras nodziedājām da-

žas dziesmiņas uz četrām balsīm. Pēc tam mums

atļāva no eglītes noraut riekstus, ābolus un visādus

citus gardumus. To darot, izcēlās liela burza un trok-

snis, spaidīšanās un daža jocīga sacīkstēšanās ap eg-

līti dēļ mantām, par ko kungi, zāles durvīs stāvē-

dami, gardi pasmējās. Kā otrs, mums labi pazīstams

muižnieks bija Rembates lielskungs fon Rautenfeldts,

kurš toreiz bija baznīcas priekšnieks un līdz ar to

ari skolas pārzinis. Tomēr šis mums tā nepatika kā

Lielvārdes lielmāte; jo viņš mūs nekad neapdāvi-

nāja, bet pie atlaišanas eksāmeniem gan stingri no-

prasīja mācības. Pa vasaras laiku, kad nebija tā

saukto pagasta bērnu jeb zemnieku klases, tad mums

vācu klasē bija daudz brīvāka dzīve. Skolotājs pats
daudz nopūlējās ar savu galdnieka amatu un lauku

darbus rīkojot; tad mums bija diezgan laika izskrai-

dīties pa Rumbas upes līčiem un viņas dziļajām, ro-

mantiskajām gravām ap Lielvārdes veco pili uz Dau-

gavas krasta.

Kur Dīriķu upīte iekrīt Daugavā, pašā ūdens

malā stāv divi lieli akmeņi. Viens no tiem ir četr-

kantīgs ar līdzenu virsu un izskatās kā rati jeb vāģi.

Otram akmenim ir stāva, asa mugura, un tas izska-

tās kā zirgs ar nosistu galvu, kura gul turpat zemē

pie paša zirga kājām. Ļaudis šos akmeņus sauc par

„
velna pajūgu", ar kuru velns kādu reiz gribējis pār-

braukt pār Daugavu no Kurzemes uz Vidzemi. Bet

Pērkons, Vidzemes pusē grauzdams, to pamanījis un

metis pār Daugavu zibeni, tā nosperdams velna zir-

gam galvu. No tā laika šie akmeņi palikuši Dauga-

vas malā guļot. Senākos laikos ļaudis pie šiem ak-

meņiem dedzinājuši Jāņa nakts ugunis; meitas ar
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vainagiem galvā uzkāpušas vāģos, bet puiši sēdējuši

akmens zirgam mugurā; visi kopā tad dziedājuši

priecīgas līgo dziesmas. Ari es kādā jaukā pavasara

dienā 1856. gadā sēdēju uz šiem akmeņiem — ne

priecīgi dziedādams, bet gauži raudādams. Raudāju

aiz sirdssāpēm par to, ka man bija jāsāk šaubīties

par visu, kam līdz šim bērnišķīgi biju ticējis; šaubī-

ties par savu audzināšanu un tām mācībām, kādas

līdz šim biju baudījis; jā, šaubīties par pašiem tiem

vīriem, kuri manu audzināšanu vadīja un pirmās
mācības pasnieguši. Bet par visu vairāk apraudāju

to apstākli, ka man bija jāatsakās no visas tālākās

izglītības skolās un jāapmāc kārums, šajā ceļā sa-

sniegt augstākas zinātnes, kuras tik loti vēlējos sev

iegūt.

Tas notika šadi:

Minētā 1856. gada aprīļa mēneša beigās mūs

atlaida no draudzes skolas, noturot atklātu aktu jeb

gala eksāmenu. Klāt bija ari baznīcas priekšnieks fon

Rautenfeldts, mācītājs, baznīcas aizstāvji (pērmin-

deri), bērnu vecāki un citi. Es dabūju pirmo numuru

un mani sapulces priekšā uzteica kā pirmo skolēnu,

ko baznīcas priekšnieka kungs dzīrās ievērot. Pēc

tādiem panākumiem griezos priecīgs uz mājām ar

lielām nākamības cerībām; jo rudenī domāju iestā-

ties Jaunjelgavas apriņķa skolā, kura bija vistuvākā

mūsu apgabalam. Bet mājās bija daudz kas pārgro-

zījies, kas man kavēkļus lika ceļā un par ko es ne-

biju iedomājies. Tēvs vairs nedzīvoja Dīriķu mājās

par saimnieku. Tajos neauglīgos gados, kad visi aiz-

ņēmās kroņa miltus, ari tēvs bija muižai un pagastam

nodokļus palicis parādā. Kaut gan šie parādi vēl ne-

bija tik varen prāvi, tomēr tos ņēma par iemeslu,

kādēļ uzteica (atsacīja) mājas. Tagad tēvs dzīvoja

Krauku mājās pie māsas vīra uz savu roku un do-

māja atkal uzņemt senāko vīndedža amatu. Tā tad

tēvs pats mani nespēja sūtīt apriņķa skolā. Atlika ti-
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kai viena cerība vēl — uz mācītāju; jo domāju, ka ar

viņa gādību varbūt varēšu iekļūt kādā brīvskolā. Tai

nolūkā tad nu ari šodien biju mācītāja muižā un izlū-

dzos savas turpmākas izglītības lietā padoma un pa-

līga. No iesākuma cienīgtēvs mani uzlūkoja brīnī-

damies; tad teica: „Mīlais bērns, ko tu esi iedomā-

jies? Es cerēju, ka mūsu mācības būsi labāk sapra-

tis un pēc tām turēsies. Vai tev nepietiek ar to,

ka pabeidzi draudzes skolu kā pirmais skolēns? Tās

zināšanas, ko tur ieguvi, pilnīgi pietiek priekš tavas

dzīves kārtas. Augstākas skolas un sevišķi augst-

skolas maksā lielu naudu; tās ir pieejamas bagātiem

kungu bērniem. Man pašam tagad divi dēli Tērbatā

studē; vai vari iedomāties, cik tie man izmaksā par

gadu? Bez maz divi tūkstoš rubļus! Un tur tiem

jāpaliek vismazākais kādi pieci gadi. Saskaiti nu, cik

tur naudas vajadzīgs! Gandrīz desmittūkstoš rubļu;
tā ka ari man diezgan grūti nākas tādus naudas

upurus nest. Tādēļ tev dodu to padomu, iet mā-

jās un apmierināties ar to, ko esi panācis. Ne ik-

katram Dievs licis augstākas kārtas ceļus staigāt. —

Tu esi labi mācījies un godīgi uzvedies; Dievs tev

ari tālāk palīdzēs. Ar Dievu, mans bērns!"

Ar to biju atlaists.

Manīju, ka nobālēju pie šiem mācītāja vārdiem;

un tad atkal kauna sārtums sakāpa man ausīs. —

Jo tiešām, ko es biju iedomājies! Par tādiem nau-

das apstākļiem dzirdot, kuri vienīgi atļauj iegūt zi-

nātnes, jeb «staigāt augstāko kārtu ceļus", man sāka

galva reibt. Kā reibumā es ari izgāju no mācītāja
muižas un pārcēlos pār Daugavu. Domas man tikai

tad sakārtojās, kad sēdēju uz augšā minētiem „velna

pajūga" akmeņiem un krietni izraudājos. Nauda un

bagātība
— līdzekli, ar ko sasniegt augstāku kārtu;

kur es, nabaga zemnieku puisēns, to lai ņemu? Te

nu atrados tādā stāvoklī kā jauns ērglēns, kurš pū-

lējas un mokās pacelties pār kalnu galiem zilos debe-
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šos, bet to nevar izdarīt, tādēļ ka negantas skrotis,

ļaunā brīdī izšautas, tam aizlauzušas spārnus. Kā

šis akmeņa zirgs, ar nospertu galvu nevar kustēties

ne no vietas, tāpat ari es jūtos tādu pašu spērienu

pirmo reizi savā jaunā mūžā — ar piecpadsmit ga-

diem — dabūjis no likteņa.

Bet žēlabas un raudāšana še nenieka nelīdzēja;
to beidzot nopratu. Vajadzēja uzņemties un darīt

kaut ko citu. Ilgi šauboties un pārdomājot nonācu

pie šāda gala sprieduma. Es sāku atzīt un pārlieci-

nāties, ka tas jau nekādā ziņā nevarēja būt par grēku,

ja es nepaliktu pie zemes, tas ir — nepaliktu tai kārtā,

kurā Dievs mani laidis pasaulē. Turpretī, ja es sevī

sajūtu dzenekli un spēku censties pēc kā labāka un

augstāka, — vai ar šo spēku un labu gribu — lai gan

pamazām un pa visgrūtākiem ceļiem — es tomēr ne-

varu iegūt tālāku izglītību, jā, pat mantu un augstāku

kārtu? Vai man nestāvēja visa zeme vaļā un nāka-

mība priekšā? Tiešām, tas bija vienīgais līdzeklis:

paļauties vienīgi uz savu pašu spēku un labo gribu un

cīnīties pret visu, kas manam nolūkam gribēja pretim

stāties. Jo tagad pārliecinājos, ka nevis Dieva no-

likums, bet cilvēka pašlabuma nolūki mani bija līdz

šim mācījuši un vadījuši un gribēja tagad atbaidīt no

tālākas cenšanās.

Tā pārdomājot, man palika vieglāki ap sirdi. Es

noslaucīju asaras un apņēmos nekad vairs neraudāt,

lai nāktu kas nākdams. Ar šādu apņemšanos vieglām

kājām nogāju mājās. Tur apmierināju ari vecākus,

kuri žēlojās par mācītāja cietsirdību. Tad dūšīgi vien

ķēros pie zemes darbiem mājā, laukā un pļavā, bet

pa vaļas brīžiem turpināju mācīties zinātnes no grā-

matām, kādas vien man bija iespējams iegādāties. —

Tā pagāja vasara un pienāca rudens.

Rudenī tēvs bija nolīdzis par vīndedzi kroņa Elk-

šņu muižā, Augš-Kurzemē, pie leišu robežām. Kad

nu šo darbu strādāja tikai pa ziemas laiku, tad es
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viens pats braucu tēvam uz turieni līdz, bet māte pa-

lika mājā. Elkšņu muižā nonākušiem, mums muižas

rentnieks (kāds Kurzemes muižnieks) paziņoja, ka

vīna dedzinātava (brankūzis) neatrodoties vis še

Kurzemē, bet otrā rentes vietā — leišos, Mirabeles

muižā, netāli aiz Pondeles miesta, ko tēvs agrāk pa-

visam nebija zinājis. Neatlika nekas cits, ka vēlā ru-

denī braukt turp, pa loti nelabiem ceļiem, gar vairā-

kām leišu sādžām, kā Poņimones, Pondeles v. c. sā-

džām. Pa nakti bij jāpārguļ žīdu krodzinieku netī-

rajos krogos. Še pirmo reizi ievēroju leišu un lat-

viešu līdzību; tāpat ari to, ka vairāk jūdžu platumā

gar robežām tiklab kurzemnieki, kā leiši runāja abas

valodas. Ari es pa nākošo ziemas gabalu iemācījos

jau puslīdz labi leitiski runāt. Toreiz leišos bija

dzimtbūšana un klausība muižās vēl pilnā spēkā. Tā-

dēļ ari degvīna dedzinātavas strādnieki visi bija

zemnieku klausītāji-darbinieki: vīrieši un sievietes.

Uz muižas stārasta paziņojumu viņi sanāca pirmdie-

nas rītos un palika visu cauru nedēlu līdz nākamai

pirmdienai pie darbiem dedzinātavā. Viņu apģērbs

un uzturs bija loti nabadzīgi. Ziemā viņi valkāja rup-

jas vadmalas bikses un tādus pašus svārkus vai ari

aitādas kažoku. Pār svārkiem vai kažoku arvien
bija pārvilkts trinīšs, balts linu vai pakulu audekla

mētelis. Šo pārvalku viņi nēsāja tiklab ziemā, kā

vasarā un tāpat vīrieši, kā sievietes. Kājās viņi val-

kāja lūku lapčas un galvā ausainas zvēru ādas cepu-

res; sievietes turpretī lakatus ap galvu. Visas sep-

tiņas nedējas dienas šie strādnieki pārtika ar rupju

pelavainu maizi, kur klāt pieņēma skābus, zosu tau-

kos sutinātus kāpostus. Netālu no Mirabeles muižas

atrodas katoļu baznīca ar mācītāja muižu, kur dzī-

voja divi priesteri, vecākais un jaunākais. Dievvār-

dus baznīcā noturēja vairāk reizes nedēlā, bez tam

sevišķās svēto dienās lielās mišas. Tādās reizēs sa-

pulcējās daudz laužu. Kamēr priesteri baznīcā lasīja
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mišu, ap baznīcu tirgojās visādām precēm, ēdieniem

un dzērieniem, turklāt trokšņodami kā jau tirgū. —

Sadzīvē leišos toreiz bija manāma dzīšanās apslēpt
leišu tautību. Ja kāds kaut kā bija varējis iekulties

labākos dzīves apstākļos, tas nometa trinīšus un val-

kāja polu īsos, šņorētos svārkus; tāpat ari kaunējās
runāt leitiski. Turpretī svešiniekiem, ja tie vai-

cāja pēc viņu tautības, visi atbildēja: „Mēs esam

katoli."

Mirabeles vīndedža vieta ilgi nepastāvēja priekš
tēva. Ziemā kāds Kurzemes žīds bij saņēmis bran-

kūzi uz renti, tā ka tēvam šo vietu vajadzēja atstāt.

Devāmies no leišu zemes atkal projām savā dzim-

tenē uz Liel-Jumpravas Krauku mājām — ar mazu

pelņu un diezgan lieliem izdevumiem.

Nākošā pavasarī, 1857. gadā mani pieņēma diev-

galda mācībā un Pūpolu svētdienā iesvētīja, lai gan

man vēl nebij pilni 16 gadi. Starp citiem tai pava-

sarī iesvētāmiem jaunekļiem mācītājs bij ari manu

vārdu saucis baznīcā no kanceles. Māte gan aizgāja

pie mācītāja parunāt, lai mani vēl atlaiž no diev-

ga'da mācības, jo esot daudz par jaunu. Turpretim

cienīgtēvs izskaidrojis: ja gluži sevišķu iemeslu ne-

esot atprasīties, tad lai ejot vien mācībā, jo esot diez-

gan pieaudzis un attīstījies miesīgi kā garīgi. Pats

mācītājs gan esot vecuma ziņā par kādu gadu pār-

skatījies, tomēr šāda agra iesvētīšana nākšot viņas

Andrejam tikai par labu tai ziņā, ka varēšot jau no-

stāties, tā sakot, uz savām kājām, kā pilnīgs kristī-

gas draudzes loceklis. Šo padomu māte tad ari pie-

ņēmusi, un tā es tai pašā pavasarī biju 2 nedēļas mā-

cītāja muižā dievgalda mācībā. Toreiz gāja puiši ar

meitām kopā; bijām vairāk kā simts jaunekļu. Mā-

cības ērbēģī cienīgtēvs noteiktās stundās izskaid-

roja ticības mācības un draudzes skolotājs mācīja

baznīcas meldijas un loti daudz bībeles pantiņu. Kā

dedzīgs runātājs, mācītājs Croons arvien panāca, ka
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visi mācekļi viņa vārdos uzklausījās. Jauniešiem no-

ritēja daža laba asara, kad mācītājs lika pie sirds dzī-

ves labās un ļaunās puses un paskubināja cienīt un

turēt savu ticību; dzīvot kā ticīgiem pieklājas diev-

bijībā un visā labā tikumībā. Pie tam viņš stāstīja
dažus piemērus no saviem piedzīvojumiem draudzē

par krietniem jaunekļiem, bet tad ari par noklīdu-

šiem, kuru ceļš aizvedis postā un nelaimē. Liecinu,

ka mums jaunekļiem, jaukā un dārgā piemiņā palika
šis mācības laiks un — izņemot tā laika uzskatus par

tautu un kārtu starpību mūsu tēvijā, kuru ziņā ari

Croons nebija svabads no aizspriedumiem — daža

laba pērle no viņa mācībām ir daudziem sirdī spie-

dušies un palīdzējusi spēku, nenogurstību un cerību

uzturēt grūtajā dzīves ceļā un likteņa cīniņā.
Pavasarī pēc manas iesvētīšanas tēvs aizgāja

dzīvot uz Lāčplēšu mājām pie brāļa, kas tur bija par

saimnieku. Še nodzīvojām tikai vienu gadu. Šai

laikā ari es piedalījos pie visiem darbiem mājā un

muižā, jo tagad skaitījos ar visām tiesībām jau pie

pilnīgi pieaugušiem. No tādiem darbiem še pieminēšu
divus: muižas riju kulšanu un plostu laišanu pa Dau-

gavu. No muižas kazaka uz kulšanu paziņoti, no vai-

rāk mājām jau svētdienas vakarā sanāca kūlēji; pa

diviem — vīrietis un sieviete — no ikkatras mājas.

Visiem bija jāpieteicas pie rijnieka. Turpat siltā rijā

ikkatrs no savas līdzdotās kules uzkoda vakariņas,

pie kurām ari netrūka — vismaz priekš rijnieka un

vecākiem kūlējiem — šņabis un alus, ko, kulšanā ie-

dami, saimnieku dēli un krietnākie bandinieki arvien

iegādājās, vai ari pats rijnieks uz ašķu gala rēķina no

tuvējā krodziņa bija dabūjis. Aizvienu muižas dar-

bos satikdamies, visi novada gājēji savā starpā bija

caur un cauri pazīstami. Tā tad ari pie vakariņām

un vēlāk laiku pavadīja diezgan omulīgā sadzīvē: vī-

rieši trieca un mēļoja; meitas uzdziedāja pa starpām

un puiši uzlēca dažu bičku uz māla plāna. Vēlāk no-
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gāza seru no ārdiem un uz tā vecākie vīrieši atstie-

pās, tāpat ar visām drēbēm un apaviem, kādu stundu

nosnaust, kamēr jaunie tērzēja un plosījās ar mei-

tām pa sera virsu, ka akoti vien putēja, līdz pat gailu

laikam, tas ir — līdz pusnaktij, kad sākās darbs ar

rijas izkulšanu. Šo darbu mēdza pabeigt vēl priekš

dienas gaismas, jo bija kādi 20 spēcīgi cilvēki, kuri
krietni strādāja. Pēc tam nāca atmiega laiks; tad

visi, tiklab vecākie, kā ari jaunie, stipri nostrādāju-

šies, atkrita mīkstajos salmos un tur nogulēja līdz

brokasta laikam. Pēc brokasta laika rijnieks patu-

rēja vētītājus un sijātājus līdz vakaram, kamēr citi

kūlēji, nomazgājuši rijas putekļus, devās ceļā uz mā-

jām, iesākot visi kopā, tērzēdami un dziedādami, vē-

lāk viens, otrs jau savās mājās iegriezdamies, līdz

pēdējais pāris vistālākās mājās nostaigāja. Visi bija

jautri ar priecīgu un labu apzinu, ka šoreiz savu

pienākumu izpildījuši, un nemaz nerūpēdamies par

rītdienu, zinādami, ka būs atkal cits darbs, citā kārtā

un vietā.

Tālāk A. Pumpurs sīki apraksta, kā plosti sieti, ūdenī

nolaisti un uz Rīgu aizpludināti. Labā laikā viss gājis vieg-
lāk un labi. Bet ja braucot sacēlies stiprs vējš vai vētra, tad

Lijušas pūles lielas plostus noturēt pareizā ceļā. Daudz rei-

zes vētra tos uzdzinusi uz sēkļiem, kur tie palikuši sēdot, vai

ari daudz nelabāki
— uz krāču akmeņiem, kur tad plenicas

saraustījušās un izjukušas, jā, pat cilvēku dzīvības aizgāju-
šas bojā.

Jauna laikmeta rīta stari

Lai gan tēvam nebija iespējams manu izglītoša-

nu turpināt ar skolām, tad tomēr viņš neapnicis pūlē-

jās izgādāt citu kādu vietu, kas manu stāvokli uzla-

botu un dzīvi pavieglinātu vairāk nekā zemes darbs.

Ar šo nolūku 1858. gada pavasarī abi ar tēvu nogā-

jām pie Rautenfeldta lielkunga uz Rembates muižu,

kur tēvs aprunājās, vai mani nevarētu muižā pieņemt
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kādā vietā. Minētais lielskungs atminējās par mani

vēl no mana draudzes skolas laika. Dažādi izrunā-

jies, viņš mūs pārsteidza ar šādu priekšlikumu. Viņš

esot nodomājis likt pārmērīt savu muižas un pagasta

zemi, jo turpmāk atlaidīšot zemniekus no klausības

un mājas atdošot uz renti. Tāpēc viņš gribot mani

pieņemt un pa šo mērīšanas laiku likt iemācīties par

zemes mērnieku. Par mācību, viņš protams, mēr-

niekam atlīdzināšot, bet vēlāk man došot mežkunga

vietu, kur, kā zināms, mērīšanas prašana esot vaja-

dzīga. Par visu to man jāapņemoties nokalpot 10

gadi un es dabūšot 40 rubļu algas un pilnīgas saim-

niecības pārtiku (deputātu). Ar mērniekiem biju ie-

pazinies, jo Liel-Jumpravas muižu jau toreiz mērīja.
Tur biju pie stigu dzīšanas un gāju ar karogu pie uz-

ņemšanas ar mērnieku galdiņu (menzuli). Mērnieki

bija toreiz loti cienīti un bīstami kungi, un tāpēc kādu

reiz par tādu tikt, bija vairāk nekā visi mani nā-

kamības sapņi. Tādēļ ari lielkunga piesolījumu ar pa-

teicību pieņēmām un tā paša 1858. gada Jurģu dienā

es aizgāju uz Rembates muižu dzīvot, kamēr tēvs tai

pašā pavasarī pārgāja dzīvot uz Lielvārdi uz muižas

zemes. No šā laika, ar septiņpadsmit gadiem, sākās

priekš manis patstāvīga un pašatbildīga dzīve ar vi-

siem pakāpieniem un slidenumiem priekš tik jauna

iesācēja. Drīz ari izrādījās, ka vajadzēja saņemt vi-

su enerģiju līdz ar lielu pacietību, lai varētu turēties

savā jaunajā stāvoklī. Visvairāk man bij jācieš no

tā laika aizspriedumiem. Toreizējā muižas dzīve, sa-

līdzinot ar zemnieku dzīvi, bija pavisam cita pasaule:

muižas amatnieki, sulaiņi, pavāri, kučieri un liels

pulks istabas meitu un jumpravu izturējās pret zem-

niekiem kā pusjunkuri, un ar sevišķu lepnumu, ja

daudzmaz prata buldurēt vāciski. Daudzi un dau-

dzas no viņiem dabūja ēdienu no tā sauktā otrā gal-

da, kamēr man bija jāēd pie saimes galda. Kad viņi

dzirdēja, ka lielskungs ar mani runāja latviski, tad
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smīnēdami raustīja plecus un ņirgājās: „Was will

so n Bauerjunge Revisor vverden?!" (Ko, tāds zem-

nieku puika grib tikt par mērnieku?) Tādu pašu

spriedumu daudzināja ari augstākie muižas ierēdņi,
kā muižas kungs un skrīveris, turklāt vēl piemetinā-

dami, ka lielskungs esot veiklā kārtā uz 10 gadiem

apgādājies ar jaunu, nadzīgu puisi. Vēlāk, sevišķi

kad ieradās mērnieks un iesākās mērīšanas darbi,

dievamžēl, gan tā izrādījās, kaut gan nevaru teikt,

vai lielskungs to ar apziņu būtu darījis. Mērnieks St.

pats bija dzimis latvietis, kāda Augš-Kurzemes kro-

dzinieka dēls. Viņš vēl nebija patstāvīgs mērnieks,

bet tikai palīgs, kura darbu citam vajadzēja apstipri-

nāt. Pēc tā laika ieraduma viņš cieši slēpa savu tau-

tību, pārgrozīdams ari savu vārdu un izturēdamies

par lepnu cittautieti. Ar mani viņš izturējās vispā-

rīgi laipni; tomēr vilcinājās praktiski ierādīt uzņem-

šanu ar mērnieku galdiņu (menzuli), bet visu laiku iz-

lietoja mani par stigu dzinēju un karogu nēsātāju, tā

tad par pirmo mērnieka puisi. Kad par savu vēlēša-

nos, ari iepazīties ar pašu mērīšanu, ierunājos, viņš

man arvienu atbildēja, ka par manu izmācīšanu par

mērnieku šie abi ar lielkungu vēl neesot pilnīgi noru-

nājuši. Vēlā rudenī un ziemā, kad mērīšanas darbi uz

laukiem beidzās, man atlika daudz vaļas; jo rullus zī-

mēja St. kungs viens pats. Man tā bez noteikta darba

esot, lielskungs teica, vai es negribot strādāt „diš-

lera" darbu, ko pie skolotāja Benevska jau būšot ie-

skatījies. Galdnieka darbu tiešām daudz maz pazinu

un tāpēc ari pildīju, ko lielskungs vēlējās. Tā ziemā

strādāju pie muižas galdnieka, bet vasarā gāju par

mērnieka puisi.

Tā tad tik tālu vien biju ticis pirmajā laikā savā

patstāvīgā dzīvē ar visu dedzīgo uzcītību, labām ce-

rībām un nākamības sapņiem. Tomēr apstākli drīz

pārgrozījās uz Daugavas krasta. Tur ausa jauna



laikmeta rīts, kas ari maniem dzīves uzskatiem deva

jaunu virzienu.

Bruņinieku ordeņa laikos Rembate piederējusi

pie Lielvārdes; vēlāk tā atdalīta kādam Volfenšiltu

dzimtas loceklim. Tagadējais īpašnieks Heinrichs

fon Rautenfeldts bija iesācis celt lielu pili un ap to

ierīkot parku. Muiža bija pilna visādiem amatnie-

kiem gan no Rīgas, gan no citurienes. Vakaros pa

vaļas laiku un svētdienās šie dažādu malu un kārtu

ļaudis uzdzīvoja loti jautri, dzēra, dziedāja un spēlēja

kārtis. Muižas krogos izvērsās loti trokšņaina dzīve,

pie kuras svētdienas vakaros piedalījās vai visa mui-

žas saime. Dzīres beidzās dažkārt tikai rīta pusē un

brīžam ar dažādām nekārtībām.

Jo raiba palika dzīve ap Daugavu, kad 1858.

gadā sāka taisīt Rīgas-Dinaburgas dzelzceļu. Tad

ieradās angļu inženieri, ceļu meistari un mašīnisti

no „prūšiem", kā toreiz sacīja. Inženieri un citi aug-

stākie ierēdņi apmetās muižās, kamēr vienkāršākie

krogos vai zemnieku mājās. Strādniekiem maksāja

līdz tam vēl še nedzirdētas darba algas, tā ka vien-

kāršs strādnieks bez lielām pūlēm nopelnīja pa die-

nu no I—2 rubļiem. Visi sāka iet pie dzelzceļa peļ-

ņā; nauda sāka griezties pa ļaudīm, un līdz ar

sadzīve sacēlās ari ikdienišķas pārtikas un tēriņa

ziņā...
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Pumpura vēstule

Mīļā E.!

Reizi sapņodams redzēju, kā lielā zālē daudz

jaunekli un jaunekles viens ar otru kopā tērzēja un

mīlīgi sarunājās. — Jūs sēdējāt atsevišķi uz kāda

zofā un mierīgi viena pate tos citus nolūkojāt. To re-

dzēdams, es gauži vēlējos Jums līdzā nosēsties un ari

kādus mīlīgus vārdus parunāties,, bet ikreizes, ka to

gribēju izdarīt, visas acis ar tik skaudīgiem un smī-

nēdamiem ģīmjiem uz mani skatījās, ka nevarēju ne

no vietas tikt; — noskumis par to, izgāju laukā, rau-

dāju un — uzmodos.

Gluži tāpat kā šai sapnī tas ir ar mani dzīvē no-

ticis. Sen jau esu vēlējies ar Jums par dažām lietām

skaidrāki izrunāties, bet nav man nekad izdevies Jūs

tādā reizē un vietā satikt, kur mēs caur liekām acīm

un ausīm nebūtu aizkavēti tikuši. Dažas reizes skolā

gribēju Jūs lūgt ar mani kādā citā kambarī, kur mēs

vieni būtum, iet kādu brītiņu parunāties; bet tad man

gāja tāpat kā tai sapnī, neiedrošinājos pie Jums pie-
iet un savu lūgšanu izsacīt; viss, ko runāt varēju,

bija arvien tas: „Ar Dievu, dzīvojiet veseli!" Sku-

mīgs aizbraucu projām un nožēloju pēcāk, ka tā biju

darījis. —

Tagad, kur es viens pats starp svešiem cilvē-

kiem mītu, un dažu vakaru kādā kambarītī sēdēdams

par savu mīlību un dzīvošanu pārdomāju, vēlētos ari

Jums šādas manas domas, ka vairāk nē, caur šiem

mēmiem rakstiem zināmas darīt, un visvairāk par

to. kāpēc gan tas līdz šim arvien noticis, ka mēs

ikreizes kā sveši satiekamies un kā sveši izšķira-



mies? — Cerēju, ka neļaunosieties, ja Jums šoreiz

pa latviski rakstu. Mūsu mīļā tēvu valoda gan ir

tik daudz vērtēs, ka mēs vinā savas dārgākās sirds

sajušanas izteicam. Tādēļ pieņemiet kā īsta tautas

meita šos vārdus, kuri gan liekā mīlestības saldumā

Jūsu ausīs neskanēs, bet jo vairāk patiesībā un uz-

ticībā. — Patiesība un uzticība, šie divi jaukie īpa-
šumi ir par visām lietām vairāk vajadzīgi tur, kur

divas sirdis viena otrai tuvojas, ja šie pietrūkst, tad

ari tā karstākā mīlestība var pārvērsties bēdās un

asarās, kas cilvēkus uz visu mūžu nelaimīgus pa-

dara. Šī ari bija tā pirmā lieta, kas mani gadiem no-

turēja, ka savu mīlestību Jums netiku izteicis kamēr

biju pats iekš sevim pārliecinājies, ka Jūs patiesīgi

mīlēju un ka savai mīlestībai ari uzticīgs palikt va-

rēšu. —

Šāda pārliecināšanās manim nebija vis viegli pa-

nākama, un tas notika, kā Jums jau reizi stāstīju,

caur manu pirmo nelaimīgu mīlēšanu un tagadējo

dzīves kārtu. Toreiz es neprasīju ne pēc kādas nā-

kamības — man tik svēts un dārgs bija tas brītiņš

klātbūdama laika, kurā savai mīlībai pilnīgi atjauties

varēju; toreiz nedomāju nemaz uz to, vai mani jau-

kie mīlības sapņi ari tiešām piepildīsies? — un — viņi

nepiepildījās vis; tiktens tos piepēži pārvērtīja par

sērām asarām. —

No tā laika esu cieši apņēmies, cik varēdams,

no tā sargāties,, ka lai vairāk sirdis manis dēļ neap-

bēdinātos un vairāk asaras par mani netiktu raudā-

tas, tādēļ ka savu apsolīšanu nebūtu turējis. Un ta

kā mana dzīvošana bij tādā vīzē iesākta, ka tik ar

gadiem varēju cerēt pastāvīgāku vietu saņemt, kur

kadu saimniecību vest varētu; un kad redzēju, ka

Jums nebija nekāda note gadiem gaidīt, kur tik dau-

dzi pēc Jūsu rokas kāroja, tad tiešām gan vajadzēja

labi apdomāties, kamēr drīkstēju Jūs iesākt bildināt
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un varēju domāt, ka man ar bus iespējams savu ap

solīšanu izpildīt.

Otra lieta, kas mūsu satikšanos aizkavē, ir šī:

Ka man, ja godu un visu kārtīgu būšanu apsargāt

gribu, pret Jūsu vecākiem un citiem familijas piede-

rīgiem ari kā svešam jāizturas. Kamēr ar viņiem

vēl nerunājis un viņu atļaušanu izlūdzis neesu, tik il-

gam man nepieklājas ar Jums vairāk satikties jeb ko

runāt, nekā tas ikkatram piederas, kam nekāda īpa-

ša daļa nav. Cilvēki arvien no mazuma lielas lietas

izrunā, tāpat ari par mums, pie visas sargāšanās, jau

daudz valodas izcēlušās; un pat Jaun-Piebalgā vis-

tālākās zemnieku mājās man daži prasījuši, vai tas

tiesa ka Jūs mana brūte esat. Ko gan Jūsu vecāki

no manis domātu, ja viņi tādas valodas dzirdēdami

un paši nekā nezinādami, vēl redzētu, ka es viņu

mājā kā nelūgts viesis arvien bieži atrastos? Viņi

mani turētu par goda neprātīgu un vieglu cilvēku —

varbūt jau tagad mani par tādu tura. Citās vietās

Piebalgā, kur pazīstams esu, daži man ir tāpat drau-

dzības pēc teikuši, lai tak, kad kādu reizi laiks atlie-

kot, viņus apmeklējot, no vecā skolas tēva neesu

par visiem šiem gadiem neviena tāda vārda dzirdē-

jis. Tā tad, nezinādams, kādā prātā viņš pret mani

ir, esu nodomājis agrāki nekā nerunāt, kamēr būšu

sevim tādu dzīves vietu sagādājis, kas manus vārdus

ari ar darbiem apliecināt varēs.

Trešā un vissvarīgākā lieta, kas mani ir piespie-

dusi klusu ciest, un vēl arvien dažu dienu un nakti

nemierīgu un noskumušu padara, tā esiet Jūs paši un

Jūsu mīlestība uz mani. —

Ko man palīdzētu vislielākā manta-un labākas

dzīves vietas? Ko man palīdzētu Jūsu vecāku laip-

nīga atlaušana, ja es nezinu, vai Jūs paši mani patiesi

mīlēt variet. — Tā jau veca lieta, ka ikkatris jaunek-

lis, kas ar prātu mīlē, uz savas nodomātas agrāki
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nerunās, kamēr daudz maz būs nomanījis, kā tā pate

pret vinu izturas, un vai tas ari varētu cerēt, ka tū'it

pie pirmās bildināšanas netiks atraidīts. — To pašu
ari es esu darījis; bet neesu par visiem šiem gadiem
neko daudz nomanījis, kas manu cerību varētu stipri-
nāt. Senāk jau provēju Jums tuvināties ar kādiem

maziem rakstiem un dziesmiņām, no kuriem gan va-

rēja nomanīt, kādas domas man bija — tomēr par
velti. Visās saiešanās, goda dienās un viesībās, kur

pēc tam satikāmies, man tā izlikās, it kā Jums viena

alga būtu, vai es tur esu jeb nē; nevienas laipnīgas
uzskatīšanas no Jūsu acīm nemanīju, un neviena

vārda nedzirdēju, kas uz kādu patikšanu būtu varējis

zīmēties; vienaldzīgus Jūs atradu, kad labu dienu de-

vu un tādi paši Jūs palikāt, kad ar Dievu sacīju.

Priekš diviem gadiem, kad ar mērnieku Bekeri strī-

dā sanācis, no šejienes projām gāju, es nezināju vis,
vai vēl kādu reizi uz Piebalgu atnākšu, to pašu ari

Jūs zinājāt un tomēr, kad toreiz Jums ar Dievu sa-

cīju, nevarēju nekā nomanīt, ka Jums tādas šķirša-

nās daudz maz žēl būtu. īsi sakot, Jūs pret mani tā-

pat izturējāties, kā pret ikkatru svešu cilvēku, ar ku-

ru gan kādu reizi satiekas, vienaldzīgi parunājas un

pēcāk, kad tas aizgājis, vairs tālāki par viņu nedo-

mā. — Un kad es pēc patiesības šai vidū īstens sve-

šinieks, kas katrā brīdī aiziet varēja, un kad redzēju,

ka še Piebalgā tās precēšanās tik vien familijās: kā

andeles vīzē izdarītas tika, tad, zināms, man bij jā-

domā, ka ari Jūs tādam svešiniekam savu uzticību

un vārdu nedosiet. — Tomēr tas uz visiem laikiem

tā nevarēja palikt, vienreiz man taču pirmām bija

jārunā, jo domāju savai šaubīšanai vienādi vai otrādi

galu atrast, un tā kā savā mazā cerībā tik vienīgi no

Jums daudz maz domāt varēju, jo tie citi man tiešām

nebūtu palīdzējuši, tad runāju vispirms ar Jums pa-

šiem; bet Jūs no savas puses man nekā neatbildējāt.
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tik vien norādījāt, ka ar Jūsu vecākiem papriekš jā-

runā. — To nu es tai reizē nevarēju darīt; jo, kā jau

minēju, man nebija iespējams savus vārdus ar dar-

biem apliecināt, tāpēc bijos, ka tāda iepriekšu runā-

šana varētu to lietu pavisam sajaukt un manu pēdīgo

cerību iznīcināt. Apsolīju tādēļ pēc viena gada laika

to visu izdarīt un tāpat ari Jūs nolikāt savu skaidrā-

ku atbildi uz to pašu laiku. Bet caur to es paliku tā-

pat kā bijis savā nezināšanā; un mans nemiers un

šaubišanās par Jums palika jo lielāki, kad dzirdēju,

ka tai pašā laikā daži pēc Jūsu rokas prasīja, kuriem
taču skaidra atbildēšana bija jādod; tādēļ ari mana

svešāda izturēšanās kā Jūs toreiz skolā paši bijāt

nomanījuši; bet es citādi nevarēju, man vēl tagad ar-

vien kā svešam jāizturas. —

Tik tāli par tām lietām, kas ir bijušas un kādas

viņas tagad ir. Cerēju, ka Jūs paši caur šo vieglāki

par mani spriedīsiet, un nopratīsiet, ka man ikreizes

nav bijis iespējams izdarīt, ko gan labprāt no sirds

vēlējos. Bet kā ta nu būs uz priekšu? — Laiks un

gadi paiet — pienāks ari tā diena, kur es Jūsu priekš-

šā stāvēdams un pats savu solīšanu turēdams ari no

Jums to gala vārdu izlūgšos; un tā kā no šī vārda

vienādi vai otrādi — visa mana dzīve atkal reizi

pārgrozīsies, tad lūdzu beidzot ari par to vēl kādus

vārdus no manas puses uzklausīt.

Ikkatram cilvēkam ir savs iekšķīgs nolūks un

mērķis, pēc kura tas visā savā dzīvošanā dzenas; un

cik spēdams pūlējas kā savu nodomātu mērķi aiz-

sniegt varētu. Šādu mērķi esu ari es izraudzījies, un

vienu no tiem grūtākiem, proti: tautas labklāšanu un

aizstāvēšanu. Caur to nu man, kā zināms, daudz

grūtuma un vajāšanas savā mūžā jāpanes būs.

Tagad iesākumā es cerēju, ka man laimēsies vi-

ņas pārspēt un sevim kādu mierīgu dzīves vietiņu sa-

gādāt, bet tak nevaru galvot, cik ilgi tas tā pastāvēs
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un kad atkal jaunas vajāšanas iesāksies. Kamēr es

viens dzīvoju, tik ilgam es par to gan daudz nebē-

dāju; man viena alga, kurā zemes stūri es dzīvoju un

kādus darbus es savas uzturēšanas pēc strādāju; pē-

dīgo maizes kumosu viņi man taču neatņems.

Bet ja sevim esu vienu dzīves draudzeni izvēlē-

jies, kurai līdz ar mani tie paši grūtumi jāpanes, un

ja vēl redzētu, ka viņa to nevar no mīlestības darīt,

tad gan tiešām divkārtīgi nelaimīgs būtu. Ja nu es

Jūs mīlēju, tad ari no sirds vēlētos Jūs uz visu mūžu

laimīgus redzēt.

Tādēļ lūdzu ari papriekšu labi pārdomāt, vai Jūs

ari varētu vienu tādu cilvēku mīlēt un savu dzīves

likteni ar viņu dalīt, kas savas tautas aizstāvēšanas

dēļ vajāts un ienīdēts tiek, un kuram bez tēvu zemes

vienam pašam platā pasaulē apkārt jāklīst, bez kā

tas kādas līdzcietīgas sirdis būtu atradis — un, kas

Jūs mīlēdams tomēr nevēlētos, ka Jums viņa dēļ

kāds grūtāks liktenis jāpanes būtu, kad Jūs varbūt

sevim labāku un vieglāku dzīves vietu izvēlēties

variet.

Tomēr, ja Jūs šo pārdomādami atrodiet, ka ma-

ni patiesi mīlēt un savu dzīves likteni dalīt variet

priekos un bēdās, tad uzticiet man bez šaubīšanās;

un — dodiet manim savu roku un sirdi — Jūs atra-

dīsiet iekš manim vienu uzticīgu draugu visā mūžā.

— Lai tad ari visa pasaule pret mums būtu un mūs

ienīdētu, mēs tomēr nepazudīsim, jo mīlestība visu

panes, visu piedod un pēcgalā visu uzvar. Miers,

prieks un laime mums netrūks ari tai vissliktākā bū-

diņā; jo tie, kas viens otru patiesi mīlē un kārtīgi

dzīvo un strādā, tie vēl nekad nav mūsu zemē boja

gājuši.

Šos vārdus esu uzrakstījis pēc patiesības, kā to

savā sirdī sajutu, vēlētos, ka ari Jūs viņus par patie-

sību uzņemtu un manim vairāk uzticētu, neka tas



līdz šim ir noticis; tad ari es varētu drošāki cerēt, ka

vienreiz manas skumjas zudīs un es savu laimi pie

Jūsu krūtīm atradīšu. Tomēr, ja liktens būtu nolicis,

ka mūsu dzīves celi viens no otra šķiras un Jūs pē-

cāk dzīvodami kādu reizi šos vārdus atgādājiet, tad

domājiet, ka tas bija sapnis, kur Jūs citu reiz, kad

vēl tēva mājā dzīvojāt, redzējāt kā viens svešs ce-

ļinieks garām iedams Jūs redzēja un sirsnīgi iemī-

lēja; tas pats Jūs laipnīgi uzrunādams lūdza, lai vi-

ņam ļaujat kādu brītiņu pie Jūsu kājām atpūsties;

bet Jūs, redzēdami, ka līdz ar šo ceļinieku ari liela

vētra uz mājas pusi sagriezās, tam pavēlējāt, lai tā-

lāk ejot; un — noskumis viņš aizgāja, pašā vētras

laikā... Tas bija sapnis — tāpat es ari domāšu —

un, tiešām, visa mūsu dzīvība ir tik vien — sapnis.

Daudz priecīgas un labas dienas velc Jums Jus

mīlēdams

A. Pumpurs.

Jaun-Piebalga, 24. jūnija 1871.
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Krievu ķērāji

Kā ņēma rekrūšus vecos krievu laikos

Izvilkums no aizsākta un nepabeigta romāna „Kurmi s".

Franči bij izdzīti no Maskavas un Krievijas. Na-

poleona armijas nodala, kura ieņēma Kurzemi un sa-

stāvēja pa lielākai daļai no prūšu pulkiem, ari steig-
damās bij atvilkusies atpakaļ un pārgājusi pār prūšu

robežām, kur tā galīgi izklīda. Kurzemē bij miers

un nodibinājās atkal kārtība. Ļaudis, sevišķi zem-

nieki, izklīda no lielajiem mežiem, kur pa kara laiku

bij sabēguši uri ierīkojās atkal katrs savās mājās.
Tie atdzina lopus mājās un izraka mantas, kuras bij

mežos zemē ierakuši, jo franči, jeb kā tos Kurzemē

sauca, prūši, citādi visu nolaupīja, ko vien kādā vietā

atrada nepaslēptu.

Līdz ar zemnieku ierīkošanos mājās un lauku un

līduma iestrādāšanu ieradās ari vinu kungi, tas ir

muižas īpašnieki, kuri daudz ari bij bēguši uz Rīgu

un pat tālākām Krievijas pilsētām. Sākās atkal ve-

cas klausības un nodošanas. Bet zemniekiem tās nā-

cās tagad divkārt grūti; jo, ko tie no frančiem bij

noslēpuši, to kungiem nevarēja noslēpt, tie prasīja

un ņēma kā savu īpašumu; bez tam vēl vajadzēja

kara laikā aizkavētos muižas darbus atdienēt un pa-

laistos tīrumus ar pavairotiem spēkiem iestrādāt un

apsēt. Bet ar to vien vēl nepietika.

Franči gan bij no Krievijas un Kurzemes izgai-

nīti, bet Napoleons bij svabads un varens. Tas bij
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Francijā no jauna sastādījis lielu armiju un ar to ap-

draudēja atkal visu Eiropu. Tādēļ Eiropas lielval-

stis, sevišķi Krievija, Austrija un Prūsija ar sabiedro-

tiem kara spēkiem stājās no jauna Napoleonam pre-

tim. Pēc grūtiem, bailīgiem cīniņiem bij pirmā uz-

vara iegūta, Napoleons atkāpās uz Franciju, savie-

notie kara spēki devās viņam pakaļ, galīgs miers

Eiropā tika panākts tikai ar Parīzes ieņemšanu un

Napoleona savaņģošanu. Tas notika 1814. gadā.
Pie Parīzes ieņemšanas ir gan ievainoti, gan krituši

kā dūšīgākie kareivji ari daži no mūsu latvju tautas

dēliem, kuri ar Krievijas kara pulkiem toreiz tur no-

nāca.

Bet kamēr šie dūšīgie latvju dēli pie Parīzes

savas asinis lēja, viņu tēvijā, Vidzemē un Kurzemē,

bija grūti laiki. Bez kungu klausībām un nodok-

ļiem bij vēl daudz kroņa klausības un nodošanas,

kā pasta nodošanas šķūtes, rekrūšu un kara spēka

šķūtēšanas un tā pr. Par visu vairāk ķezas un bē-

du bij toreizējiem pagasta amata vīriem ar rekrūšu

nodošanu. Jādod bij vairāk reizes gadā no katra

pagasta zināms pulks rekrūšu; bet nevis kā tagad ar

lozēm, kur jaunekļiem pašiem, pie cieta soda, jāie-

rodas lozējamā vietā, toreiz netika rekrūši lozēti, bet

vajadzīgais skaits kara dienestam derīgu jaunekļu

saķerti — un pagasta večiem, tā sauktiem tiesas

vīriem, tie bija pašiem jāsaķer. Bēgt varēja ikkatrs.

Un ja kāds izbēdza, tad tas šinī gadā netika nodots.

Var iedomāties, kā jaunekli slēpās pa ķeramo laiku.

Tie nevienu nakti negulēja istabā, bet pa pagrabiem,

rijas augšām, pelavu un salmu gubeņiem, pirts lāvām

un tā pr.

Ja nu šāda ķeršana iegadījās vasaras laikā, tad,

zināms, zēni pavisam mājas tuvumā neuzturējās, bet

mežos, kur tie palika nedēļām, pat mēnešiem. Vi-
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ņiem bij mātes, māsas un līgavas mājās, kuras tiem

piegādāja ēdienu un slepeni paziņoja, ja redzēja, ka

viņu slēpšanās vieta vairs droša nav, tad tās ar-

vien papriekšu tur ieradās un uzsauca: „Bēdziet,

krievu ķērāji nāk!"

Pagasta večiem šādos apstākļos pavisam nebūtu

bijis iespējams nodot savu rekrūšu skaitu, ja kāds cits

apstāklis nebūtu izpalīdzējis: tas bij nodevēji un spie-

gi. Toreiz pēc likuma nepastāvēja nekādas kara die-

nesta šķiras, kā: vienīgi dēli, familiju apgādātāji, brāli

jau dienestā v. t. t. Izņemot kroplus un kara dienes>-

tam pavisam nederīgus, katru, ko rokās dabūja,

ari saķēra un, ja cita nevarēja dabūt, nodeva rekrū-

šos neskatoties uz to, vai tas bij vienīgs dēls, fami-

lijas apgādātājs un vai viņam citi brāli varbūt jau at-

radās kara dienestā.

Šo ievērojot, pats no sevis saprotams, ka pagas-

tā familijas pa ķeramo laiku viena otrai uzglūnēja,

viena otru apvaktēja un dzinās izzināt vienas otras

slēpšanās vietas. Ja nu, piem. kādai familijai tā ne-

laime gadījās, ka viņas vienīgo dēlu saķēra, tad zi-

nāms, tēvs vai māte, vai māsa un līgava, ja zināja,

tūliņ uzdeva vietu, kur noslēpušies kādas citas fa-

milijas divi vai trīs brāli; saprotams, ka vienīgais dēls

tad tika atlaists un tie citi sagūstīti. Tā kā toreiz vēl

pastāvēja vecā latviešu patriarehāliskā familijas dzī-

ve, kur gandrīz katra mājas saime sastāvēja no vienas

familijas, tad tiesas vīri tik negaidot, visvairāk pašā

nakts vidū, iebruka kādās mājās un, ko tur saķēruši,

nelaida vaļā, kamēr tiem izteica, kur atrodas otrās

mājas saime. Tādā ziņā tiem aizvienu izdevās ar sa-

viem muižas palīgiem saķert un nodot vajadzīgo rek-

rūšu skaitu.

Daugavas mala, kur strauja Kazamačkas strau-

me beidzās, starp Lindes un Liel-Jumpravas muižas
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robežām, Kurzemes puse uz paša krasta atrodas

krogs, kuru sauc par „Robežkrogu".

Bij augusta mēneša beigas, kad kādas jaukas die-

nas vakarā minētā Robežkrogū notikās jautra dzīve.

Kungi bij visu dienu medībās bijuši un vakarā, ar ba-

gātu medījumu mierā būdami un uz mājām dodamies,

ļaudīm dzinējiem un meža sargiem Robežkrogū likuši

kādus spaiņus brandvīna un vairākas mucas alus iz-

dot nodzeršanai. Šie kungi bij Liel-Jumpravas

muižas bagātie Vietinghofi un Lindes baroni Hāni,

kuri kā kaimiņi bij savos robežmežos izrīkojuši lie-

lišķu kopēju jakti ar dzinējiem, suņiem un piķieriem,

pie kam piedalījās abu pagastu ļaudis un meža sargi.

Šie nu tad vakarā uzdzīvoja pie kungu dāvātā

šņabja un alus. Uz Daugavas krasta, zaļā placī*)

pie lielceļa bij uzstādītas alus mucas, brand-

vīna trauki un uz beņķiem sakrauti maizes kukuļi un

siļķei uzkošanai. Dzerot un uzkožot tika visādi joki

dzīti un spēles un sacīkstes izdarītas. Par visiem

veicīgākie pie sacīkstēm bij Lindes jaunais meža

sargs Puiga un Vietinghofa piķieris Dugais**) no

Jumpravas.

Dugais izveda visu savu jakts suņu tabunu uz

lielceļa, lika tam atvezt ari viņa jakts zirgu tāpat ne-

apsedlotu, tad jakts ragu paņēmis ar vienu lēcienu bij

zirgam mugurā stāvus uz kājām un, ar labo roku pa-

vadu saķēris, tas ar visiem suņiem laida, uz zirga mu-

guras stāvēdams, aulekšus pa lielceļu projām, pie kam

ar ragu izpūta „labu jakti"; tā kādu versti noskrē-

jis, tas apsviedās riņķī un atlēkšoja atkal atpakaļ uz

sapulces vietu un tur pieturējis viegli nolēca no zirga

*) laukuma.

**) Puigu un Dugaju kā sirmgalvjus sarakstītājs, bērns

būdams, vēl redzējis un no viņiem daudz piestāstīts par ve-

ciem laikiem noklausījies. Pumpura piezīme.
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muguras, ta ka neviens cirka jājējs to nebūtu labāki

izdarījis. Visi brīnījās; šo joku tam neviens nevarēja
pakal izdarīt. Tikai Puiga teica: „Tas ir piķiera māk-
sla jat; bet mums medniekiem vajag mākslīgi šaut,
iesim šauties!"

Visi tam piekrita.

Tika šauts visādos mērķos, ar skrotīm un lodēm

un izdarīti daudz mākslīgi šāvieni; tāpat ari dažas lie-
tas gaisā sviestas, kā cepures, pudeles, glāzes, pat

rieksti tika sašauti. •

Beidzot Puiga teica: „Nu labi; bet kas šajā mērķī

trāpīs ar lodi, ko tagad uzstādīšu?"

Tas paņēma no kungu krāsns virsus plānu skalu

un to iesprauda zemē tā, ka skala plānā kante stā-

vēja pret šāvēju; — nu vajadzēja uz trīsdesmit soliem
ar lodi trāpīt šo skala kanti.

Visi izmēģinājās — neka!

Viena vai otra puse skala mala melna vien pa-

lika no svina lodēm, bet pati kante netika pāršauta.

Te nu paņēma Puiga savu flinti, pielādēja un iz-

šāva, un raug — visiem par brīnumu, skala kante bija

pāršauta ar lielu robu!

„Tas bez velniem neiet! Nudien viņš ir burvis!"

sauca Dugais.

„let gan bez velniem", atskanēja kada skala vī-

rišķa balss tiem aiz muguras.

Visi atskatījās atpakaļ.

Tur stāvēja slaiks, stalts jauneklis un uzlūkoja

strēlniekus dedzīgām acīm. — Tas bij visiem klāteso-

šiem pavisam nepazīstams. Drīzi ari no Dau-

gavas krasta uzkāpjot, kur redzēja nupat kā piebrauk-

tu piesietu laiviņu, pie pirmā biedrojās otrs sveši-

nieks, kāds liels plecīgs vīrs, varbūt pusmūža gados.

Viņš laipni sveicināja sapulcējušos un teica, lai viņi

netraucējoties, šie abi esot ceļinieki no Kokneses pa
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Daugavu atbraukuši un, vakaram pienākot, gribot še

krogū par nakti palikt. Viņš jauno cilvēku aiz svār-

kiem pavilcis teica: „Nāc, iesim krogū nakts gulu sa-

gatavot."

«Pagaidiet jel!" sauca Dugais. «Papriekšu ie-

baudiet no mūsu šņabja un alus; iepazīsimies, un tad

lai šis jaunais cilvēks izskaidro, kā Puiga varēja bez

velniem sašaut skala kanti."

Abi svešinieki bij ar mieru.

«Dodiet man flinti un vienu svina lodi," teica jau-
nais.

Tam iedeva.

Viņš, paņēmis lodi, sasita to starp divām cirvju

pietīm plakanu, tad ielēja flintē tā, ka lodes plakanā

puse stāvēja šķērsām pretim pret skala kanti — un

tad nomērķējis izšāva, un redzi, skala kante bij pār-

šauta! —

Visi atpleta mutes.

„Ja, ta mes ar' varam!" tie sauca.

„Es no muguras pienākdams redzēju, ka jūsu

strēlnieka burvis ari ar tādu lodi pielādēja savu

flinti," svešais izskaidroja.

«Man citas negadījās," atteica Puiga saīdzis.

Varēja redzēt, ka tam nemaz nepatika, ka sve-

šais jauneklis bij viņa strēlnieka stiķi noskatījies un

citiem izskaidroja.

Bet Dugais pārlēca no priekiem pār divām alus

mucām, sakampa jaunekli aiz pleciem un sauca: «Tu
esi velna zēns! Nāc, iedzersim! Saki, kā tevi sauc?"

«Es esmu Kurmis, no Vidzemes — un mans otrais

biedrs ir mans radinieks Porietis, Kokneses krodzi-

nieks."

«0, tad jau mes esam abi vidzemnieki un kai-

miņi; es esmu Dugais, Liel-Jumpravmuižas piķieris,
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un musu kungi ir ar jūsējiem vel radinieki, esam dažu

reiz kopā uz jakti bijuši."

„Kas mums gar kungiem par dalu; es viņus neie-

redzu," atteica Kurmis, un vina acīs iesāka zibēt kā

uguns. Dugais tāpat droši izturēja vina skatienus,
tad teica: „Es tevi saprotu; vai domā, ka es esmu

kāds kungiem pielīdējs? Nebūt ne, es dzīvoju pie

kungiem tik tādēļ, ka man tā labi klājas; es ēdu un

dzeru gandrīz to pašu ko kungi un esmu savā ziņā ari

pats kungs. Manā rīcībā stāv daudz zirgu un suņu

puišu, kuriem tik vajaga uzsvilpt, un tad ir darīts. Bez

tam zinu, ka esmu saviem kungiem vajadzīgs, jo tālu

visapkārt neviens piķieris savu mākslu tik labi ne-

prot kā es, to saku bez lielības."

Kurmis bij visu laiku uzmanīgi noklausījies Duga-

ja stāstā un viņa acis pie tam zibēt zibēja; bet tagad

tā ģīmis tā kā aptumšojās, kad teica: „Es loti priecājos

par tavu dūšību un izmanību, tādiem vajaga būt mū-

su šālaika jaunekļiem, lai pavisam netiekam zem kā-

jām nomīti. Tomēr pie visas tavas krietnības tu, ar

kungiem kopā dzīvodams, taču ari vienu dalu palīdzi

noplītēt mūsu nabaga brāļu grūtā darba sviedrus —

un tas pēc manām domām nav labi."

Dugais atkāpās soli atpakaļ, varēja redzēt, ka

tam pavisam negaidot nāca šis pārmetums, tad uzlū-

koja ilgi Kurmi ar tādām acīm, kā skatās uz savu ie-

naidnieku; beidzot teica mierīgi mīkstā balsī: „Ne,

tev es to ļaunā neņemu, lai gan neviens cits man to

nesodīts nebūtu teicis. Ja nu es artu un sētu un tāpat

svīstu, kā šie citi brāli, vai tu domā, ka manā vietā ci-

ta nebūtu, kas tos sviedrus palīdzētu noplītēt? Ne-

vis viens, bet desmitiem pieteiktos un atnāktu vel

tāds pats vāczemnieks, kā Lindē tagad, kas mus_ ap-

smiedams par bauriem sauc, bet citādi ir sarunāties

neprot. Tādēļ, kamēr tādu pagānu ielaist, es labāk

pats šo vietu ieņemu, par to es nemaz neesmu uzpu-
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ties, es satieku ar visiem saviem nabaga brāļiem, zinu

viņu grūtumus un palīdzu tiem no savas puses cik

spēdams. Ja kādam maizes pietrūcis, tas iet uz mui-

žu izlūgties pāris pūru rudzu; muižas kungs nedod —

zemnieks galvu nokāris iet uz galma vārtiem; redzu,

pasaucu: kaimiņ, kas tev ir? Zemnieks izsūdz savas

bēdas; es tik klāt pie muižkunga, saku: tam cilvēkam

jāpalīdz, un zemniekam ir rudzi rokā. Muižkungs zin,

kādā svarā es stāvu pie lielā kunga un bez kavēšanās

izpilda manu vēlējumos. Tādu piemēru ir daudz, ko

varētu pateikt, bet pietiks ar šo vienu. Redzi, tā es

varu saviem brāļiem atkal labu darīt par to, ka dzīvo-

ju no viņu sviedriem, bet tas nebūtu, ja cits manā

vietā viņu sviedrus ēstu. Bet ko mēs te pļāpājam, —

iesim krogū, citi tur jau sagājuši, es ar saviem puišiem

un suņiem ar' šepat pa nakti palikšu, jo šovakar jau

par vēlu notikt uz Liel-Jumpravu."

,Pagaidi vēl," sauca Kurmis, „tā mēs nešķira-

mies," un tas aizstājās Dugajam priekšā. Viņa slai-

kais stāvs pieņēma visu savu staltumu, skaistais ģī-

mis bij kā apskaidrots un tumšzilās acis zibiņus meta.

„Brāl'!" sauca tas apkampdams Dugaju. ~Ja tā lieta

tā stāv, tad tev esmu netaisnību darījis un to es neva-

ru ieciest, kamēr katru, kas citiem netaisnību

dara, esmu gatavs vai miltos saberzt. Piedod man,

brāf, un, ja gribi, slēgsim draudzību uz visu mūžu,

lai nav mūsu starpā neviena nodevēja! Es nezinu,

cik tāli mūsu celi var šķirties, — bet vienalga, kur ar'

mēs katrs neesam, mūsu uzdevums lai ir, nelikties se-

vi nomīdīt un palīdzēt ari mūsu citiem brāļiem turēties

uz kājām; tagad ir kara un grozības laiki visās zemēs,

var pie tam ari latviešiem nākt citi laiki. — Ak, ja tas

nebūtu tik pazeminoši, es brīvā prātā ietu karapul-

kiem līdzi un ņemtu dalību visos kautiņos, visās ze-

mēs priekš tautu svabadības; bet tā kā viņi gribēia

mani saķert un kā dumju puiku nodot rekrūšos — nē.



ar to tik es nebiju mierā, es zvēlu pašam pagasta ve-

cam tā pa galvu, ka tas bez samanās kā sapuvis noli-

kās gar zemi. — Visi sāka kliegt, ka es esot vinu no-

sitis; — to nezinu, jo man neatlikās laika pārliecinā-
ties: pirmā sajukuma brīdī biju mežā iekšā un vēlāk

ar savu radinieku Porieti ieklupām iaivā un laidāmies

pa Daugavas straumi uz leju, kamēr vakarā še pietu-
rējām; man kādā vietā jānoslēpjas, kamēr pirmais uz-

traukums pāriet, citādi, tu zini gan, kāds sods mani

gaida, un ja tiešām pagasta vecis būtu pagalam, lai

tas tik no manas dūres krita, tad pavisam vairs ne-

drīkstu savā dzimtenē rādīties. Porietis mani pava-

dīja, lai zinātu, kur man izdodas paslēpties.

„Un es zinu priekš tevis tādu vietu," teica Dugais

priecīgs. „Tās ir mana drauga, jaunā Kraukās saim-

nieka mājas. Mājām ir visapkārt meži, bet pašās eg-

lēs atrodas alus brūzis un kalēja smēde, tur slēpjas no

„krievu ķērājiem" ari saimnieka paša pusbrālis; tur

jūs ne pat jods neuzies, par to gādās Dārtina, saimnie-

ka māsa. Ak, Dārtina ...
Bet iesim nu krogū; es tevi

iepazīstināšu ar savu draugu, Kraukās saimnieku,

kurš šepat atrodas, un jau šonakt tu vari ar viņu kopā

aiziet; māja no šejienes tikai kādas piecas verstes. ne-

tāli no Lindes lielā meža robežstigas."

„Tas ir brangi, Dārte! Silti plāceņi ar šodien kul-

tu sviestu un medus kāres, tas pēc pirts labi smē-

ķēs; bet atnes mums ari alu ar zara kannu, tas ar'

derēs, jo pēc krietnas pirts siltuma dzert tikpat

daudz slāpst, kā ēstgriba ierodas." Tā runāja Krau-

kās jaunais saimnieks uz savu māsu, kad ta smēdes

istabiņā uz balti apklāta galdiņa sestdienas vakara

vakariņas uzlika. Pie galda sēdēja bez vel

viņa pusbrālis Andrejs un ciemiņš Kurmis. Pēdējais

bij, kā zinām, uz Dugaja ieteikšanu jau kādas dienas

33722
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Krauku mājās uzturējies un bij no visiem mājas ie-

dzīvotājiem ticis laipni uzņemts, bet ar savu stalto

augumu un izveicīgo apiešanos tas ari iemantoja vis-

pārīgu patikšanu, ir pat pie Dārtiņas, kura bij skais-

tule, liela grāmatniece un tādēļ vēl kā krietnākā saim-

nieka meita diezgan izveicīga.

Kādā svētdienas pēcpusdienā pie pusdienas gal-

da, ēdot un alu iedzerot, sevišķi valdīja laba omulība.

Kad ari Dārtiņa ņēma dalību pie sarunām, viņu pastā-

vīgi nolūkoja trīs pāri acu, vai kādām no šīm acīm tā

neuzmetis sevišķu laipnu skatienu. Bet Dārtiņa iz-

sargājās, tā bij pret visiem vienādi laipna. Tikai kad

pret vakaru Puiga uzaicināja viņu pavadīt un pie tam

kādu laiciņu iegriezties Robežkrogū, Dārtiņa pietvīka

un nemierīga sacīja uz Kurmi: „Jūs tak neiesiet vi-

ņiem līdzi?"

„Kadel ne, Dartiņ?"

„Nu tā, es domāju, jums tak jāpiesargās, diezin

kādi ļaudis svētdienas vakaros pa krogiem nestaigā?

Tāpat ari Andrejs lai neiet viņiem līdzi."

„Es domāju, Dārtiņ, tās ir veltīgas bēdas," teica

Dugais, „šorīt muižā neredzēja neviena tiesas vīra

un nekādas sagatavošanās uz rekrūšu ķeršanu. Tu

zini, ka es pirmais jums to paziņotu, ja kas būtu ne-

drošs. Andrej, vai tu nāksi mums līdzi?" tas vaicāja

saimnieka brālim un uzskatīja Kurmi pētošām acīm.

Andrejs īsi atteica, ka iešot uz Robežkrogū un,

lai gan Kurmim tāda krogū iešana nepatika, tad to-

mēr tas, vienkārt, negribēja izrādīt, ka bīstas, un, otr-

kārt, iemeslu nedot, ka vēlas palikt viens ar Dārtiņu

mājās, tādēļ ari atteica: „Es pilnīgi piekrītu Dugaja

paziņojumam, ka mums nav ne no kā jābīstas, un, ja

ar' kāda maza saduršanās ar kaut ko notiktu, tad es

labāki vēlētos pie tās būt klāt, nekā atrauties, tādēļ

iešu ari es līdzi uz Robežkrogū." Dārtiņa vairāk
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šanos, Dārtiņ!" tai visi pakal nosauca. Pēc tam tie,

izņemot pašu saimnieku, kurš ar rīta agriem darbiem

aizbildinājās, aizgāja uz Robežkrogū.

Kamēr Kurmis uzturējās Krauku mājās>, to stipri

meklēja ap Koknesi. Pagasta vecākais, kuru pie

ķeršanas tas bij zemē pasitis, gan nebij nosists; tas

pēc kādām stundām atžirba, tika aizvests uz mājām

un pēc kādām dienām bij jau pavisam vesels. Bet

šo Kurmja pretestību tas nevarēja paciest; viņš ar

muižas valdes palīdzību izlietoja visus spēkus un va-

ru, lai Kurmi dabūtu rokā, pēc kam to papriekšu

bargi sodītu un tad nodotu rekrūšos. No muižas un

pagasta bija sarīkoti un izsūtīti pulks izlūku, meklētāju

un ķērāju uz Kurmja pēdām; bij ticis zināms, ka tas

ar savu radinieku Porieti laivā bēguši pa Daugavu

uz leju. Porieti apcietināja un tirdīja, bet no viņa

beigās vairāk neizzināja, kā to, ka viņš gluži nevai-

nīgā ziņā Kurmi pavadījis līdz Lindes Robežkrogum

un tālāk par bēgļa likteni neko nezinot; pēdīgi Po-

rieti vajadzēja atlaist. Bet tādēļ Kurmja meklētāji

vis nelikās mierā; tie vismaz zināja, ka tas meklē-

jams uz leju gar Daugavmalu. Tā tad minētā svēt-

dienā, kad Krauku māju ciemiņi bij aizgājuši uz Ro-

bežkrogū, Kokneses pagasta vecais ar savu ķērāju

pulku nonāca Jaunjelgavā; tur tie piebiedrojās zaldā-

tu komandai, citiem pagasta večiem un šķūtniekiem,

kuri jau saķertos rekrūšus veda uz Rīgu. Toreiz rek-

rūšus uz nododamo vietu veda tāpat kā arestantus,

sasietus, zem stiprām zaldātu vaktīm. Caur Liei-

Jumpravmuižas Kurzemes apgabalu cauri braucot,

tiem piebiedrojās ari turienes rekrūšu vedēji, un visa

šī karavāna, sastāvoša no zaldātu komandas zem

viena unteroficiera, šķūtniekiem, pagasta amata vī-

riem un sasietiem rekrūšiem, devās pa Kurzemes liel-

ceļu gar Daugavmalu uz Rīgu.

33922*
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Vakarā, pie Robežkroga notiekot, tiem nāca

pretim kāds mednieku mundieros ģērbies ūsains vī-

rietis, tas deva zīmi, lai pieturot; braucēji apstājās,

ūsainais, tas bij Lindes piķieris, ar kādiem lauztiem

latviskiem vārdiem pūlējās izskaidrot, lai esot uz-

manīgi, jo krogū atrodoties bēgli. Pagasta veči sa-

purinājās. Kokneses vecākais raudzīja pierunāt ko-

mandas vadoni, lai palīdzot viņam bēgļus sagūstīt:

tam bijis briesmīgas bailes no Kurmja, ja tas varbūt

krogū atrastos. Unteroficieris apsolīja palīdzēt. Tas

klusi aplenca krogu, pielika vaktis pie durvīm un

logiem un tad pats ar citiem zaldātiem ar izvilktiem

zobeniem devās krogū iekšā, no pakaļas viņiem pa-

gasta veči ar saviem palīgiem.

Krogus sānu istabā pie galda sēdēja Puiga, Du-

gais, Krauku Andrs un Kurmis. Tiem bij alus kan-

nas rokās, kuras sasita, dzēra un omulīgi sarunājās

par nākamību: tautas labākiem laikiem, latvju dēliem

un zeltenēm, no kurām pēdējām Dārtiņa ieņēma pir-

mo vietu. Te istabas durvis tika ar sparu atgrūztas

un istaba pildījās ar zaldātiem. Pie vaļējām durvīm

nostājās pagasta vecākie. Kokneses vecākais uz-

sauca Kurmim: „Aha, tu ar še esi, nu pagaid, putniņ,

tagad izlīdzināsimies!"

Pie galda sēdošie pirmā acumirklī palika kā ap-

mauti: pavisam negaidīts nāca viņiem šis uzbru-

kums; sevišķi Dugajam bija neveikli ap dūšu, jo tas

bij apgalvojis, ka šodien nekādas ķērāju briesmas

nedraudot. Viņam pašam un Puigam, zināms, ari

nekas nevarēja kaitēt, jo tie kā muižas ierēdņi bij no

kara dienesta atsvabināti; bet totiesu jo sliktāk va-

rēja klāties Kurmim, kuru gaidīja nozieguma sods;

un kā lai tas attaisnojas priekš Dārtiņas par viņas

brāli Andreju? Dugais skatījās uz logiem, — bet tur

redzēja zaldātus ārpusē stāvam. Par visiem drīzāk
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saņēmās un apmierinājās pats Kurmis. Tas uzcēlās

taisni stāvus un, zibsnošām acīm pagasta vecāko uz-

skatīdams, tam teica: „Es ari domāju, ka nāks laiks,
kur mēs pavisam izlīdzināsimies, tik ilgām lai pie-
tiek ar to atmiņu, ko jau no manis dabūji." Mierīgi
tas ļāvās no zaldātiem sevi apcietināt. Tiem abiem

ar Krauku Andreju sasēja rokas uz muguras, nosē-

dināja lielajā krogū uz galda un pielika vaktis.

Citi saķertie rekrūši ari tika krogu ievietoti, zal-

dātu komanda palika še pa nakti.

Pa tām starpām Dugais bij pazudis. Tas bij klu-

pis savam zirgam mugurā un aulekšoja uz Kraukām;
tur noskrējis, paziņoja notikumu. Var domāt, kā tu-

rienieši iztrūkās. Sievieši sāka raudāt un vaimanāt,

jo pēc tā laika jēdziena kādu familijas locekli atdot

rekrūšos bija tikpat daudz, kā to nodot grūtam, nezi-

nāmam liktenim uz visu mūžu, bez cerības, ka to vēl

kādu reizi redzēs.

«Dosimies tūliņ turpu, uz Robežkrogū," teica

Dārtiņa, noslaucījusi asaras, „varbūt ka vēl ko va-

ram līdzēt. Ak, man jau šodien tā bij, it kā kāds

būtu teicis, ka nelaime notiks. Kad jūs taisījāties iet,

man palika tik grūti ap sirdi, bet Kurmja dēļ es kau-

nējos tālāk pierunāt, lai viņi ar Andreju labāk paliek

mājās. Redz, kas nu ir no tā!"

„Ja tik to zaldātu, krievu, tur nebūtu," teica Du-

gais, „tad lai jupis norauj, ja mēs pa nakti viņus ne-

dabūtu vaļā, bet tā, ko lai izdara pret tādu spēku un

vēl apbruņotu ar ieročiem; tomēr, leciet zirgiem mu-

gurā, dosimies turpu." Jāpiemin, ka Dārtiņa jāja ne

sliktāki par vīrieti.

Kurmis ar Andreju starp citiem rekrūšiem sēdēja

uz lielā krogus galda. Te ienāca ari Lindes piķieris

un pāris reizes, rokās saspiedies, pārstaigāja pa kro-

gu no viena gala līdz otram, tad nostājās Kurmim
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priekšā un sāka to gan pus pa latviski, pus pa vā-

ciski neģēlīgiem vārdiem gānīt, bāza tam knipjus

zem deguna un kliedza: „Redz, Pauerjunge, to es iz-

darīju!" Kurmis no iesākuma izturējās rāmi; bet te

ienāca pa durvīm Dārtiņa ar savu brāli Krauku saim-

nieku un Dugaju. — Vienā acumirklī tas izrāva rokas

no striķu cilpām, uzlēca stāvus un ar salocīto cieto

striķi piķierim lika tādu belzienu pa ģīmi, ka āda pār-

sprāga, asinis tecēja un tas vaimanādams ieskrēja

kaktā.

Kokneses pagasta vecākais iemuka sāņistabā;

zaldāti gribēja to ķert, bet Kurmis tiem lielišķi at-

māja ar roku, uzsaukdams „pastoitje". Un pie unter-

oficiera atgriezies, visiem par brīnumu teica pa krie-

viski: «Nelieciet vis mani sasiet, es nebēgšu, es iešu

jums labā prātā līdz tūliņ uz Rīgu, vediet mani tur

pie sava komandiera, es gribu kara dienestā iestāties

kā savvaļnieks; bet ne mūžam necietīšu šo pazemo-

šanu, ar kādu tie mužiki ākstās. Es negribu, ka ar

mani apietas kā ar arestantu, un šo manu biedri —

tas rādīja uz Krauku Andreju — ari atsvabinājiet:

es galvoju par to, ka tas neizbēgs." Kurmis bij fran-

ču kara laikā pie Kokneses bieži saticies ar krievu

zaldātiem un iemācījies ari valodu.

„Molodec!" teica unteroficieris, „tā ir cita lieta.

Palieci pie mums un esi brīvs, nevienam staršinam

nav vairs ar tevi nekāda daļa, lai viņi tavā vietā ķer

citu, tu būsi manā pulkā smuidrs zēns un pēcāk ari

pats vēl unteroficieris. Komandieris priecāsies par

tādu zēnu."

Kamēr visi stāvēja mutes atplētuši, Dugais pie-

gāja pie Kurmja un tam paklusi teica: «Klausies, ko

tu dari? Mēs tak gribējām tevi vēl kaut kā glābt;

varbūt pie unteroficiera un zaldātiem varētu ar

naudu ko izdarīt un tiem citiem
...

tu zini..."
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„Nē, draugs," teica Kurmis, „man citas glābša-

nas nav, esmu viņiem jau tik tālu iesālījis; gan es ari

senāk domāju ar bēgšanu izvairīties, bet cik ilgi, to

tagad redzu; agri vai vēlu tie mani atkal spīdzinātu;

tagad būšu brīvs no viņiem un ari no visas citas var-

mācības. Ja nāks mūsu zemei brīvi laiki, kā malvas

paužas, — tad ticiet droši, ari Kurmis dzimtenē ie-

radīsies, un tad parādīsim darbos, ka esam vērti la-

bāka likteņa." Pēdējos vārdus Kurmis teica, ari pret

Puigu un Krauku saimnieku pagriezies, pie kam vēl

piebilda, ka par Andreju lai nebēdājoties, tas jau tā

esot slimīgs, un šis caur unteroficieri raudzīšot iz-

gādāt, lai Andreju Rīgā izbrāķējot. Tad Kurmis sa-

ķēra Dārtiņas roku un aizgrābtā balsī sacīja: „Mana

šķiršanās no šejienes, no dzimtenes paliek simts reiz

grūtāka, kamēr tevi pazīstu, cēlā zeltene! Būtu lik-

tenis man lēmis agrāk, mierīgos apstākļos tevi satikt

un pazīt, mīlā Dārtiņ, varbūt mūsu abēju dzīves celi

nešķirtos. Bet tagad ... jā, tagad man ar grūtu sirdi

jāsaka, ka labāk ir, ka mēs šķiramies... Tavā tu-

vumā atrodas krietni tautieši," pie šiem vārdiem tas

ar acīm pamāja uz Dugaju un Puigu, „kuri ar visu

dvēseli dzītos tavu dzīvi saldināt. Izmeklējies sev

dzīves biedri un, laimīga būdama, piemini Kurmi...

kurš ari tālā svešumā tevi neaizmirsīs .. Ar Dievu.

Dārtiņ, ar Dievu! Ceru, ka vēl mūžā redzēsimies!"

Kurmis to kādu acumirkli piespieda pie krūtīm.

Dārtiņa aizklāja acis ar lakatiņu, pagrieza galvu sā-

nis, tad pēc brītiņa, Kurmi valgām acīm uzlūkodama,

teica:

«Krietnais tautieti, tava straujā daba tev miera

nedeva dzimtenē. Diezin, vai to atradīsi svešumā.

Es domāju, drīzāk tu atrastu mieru pie mīļotas krūts

kādā vientuļā paspārnē. Šinī šķiršanās brīdī varu

tev teikt, ka katra krietna tautas meita tev ietu līdzi
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uz tādu paspārni, ari es neatteiktos. Bet tā kā tu iz-

redzējies staigāt pa garu ceļu, kur mūsu dzimums ne-

var līdzi iet, tad staigā vesels, lai Dievs tev palīdz!"

Vina nogriezās atkal sānis un aizklāja ģīmi ar laka-

tiņu. Tad Dārtiņa raudādama atvadījās no brāļa And-

reja, tāpat kā citi palikušie. Ari viņi bija tajās do-

mās, ka Andrejs tikšot izbrāķēts, un ar to daudz maz

apmierinājās.

Kurmis apkampa savus jaunos draugus, tos no-

skūpstīja un sirsnīgi atvadījās no Dugaja, Puigas un

Krauku saimnieka, pēdējam vēl pateikdamies par

laipnu uzņemšanu viņa mājās, tad apgriezās un ie-

gāja sāņistabā, abi ar komandas unteroficieri, kurš

pret Kurmi izturējās laipni un priecājās, kad dabūja

zināt, ka tas, kuram Kurmis ģīmi pārsitis, esot vā-

cietis. Kokneses pagasta vecākais greizi raudzīda-

mies izkāpa no sāņistabas, kur bij iešmucis, un vairs

nemaz nerādījās. Kurmis to pavisam neievēroja.

Pēc tam Krauku saimnieks ar māsu Dārtiņu

kāpa zirgos un jāja uz mājām; Dugais tos pavadīja,

Puiga turpat atvadījās un nogriezās taisni uz mājām.

Lēnītēm jājot ilgu laiku, neviens neko nerunāja, kat-

ram bij savas domas. Pēdīgi Dugais iesāka:

«Brīnuma cilvēks šis Kurmis — mierīgs, pacie-

tīgs; tad atkal ātrs, uzņēmīgs un grozīgs. Papriekšu
tas liekas sasieties un sēd mierīgi. Es jau domāju, ka

vēl viss būs labi; vajadzēja tik zaldātiem dot krietni

dzert un unteroficierim kādus rubļus naudas, tie būtu

vienu aci aizmieguši un naktī — gan tad tiktum vaļā.

Te, tāda vācieša plukatas dēļ tas izmūk no striķiem

— kā viņš to izdarīja, nudien nezinu — un piesolās

labā prātā iet krievos. Lai nu viens saprot."

Dārtiņa gan saprata, bet tā cieta klusu. Viņai

viss šis notikums ar Kurmi izlikās kā sapnis, kas da-

žādās ainās un tēlojumos mainās, viens jaukāks par
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otru, un kad pēdējo, visjaukāko sagaida, caur kādu

troksni tiek iztraucēts un — uzmostas. To vina sa-

prata, ka Kurmis, pats savu dabu pazīdams, bij Du-

gajam un Puigam par labu no viņas atsacījies, tādā

ziņā domādams viņas laimi netraucēt. Bet vai šī būs

mana laime? — domāja Dārtiņa un nopūtās.
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No Daugavas līdz Donavai

Latviešu savvaļnieka ceļojuma apraksti serbu-turku kara

laikā 1876. gadā.

— Krustiem kalta

Krievu zeme ...

1. Maskavā

1876. gadā augusta mēneša 6. dienā izbraucu ar

fūrmani no Rīgas līdz Maskavas-Ārrīgas Jāņa vār-

tiem, kur tad fūrmani atlaidu un ar mazu ceļa somiņu

mugurā kājām devos gar Daugavas malu pa veco

Maskavas lielceļu uz Stopiņu (Kurtenhof) dzelzceļa

staciju, no kurienes biju nodomājis pa dzelzceļu

braukt uz veco Krievijas galvaspilsētu, uz tālo Mas-

kavu.

Bija silts, bet apmācies augusta mēneša rīts; pļa-

vās darbojās strādnieki, druvās labība jau sāka no-

gatavoties, rudens tuvojās ... Tie bija no bērnības

pazīstamie Daugavas krasti, tās bija Latvijas āres,

kuras tagad, no likteņa spiestam, man vajadzēja at-

stāt un doties svešumā, pretim nezināmai nākotnei,

nezināmam liktenim; diezin, vai vēl kādu reiz re-

dzēšu Latvijas āres, dzirdēšu Daugavas viļņu krāk-

šanu, viņu teiksmu pilno valodu? Un tomēr, caur

visām šādām sērīgām domām un dzimtenes žēla-

bām cauri spiedās kādas pacildinājošas jūtas tai ap-

ziņā, ka esmu brīvs, un tāds šī vārda pilnā ziņā! No

visām šīm birzēm, druvām un pļavām man nepieder

ne mazākais gabaliņš — tādēļ ari nesaista nekāds
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pienākums pie viņam, es esmu brīvs ka putns zara

galā: tā tad lidot, lidot tālā svešumā!

Stopiņu stacijā nopirku trešās klases biļeti līdz

Dvinskai*), pie kam sarēķināju, ka līdz Maskavai

trešās klases biļete maksās 12 rubļus (toreiz vēl ne-

bija krona pošlinu, maksa lētāka), bet naudas man

atradās makā tik 15 rubli kreditbiletēs, kāda sīka

sudraba nauda un viens sudraba rublis, uzglabāts no

agrākiem labākiem laikiem; tā tad dzelzceļa biļeti
līdz Maskavai atrēķinot, viss mans kapitāls sastāvēja
iz kādiem nepilniem 5 rubļiem — diezgan vāja ap-

drošība priekš ceļojuma tālumā ar nezināmu mērķi;

bet tas jau ar' ir kaut kas brīvs un savā ziņā pievil-

cīgs, ceļot bez naudas, ar kapitālu to izdarīt ir vis-

pārīgs, ikdienišķs gadījums.

Trešās klases vagonā iekāpis, skatījos caur lo-

gu: neviena pazīstama, neviena roka nesniedzās man

ar Dievu teikt, neviena cepure nepacēlās, neviens

lakatiņš nepavēdinājās ...

Trešais zvans, skarbais

lokomotīves svilpiens, un garais vilciens rit uz priek-

šu, lēni, tad ātrāk un ātrāk, līdz suta kumeļš, pūz-

dams, šņākdams, pieņemas savā pilnā skriešanā un

Daugavas krasti, pazīstamās muižas un mājas, pa-

kalni un lejas skrien gar acīm, gar vagonu logiem

garām; liekas, it kā es pats stāvētu uz vietas, bet

Latvijas āres, pakalni un gravas bēg no manis pro-

jām un tālumā ietinas kā miglainos segos. — Vai tie-

šām Latvijas āres paliks priekš manis aizsegtas uz

mūžu? Tā domāju un, pāris asaru aizturēdams, no-

sēdos uz vagona sola. Ak, vai Latvija zin, cik daudz

viņas dēlu grūtās, nebaltās dienās tā aizbrauc un

vairs neatgriežas? —

*) Daugavpilij. Red.
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«Biļetes, lūdzu biļetes!" sauca konduktors un iz-

traucēja manas sērīgās domas; biļetes uzrādot, re-

dzēju, ka vēl divi braucēji bija man iepretim vietas

ieņēmuši; tie bija jauni cilvēki, labi apģērbušies un

ar spīdošām sakvojāžām, plecos pakārtām; viņi sa-

runājās pa vāciski. No jauno cilvēku ārējā izskata

un viņu sarunām nopratu, ka tie ir tirdzniecības ce-

ļotāji.

Nekur tik ātri neiepazīstas, kā dzelzceļa vago-

nos. Tā ari man notika ar jaunajiem ceļa biedriem;

līdz Dvinskai nobraucot, mēs jau it omulīgi sarunājā-

mies un pilnīgi zinājām, kas katrs ir, cik tālu un kā-

dās darīšanās ceļo. Abi mani ceļa biedri bija vācieši

un tirdzniecības firmu ceļotāji, viens no Rīgas, otrs

no Maskavas; sevišķi pēdējais man varēja būt par

derīgu ceļa biedri, tā kā tas brauca taisni uz mājām,

uz Maskavu un zināja visus ceļa apstākļus, krievu

valodu un pazina Maskavas pilsētu. Še jāpiemin, ka

es toreiz pa krieviski tikpat kā nemaz nerunāju.

Dvinskas vokzālē mums bija jāgaida kāda stun-

da uz tālāko vilcienu uz Smolensku. Mani ceļa

biedri izlietoja šo laiku ēdamā zālē priekš siltu por-

ciju apēšanas, šņabja un alus iedzeršanas, uzaicināja

ari mani, vai negribot ar viņiem kopā brokastu no-

turēt; es, zināms, iedomājot savu ceļa kapitālu, laip-

ni atteicos, izskaidrodams, ka man ir līdzi ceļa uzko-

žamie, lai gan šie sastāvēja tikai iz kādām, ar Rīgas

desām apliktām sviesta maizēm.

No Dvinskas caur Vitebsku uz Smolensku brau-

cot, nedzird vairs gandrīz citas valodas kā krievu,

retums pie stacijām var dzirdēt kādus Vitebskas lat-

viešus sarunājoties savā lauztajā dialektā — izrunā.

Mans ceļa biedris, rīdzinieks, bij palicis Dvinskā sa-

vās tirdzniecības darīšanās un tā tad es ar maska-

vieti divi vien turējāmies kopā, turpinājām savu



ceļu tālāki un sarunājāmies pa vāciski. Viņš, kā jau
visi tirdzniecības ceļotāji, bija liels runātājs.'stāstīja
man par krievu sadzīvi vispārīgi un par Maskavu it
sevišķi un tada kārta paīsināja mūsu garo ceļu un iz-
klīdināja manas skumīgās šķiršanās domas.

— „Jus Joti maz protiet pa krieviski, ko gan
esiet nodomājuši Maskavā iesākt?" vaicāja mans

ceļa biedrs.

«Mācīties krievu valodu un līdz ar to meklēt
kadu vietu, kā jau to ir darījuši daudzi no baltie-
šiem."

„Vai jums tada vieta puslīdz zināma?" — „Nē."

„Nu, tad laikam jums ir kapitāls, ar ko Maskavā
dzīvot, kamēr vieta atgadās? — „Ari nē."

Tirdzniecības ceļotājs aplūkoja mani nopietni;
un kad, laikam, manā apģērbā un ģīmī šaubīšanās ie-

meslu neatrada, tas turpināja:

«Ļoti pārdroši jeb pardaudz naīvi. Vai jūs do-

mājiet, ka vietas Krievijā un sevišķi Maskavā uz

jums tik gaida vien, tā ka tik vajaga nobraukt un tās

ieņemt? Tie laiki ir pagājuši, kur vakar-eiropieši,

sevišķi vācieši, Krievijā tikko parādījušies, tūliņ da-

būja labākās vietas. īpaši tagad, kur visas slavu tau-

tas un tam līdzi ari krievu tauta aiz patriotisma vien

jau nesimpātiski skatās uz citām, sevišķi ģermāņu

tautām."

Šāds izskaidrojums bija diezgan pārliecinošs,

bet tas man neko nelīdzēja, tādēļ tam atteicu: „Mans

nolūks ari nemaz nav Maskavā pašā kādu vietu at-

rast, bet kādā guberņā uz zemēm kā muižas pārvald-

nieks, meža pārzinātājs un zemes mērnieks, tā kā es

šādu darbu it labi pārzinu un tamlīdzīgas vietas jau

ilgākus gadus Baltijā esmu izpildījis, par ko man la-

bas apliecības; bez tam man ir Maskava pazīstami
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tautieši, kuri Krievijas apstākļus pazīst un vajadzīgā
brīdī padomu neliegs."

Ar šo mans ceļa biedris daudz maz apmierinājās,
lai gan kadu brītiņu ap viņa uzmestam lupām varēja
manīt it kā ironiskus smaidus.

Vitebskai izbraucām cauri naktī. Totiesu Smo-

ļenskas guberņu un pilsētu, kur pašā pusdienā ga-

rām braucām, varējām jo labi apskatīt, cik daudz

tas iz ātri skrejoša dzelzceļa vilciena iespējams.

Smoļenskas guberņa no Vitebskas puses ir smilšai-

na, ar maziem pakalniem, vietām apaugušiem ar

priežu un egļu mežiem, tālāk ar pašu Smoļenskas

pilsētu vidus izmijās, še ir diezgan laba arama zeme,

ar pakalniem un gravām, kur redz jaukas bērzu bir-

zes un zaļas līču pļavas. Pati vēsturiski ievērojamā

Smoļenskas pilsēta stāv loti jaukā vietā uz Dņepras

upes krasta, viņas baznīcu torņi jau no tālienes sau-

les staros vizuļo.

Smoļenskas dzelzceļa stacijā pa pieturēšanas

laiku mēs vairs nevarējām izturēt palikt trešās kla-

ses vagonā.

„Aha!" norūca mans ceļa biedris, „tagad ir laiks,

lai dodamies no šejienes projām; ņemiet savas lietas

un nāciet man līdz."

To teicis, viņš uzsauca diviem uz grīdas sēdo-

šiem mužikiem ar lielām kulēm mugurā:

' „Ē, zemļaki, vai negribiet ieņemt musu vie-

tas?" Tie atbildēja „chorošo" un lēni uzslējās augšā.

Es teicu: „Bet kur tad mes iesim?" — „Hm, kur

tad citur, kā uz otro klasi!"

Tagad man šī lieta bija saprotama, tomēr vēl

nezināju, kā mans ceļa biedris tādu pārkāpumu aiz-

stāvēs pret konduktoriem.

Otro klasi mes atradām diezgan ērtu un divi

vien, kā lieli vīri, ieņēmām veselu polsterētu soluf
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Drīz ar' vilciens gāja uz priekšu, ienāca kon-

duktors, bija jāuzrāda biļetes; tas (konduktors) acis

ieplētis pateica, ka mūsu biļetes esot trešās klases.

„To it labi zinu, jo es pats viņas nopirku," atteica

tirdzniecības ceļotājs, atgāzies solā.

„Tad es jūs uzaicinu iet uz trešo klasi," sacīja

sapīcis konduktors. — „Labi, bet ejiet paši pa priek-
šu un palūkojiet, vai tur ir vietas: cik es redzēju, tur

jau ļaudis sēd uz grīdas, un jūs tak nepavēlēsat, lai

mēs viņiem uz galvām sēdam."

Par šo atbildi konduktors tā kā sašuta un, neko

vairāk nesacījis, aizgāja, laikam, pārliecināties. Mēs

gaidījām, bet tas vairs neatgriezās, un tā tad gluži

netraucēti no Smoļenskas līdz pašai Maskavai no-

braucām otrā klasē.

Bija jau atkal nakts, kad vilciens apstājās lie-

lajā Maskavas vokzālē*). Mans ceļa biedris man ie-

teica kādu māju garajā Tverskas ielā, kur varot da-

būt lētas mēbelētas istabas, un palīdzēja man izkaulē-

ties ar izvoščiku**) par maksu uz turieni, jo šie Mas-

kavas pilsoņi prasa no svešiem augstu cenu; tad es

atvadījos no laipnā ceļa biedra, un mēs pazudām katrs

uz savu pusi lielajā Maskavā. —

Otrā dienā, izgājis no mēbelētā „korteļa" ista-

biņas, maldījos pa Maskavas priekš svešiem bezga-

līgām ielām, uzmeklēdams manim pazīstamā mūsu

tautieša Brīvzemnieka dzīvokli. Beidzot, pēc ilgas

staigāšanas un prasīšanas, to taču atradu. 8r... kungs

bija mājās. Viņš diezgan pārsteigts mani uzlūkoja,

kad istabā iegājis to apsveicināju, tomēr laipni un

sirsnīgi mani saņēma.

lesākās valoda par Baltijas sadzīvi, par latviešu

*) Piestātnē.

**) Ormani, vedēju.
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dienas jautājumiem, par pazīstamiem tautiešiem, no

manas puses, kā ari par Maskavas sadzīvi un Mas-
kavā dzīvojošiem latviešiem, no viņa puses. Pēc

šādas vispārīgas sarunas, es, zināms, ari 8r... kun-

gam izstāstīju, kādi apstākli piespieduši mani atstāt

Baltiju un doties uz tālo lekškrieviju.

Šo lietu tuvāki pārrunājot, mēs citāda padoma

neatradām sākumā, kā pie kāda aģentūras kantora

pieteikties kā vietas meklētājam, iemaksāt tur pra-

sāmo pieteikšanās naudu, izsludināties laikrakstos

un tad Maskavā kādu laiku uzturēties, kamēr var-

būt kāda vieta atgadās; lai nu tāda uzturēšanās vēl

lētāki iznāktu, tad nolēmām, ka man jādzīvo kopā

ar kādu latviešu studentu, kuru jau toreiz Maskavā

atradās labs pulciņš. Pie Br
...

kga, kurš toreiz bija

ģimnāzijas skolotājs, reizi mēnesī sapulcējās latvie-

šu studenti, kā ari citi Maskavā atrodošies tautieši,

ierēdņi un mājskolotāji uz literāriskiem vakariem,

kur noturēja priekšlasījumus un pārsprieda latviskus

literāriskus darbus; tāds vakars bija noteikts jau
otrā dienā, kur tad ari manim vajadzēja ierasties un

iepazīties ar vairākiem Maskavas latviešiem un pie

tam ar 8r... kga palīdzību norunāt, pie kura stu-

denta es varētu nomesties kā kortela dalībnieks.

Otrā vakarā Br
...

dzīvoklī bija sapulcējies labs

pulciņš latviešu, un es biju pārsteigts, ieraugot dažu

labu tautieti iz Baltijas, kuri tāpat gan dažādās ne-

baltās dienās ar grūtu sirdi bija atstājuši savu mīļoto

dzimteni un devušies svešumā, kur beidzot kādu

vietu un maizi atraduši Krievijas baltgalvas pilsētā

Maskavā. Viņi visi ar siltām jūtām pieminēja savu

dzimteni, interesējās par visu, ko dzirdēja no turie-

nes stāstām, un ar ilgošanos gaidīju izdevīgu laiku,

kur tie, kaut ari uz īsu laiciņu, cerēja paši nokļūt mī-

ļajā dzimtenē; tā tad ari es tiku no visām pusēm ap-



stāts ar jautājumiem, un man vajadzēja daudz ko

stāstīt par Baltijas sadzīvi, par viņas priekiem un

bēdām.

Maskavas studentu literāriskie vakari ir pazīs-

tami; tikai tas jāpiemin, ka vakars tika loti omulīgi

pavadīts. Grūti ar vārdiem izteikt, cik svešumā sa-

tikušies tautieši jūtas viens pie otra pievilkti un ga-

rīgi kā ārēji saistīti, kamēr pašā dzimtenē, lielā pul-

kā tas nemaz nav tā nomanāms. Valoda, sadzīve,
vienādas tautas intereses brīnišķīgā mērā, kaut ari

agrāki pavisam svešus cilvēkus, tuvina un liek tiem

justies kā brāļiem, kā vienas ģimenes locekļiem.

Tādā ziņā ari šai vakarā iepazinos ar toreizējo

Maskavas studentu, tagadējo virsskolotāju Kr
...

kungu un norunāju palikt pie viņa „kortelī", kamēr

uzturēšos Maskavā. Jau otrā dienā pārgāju turpu

dzīvot, kad biju nomaksājis par mēbelēto istabu, par

divreiz 24 stundām divus rubļus, diezgan sāpīgs iz-

devums priekš mana naudas maka.

Kr
... kungs apdzīvoja divas istabas kopā ar kā-

du krievu studentu, tagad es biju viņu biedrībā tre-

šais. Mēs ierīkojāmies īsti kā vecpuiši, omulīgi,

prasti, tā ka nevajadzēja vienam no otra kautrēties,

bet ari vienam otru neieknapināt; visa kopdzīve sa-

stāvēja pa vakariem un nakti pārgulēt, jo dienā, zi-

nāms, gājām katrs savās darīšanās, viņi universitātē

lekcijas (priekšlasījumus) klausīties un es pēc vie-

tām apklausīties. Bet ar vietām man negribēja ne-

maz laimēties. Bija jau pagājis kāds mēnesis, un ik-

reizes, kad aģentūras kantorī nogāju, man atteica,

ka uz maniem sludinājumiem vēl neesot neviens at-

saucies. Mans stāvoklis palika bailīgs. Nauda

bez maz jau visa bija izgājusi. Lai gan man par

korteli tūliņ nebija jāmaksā, tad tomēr priekš iztik-

šanas ēšanas ziņā kaut kas bija vajadzīgs, lai ar visa
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pusdiena sastāvēja iz kādas kukņas (charčevna) zupi-

ņas par 10 kapeikām. Bija jārauga kaut kas strādāt

un naudu nopelnīt; svešā pilsētā nebija ko kaunēties,

diezin kā katrs tādā pasaules pilsētā kā Maskavā

cauri nesitas. Tādēļ kā laimīgu atgadījumu uzska-

tīju to, ka caur 8r... kungu iepazinos ar kādu lat-

vieti iz Kurzemes, kurš agrāki bijis Baltijā par mui-

žas pārvaldnieku, bet tagad dzīvoja Maskavā un no-

darbojās ar galdniecību, strādādams ar vairākiem

mācekļiem un apakšmeistariem. Savā agrākajā jau-

nības laikā es biju ar galdnieka amatu iepazinies un

tādēļ pieprasīju kurzemniekam darbu. Meistars,

latvietis, bija ar mieru man dot darbu, tikai šaubījās

par kopstrādāšanu ar vina apakšmeistariem (zeļ-

ļiem), jo, kā viņš izskaidroja, tie pa lielākai daļai

esot krievi un ieraduši no sveša galdnieku „zella",

jo par' tādu jau vajadzēšot man uzdoties, arvien sa-

gaidīt smalkāku darbu, nekā viņi paši to spējot strā-

dāt, ja nu ar mani tas notiekot otrādi, tā kā es taču

īstenībā neesot ar šo amatu pastāvīgi nodarbojies,

tad tie būšot mani ļoti piezobot, sevišķi vēl tādēļ, ka

neprotot krievu valodu un galdnieku amata technis-

kos nosaukumus. Man bija pilnīgi jāpiekrīt, ka vi-

ņam šai ziņā taisnība, jo bija pagājuši ilgi gadi, kur

nebiju ēveli vai zāģi rokā paņēmis. Vajadzēja lietu

citādi iekārtot, un laipnais meistars man deva labu

padomu. Priekš kādām dienām kāds bagāts žīdu

baņķieris tam piesolījis, lai „pārpulierējot" visas vi-

ņa mēbeles; darbs neesot grūts un neprasot sevišķas

mākslas, vajagot tik man iegādāties mēbeļu laku,

baltu vati un kādas tīras audekla lupatas; tad pa-

priekšu mēbeles notīrīt no putekļiem un tās pārvilkt

ar laku, kur tad tās dabūšot jaunu spožumu un būšot

izskatīties kā no jauna pulierētas. Lai tik rītā ejot

uz baņķiera dzīvokli un sakot viņa vārdā, ka man kā



saprātīgam galdnieku „zellam" uzdots pārpulierēt
baņķiera mēbeles; par visu šo darbu baņķieris vi-

ņam apsolījis 40 rubļus, šo summu viņš man labprāt
visu atvēlot, un darba tur būšot tik priekš kādas ne-

dēļas. Kas bija priecīgāks kā es? Par vienu nedēlu

nopelnīt 40 rubļus, tas ne ikreizes pašam mākslinie-

kam izdodas.

Baņķiera dzīvoklis atradās kādā lielā mūra na-

mā, kur baņķiera ģimene apdzīvoja visu otro stāvu.

Tur nogājis, liku caur šveicaru — sulaini, pieteikties.

Baņķiera paša nebija mājā. Iznāca kāda lepni ģēr-

busies žīdiete. Teicu, ka esmu galdnieka „zellis",

sūtīts no tā un tā meistara, lai pārpulierētu baņķiera

mēbeles. Te dabūju manīt, kā miljonāri, kaut ar'

žīdi, izturas pret galdnieku „zelliem". Tukla, zīdā

ģērbusies žīdiete, neko neteikdama, mani apskatīja

kā kādu dzīvnieku, ko par naudu var nopirkt, tad

pamāja ar roku, lai ejot tai līdz. Viņa mani izvadāja

pa zālēm un grezni ierīkotiem kabinetiem, izrādīda-

ma tās mēbeles, kuras jāpārpulierē, arvien nopra-

sīdama, kā es to izdarīšot un vai mēbeles būšot iz-

skatīties kā jaunas. Kad tai visu biju izskaidrojis un

apgalvojis, ka mēbeles izskatīsies kā jaunas, tā tei-

ca, ka tagad es varot iet; bet rītā lai nākot un iesākot

darbu ar lielās zāles mēbeļu pārpulierēšanu, tad pa-

rādīja ar roku uz durvīm, kur stāvēja šveicars, un

zīda kleita pārslīdēja pār zāli projām. Man kauna

un dusmu sārtumā pietvīka ģīmis; tā bija nicinoša

apiešanās, jau domāju, uz ielas izgājis, nekad vairs

neatgriezties uz šo žīda baņķiera māju; bet ko lai

dara? Trūkums ir liels cilvēka pazeminātājs. Tā tad

ari es, atmetis visu tiesību uz cilvēku cienību, par

savu pēdīgo sudraba rubli nopirkos mēbeļu laku un

vati un rītā, noteiktā stundā, nogāju uz baņķiera

māju, lai tur kā galdnieka „zellis" pārlabotu bagātā
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žīda mēbeles. Rītā mani saņēma tā pati tuklā, zīdā

ģērbusies žīdiete, tik ar to starpību, ka šoreiz tā vēl

nejēdzīgāki izturējās nekā vakar. Tā īsi izskaidroja,
ka mana darba vairs neesot vajadzīgs, tādēļ ka vi-

ņas vīrs baņķieris mēbeļu uzpulierēšanu vakar atde-

vis citam meistaram, kurš to uzņēmies par 10 rub-

ļiem lētāki, tas ir pavisam par. 30 rubļiem, un tādēļ

es varot iet. Kad tai teicu par baņķiera goda vār-

du un laika un materiāla veltīgu tērēšanu, tad tā at-

teica, par to neesot mana, kā galdnieka „zeļļa" daļa,

par to lai runājot vai sūdzot mans meistars. Ar to

baņkierene, atkal ar roku pamājusi uz durvju pusi,

aizslīdēja pār zāli projām, un manas cerības nopelnīt

40 rubļus bija vējā; turklāt vēl tiku rūgti pazemināts

caur žīdietes necienīgo apiešanos.

Galdnieku meistars par to lietu vairs tālāki ne-

interesējās, un tā tad es tik varēju pārdomāt, ko nu

tālāki iesākt lielajā Maskavā? Izstaigāju visu Mas-

kavas apkārtni, kur daudz lielas fabrikas tūkstošiem

strādnieku darbina, bet nekur man neizdevās daudz

maz kādu pieņēmīgu vietiņu atrast; visur tiku atrai-

dīts kā svešinieks, vietējo apstākļu nepazinējs.

Kādā dienā, kad atkal biju veltīgi izstaigājies pa

visām Maskavas apkārtnēm un noguris un noskumis

pret vakaru ierados mūsu kopīgā „kortelī", tur atra-

du uz galda ziņojumu no aģentūras kantora, ka kāds

muižas īpašnieks, atsaukdamies uz manu sludinājumu

laikrakstos, vēloties ar mani runāt; viņa adrese bija

klāt pielikta. Tas bija atkal liels iepriecinājums, at-

kal jauna cerība!

Otrā rītā devos tūliņ turpu. Muižnieks bija kāds

atvaļināts majors iz Smoļenskas guberņas; tas bija

uz kādu laiku nobraucis Maskavā un uzturējās vies-

nīcā. Viesnīcu uzmeklējis, atradu veco majoru savā

numurā. Majors mani uzrunāja krievu valodā, es at-
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bildēju pa vāciski. Nu iznāca tas, ka mēs nekādi ne-

varējām sarunāties, jo majors nerunāja neviena vār-
da pa vāciski un es ļoti maz pa krieviski; tik tik-
daudz sapratu, ka viņam ir neliela muiža, kur vaja-
dzīgs pārvaldnieks, kurš pie visa gatava, tas ir, brī-

va korteļa un deputāta vēl dabūn 300 rubļus algas
gada. Ta nu nebija nekāda liela alga, bet savā taga-
dējā stāvoklī man nebija daudz ko izvēlēties, tādēļ
būtu ir ar to mierā bijis. Bet nu vecais majors gri-
bēja daudz ko zināt par Baltijas zemkopību, par la-

bības sēšanu, tīrumu iedalīšanu, zirgu un lopu baro-
šanu un sāka mani visos šinīs arodos eksāminēt kā

zaldātu. Protams, ka nevarēju krievu valodā tam

pietiekoši atbildēt; tas vecajam majoram nebūt ne-

patika, viņš nešaubījās par manu zināšanu, bet par

to, kā es būšot muižā strādniekiem visu vajadzīgo
izskaidrot un ar viņiem sarunāties, kuri vienīgi esot

krievi. Brīdi apdomājies, tas teica, ka ļoti nožēlojot,
ka es neprotot vairāk pa krieviski, jo tad būtot ma-

ni labprāt pieņēmis par muižas pārvaldnieku, bet ta-

gad viņš bīstoties to darīt, lai vēlāki tā viņam, kā

ari man pašam neizceltos nepatikšanas, tādēļ viņš
atrodot par labāku, ka mēs tūliņ šķiroties. Neko da-

rīt, paklanījies aizgāju. Ar to bija manas pēdīgās

cerības izjauktas, jo kā ar šo veco majoru, tāpat

man varēja ar kaut kuru citu muižas īpašnieku izdo-

ties dēļ krievu valodas neprašanas. Nogājis atkal

noskumis savā dzīvoklī, nezinādams, no kā rītdienā

iztikt, jo jau biju izdevis pēdīgās kapeikas; saviem

„korteļa" biedriem es, zināms, kaunējos sacīt, ka es-

mu tik tāli ticis, ka man jau bads jācieš.

Tai laikā bija izcēlies serbu-turku karš un līdz

ar to Krievijā visstiprākā, tā saucamā slavofilu (sla-

vu draugu) kustība. Visās lielākās Krievijas pilsētās

nodibinājās slavu sabiedrības un komitejas, kuras la-
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sīja naudu un citas dāvanas un sūtīja uz sava rēķina

tūkstošiem savvaļnieku (volontāru) uz Serbiju ar

nolūku palīdzēt dienvidus-slaviem atsvabināties no

turku jūga. Galvenākie šo slavu komiteju vadoņi

dzīvoja Maskavā, slavenie rakstnieki un slavofili Ak-

sakovs un Katkovs. Tādēļ ari no Maskavas tika

visvairāk savvaļnieku un miljoniem rubļu naudas uz

Serbiju nosūtīti. Kuri bija bagāti, tie ceļoja uz sava

paša rēķina, kuri ne, dabūja no komitejām palīdzību

un brīvu ceļu. Vispārīgi oficieri dabūja 200 rubļus

un brīvu aizceļošanu līdz Belgradei, Serbijas galvas-

pilsētai; apakškareivji brīvu ceļu, uzturu, drēbes un

ieročus un 5 rubļus naudas par mēnesi pa visu die-

nesta laiku Serbijā; oficieri ari Serbijā dabūja tādu

pašu mēneša algu pēc činas, kā tas bija ierasts Krie-

vijā — zināms, visu šo naudu izmaksāja slavu ko-

mitejas. Gandrīz katru nedēlu nogāja ekstrāvil-

cieni ar Serbijas savvaļniekiem no Maskavas uz

dienvidiem, uz Kišiņevas pilsētu, uz Rumānijas ro-

bežām, kur bija galvenākā sapulces vieta. Tādās

reizēs, zināms, uz vokzālēm salasījās daudz publikas

un, savvaļnieku vilcienam noejot, atskanēja hurrā

saucieni un kungu cepures un dāmu lakatiņi vīcinājās

gaisā. Šāda slavu komiteju rīkošanās un savvaļnie-

ku izvadīšana, zināms, tika laikrakstos izsludināta

un aprakstīta un sacēla dienas valodu lielajā Mas-

kavā.

Tai priekš manis neizdevīgajā dienā, kur, kā jau

minēts, vakarā sēdēju noskumis mūsu „kortelī", va-

loda neveicās, kā jau arvien, kad cilvēks nav ar sa-

vu likteni mierā.

Te musu kortcla biedris, krievu students, ienesa

avīzi „PyccKafl mhcjil" (Krievu domas), Aksakova

orgānu, un sāka mums priekšā lasīt jaunākās ziņas

iz serbu-turku kara lauka, kur, starp citu, bija teikts,
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ka krievu ģenerālis Cerņajevs ieradies uz kara lau-

ka un viņam uzticēta virskomanda par visu Serbijas

armiju. Šī ziņa tika ar prieku apsveikta un uz ģe-
nerāli Čerņajevu liktas lielas cerības, tā ka šis ģene-
rālis agrāki Krievijas Kaukazijas karos bija izrādī-

jies par saprātīgu un loti dūšīgu kara vadoni. To-

mēr vēlāki izrādījās, ka šīs cerības nepiepildījās,

jo viskrietnākais ģenerālis nebūtu iespējis ar Serbi-

jas toreiz vājo un tiklab kā nemācīto karaspēku tu-

rēties pret turku nokārtoto armiju; tas ari vēlāki iz-

rādījās krievu-turku karā, kur diezgan pūliņa un

sīvu kautiņu notika, kamēr krievu kara pulki turkus

aizdzina no Donavas līdz Adrianopolei. Starp citu

vēl mūsu krotela biedris lasīja ziņojumu, ka pēc kā-

dām dienām atkal ar ekstrāvilcienu nobrauks lie-

lāka savvaļnieku partija no Maskavas ceļā uz Ser-

biju, un tika uzaicināti slavu lietas piekritēji vēl pie

šīs partijas piedalīties kā savvaļnieki un pieteikties

pie Maskavas slavu komitejas priekšnieka Aksako-

va. Šo ziņu dzirdot, piepeši man šāvās prātā do-

mas, kurām agrāki nebūtu piekritis. Vai še nebija

palīdzība? Vai ari es nevarēju noiet, pieteikties par

Serbijas brīvības kareivi, jo tādi tak vismaz uz kādu

laiku es tiktu vajā no visām pārtikas raizēm? —

Zināms, ka pie tam bija daudz jāriskē; vienreiz ie-

stājies par kareivi, atpakalgriešanās vairs nebij,

vajadzēja doties tālā svešumā, svešas tautas brī-

vības labad kara laukā savu dzīvību ķīlā likt un,

varbūt, moku pilnu nāvi atrast — par piemēru, ja

turku rokās kristu kā vaņģinieks, kuri pret cittau-

tiešiem jo nežēlīgāki izturējās, nekā pret serbiem pa-

šiem, kuri cīnījās savas svabadības dēļ, bet kas ci-

tiem tur jāmeklē? —

Bez tam mana paša tēvija un dzimtene Baltija,

kur mani saistīja nevien tautiskas, bet ari tuvas rad-
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niecības un familijas saites. Vai es savu tēviju, tautu

un savus mīļos dzimtenē vēl kādreiz redzēšu? Drī-

zāk gan ne, un vai tādēļ tāds solis nebūs ļoti viegl-

prātīgi no manas puses izdarīts? Ar šādām domām

nokāvos visu nakti. Serbijā laikam nenovēršama

nāve, Maskavā vai citur Krievijā dzīvība. Bet kāda

šī dzīvība bez vietas un maizes? Uz Baltiju atpakaļ

doties un tur apkārt klīst bez vietas, kur agrāki tiku

jau īsti cienījamas vietas ieņēmis, to tik ne, tad la-

bāki nāve! Tā tad galu galā, kad jau rīta blāzma

pār Maskavas torņiem izplatījās, mana apņemšanās

bija notikusi. Es apņēmos braukt uz Serbiju par

savvaļnieku, lai notiktu kas notikdams: savam likte-

nim neizbēgsi!

Rītā jau bez kavēšanās nogāju pie Br. kunga un

lūdzu to ar mani kopā noiet pie Aksakova, jo es zi-

nāju, ka viņš ir personīgi pazīstams ar slaveno krie-

vu rakstnieku. Br. kungam ari pateicu manas iera-

šanās nolūku pie Aksakova. Viņš no iesākuma mani

tā kā neticoši uzlūkoja un raudzīja mani atturēt, bet

kad tam savu ciešu apņēmumos biju tuvāki izskaid-

rojis, tad vairs nepretojās, un labprāt mani pava-

dīja uz Aksakova dzīvokli. Pēc pieteikšanās tikām

drīzi no šveicara ievesti lielā greznā dzīvoklī un

ielaisti kādā istabā, kur pie liela rakstāma galda, ap-

krauta ar dažādām grāmatām un papīriem, sēdēja

divi kungi, viens no tiem bija Aksakovs, otrs viņa

draugs un darba biedrs Katkovs. Aksakovs piecē-

lās un krievu valodā laipni jautāja pēc mūsu vajadzī-

bas; Br. kungs tāpat krieviski atbildēja un uz mani

norādīdams teica, ka esot viņa pazīstams tautietis,

latvietis no Rīgas, kurš vēloties ar Krievijas volon-

tāriem līdzi dalību ņemt pie serbu tautas brīvības

kara. Aksakovs toreiz varēja būt tā ap 50 gadu

vecs, tas bij pārāk kā vidēja auguma, plecīgs vīrs,
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ar pilnu bārdu un kupliem gariem matiem, īsts slavu

tips. Ar savām tumšzilajām un dziļajām acīm tas

mani cieši uzlūkoja, tad, uz Katkovu pagriezies, tei-

ca; „Rau, šis jau ir trešais latvietis, kurš kā savvaļ-
nieks uz Serbiju aiziet. Tiešām jāpriecājas, ka ari

musu latvieši simpatizē (līdz jūt) ar slāviem." Še

jāpiemin, ka abi slavenie krievu rakstnieki un tautas

vīri Aksakovs un Katkovs savā laikā daudz intere-

sējās par latviešu tautu un ir savos laikrakstos

„PyccKafl mlic.il" (Krievu domas) un „MocKOBCKia
B-kfIOMOCTH" (Maskavas Vēstnesis) daudz par latvju
tautas vajadzībām un viņas pacelšanu rakstījuši. Iz-

runājies ar Katkovu, Aksakovs mani vaicāja vācu

valodā, kuru tas diezgan labi runāja. Tad es no sirds

apziņas pārliecināts esot, ka labas lietas labā ejot uz

tālo Serbiju, kur dzīvībai draudot briesmas? Ja ag-

rāk vēl būtu šaubījies, tad šo tautas vīru uzlūkojot

man visas šaubas izzuda un es droši atteicu „jā!"

Tālāk paskaidroju, ka esmu mācīts zemes mērnieks,

un tā tad ari savu mākslu varētu izlietot priekš dažā-

dām kara uzņemšanām.

„Tad es jūs pieskaitīšu pie oficieru*) šķiras kā

topogrāfu. Oficieri dabūn 200 rubļus aizbraukšanas

naudas un brīvu ceļu; bet tā kā jūs jau tālu ceļu no

Rīgas līdz Maskavai mērojuši, tad jums vēl 50 rub-

ļus pielieku, tā tad jūs pavisam dabūjiet 250 rubļus.

Ar šo zīmi (viņš izrakstīja zīmi) ieejiet rīta slavu ko-

mitejas kancelejā un atstājiet tur savu pasi, tad jums

tūliņ izmaksās 150 rubļus; par šo naudu variet sev

iegādāties krievu tautas apģērbu, ieročus un citas

ceļa vajadzības pēc patikšanas; pēdīgo dalu 100 rub-

ļus dabūsiet, kad savvaļnieki nonāks Kišiņevā. Ta

tad ar Dievu, vēlēju krietnu izdošanos!"

*) virsnieku.
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Pēc Aksakova kga vēlēšanās rītā ierados slavu

komitejas kancelejā. Man bija plakātpase no Vid-

zemes gubernātora; šo atdevu kancelejā dēl pār-

mainīšanas ar ārzemju pasi, ko pati komiteja izda-

rīja visātrākā laikā; uz Aksakova zīmi man kasieris

bez kavēšanās izmaksāja 150 rubļus. Šī bija tagad

tā galvenākā lieta. Kancelejā atradās ari citi brīv-

prātīgie, sevišķi oficieri, un ari pats partijas vadonis,

kuri tāpat kā es saņēma ceļa naudu. Zināms, ka ar

tiem jau iepazinos un nogāju viņiem līdzi uz viesnīcu,

kur tika krietna pusdiena noturēta un dažas glāzes

tukšotas uz Serbijas un visu slavu veselību. Pēc

tam ar dažiem no viņiem, kuri vēl nebij savas ceļa

vajadzības iegādājušies, nogājām bazārā iepirkties.

Toreiz bij Maskavā veselas magazīnas no spe-

kulantiem ierīkotas sevišķi priekš savvaļnieku va-

jadzībām. Es nopirkos, tāpat kā citi, sev melni ģē-

rētu krievu tautas kažoku (polušubku), augstu kažoka

cepuri, platas samta bikses un garus zābakus; no ie-

ročiem iegādājos revolveru, kinžalu un šašku (zo-

benu). Ar šīm mantām nogāju mūsu studentu „kor-

telī", kur tās tika izmēģinātas un par labām atrastas.

Tagad es ari varēju ar Kr. kungu izlīdzināties un vi-

ņam kādu dalu īres naudas aizmaksāt. Līdz mūsu

partijas aizbraukšanai atlikās vēl trīs dienas. Šo

laiku izlietoju priekš Maskavas ievērojamāko vietu

apskatīšanas; kad līdz šim vēl pie tam maz biju pie-

ticis, saprotams no tā, ka pie tam cilvēkam vajaga

svabadam būt no ikdienišķām rūpēm un ari naudas

vajaga, un man līdz šim nebija izdevies pie tam tikt.

Tagad trīs dienas biju svabads un ari nauda ka-

batā.

12. septembri, tai pašā 1876. gadā mūsu savvaļ-

nieku ekstrāvilciens, pavadīts no liela laužu bara,

devās ceļā no Maskavas-Kurskas vokzāles uz dien-
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vidiem. Mani pavadīja daži Maskavas latvieši. Pir-

mais zvans — otrais; jau atskan hurrā saucieni! Tre-
šais zvans — vilciens dodas projām — hurrā, hurrā!

Savvaļnieki iz vagoniem atbild: ~Šivijo!"*) Tie visi
vairs neredzēs Maskavu — Ar Dievu, Maskava!!

2. Kišiņevā

Mūsu vilciens gāja caur Kursku uz Kijevu, kur

bija nolikta 2 dienu atpūšanās un, ja gadās, jaunu
savvaļnieku uzņemšana. No Maskavas izbraucot

partija sastāvēja iz kādiem 30 oficieriem un 300

apakšmilitāriem. Oficieri tika ievietoti 2. klases va-

gonos. Vilcienam noejot, kad apklusa pavadošās

publikas saucieni, bija pirmais darbs volontāriem ofi-

cieriem vienam ar otru iepazīties, kuri vēl nebija pa-

zīstami. To pašu darīju ari es, iepazinos ar visiem

partijas oficieriem; starp viņiem bija daudz savvaļ-

nieku, kas runāja vāciski, caur ko mūsu iepazīšanās

daudz pavieglinājās; bez tam nemaz neskatījās uz

to, no kādas tautības katrs ir, visi turējās viens ot-

ram līdzīgi, visiem bija viens un tas pats mērķis, aiz-

stāvēt nospiestos un, citus atsvabinājot, ari pašiem

justies kā pilnīgi brīviem cilvēkiem. Jauka, svēta

ideja! Neviens par to nerunāja, neviens orātoriski

to neizskaidroja, šī ideja cēlās pati no sevis, ikkatrs

to sajuta iekšķīgi un pēc tās izturējās ari uz ārieni.

Pēc vispārīgas iepazīšanās sākās omulīga dzīve. No

Maskavas izbraucot ikkatrs bij savu ceļa naudu da-

būjis izmaksātu, un tā tad visi bija uz ceļu iegādāju-

šies ko krietnu no uzkožamiem un dzērieniem; drīzi

vien tika ceļa somas atraisītas un tur parādījās liela

*) Šivijo ir dienvidus-slavu, sevišķi serbu prieka sau-

ciens. Autora piez.
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dažādība pudeļu un pudelīšu, kastīšu, pakiņu un sai-

nīšu; vispārīgi un atstatās grupās tika dzerts un ēsts

ar skaļām sarunām, jokiem un smiekliem, kamēr pie
kādas grupas atskanēja kāda tautas un brīvības

dziesmiņa, iesākot lēni, monotoni, bet tad stiprā vis-

pārīgā korī ar balsiem, no kuriem vagonu logi trī-

cēja. Pie tam atradās ari mūzikāliski spēki, un viens

izpakā savu vijoli, otrs fleiti vai klarneti — kopīga

saskaņošana — mūzika mainās ar dziedāšanu, līdz

kamēr kāds spēlētājs uzķer danci, zināms krievu ka-

začku, citi piebasē, un drīzi rīb vagonu grīda no ka-

začka dancotāju kāju spērieniem. Atradās ari tādi,

kuri pie dziesmām un dančiem nepiedalījās, bet kādā

vagonu galā sastādīja čemodānus un uz šādi sarī-

kota galda izspēlēja partiju preferansa vai stukulkas.

Šāda priecīga ceļošana turpinājās visu ceļu, un

ja kāds no dziesmām, dančiem, uzkošanas un iedzer-

šanas piekusis bij, tad tas turpat uz dīvāna nolikās

gulēt, neskatoties uz to, vai tas notika vakarā vai

rītā, naktī vai dienā. Neviens konduktors braucē-

jus netraucēja, piedraudot, lai ietur kādu kārtību; vo-

lontāri paši to darīja pēc savas apziņas. Un tomēr

visā ceļā neredzēju, ka viņu starpā bez kādiem re-

tiem domu starpības vārdiem būtu izcēlies ass strīdus

vai sevišķa nesaticība.

Tā nemanot aizgāja laiks, kamēr vilciens, dobji

rūcot, pārgāja pār Dņepas lielo dzelzs tiltu un ap-

stājās Kijevas dzelzceļa vokzālē. Tur jau mūs sa-

gaidīja Kijevas slavu komitejas ierēdņi; apakšmili-

tāri*) jeb, kā tos krieviski sauca, ļaudis, tika ievie-

toti kazarmās un oficieri, to starpā ari es, viesnīcās,

tā pa pieciem, sešiem vienā viesnīcā un pa diviem •

vienā numurā. Man atgadījās kopā vienu numuru

*) instruktori un kareivji.
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dalīties ar kādu kavalerijas rotmeistaru, Bičkovu, no

Pēterburgas, ar kuru jau Maskavā iepazinos; viņš
runāja loti brangi pa vāciski un kā izglītots militārs
mani varēja uz daudz ko uzmanīgu darīt un militār-

lietās, kuras toreiz maz bija pazīstamas, vaja-

dzīga brīdī palīdzēt ar labu padomu. Ceļā es ar Bič-

kovu tā iedraudzējos, ka mēs norunājām visā ceļā
un ari Serbijā arvien turēties kopā. Bičkovs bij
cilvēks no īsti laba, bet kā vēlāk izrādījās, viegla

karaktera, caur ko ari man izcēlās nepatikšanas. —

Bičkovs, kā jau teicu, bij nevien militāriski, bet ari

vispārīgi izglītots cilvēks, tas runāja franciski un vā-

ciski gandrīz tikpat labi kā krieviski un kā pēter-
burdznieks loti labi pazina sadzīvi un prata uzvesties

pieklājīgi visos atgadījumos un visu kārtu sabied-

rībās.

Vienīgā vaina bij, ka tas nebij ekonomisks un

neprata daudz saturēt; kad bij kādas glāzes baudī-

jis un galva iesilusi, tad tas bij vienas dienas cilvēks

un nemaz neapdomāja, vai priekš rītdienas ari kas

jāatlicina.

Tagad vēl, zināms, mums naudas pietika; tādēļ

rītā, viesnīcā krietnu brokastu noturējuši un ar ci-

tiem volontāriem satikušies, gājām apskatīt veco,

vēsturīgo Kijevas pilsētu; bija norunāts iet un pa-

priekšu apskatīt slaveno veco klostera baznīcu,

„Svēto Lauru". Bet cilvēks domā, Dievs dara. Kā

par nelaimi ceļā Bičkovam jāsatiek savs skolas

biedris, kurš ari ir eskadrona komandants un stāv

še pie Kijevas garnizona.. Ilga neredzēšanās — ap-

kampšanās ar bučošanu un — lai „Svētā Laura" pa-

liek Laura, mums visiem volontāriem vajaga iet Bič-

kova skolas biedrim līdzi uz oficieru klubu. Tur no-

gājušus mūs saņem kara mūzika — atkal jaunas ie-

pazīšanās; pēc tam pusdienas maltīte ar šampaņeru
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un vēlāku kāršu spēli. — Laiks tādās reizēs aiziet ne-

manot; kamēr no viesmīlīgiem kluba saimniekiem šķī-

rāmies, bij jau pulkstens 5 no rīta. Kijeva un „Sv.
Laura" palika neapskatītas.

Mūsu ceļš no Kijevas uz Kišinevu gāja pa dien-

vidus guberņām, kur no iesākuma redzējām lielus

laukus, apsētus ar kaņepēm un kukurūzu (turku

kviešiem), kamēr pēdīgi iebraucām Besarabijas vīna

zemē. Braukšana notika tādā pat kārtībā ar dzies-

mām, dančiem un mūziku, tikai ar to izņēmumu, ka,

dažiem makos ieskatoties, bij jau jāietur kāda nekā-

da taupība, jo ceļa nauda sāka iet uz beigām; bet to-

mēr liela bēda par to nebij, jo zināja, ka Kišiņevā

tiks izmaksāta otra puse ceļa naudas. Bičkovs, zi-

nāms, bija viens no pirmajiem, kam pietrūka ceļa

naudas, tā kā Kijevā, oficieru klubā, tas bija labu

dalu no sava ceļa kapitāla uz kārtīm pazaudējis. Ne-

ko darīt, man bij viņam līdz Kišiņevai jāizlīdz, ēdām

un tērējām abi kopā; par to viņš mani uzslavēja kā

taupīgu saimnieku.

Kišiņevā nonākuši, savvaļnieki izklīda pa visām

viesnīcām, jo grūti nācās kortclus dabūt, tā ka šī

pilsēta bija piebāzta ar Serbijas savvaļniekiem, sa-

pulcējušamies še uz Rumānijas robežām no visām

Krievijas malām. Še bija slavu komitejas centrāl-

kantoris, kurš savvaļnieku partijām naudu izmak-

sāja un tās pārlaida pār Rumānijas robežām; gan-

drīz ik pārdienas tika sastādītas jaunas partijas un

pār robežām, kuras tikai kādas 22 verstes no pilsē-

tas, pavadītas. Līdz izbraukšanas laikam savval-

nieki-apakškareivji tika noīrētās mājās kā kazar-

mās iekortelēti, bet savvalniekiem-oficieriem bij jā-

gādā pašiem par korteli. Daudzmaz ierīkojušamies

un no ceļa atpūtušamies, mūsu pirmais darbs bija no-

iet uz kantori un saņemt naudu, katrs pa 100 rubļu;
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pēc tam Bičkovs nozuda pilsētā. Es aprunājos ar

kādiem citiem no mūsu partijas un dabūju zināt, ka

pēc divām dienām došoties lielāka kājnieku pulka

partija pār robežu, pie kuras ari lielākā dala oficieru

no mūsu partijas gribēja piebiedroties, taisījos es ari

tālāki uz ceļu. Bet negaidot notika kaut kas, caur

ko man vajadzēja Kišiņevā uzkavēties vairāk kā di-

vas nedēļas, no 16. septembra līdz 2. oktobrim, un

caur to laikam notika, ka neatradu nāvi Serbijas kara

laukā, jo, kā vēlāki redzēju, tad no 20 mūsu par-

tijas oficieriem, kuri tūliņ pēc divi dienām no Kišiņe-

vas uz Serbiju aizceļoja un bija piedalījušies pašā

lielajā kautiņā pie AJeksinaces, kad serbu armija tika

no turkiem pagalam sakauta un 10.000 krievu sav-

vaļnieki bij turkus atturējuši, kamēr ģenerālis Čer-

ņajevs ar virsštābu atkāpās uz Paračinu; no šiem 20

oficieriem bij tik 2 dzīvi palikuši — 18 no maniem

ceļa biedriem krita uz Aleksinacas kara laukuma.

Mani aizkavēšanās cēloņi Kišiņevā bij šādi: ne-

varēdams Bičkovu svešā pilsētā atrast, es ar kādiem

citiem pa pilsētu izstaigājies un vēl apgādājis dažas

tālākas ceļa vajadzības, atgriezos savā kortelī un

devos pie miera; Bičkovs ari naktī neparnaca. Otra

dienā, kad jau savas lietas saņēmis gribēju doties uz

partijas sapulces vietu, ieskrien gluži aizelsies Bič-

kovs ar kādu otru, jaunu kavalerijas kornetu, izrauj

man čemodānu no rokas, nosviež to kakta un saka:

«Pagaidi, vēl nebrauksim! Lai brauc šī kājnieku par-

tija, mēs paliksim pie jātniekiem un vel pie ka-

zakiem!" Nu Bičkovs ar jauno kornetu man saka

izskaidrot, ka še Kišiņevā sastādoties savvaļnieku

pulks iz Donas kazakiem zem kada palkavnieka Li-

šina vadības, pie kura bez kazaku oficieriem ari pie-

daloties citi kavalerijas oficieri; viņš gribot, lai ari es

iestājoties kazaku pulkā. Vajagot tik pāris dienas
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pagaidīt, kamēr pulka vadonis, palkavnieks Lišins,

būšot ierasties no Pēterburgas, un tad pie vina pie-
teikties. Kazaki jau esot visi kopā kādi 250 cilvēki,
tikai zirgu partija no Donas stepēm vēl jāsagaida.

Šis kazaku pulks būšot Serbijā pavisam uz savu ro-

ku rīkoties un nestāvēšot zem kopīgas pārvaldes un

disciplīnas, tā tad pie kazakiem būšot liela brīvība

un savvajīga dzīve. Tālāk pie šī pulka pastāvīgas rī-

košanās īpaši esot vajadzīgs kāds, kurš pieprotot

topogrāfijas, tas ir kara uzņemšanas mākslu, tā tad

es varot iestāties par kazaku pulka topogrāfu. Tikai

šinīs dienās vajadzēšot mums katram uz tirgus iz-

meklēties un nopirkt zirgu ar kazaku sedliem, jo ofi-

cieriem savvaļniekiem esot pašiem sev zirgs jāiegā-

dājas. Par jāšanas mākslu ari neesot nekāda bēda,

jo kazakiem esot visiem nemācīti stepju zirgi, kurus

nevadot ar piešiem, bet ar pavadu un pātagu,

vajagot tik jāt pa diviem, trijiem vai veselā rindā ci-

tiem līdz un nepalikt pakaļā, tā esot pie kazakiem

visa jāšanas māksla. Šāds izskaidrojums un priekš-

likums bij diezgan pieņēmīgs, iesitu Bičkovam rokā

un mēs apņēmāmies palikt pie brīvā kazaku pulka.

Tā kā tālākā šī apraksta gājienā būs daži atga-

dījumi jāmin, kuri sakarā īpaši ar vienu vai otru no

šī kazaku pulka savvaļniekiem, tad pieminēšu še kā-

dus ar vārdiem.

Vecākais no viņiem bija majors Čiņica, kāds Do-

nas kazaku zemes īpašnieks, kā viņš pats teica, 70 ga-

dus vecs, loti cienīts sirms vecis; tam bij pilnas

krūtis ar goda zīmēm, kuras izpelnījies sevišķi visos

Kaukazijas karos ar kalnu tautām; pēc tam izstā-

jies no dienesta un dzīvojis savā muižā uz Donas

upes krasta starp bagātiem vīna dārziem; tagad vēl

reizi ar ieročiem rokā sēdies savam zirgam mugu-

rā, lai dotos uz tālo Serbijas kara lauku. Otrais



Helmskis, ari kāds zemes īpašnieks no Poltavas gu-

berņas, atvaļināts kapteinis, kādus 45 gadus vecs,

ļoti izveicīgs cilvēks visādās veikala darīšanās, ru-

nāja bez-krievu valodas vēl diezgan labi vāciski un

franciski; Helmskis bij mūsu saimniecības vedējs.
Majors Debuā, muižas īpašnieks no Permas guber-

berņas, vēl aktīvā dienestā stāvēdams kavalerists, ru-

nāja skaidri franciski un skaitījās ari pats no tēviem

franču dzimuma; viņš tika slavēts par bagātu un tā

ari dzīvoja, lielas summas iztērēdams, citādi ļoti ap-

robežots cilvēks, vidēja auguma, nesmuks, ar uzmes-

tu degunu un pliku pauri; ar Debuā notika daudz

jocīgu atgadījumu, sevišķi tādēļ, ka viņš pats no se-

vis daudz iedomājās. Debuā varēja būt tā ap 35 ga-

diem vecs. No jaunākiem jāpiemin Žuravels, Donas

kazaks sotņika cīņā, jauns, slaiks un skaists cilvēks,

ļoti izveicīgs jājējs. Michailovs, Donas kazaks, bij

daudz apkārt ceļojis pa dienvidus- un vakara-Eiro-

pu, runāja gandrīz visas lielākās Eiropas valodas.

Kornets Bruchovs, no Pēterburgas, neilgi kā bija da-

būjis pirmo oficiera činu. No tādiem, kuri nekāda

kroņa dienestā nestāvēja, bet kā no muižnieku dzi-

muma, turējās pie oficieriem, jāpiemin Belokriss,

mazkrievs, ari no Poltavas guberņas, un Kuzminičs

no Kameņec-Podoļskas, izskatījās pēc mongoļa, mil-

zīga auguma un loti stiprs. Ar šiem un dažiem citiem

mans draugs Bičkovs bij jau iepazinies pa to ļaiku,
kamēr bij nozudis un es tikko neaizbraucu ar kājnie-

ku partiju pār Rumānijas robežu. Viņi bija visu nakti

krietni uzdzīvojuši un Bičkovs savu simtu rubļu papī-

ru sen jau izmainījis.

Otrā dienā ieradās ari kazaku pulka vadonis,

kavalerijas palkavnieks Lišins no Pēterburgas;

priekš viņa jau bija apstellētas_ divas istabas lielā-

kajā Kišiņevas viesnīcā; tagad sakas atkal citāda dzi-

36924
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ve. Papriekšu savvaļnieki oficieri, vēlēdamies brīvā
kazaku pulkā dienēt, stādījās viņam priekšā.
Lišins varēja būt tā ap 45 gadiem vecs, stalta augu-

ma, ar tumši brūniem matiem un bārzdu, ar aristo-

krātisku izskatu un izturēšanos, runāja skaidri fran-

ciski un pietiekoši vāciski; pie viņa no visa varēja no-

jaust Pēterburgas augstāko aprindu cilvēku, to-

mēr bez nekāda lepnuma. Katru tas laipni saņēma,
jautāja no kurienes un zem kādiem apstākļiem ceļo

par savvaļnieku, katram tas teica kādus vārdus par
krievu savvaļnieku nolūku vispārīgi un par brīvo

kazaku pulku, kā viņš ar to domā rīkoties it sevišķi.
Kad pienāca mana reize un es sāku vāciski runāt,

tad viņš uzklausījies atbildēja tāpat vācu valodā, ka

viņš par kara uzņemšanas darbiem un plānu zīmē-

šanu, kas kara laikā no liela svara, gan jau ešot do-

mājis un cerējis kādu no oficieriem atrast, kas šo

darbu labi prastu un tā ar viņa paša palīdzību iztikt,

bet kad es tai lietā esot speciālists, tad jo labāk;

viņš labprāt mani pieņemot kā topogrāfu un tā man

nevajagot izpildīt frontes dienestu, bet tikai ņemt da-

lību pie rekognoscēšanām (iepriekšējām izlūkoša-

nām). Tad viņš jautāja, vai man esot kādi mērīša-

nas instrumenti, un kad es atteicu, ka nav, tad tas

paņēma no kumodes atvilktnes 100 rubļu papīru un

to man pasniedza teikdams, lai iegādājot visas vaja-

dzīgās lietas, zināms, tikai vieglos instrumentus še-

pat Kišiņevā pie mēchaniķa, atlikumu es varot izlie-

tot zirga pirkšanai. Man atkal reiz bija labi izdevies.

Pirmkārt, caur Bičkova atturēšanu netiku aizbraucis

kājnieku partijai līdz, kur laikam mani būtu sagaidīju-

si droša nāve; otrkārt, es tagad biju pieskaitīts

pie brīvo kazaku pulka, kur man nevajadzēja jau tā

pie diezgan brīvas dzīves vēl frontes dienestu izda-

rīt un skriet katru reizi pirmajām lodēm priekšā, ta-



gad biju brīvs kazaks un dzīvības ziņā puslīdz ap-

drošināts; trešā kārtā, ari nauda bija kabatā; no 100
rubļiem, ko palkavnieks iedeva, izdevu 40 rubļus par
mērīšanas instrumentiem un par 60 rubļiem gadījās
nopirkt labu zirdziņu, ātru rikšotāju, tā saucamo

pusgājēju (Paßlāufer), par sedliem un iemauktiem
vēl bija jāizdod 25 rubļi, bet tad ari biju jau pilnīgs

kazaks, ar zirgu, sedliem un ieročiem. Toreiz, kam

bija darīšanas ar savvaļniekiem un slavu komiteju

kantoriem, tam par naudu nevajadzēja bēdāties; tā

palkavnieks Lišins bija dabūjis izmaksāt priekš brīvo

kazaku pulka izrīkošanas no slavu komitejām lielas

summas naudas, un tā kā bez tam ari pats bija bagāts

cilvēks, tad divas nedēļas, kamēr pienāca mūsu Donas

stepju zirgi Kišiņevā, lieliski uzdzīvojām.

Pie palkavnieka Lišina tika vairāk vakari izrī-

koti ar mūziku, dančiem un kāršu partijām, pie šiem

vakariem, bez volontāriem, piedalījās ari Kišiņevas

garnizona oficieri un pilsētas ierēdņi ar savām fami-

lijām; par atbildi tam daži pilsētas valdes locekļi uz

mūsu prombraukšanu izrīkoja priekš brīvo kaza-

ku pulka atvadīšanās vakaru; bez tam vēl majors

Debuā ari no savas puses izrīkoja sevišķus kungu

vakarus, kur tomēr uz vēlēšanos ari dažas dāmas tika

pielaistas; šie vakari bij tie raibākie un trok-

šņainākie. Tā aizgāja laiks, pienāca septembra mē-

neša beigas; mūsu brīvais kazaku pulks bij pilnīgi sa-

rīkots, zirgi atvesti un ļaudīm izdalīti, pulka vadonis

palkavnieks Lišins noturēja smotru lielajā parka lau-

kumā: viss bija kārtībā, brīvais partizānu-kazaku

pulks sastāvēja iz 250 apakškareivjiem un 20 oficie-

riem, visi ar labiem ātriem kazaku zirgiem un ap-

bruņojušies no galvas līdz kājām flintēm, pīķiem, zo-

beniem un kinžaliem (čerkesu dunčiem); bez tam

vēl visi oficieri bij ģērbušies krievu tautas kostīmos,

37124*
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ar gariem lakzābakiem, platām samta biksēm, mel-

niem puskažokiem un augstām kažoka cepurēm gal-

vā. Pēc beigtas smotras tika sastādītas māleriskas

grupas un atsaukts fotogrāfs, kurš visu šo raibo skatu

noņēma ar savu aparātu, lai paliktu ari vēlākam lai-

kam kāda piemiņa.

Pirmā oktobra diena bij nolikta priekš mūsu

aizceļošanas. Šai dienā jau no paša rīta sarīkojā-

mies, pārējās pakas un čemodānus nodevām uz

dzelzceļa līdz robežu stacijai, tā kā līdz turienei no

Kišiņevas ir tikai 22 verstes; bet paši mēs, saģērbu-

šies un ar ieročiem apjozušies, zirgiem mugurā no-

stājāmies parka laukumā rindās. Ap pulksten 10 at-

jāja palkavnieks Lišins, viņš apsveicinājās ar kaza-

kiem un runāja uz tiem kādus sirsnīgus vārdus par

mūsu ceļojuma nolūku un pienākumu, tad koman-

dēja: „No labās pa trīs, soliem marš!" un viss pulks,

pa trīs un trīs zirgi blakus, izjāja pa lielo ielu no pil-

sētas, pavadīts no nemitējamiem publikas hurrā sau-

cieniem.

3. Pāri Krievijas valsts robežām

Kazaki nojāja 20 verstes līdz pēdējai dzelzceļa

stacijai, divi verstes no Rumānijas robežu upītes, ku-

ras abējās pusēs stāv Krievijas un Rumānijas „tul-

les", muitas nami, ar daudz ierēdņiem no abējām pu-

sēm un robežu sargiem. Rumānijas kņaza valsts*)
toreiz bij piespiesta izturēties neutrāla, t. i. pilnīgi at-

turēties no iemaisīšanās serbu-turku karā, neiet ne

pa vienu, ne pa otru pusi un tādēļ nevarēja laist ap-

*) Tagad Rumānija, kā zināms, ir kārajā valsts. Rumā-

nija, kura apdzīvota no kādiem pieci ar pus miljona iedzīvo-

tājiem, ir apmēram gandrīz trīs reiz lielāka par Vidzemi.

Pumpura piezīme.
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bruņotus kara pulkus pār robežu. Tā tad pēdējā

dzelzceļa stacijā viss kazaku pulks bija jāizjauc; zir-

gi tika nosedloti un stacijas lielajā pajumtē sa-

vesti, oficieri, tāpat kā „laudis", noraisīja ieročus un

noņēma visas uniformas zīmes; ieroči, flintes, pīki,

zobeni v. t. pr. tika sapakāti lielās masu pakās un ar

uzrakstiem: „dzelzs lietas" nodotas vest pār robežu.

Pāri pāriešana tika nolikta uz rītdienu, un tādā ziņā,

ka stepju zirgu tabuns tika sūtīta uz Jaši (Jassv) pil-

sētas tirgu dēļ pārdošanas (Jaši ir skaista Rumānijas

pilsēta, 12 verstes no Krievijas robežām); uz desmit

zirgiem tika nodalīts viens kazaks, lai tas pārvestu

pār robežu. Zināms, ka Rumānijas robežu ierēdņi it

labi zināja, ka tie ir kazaku zirgi priekš Serbijas sav-

vaļnieku pulka, bet skatījās, tā sakot, caur pirkstiem,

un laida zirgus, ļaudis un. ieroču pakas bez tālākas

izmeklēšanas pār robežu.

Nākošā rītā, brokastu noturējuši, devāmies visi

ceļā. Zirgi jau bija pārvesti un kādas verstes aiz

robežām gaidīja uz mums jaukā lapu koku meža

malā. Rumānijas muitas namā mums vairāk stun-

das vajadzēja uzkavēties, kamēr mūsu ārzemju pa-

ses cauri lūkoja un tās „apstempelēja", turpat ari

pārmainījām mūsu papīra naudu pret skanošu me-

talla, zelta un sudraba naudu.

Tikuši vaļā no „muitas nama", mēs gājām visi

kā tūristi, ceļotāji kājām kādas 5 verstes līdz mūsu

zirgu lēģerim; tur meža malā bij kazaki uguns sār-

tus uzkūruši, un mūs gaidīdami dziedāja mazkrievu

tautas dziesmas; turpat uz dzelzceļa ari bij divi va-

goni ar mūsu lietām un ieročiem pieturēti, jo tagad

mēs varējām iet vai jāt ari ar ieročiem, tā kā Rumā-

nijā ir atļauts katram nēsāt ieročus. Tā tad ieročus

izpakājām, zirgus apsedolojām, un tad, sakārtojies,
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pēc kādas stundas laika musu kazaku pulks iegāja
Jaši pilsētā*) Rumānijā!

No Jaši pilsētas mēs ar dzelzceļa ekstrāvilcie-

nu, ar visiem „laudīm", lietām un zirgiem braucām

taisni caur Rumāniju uz Turn-Severīnu, pēdējo Ru-

mānijas pilsētu pie pašas Donavas, kur šī lielupe ir

par robežu starp Rumāniju un Serbiju.

Pēc pusnakts nonācu mūsu „kortelī" Turn-Seve-

rīnā un atradu tur Bičkovu, vienu pašu, lieliem so-

liem staigājam pa istabu un loti uzbudinātu. — Tam

atkal bija notikusi jauna klizma. Bet par visām lie-

tām viņam tagad vajagot naudas, ko rēķinu samak-

sāt viesnīcā; tā kā šis ari esot šo to priekš tā vakara

apstellējis, kad visi kopā ēduši un dzēruši, citā reizē

zināms Debuā būtot to visu aizmaksājis, bet tagad,

kur šie naidā, viņš to nevarot atjaut, tādēļ lai visādā

ziņā viņam aizdodot naudu; pēc kādām dienām Ser-

bijas robežās jau varēšot naudu dabūt uz algas rē-

ķina, t. i. algu izņemt jau uz priekšu. Kad vaicāju,

cik liels tas rēķins ir, Bičkovs mierīgi atteica: 60

franki, t. i. apmēram kādi 22 rubļi. Man pavisam ti-

kai kādi 80 franki bija vēl kabatā; es viņam to teicu

un vēl aizrādīju, ka rītā ari mums pašiem par korteli

un ēšanu būs jāmaksā. Bičkovs atbildēja, ka par to

nekas, viņš jau ar viesnīcas sulaini esot runājis, kas

esot mierā pagaidīt, ja kādas lietas, par piemēru

pulksteņus, tam ķīlā atstājot un pēcāk no Kladovas

viņam naudu atsūtot; bet Debuā kortelī rēķins visādā

ziņā jāmaksājot, jo tā esot goda lieta.

Otrā dienā mums bij liela pārcelšanās pār Do-

navu; tas notika gluži līdzīgā kārtā kā pie mums pie

Daugavas. Divas lielas laivas, ar dēlu grīdu pārlik-

tas un ar sētu apkārt savienotas, saturēja celtuve,

*) Pumpura piezīme: Jaši pilsētai apmēram 90.000 iedzī-

votāju, tā tad apm. trīs reiz lielāka par Jelgavu
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kura ar nāragiem un irkļiem tika dzīta pār Donavu;

pāriešana vilkās diezgan ilgi, tā kā Donava pie Turn-

Severīnas jau apmēram tik pat plata kā Daugava pie

Rīgas, un mums bija diezgan lietu, ļaužu un zirgu, ku-

rus pārceļot celtuvei vajadzēja vairāk reizes stai-

gāt no viena krasta uz otru. Tomēr ap pusdienas
laiku visi bijām laimīgi pārgājuši pār Donavu Serbi-

jas daļā, kur apmetāmies Kladovas cietoksnī.

Še nu mēs dabūjām tuvākas ziņas par Serbijas

kara gājienu un plāniem. Galvenākā turku armija,

zem Muktara pašā vadības bij salasījusies kopā ap

Nišas pilsētu pie Muravas upes, no kurienes turku

armija draudēja lauzties cauri uz Belgradi; šai armi-

jai stāvēja pretim ģenerālis Čerņajevs, kā virsko-

mandants par serbu armiju un visiem krievu savvaļ-

niekiem; viņš bija apcietinājies pie Aleksinaces, ka-

mēr otrais lielākais komandants Horvatovičs ar sa-

viem pulkiem stāvēja pie Bosnijas robežām. Ziņas

bija izpaudušās, ka abi galvenākie komandanti, Čer-

ņajevs un Horvatovičs, savā starpā ļoti nesatiekot

un tā tad caur savstarpējo spītību notiekot kara plā-

nā lielas nekārtības, kas nākot tik turkiem par labu

un ļoti skādējot tā jau diezgan vājai serbu armijai,

tādēļ tad ari drīzumā gaidot pašu kņazu Milānu uz

kara lauka, kurš pats gribot uzņemties virskomandu

un samierināt naidīgos ģenerāļus. Bet kamēr tas vēl

notikšot, jāgaidot, ka Muktars pašā uzbrukšot Alek-

sinacei, — un ja tad Čerņajevs to nespējot atturēt,

tad serbu galvaspilsētai Belgradei draudot lielas

briesmas.

Šīs ziņas savāķot, palkavnieks Lišins ar vecā-

kiem oficieriem kara padomē nolēma bez kavēšanās

taisni doties uz Aleksinaci, kā uz svarīgāko izšķirošo

vietu un pievienoties Čerņajeva armijai. Bet tā kā

toreiz Serbijā nebija neviena dzelzceļa un ari zemes
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celi loti slikti, tad tas gabals no Kladovas līdz Alek-
sinacei, kādas 400 vers te s, bij jānojāj jāšus, ar lī-
kumu caur Negotinas un Saičaras pilsētām, gar pa-
šam turku,_ tagad Bulgārijas robežām, kur, jau no

Saičaras sākot,_stāvēja Muktara pašā armijas kara
līnijas labais spārns; tika noteikts jau rītu (tas bija 7.

oktobrī) agri doties ceļā un, ja apmēram 40 verstes

par dienu nojājām, tad mēs tā ap 16. oktobri varē-

jam tikt pie Aleksinaces. Palkavnieks Lišins, lai uz

garo ceļu varētu iegādāties nepieciešamās vajadzī-
bas, izmaksāja katram oficierim pa pieci Austrijas
dukātiem zelta naudā. Tā kā tāds dukāts bija 3 rbj.
75 kap. liels, tad oficieri dabūja ikviens 18 rbļ. 75

kap.

Pie Kladovas ir mazs serbu miests ar kādām tir-

gotavām un pāris viesnīcām, kur varēja dabūt da-

žas ēdamas lietas. Vakars mums bij brīvs, tādēļ sav-

vaļnieki tur nogāja apgādāt savas ceļa vajadzības, to

starpā ari es ar Bičkovu. Viesnīcā Bičkovs ar kā-

diem citiem tik bagātīgi bij apgādājušies ar ceļa va-

jadzībām un vēl ar labām vakariņām, ka, kad viņam

teicu, ka nu ir laiks iet pār Donavu un izņemt mūsu

ieķīlātos pulksteņus Turn-Severīnas viesnīcā, tas

gluži vienkārši atbildēja: «Veltīgas pūles, man tikai

divi dukāti atlikuši — un taču uz mūsu ceļa tālāki

ari kāda graša vajadzēs; es no sava pulksteņa atsa-

kos, ja gribiet, izņemiet tos viens pats!" Viens pats.
to es ari nevarēju izdarīt, jo rēķins Turn-Severīnas

viesnīcā palika lielāks, nekā man vienam naudas bij

Tā tad caur šādu kopību pazaudēju savu iemīļoto ve-

co sudraba kabatas pulksteni, kuru pat Maskavā vis-

lielākā vajadzībā biju uzglabājis; no šī laika es

apņēmos ar Bičkovu vairs kopēji nesaimniekot.

7. oktobra rīta agri musu kazaku pulks, pilnīgi

apbruņojies, jāšus devās ceļā no Kladovas uz Nego-
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tinas pilsētu, kura ir apmēram kādas 40 verstes no

Kladovas, ari uz Donavas krasta. Cels gāja gar Do-
navas krastiem pa jaukām vietām, uzkalniem un le-
jam, vietām apaugušiem ar kupliem ozolu mežiem.

Ap vakaru nonācām Negotinas pilsētā. Nevienā Ser-

bijas pilsētā, pat Belgradē mēs netikām no iedzīvo-

tājiem tik laipni saņemti kā Negotinā; pilsētā iejājot
un nostājoties uz rātūža un baznīcas laukuma, mūs

saņēma garīdzniecība un pilsētas valde; baznīcā tika

zvanīts un tur noturēta priekš mums skaidrā krievu

valodā aizlūgšana, pie kuras, kā no zirgiem nolēkuši,
visi oficieri un zaldāti piedalījās. Pēc beigtas aiz-

lūgšanas mūsu zirgus novietoja pilsētu staļļos un

ļaudis kazarmās, kur tiem bij pusdiena sagatavota ar

vodku*) un vīnu, bet priekš oficieriem bij lielajā

rātūža zālē lielisks goda mielasts sarīkots, pie kura

piedalījās garīdzniecība, visa pilsētas valde un daudz

no ievērojamākiem pilsoņiem; goda mielasts vilkās

līdz vēlai naktij ar daudz dedzīgām patriotiskām ru-

nām un veselības uzsaucieniem.

4. Kaŗa posta sliedes

Negotinas jauko apgabalu atstājot, kur pa ziedo-

šām lejām upītes tecēja un bagātas sādžas ar vīna

laukiem pakalnos stāvēja, tā ka mūsu kazaki garām

jādami tāpat no zirgiem noliekušies pierāva pilnas ce-

pures ar vīna ķekariem, tālāki uz dienvidus rītiem

pret Saičaru ceļojot, jau varēja redzēt gar Turcijas

robežām negantās kara posta sliedes!

Pa auglīgām ielejām, ierobežotām zaļiem ozolu

mežiem, kalniem un uzkalniem, kur mūsu ceļš līku-

miem cauri locījās, mājas un sādžas stāvēja tukšas.

*) degvīnu. Red.
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Bet kādas tās izskatījās! Nekāda vētra un viesu-

lis, ne ūdens vai ugunsgrēks nevar tā izpostīt cilvēka

darba ražojumus, kā cilvēki paši, kad tie uzbrūk ar

briesmīgo karu. Sādžu mājām, kuras dedzinot no

uguns varas veselas palikušas, bij noplēsti jumti, logi

un durvis izdauzīti un iekšpusē visas lietas, kā galdi,
krēsli un citas mēbeles, smalkās druskās sasistas;
dārziem sētas nojauktas, augļu un vīna koki nolauzti

un samīdīti, ar vārdu sakot, kur agrāk zaļojusi un zie-

dējusi mierīgu pavalstnieku labklājība, tagad bij

tukša postaža, kuru uzskatot rūgtums un īgnums kat-

ra jūtoša cilvēka sirdi pārņem; to tik varēja izdarīt

vistrakākais fanātisms, kāds tik var būt muhamedā-

ņiem pret kristītiem; nevienas dzīves dvēseles ne-

redzēja šajās postažās, pat neviens suns tur neierē-

jās. ledzīvotāji visi bij aizbēguši tālāki zemē iekšā,

projām no turku robežām un tik ātri, ka nepaspējuši

pat savas vajadzīgās lietas līdzi paņemt; tas, bija no-

ticis tūliņ pēc Serbijas kara pieteikšanas turkiem,

kad turku laupītāju ordas (pulki) devušās pār Serbi-

jas robežām un tur uzbrukušas nevainīgiem iedzīvo-

tājiem, kaudamas, dedzinādamas un visu līdz pēdī-

gam nopostīdamas.

Mūsu ceļojuma trešās dienas vakarā, kad jau tu-

vojāmies Saičaras pilsētiņai un, gar izpostītām, tuk-

šām sādžām un mājām ceļodami, kur ne priekš pa-

šiem, ne zirgiem nevarēja nekādas pārtikas atrast,

bijām visi loti noguruši, mūsu izlūki kazaki ziņoja,

ka aiz kādas izpostītas sādžas, kura dziļā kalna gravā

pie upes atradās, otrā pusē stāvot turku piketēs

(priekšvaktis) un laikam aiz meža, gar kuru mums

garām jājāj, atrodoties kāds turku karaspēka priekš-

pulks. Mēs apstājāmies pie kalna kādā birzē. Līdz

Saičarai vēl atlikās kādas dienas jājiens, tādēļ bija še

jāpaliek par nakti. Nu bij jautājums, vai šepat uz-
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kalnā zem klajas debess par nakti palikt, kur bijām
drošāki no turkiem, jeb noiet lejā sādžā, kur taču var-

būt kādu pajumtu vēl veselu atrastu dēl paglāb-
šanās no vēja un lietus, kas nupat šodien bij sācis

stipri līt un, ja vairāk ne, sādžā varbūt priekš zir-

giem varētu kādu barību atrast? Visa mūsu zirgu

barība, ko uz sedliem varēja līdzi payemt, bij pa trim

dienām izbarota, jo tādu briesmīgu šejienes vidus iz-

postīšanu mēs nebijām sagaidījuši; ari pašu ēdamas

lietas gāja uz beigām: retam kam vēl bij pāri palicis

kāds mazums no uzkožamā, vai kāds šņabis ceļa

blašķē. Pēc ilgākas apspriešanās palkavnieks Lišins

izšķīra šaubīšanos, pavēlēdams, lai visi klusi dodas

lejā un ieņem sādžā, kā nu var, nakts korteli; bet kad,

kā zināms, tur nevarēja cerēt ko atrast no ēda-

mām vielām, tad pa priekšu tika izsūtīti 10 kazaki ar

stiprākiem zirgiem, lai rauga tālāki zemē kur nebūt

kaut ko atrast; visi citi, uz zirgu kakliem noliekušies

kā slokas, pa vakara krēslu nolīda dziļajā gravā, iz-

postītajā sādžā.

Pēc ilgas veltīgas meklēšanas beidzot kāda šķū-

ņa bēniņā uzgājām samestas kukurūzu (turku kviešu)

vārpas, pilnas ar nobriedušiem graudiem. Tas bij

svarīgs atradums, jo sevišķi dienvidus zirgi labprāt

ēda kukurūzas graudus, kuri pie tam vēl satur ļoti

daudz barības spēka; tādēļ steidzāmies noraisīt sa-

vus bašlikus, tos piekraut ar kukurūzas vālēm (vār-

pām) un nonest zirgiem, piesietiem pie ābeļu v. c.

kokiem, kuri kukurūzas vāles kārīgi sāka grauzt, tad

vēl upes līčos tika atrasta kāda izjaukta siena kau-

dze un no upes tīrais ūdens: — tādā ziņā priekš mū-

su zirdziņiem bija diezgan gādāts. Ne tā priekš

mums pašiem. Bez knapām vakariņām, kādas nu

kuram gadījās, vēl bij jābīstas no turku uzbruku-

miem un tādēļ visapkārt ap sādžu, uz to pusi, kur
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turku priekšvakts stāvēja un kuras varēja zināt no

gaišām ugunīm meža malā, kalnā, bij ari mums vak-

tis jāizliek, pie kam ņēma dalību ari visi oficieri, pa

divi cilvēki vienā vietā, un tādas vietas, pēc vajadzī-

bas, bija vairākas pa visu turku malas piekaļņu; di-

viem cilvēkiem katrā vaktsvietā jāpaliek divi stun-

das no vietas, tad tie tiek ar citiem izmainīti, kuru
kārta pienākusi, un tā tas iet līdz otrai dienai; uz

vakti stāvošie nedrīkst ne sēdēt, ne snaust, tiem pa-

stāvīgi jālūkojas uz ienaidnieka pusi un no visa, ko

tur dzird, redz vai pamana, jādod caur jau agrāki no-

runātām zīmēm ziņa savai tuvākai vakts nodaļai.

Kad mūsu kārta ar Bičkovu pienāca, mēs stāvējām

kādā upes līcī pie tilta, kur cels veda cauri pa gravu.

Bičkovs bij loti nemierīgs. Kad viņam klusi jau-

tāju pēc šāda nemiera cēloņa, tas atbildēja: „Jā, ku-

ram cilvēkam gan patīkami dēl kāda viena patvarī-

gām iedomām priekšlaikā nāvi atrast, kad to varēja
novērst! —"

„Kadas iedomas?" es jautāju.

„Nu, palkavnieka*) Lišina. Vai domā, ka mēs

dzīvi no šīs sasodītās gravas iziesim? Esmu pārlie-

cināts, ka turku vaktis būs mūs pamanījušas un sa-

viem kara pulkiem paziņojušas, ka gravas sādžā at-

rodas sveši jātnieki. — Visādā ziņā turki sādžu ap-

lenks un naktī vai rītā mūs saņems kā vistas kūtiņā

un pēc sava ieraduma galvas mums nogriezīs; pal-

kavniekam Lišinam nebij nekādas tiesības uzupurēt

tik daudz tēvijas dēlu, kamēr, ja būtum palikuši otrā

pusē zem klajas debess, turki mūs nekad neaplenktu,

mēs varētum tos labāk redzēt, turēties pretim, vai,

ja liels karaspēks, no tiem atkāpties, viss tas šinī

gravā nav nemaz izdarāms. —"

*) pulkveža.
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Bičkovs, kā mācīts kareivis, zināms, varēja par

tādām lietām ko runāt, un, ja es pats ievēroju šauša-

līgo gravu ar izpostīto sādžu, kur laikam dažs labs

caur turku rokām savu garu bija izlaidis, un tumšo

lietaino nakti, tad man Bičkovam bija pilnīgi jāpie-

krīt; ari mani pārņēma grūtas, nelabas domas. Vai

tiešām šī nakts ari varēja būt mana pēdīgā? Ko nu

biju panācis ar savu Serbijas ceļojumu, kad jau

priekšlaikā turkiem galva jānodod? Agri, tiešām

agri! Tā tad savu dzimteni mīļā Latvijā vairs nere-

dzēšu.

Kamēr tā domāju, uzreiz tur, kur ceļš starp di-

viem uzkalniem mežā iegāja, parādījās vairāk ugu-

nis un likās, it kā cilvēku ēnas ap viņām staigātu.

„Tā ir!" izsaucās Bičkovs, „mēs esam no turkiem

aplenkti. Vajaga iet un tūliņ paziņot palkavniekam."

Mes aizgājām. Ari citas musu vaktis bija pama-

nījušas šo pārmaiņu un ari paziņoja no citām pusēm.

Mūsu nakts kortelī, kur katrs kā redzēdams bija

ierīkojies, lai varētu kādas stundas atpūsties, izcē-

lās liela stomīšanās; visi sacēlās kājās, skraidīja pa

istabu, klupdami pār izkaisītiem mēbeļu gabaliem un

runādami un klaigādami, kas katram prātā iekrita.

Vienīgais, kas mierīgs palika, bija palkavnieks Li-

šins. Viņš nesteigdamies uzcēlās, apjoza zobenu ar

revolveru un aplika savu kazaku burku (apliekamo)

un lika ari citiem apbruņoties, tad komandēja: «Zir-

giem sedlos!" Drīzi zirgi bij apsedloti un kazaki ar

plintēm un pīķiem, kā ari oficieri sēdēja zirgiem mu-

gurā; visi tumšā naktī, pa sajauktām sētām un pie-

svaidītiem ceļiem izjāja no sādžas un nostājās kara

kārtībā turku vakts ugunīm pretim. Šādā kārtībā,

zirgiem mugurā, kazaku pulks palika, kamēr sāka rīta

gaisma aust; gaismai austot bija pavēlēts doties

no sādžas gravas projām, izlaužoties caur turku
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priekšvaktīm. Tādās reizēs, pēc kara mākslas, neiet

viss pulks uzreiz, bet atdala kādu ceturto dalu, ku-

rai vairāk simtu solu jājāj pa priekšu un jāiesāk ar

ienaidnieku kautiņš, šo pirmo nodalu sauc par «avan-

gardu" ; avangards atkal no sevis atdala kādu pulciņu,
to vēl vairāk pa priekšu sūtīdams; tā kā šiem ir

visbailīgākais un grūtākais uzdevums, tad dažu reiz

priekš tam uzaicināja brīvprātīgus, kuri no laba prāta

dodas nāves briesmās.

Gaismai austot tikai izsūtīts «avangards". Drīz

atjāj pilnos lēkšos kazaks un atnes ziņu no «avan-

garda", ka ienaidnieka nav tuvumā, bet ka ari nav

priekšpulciņa. Nu dodas viss kazaku pulks palkav-

nieka Lišina vadībā, uz priekšu; tiklīdz tas savieno-

jas ar «avangardu", kurš uz ceļa gaida, atskan no

labās puses uz kalna simtkārtīgs «hurrā" un «živijo"!
Visi skatās turpu un ierauga sārtā rīta blāzmā bajo-

nctes spīdot un cepures gaisā vicinot. Tie nevar būt

turki. Jājam visi turpu. Izrādījās, ka šis uzkalns

bija ieņemts un apcietināts no kāda bataljona serbu

kājnieku un vienas pusbaterijas lielgabalu kā pret-

spēks pret turku priekšpulku. Nu bij prieki: lēcām

no sedliem zemē un apsveicinājāmies ar serbiem un,

tā kā mēs nebijām visu nakti gulējuši, tad tika no-

spriests pie slavu brāļiem kādu laiciņu atpūsties.

Serbu vadoņi nu mums izskaidroja, ka viņi naktī

sādžas gravā esot manījuši kādu kustību, bet tumsā

noturējuši kazakus par bažibozukiem un tādēļ ari

visu nakti negulējuši, gaidīdami mūsu uzbrucienu;

tāpat varot pieņemt, ka ari turki mūs pamanījuši un

noturējuši par viņiem (serbiem) palīgā ejošu kava-

leriju un, laikam no tādiem savienotiem spēkiem bai-

dījušies, jo pēc pusnakts tie atkāpušies tālāki aiz sa-

vām pozīcijām. Tā tad mēs no turku, kā no serbu

puses naktī bijām noturēti par bīstamiem ienaidnie-
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kiem. Ja nu nebūtu mums priekšā stāvējis serbu ba-

taljons ar lielgabaliem, tad laikam turki vis ne-

būtu atkāpušies, bet būtu raudzījuši sādžu aplenkt
un mūs savaņģot, — tad ari Bičkovam par gaidāmo
galvu nogriešanu būtu bijusi pilnīga taisnība.

Kamēr mēs par to pārdomājām un serbu virs-

nieki mūs pacienāja ar slivovicu (augļu šņabi), iera-

dās ari mūsu pēc ēdamām lietām izsūtītie kazaki. Tie

bija visu nakti jājuši pa apkārtni, kamēr kādas ver-

stes 20 attālu uzgājuši kādas apdzīvotas sādžas; tie

pārveda ko katrs saķēris, tas ir, uz pīķiem uzdurtos

sivēnus, jērus un zosis. Tika uzkurti ugunskuri un

sivēni un jēri, vidus izņemot, tāpat veseli uz lieliem

iesmiem uzdurti un pie uguns izcepti; ar sāli apkai-

sot tie pārvērtās par visgardākajiem cepešiem.

Sevišķi oriģināli, savādi kazaki prot zosis cept.

Tie izraka zemē nedzilu bedri, piekrāva to ar sausu

malku un tad aizdedzināja. Kamēr malka dega, tie

zosij pārgriež vēderu, izvelk „kiškus v
un tai cauru-

mā iebāž zoss galvu, tad ņem zosi un to tāpat ar vi-

sām spalvām apmūrē ar mīkstiem māliem, tā ka viss

šis gabals izskatās kā mālu bumba. Šo bumbu nu

tie iemet ugunsbedrē un apgroza, kamēr tā nodeg

gandrīz sarkana, tad izņem laukā un ar pīķiem pār-

sit pušu; no karstas bumbas izveļas plika zoss, sulo-

ta un izcepta uz to vislabāko; spalvas visas bij pali-

kušas sakaltētos mālos.

Ar šādiem cepešiem, kukurūzu (turku kviešu)

plāceņiem un slivovicu ieturējuši krietnu brokastu,

mēs atvadījāmies no serbu bataljona virsniekiem un

devāmies tālāki uz Saičaru, kuru ari vakarā aizsnie-

dzām.

Otrā rīta tūliņ devāmies projām, taīaki uz Alek-

sinaces pusi, kur drīzumā bija jāgaida izšķirošais lie-
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lais kautiņš — ģenerālim Čerņajevam ar Muktaru

pašu.

Apgabals no Saičaras uz Aleksinaci ir loti kal-

nains, ar jaukām auglīgām ielejām. Ceļošana te ir

diezgan grūta, jo celi lokās drīz gar dziļām gravām,

drīz ap kalnu sāniem riņķu riņķiem. Pašos augstā-

kos kalnu galos redz plikas klintis, vietām jau ar snie-

gu apklātas, zemāku aug tumši egļu un priežu

meži, vēl zemāku bērzu un citi lapu koki un pašās ie-

lejās slaiki ozolu meži pārmaiņus ar zaļām pļavām,

kur upes, upītes un strautiņi cauri tek. Ja šādas ie-

lejas apdzīvotas, tad tanīs atrodas bagātas sādžas ar

lieliem augļu un vīna dārziem. Šinī apgabalā ari

mēs vieglāki cauri tikām, jo še, kur serbu armija tur-

kiem pretim stāvēja, sādžas nebij izpostītas un iedzī-

votāji viņās dzīvoja kā arvien. Tie bij pret mums

diezgan laipni un pret kādiem naudas gabaliem lab-

prāt atdeva, kas tiem bij pie rokas, kad no ceļa pie-

kusuši un izsalkuši gribējām ko iebaudīt.

Pirmais, kas pa Serbiju ceļojot acīs krīt, ir tas,

ka tur neredz nekādu muižu, kā lielgruntnieku dzī-

vokļu. Serbijā ari nav nevienas pils, jaunas vai ar

veclaiku drupas; tur ir vienīgi sādžas, kur dzīvo

zemkopji, un pilsētas, kur piemīt tirgoņi un amat-

nieki. Tā sauktās aristokrātijas vai muižniecības,

ari lielgruntniecību Serbijā pavisam nav. Visa zeme

pieder tautai pašai. Zeme ari nav izdalīta pēc gal-
vām vai familijām, tikai katrai sādžai ir kāds zināms

zemes gabals ar apzīmētām robežām, bet ikviena

sādžas iedzīvotāja vai ari familijas robežas ir tās,

cik daudz zemes katrs spēj apstrādāt. Un tomēr vēl

ceļojot var redzēt daudz brīvas, neapstrādātas ze-

mes, jā, dažas jaukas, auglīgas kalnu ielejas pavisam

vēl neapdzīvotas:. Zemkopībā viss vēl gluži pa ve-

cam, pirmatnējs, zeme tiek apstrādāta ar pirmatnes



vienkāršiem līdzekļiem un tādiem pat zemkopības
rīkiem. Lopkopība ir diezgan laba, tādēļ ka daudz

zālainu pļavu un ganību, bet netiek nekas mākslīgs

no piena izgatavots, kā piem. sieri v. 1.1.

Aršanai un braukšanai serbu zemnieki lieto vēr-

šus, zirgi tiek tikai pilsētās lietoti priekš braukšanas,

bet it sevišķi priekš jāšanas. Serbu zemniekiem nav

nekur jāsteidzas, zemes pilnība un auglība ir tik di-

žena, ka tā bagātīgi atlīdzina mazākos pūliņus, tā tad

viņu kustēšanās, iešana, braukšana notiek ļoti gausi,

par piem., viņu vēršu pasts daudz ja noskrien 10 ver-

stes dienā.

Serbu zemnieku apģērbs loti līdzinās vecajam

latviešu apģērbam. Kājās tie valkā vēršādas pasta-

las, piestiprinātas ar tievām, garām siksnām, ar ku-

rām kājas notītas līdz pat ceļiem; platas, pelēkas

vadmalas ūzas un tādas pat vadmalas kamzoļus ar

raibiem izšuvumiem un spožām kņopēm; kā galvas

uzvalks tiem ir apaļa jēru cepure ar garām spalvām,

kuras dažureiz pat pār acīm pārkaras.

Laimīga dabas tauta, šie serbu zemnieki. Pēc

turku jūga nokratīšanas, pirmā Karageorgeviča un

Obrenoviča laikos, tiem ir tik daudz brīvības, ka

daudzi paši to neapķer un dažu reizi nezina, kam par

labu savu brīvību izlieto. Bet par to ari viņi nerūpē-

jas; serbi ir pilnīgi pieticīgi, kad var paēst savu pa-

prikašu un dzīvot pēc tēvu tēvu ierašām.

Šī patriarchāliskā tautas dzīve tika loti satrici-

nāta 16. oktobrī, kad mūsu kazaku pulks tuvinājās

Aleksinaces pilsētiņai. Cik flegmātiski ari nav lēnas

dabas Serbijas sādžu iedzīvotāji, tomēr šinī die-

nā tie bij loti uztraukti, jo kā zibens izplatījās ziņa,

ka turki pēc briesmīga cīniņa atsituši serbu armiju

no Aleksinaces un nu brūkot kā vētras negaiss ze-
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mē iekšā. Pa visiem ceļiem redzēja bēgošus iedzī-

votājus, kuri, sievas un bērnus un kādas vajadzīgās
lietas uz lieliem redeļu ratiem sakrāvuši un pa pārim
vēršu priekšā aizjūguši, cik vien vērši spēja iet, stei-

dzās projām no briesmu vietām, no turku varas dar-

biem, tālāki uz savas tēvijas viduci, daudzi paši nezi-

nādami, uz kurieni. Sievas vaimanāja, bērni raudāja
un ap Aleksinaci rūca lielgabalu pērkons, kurš daudz

verstu tālumā zemi dimdināja un gaisu satricināja.

Mēs nonācām par vēlu. Pret vakaru lielgabalu
šāvieni kļuva retāki un retāki, kamēr tie pavisam ap-

klusa. levērojamā Aleksinaces kauja bija notikusi;

līdz ar bēgošiem iedzīvotājiem jau redzējām ari Ser-

bijas karapulku daļas, kuras atkāpās uz Parašinas

pusi; zaldāti bij loti piekusuši, tie tikko spēja kājas

pacelt un ar savām pastalām brist pa no lietus iz-

mirkušo dubļaino ceļu; pēc serbiem parādījās ari da-

žas krievu savvaļnieku partijas, tā kājnieki, kā jāt-

nieki, šie vismaz izturējās kārtīgi un nebij ari tik

slikti ģērbušies. Krievu savvaļniekiem ari mēs pie-

biedrojāmies un kopā taisni devāmies uz Parašinu,

kur ģenerālis Čerņajevs gribēja sapulcēt un nokār-

tot sakautās serbu armijas paliekas un ari pats ar

savu štābu nometās. Par šo lielo kara zaudējumu,

kas uztrauca visu Serbiju, toreiz dažādi runāja. No

Serbijas puses dzirdēja kurnot pret pašu ģenerāli

Čerņajevu un no Čerņajeva štāba puses atkal pret

fiorvatoviču, ka tas ar labāko serbu armiju par tālu

atdalījies uz Bosnijas pusi un, laikam, sava ienaida

dēļ ar Čerņajevu, visvajadzīgākajā brīdī neatsūtījis

nekādus palīga pulkus, kā tas viņam ticis no Bel-

grades pavēlēts.

Bet vislielākā vaina, kā vēlāk izrādījās, gan bij

tā, ka toreiz vēl bij serbu armija loti vāji ierīkota un

nezināja visnepieciešamākās lietas. Toreiz miera



laikā nebij Serbijā nekādas pastāvīgas armijas, iz-

ņemot kādus pāris pulkus, „reģimentes", kuras stā-

vēja Belgradē priekš kārtības uzturēšanas un kņaza

apsardzības. Kara laikā ikkatrs vīrietis bij pie-

spiests izpildīt kara dienesta pienākumus ar ieročiem

rokā. Tā tad tika noņemti zemnieki no arkla un ie-

vietoti kara rindās bez nekādas iepriekšējas sagata-

vošanas; tiem iedeva kādus nekādus ieročus, un tos

tāpat, kā nu kurais bija ģērbies, ar īsajiem kamzoļiem

un pastalām, dzina turkiem priekšā. Var viegli

iedomāties, ka šādi zemnieku un ganu karapulki, pat
vēl nezinādami, kā ar plintēm rīkoties, nevarēja attu-

rēties pret turku diezgan kārtīgo karaspēku un vēl

skaitā pārāku. Esot bijuši gadījumi, ka daži ser-

bi, uz turkiem šaudami, sev pašiem pirkstus nošā-

vuši un tad metuši plintes krūmos. Pie Aleksinaces,

kā jau agrāki minēts, vispārīgi kādi 10.000 krievu

savvaļnieki turkus atturēja, ka tie tūliņ taisni nedevās

uz Belgradi. Tad vēl, kā vienīgais, ar piedzīvo-

jumiem bagāis karavadonis bij pats Čerņajevs, bet

visi viņa štāba oficieri bija pa lielākai daļai jauni cil-

vēki, sameklēti iz dažādiem Krievijas savvaļniekiem.

No liela svara kara laikā vēl ir tā saucamais

kara gars un tautas entūziasms, ar pārliecību, ka vi-

ņa savu mantu un dzīvību nodod labas un taisnas lie-

tas labad. Serbijā toreiz tāda entuziasma, izņemot,

zināms, pašu galvaspilsētu Belgradi, nemaz neva-

rēja manīt. Tas nāca pa daļai no tam, ka Serbija

jau kādus 50 gadus atpakaļ bij atsvabinājusies no

turku jūga. Visā Serbijā reti kur kādu turku da-

būja redzēt, tā bija svabada un katrs viņas pavalst-

nieks dzīvoja pats par sevi, netraucēts savā zemē.

Tādēļ tie ari neatzina par vajadzīgu karot ar tur-

kiem, jo viņiem priekš tam nebija nekāda iemesla;

tie vēl pukojās uz krievu savvaļniekiem, ka šie at-
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nākuši un iesākuši karu ar turkiem, kur nu ari šos

līdzi velkot. 50 miera un brīvības gados serbu tau-

tas agrākais kara gars bij stipri mazinājies, tie bija

palikuši par mierīgiem zemkopjiem un ganiem, kuri

par visām lietām vēlējās savās mājās dzīvot netrau-

cēti.

Nelielā Parašinas pilsēta tāpat bija visa ieņemta

priekš kara vajadzībām un karaspēka iekortelēša-

nas, sevišķi daudz mājas bij ierīkotas par hospitā-

liem un lazaretēm priekš slimiem un ievainotiem. le-

vainotos veda, no vakara sākot, visu cauru nakti, bet

ļoti slikti ierīkotos ratos. Nebij nekādu vedamo

lazaretu, tas ir lielu, uz federēm būvētu ratu ar jumtu

un gultām iekšā, kādi pie visām armijām kara laikā

tiek ierīkoti, sevišķi priekš ievainoto vešanas. Šo-

reiz serbu ievainotos kareivjus veda lielos prastos

redeļu ratos, kur tos pa desmitiem saguldināja. Ra-
tiem priekšā bij aizjūgti vērši. Kamēr šādi vēršu

rati nonāca Parašinā, bij jau daudzi no ievainotiem uz

ceļa nomiruši, bet tos tik atrada, kad pie slimnī-

cas ratus iztukšoja. Mums ar vēl daudz citiem, no

Aleksinaces atnākušiem Krievijas savvaļniekiem, tika

pie vienas tādas lazaretes mājas vienā galā ie-

rādītas nakts telpas, tā tad mums visu nakti bij jā-

noklausās ievainoto vaimanās, kad tos pieveda pie

slimnīcas un kad tos cēla no ratiem laukā un nesa

slimnīcā, pie kam vēl bij liels ārstu un apkopēju trū-

kums. Gan ari no Krievijas «Sarkanā krusta sabied-

rības" bija kāda nodala, sastāvoša iz dakteriem, žēl-

sirdīgām māsām un slimnieku kopējiem uz Serbijas

kara lauku izsūtīta, bet kas tas viss bij priekš tik lie-

las vajadzības, kā pēc Aleksinaces kautiņa. Uz ceļa

un vēlāk slimnīcās ievainoto mokas ir daudz lielā-

kas, nekā tanī brīdī, kad tos lodes aizņem pašā kar-

stajā kautiņā uz kara lauka.
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Musu nakts māja bij kāda liela zāle ar divām
dzelzs krāsnīm; zāles vidū stāvēja liels prasts koka
galds ar kādiem krēsliem, citu mēbeļu nebija; gultas
nevienas, tās visas bija aiznestas uz otru galu priekš
ievainotiem, bet mēs ari pēc tām neprasījām, jo re-

dzēdami ievainoto likteni, mēs pateicām Dievam, ka

paši esam veseli un zem pajumta. Malkas bij diez-

gan, ta tad paši ar sauso ozola malku sakurinājām
dzelzs krāsnis, kamēr tās vai sarkanas palika, jo
istaba bij mitra, un tāpat katrs raudzīja, kā varēdams,

savas salijušās virsdrēbes kaut kur uzkārt, lai tās iz-

kalstu. Uz lielā galda izkravājām, kas katram vēl

bij priekš vakariņām; pie tam iepazināmies ar ci-

tiem Krievijas savvaļniekiem, kuri nāca no Aleksi-

naces un bij līdzkāvušies pēdējā kaujā; ko runāt,
vaicāt un atbildēt bij diezgan.

.Tā kā mums nebij gultu, tad katrs sev raudzīja

kā varēdams sagatavot guļas vietu uz grīdas, gar

sienām riņķī apkārt pa visu zāli; izklāja zirgu deķus

un voilokus uz grīdas, palika sedlus pagalvī un ap-

sedzās ar burkām vai šineļiem, un tā ierīkotās guļu

vietās piekusušie, bet nekad nenoskumušie brīvības

karotāji nodevās miega mātes rokās; drīzi vien dzir-

dēja gar sienām aizmigušo pilnos dvašas vilcienus,

kuri vēl tika pastiprināti caur dažu šņākšanu un ie-

krākšanos. Es tik drīz nevarēju iemigt. Biju uz-

budināts no šīs dienas dažādiem iespaidiem, bet se-

višķi caur nabagiem ievainotiem, kuru vaidas vēl

reižu reizēm bij dzirdamas. Uz galda dega patumša

lampa. Te atkal dzirdu, ka norīb it kā šāviens, —

bet tā dobji, tumši, it kā tas naktu no grīdas apak-

šas
...

viss klusu pēc tam; piecēlies sēdus apskatos,

neredz nekā: pēc brītiņa kādā trešā vietā aiz manis

parādās uz grīdas asiņu peļķe. Es paceļu Bičkovu

un citus, kuri tuvāk gulēja, ejam skatīties, atņemam

gulētājam apsegu, ar ko tas visu galvu pārsedzis un

ieraugām, ka tam blakus atrodas pielādēts revolvers
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un no pieres tek asinis aumaļām. Pamanīdams mū-

su aizkaršanu, gulētājs sāk saukt: glābiet, glābiet,

man galva deg kā ugunī. — Visi zālē uzlēca kājās,

atsauca ārstu, kas turpat tuvumā bij dabūjams. Dak-

teris, apskatījis ievainoto, atrada, ka tam lode virs-

pus acs iegājusi pieres kaulā; visi bija pārliecināti,

ka nelaimīgais gribējis pats sevi nonāvēties. Tas bij

savvaļnieks, kāds Krievijas oficieris.*) No vina paša

šonakt nekā vairāk nevarēja izdabūt zināt, tā kā tas

drīzi zaudēja samaņu. Ārsts vainu apsēja, teikdams,
ka laikam gan būšot nāvīga, un tad ievainotais tika

aiznests uz otru galu pie citiem ievainotiem. Rītā

tas nāca pie samaņas un bij mierīgāks. Cik kara

laikā maz tiek ievērota viena cilvēka dzīvība, pie-
rāda tas, ka viens no dakteriem slimniekam teica,

ka ja šis tiešām negribot dzīvot, tad šie — ārsti ne-

maz nebūšot tālāk ap viņu nopūlēties; uz to slimais

atteica, lai glābjot, ja varot, viņš esot apdomājies.

Vainu pamatīgāki izmeklējot, izrādījās, ka lode bij

palikusi turpat pieres kaulā un tā galvas smadzenes

neievainotas; pie operācijas (griešanas)_lode tika iz-

vilkta un vaina neatzīta par nāvīgu. Ārsti sprieda,

ka pēc kāda mēneša tas būšot izveseļoties.

Saviem krievu biedriem jaunais oficieris izstā-

stīja, ka viņam dzimtenē neesot ne tēva, ne mātes,

ne ari tuvāku radu; tas viens pats kūlies dzīvē cauri,
kaudamies ar grūto likteni; un kad beidzot domājies

jau kādu stāvokli sasniedzis, tad lielākais likteņa si-

tiens to aizņēmis, tas bijis — nelaimīga mīlestība.

Šo sitienu tas nevarējis panest un tādēļ apņēmies at-

rast nāvi kā savvaļnieks Serbijas kara laukā, un kad

tomēr pie Aleksinaces turku lodes to netrāpījušas,

lai gan viņš tīši tām priekšā stājies, tad še Parašinā,

vakarā, priecīgu biedru pulkā to pārņēmušas tādas

sēras, ka apņēmies pats sev lodi pierē iešaut; bet

*) Virsnieks.
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kad nu ari tas pilnīgi neesot izdevies, tad viņam jā-
atzīstot še kāds augstāks nolēmums. — Tādēļ tagad

gribot dzīvot un, ja vajadzīgs, ciest līdz savam no-

liktam dabiskam galam. Mēs visi viņam izteicām

savu līdzcietību un raudzījām to priecināt uz jaunu
dzīvi. Veca lieta, atkal sieviešu dēļ. — Bet tas jo

drīzāk var atjaunoties tādā savvaļnieku pulkā, kā

mēs bijām! —

Parašinā mēs palikām trīs dienas. Sakārtojās

atkal izklaidinātie karapulki un ieņēma jaunas pozi-

cijas, ar nolūku turēties līdz pēdīgam un nelaist tur-

kus iet uz Belgradi. Kņazu Milānu vēl arvien kara-

pulki gaidīja uz kara lauka.

Te trešā dienā atnāca vēsts no Belgrades, ka uz

Krievijas paģērējumu starp turku un serbu valdībām

noslēgts pamiers uz četriem mēnešiem. Ka Krie-

vija atklāti iemaisījusies slavu lietā, tā vēsts tika sa-

ņemta ar prieka saucieniem. Ģenerālis Čerņajevs
pie virsštāba sapulcēja visus krievu savvaļnieku ofi-

cierus un tiem pats pasludināja pamiera noslēgšanu,

sirsnīgiem vārdiem pateicās viņiem par līdz šim pa-

rādīto uzticību, disciplīnu (kārtību) un dūšību pie vi-

sām kara grūtībām, tad ikkatram no mums roku

sniedza, atvadīdamies, pie tam teica, ka viņš pa pa-

miera laiku braukšot caur Austriju uz Krieviju, kur

būšot pats vairāk sagatavoties un izgādāt lielāku pa-

līdzību priekš tālākas kara vešanas; lai krievu sav-

vaļnieki tik ilgi visi sapulcējoties Belgradē un tur vi-

ņu sagaidot, jo dodot goda vārdu, ka nākšot atpakaļ

un pēc pamiera laika kopā atkal ar saviem tēvzem-

niekiem būšot tālāk karot priekš vispārīgas slavu

tautu svabadības. Viņa runa tika saņemta ar ska-

liem hurrā saucieniem un tam novēlēta laime ceļā un

visa laba izdošanās.

Ta tad mums nu bij vaļa un brīva dzīve četri

mēneši, kā vairāk vajadzēja? Par dzīves uzturu ari
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nebij ko rūpēties, jo no slavu komitejām iz Krievijas

dabūjām katru mēnesi kārtīgi izmaksātu algu un vēl

tika apsolīts, ka Belgradē no Serbijas valdības pu-

ses dabūsim brīvus korteļus sevišķās oficieru kazar-

mās un vēl turklāt katru dienu pusdienu, sastāvošu

no diviem ēdieniem.

Belgrade, šī pie divām upju jūtīm, Donavas un

viņas ietekas Saves, romantiskā vietā atrodošās pil-

sēta, par kuru stāsta tik daudz vēsturiski notikumi

no pirmiem turku kariem Eiropā, kā ari romāni un

tautu teikas, šo Belgradi tagad vēlējās ikkatrs pats
redzēt un tur kādu laiku dalību ņemt pie viņas raibās

sadzīves, kā katram fantāzija to tēloja. Tādēļ ar

kuru vien satikās un nerunāja, visi priecīgi iesaucās:

„Uz Belgradi, uz Belgradi!"

5. Belgradē.

Mēs Belgradē dzīvojām lielā kazarmā, pašas

galvenās ielas malā; tur bij vairāk ērtas istabas ar

gultām, katrā istabā pa desmit gultām, starp divām

gultām galds ar maziem skapīšiem, kurus gulētāji pa

diviem kopā varēja izlietot lietu nolikšanai. Mēs ti-

kām ieģērbti Serbijas kareivju mundieros. Zila tūka

bikses ar sarkanām „kantēm" un tāda pat tūka mē-

telis; „vīcmundiera" vietā dabūjām kafijbrūnas vad-

malas blūzes, žaketes ar atlokāmām „krāgām"; uz

„krāgu" galiem tika uzšūti „petlici"*) ar zeltotām

zvaigznītēm, pēc činu augstuma, cik katram tādu

zvaigznīšu pienācās, līdzīgi kā pie mums to redz pie

pasta-telegrafa ierēdņu uniformām.

Te izpaudās vests, ka Melnkalnes valdoša kņa-

za radinieks, vojevods un ministrs Vrbica ieradies

Belgrade un līgstot Krievijas savvaļniekus, sevišķi

*) Zīmotnes. Red.
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kazakus, priekš Melnkalnes kara dienesta. Voje-

voda adjutants reiz ienāca pie mums kazarmā un

stāstīja, ka vojevods Vrbica nodomājis savu ka-

rapulku, kas stāvot uz Melnkalnes un Turcijas

robežām, tanīs vietās, kur nekad kaušanās ar tur-

kiem nemitējoties, palielināt ar Krievijas savvaļ-

niekiem, vislabāki kazakiem, kuri ari pie melnkalnie-

šiem stāvot cieņā un slavā; tāpēc, tā kā mums esot

ilgāks brīvlaiks un vēl pavisam nevarot zināt, vai

Serbija vairs pavisam turpināšot karu ar turkiem,

tad, ja kādi no kazakiem vēloties kopā ar dūšīgajiem

melnkalniešiem kādus tūkstošus turku par galvu īsā-

kus pataisīt, tad varot nonākt rītā uz vojevoda dzī-

vokli, ar viņu pašu tuvāku līgumu norunāt un pie-
rakstīt savus vārdus viņa kara listēs. — Pēc īsas

apdomāšanās, izņemot vecos savvaļniekus, kā Či-

nicu un kādus citus, visi priekšlikumam piekrita un

apsolījās rītā pieteikties pie vojevoda Vrbica, tiem

līdzi ari es, jo nezināju viens pats ko iesākt. Tikai,

visiem negaidot, Debuā, Žuravelis un Michailovs at-

teicās no melnkalniešu partijas; pirmie divi aizbil-

dinājās ar to, ka tos, kā aktīvā dienestā stāvošus,

varot katrā laikā aizsaukt atpakaļ uz Krieviju, un

pēdējais atteica, ka viņš priekš sevis zinot kaut ko

labāku, nekā ar melnkalniešiem kopā vest laupīša-

nas karu; tomēr, kā to vēlāk redzēsim, visiem trim

bija pavisam cits iemesls.

Ka līdz Serbijas un pēdējam Krievijas kara lai-

kam ar Turciju melnkalnieši veda pastāvīgu uzbruk-

šanas karu pret turkiem, tas bija taisnība, par šo

mūsu jaunais pazīstamais melnkalnietis, Vrbica adju-

tants, kuru mēs pacienājām ar pusdienu un kādām

pudelēm vīna, pats stāstīja šādi: Vispārējas kārtī-

gas kara vešanas ar karaspēka dalām, kā rotām, ba-

taljoniem un pulkiem, Melnkalnē nav. Ikkatrs meln-

kalnietis ir jau no mazām dienām karotājs un nēsā
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ieročus, ar kuriem prot izmanīgi rīkoties, tas ir ar

jataganu un pistolēm; šos ieročus tas nenoliek ne

dienā, ne naktī. Šādi kareivji nu salasās pa tūksto-

šiem zem kāda vojevoda vadības, tad tie noslēpjas

aiz klinšu aizām un plaisām un gaida, kamēr turki

tuvojas, tādā gadījumā tie papriekšu visi uz reizi iz-

šauj kādus trīs šāvienus iz plintēm un tad „hurrā"

saukdami, negaidot, kā viesulis dodas turkiem virsū

un ar saviem loti asajiem jataganiem tiem nokapā

galvas, kamēr tie vēl nedabūn atjēgties.

Bez tam katrs melnkalnietis ir nozvērējies turku

ienaidnieks, kurš to nemaz par grēku netura kaut

kurā laikā, izdevīgā brīdī, ari pavisam nevainīgam

turkam uzbrukt, to aplaupīt un tam galvu nogriezt.

Ar šo amatu visvairāk nodarbojas tā saucamie gani-

haiduki. Haiduks ir pie dienvidus-slaviem tas pats,

kas citās zemēs laupītājs. Katrs familijas tēvs, saim-

nieks izsūta savus ganāmus pulkus, visvairāk pazī-

stamās Melnkalnes aitas, vasarā kalnos uz ganībām;

šo ganāmos pulkus pavada jauni zēni, pa lielākai

daļai saimnieku pašu dēli, sākot jau no 14 gadu ve-

cuma; viņi visu vasaru paliek kalnos, rīkojas ar ie-

ročiem un visādi vingrojas, stiprinādami savus mie-

sas spēkus. Bet lielākie un izmanīgākie no viņiem

iet par haidukiem, kuri padara nedrošus visus ceļus

priekš turkiem. Uz šo rīcību viņi šādi sagatavojas:

tie par visām lietām iegādājas labus ieročus, tas ir,

jataganu un divas, ar krama atslēgu šaujamas pisto-

les, tad lodes un pulveri, visas šīs lietas tie paglabā
aiz platās jostas, kura kādas 6 reizes ap viduci, tallas

vietu, tiek aptīta. Jāpiemin vēl, ka melnkalnieši pa-

visam nemīlē jaunlaiku šaujamus rīkus, kā piemēram

tādus ar pistongām, patronām un citus, tādēļ, ka pis-

tongas un patronas viņu zemē ir grūti dabūjamas.

Melnkalniešiem ir vēl mūsu veclaiku krama atslēgas

pie plintēm un pistolēm, bet tik labi ierīkotas, ka tik
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loti reti varētu gadīties, ja viņiem šāviens neietu vaļa,

un vēl retāki, ja viņu šāviens savu mērķi netrāpītu.

Ēšanai haiduki nekā vairāk līdzi neņem- kā cieti

kaltētas aitu gaļas ribas, kuras viņi, veselu sānu ga-

balu, katrā pusē sevim ievieto azotē uz plikas miesas

aiz aizkņopēta un sajozta krekla, tā sakot paši sevi

apbruņojas ar «dubultām" ribām, pie tam viņiem ro-

kas un viss cits miesas stāvs paliek brīvs bez nekā-

das nastas. Tā sarīkojušies un savus ganāmus pul-

kus zem jaunāko zēnu uzraudzības atstājuši, tie do-

das no kalniem lejās, kur tuvumā gar turku robežām

lielceļi cauri iet, še viņi noslēpjas kukurūzu (turku

kviešu) laukos, kur vienīgi caur kukurūzu lielajiem

stiebriem un lapām no negaisa un lietus sargāti, tie

ar apbrīnojamu pacietību, pat mēnešiem paliek un

gaida, kamēr kāda turku karavāna ar tirgoņu pre-

cēm, vai citi ceļotāji gar viņu glūnēs vietu garām

dodas, tad tie kā ļaunie dēmoni skrien no kuku-

rūzu laukiem laukā, uzbrūk ceļotājiem un vienā mi-

nūtē tos aplaupa, tiem vēl pie tam galvas nogriez-

dami un tās līdzi paņemdami, tad ar laupītām man-

tām tik pat ātri kukurūzu laukos un klinšu aizās pa-

zūd kā nākuši; še viņi noglabā laupītās mantas un

nocirstās turku galvas uzkar uz karstām klintīm, kur

tās saulē izžūst sausas. Pa visu šo vasaras laiku

gandrīz vienīgais haiduku uzturs ir, ka nolauž un no

azotes izvelk pa aitas ribai, tās apgrauž un izberztus

kukurūzu graudus maizes vietā klāt piekož, pie kam

tie iz tuvākā avota nodzeras skaidrā ūdens. Šāda

dzīve, zināms, nostiprina haiduku miesu jau no jau-

nības. Septembra mēnesī tie ar laupītām mantām

un turku galvām atgriežas kalnos atpakaļ pie saviem

ganāmiem pulkiem, tos sakārto un vēlāki katrs dodas

mājās pie tēva, kuram nu parāda turku galvas un

dalās ar viņu laupītās mantās. Jo vairāk turku gal-

vu, jo vairāk, zināms, tēvs priecājas, dēlu uzteic un
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pēc vecā ieraduma dēlam dāvina pret katru turka

galvu veselu dzīvu aitu vai aveņu, un tā tas iet vai-

rāk gadus tik ilgi, kamēr dēls sev pret turku galvām

iemanto veselu ganāmu pulku un iesāk pats savu pat-

stāvīgu saimniecību_ Cik mežonīgi tas ar' neizklau-

sās, tomēr priekš Āzijas tautu tikumiem un iera-

šām tas neizklausās nemaz tik briesmīgi, un melnkal-

nieši tik darīja to pašu, ko tie no turkiem bij mācīju-

šies un izcietuši, kad paši krita viņu nagos. Adju-
tants vēl apgalvoja, ka pats agrāki bijis tāds haiduks

un runājot no piedzīvojumiem, pie kuriem pats ņē-

mis dalību. Šo haiduku darbošanos, ja tik vien pret

turkiem izdarīta, Melnkalnes valdība nemaz tik no-

pietni neievērojot jeb skatoties tā sakot caur pirk-

stiem. Ja kāds šādu laupītāju dzīvi atstājot, tad ne-

vien tas tiekot pieņemts visās administrācijas vai

kara dienesta vietās, bet pie tam to vēl uzskatot par

derīgu cilvēku.

Melnkalne bij savu diplomātu, vojevodu Vrbicu,

sūtījusi uz Belgradi dēļ sarunām ar toreizējo kņazu

Milānu par tālāku, savienotu kara vešanu ar Tur-

ciju, pēc notecējuša pamiera laika. Sarunas bija no-

tikušas, bet Milans, kā jau negribēja karu sākt ar

turkiem, tāpat ari tagad izteicās priekš pilnīga miera

noslēgšanas; ne tā Melnkalne un sadumpojušās pro-

vinces Bosnija un Hercegovina, tās gribēja karu tur-

pināt pašas uz savu roku. Tai ziņā tad Vrbica lūkoja

sastādīt jaunus kara pulkus no Krievijas savvaļnie-

kiem priekš tālāka kara.ar turkiem.

Kādu dienu pienāk pie manis Michailovs un klusi

saka: «lenāciet tur sāņu istabā man līdzi, saimnieks

vē'as ko parunāt."

legājām kabineta. Tur sedeja pie maza galdiņa

uz mīksta turku dīvāna pie patumšas lampas saim-
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nieks un vēl kāds tumšs dienvidnieks. Saimnieks

mani stādīja priekšā savam draugam, kā viņš teica,

Konstantinopoles tirgonim, ar kuru tas stāvot tuvās

veikala darīšanās. Mēs visi nosēdāmies pie mazā,

apaļā galdiņa. Vecais tirgotājs mums ielēja ļoti la-

bu vīnu, kādu, to nevarēju noteikt, bet to dzerot,

tas nogāja pa krūtīm kā uguntiņš.

„Jus nemaz neesiet krievs?" sacīja vecais Bel-

grades tirgonis, mani ar glūnīgām acīm uzlūkodams.

„Ne." — „Un ari pavisam ne no slavu tautības?"

tas pētīja tālāk. — „Tā gan ir," es atteicu.

„Tad jums ari nevar būt nekāds tautisks iemesls

ienīdēt turkus, ne ari no otras puses liela patriotiska
dzīšanās atsvabināt visus slāvus no turku jūga, kurš

patiesībā nemaz nav tik briesmīgs un — tā jūs, kā

dažs labs cittautietis, kādus še Belgradē labu dalu

pazīstu, tik caur sevišķiem paša apstākļiem iekļu-

vuši Krievijas savvaļnieku pulkā?"

„Es esmu Krievijas pavalstnieks," es atteicu, ne-

gribēdams uz viņa jautājumiem taisni atbildēt. —

„Tas nav no svara," viņš atbildēja, «Krievijā, tāpat

kā Austrijā, dzīvo dažādas tautas, kuru tautiskās in-

tereses savā starpā nereti izšķiras, neskatoties uz

pavalstniecības pienākumiem."

Pēc šī ievada vecais tirgonis nu mums iesāka

izskaidrot sekošu priekšlikumu: Viņš neesot nekāds

tēvijas nodevējs, bet ari ne tāds fanātiķis, kas savās

tirgoņa veikala darīšanās labprāt nesatiktos ar tur-

kiem, kuru starpā esot, ne mazāk kā pie kristītiem,

diezgan humānu un taisnu cilvēku; tāpat viņš aji

esot pazīstams ar itāliešiem, austro-ungāriešiem un

citiem. Šādā tirdzniecības satiksmē viņš neskato-

ties ne uz kādu tautību, šai ziņā viņš esot pilnīgi

kosmopolīts (pasaules pilsonis, kam tautības vien-

aldzīgas), un jo vairāk viņš to darot tādēļ, ka tas

ienesot viņam mantu un bagātību, kas taču esot gal-
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venākā lieta pasaulē. To pašu viņš ievēlot darīt

katram centīgam cilvēkam, kas gribot pasaulē sava

paša labuma ziņā ko sasniegt. Turcija nemaz ne-

esot tik nabaga zeme, kā par to izpausts; tur bez

jaukām, romantiskām, paradīzei līdzīgām zemēm

vēl esot zīda un zelta diezgan: pirmais materiāls

noderīgs skaistiem apģērbiem un otrais metalls —

dzīves saldināšanai; to visu es varot lēti panākt un

savās rokās savākt zeltu, ja tik vien gribot iestā-

ties Turcijas dienestā; tas ari nebūtu nekāds izņē-

mums, bet vispārīgi parasts atgadījums, ja es tā

darītu, jo viņam esot pazīstami simtiem eiropiešu

no visādām tautām, kuri iestājušies Turcijas die-

nestā, tur izpildot augstus amatus un sakrājot sev

miljonus.

Še runātājs drusku apstājās un gaidīja no ma-

nis atbildi, bet kad es cietu klusu, tad turpināja tā-

lāk: „Pie Zemlinas*) stāv Austro-Ungārijas „Do-

navas tirdzniecības sabiedrības" kuģis, kurš pēc vie-

nas nedēļas dosies ceļā uz Konstantinopoli; uz šī

kuģa atrodas Turcijas kara aģents, kurš pieņem eiro-

piešu savvaļniekus priekš Turcijas armijas. Pie viņa

jau daudz pieteikušies un gaida vēl vairāk. Katrs

savvaļnieks pie iestāšanās dabū izmaksātus 1000 li-

rus (lirs, turku dukāts, apmēram 7 rbļ. mūsu naudā)

priekš ierīkošanās un pēc tam, zināms, algu. Ko par

to domājiet? Šis mans draugs ir ar kara aģentu pa-

zīstams un viņam uzdots še Belgradē salīgt sav-

vaļniekus; ja patikšana, variet pat rītā viņam līdzi

braukt un saņemt 500 lirus tūliņ tagad un pārējos

500 lirus Konstantinopolē! —"

„Nē!" es cieši atteicu.

Viņi visi uz mani skatījās platām acīm, jo tādu

*) Zemlina ir Austrijas pilsēta uz Donavas kreisā kras-

ta iepretim Belgradei. Tur ir liela Donavas tirdzniecības sa-

biedrība, kurai daudz kuģu. (Pumpura rakstīta piezīme.)
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iznākumu laikam nebij gaidījuši. Es teicu tālāki, ka

personiski neienīdu nevienu tautu, bet reizi, pēc pār-

liecības, piebiedrojies pie slavu lietas aizstāvēša-

nas, es tai palikšu uzticīgs, kad ir Turcija man tie-

šām miljonus apsolītu. Nesaprotu, kā tie kungi pa-

visam uz tādām domām nākuši šādu priekšlikumu

izsacīt Krievijas savvaļniekiem, lai tie ari būtu kā-

das tautības būdami. To teicis, es cieši uzlūkoju

Michailovu. Tas, nodūris acis, atteica, ka viņš ti-

kai gribējis dzirdēt manu atbildi, tādēļ ka saim-

nieks viņam pirmajam to lietu uzticējis, vismaz viņš

drošs bijis, ka manis dēl, lai būtu bijis kāds nebūt

iznākums būdams, lieta netikšot nevienam tālāki zi-

nāma; par sevi viņš neko nesakot, viņš varbūt no-

braukšot līdz Konstantinopolei.

Ar šo bij mūsu sarunas beigtas, un tumšais

konstantinopolietis no mums atvadījās, saimnieks

to pavadīja pa sāņu durvīm, citi viesi to nebija

redzējuši; mēs ar Michailovu atgriezāmies zālē. Še

pašu laiku danči beidzās, un viesi pulcējās ēdamā is-

tabā pie bagāti apkrauta vakariņu galda. Viesi iz-

šķīrās tikai pēc pusnakts, agrā rītā.

Uz mājām ejot Helmskis mums pastāstīja par

savu sarunu ar grāfu Kutuzovu, par mūsu nodomāto

ceļojumu uz Melnkalni. Grāfs teicis, ka principā viņš

šādam nodomam gan neesot pretim, bet tā paliekot

par daudz sānu lieta, attiecoties uz Krievijas uzska-

tiem, tā kā Melnkalne jau no seniem laikiem Turcijai

pretim bijusi patstāvīga, un Krievija viņas lietās ne-

kad neiemaisījusies. Bez tam, cik viņam zināms, jā-

gaidot drīzumā pilnīga miera noslēgšana starp Ser-

biju un Turciju, kur tad ari Melnkalne būšot politiski

piespiesta to pašu darīt, un tā tad mūsu ceļojumam
nebūtu nekāda oficiāla nozīme, mēs tikai varētot pa-

likt par haidukiem, laupītājiem, kurus neapsargājot

nekādi starptautiski likumi, un turki, haidukus rokā
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dabūjuši, tos bez kādas ceremonijas uzkarot, jeb tā-

diem tūliņ galvas nocērtot, tādēļ viņš no savas pu-

ses kā militāraģents nevēlot vis mums ceļot uz Meln-

kalni, kur, bez galvas pazaudēšanas, daudz nekas cits

neesot panākams. Tomēr viņš vēloties ar tiem ka-

zaku savvaļniekiem, oficieriem, kuri pie vojevoda

Vrbica pierakstījušies, par to lietu vēl sevišķi saru-

nāties, bet ne še Belgradē. Pēc astoņām dienām viņš
būšot pāris dienas uzturēties Zemlinā, zināms, vies-

nīcā; tad lai mēs ari tur ierodoties, līdz tam laikam

varēšot jau kaut ko tuvāku pateikt par tagadējo po-

litikas stāvokli Eiropā vispārīgi, bet sevišķi starp

Krieviju un Turciju.

Uz Zemlinu mums bija viegla notikšana. Vaja-

dzēja tikai apģērbties civildrēbēs, bez ieročiem, un

no Belgrades policijas valdes izņemt biļeti, tad ar

Donavas tvaikoņiem, kuri ikkatru stundu uzņēma pa-

sažierus, pārbraukt pār Donavu. Tā ari mēs izda-

rījām un no grāfa Kutuzova noteiktā dienā ieradā-

mies pret vakaru zināmā Zemlinas viesnīcā. Še, vies-

nīcas zālē, pie daudzajiem galdiem, varēja vēl re-

dzēt daudz raibāku publiku nekā Belgrades viesnī-

cās. Tur bij viesi redzami no visām Austrijas slavu

tautām, ungāri, poļi, pat turki, bet lielākā daļa, zi-

nāms, bij Austrijas vācieši un ungāri, jo Zernlina at-

radās uz Ungārijas robežām.

Mēs visi krievu savvaļnieki ieņēmām kādu lie-

lāku galdu un apstellējām vīnu un Vīnes alu; pie gal-

diem apkalpoja sulaines „ķelnerienes", ģērbušās īsos

brunčos ar taljes vestēm, baltiem priekšautiem, bal-

tām krekla piedurknēm un sarkanām zeķēm lēznās

kurpītēs. Drīz ari ieradās grāfs Kutuzovs, ieņēma

vietu pie mūsu galda un nu krievu valodā sarunājās

par polītikas un jaunākiem dienas notikumiem.

lenāca postiljons no Belgrades. Pie grafa Kutu-

zova piegājis, tas viņam pasniedza divus lielus aiz-
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pirmo ātri pārskatījies iesaucās:

„Miera noslēgums Serbijai ar Turciju!"

Tagad, kur miera līgums bij noslēgts, ari grāfs
Kutuzovs izteicās pret mūsu ceļojumu uz Melnkalni.

tā kā pašā tēvijā uz nākamu vasaru būšot darba diez-

gan, un slavu komitejas laikam savus krievu savvaļ-

niekus saukšot drīzā laikā no Serbijas uz mājām, jeb

vismaz tiem vairs algu nemaksāšot, kuri bez tam pa-

ši vēlētos vēl Serbijā vai citur kur palikt.

Kādā starpas laikā Michailovs mani izsauca

laukā, esot kas jāparunā. Mēs izgājām uz Donavas

krasta. Bij skaidra un klusa novembra nakts, tajās

zemēs vēl diezgan silta. Michailovs man rādīja pie

krasta stāvošu lielu tvaikoni, kurš aizvedīšot kādu

simtus savvaļnieku uz Konstantinopoli. Piegājām

tuvāki apskatīt tvaikoni... Te, nezin kur radušies,

mani sagrāba kādi divi melni tēviņi •..
Tie man sa-

tura rokas un cenšas mani vilkt pa tiltu uz kuģi. Ap-

skatos apkārt, Michailova nav
...

Man gan bij aiz

jostas neliels kazaku duncis, kinžals, bet nevarēju to

saķert, tā kā rokas tika loti spēcīgi saturētas. Šinī

kritiskā stāvoklī pieskrien mūsu Melnkalnes adju-

tants, tas sadod melnajiem tēviņiem krietnus belzie-

nus pa galvām, tie samulst tā, ka ir es dabūju at-

svabināt rokas un varēju saķert kinžalu; tagad šie

bendes maisi uzlec uz tvaikoņa un uzrauj tur ari til-

tiņu, mēs paliekam uz krasta stāvot; no kuģa puses

atskan nejauki smiekli, un es dzirdu Michailovu sau-

cot: „Ej pie joda, glupais vācieti! Es tev gribēju labu

darīt, bet tu pats negribēji. Mēs laikam gan vairs

neredzēsimies. Es palieku še!" Mēs ar adjutantu

atgriezāmies viesnīcā
...

Michailovu vairs netiku re-

dzējis! ...
Otrā dienā pa Belgrades ielu stūriem bij

piesistas lielas afišas, kur bij izsludināts Serbijas mie-

ra salīgums ar Turciju. Ļaudis staigāja pa ielām kā

40126
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svētkos. Varēja redzēt*, ka tie par miera nolīgumu

priecājas. Mēs ari izgājām pastaigāties, bet no ska-

tieniem un valodas nomanījām, ka Belgrades publika

mūs tagad še jau uzskata par liekiem. legājām pie

„Rističa". Rističa viesnīcas saimnieks mani nosauca

atsevišķi un apjautājās, vai es šodien neesot redzējis

Zuraveli ar majoru Debuā? „Nē, neesmu redzējis,"

es atteicu, — „Nu, tad ir tiesa, ko pilsētā runā."

„Ko tad pilsētā runā?" — „Nu, ka Žuravelis un

Debuā ir naktī aizbraukuši ar kādu Zernlinas tvaiko-

ni no Belgrades," teica viesnīcas saimnieks.

Tas ar' mani pārsteidza, jo, lai gan atminējos va-

karējās pavēles, kas Žuravejam tika pasniegta, tad

tomēr nedomāju, ka tie jau būs no Belgrades pro-

jām, sevišķi Pār Debuā, kurš tādu pavēli nemaz ne-

dabūja.

Miera laiks vairs nesekmēja tik jautru savvaļ-

nieku dzīvi Belgradē, kā no iesākuma kara un pa-

miera laikā. Nebij vairs tāda kopēja mērķa un no-

lūka, kas varēja uzturēt kopējas saites. Savvaļnieki

izdalījās uz daudz pusēm, katrs par sevi raudzīdami

ko tālāku iesākt. Bij ari tādi, kuriem apstākli neat-

ļāva bez nepatikšanām atgriezties dzimtenē, tie lū-

koja palikt Serbijas dienestā, vai kur tālāku doties

uz dienvidiem, ir pat uz Konstantinopoli — kā Mi-

chailovs to bij izdarījis; bet krievu pavalstniekiem
tas par godu jāsaka, ka, cik mums bija zināms, šis

ar bij tas vienīgais, izņemot kādus poļus, par kuriem

dzirdēja, ka to laba dala iestājusies Turcijas dienestā,

kad jau bij tai gaidāms karš ar Krieviju.

Pēdīgi ari atnāca ziņa no Melnkalnes vojevoda

Vrbica, ka viņš savu nolīgumu ar kazakiem atceļot,

tai ziņā, ka pēc Serbijas miera līguma, ari Melnkalne

esot piespiesta neturpināt oficiālu karu ar Turciju,

bet tomēr, ja kādi kazaki gribētu Melnkalnē darbo-

ties uz savu roku, bez valdības atbildības, tad to



katrā laikā varot darīt, viņa adjutants, kā jau runāts,

no Belgrades projām braukdams, varot noderēt par

ceļa vadoni, tikai katram tas jādarot uz sava rē-

ķina, nedabūjot no valdības nekādas ceļa izdošanas,

ne algas.

Helmskis, Bičkovs un kādi citi laimes ķērāji ap-

ņēmās doties uz Melnkalni uz savu rēķinu, tas ir,

būt tur par haidukiem — laupītājiem. Priekš manis

tas taču bij par daudz! Lai gan ari man nebij daudz

ko pazaudēt un vilināšana liela, vest tādu romantis-

ku haiduku dzīvi, tad tomēr sirdsapziņas dēļ to ne-

varēju darīt. Bez tam grāfs Kutuzovs man bij so-

lījis palīdzēt kādu vietu dabūt šepat Belgradē, par

piemēru, kroņa mērnieka vietu. Tas nu gan vēlāk

neizdevās, gluži vienkārši tādēļ, ka Serbijā nebij

nekādu domēņu muižu un tā tad nevajadzēja ari mēr-

nieku. Beigu beigās nodomāju labāk griezties at-

pakaļ uz Krieviju un tur raudzīt tālāk ko iesākt.

Mums bij zināms, ka atpakaļ ceļošana uz Krieviju

notiks uz slavu komiteju rēķina, bet zināmos noteik-

tos termiņos. Bet tā kā šīs noteikšanas vēl nebij

un mēs algu tāpat saņēmām kā agrāk, tad gribēju

mierīgi palikt vēl šepat Belgradē un pa to laiku rau-

dzīt izvest kādu plānu, par ko jau agrāk biju do-

mājis.

Pa Serbijas kalniem un lejām ceļojot un redzot

tur tik daudz auglīgas, neapdzīvotas zemes, es tūliņ

tiku domājis: „Kaut šī zeme būtu pie mums Vidzemē

vai Kurzemē!" Vēlāk Belgradē dzīvodams un iz-

zinādams, ka pie Serbijas ministriem katram ir vieg-

la pietikšana, es kādā dienā nogāju pie iekšlietu mi-

nistra un izteicu tam šādu priekšlikumu: Tā kā Ser-

bijai ir daudz brīvas, neapdzīvotas zemes, tad vai

nebūtu atļauts uz kādas brīvas zemes nometināt kādu

koloniju, kura noderētu ari serbu zemniekiem kā

parauga saimniecība, par piemēru, ja tādu koloniju
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dibinātu no latviešiem, kuri visā plašajā Krievijā pa-

zīstami par uzcītīgiem zemkopjiem. Ministrs uzklau-

sījies man atteica: ka tas būtot gan loti noderīgi,

tāda parauga saimniecība priekš Serbijas vienkār-

šas zemkopības pacelšanas būtu no liela svara un ne

viņam, ne ari valdošam kņazam tur nebūtu nekas

pretim, bet nu esot tā lieta, ka pēc Serbijas pamata

likumiem nestāvot viņu varā kaut kam atdot kaut

ir tik kādu pēdu zemes: visa zeme piederot tik pašai
serbu tautai; to tik varot atvēlēt tautas vietnieki,
tas ir, skupčina.

Skupčina nupat tiekot sasaukta, viņš to lietu lik-

šot priekšā,l tā tad lai pienākot pēc divām nedēļām,
tad došot man skaidru atbildi; viņš zinot, ka Krievi-

jas Baltijas guberņās dzīvojot latvieši, kuri tiekot

slavēti par cītīgiem zemkopjiem. Vēl kādus vārdus

laipni parunājies, ministrs mani atlaida. Ar nepacie-
tību gaidīju pārejot tās divas nedēļas. Un garā jau

iztēloju, cik jauki dzīvotu tāda latviešu kolonija kādā

auglīgā Serbijas ielejā, kalnu starpā, kur līču ločiem

upe tek cauri; zināms, ka pats ari sevi pie tam do-

mājos par kolonijas līdziedzīvotāju. —

Ar šādām jaukām cerībām pēc divām nedēļām

atkal pieteicos pie ministra kunga. Viņš tāpat mani

laipni saņēma un izskaidroja šādu iznākumu: Skup-

čina nospriedusi priekš kolonijas dibināšanas zemes

— «neatvēlēt" un to motivējusi (pamatojusi)
šādā kārtā: „Visa zeme pieder serbu tautai; šo

pamata likumu uzturēdami, mēs neviena cittautieša

savā zemē neielaižam. Ja mums ir brīvzeme, tad tā

lai paliek brīva tik ilgām, kamēr viņas mums pašiem

vajadzēs, līdz tam laikam mēs iztiksim ari bez pa-

rauga saimniecības."

Atkal viena cerība bij vējā. Un tas pie tādas

pusmežoņu tautas, kā serbi, bet ko darīt, neskatoties

uz to, zemnieku skupčina prata savas tiesības īsti



krietni aizstāvēt. „Daudz tālāki izglītotā latviešu

tauta varētu še daudz ko mācīties." — Tā domāju,

no ministra atvadījies un uz savu kazarmu iedams.

Atrāvos pēc iespējas no visas kopdzīves, kur nauda

bij jāizdod, un tā iekrāju kādu nelielu summu priekš

nākamības izdevumiem.

Belgradē mēs pavadījām ziemassvētkus un jau-

nu gadu. Tad slavu komitejas izsludināja, ka no

l. februāra savvaļniekiem algas vairs netikšot mak-

sātas, bet kas vēlas, no 1. februāra sākot līdz 15. feb-

ruārim, dabū brīvu pārbraukšanu līdz Krievijas ro-

bežām — uz Kišiņevas pilsētu. Visas slavu komi-

teju aģentūras atstāja Belgradi; savvaļnieku partijas
ikdienas nobrauca ar tvaikoņiem pa Donavu atpakaļ

uz Turn-Severīnu un tad pa dzelzceļu caur Rumā-

niju uz Kišinevu. Ar vienu no šīm partijām ari es

10. februārī 1877. gadā atstāju Belgradi.
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Diena no Sevastopoles nometnes dzīves

Kamēr mūsu brāļi pie Donavas un Kaukazos

jau vietām ar turkiem krietni izplūkušies*), dzīvo-

jām mēs vēl mierīgi lēģerī**) pie Sevastopoles. Bet

teitan to vārdu «mierīgi" nevar tādā zinā saprast, kā

mājās pie saimniecības darbiem. Mūsu korpusa 13.

divīzijai, kas šeitan lēģerī stāv, ir uzdots apsargāt

Sevastopoles pilsētu un apkārtējos Melnjūras kras-

tus, gar kuriem turku bruņukuģi apkārt klenderē, bet

nedrīkst malā nākt, baidīdamies no mūsu baterijām.
Ik vakaru iz lēģera iziet vairāk rotas priekš vakts

stāvēšanas pa nakti pie baterijām. Ja nakts ir

tumša, tad tiek jūras krastmalas ar elektrisku uguni

skunstīgi apgaismotas, tā ka daudz verstes tālu var

krastus un jūru pārredzēt. Tāda apgaismošana no

tālienes izskatās kā koša ziemeļblāzma debešos.

Šorīt, 4. jūnijā, mūsu rota pārnāca no bateriju

apvaktēšanas pie Kersonecas klostera. Kersonecas

klosteris atrodas Sevastopoles dienvidus pusē, aiz

jūras līkņa, uz stāvas malas. Pirmās klostera baz-

nīcas un mūku dzīvokļi še tika kādus tūkstošus ga-

dus atpakaļ no kristīgiem grieķiem uzceltas. Šinī

klosterī krievu kņazs Vladimirs Lielais likās kristī-

ties, krievu zemē kristīgu ticību ievezdams. Vēl ir

redzamas vecas mūru drupas no tās baznīcas rū-

mes, kur viņš priekš svēta altāra ceļus locījis. Kādus

gadus atpakaļ Krievijas garīdzniecība iesāka apkārt

šīm sirmajām mūru drupām vareni greznu Dieva na-

*) 1877. g.

**) nometne. Red.
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mv uzcelt; pie šī Dieva nama ir redzami tik balti pu-

lierēti akmeņi un marmora pīlāri; no koka darbiem

nav ne druskas; visas baznīcas rūmes ir velvētas un

iekšpusē ar svinu un dzelzi sakaltas. Tagad šis

nams stāv apakš jumta ar lielu zelta krustu uz ku-

pola; tālākais būves darbs ir tagadējā kara dēl ap-

stājies. Pirmo Kersonecas klosteri izpostīja un sa-

grauda turki, uz Eiropu atnākdami. Tagad mūsu in-

ženieru distancija, še apkārt baterijas uzmezdama,

uzrok šo veco gruvešu kalnu, — tā ka vecas sienas,
mūku dzīvokli un baznīcu ieriktes ar daudz lietām

nāk pie gaismas. Še nu ir redzams, ka liela dala no

jaukās pagānu grieķu mākslas vēl nav aizmirsta bi-

jusi pie pirmiem kristīgiem grieķiem. Tiek uzrakti

mākslīgi apstrādāti marmora pīlāri, kristīšanas un

mazgāšanas vannas un bļodas, skunstīgi izlikti mo-

zaīku grīdu gabali un freski gar sienmalām; ari uz-

gāja divas ar marmoru apkaltas akas un vienu ēda-

mu lietu pagrabu, kur vēl vienā kaktā smalki kviešu

milti atradās; tie bij gluži brūni sakarsuši, tomēr vēl

viducī atrada dažus baltus piciņus.

Kā jau minēju, mūsu rota atnāca no vakts Tēju

padzērušai (tādos rītos ari zaldātiem tiek tēja dota),
tai bija vaļa līdz pusdienai atpūsties jeb atgulties.

Pie maltītes zaldāti dabūja šņabi, katrs pa kriškai,

lai tie spirgtāki būtu uz smotru (revīziju)*) ejot, kas

pēc pusdienas pulksten 4 bij noteikta. Atbraucis bij

mūsu korpusa priekšnieks, ģenerāladjutants kņazs

Voroncovs, kurš gribēja šejienes divīziju, kājniekus,

lielgabalniekus un divas eskadrones jātnieku, apska-

tīt. Maršierēja kājām, jāja jāšus, brauca ar lielga-

baliem un skrēja viena pulka aiz otras, urrā saukda-

ma, itin kā kad kāda turku pilsēta būtu ar sturmi jā-

ieņem. Smotra izdevās labi; kņazs Voroncovs pa-

teicās zaldātiem un aizbrauca.

*) skati. Red.
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Krievu zaldāti lēti nenogurst; pēc smotras, kur

tiem karstā saulē kreklus varēja griezt uz muguras,

tie vakarā pulkiem iznāca no lēģera placī, barban-

čiki ar bungām un bubniem, muzikanti ar ragiem un

fleitēm, un nu tik sākās dziedāšana kopā ar danco-

šanu. Pēc dziesmām dažādas spēlītes: ar bumbām,

«pakaļējais pāris laukā", „kakis un pele", «lielajā
rindā (riņķis)" v. t. pr. Tik žēl, ka šīs rindas nebij
raibas! Būtu mūsu Baltijas zeltenes še bijušas, ce-

ru, ka tās neatrautos raibā rindā līdzi stāties; pie
tam tās būtu ieraudzījušas ari dažu pazīstamu vaigu
iz mīļās dzimtenes, — un dažs labs mātes dēls, še

spēlēdams, varbūt iedomā savu mīļāko tālā dzimte-

nē, Vidzemē vai Kurzemē. Nevar zināt, cik no šiem

priecīgiem spēlētājiem atkal redzēs tēviju un savus

mīlos; bet ka viņi visi to neredzēs, tas tiešām tiesa.

— Kā dzirdams, kad mūsu armija no Donavas būšot

zināmā tālumā Turcijā iegājusi, un kad Melnjūra būs

tīra no turku bruņu kuģiem, tad ari mēs vairs še il-

gāki nekavēsimies, bet dosimies taisni uz Konstanti-

nopoli.

Baltijas Vēstnesī biju lasījis, ka Rīgas Latviešu

biedrība izbrauc zaļumos uz Pērses paiezu. Domāju

ari, ka citiem gadiem pats tiku dalību ņēmis pie šā-

dām izbraukšanām; šogad varu tik iz tāla svešuma

Latviešu biedrībai pie izbraukšanām, kā ari pie vi-

sām viņas darīšanām daudz prieka un laimes vēlēt

un — daru to no visas sirds! (Tālāk seko Pumpura

dzejolis

Kur Melnas juras krasti

Dimd viļņiem dauzoties
..

.*).

*) Sk. viņa lirikas izlasi.
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Austrumos aiz zemēm, jūŗām

Austrumos ir cilvēces šūpulis. Pieminu, ka šis

ceļojums nevar tik ātri būt pabeigts, kā kalnā kāp-

šana Vezuvā, kuru kāpšanu kāds slavens ceļotājs

bij iesācis vienā gadā un pabeidzis otrā. Tādēļ lai

man ir atļauts pabeigt savu ceļojuma aprakstu nā-

košā gadu simtenī. Tagad es tālāku braukdams uz

Tālo Austrumu, gribu jums, mīļiem lasītājiem, dot

kaut kādu pārskatu no mana ceļojuma.

Odesā

Līdz šim laikam tika vienmēr aizsūtīti tvaikoni

no savvaļnieku krievu flotes, tagad šie kuģi visi jau
ir aizsūtīti uz Tāliem Austrumiem, tā ka nepalika pāri
neviena kuģa no šīs flotes, bet caur Ķīnas sajuku-

miem Krievijai vajaga sūtīt daudz mantas priekš ka-

reivjiem ar angļu kuģiem. No šīm mantām lielu dalu

es no Dvinskas intendantūras atvedu uz Odesu, un

tagad caur pavēli no galvenās intendantūras Pēter-

burgā ar šīm mantām man uzdots braukt uz Port-

Arturu un Vladivostoku. Tagad dzīvojot kādas di-

vas nedēļas Odesā, gaidīdams šos angļu kuģus, es

iepazinos ar daudz Odesā dzīvojošiem latviešiem.

Šie latvieši aizgājuši projām no savas tēvijas tālu-

mā, maizi meklēt svešumā. Ar šiem latviešiem bij

man izdevība iepazīties, kā ari dažus vakarus viņu

laipnā sabiedrībā pavadīt. Tur mēs pieminējām

latvju tautu, latvju tautas dziesmas, kuras dziedāja

vīru un sieviešu balsis.

Tagad, 28. septembrī, kuģis iet projām pār pa-
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saules jūrām. Viņš iet apkārt ap Indiju. Uz kuģa ir

daudz zaldātu un liela daļa oficieru. Šie zaldāti tiek

sūtīti priekš Krievijas dzelzceļu aizsargāšanas Man-

džūrijā. Šo Mandžūrijas dzelzceļu aizsargāt iet

kādi divi tūkstoši zaldātu. Runāsim par aizbrauk-

šanu uz Tāliem Austrumiem un atvadīšanos no

Odesas.

Kuģis uzceļ enkurus, atraisa lielās virves, kas

pie krasta piesietas. Pirmais svilpiens. Daudz ļau-

žu stāv uz krasta, noņem cepures, un mūzika sāk

spēlēt atvadīšanās maršu. Otrais svilpiens. Citi

sviež kliņģerus un melones zaldātiem uz kuģa. Tre-

šais svilpiens. Urā kliedzieni, kuģis atiet no krasta,

kareivju mūzikas pavadīts, un dodas jūrā. Ar Dievu,

pazīstamie, ar Dievu, brāļi, ar Dievu, tautieši, mēs

aizejam jūrā, kur vairāk nekā neredzēsim, kā debesi

un ūdeni.

Ar Dievu! ar Dievu!
16. oktobrī 1900.

Indijas okeanā

Kā jau iz Odesas ziņoju, ceļoju kroņa uzdevumā

uz angļu tvaikoņa „City of Bombay" uz Vladivos-

toku, apkārt Indijai. Ceļā jau atrodamies 18 die-

nas. Rītā tvaikonis piestāsies Kolumbas pilsētā uz

Ceilonas salas, kur tas paliks 24 stundas, dēļ ogļu,
ūdens un citu vajadzību iegādāšanas. Līdz Kolum-

bai būsim pārbraukuši sešas jūras un visu zemes

ziemeļu puslodi līdz ekvātoram pa šādām jūrām no

Odesas: Melno jūru, Marmora jūru, Egejas jūru, Vi-

dus jūru, Sarkano jūru un Indijas jūru, neskaitot jū-

ras šaurumus kā Bosforu, Dardanelus un Suecas ka-

nāli. Biju lasījis daudz ceļojumu aprakstus agrāki

par šīm jūrām un zemēm, kuras viņu viļņi apskalo,

bet cik vāji un bāli paliek šie apraksti pret tiem ie-
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spaidiem, kādas dzīvā apziņā dabū katrs ceļotājs,

pirmo reizi šīs jūras un pasaules daļas pats savām

acīm aplūkodams, un, tiešām, nav iespējams to visu

pasniegt caur nedzīvām rakstu zīmēm priekš lasī-

tājiem. „City of Bombay" ir liels angļu tvaikonis,

kurš līdz ar dažiem citiem ir no kara ministrijas no-

īrēts dēļ kareivju un armijas mantu sūtīšanas uz Tā-

liem Austrumiem, tādēļ ka savvaļnieku flotes tvai-

koņu, kuri līdz šim šo uzdevumu izpildīja, vairs ne-

pietiek; šis tvaikonis Odesā ieņēmis daudz tūkstošu

pudu fraktēs, vairāk kā divi tūkstoši kareivju, iz-

braucis atklātā okeānā, izliekas kā niecīgs punktiņš

pret vareno ūdens izplatījumu. Ūdens un debess —

ūdens un debess; jau astoņas dienas, ka vairāk nekā

neredzam; ikkatra dzīvība virs kuģā ir pilnīgi padota

kuģa paša liktenim — ja ar to notiek kāda klizma,
tad glābšanās nav — visapkārt mūsu organismam

pretīgi elementi. Tūkstošām verstēm nost no zemes,

gaisā nevaram pacelties, un jauki pievelkošos, zilajos

jūras viļņos ir nāve. Mūsu kuģis ir mūsu pasaule, ar

kuru, tā sakot, lidojam pār nepārredzamu izplatīju-

mu. Ja kaut kur cilvēks ir atkarīgs no kāda atgadī-

juma, tad tas vispilnīgākā vārda ziņā notiek uz jū-

ras. Līdz šim 18 dienu laikā, kopš Odesu atstājām,

jūras dievs Plūtons mums ir bijis laipns, nav bijis ne

mazākās vētras; skaidra debess, mierīga jūra, kuģis

peld lēni šūpodamies; pats kuģa kapteinis saka, ka

ar labo laiku mums šoreiz gadījusies sevišķa laime.

Zināms, ka atklātā okeānā tuvu pie ekvātora, kur

pūš tā sauktie pasātu un musonu vēji, ari bez vētras

jūra viļņojas, un neieradušie braucēji pie šādas nelie-

las kuģa šūpošanās jūtas neomulīgi, taču neslimo ar

īsto jūras slimību. Totiesu neieradušiem pasažieriem

jāmokās ar tropisko karstumu. Rudeni un pat ziemu

esam jau atstājuši, no Port-Saidas, pie Vidus jūras

un Suecas kanāla iebraucām tropiskā, mūžīgā va-
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sarā. Karstums gandrīz nepanesams, sevišķi caur

Suecas kanāli izbraucot un braucot pa Sarkano jūru.
Šī jūra, ieslēgta no Āfrikas un Maz-Azijas karstajām

zemēm, nav plata, bet kādas 2000 verstes gara,
braucām pa vinu 5 dienas; lai gan pret sauli aizsargā
kuģa audeklu jumti, tad tomēr Āfrikas karstie vēji
i pakrēslu padara par pirti: uz kuģa virsus nav ma-

zāk par 29° R., bet kajītēs līdz 39° R. Sviedri plūst

viena plūšanā, veša jāmaina vairāk reizes pa dienu

un kajītē pa nakti guļot pat krekls ir par smagu, pie
tam jūras gaiss ir drēgns un siltu ūdens garaiņu

pilns, pie visa šī karstuma tabaka paliek tik drēgna,

ka nevar papirosu piebāzt; visā cilvēka ķermenī jū-

tams nogurums līdz smadzeņu nedarbībai, tā Ka ne-

gribas neko darīt, pat neko domāt. Šī lielā vien-

muļība, kā cerams, rītu tiks pārtraukta, piestājot un

apskatot dienvidus paradīzi, elefantu un mežoņu —

laimīgo mežoņu zemi jeb brīnumu salu „Ceilonu".

Nākošā reizē, kad šī ceļojuma iespaidi būs manā

atmiņā daudz maz nokārtojušies, uzzīmēšu pēc kār-

tas, ko noskatījos zemēs un ļaudīs jeb tautās. Tagad

vēl tik pieminu, ka pārbraucot tik tālu ceļu uz dien-

vidiem, mainās nevien zemes un jūras, bet pār-

mainās ari pati debess: Mūsu ziemeļa zvaigzne pa-

rādās gluži pie horizonta malas, Lielo Lāci vairs pa-

visam neredz, Sietiņš un Greizie Vāģi (Orions) rīta

dienvidus pusē vakarā iznāk iz jūras un pa nakti uz-

kāpj pašā zenītā; stāvu zvaigzne Sīrius spīguļo ļoti

spilgtās krāsās; citādi vispārīgi zvaigznes nav tik

spožas kā ziemeļos, tas ir. piemēram, kā Baltijā; to-

tiesu pēc saules noiešanas pēc kāda laika vakara

pusē parādās zvaigžņu grupa, kuru pie mums zie-

meļa puslodē nekad neredz, tas ir ieslavētais «Dien-

vidus krusts". Saule gan ir tā pati mūsu saule, tik

še no viņas ļoti jāsargājas, sevišķi pusdienā, kad tā
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savus ugunsstarus nosūta taisni uz galvas virsu un

nav nekādas ēnas, tad, ja ar neapsegtu galvu pa-

rādīsies saulē, var drīz dabūt tā saukto „saules dū-

rienu", kur cilvēks bez samanās nokrīt zemē, pēc

mokās ar briesmīgām galvas sāpēm, un šāda trieka

var ari beigties ar nāvi.

Šo pirmo aprakstu nosūtu iz Kolumbas līdz ar

daudz labām dienām lasītājiem un savai tēvijai. Ja

ceļojums laimīgi veiksies, tad tādus vēl pasniegšu iz

nākošām stacijām, kur mūsu kuģis piestāsies; nā-

košā stacija būs Singapura.
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