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PRIEKŠVĀRDI

Savas Latviešu rakstniecības vēstures pirmo dalu Teodors

Zeiferts pārstrādāja un izlaida otrā izdevumā trīs gadus atpakaļ

(1927). Agrāk rakstīto vietumis stipri pārveidot, pārlabot un

papildināt viņš bija nodomājis ari nākošās dalās. Pagājušā gadā

viņš tad ari stājās pie otrās daļas korriģēšanas. Bet šo viņa

darbu pārtrauca negaidītā nāve 1929. gada 9. decembrī, kad grā-

matas pārstrādāšana nebija pavirzīta pat līdz pusei.

Uzņemdamies Zeiferta paša iesākto Latviešu rakstniecības

vēstures otrās daļas sagatavošanu otram izdevumam, es at-

radu tur priekšā jau diezgan daudz viņa labojumu, papildinā-

jumu, grozījumu, atzīmju. It sevišķi daudz to grāmatas pirmā

pusē, kur līdz ar sīkiem korrektīviem klāt nāk vairāki plašāki

teksta papildinājumi un grozījumi (piemēram apcerējumos par

Valdemāru, Spāģi, Rīgas Lapu, Mālberģi v. c).

Grāmatas otrā pusē, kur autora paša atzīmes vairs neie-

sniedzas, tekstu vajadzīgās vietās esmu labojis un papildinājis

saskaņā ar jauniem klātnākušiem literāriskiem faktiem. Grozīt

kautko pēc būtības esmu sargājies, kaut gan autora domas par

dažiem nepieciešamiem korriģējumiem man nebija svešas. Iztu-

roties ar cieņu pret Zeiferta izteiksmi, atstāti ari daži viņa rak-

stības paņēmieni, kas ar tagadējām prasībām nesaskan. Teodora

Zeiferta Latviešu rakstniecības vēsture ir un paliek ievērojams

darbs, kurā viņš ielicis ne tikai savas bagātās zināšanas, bet

visu sevi. Zeiferta nopelnu un nozīmes apskatīšana, ieturot

viņa paša iedalījumu, ietilps šā darba trešās daļas otrā izde-

vumā, kas ari drīzumā sagaidāms.

Latviešu rakstniecības vēstures otrās daļas otro izdevumu

klajā laižot, jācer, ka tas iemantos tikpat plašas simpātijas kā

pirmais, un liks allaž atcerēties to lielo, patieso mīlestību, kādu

savos darbos latviešu rakstniecībai vienmēr paiādījis mūžībā

aizgājušais literātūrvēsturnieks Teodors Zeiferts.

Kārlis Egle

Rīga, 1930. gada marta.
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TREŠAIS LAIKMETS

LATVIEŠU NACIONĀLĀ

RAKSTNIECĪBA

Ja ap deviņpadsmitā gadu simteņa vidu latviešu valodā

sacerētie raksti būtu mitējušies parādīties, tad par latviešu

rakstniecību nacionālas literātūras nozīmē nevarētu runāt.

Lai gan latviešu valodā bija iznākušas ap 400 grāmatu, lai gan

ari latviešu burtniecības sacerējumi, to starpā desmitiem tūk-

stošu dziesmu, glabājas tautas atmiņā, tomēr visu to par tautas

rakstniecību nevarētu nosaukt. lespiestās grāmatas nebija cē-

lušās no tautas, neietvēra sevī gandrīz nekā no tautas īpatnīgās
garīgās darbības; tautas burtniecība vēl slēpās, savā visumā

neuzrakstīta un neuzieta, tautas garā. Tikai pāris- nelielu grā-

matu, latviešu tautas dziesmu krājumi, būtu bijušas pieskaitā-
mas pie latviešu patstāvīgās rakstniecības, bet par sevi nebūtu

varējušas sastādīt veselu literātūru.

Viena tauta nevar otrai rakstniecību dāvināt; tā radāma

katrai pašai. Bet lai tas būtu iespējams, tai par pamatu vaja-

dzīga saimnieciska un garīga patstāvība un brīvība. Šo pamatu
latvieši pakāpeniski ieguva tikai deviņpadsmitajā gadu simtenī.

Pilnīgi svabadu ceļu savai un savas literātūras sekmīgai attīstī-

bai latvieši atbrīvoja tikai turpmākajā gadu simtenī, nodibinā-

dami savu neatkarīgu valsti.

Pirmos patstāvīgos solus rakstniecības laukā latvieši spēra

deviņpadsmitā gadu simteņa otrā pusē. Saprotama lieta, ka

viņi nevarēja īsā laikā laist klajā lielā daudzumā īsti latviskus

un mākslinieciski vērtīgus rakstniecības darbus. Viņu mēģinā-

jumi bija vēl stipri nepilnīgi un lasījās kopā diezgan sīki. Ja

tad nu vēl ņem vērā to, ka vispār tikai kādu cilvēka augumu

latviešu rakstniecība ir viņu pašu rokās, tad var celties jautā-

jums, vai latviešiem ari tagad ir sava nacionālā literātūra, kas
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var nostāties blakus citu, lai ari mazu, tautu literātūrām, un vai

viņas pastāvēšanas laiks sniedzas tikai pāri pus gadu simtenim.

Būs jāliecina, ka latvieši šinī īsajā laikā patiesi ir gan radī-

juši darbus, kas labuma un daudzuma ziņā iztaisa veselu litera-

tūru. Bet tad vēl. Latvieši, parādīdami savas īpatnīgās spē-

jas, paceldamies par atsevišķu, patstāvīgu tautu, atskatīdamies

atpakaļ savā pagātnē, atcēla ari agrāk vilktās laika robežas. Iz-

tādījās, ka viņiem ir vērtīgas gara mantas, ka viņiem tās biju-

šas sen, ka viņu izcelšanās laiks meklējams tālu pagātnē. Gabalu

pa gabalam nāca šīs mantas gaismā, virknējās cita pie citas, sa-

auga kopā veselos krājumos. Ceļš uz pagātni tapa gaišs; pa to

varēja tikt arvienu tālāk un tālāk, līdz tai vietai, kur vēlāk sav-

rup nošķīrušās tautas vēl bija kopā, dzīvoja to pašu gara dzīvi,

runāja vienu valodu. Uz priekšu iedamas, tās bija dažu ko pa-

ņēmušas līdz no saviem pirmlaikiem, to tālāk attīstījušas un

savā savrupējā ceļā uzrādīja panākumus, ar ko grieza uz sevi

citu vērību. Izrādījās, ka latvieši cēlušies no tās pašas saknes,
no kā tās tautas

L
kam laiku pa laikam piekritusi vadītāju loma

cilvēces garīgajā dzīvē; indieši, grieķi, romieši, angļi, franči,
vāci v. c. Tradicijās, ko viņas glabā, zināmā mērā saskan ar

latviešu. Tuvāk aplūkojot, dažas no tām latviešu garā iespie-
dušās un lasāmas skaidrāk nekā citur. Bet latvieši nav ari tās

tikai paturējuši; tās piemērojušās viņu turpmākajai attīstībai

un sevišķajai īpatnībai, atzīmējot viņu nostaigāto vēstures

ceļu. Tas top ar tām bagāts, un visa latviešu kultūra un literā-

tūra dabū plašumu un sirmu vecumu. Dažs kas vēl noskaidro-

jams, dažu ko vēl atradīs, par ko tagad nekas nav zināms, bet

tikdaudz ir redzams jau šobrīd: latvieši ir veca kultūras tauta;

viņi, citu neredzēti un aizmirsti, savu valodu un kultūru izgla-

bājuši pa daudz gadu simteņiem: viņu gara darbi, viņu literā-

tūra pieslēdzas savos sākumos pie visagrākajām indoeiropiešu
literātūrām.

Līdz ar to kļūst organiski dzīva un dabū nozīmi tā rakst-

niecības dala, kas nav nākusi no latviešiem pašiem: vecā grā-

matniecība. Pieturoties pie dabūtām liecībām un gaismā cel-

tiem gara darbiem, uzrādāms, ka latviešu tautas gars bijis ra-

žīgs vienumēr. Par tukšiem un tumšiem turētos vidus jeb ka-

tolicisma laikus tas darījis bagātus, nogatavodams, starp citu,

kodolu tādam neiznīcīgam darbam kā Latvju Dainas. Tāpat
luterānisma laika nelatviešu sarakstītai grāmatniecībai pret
tautas garā vienumēr glabātiem un veidotiem darbiem ir attie-

cības, uz kuru pamata tā pieslēdzas tautas rakstniecības dzī-

vajam saturam. Šī grāmatniecība gan nav veidojusies tautas

garā, bet tautas garu tā tomēr veidojusi. Pa to laiku, kad lv-
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teru garīdzniecība apgādāja latviešus grāmatām, tautas gars

nav palicis tas pats, kas agrāk, un citāds tas ticis īpaši no šīs

grāmatniecības. Pēc luterānisma laikmeta latviešu nacionālis-

mam cits saturs. Šim pārvēršanās procesam sekot, tā iznā-

kumus uzrādīt var vienīgi ņemot vērā latviešu veco grāmat-

niecību, kura tādā kārtā top par latv. rakstniecības organisku
dalu.

Tādu plašumu un saturu dabūja latviešu rakstniecība ar to,
ka latvieši uzrādīja gribu un spēju dzīvot paši savu gara dzīvi,

kopt paši savu kultūru, pacelties par sevišķu tautu citu tautu

vidū. Par tādiem nostāties un parādīties varēja latvieši tikai

ar asām cīņām un apzinīgu, izturīgu darbu, cieši paturot acīs

savu mērķi: tautas nacionālo attīstību un patstāvību. Pirmais

šo mērķi latviešiem nostādīja priekšā Kr. Valdemārs. Šis ide-

āls tad nu ir tas, kas dod latviešu īpatnīgās rakstniecības pir-
majam posmam nokrāsu un vienību, to tādā kārtā atšķirot no

turpmākā, kad latviešu rakstniecībā parādās centieni un vir-

zieni, kas iet pāri, dažreiz arī pretī tautiskajai domai.

Par to, ka līdz 19. gadu simteņa vidum iznākušo latviešu grā-

matu krājumu nevar dēvēt ne par kādu tautas literātūru, valda vi-

sās aprindās diezgan vienprātīgs spriedums jau viņā laikā. Spāģis
saskaita 1863. g. 435 latviešu grāmatas (Zustānde 11, 323). Trīs ce-

turtās daļas no tām ir garīga satura. Stāstu literātūra, skaitā 52

grāmatas, pastāv no tulkojumiem. Lielākai daļai no tiem kā izglī-

tības līdzekļiem maz vērtības. Kas prot tikai latviešu valodu, tam

vārda pilnā nozīmē pasaule dēļiem aiznaglota. — Ari krievu avīž-

niecībā izsacīja tādas pat domas par latviešu rakstniecību. Aksā-

kova avīze .JteHb" (1864. g. 30. nrā: sk. Brīvzemnieka raksti 11, 75)

iespiests apskats par latviešu rakstniecību pēc Cimmermaņa latv.

rakstniecības vēstures. Uzskaitot dažas vecākas grāmatas, aplūkotājs

apstājas pie Vecā Stenderaun tad turpina: „Vecajam Stenderam bija

un vēl tagad ir mācekļi, kas sagādā latviešiem dažus stāstus un ci-

tas grāmatas, īpaši tulkotas. Ar šiem vājiem mēģinājumiem nobei-

dzas visa tā literāriskā darbība, ko Cimmermanis tik skaņi nosauc

par latviešu rakstniecību. Nē, viss šis gramatiku, vārdnīcu un ga-

rīgu grāmatu tulkojumu rādītājs vēl nav visas veselas tautas rakst-

niecība; viss tas tikai, tā sakot, priekšdurvis īstenai rakstniecībai,

tas tikai uzarts lauks tai dzīvības sēklai, ko kaisīt kaisa lielas gara

dāvanas." Raksta sastādītājs dabūjis ziņas, ka mācītājs Bergmanis

izdevis vecu latviešu tautas dziesmu krājumu, bet negaida nekā

krietna no tā, kas iznācis apzīmētos apstākļos, tomēr piemetina:

„Tiesa gan, šis pats dziesmu krājums ir brīnišķīgs liecinieks no tās

sīkstās patstāvības, kas piemīt nabaga latviešu tautai, kas, maza

3
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būdama, līdz šim nav parādījusi nekādu darbību vēstures laukā

un kas tomēr daudz gadu simteņus cieti uzturējusi savu pašu tau-

tību pret visiem iekarotājiem." — Galā ari paši vecās latviešu grā-

matniecības darinātāji apliecina, ka tā nav nekāda literātūra. Bī-

lenšteins pastāsta savā pašbiografijā (Ein glūckliches Leben 1904,

334), ka viņu kāds Leipcigas grāmattirgotājs uzaicinājis sarak-

stīt latviešu rakstniecības vēsturi. Viņam bijis uzaicinājums jāat-
raida kā kaut kas pagaidām neiespējams, „jo pastāvošā latviešu

literātūra bija pagājušā gadu simteņa trešajā ceturksnī vāciešu sa-

rakstīta un sastādījās, vismaz pa lielākai daļai, no tulkojumiem.
Bet tautas dzejas plašās bagātības bija līdz tam laikam tikai pa

mazai daļai sakrātas, vēl mazāk iespiestas, un labākie latviešu ori-

ģinālu rakstnieki tikai sāka pamazām parādīties." —
Bīlenšteins da-

būja to piedzīvot, ka viņa acu priekšā uzplauka latviešu rakstnie-

cība, ne sev par lielu prieku: ne vācieši bija tie, kas to radīja. Ari

tāds darbs, kā latviešu tautas dziesmu krāšana, īsti sekmējās un uz-

rādīja latviešu tautas garīgās bagātības, kad latvieši paši pie tā

ķērā9; no viņu vidus cēlās tas vīrs, Krišjānis Barons (sk. i. att.),

kas bija spējīgs tam veltīt savu mūžu.

Latviešu nacionāla rakstniecība



Tautiskie centieni

PIRMAIS POSMS

TAUTISKIE CENTIENI

Burtnieciba, kura neizsakās tautiska apzina, skaidra tau

tas kopsajūta, dod nacionālai literātūrai tikai kādu pamatu

pati šī literātūra

rodas tautā, kas

izrādījusi, ja ne

vairāk, gribu uz

patstāvību saim-

nieciskā un ga-

rīgā lauka. Lai

tauta tiektos pēc

patstāvības, jā-

darbojas daudz

un dažādiem

faktoriem zinā-

mā virzienā. Šie

faktori neapro-

bežojas tikai ar

zināmas tautas

un viņas tuvākās

apkārtnes ap-

stākļiem un pār-

dzīvojumiem. Zi-

nāmas kultūras

strāvas aizņem
vienā laikmetā

vairāk tautas.

Tas notiek ari

tanī laikā, kad

satiksmes līdzekļi
vēl maz attīstīti;

jo vairāk tas būs

novērojams, sa-

tiksmes līdze-

kļiem pavairojo-
ties un papildi-
noties.

1. att. Krišjānis Barons

Latviešu nacionālās literātūras cēloņi tad nu, vismaz pa

daļai, meklējami Eiropas gara dzīve ap \9._ gadu simteņa vidu.

Sakarā ar to latvieši modās ka tauta. Pec atmodas bija lat-

5
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viešu intelliģencei jāiztur asas cīņas, pirms dabūja kadu pa-

matu nacionālajai dzejai. Un ari tanī ir pirmajā laikā stipri cī-

ņas elementi. Tiem nozūdot, viņā vēl vienumēr liek svaru uz

tautisku nokrāsu. Tādā kārtā tautiskums paliek par latviešu

nacionālās literātūras pirmā posma vadošo motīvu.

Literātūra. A. Bandreviča Notikumi Latviešu atmošanās

laikmetā. K. Valdemārs, Kr. Barons. kas|>. Biezbārdis, Jānis Krau-

kli-. Juris Alūnāns. (Iz Jūrnieka, 1907; 2. papild. izd. Notiku-

mi dzimtenē etc., Rīgā 1925. — Ernsta Blanka Latviešu tau-

tiskā kustība. Rīgā 1921; 2. papild. izd., ar virsrakstu Latvju na-

cionālā doma sadzīves cīņu ugunīs, Rīgā 1923.; 3. izd., ar virsrakstu

Tautas atmoda, Rīgā 1927. —
A. Deglava Latviešu attīstības solis

no 1848.—1875. Rīgā 1893.
— J. Jansona Tautiskie centieni un saim-

nieciskā nokārtošanās, Austrums 1903.
— Fūnfzig Jahre russischer

Verwaltung m den Baltischen Provinzen. Leipzig 1883. — J. Krodz-

nieka Zemnieku nemieri 1841. g., Rīgā 1922. — A. Birkerta Latviešu

intelliģence savās cīņās un gaitās, I. un 11. Rīgā 1927. — Baltijas
Vēstnesis. Laika raksti. Leipcigā 1870. Agrāk nelegāla grāmata,

attiecas uz latviešu pāreju pareizticībā. — Teodora Mūsu tautas

dzejas pamošanās, Rīgā 1893.

I. ATMODA

Latvieši rāvās augšā no gadu simteņu miega un raisījās

vaļā no gadu simteņu saitēm, kad garīgo un sabiedrisko ku-

stību viļņi, kas bija sacēlušies Eiropas tautās, sasniedza ari

Baltijas jūras austrumu piekrasti. Vispārējais laikmeta rak-

sturs bija nomanāms ari Baltijā un grieza uz sevi vērību ar to

savādību, kas īpaši še bija ieraugāma. To starpā, kas še bija
ierauti cīņā, parādījās ari latvieši, — pirmo reiz kā ļaužu ko-

pība, kam bija savas īpašas prasības citu priekšā, kas gribēja

nostāties par tautu citu tautu starpā. Šādas iezīmes bija Vidze-

mes zemnieku kustībai četrdesmitos gados. Galvenos vilcie-

nos skaidru savu programmu latvieši uzstādīja ap 1856. g., kad

latviešu intelliģence apzinīgi ķērās pie savu uzdevumu izpil-
dīšanas tautā un spēra pirmos patstāvīgos soļus ari rakstnie-

cības laukā.

1. LAIKMETA RAKSTURS

Ap deviņpadsmitā gadu simteņa vidu norisinās Eiropas
valstīs straujas pārmaiņas. Bet ja dziļāk ieskatāmies tautu

dzīvē, tad še uzejama nemitīga, nepārtraukta gara darbība un

attīstība, kas turpinās jau gadu desmitus. No franču revolūci-
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jas laikiem bija aizkustināti plašāki tautu slāņi un saistīja pie

sevis garīgus un politiskus darbiniekus. Šie varēja nostāties

pret tautu kustībām vai, kopā ar tām iedami, tās veicināt; vie-

numēr ar tām bija jārēķinās. Intelliģenci, vadītājas personas

redzam šā vai tā stāvam kādās attiecībās ar laužu masām. Ar

to asinās viņu skats uz lietu īstenību un saistās viņu darbība

ar tām tieksmēm, kas instinktīvi šais masās iemīt unizceļas.

To virzienu starpā, kuros turas garīgā un sabiedriskā dzīve,
tad izšķirami sevišķi divi: reālisms un nacionālisms. Tie kā

noteicēji krīt acīs Rietum-Eiropā, Krievijā, Latvijā.

1) RIETUM-EIROPĀ. Vilni, ko sacēla franču revolūcija,

nevarēja norimt. Atpiuaiem sekoja uzplūdi, kas meta arvienu

tālāk savus lokus, līdz 1848. g. aptvēra lielu Eiropas dalu. Pa

tam garīgais darbs piesaistījās arvienu vairāk tiešajiem apstā-

kļiem. Viena no viņa acīs krītošām pazīmēm ir reālisms.

Dabas zinātņu attīstība rosīgi turpinājās un, savienodamās ar

techniku, cēla klajā izgudrojumus, kas pārgrozīja sabiedrisko

dzīvi. Satiksmi pa ūdeni lielā mērā paātrināja un atvieglināja

tvaikoni (no 1807. g.). Starp Liverpulu un Mančestru

(1830. g.) ierīkotais d z c 1 z_c c 1 š, pa kuru tāpat ratus vilka uz

priekšu tvaika spēks, ir sākums milzīgai laika saīsināšanai

braucot pa zemes ceļu. Pirmais praktiski lietojamais elektro-

magnētiskais telegrāfs (1833. g.) ieveda laikmetā, kur visa

kultūras pasaule drāts nerviem arvienu vairāk saistās kopā par
vienu vienīgu organismu. Gluži jaunus ceļus, un ne tikai dabas

zinātnēs, atklāja Darvina teorija par sugu izcelšanos (On
the origin of species 1859). Uzrādot cēloņus dabas priekšmetu
(kustoņu, stādu v. c.) pa vairāk paaudzēm novērojamām pār-

maiņām cīņā par pastāvēšanu, kas veido un pārgroza iedzim-

īpašības un noved pie dabiskas izlases, attīstības doma da-

būja ierosinājumus, kas atvēra zinātnē tāļas izredzes. Tanī

pašā laikā (1857. g.) parādījās B c k 1 a Anglijas civilizācijas vē-

sture, kurā mēģina atrast attīstības likumus uz materiālisti-

skiem pamatiem. Zinātnisku pētīšanu nostādīja uz pieredzes,

novērojumu pamatiem Augusts Konts (Comte, 1798—1857),
uzņemdams zinātņu vidū ari socioloģiju (sadzīves zinātni). Pa

daļai viņš pieslēdzās Sent-Simonam, kas (1822. g.) laida

klajā darbu par industrijas sistēmu, apzīmēdams savu stā-

vokli izteicienā: Es rakstu rūpniekiem pret galmniekiem un

muižniekiem, t. i. bitēm pret traniem. Savā pēdējā darbā

(Nouveau christianisme 1825) viņš grib izvest sociālo reformu

uz brāļu mīlestības principa pamatiem, norādīdams, ka ir reli-

ģijas uzdevums pēc iespējas ātri pacelt nabadzīgo šķiru stā-
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vokli. Viņa mācību, sent-simonismu, attīstīja citi tāļāk, uzstā-

dot par ideālu visu cilvēku brālību mierīga darba nolūkā. Man-

tojumi pāriet ne pēcnācēju, bet valsts īpašumā. Top ierīkota

centrāla iestāde, kuras rīcībā ir visi ražojamie līdzekļi, ko tā

izdala spējīgākiem. Šai pašā virzienā darbojas F v r j ē (Fourier,
mir. 1837), kas savos rakstos uzsver katra tiesības uz darbu,

uz dzīves minimumu un uzstāda plānu par lielu sabiedrību, fa-

langu, un lielu kopēju namu, falansteru, dibināšanu, kur visi

saimnieciskie un garīgie darbi sīki iekārtoti. Bla n k s (Louis
Blanc) uzstāda (ap 1840. g.) projektu par strādnieku ražotāju
sabiedrībām ar valsts kreditu. Turpretim Prud o n s (Prou-
dhon, 1809—1865) vēlas, ka strādnieki savus mērķus sasniedz

bez valsts palīdzības, uzskata par sabiedriska ļaunuma galveno
cēloni naudu un no tās saņemamos procentus. Praktiski sociā-

listiskas idejas bija mēģinājis izvest jau agrāk anglis Roberts
ove n s (1771—1858). No_ 1800. g. vadīdams Ņu-Lanarkā
kokvilnas vērptuvi, viņš iekārto turienes strādnieku dzīvi par

priekšzīmīgu sabiedrību, uzstājas par fabriku likumiem, par
bezdarbnieku nodarbināšanu kommūnistiski ierīkotās valsts ie-

stādēs, apkaro bērnu darbu, cīnās par tautskolu nodibināšanu.

Sociālistiskās mācības dabūja pagaidām savu noslēgumu un

kopā ar to pamatu turpmākajiem izpaudumiem M ar k s a un

E n g c 1 s a sastādītajā un 1848. g. klajā laistajā Kommūnistiskajā
manifestā. Materiālistiskais uzskats uz vēsturi še izsakās at-

ziņā, ka visa vēsture dibinās uz šķiru cīņu, kuras formas atkarī-

gas no katrreizējiem ražošanas un satiksmes apstākļiem, ka

ekonomiskas attiecības ir par pamatu politiskās iekārtas un

garīgās (reliģiskās, zinātniskās, mākslinieciskās) dzīves virs-

būvei.

Pieminētās mācības par zinātniskiem un sabiedriskiem

jautājumiem raksturīgas ar savu interesi par zemākām laužu

šķirām un ar savu piegriešanos reālās dzīves problēmām. Ar

tām saskan daiļliteratūras darbi, kurosjeraugāms noteikts reā-

lisms. Jaunromantiķa V. Hū g o stāstā Posta cilvēki (Les mi-

sērables 1862) tēlots varonis, kas no dzīves padibenem paceļas

ideālā cilvēcībā. Bet pirms tam Balz ak s, īpaši savā Cilvē-

ciskā komēdijā (La comēdie humaine 1842—48), raksta sava

laika ierašu vēsturi, necenzdamies savus tēlotos sīkos cilvēkus

morāliski vērtēt, bet grib tik atzīmēt faktus un izskaidrot viņu
dažādību ar dažādiem dzīves noteikumiem. Tāpat uz krātu

dokumentu pamata raksta Flobērs savus darbus: Madame

Bovary (1856), Salambo (1862) v. c. Brāļi Gonkūri sniedz

tēlojumus par tipiem, kas stāv zem normālajiem, īpaši par pa-

grimušām sievietēm (Renēe Rauperin 1864, Germinie Lacer-
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teux 1865). Anglijā šai laikā top slaveni ar pelēkās, nabadzīgās
dzīves tēlojumiem: Carls D i k c n s s (Pikvikieši 1837), Viljams
Teke re j s (Dzīves komēdija 1847). Vācijā reālisms izpau-
žas pilsoņu dzīves tēlojumos. Raksturīgākos paraugus dod:

Gustavs F re i t a g s (Soli und Haben 1855), Fridrichs S pī 1 -

h a g c n s (Problematische Naturen 1860).

Virziens, kas sakustinātās Eiropas tautas noveda pie re-

dzamiem panākumiem, bija nacionālisms. Ja kustībām

tautu iekšējā, sabiedriskajā dzīvē liels ierosmes spēks franču

revolūcijai, tad tautu centienos pēc brīvības un patstāvības

svarīga loma Napoleonam, tikai ne kā tiešam nacionālisma vei-

cinātājam. Taisni otrādi: tautas apspiezdams un kalpinādams,

viņš tanīs modināja nacionālu sajūsmu, kas noveda pie varoņ-
darbiem. Tas novērojams Krievijā, Vācijā un citur. Krievu

cīņas pret Napoleonu (1812) nosauc par tēvijas karu; vāci tūliņ

pēc tam (1813) izkaroja savus brīvības karus. Panākumi še ar

to bija nodrošināti, ka tautas pašas patriotiskā sajūsmā šais cī-

ņās piedalījās. Turpmākajā reakcijas laikā pieņēmās atkal

tautu tieksmes pēc brīvības. Sociālistiskās mācības, pa Eiropu

izplatīdamās, katrā sevišķā tautā dabūja nacionālisma pieskaņu

un, pārejot aktīvā politikā, noveda pie nacionāliem mērķiem.
Cēlās politiskas, tad ari politiski literāriskas savienības, kam

pieliek par apzīmētāju jaunā, tās savā starpā atšķirot pēc tau-

tībām, nācijām. Radās vispirms Jaunā Itālija, ko (1831)
dibināja Maci n i j s (Mazzini), izplatīdams savas idejas ari

literāriskā ceļā. Viņš sprauda par mērķi pilsoniskas brīvības,
itāliešu atsvabināšanu un apvienošanu, iegūdams par savu cen-

tienu pabalstītājiem biedrus visās zemēs. Vispirms neveik-

smes ciezdams, viņš neaprima, līdz sasniedza panākumus. Viņš
iestājās G ar i b a 1 d i j a brīvprātīgo pulkā, un Itālija (1860. g.)
varēja apvienoties par nacionālu valsti. Turpmāk radās Jaunā

Polija, Jaunā Vācija, Jaunā Francija. Kopā tās sastādīja Jau-

no Eiropu (1834—35), vienādi domājošo sabiedrību no vai-

rāk tautām. Par politiskām partijām vēlāk nodibinājās Jaunā

Anglija (1843), Jaunā Īrija (1844). Vispār dabū šādu nosau-

kumu jaunā paaudze ar progresīviem, republikāniskiem, na-

cionāliem centieniem vairāk Eiropas zemēs. Runā par jaun-
krieviem, jaunturkiem, tāpat ari par jaunlatviešiem, Jauno Lat-

viju.

No tīri politiskās Jaunās Vācijas atšķirams literārisks vir-

ziens, kam tāds pat nosaukums un ari tādi pat politiski mērķi.
Pie Jaunās Vācijas rakstniekiem piederēja Hei ne,

Guckovs, Laube v. c. Viņi gribēja dzeju atsvabināt no

ideālistiskām, romantiskām idejām, ari no pilsoniskās morāles

Laikmeta raksturs
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ierobežojumiem. „Dzejnieki un estētiskie prozaisti vairs ne-

kalpo kā agrāk tikai mūzām, bet ari tēvijai un pievienojas vi-

siem spēcīgiem laika centieniem," saka viens no viņiem (Vīn-

bargs). Jaunās Vācijas rakstnieku jau pašreiz izdotos un vēl

izdodamos rakstus aizliedza (1835) vācu Savienības sapulce
(Bundestag), lai gan vini centās pēc Vācijas varas un brīvības.

Savā sirdī ari Bismarks piederēja pie Jaunās Vācijas, kad viņš
vēl kā students sapņoja par vācu vienību. Kad Vācija (1870)

apvienojās, rakstīja Guckovs: „Jaunā spožumā mums uzlecošā

saule izlies savus apaugļojošos starus uz visiem mūsu cīniņiem,
darbiem un tēliem."

Par tautu brīvību sajūsminājās lieli dzejnieki un darīja tās

labā vairāk, nekā tikai rakstīja dziesmas. Lords Bair c n s

devās cīņā par grieķiem, kuri atsvabinājās 1828. g. Kad 1848.

gadā uzliesmo revolūcijas ugunis, paceļas daudz zemēs nacio-

nālisma karogi. Valstīs, kas apvieno vairāk tautas, pieņem
nacionālais jautājums asas formas. Prāgā sanāk slavu kon-

gress, kas izlaiž manifestu Eiropas tautām, uzstādamies pret
apspiedējiem par tautu brīvību. Austrijas un Balkānu pussalas
tautas sakustas un prasa vārdu Eiropas politikā. Dzejnieki top
par politiķiem un avīžniekiem, kā, piem., čechu dzejnieks
Havli č c k s. Dzejnieki nomet kokli un ķer pēc zobena, lai

cīnītos kara laukā. Tā dara maģjaru dzejnieks Pet6f i j s :

viņš krīt kaujā, bet Ungārija top brīva.

Kustība pec pilsoņu tiesībām un tautu brīvības pārgāja ari

uz Krieviju.

2) KRIEVIJĀ. Krievu intelliģence nāca 19. gadu simteņa
pirmajā pusē stiprizem Rietum-Eiropas iespaida. Trīsdesmita-

jos gados sastādījās Maskavā ap Stankeviču studentu pulciņš,
kas interesējās par Rietum-Eiropas mākslu un filozofiju. Tas

vēlāk sašķēlās divās grupās: rietumniekos un slavofilos. Pa
dažādiem ceļiem ejot, vieniem kā otriem stāvēja priekšā tie

paši mērķi: vest krievu tautu pie brīvības un labklājības, at-

ceļot dzimtbūšanu, pārgrozot valdības un tiesu iestādes.

Literātūrā sāk valdīt reālisms, nodibinās tā sauktā na-

turālā skola. Krievu intelliģencei nebija citas izejas, kā savām

reformu idejām dot izteiksmi literātūrā. Krievijā dailrakstnie-
cība tad nu stājās sabiedriska progresa kalpošanā plašākā ap-

mērā un uz ilgāku laiku nekā zemēs, kur sabiedrībai ar saviem

vietniekiem iespējams izsacīt savas domas un gribu likum-

devēju iestādēs. Tas notika ap 1840. g., kad Bjelin s k i s,
atstādams tīri estētisko kritiku, mākslu nostādīja par spēcīgu
sadzīves kustinātāju un literātūras uzplaukšanu veda sakarā ar

to, ka dzejnieki piegriežas dzīves īstenībai, nodziļinādamies
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viņas saturā un problēmās. Ap to pašu laiku parādījās Go-

g o 1 i s ar tiem saviem darbiem (Mirušās dvēseles, Revizors),
kas atklāja kailus krievu dzīves trūkumus un trumus, tādā

kārtā dodams pirmos naturālisma paraugus. Četrdesmitie gadi

bija krievu literātūrā bagāts dīgļu laiks, kas tai solīja krāšņu

uzplaukumu. Nāca klajā lielo krievu rakstniecības korifeju
(Turgeneva, Gončarova, Dostojevska v. c.) pirmie darbi. Jau-

nie rakstnieki studēja aizraudamies franču (Sent-Simona,
Furjē, Prudona) sociālistiskās mācības. Ap Petraševski sala-

sījās Maskavā pulciņš, kas nodarbojās ar šīm mācībām. Te

1848. g. viss tas tika pēkšņi pārtraukts. Bīdamās, ka Rietum-

eiropā uzliesmojošā revolūcija neiedegas ari Krievijā, valdība

tīrīja rakstniecību no degamām vielām, kas īpaši še ari bija at-

rodamas. Policija un cenzūra rīkojās uz visstingrāko: aizlie-

dza grāmatas, apturēja laikrakstus, apcietināja un izsūtīja
rakstniekus. Petraševska pulciņā atrada sazvērestību un pie-

sprieda tā dalībniekiem visstingrāko sodu. Ari Dostojevskis

dabūja šai gadījumā nāvei acīs skatīties. Tikai Krimas karam
(1855) beidzoties, varēja atkal rakstniecības attīstība brīvi tur-

pināties. Tad nu ari krievu daiļliteratūra deva darbus, kas pa-

cēlās nevien pāri tam, kas viņā līdz tam laikam bija nācis klajā,
bet ari pāri tam līmenim, uz kura patlaban stāvēja pasaules li-

terātūra. Pirmo reiz krievu rakstnieku darbi, tā Dosto-

jevska, Tolstoja, atstāja iespaidu uz citu tautu literātū-

rām. Un reālisms, naturālisms tas bija, kas še saistīja ar savu

īpatnīgo veidu un dziļo saturu.

Līdz ar to atmodās krievu nacionālisms. To rak-

stīja uz savu karogu slavofili, kas savu ideju gribēja iz-

vest visos sīkumos un visā plašumā: tikpat apģērbā un iera-

šās, kā rakstniecībā un politikā. Par pamatu labākai dzīvei

viņi gribēja ņemt tās nacionālisma formas, kas krievu tautā no

sen laikiem nostiprinājušās: dēmokratisko kopdzīves iekārtu

un darbos parādīto kristīgo ticību, pareizticību. Krievu tautā

slavofili vēroja spēkus, kas to nevien nostāda blakus citām, bet

ari pacel tām pāri un rāda tām ceļu uz patiesu pilnību. Viņi cil-

dīja un centās reālizēt panslavisma ideju: visu slavu

tautu savienošanu vienā kopībā, ar Krieviju vadoņa lomā. Lī-

dzīga ideja likās reālizējamies, itāliešiem un tad vāciešiem sa-

vienojoties vienā kopējā valstī. Pie pirmajiem slavofiliem pie-

der: Chomjakovs, brāļi Kirejevski, Konstantins un Ivans Aksā-

kovs, Jūrijs Samārins, fiilferdings, Lamanskis. Par savas dar-

bības orgāniem viņi dibināja laikrakstus un biedrības. Pazī-

stami I. Aksākova vadītie laikraksti: J\enh, MocKßa, Pvcl. Ma-

skavā uzsāka 1858. g. savu darbību Slavu komiteja, vēlāk pār-
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dēvēta par biedrību. Savos orgānos slavofili ar lieliem panā-

kumiem iekustināja un virzīja jautājumus, kas aizņem Krievi-

jas iekšējo un ārējo politiku, attiecības pret dažādām tautām

valstī un pret

slavu tautām

Austrijā un Bal-

kānos. levēro-

jamos vēsturi-

skos notikumos,
tā krievu-turku

karā (1876—77),

slavofiliem liela

loma.

Ir sapro-

tams, ka slavo-

fili nevarēja pa-

iet garām ari

latviešiem. Vis-

pirms pansla-

visms, sadurda-

mies ar panģer-
mānismu, atra-

da latviešus uz

robežām. Tā-

lāk, nevarēja

virziens, kas at-

zina sev nacio-

nālisma princi-

pu par vadošo,
to noliegt ari ci-

tiem. No otras

puses, latvieši

īpaši še atrada

savā atsvabinā-

šanās cinā vis-

stiprāko atbal-
stu. Slavofilu

2. att. Fr. Brīvzemnieks

starpā latviešu labā daudz darījuši Jūrijs Samārinsun Ivans

Aksākovs. Samārins, darbodamies kādu laiku Latvijā, iepa-
zinās tieši ar latviešu apstākļiem un par tiem rakstīja; Aksākovs

deva savos vadītos laikrakstos vārdu latviešu patriotiskajai in-

telliģencei un citiem viņu labvēļiem. Uz slavofiliem atbalstījās

savās cīņās latviešu labā sevišķi Brīvzemnieks (sk. 2. att.).
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Aksākova avīze J\enb uzstājās par latviešu aizstāvi

Pēterburgas Avīžu laikā. Kad tūliņ pēc viņu iznākšanas tām no

vācu puses uzbruka, Aksākova avīze sniedza rakstu (ar Andrēja

Vasiļjeva parakstu), norādīdama, ka jauno latviešu laikrakstu ienīst

tikai tie, kas Baltijā no seniem laikiem sagrābuši rokā visu varu.

Redakcija piezīmēja, ka būs laimīga, spēdama palīdzēt latviešus

atsvabināt no sveša jūga. Turpmāk avīze atzīmē grāmatas (Spāģa,

Valdemāra, Rūtenberga v. c), kas kritizē Baltijas apstākļus. Kad

sāka vajāt Biezbārdi par musinātāju, viņu Aksākova orgānā aizstā-

vēja profesors Laman s k i s. Šis pats slavofilu zinātnieks aizstā-

vēja un cildināja ari Valdemāru, kad viņa pretiniekiem radās (1865)

iespēja viņu diskreditēt. Par latviešu radu tautu, leišiem, rakstīja

kāds cits slavofilu zinātnieks, Hilferdings, atgādinādams Kanta

domas par šo tautu, kura pelna, ka saudzē viņas rakstura savādī-

bas un uztur tīru viņas valodu. Ja ari zinātnes labā nekoptu leišu

valodu, tad tas būtu darāms tautas apgaismošanas dēļ. Līdzīgā

kārtā Aksākova avīzes aizstāvēja igauņu nacionālos centienus. —

Ar Aksākovu un tamlīdz ar citiem slavofiliem nāca personiskā sa-

tiksmē Brīvzemnieks, kad viņš 1867. g. nonāca Maskavā. Aksākovs

tur patlaban izdeva avīzi MocKßa, 1865. g. apturētās avīzes Jļenb
vietā. Še tad Brīvzemnieks apgaismoja krievu publikas priekšā lat-

viešu stāvokli un centienus. Ar Brīvzemnieka starpniecību Aksā-

kovs, kā Slāvu komitejas priekšnieks, tika ari par Pumpura izšķi-
rošā soļa lēmēju: uz Aksākova rīkojumu viņu ieskaitīja krievu

brīvprātīgos, kas devās karā par serbu brīvību. — Par Aksākovu

rakstījis Brīvzemnieks Austrumā 1886. g., uzrādīdams rakstus par

latviešiem viņa orgānos. Tas pats Brīvzemnieka rakstu 11. daļas
I. pusē, 58. lp. v. t.

3) LATVIJĀ. Uz Rietum-Eiropu un Krieviju attiecināmais

laikmeta raksturojums sniedz atslēgu Latvijas tā laika noti-

kumu izpratnei. Paturot acīs to, kas notiek tur, top saprotams,
kas novērojams še, un mums nav vairs nekāds pārsteigums, ka

no nospiestas zemnieku kārtas izceļas tauta, kam sava kultūra

un literātūra.

Latvijā dzīve pārgrozās tai pašā virzienā kā citur un no-

ved pie līdzīgiem mērķiem. Lai gan latviešu zemnieks, dzimt-

būšanu atceļot zemi nedabūdams, joprojām palika dzimtkunga

varā, tomēr vina stāvoklis nu bija cits. legūtā brīvā kustība,
lai ari vēl loti aprobežota, tam tomēr atvēra kādu izeju, un

dzīve sāka pieņemt citu veidu. Valdemārs ap piecdesmito gadu
vidu liecina (Latvju tautai, 15 lp.): „Apdomājiet paši, vecie tēvi

un mātes, cik pagalam citādi bija laiki priekš 30 vai 40 gadiem.
Priekš tam, dzimtu ļaužu laikos, pa gadu simteņiem tik daudz

Laikmeta raksturs
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jūsu dzīve nepārgrozījās kā pēdējos 30 vai 40 gados." Valde-

mārs paredz, ka nākošos 30 gados dzīve ies 5 vai 6 reiz ātrāk

uz priekšu, vērodams to no tam, kā iet citās zemēs. „Viss, ko

redzam pasaulē notiekam, parāda mums skaidri, ka visur, visās

zemēs, tagad pasaule pārvēršas citādi" (7 lp.). Tāpēc Valde-

mārs skubina latviešus, sevišķi zīmēdamies uz vairāk atbrīvo-

tajiem krona ļaudīm (21 lp.): „Topiet žigli un knaši, kā citas

mācītas tautas visapkārt Eiropā, un neapkaunojiet mīlu lat-

viešu tautu, lai nevar citi teikt: Arē! Te nu tie tapa palaisti

brīvā, bet vai tas tiem sliņķiem, tiem nelgām ko palīdzēja! Tie

palika gandrīz tādi paši kā vecā dzimtā būšanā." Tādi skubi-

nājumi nav lieki, lai gan Valdemārs redz, ka „pa vietām prāta
cilāšana un skolas būšana mostas, ka sirds lec no prieka." Par

tādām pārmainām vieni sajūsminās, bet otri uztraucas. Vidze-

mes un Kurzemes muižnieki pēc 1850. g. spriež, kā aprobežot
skolotāju semināru programmu, un domā sagatavojamos skolo-

tājus izsargāt no ļauna iespaida ar to, ka grib no semināriem iz-

stumt vācu valodu. Bet ari muižnieku vidū ir tādi, kas nojauš

pārgrozību dziļākos cēloņus un nevar nostāties tām pretī.
Tagad nu reiz dabūja ari latvieši kaut ko vairāk nomanīt

un pārdzīvot no tām idejām, kas lielajās Rietum-Eiropas tautās

bija valdījušas renesanses laikmetā, gājušas cīņā ar citām, ti-

kušas nomāktas no pretējām un tad atkal pacēlušās. Reiz nu

piegrieza vērību laicīgai dzīvei. Pa visiem tiem gadu
simteņiem latviešiem bija sludināts, lai rūpējas par savu dvē-

seli, apkaro miesas prātu, krāj mantas, ko ne kodes, ne rūsa

nemaitā, dzenas pēc Dieva valstības. Tagad to apzīmēja par

grēcīgu aplamību, šo pasauli ar viņas mantām apsmādēt un uz

augšu skatīdamies sacīt: tur, tur, tur būs visām bēdām gals
(Pēt. Avīzes 1862). Kā jauni baušļi skanēja: „Tev būs še virs

zemes mantas krāt; tev būs par tavu labklāšanos gādāt; tev

būs tavas miesas veselību un spirgtumu, un — ar vēl var pie-
likt klāt — jaukumu, visu, visu, kas pie viņas pieder, vērā

ņemt, jo tava miesa ir tava gara mājoklis."
Sāk nu Latvijā iztirzāt jautājumus par tiešiem sadzīves

apstākļiem visās šķirās. To dara noteikti, cieši, kaisli, bez

kaut kādas ideoloģijas, bet ar lielu ideālismu. Izlieto pat veco

ideoloģiju, lai sasniegtu savus mērķus. Norāda, ka pēc evaņ-

ģēlija vārdiem nevar mīlēt Dievu, ko neredz, ja nemīl tuvāku,
ko redz, ka Dievs nav cilvēkam pasauli radījis par vārgu ieleju,
ka laicīga manta mums dod rokā visu to, ar ko mēs varam viņa

prātu piepildīt un izdarīt (Pēt. Av.). Ja iebilst, ka pasaules gu-

drība debesīs nevedīs, tad atgādina Kristus vārdus: Esat gudri
kā čūskas (J. Alūnāns). Vienumēr un visur tie ir reālie ap-
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stākļi, ko patura acīs, kas izaicina uz pārdomām, uz.darbu,_uz
cīņu. Visderīgākais līdzeklis, kas nodrošina sekmes, ir prāts,

šī gara acs, kas nevien skata, bet ari pārbauda, verte. Pratu

izkopt tad nu skubina tautas atmodas laika darbinieki. Val-

demārs atrod, ka tikai tam gavilē prieki, kas ar dedzīgu pratu
cenšas iekrāt gudrību. Juris Alūnāns uzsver, ka tikai pie

prāta gaismas kļūstot tauta aug un zel; viņš liek par moto Sē-

tai, Dabai, Pasaulei;

Pats lielais spēks pie cilvēka ir prāts

Un zināšanas; kas tos ienīst, tāds

Jo drīzi boja ies.

Prātu tad nu apzīmē par vadošo spēju; to nostāda pretī

ticībai, fantāzijai. Pagātnē atrod par paraugu veco Stenderu,

racionālisma pārdēstītāju latviešu literātūrā. Valdemārs viņu
silti piemin, sniegdams viņa ģīmetni, savā pirmajā literāriskā

darbā (300 stāsti). Brīvzemnieks viņu uzlūko par latvju īsto

tēvu un gudro padomnieku, kas tiem nes augstas ziņas. Ause-

klis viņam liek galvā ozola vaiņagu par to, ka viņš modinājis

latvju ģēniju.

Tāpat racionālisma pabalstīts re ā 1 i s m s ir viena no tau-

tiskā laikmeta galvenajām iezīmēm. Veidojošos īstenību uztve-

rot, radās jauna literātūra, kas tā saistīta ar dzīvi un viņas prak-

tiskajiem, nopietnajiem uzdevumiem, ka tā gan bagāta idejām,
bet tikai loti reti spēj pacelties par svabadiem mākslas dar-

biem. Pirmajā laikā šis virziens pat nomāc mākslas darbus;

tautiskā laikmeta iezvanītāji (Valdemārs, Alūnāns, Barons)
top darbodamies no dzejniekiem par publicistiem, degošu sa-

biedrisku jautājumu cilātājiem un noskaidrotājiem. Un ari tau-

tiskajai dzejai ir vienumēr reāls pamats, tā ka viņa stipri līdzi-

nās Jaunās Vācijas politiskai dzejai un nav pieskaitāma roman-

tikai.

Tiešajai dzīvei sekojot, nonāca pie nacionālisma.

ledzilinājoties nospiesto laužu patiesās vajadzībās, atrada

tautu, kam sava īpatnība. Pamozdamās un tikdama aktīva, šī

laužu masa ar saviem spējīgākiem locekļiem kļuva par jaunu

faktoru tautu starpā. Valdemārs saka, ka patriotisms nav ne-

kāda mākslīga galvas gudrība, bet ļaudīm grāmatu mācot ro-

das tēvzemes mīlestība pati no sevis. Brīvzemnieks atrod, ka

nav daudz jūtu, kas dabiskākas un vienkāršākas par tēvzemes

mīlestību. „Ikkatrs cik necik gaismots bērns, kas savus ve-

cākus mīl, mīlēs ari savu tautu, mīlēs to valodu, ko vecāki tik

varbūt prot" (Br. raksti 11, 18).
Latviešu nacionālisms nomanāms, tiklīdz latvieši pacel
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galvu, ari pie tiem latviešu tautības rakstniekiem, kas vēl pil-

nīgi padoti vāciešu iespaidam. Līventāls, kas ticības mā-

cības uzsvērdams, kopā ar Bīlenšteinu nostājās pretī Biez-

bārža prasījumam pēc plašākām zināšanām zemniekiem, tomēr

piemin ar īgnumu latviešu sešu simtu gadu vergošanu, kad pār-

dod, mij pret suņiem latvju dvēseles. Leit ā n s vada avīzi

(Mājas Viesi), kur pirmo reiz dabū atklātu izteiksmi latviešu

tautiskie centieni. Dunsberģis piedalās pie Pēterburgas
Avīzēm un top par to vajāts. Tomēr viņiem trūkst iekšēja

spēka atraisīties no bijušā un sniegties pēc jauniem mērķiem,
atbalstoties tieši uz tautas masu un ne uz viņas toreizējiem
mācītājiem.

Par latviešu nacionālisma pirmtēvu uzlūkojams Garlībs

Merķ c 1 i s (sk. 12,I
2

,
330). Viņš pirmais uzskatīja latviešus par

pilntiesīgu tautu un uzņēmās nesaudzīgu cīņu pret šī uzskata no-

liedzējiem. Viņš nevien asi uzstājās pret necilvēcīgo apiešanos

ar latviešiem, bet ari sapņoja par latviešu tautas pagātni un nā-

kotni tanī laikā, kad latvieši paši, verdzināti dzimtļaudis bū-

dami, par to domāt nevarēja. Še parādās nacionālisma dzi-

ļākais pamats, kas lietas īstajā būtībā nopietnāk ieskatoties

redzams katram, viena alga, vai viņam par to ir tieša interese

vai nav. Kā katram cilvēkam absolūta vērtība, tā par tautām

nosauktām cilvēku kopībām. To attiecībā uz latviešiem ilgi

negribēja atzīt. Kad latvieši paši pie šādas atziņas nāca, tad

viņi atrada Merķeli par tās apliecinātāju priekšā. Savu tautas

biedru pie malas nostumtu, viņi tad to uzņēma par savēju.
Valdemārs lietišķi un silti uzstājas pret viņa pēlējiem un sniedz

savā rakstu krājumā (Vaterl. v. Gemeinn. I) viņa latviešu pa-

triota sajūsmā rakstīto tēlojumu Vanems Imanta, ko atrodam

Brīvzemnieka manuskriptos tulkotu latviski. Merķela skatī-

tās latviešu pagātnes un nākotnes ainas pacēlās tautas atmo-

das laikā latviešu priekšā. Auseklis par viņu saka: „Tavs
brīvais karogs, klintī sprausts, uz vienprātību tautu sauc un

spēkus lasa, vieno." Tiklīdz latvieši cik necik varēja biedro-

ties uz nacionāliem pamatiem, viņi tam uzcēla pieminekli (sk.
3. att.). Bet viņa rakstus nebija iespējams latviešiem viņu va-

lodā sniegt vēl ari tautas atmodas laikmetā. Bija jānāk brī-

vākiem laikiem, tuvākiem latviešu nacionālās idejas ietēloju-

mam sevišķas valsts iekārtā, lai Merķeļa rakstus dabūtu lasīt

latviski. Tik tāļu sniedzās Merķeļa skats.

Ķeroties pie Baltijas zemnieku atsvabināšanas un apgai-
smošanas darba, atrada tautību kā patlaban negrozāmu faktu

un kā līdzekli šos nodomus izvest. Valdemārs un Kronvalds

uzsvēra, ka kultūras izplatīšanai latviešu vidū nekas nevar
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latviešu valodas un literātūras vietā stāties. Un ari Bīlen-

šteins, kas cerēja, ka latvieši pārvācosies, izsacīja domas (Lett.
Gramm. XIII), ka humānitāte prasa, lai patlaban vēl vienu

miljonu lielās latviešu tautas mācītāji un vadītāji uz to pareizi
un jauki runā un priekš tās pareizi un jauki raksta. Tāpat ari

citi pārvācošanas domu aizstāvētāji, sākot ar Jauno Stenderu

un beidzot ar Juri Neikenu, ievērodami pašreizējās vajadzības,

kopa latviešu valodu un literātūru un līdz ar tām ari latviešu

tautību, tā nevilšu strādādami saviem gala nolūkiem pretī.
Latviešu nacionālisms, kas savā

labā nodarbināja ari savus pre-

tiniekus, tad nu tiem, kas jaun-

laiku garā veicināja sabiedrisku

progresu, bija dzīvs, vienojošs

spēks, viena alga, vai viņi to uz-

svēra jeb ne. Tai laikā, kad

tauta pakaļ tautai pacēlās ar sa-

viem prasījumiem pēc svabadī-

bas un patstāvības, tika redza-

mi ari latvieši ar līdzīgiem cen-

tieniem. Tā nav nekāda nejau-

šība, ka drīz pēc tam, kad runāja

par Jauno Itāliju, Jauno Poliju,
Jauno Vāciju, sāka minēt ari

Jauno Latviju, jaunlatviešus.
Tam savs pamats, ka Kurzemes

gubernators Breverns domājās
atradis sazvērnieku sabiedrību

ar nosaukumu Jaunā Latvija,
kam revolucionāri centieni. Lai

gan šai sabiedrībai nebija rak-

3. att. Garlība Merķeļa
piemineklis Katlakalna kapos

stītu statūtu, pat ari ne tiešas sazināšanās savu locekļu

starpā, tomēr katrs no viņiem un visi kopā zināja, ko viņi

grib. Šī sabiedrība ar Valdemāru priekšā pasludināja latviešu

tautas pilngadību un rādīja tai ceļu uz saimniecisku, garīgu un

galā ari politisku patstāvību. Ar to bija nostiprināts pamats
latviešu īpatnīgai kultūrai un literātūrai.

2. LATVIEŠU KUSTĪBA ČETRDESMITOS GADOS

Attīstībai visās vietās tiecoties uz priekšu un ari Baltijas

iedzīvotāju augstākās kārtas aizņemot, latviešiem vēl bija jā-

pieredz bads un posts, lai saceltu viņu vidū kustību, kas grieza
citu vērību uz viņu apstākļiem un deva iemeslu atklāti par tiem

Laikmeta raksturs



Atmoda

18

runāt un spriest. Tas novērojams 1841. un 1845. gadā, kad lat-

vieši modās no gadu simteņiem ilgā sastinguma, pabalstīda-
mies uz citu varu tiecās atsvabināties no agrākās un cīņā starp
abām dabūja spert pirmos solus uz saimnieciskas un garīgas

patstāvības pusi.

1) KUSTĪBAS SĀKUMI. 1841. gada pavasarī, kad pec

neražas gadiem dažās vietās izcēlās bads, izplatījās Vidzemes

zemnieku starpa baumas par silto zemi. No kurienes tas naca

un ko tās īsti nozīmē, nav skaidri izzināms. Daži saka, ka tās

nākušas no Rīgas, daži, ka tās pa zemi iznēsājuši apkārtstaiguļi

krievi, saru meklētāji. Zināms ir tas, ka pelēko zemnieku masu

sakustināja sauciens: Uz silto zemi! Vai tā bija tumša

nojausma, ka kaut kur ir labāk nekā patlaban vinu pašu zemē,
ka viņiem stāv priekšā gaišākas dienas nekā patlaban pārdzī-

vojamās? Vai tas bija simbols tām cerībām un ilgām pēc lab-

klājības, brīvības, gaismas, kas cilvēkā, ari galīgi nospiestajā,
nekad nav apklusināmas? Katrā ziņā šis sauciens apzīmēja
ciešu apņēmumos reiz nokratīt nepanesamo nastu un tikt citos

apstākļos. Dienvidos domājās auglīgu zemi, ko ķeizars dāvi-

nās, ja attiecīgā vietā pierakstīsies.

Ap maija vidu ieradās daži zemnieki Rīgā pie ģenerāl-

gubernatora (barona Pālena) ar lūgumu pēc atvēlēs izceļot.

Viņus noraidīja. Bet zemnieku pieplūdums, sevišķi no Cēsu

un Valkas apriņķiem, pavairojās. Izlaida ziņojumus pa visu

zemi, ka izplatītām baumām nav nekāda pamata, lika tos nola-

sīt baznīcās. lecēla ari sevišķu komisiju, kas katrā vietā iz-

meklēja sūdzības un trūkumus, izgādāja trūcīgajiem aizdevu-

mus. Kustība tomēr redzami pieauga, aizņemdama ari

Valmieras un Rīgas apriņķus. Guberņas augstākās iestā-

des nevarēja tikt ar to galā. Žandarmērijas priekš-
nieks lika pierakstīt dažus zemniekus, kas pie viņa griezās ar

lūgumiem un sūdzībām, lai tos varētu saukt pie atbildības.

Zemnieki to noturēja par pierakstīšanos uz izceļošanu un iera-

dās Rīgā vēl jo lielākā skaitā.

Kad galā visi lūgumi pēc izceļojuma atvēlēs pie ģenerāl-

gubernatora un dažādām guberņas iestādēm izrādījās vel-

tīgi, zemnieki griezās pie Rīgas bīskapa Irinarcha, kas viņu

lūgumus saņēma. Še nu atkal izplatījās baumas, ka ievēros

tos lūdzējus, kas pieņems pareizticību, „ķeizara ticību". Zem-

nieki neticēja valdības iestādēm, domādami, ka tās rīkojas uz

vienu roku ar muižniekiem, kas tos joprojām gribot paturēt
savā klausībā. Atraisoties no savu kungu ticības un pārejot

ķeizara ticībā, tad nu cerēja tikt vaļā no kalpinātājiem. Bet
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bīskaps dabūja no augšas aizliegumu pieņemt no zemniekiem

kaut kādus lūgumus, sevišķi attiecībā uz pāreju pareizticībā.

Kad kustība tika arvienu straujāka un asāka, kad dažās

vietās zemnieki pārtrauca klaušus muižai un uzbruka apmie-
rināšanas labā izsūtītiem ierēdņiem, tad to apspieda izaicinātas

kareivju rotas ieročiem. Tas notika, piem., Jaun-Bebros, kur

par vainīgiem turētos, vairāk kā 100 cilvēkus, daudzu Vidze-

mes pagastu pārstāvjiem klāt esot, 4. decembrī 1841. g. nežē-

līgā kārtā dzina caur strojām un pēra rīkstēm. Vidzemes

muižniecība uzlūkoja par īsto nemiera cēlēju pareizticīgo ga-

rīdzniecību, sevišķi bīskapu Irinarchu, un par to sūdzēja ķei-
zaram. Bīskapu Irinarchu aizcēla projām no Rīgas. Līdz ar

to pagaidām izbeidzās zemnieku kustība.

Kaut gan ari barons Pālens par nemieriem vaino (50 Jahre

russ. Verw.) pareizticīgo garīdzniekus, tomēr viņš tiem uzrāda ari

dažus saimnieciskus cēloņus. Zemnieki 1819. g. atsvabi-

nāti bez zemes, kas pieder muižniekiem. Lai to dabūtu savā lieto-

šanā, zemniekam jāslēdz ar muižnieku līgums. Muižnieks šai gadī-

jumā nav saistīts ne ar kādiem likuma noteikumiem, un zemniekam

jāuzņemas klausi, kādus muižnieks par zemes lietošanu no viņa

prasa. Šo stāvokli muižnieks izmanto un nereti paceļ savas pra-

sības, ka zemniekam nekā nepaliek. Ja tad nu vēl gadās neauglīgi

gadi, kā priekš 1841. g., tad bads neizbēgams. Pie tam pārgrozījies
ari saimniecības veids. Dažās muižās attīstījusies lauksaimniecības

rūpniecība, ievesta āboliņa un kartupeļu kopšana. Nomas attiecības,

kas nodibinātas uz 1804. un 1809. g. zemnieku likumu pamata, kad

pastāvēja triju lauku sistēma, nav vairs saskaņojamas ar jauno
saimniecības veidu. Šāds nenormāls stāvoklis bijis sajūtams jau

agrāk. Lai to novērstu, strādā no 1832. g. visās trijās Baltijas gu-

berņās sevišķas komisijas.

2) PĀRKRIEVOŠANAS CENTIENI. Ka Vidzemes muiž-

niecība tik asi uzstājās pret Kīgaspareizticīgo bīskapu, izskai-

drojams ar to, ka tie vina darbība manīja tuvojamies pārkrie-
vošanas briesmas, no kurām tie bijās ne bez iemesla.

Krievu valdībai 1710. gadā_padodamies, Vidzemes muiž-

nieki bija no Pētera Lielā izdabūjuši savu priekšrocību apstip-

rinājumu. Ar to bija nodrošināta agrākā, autonoma zemes pār-

valde, kas atradās muižnieku rokās, vācu valoda un luterāņu

ticība par valdošām Vidzemē. Ari augstskolai bija apsolīta

sava sevišķa autonomija ar tiesību pieņemt vienīgi luterticīgus

profesorus. Šo solījumu apstiprināja Aleksandra I. 1802. g. iz-

dotais Tērbatas augstskolas dibināšanas akts.
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Kad 1825. g. nāca pie valdības stingrais Nikolajs 1., krievu

nacionālisma veicinātājs, dabūja vina cieto roku sajust ari Bal-

tijas vācieši. Pie tam polu dumpis (1830. g.) skubināja skatī-

ties aizdomīgi ari uz Baltijas muižnieku separātiskām tiek-

smēm.

Trīsdesmitajos gados tika pārkrievošanas centieni Baltijas
mācības iestādēs pilnīgi manāmi. Ministra (Uvarova) pavēle

noteica (1836), ka Tērbatas augstskolā neviens nevar sasniegt
akadēmisku grādu, kas pietiekoši neprot krievu valodu, un ka

piecu gadu laikā nevienu nevar ierakstīt par studentu, kas

stingrā pārbaudījumā nav pierādījis, ka pamatīgi prot krievu

valodu. Bez tam ķeizars bija apstiprinājis Tērbatas augst-
skolas un Tērbatas mācības apgabala pakāpeniskas reorgani-
zācijas plānu, pēc kura Baltijas mācības iestādes tuvināmas

krievu skolām un tanīs ievedama krievu mācības valoda. Jel-

gavas ģimnāzijā iecēla (1837) krievu direktoru, turpmāk ari

krievu inspektoru; bija paredzēts, skolotāju vietām šai iestādē

tiekot svabadām, tanīs ielikt krievus, lai varētu ievest krievu

mācības valodu. Stingri protesti, kurus izsakot ņēma palīgā

ārzemju presi un peticijas uz visaugstākā vārda, aizkavēja
šādu plānu izvešanu.

Tāpat bija nomanāma rīcība, kas tiecās ieraut robu Baltija

valdošā luterāņu ticībā. Rīgā nodibināja (1836) pareizticīgā

bīskapa sēdekli. Reizā ierīkoja Pliskavā pareizticīgo semināru,

kurā krievi, uz pareizticīgo mācītāju amatu sagatavodamies,

mācījās ari latviski un igauniski. Izdeva latviešu un igauņu
valodā ari rakstus, kurus ieturēja baznīcas garā,

tāpat katķismu, kurā uzrādīja pareizticīgo mācības pamatus.

Šādai krievu valdības rīcībai bija par atbalstu ari kāda

krievu sabiedrības daļa. Arvienu lielāku svaru ieguva krievu

avīžniecībā un politiskā dzīvē slavofili, kas visiem spēkiem
centās paplašināt sava iespaida iecirkni un uzrādīja drosmi un

veiksmi cīņā pret saviem pretiniekiem un nelabvēļiem, pie ku-

riem tie pieskaitīja sevišķi ari vāciešus.

Tad nu saprotams, ka pareizticīgi krieviskais elements,
kas bija nomanāms 1841. g. Vidzemes zemnieku kustība, turp-

māk nepazuda, bet pacēlās jo spēcīgs, ienesdams Baltijas
kārtu un tautu attiecībās pēkšņas, pamatīgas pārmaiņas.

3) LATVIEŠU PĀREJA PAREIZTICĪBĀ. Likcis kci 1841

gada kustību Vidzemē apspiežot nu iestājies miers.' Bet ku-

stības cēloņi nebija novērsti, ieņēmusies nemiera uguns gruz-

dēja tālāk, līdz tā pēc maz gadiem uzšāvās gaišās liesmās.

Atmoda
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Saimnieciskā ziņā nekas nebija labojies. Kad pēc pāris
gadiem uznāca neauglīgas vasaras, parādījās bads vēl daudz

niknākā veidā nekā agrāk. No jūlija līdz oktobrim 1844. g.

lija lietus vienā līšanā; siens, labība, kartupeli sapuva, rudzi

palika neiesēti; turpmākajā ziemā nevarēja izmitināt lopus.
Jau pirmajā neizdevīgā gadā iztukšoja magazīnas, un ļaudīm

nebija, ko ēst. Pēc tam uznāca četri briesmīgi bada gadi
(1844—47). Dažās vietās gulēja līķi ceļmalā. Gaidīja atkal

palīdzību no citas puses, gaidīja kroņa maizi, sāka atkal runāt

par pierakstīšanos.
Ari rīcība no krievu garīdznieku puses neaprima. Gan

Irinarcha pēcnācējs, Rīgas bīskaps Filarets, savā vietā stāda-

mies, bija dabūjis norādījumu, ka viņam jāatturas no katras

iemaisīšanās luterāņu baznīcas lietās, bet katra kustība, kas

aizvirzīja no tām projām, tika pabalstīta. Ģenerālgubernatoram

Golovinam_(kas 1835. g. nāca Pālena vietā) bija dots mājiens,
ka viņam jālūkojas, lai nenotiek luterāņu pārvilinājumi pareiz-
ticībā, bet ka, no otras puses, nav pielaižama nekāda pretestība
pareizticībai, ne ari pareizticīgo apspiešana.

1844. gada otrā pusē griezās daži Rīgas latviešu luterāņu
draudzes (Jāņa baznīcas) locekļi pie saviem mācītājiem Šir-

rena un Treija ar lūgumu, lai viņiem ierīko saiešanas vietas,
kur viņi var noturēt dievkalpojumus. Mācītājs Treijs lūgumu
ievēroja un iekārtoja trīs tādas vietas. Bet kad viņš dabūja

zināt, ka tur sapulcējas ari ārpus noliktām stundām un sludina

nepielaižamas lietas, viņš atsacījās no atbildības par tām. Ari

hernhūtiešu diakons Neumanis liedzās tās ņemt savā pārziņā.
Par sludinātāju še uzstājās galdnieks Dāvids Balodis, kas no

1840. g. cītīgi darbojās hernhūtiešu vidū. Visā rīcībā viņam
stāvēja blakām bārddzinis Kārlis Ernsts. Lai sapulces turpi-
nātu, Balodis lūdza krievu bīskapu pēc telpām. Tās viņam

ieradīja mazā koka baznīciņā krievu kapos. Balodis še nu no-

turēja dievkalpojumus pareizticīgo baznīcas ārējā iekārtā, bet

lietodams luterāņu dziesmu un sprediķu grāmatas. Dievkal-

pojumos piedalījās latvieši ari no Rīgas un Valmieras apriņķa.
Kad Balodi sauca pie atbildības par atšķelšanu no luterāņu

baznīcas, viņu aizsargāja tiesības, kādas likumā paredzētas

pareizticīgo garīdzniekiem.

Pa tam gāja ari pa citu ceļu, lai ļaudis novirzītu uz pareiz-
ticības pieņemšanas pusi. Vāca parakstus kādam lūgumam,

kuru sacīja sastādītu, lai iegūtu telpas hernhūtiešu sapulcēm.
Parakstu vācēji bija tie paši: Balodis un Ernsts. Lūguma sa-

turs bija patiesībā cits. Tanī bija izsacīti vēlējumies, lai ierīko

Rīgā vienu krievu baznīcu latviešu dievkalpojumiem, lai lūdzē-
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jus atšķir no luterāņu ticības un pievieno pareizticībai, lai par

ierīkojamās baznīcas priesteri iecel Dāvidu Balodi, lai atļauj

dziedāt no luteru ticības dziesmu grāmatām v. 1.1. Parakstita-

jies tomēr manīja, kāds lūgumraksta īstais saturs, un daži no

tiem gribēja ņemt savus parakstus atpakaļ. Tas izdevās tikai

pa daļai. Kad raksts bija izstaigājis Pēterpili, pasludināja lū-

dzējiem, ka nav vairs nekādu šķēršļu pāriet pareizticībā. Pir-

mos latviešus, skaitā ap četrdesmit, svaidīja par pareizticīgiem

bīskapa māju baznīcā 1845. g. 29. aprīlī.

Pāreju pareizticībā izdevās luterāņu garīdzniecībai un

konsistorijai Rīgā aprobežot. To tiesu straujāk tā izplatījās

uz laukiem. Še parādījās par galvenajiem sludinātājiem prie-
steris Michailovs, agrākais Vec-Piebalgas muižas skrīveris,
un viņa pavadonis diakons Balodis. 1845. g. jūlijā viņi sāka

darboties Alūksnē un apkārtnē. Visur, kur viņi nonāca, ļaužu

pulki drūzmējās ap viņiem. Izplatījās visādas baumas par la-

bumiem, ko iegūs tie, kas pāries pareizticībā. Runāja par klau-

šu atlaišanu, par dvēseļu zemi. Pašā darba laikā ļaudis spie-
dās pierakstīties, būdami tanīs domās, ka tie, kas nav pierakstī-

jušies, paliks par dzimtu saviem kungiem. Kad 1845. g. sep-

tembrī atnāca no Pēterpils uz Rīgu divi kuģi ar labību, jauns
kustības vilnis traucās pa Vidzemi. Runāja, ka tie, kas pie-

rakstījušies, dabūs savu daļu labības bez maksas.

Ticības maiņas kustība norisinājās tik strauji, ka pāris ga-

du laikā bija pieņēmuši krievu ticību ap 100,000 latviešu. Ar to

vācu muižnieku un mācītāju varai Baltijā bija ierauts tāds

robs, ka tā likās bīstami satricināta. Tas bija nenoliedzami,
ka reliģiskai pārliecībai šai pārejā bija maza loma. Latviešu

zemnieks vēlējās atkratīties no saviem kungiem, ko viņš no

sirds ienīdēja. Tāds pat kungs viņam bija luteru mācītājs,
«baznīckungs". Viņš bija šķjrts no savas draudzes ar savu

izglītību, ar savu stāvokli, ar savu tautību. Tāpēc še bija ie-

spējama tāda nošķiršanās no viņa, kāda tā, piem., īstās pareiz-

ticīgās krievu, ari katoļu draudzēs nav domājama.
Latvieši nu dabūja pārliecināties, ka cīņa pret viņu ilg-

gadējiem kalpinātājiem nav gluži veltīga, ka viņus tanī pabal-
sta cita vara. Jo mazāk ari šī vara viņiem solīja un vēl mazāk

deva, jo vairāk viņi sāka apzināties un nodarbināt paši savus

spēkus par drošāko ķīlu to mērķu sasniegšanai, kurus nu viņi
arvienu vairāk mācījās patstāvīgi uzstādīt.

4) PAREIZTICĪGIE LATVIEŠU DARBINIEKI. Pareizti-

čība latviešu vidū atšķīrās no luterānisma ar to, ka tā tūliņ no

sakuma izvirzīja par vadītajiem baznīcas dzīve locekļus no



Latviešu kustība četrdesmitos gados

23

pašu latviešu vidus. Luteru mācītāji bija visi vācieši un kas

vinu starpā ari no latviešiem bija cēlušies (kā piem. Tukuma

mācītājs Steineks), tie pilnīgi pārvācojās. Pareizticīgo latvie-

šu priesteri bija latvieši; viņiem pieslējās daži augstāki garīdz-
nieki un citi mācīti latvieši. Še pirmo reiz ieraugam latviešu

intelliģenci, no zemniekiem atšķiramus darbiniekus, kas gan

stipri sveras uz krievu pusi, bet paliek organiski saistīti ar lat-

viešiem. Vinu vidū paceļas redzami Dāvids Balodis, Indriķis
Straumīte (Līcītis), Jānis Sproģis. Viņiem piebiedrojas rakst-

nieks un sabiedrisks darbinieks Jūrijs Samārins, plaši un spilgti

apgaismodams latviešu pārejas kustību pareizticībā. Parādās

šai laikā ari pirmās pareizticīgo grāmatas.

a) Dāvids Balodis, vissekmīgākais pareizticības iz-

platītājs latviešu vidu, celies no Madlienas draudzes, Lielās

muižas pagasta. Še bija rīkojušies dzimtkungi, kas ar saviem

apakšniekiem nežēlīgi apgājušies. Ari Dāvida Baloža tēvs bija
no dzimtkunga piedzīvojis daudz pārestību. Pie Baloža mājām
bija hernhūtiešu saiešanas nams. Še darbojās par sludinātāju
Dāvids Balodis. Kā tāds viņš nāca sadursmē ar vietējo (Mad-

lienas)_mācītāju. Par pagasta vecāko būdams un stingri tiesas

piesēdētājiem pieprasīdams, lai atber aizdoto labību, viņš ari

pagastā iemantoja ienaidniekus. Galā viņu izlika no mājām.

Viņš (ap 1840. g.) aizgāja uz Rīgu un darbojās ari še par hern-

hūtiešu sludinātāju. Dažādus konfliktus ar luterāņu garīdz-
niekiem, sevišķi ar mācītāju Treiju, piedzīvodams, viņš pār-
gāja pareizticībā.

Indriķis Straumīte (3anncKH npaßocjiaßHaro Jianjina, CaMapnH'b

— Okp&hhh Poccin I, 2, 93) Baloža pāriešanu pareizticība attēlo

šādi. Kad Balodis bija apsūdzēts par ļaužu musināšanu, viņš Bī-

beli padusē aizgāja pie mācītāja Treija. Viņš uzskaitīja visus lu-

teru garīdznieku netikumus, norādīdams uz viņu neticību, nolai-

dību, slinkumu, varmācību, uzpūtību un nepieejamību, pēc tam at-

šķīra Bībeli un nolasīja viņam priekšā Eceķijela grāmatas 34. no-

daļu, kur runā par neuzticīgiem ganiem, kas ēd avju taukus un

ģērbjas ar viņu vilnu, bet avis negana. Tad viņš aiztaisīja grāmatu

un sacīja: „Debess un zeme zudīs, bet nezudīs neviens vārds, ne

mazākā rakstu zīmīte no šīs grāmatas. Jūs neticat, ka manis la-

sītais lēmums rakstīts priekš jums? Neredzamais Dieva pirksts

jau uzvilcis kļūmīgos vārdus: Svērts, svērts un par vieglu atrasts.

Es nevaru jūs pārliecināt, bet drīz izrādīsies, vai uz jums attiecas

pravieša vārdi par neīstiem ganiem, kas gana ne viņiem uzticētās

avis, bet paši sevi." — No Treija Balodis taisni aizgāja pie bīskapa

Filareta, izstāstīja viņam visu un izsacīja vēlēšanos pāriet pareiz-
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ticībā. Dāvids Balodis pārgājis pareizticībā! Šī vēsts izplatījās pa

visu Vidzemi zibens ātrumā. „Tā iespiedās alās, mežos un purvos,

kas likās gluži nošķirti no pasaules, un ieradās tādos dzīvokļos, kur

nekad neiespīd ne saules stars. lespaids bija satricinošs. Visas citas

rūpes uz laiku apklusa un tautā nebija nekādu citu valodu, kā tikai

par Dāvida Baloža pāreju pareizticībā. Pie tam ievērojams, ka

nevienam nenāca prātā skatīties uz šo notikumu kā uz nejaušu un

atsevišķu parādību, tas ir, kā uz lietu, kas attiecas vienīgi uz Ba-

lodi; bet visi, savā starpā nesarunādamies, nojauda še kopējas ku-

stības sakumu un it ka lūzumu viņu pašu liktenī."

Balodi iecēla par diakonu un pēc tam par priesteri. Liel-

dienas sestdienā 1846. g. viņš kā priesteris atnāca uz savu

darba vietu Ļaudonā. lepretim Ļaudonas luteru baznīcai viņš

runāja uz ļaudīm: Uzklausiet, mani tautas brāli! Pļāvēji at-

nākuši uz pļaujamo; kas tagad paliks nepļauts, tas izbirs, un

izbirušos graudus ērgļi aprīs. — Balodis darbojās Ļaudonā 18

gadus. Jau pirmajā gadā (līdz 1847. g. 1. janvārim) viņš svai-

dīja par pareizticīgiem 2057 latviešus (1253 vīriešus un 804 sie-

vietes). Pavisam viņš pievienoja pareizticībai 7322 latviešus.

Viņš mira 1864. g. Lai gan Balodis pozitīva darba darījis maz,
tomēr viņš vairāk nekā neviens cits pats savām acīm un pie-
dzīvojumiem uzgājis vāciskās, no tautas atšķirtās luteru ga-

rīdzniecības trūkumus un to vārīgi satricinājis, tādā kārtā ga-
tavodams ceļu latviešu darbībai, kas stāv uz citiem, uz tautas

īpatnības pamatiem.

b) Indriķis Straumīte, īstā vārdā Jānis Līcītis,

dzimis ap 1830. g. bebru pagastā, Kokneses draudzē. Ka

viens no pirmajiem viņš iestājas jaunatvērtajā Rīgas garīgajā
seminārā. To nobeidzis, viņš bija dažus gadus par skolotāju

un tad par pareizticīgo mācītāju Aderkašos (Madlienas drau-

dzē). Viņš mira 1906. g. 8. augustā no revolucionāru rokas.

Indriķis Straumīte pazīstams ar savām atzīmēm (3anncKH
llpaßOCJiaßHaro JlaTLirna), kas uzņemtas Samārina rakstos.

Viņš no saviem piedzīvojumiem un tēvanostāstiem nostādavisu

latviešu zemnieku kustību 1841. un 1845. g., viņu pāreju pareiz-

ticībā, par tādu, kam iemesli vācu muižnieku neaprobežotās
varmācībās un luteru mācītāju pašmīlīgā vienaldzībā un ne-

novēlībā pret draudzi. Spilgtās krāsās viņš attēlo, kā mācītāji

katrā gadījumā meklē iedzīvoties, kā viņi atsvešinās no tautas,

ka viņu baznīcas paliek tukšas, kā viņi cīnās ar hernhūtiešiem

un pareizticīgiem, cik necilvēcīgi muižnieki apietas ar saviem

klaušu ļaudīm, ko viņa tēvs stāsta par Bebru nemiernieku zvē-

riskiem, necilvēciskiem sodiem. Latvieši meklē patvērumu
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pie Krievijas. „Tīri liekas, ka mūsu dzimtene atdāvināta vā-

ciešiem un mēs paši piedevām kā darba inventārs." Piegrie-
šanās Krievijai nepazīst nekādu robežu. „Mūsu vēlēšanās ir

sakust ar Krieviju, ar krievu tautu, paturēt ar vinu vienu ticību,
vienu likumu, vienu valodu, kā mums tagad ir viens cars."

Tādu upuri nes autors, lai dabūtu pretsvaru vācu varai. Lat-

vietis pamodies un sāk runāt. Pamodušos latviešu starpā divi

grupas: viena uzņemas asu cīņu ar garīdzniecību un muižnie-

cību, atstāj savu ticību, savu dzimteni, otra paliek uz vietas

un grib savu ticību izskaidrot un pārveidot, ievadīt savus mā-

cītājus citā ceļā, vai ari iztikt bez viņiem; pirmie ir pārgājēji
pareizticībā, otri hernhūtieši. Katrai grupai savi darbinieki.

Par ievērojamākiem minami Dāvids Balodis un Andža Kurmis.

Pirmais darbojies abās grupās, otrs hernhūtiešos.

Par Kurmi Straumīte sniedz šādas ziņas. Viņš dzīvojis

Dzērbenes Jaunītēs, Cēsu apriņķī. Par viņu daudz stāsta; šiem

stāstiem autors tic tāpēc, ka viņam priekšā Kurmja dziesmas, kurās

atspoguļojas viņa gaišā dvēsele. Par viņu daudzkārt atgādinājies
Dāvids Balodis. Kads nostāsts par Kurmi šads: Muižas īpaš-

niekam nomira meita. Viņu paglabājot turēja uzaicinātie mācītāji
daudz iepriekš sagatavotu un uzrakstītu runu un sprediķu. Kad

viņi beidza, nomirušās tēvs griezās pie Kurmja, kas turpat stāvēja,
šādiem vārdiem: „Klausies, Kurmi, tu mani mīli, tu mīlēji ari manu

meitu, un viņa tevi mīlēja; tu zini, kā es viņu mīlēju —
saki ari tu

kaut ko par apmierināšanu!" Un zemnieks turpat bez kādas saga-

tavošanās turēja tik brīnišķīgu ruņu, ka aizkustināja līdz asarām

ne tikai tevu, bet arī citus klātesošos. Dziļi aizgrābts, muižnieks

noskūpstīja Kurmim pieri un viņam pateicās sacīdams: «Paldies

tev! Vienīgi tu mani apmierināji un apklusināji manu sirdi." Šis

muižnieks ļoti apkaunoja mācītājus, norādīdams, ka nemācīta zem-

nieka vienkārši vārdi viņam gājuši pie sirds, kamēr viņu sprediķi
tam sirdi pametuši aukstu.

c) Jānis Sproģis (sk. 4. att.), viens no pirmajiem pa-

reizticīgajiem latviešiem, netika par garīdznieku, lai gan par to

gatavojas. Viņš kadu graudu sējis ari latviešu literatūra. Sava

pašbiografijā (Jānis Sproģis, Rīgā 1911) viņš liecina, ka latvieši

pārgājuši pareizticībā aiz pārliecības, kā viņš saka: aiz lielas

gara vilkšanas, aiz karstas iegribēšanas. Bet pielaizdams
ari kādu dalu citāda rakstura iemeslu, viņš saka: „Lat-
vijas un igauņu zemes ļaudis gadu simteņiem visai tika spiesti
no saviem luterticīgiem kungiem vāciešiem; tālab piepeži iede-

gas viņu sirdīs cerība, ja viņi visi pārietu sava augstā_krievu
ķeizara pareizticīgā ticībā, tad viņš, žēlīgais un visspēcīgais,
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laikam atvieglinātu viņu grūtības, un tiem būtu labāk." Spro-

ģis apraksta, ka viņa tēvs ar visu ģimeni 1847. gadā ap jaun-

gadu svinīgi brauc no Stukmaņiem uz Viskalmuižu, lai pie-

ņemtu pareizticību. 1848. g. uzcel Koknesē pareizticīgo baz-

nīcu un pie tās skolu. Še sāk mācīties Sproģis, pāriet pēc tam

uz garīgo semināru un

tad uz Pēterpils garī-

go akadēmiju. Bet no

šejienes viņu izslēdz

par to, ka viņš līdz ar

citiem uzstājies pret
kāda profesora rīcību.

No 1866. gada viņš dar-

bojas par arehīvāru

Viļņas centrālarehīvā.

Viņš mira 1918. g. 10.

jūlijā Kijeva. No bēr-

nības augdams pareiz-

ticīgās krievu skolās,

Sproģis pilnīgi pār-

krievojās, kā viņš pats
saka: „pēc miesas gan

latvietis, bet savā garā

pārvērzdamies par pil-
nīgu un pastāvīgu krie-

vu tautas cilvēku, kam

priekšā stādās mūsu

lielās un spēcīgās krie-

vu valstības plašās da-

rīšanas un mērķi." Šā-

du savu attīstības vir-

zienu Sproģis uzskata

par Dieva lēmumu.

Viņš ari tūlīņ, Viļņā
nonākdams, iestājas

4. att. J. Sproģis

par locekli Viļņas pareizticīgā krievu brālībā un izpildīja baznīcā

ari garīdznieka pienākumus. Viņš centās latviešus tuvināt krie-

viem ari tādā kārtā, ka gribēja ievest latviešu rakstniecībā krie-

vu burtus. — Neskatoties uz to, viņš ņēmis dalību pie latviešu li-

terāriskiem darbiem — liecība, ka latviešu nacionālā sajūta vis-

pār un viņā jau bija tik dzīva, ka tā negribot un neapzinoties tika

redzama. Sproģis sastādīja un izdeva, Viļņas mācības apgabala
kūrātora Korņilova pabalstīts, Viļņā 1868. g. pabiezu, krievu

burtiem iespiestu latviešu tautas dziesmu krājumu ar plašu, lie-
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tišķu priekšvārdu par latv. t. dziesmām un ar tulkojumu krie-

vu valodā (sk. 12,I2
,

64—65). Bez tam viņš piesūtīja Valdemā-

ram (1877) bagātus latviešu vārdnīcas materiālus un vēl

lielākus latviešu vārdu krājumus Bandrevičam (1889). Šie

materiāli nāca pēdīgi rokās latviešu valodas pētniekam un

vārdnīcas sastādītājam K. Mūlenbacham. Ari dažus latviskus

zvērastus Sproģis no Viļņas centrālā archīva cēlis klajā (sk.
12,I
2

,
312). Bez tam Sproģis turējis par derīgu, rakstīt latviešu

valodā, lai gan ar stipriem krievu piemaisījumiem, savu biogrā-

fiju. Ar visu to Sproģis ierindojams latviešu rakstniekos.

d) Jūrijs Samārins (1819—1876) interesējies un rak-

stījis par latviešiem vairāk nekā neviens cits krievu rakstnieks.

Viņš zināmā merā stādams blakus Merķelim. Līdzīgi šim viņš

spilgti attēloja vācu varā nodoto latviešu postu un ciešanas.

Bet no Merķela viņu šķīra tālu nost viņa domas un nodomi par

latviešu nākotni: Merķelis cīnījās par latviešu tautas tiesībām,

par brīvu latviešu nacionālo attīstību; Samārina uzbrukumiem

Baltijas vāciešiem gaiši redzami cauri pārkrievotāja nolūki.

Viņu uztrauca īpaši tas, ka malienā, kas vairāk nekā simts ga-

dus piederēja pie krievu valsts, mazās tautiņas netika pārkrie-
votas, bet pārvācotas. Viņš tad uzmeklēja vāciešu rīcībā ne-

vien viņu pretvalstiskās tieksmes, bet ari visu to, kas nav sa-

skaņojams ar īstās cilvēcības un tikumības prasījumiem, un

vilka to gaismā. Še nu latvieši bija tie, pie kā vācu rīcība bija
redzama. Un sevišķi gaiši tā parādījās sakarā ar latviešu pār-

ejas kustību pareizticībā. Šai laikā Samārins gadus trīs nodzī-

voja Rīgā. Viņš še bija par locekli revīzijas komisijā, kas pār-
lūkoja pagastu un pilsētu iestāžu saimniecību. Kā tādam viņam
bija iespējams ieskatīties visādu iestāžu archīvos un dokumen-

tāpat ari pašreizējos apstākļos. Karsts slavofils būdams,
viņš deva, tikko no Rīgas aizbraucis, savam sašutumam par

Baltijas vāciešu rīcību izteiksmi Rīgas vēstulēs (PusKCKia nncL-

Ma 1849). Tās izplatījās rokrakstā un sacēla krievu sabiedrībā

lielu troksni. Traucās kājās ari vācu aprindas un darīja iespai-
du uz valdību. Sekas bija tās, ka Samārinu ieslodzīja Petro-

pavlovskas cietoksnī. Ar labvēļu palīdzību tikdams pie ķei-
zara, viņš gan atsvabinājās, bet tika aizsūtīts uz Simbirsku.

Sešdesmito gadu otrā pusē viņš laida par pareizticīgo latviešu

stāvokli klajā dažus rakstus Maskavas avīzēs, kuras šo rakstu

dej sodīja. Samārins nu ņēmās plaši apgaismot Baltijas ap-

stākļus veselā virknē apcerējumu ar virsrakstu Krievijas Ma-

lienas (OKpaiiHH Poccin, Berlīnē 1868—76). Še ievietoti ari

Indriķa Straumītes uzzīmējumi. Samārinam stājās pretī Balti-

Latviešu kustība četrdesmitos gados
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jas vācu rakstnieki un publicisti Širrens, Boks, Ekardts, Štern-

bergs. Samārina rakstiem bija tie panākumi, ka tie Baltijas

vāciešu varu stipri satricināja un ka, no tas pa daļai atsvabinā-

damies, latvieši patapa cik necik nostāties paši uz savam

kājām.
Samārins uzstājās kā slavofils krievu nacionālisma

vārdā. Šis virziens sāka valdīt krievu intelliģencē un politikā se-

višķi pēc poļu sacelšanās 1863. g. Atrada, ka valsts malienas, kur

nerunā krievu valodu un neapliecina pareizticību, var no Krievijas

atkrist; tāpēc tās pārkrievojamas. To sevišķi attiecināja uz Po-

liju un Lietavu, tad ari uz Baltiju. Tās centās ciešāk pievienot
krievu apdzīvotiem apgabaliem tādā ceļā, ka aprobežoja valdošo

nekrievu šķiru varu un tiesības, bet apakšējām šķirām, īpaši zem-

niekiem, piešķīra dažus materiālus labumus un brīvības, par to pra-

sot tuvošanos krieviem valodā, ticībā, iestāžu iekārtā. Pret Bal-

tijas vāciešiem, kas, atšķirdamies šai ziņā no poļu muižniekiem, ne-

bija devuši iemeslu tiešai apspiešanai varas līdzekļiem, uzsāka cīņu

avīžniecībā un mēģināja no viņiem atšķelt latviešus un igauņus.

To, ka latviešu intelliģencē nodibināja patstāvīgu, vāciem pretī

nostādītu latviešu laikrakstu (Pēt. Avīzes), Samārins atrod par no-

tikumu, ko krievu valdība, pielaizdama šīs intelligences vajāju-

mus, nav pratusi pienācīgi novērtēt (OKpaHHH I, 123). Latviešu

tautiskos centienus krievu nacionālisti vispār atrada par tādiem,

kas nav bīstami. Uz to, starp citu, norāda kāds raksts Maskavas

krievu avīzē (Mock. Bfcfl. 1871. g. 58. nrā), kuļā ironiski atspēko pre-

tējas domas. Esot jāpriecājas, ka latviešu tautiskie centieni novelk

Baltijā ģermānizēšanai robežas. Tai pašā laikā vāci polemikā pret
Samārinu cieši uzsvēra latviešu pārvācošanas nepieciešamību. Gaiši

un noteikti to izsacīja bīskaps Valters savā landtāga sprediķī 1864.

g. To pašu dara Ekardts vēl ari tad, kad bija nodibināta Rīgas lat-

viešu biedrība (1868 g.), savās piezīmēs pie Samārinagrāmatas Krie-

vijas Malienas. Latviešu tauta esot skaitā par niecīgu, lai izturētu

konkurenci ar lielām tautām; tā esot zemnieku tauta, kam nav ne-

kādas vēstures un nekā, kas liktu vērot patstāvīgas izglītības spējas.
Latvieši savās ierašās, izglītībā jau esot pārvācoti; palikusi pāri vie-

nīgi valoda, kas tikai viena no tautas īpatnības iezīmēm. — Pret-

raksti Samārinam: C. Schirren, Livlāndische Antwort an Herrn

Samarin, Leipz. 1869; J. Eckardt, J. Samārins Anklage gegen die

Ostseeprovinzen Russlands, Leipz. 1869; Bock, Livlāndische Bei-

trāge; Sternberg, Livlāndische Bekehrungen.

c) Pirmās pareizticīgo latviešu grāmatas.

Pirms kādi latvieši pareizticībā bija pārgājuši, iznāca latviešu

valodā grāmatas, kas ietver sevī pareizticības pamatmācības.

Atmoda
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1843. g. iznāca, lai latviešus iepazīstinātu ar pareizticību,
šāda grāmata: ®riftiga£ 2)i ai)3i b a » pitmatš eefab,*
fum %, jeb Ujft frnel)ti ftafjfti un ifjfg ®atfifm<o.
un pax labbu tetfts no SSalbtbama (Sinnoba, un

rafftoS eeftoeep uf SSifaugftaīu #eifariffa§ Wla\t\tateš
bef)f mafļgifdļanag ffoldš. Xefjrļ)atc, 1843»

Grāmatā ietilpst īsi saņemti bībelstāsti un katķisms. īpaši pē-

dējais sniedz dažus norādījumus, kas raksturo pareizticību.
Tur dod atbildi uz jautājumu par svētu eņģeļu un svētu cilvēku

cienīšanu. Tie cienījami ne kā Dievs, bet kā Dieva kalpi, kas

mūsu lūgšanas var nest pie Dieva; tāpēc ir palīgu vajaga lūg-
ties caur viņiem no Dieva. Par bilžu cienīšanu saka, ka tās,
tas ir „mālētas noģīmēšanas Dieva pēc miesas un Viņa Svētu,
vajaga valkāt par cienīdamu pieminēšanu Dieva darbu un Viņa
Svētu, un priekš tām vajaga pielūgt Dievu un Viņa Svētus."

Kā pielikums katķismam pievienotas: Kristīgas mācības, vērā

liekamas karotājiem. Bez mitēšanās karotājam jātur acu

priekšā divi visaugstāki pienākumi: ar visu sirds prātu kalpot

Dievam, uzticīgi kalpot ķeizaram. Jābūt mierā ar to būšanu,

kurā ķeizars licis, pēc Jāņa Kristitāja vārdiem: Esiet mierā

ar savu algu. Vaktī stāvot jābūt modrīgam, karā ejot drošam.

„Nepamet dvēseles drošību briesmās. Kad tu uzticīgi izdari to,
kas tevim pienākas; tad Dievs vai tev izglābs no nāves, var

tev izglābs caur nāvi, kas ar nesavīstamu kroni tevi pušķos."

Tanī paša 1843. g. iznāca pareizticīgo
nieku amata grāmata ar virsrakstu: fiittutgieS, ®afjtta
tafjš un ©eetoifdjfaš, fa ta irr Seela SBafniaa, un uf
(shxf)hi Mnu. £cf)rpate, 181:!. Šis ir Jāņa Chrizostoma

liturģijas tulkojums no krievu valodas BosKecTßeHHaji_cjiysK6a,
bo CTbixrb ona Haniero loamm 3jiaToycTaro. Par titulā minēto

lielo baznīcu domājama Sofijas baznīca Konstantinopolē un

par svēto kalnu Atosa kalns.

Velak iznāca vesela rinda kristīgu pamācību pa-

reizticīgiem. No 1856. g. sāka izdot virkni periodisku rakstu

krājumu ar kopējo virsrakstu: Za ffoljla taljg bcetoabibja*
fdjanaš, jeb beeroabib,jiga§ īa§> pee ŽRtrjgaš
garrtgaš) irr fagal)bata§. yMHJiHin,e

npn Pikkckoē ,ZļyxoßHOft CeMiraapin. Šis izdevums

iznāk pavisam desmit gadus, katru gadu pa četrām burtnīcām.
Pirmajos divos gados iespiests blakām latviešu tulkojumam
grāmatas labajā pusē ari krievu teksts kreisajā pusē. Pamācī-

bas ņemtas no senajiem baznīcas tēviem, sevišķi daudz no

Chrizostoma jeb Zeltamutes. Visi gabali ir garīga satura,
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tulkojumi, bez kaut kādas atzīmes, kas tos latviešu valoda

sniedzis.

No 1851. gada sāk iznākt pareizticīgo kalendārs,

vispirms Pēterpilī, tad Rīgā. Saturs tam garīgs. Še runā ari

par latviešiem, par viņu senatni pirms vācu atnākšanas, par pa-

reizticību viņu starpā.

Pareizticīgiem latviešiem un igauņiem nodomātas Rīgas

un Jelgavas archibīskapa Platona grāmatas jeb vē-

stules. Tās iznāca ap sešdesmito gadu vidu, kad sacēlās pa-

reizticīgo latviešu un igauņu starpā stipra kustība pāriet atpa-

kaļ luteru ticībā. Vēstuļu nolūks nostiprināt šo tautu starpā

pareizticību. Archibīskaps apņēmies to rakstos izteikt, ko va-

jadzīgs sacīt „par iespēcināšanos tai pareizticīgā ticībā, par

pasargāšanos no iemuldēšanas iekš citām ticībām, un ari par

sirds apmierināšanu jūsu tagadējā būšanā, par kuru jūs tik

daudz sūrstaities." Viņš tad nu cenšas pierādīt, ka pareizticīgā
austrumu draudze ir „tā Kristus draudze, kas pie pestīšanas

vada", ka to Kristus iecēlis, ka pareizticīgā Kristus draudze ir

atvase no austrumu draudzes, ka tā no paša viņas sākuma līdz

šim paglabājusi „patiesīgu, vecu, tēvišķu un žēlastības pilnu
Kristus ticību". Iznākušas sešas vēstules, kas otrā izdevumā

1869. g. sakopotas vienā grāmatā. Tai pielikta Pamācīšana

priekš tiem, kas kāro atkāpties no pareizticīgas ticības.

Pareizticīgo garīgie raksti palikuši bez manāma iespaida
uz latviešu garīgo dzīvi un literātūru. Šai ziņā tie nevar nākt

ne tuvu hernhūtiešu kustībai. Pa daļai tas izskaidrojams ar to,
ka pareizticības izplatītājiem no paša sākuma stāvēja priekšā

par mērķi latviešus pievienot krieviem; tāpēc latviešu tautas

radošās spējas palika nevien neaizkustinātas, bet jutās pat ap-

spiestas. Tomēr šais rakstos parādījās vara, kas par latvie-

šiem sāka interesēties. To tad latvieši zināja izmantot savā

atsvabināšanās cīņā.

3. 1856. GADS

Ja gribam vilkt stingru, noteiktu robežu starp veco, luteru

mācītāju sniegto latviešu grāmatniecību un latviešu pašu kopto
nacionālo literātūru, tad par tādu uzlūkojams 1856. gads. Krie-

vijā sākās pavisam jauns laikmets. Nelokāmi stingrā Niko-

laja I. vietā bija nācis uz troņa Aleksandrs 11., kas jau kā troņa
mantinieks bija parādījis pieejamību brīvākām tendencēm.

Viņš izbeidz Krimas karu, atsvabina apcietinātos un izsūtītos

(dekabristus, petraševskiešus), atvaļina vecos valdības ierēd-

ņus, agrākās kārtības aizstāvētājus. Sāk runāt ari par zem-
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nieku brīvlaišanu, sākas tā sauktais krievu progresa medus

mēnesis. Hercens izdod Londonā brīvu krievu preses orgānu

Zvanu (Kojiokojtl), kurā ar sajūsmu atzīmē jaunā valdnieka

rīcību; Katkovs, toreiz brīvprātīgs konstitūcionālists, izdod

Maskavā žurnālu Krievu Vēstnesi (PyccK. B-bcthhk i>), kas top

par literārisku centru. Latviešu kultūrā un literātūrā atzīmē-

jami 1856. g. šādi fakti: iznāk Jura Alūnāna Dziesmiņas, pir-
mais latviešu dzejnieka dzejoļu krājums ar nacionālu nokrāsu

un paliekamu vērtību; nošķiras no saviem vācu dzimtenes bie-

driem un sāk darboties nacionālā garā Tērbatā latviešu stu-

dentu pulciņš; sāk izdot Mājas Viesi, pirmo latvieša vadīto

laikrakstu.

1) JUŖA ALŪNĀNA DZIESMIŅAS. Reakcijas gadi, kas

Latvija un vispār Liropā sekoja četrdesmito gadu kustībai, lika

noiet no skatuves brīvprātīgiem darbiniekiem, bet nespēja ap-

turēt garīgu progresu. Apdāvinātie jaunekļi dabūja literātūrā

un dzīve daudz jaunu iespaidu un nodevās visā klusībā rosīgam

garīgam darbam. Valdemārs uzzīmē savā dienas grāmatā afo-

rismus un dzejoļus, kas liecina, cik dzīvi, īpatnīgi viņš novēro

uztver, pārbauda visu, kas notiek viņa apkārtnē un viņā pašā
viņš nogatavo ari plānu plašam dzejojumam par dabu un cil-

vēku. Tāpat Juris Alūnāns blakus skolas darbiem nododas

cauram naktīm klusām studijām, kas viņam no tēva slēpjamas
Viņš studē latviešu valodu, lasīdams latviešu literātūru un va-

lodniecības rakstus. Viņš atrod, ka lielākā grāmatu daļā lat-

viešu vaļoda loti pārgrozīta un sajaukta. Labu latviešu valo-

das pratēju ir maz, viņu starpā Vecais Stenders. Tiem viņš
grib tuvināties. Viņš par sevi liecina: „Jau no pašas mazotnes

sacu par latviešu valodu domāt un atkal domāt un no jauna do-
māt." Viņš sāk ari ko rakstīt un pārtulkot kādus dzejoļus
Ta rodas viņa dziesmiņas. Ar tām viņš grib rādīt, cik latviešu

valoda spēcīga un jauka; līdz ar to viņš cenšas latviešu valodu,
cik spējams, iztīrīt no „svešiem grabažiem".

Kas tā klusībā bija radies un nogatavojies, ieraudzīja die-

nas gaismu 1856. gadā, kad Alūnāns studēja Tērbatā. Viņa
dzejai ir jau radušies cienītāji. Pirms viņš Dziesmiņas laiž

klajā, viņš uzaicina tām parakstītājus. Pavisam paraksta 118

eksemplārus. Parakstītāju vidū ir nevien latviešu, bet ari vācu

studenti, bez tiem lauku intelliģencē: mācītāji, skolotāji (Dūns-
berģis Dundagā, Špīss Zemitē). Alūnāns raksta grāmatai

priekšvārdu Tērbatā 1856. g. 29. februārī; gada pirmajā pusē tā

iznāk. (sk. 5. att.).
Šī pēc ārējā apmēra niecīgā grāmatiņa uzlūkojama par
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latviešu nacionālās literātūras sākumu. Tā aptver 72 lapas

puses, satur 38 dziesmiņas līdz ar priekšvārdu un valodnieci-

sku beigu apcerējumu. Pirmajām 22 dziesmiņām pielikti ori-

ģināli, to starpā viens latīņu (fiorača Plānprātiņam). Šāds ie-

kārtojums liecina, ka dzejniekam nav acu priekšā tautas masa,

kuras gaumei, izglītības līmenim jāpiemērojas. Viņu

vada vienīgi no oriģināla saņemamā daiļuma izjūta un dziņa to

izteikt latviešu valodā. Ar turpat blakām stāvoša oriģināla

palīdzību katrs var pārbaudīt, vai iespējams tā saturu tik pat

pilnīgu latviešu valodā ietvert. Viņš sāk ar Heines Lorelei un

Gotes Erlkonig, ņem tad Ulanda,

5. att. Juŗa Alūnāna

Dziesmiņas pirmā izdevuma

(1856. g.) titullapa

Kūkerta, Būrgera v. c. vācu dzej-
nieku darbus, iemetina pa dzejolim
ari no Horača un Ļermontova un

rāda viņu mūžīgo daiļumu latviskā,

ietērpā. Viņš nostāda latviešu va-

lodu (blakus tām lielo kultūras tau-

tu valodām, kurās sacerēti tulko-

jumu klasiskie oriģināli. Ja lat-

viešu valoda citos rakstos tāda ne-

parādījās, par to nebij vainojama

viņa; nepazīdami viņas īpatnīgo
dabu, rakstnieki bij piemaisījuši
svešus elementus un nebija varē-

juši izcelt viņas bagātības. Lai

to tīrītu un spodrinātu, viņš grā-

matiņas beigās runā par latviešu

valodu, norādīdams, kā pārņema-
mi sveši īpašvārdi latviešu valo-

dā, sevišķi no grieķu un latīņu
valodas. Ari še Alūnāns met skatu

uz visu kultūras pasaules plašumu
un nostāda latvieti par pilntie-

sīgu locekli tās vidū.

Alunans izredzējās savu Dzie-

smiņu pirmajā izdevumā par cīņas
ieroci tīru mākslu un zinātni. Grāmatiņā nav dzejoļu ar

redzamu sabiedrisku vai tautisku tendenci. Un tomēr viņa

dzejas valodas apskaidrotais daiļums gan pa lielu lielai daļai
uzplaukst no viņa dedzīgās tautas mīlestības. Ka šīm jūtām
dalība pie klajā laistām dziesmiņām, to liecina tas, ka šai pašā
laikā bija jau sacerēti dzejoļi, kuros tieši izsakās tautisko cīņu

sajūsma. Viņa dzejoļu manuskriptā atrodam no šejienes Dzie-

smiņās uzņemto tulkojumu starpā turpmākos izdevumos ie~
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spiestās cīņu sonetas: Kādam vesela koka lēcējam, Nu zobens

man uz lielu karu trinams, Ko, kalēj, kaldini v. c. Tieši viņš
devās cīņā, agrākos līdzekļus atmezdams, kad viņš bija no-

stājies kopā ar domu biedriem Tērbatas latviešu studentu pul-

ciņā.

2) TĒRBATAS LATVIEŠU STUDENTU PULCIŅŠ.

latviešu vidus bija ticis pie augstākas izglītības viens otrs jau
sen gadis. Ja ari Latviešu Indriķis izradītos par nelatvieti

tomēr jau vinā agrā laikā, 13. gadu simtenī, kad Livonijā ie-

plūda kaut kas no Eiropas kultūras, pie tās ņem dalību pa

kādam latvietim. Te minams priesteris Filips, kāds pareiz-

ticīgs latviešu mācītājs un viņa dēls Jurģis (sk. 12,I2
,

33). To pašu
redzam luterānisma laikā, kad mācītāju vidū atrodam, piem
Šteineku (I

2

, 296). Tiklīdz 19. g. simteņa sākumā no jauna at-

vēra Tērbatas augstskolu, studentu sarakstos uzejams tūliņ
ari kāds latvietis (Viljams). Līventāla biogrāfi min, ka viņš
(ap 1820. g.) mācījies pie kāda skrodera (Bernta), kas savus

dēlus nevien izskolojis ģimnāzijā, bet aizlaidis ari uz augst-
skolu. Piecdesmito gadu vidū studēja Tērbatā ap 30 latviešu

Bet visi šie latvieši, kas piesavinājās augstāko izglītību, līdz ar

to tika par nelatviešiem, par vāciešiem. Tā bija tik parasta un

pati par sevi saprotama lieta, ka nevienam nenāca prātā pre

to kaut vārdiņu iebilst. Vācieši tā domāja ilgi, un ari daudz

latviešu bija viņu domu biedri. Pret šo uzskatu bija apzinī

gajiern studējošiem latviešiem jāizkaro nikna cīņa vēl septiņ
desmito gadu sākumā.

Redzam šo cīņu iesākamies piecdesmito gadu vidū. No

1854. g. Tērbatā studēdams, Valdemārs bija un palika latvietis

pie sevis un sabiedrībā, būdams pārliecināts, ka izglītība tau-

tību negroza. Drīz vien viņš ar šādu pārliecību nestāv vairs

viens, bet ap viņu salasās vairāki. Kā tuvākie biedri viņam

piestājas Juris Alūnāns un Krišjānis Barons. Tā nodibinās

1856. gadā Tērbatas latviešu sudentu pulciņš, kas nošķiras
nost no saviem dzimtenes un studiju biedriem, sanāk kopā no-

liktos vakaros un nodarbojas ar jautājumiem par latviešu

saimniecības un izglītības stāvokļa pacelšanu.

Par Tērbatas latviešu studentu pulciņa nodibinātājiem minēti

(50 Jahrc Russ. Verwalt. m den Balt. Provinzen 1883, 246 lp.): Alū-

nāns, Barons, Bērziņš, Freibergs, Kurševics, Zakranovičs, Getlers,

Grūnhofs, Hess, Jurjāns, Zonnenbergs, Kalniņš, Vinks un Valde-

mārs. No minētajiem bija Zakranovičs vēlāk (1870—1879) par

Latviešu Avīžu redaktoru, sarakstīja un tulkoja ari dažas grāmatas:
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Kārlis Odupricis (1862), Gavēņu spiegelis (1866), Skola un lopu

aizstāvēšana (1884), Dieva kalps Dr. Mārtiņš Luters (1883), Spre-

diķu grāmata (2. dr. 1897) v. c. Jurjāns bija par ārstu Vec-

piebalgā un ņēma septiņdesmitos gados rosīgu dalību rakstnieku

pulciņā, pie kurn piederēja Kaudzīši, Pumpurs, Kronvalds v. c. —

Par Tērbatas latv. stundentu pulciņa nodibināšanās gadu min da-

žās vietās ari 1855. Bet ja pie šī pulciņa dibinātājiem un galvena-

jiem darbiniekiempieder ari Alūnāns un Barons, tad tas var būt ti-

kai 1856. gads. Alūnāns nonāca Tērbatā 1855. gada otrā pusē, sli-

moja un turējās vientulībā, Barons nonāca Tērbatā tikai 1856. g.

Latviešu studentu pulciņa intereses bija sa-

biedriskas dabas. Pēc Barona liecības vakarnieku sapulcēs

dzeju lasīja vai apsprieda maz vai pavisam nemaz, bet visu

vērību piegrieza dienas jautājumiem, sadzīvei, zinātnei. Va-

došā trijatne: Valdemārs, Alūnāns, Barons, pastāvēja vienīgi

no dzejniekiem. Vēl pāris gadus iepriekš Valdemārs bija uz-

metinājis plānu plašai poēmai. Bet pašreizējās spiedīgās tau-

tas vajadzības šķita aicinām pie tieša, praktiska darba. Tautai

bija jāiegūst materiāls pamats, lai tā varētu patstāvīgi attīstī-

ties un izkopt savu kultūru. Savus mērķus apzinādamies,
Valdemārs studēja tautsaimniecību; Alūnāns, kas atnāca uz

Tērbatu, gribēdams nodarboties ar valodniecību, ari pārgāja
uz tautsaimniecības studijām. Šie vīri atsacījās no savām

personiskām interesēm, no klusas nodošanās daiļuma ideāliem,
lai pildītu tos uzdevumus, ko viņu tauta patlaban tiem uzliek;
no dzejniekiem viņi tika par avīžniekiem un sabiedriskiem

darbiniekiem. Un še nu izsakās viņu mākslinieciskais tempe-
raments un skaidrais ideālisms. Ar saviem publicistu rakstiem

viņi nāca klajā tai pašā laikā dibinātajā Mājas Viesī.

3) MĀJAS VIESIS. Pēc Treija dibinātā Latviešu ļaužu

drauga slēgšanas 1846. g. bija nu atkal Latviešu Avīzes vienī-

gais latviešu laikraksts. No 1849. g. tās vadīja R. Šulcs un īpaš
Krimas kara laikā stipri pacēla viņu lasītāju skaitu. Bija vispār
redzams, ka lasīšanas kāre tautā augusi. īpaši lai šo izman-

totu, grāmatu iespiedējs Hartungs dibināja kopā ar Ansi Lei-

tānu jaunu avīzi. Pirmais numurs iznāca 2. jūlijā 1856. g.

Tā bija Latviešu Avīzēm konkurences lapa. Mājas Viesis
(sk. 6. att.) sniedza ik nedēļas par to pašu naudu divreiz tik

daudz kā Latv. Avīzes. Šīs liedzās uzņemt par M. Viesi slu-

dinājumus. Pēc satura M. Viesis sākumā no savas vecākās

biedrenes, kā likās, neko neizšķīrās. Sniegtajām ziņām bija
sensācionāls vai anekdotisks raksturs: rakstīja par uguns grē-

Atmoda
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kiem, plūdu briesmām, krusas negaisiem, par sapņu māņiem,

par balli vecām sievām v. t. t. Uzņemti ari plaši apskati par

misiones darbu. Pirmais vārds, kas M. Viesī lasāms, ir

„Miers". Tas apdziedāts plašā dzejojumā ar parakstu —g.

(laikamDūns-

berģis). Tas

norāda uz

Parīzes mie-

ra līgumu, ar

kuru noslē-

dzās Krimas

karš. Jūsmī-

gi sveicināts

ari jaunais

Krievijas
valdnieks. Še

izsakās jauna
laikmeta no-

jausma.

Bet drīz

vien ieskanas

Mājas Viesī

pa nepara-

stai, uztrau-

cošai skaņai.
Jau 2. numu-

rā ir kāds

dzejolis Lat-

viešu biedrī-

ba, bez parak-
sta. Tanī uz-

saukta slava

tiem goda vī-

riem, „kam
tīk par latvju

6. att. Mājas viesa pirmais numurs

dēliem tīriem

vēl teikties, kaut jo mācīti," kam prieks par tautas laimi rū-

pēties, kas „sargās kā no nāves grēka pār tautas brāļiem le-

poties." Dzejolis beidzas:

Mēs latvieši! Un pie šī vārda

Mēs mūžam draugi paliksim.

Kas tautas godu kājām spārda,

To vārguli nožēlosim.



Līdzīga skaņa dzejolim Vidzemnieka prieks par Mājas

Viesi (21. nr.). Tanī min, ka šo laikrakstu latvietim dod lat-

vietis. „Vācu vārdu nedzird gan, — neģ' es tos ar prasu?"

Tad tālāk:
Valoda tur riktīga,

Nav vairs vācu mietu;

Vaicāt nekam vajaga:
Kā būs prast šo vietu?

Tērbatnieki sāk parādīties M. Viesī tikai augusta otrā

pusē. Nekas par to neliecina, ka viņi būtu piedalījušies jau pie
šī laikraksta dibināšanas. Ja vācu tautības rakstnieki pārmet
(G. Braže, Balt. Mon. 1861. nov.), ka M. Viesi dibinot nav uz-

aicināti par līdzstrādniekiem tie, kas līdz tam laikam bijuši
latviešu literātūras galvenie darbinieki, tad no tam redzams,
ka Leitāns pirmā kārtā atbalstījies uz saviem tuvākiem domu

un laika biedriem: DOnsberģi, Šonberģi, Mekonu v. c, kuru

raksti tad ari ieraugāmi pašos pirmajos avīzes numuros. Tēr-

batnieku līdzdarbība pie M. Viesa, kā vērojams, izauga no stu-

dentu pulciņa vakariem. Kā pirmo no viņu rakstiem sastopam

M. Viesī (8. nrā, 20. aug.) Jura Alūnāna apcerējumu Kāds vārds

par kalpiem. Tas tieši aizķer kādu no sadzīves sāpīgākiem

jautājumiem. Laiki pārgrozījušies, klauši atcelti, muižās strā-

dā algoti puiši, dzird žēlojamies par saimi. Kur vaina? Gājēji
turami labāk. Dažā vietā par slimiem lopiem vairāk gādā nekā

par slimiem gājējiem. Viņiem jādod tik daudz vaļas, ka var

lasīt derīgas grāmatas. Vesels pagasts varētu sabiedroties un

ierīkot bibliotēku, kā uz to norāda Valdemārs 300 stāstos. Gā-

jēju bērni sūtāmi kārtīgi skolā. Saime ne mūžam nepaliks la-

bāka, ja saimnieki un muižu nomnieki neies papriekšu ar labu

priekšzīmi. Turpmāk Alūnāns dod gluži praktiskus pado-
mus: kā glābjami lopi no ugunsgrēka, kā izmantojamas nātras

v. t. t. Tā tad notikusi pilnīga pārmaiņa: no dzejnieka iznācis

padomdevējs praktiskās lietās. Viņš ķeras pie tā, kas pēc viņa
domām tautai patlaban nepieciešams. Bet tad viņa avīžnieka

darbība velk plašākus lokus. Viņš rāda, kā tautas dzīvojušas:
vecie ēģiptieši, ebrēji, grieķi, vācieši, latvieši, kā ticība un

priesteri cēlušies, ko latvieši stāsta par ūdens plūdiem, ūdens

gariem, ezeriem. Šādi norādījumi skubina lasītājus ieskatīties

citu un savā pagātnē, savā īpatnībā, pazīt un apzināties sevi

par tautu. Otrs tērbatnieks, Barons, sniedz nopietnus zināt-

niskus rakstus: par zvaigznēm, sauli, par skriešanu pa gaisu.

Mājas Viesis tada kārta iezvana jaunu laiku, ko apzinās
līdzstrādnieki, nomana lasītāji, ar bailēm redz agrākie literā-

36
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tūras kopēji vācieši. Šis virziens pastāv M. Viesī pāris gadus,

pat uzrāda zināmu kāpinājumu. Par latviešu valodu (1858. g.
19. nrā) runādams, Juris Alūnāns liek latviešiem pie sirds savu

valodu godāt, lai tie, .kas iemācās vāciski, nekaunas joprojām
būt īsti latvieši. Latvietis tad savu mācīto tautas brāli neuz-

lūkos greizām acīm, bet ar to leposies, un zudīs pasaciņa, ka

visiem, kas latvieši, ari jābūt zemniekiem.

Bet straujie gari bija M. Viesī patiesībā iebrukuši nevietā.

Izdevēji bija vācieši (Hartungs, Platess); vadītājs stāvēja zem

vācu iespaida un bija ieaudzis vecās tradicijās. Vāciešiem ne-

bija neiespējams še apturēt viņiem nepatīkamo virzienu. To

viņi ari darīja. Un 1860. gadā Alūnāns varēja rakstīt:

Čuči, M (ajas) V (iesi), čuči

īsu suru mūžiņu;

Uzgulusies lieli kluči

Spiež tev ārā dzīvību.

Tautas atmodas izteiksmei nu bija jāmeklē cits orgāns. To

viņa atrada Pēterburgas Avīzēs 1862. g.

Uztraukums vācu starpā par to, ka viņu stāvoklis

top satricināts, radās tūliņ pēc tam, kad Mājas Viesis iznāca. Mā-

cītājs Šulcs izlaida 1856. g. decembrī saviem amata brāļiem cirku-

lāru, kurā darīja viņus uzmanīgus uz draudošām briesmām. „Ne

Mājas Viesis mums tik bīstams, kā zināmas kustības tautā. Tās

mums jāievada pareizā ceļā. Tagad, brāļi, tagad, jeb citādi ir par

vēlu!" Kalsnavas mācītājs Dobners norādīja, ka M. Viesis satri-

cina valsts pīlārus. Mācītājs-Braže rakstīja laikrakstā Baltische

Monatsschrift (1861. g. nov.) par latv. tautas literātūru pēdējā laikā.

Latviešu skolotā jaunatne nevarot atturēties pretī laika burvju for-

mulām : ēmancipācija, nacionalitāte, reālisms. Mā-

jas Viesis bijusi negaidīta parādība. Par šo lapu dažs latv. literā-

tūras draugs tikai tad dabūjis ko zināt, kad to, vismaz Kurzemē,

gan vienīgi skolotāji izplatījuši. lesākumā tas bijis nenoteikts

krāsu izvēlē. Bet tad tas arvienu vairāk nostājies kā nacionāls

uzņēmums opozicijā pret visu, kas no otras puses darīts tautas iz-

glītībai par labu, tikdams kopā ar dažu citu, latviešu sarakstītu

grāmatu par reālā, praktiskā, brīvprātīgā virziena aiz-

stāvi tautas izglītībā pret otrā pusē tikai par nominālu, tikai par

klērikālu domāto virzienu. M. Viesa 1859. gadā atrod Braže uzzīmē-

tas šādas domas: Es ticu, ka mēs maz zinām, un zinu, ka mēs par

daudz ticani; nemaz nevar ticēt, cik daudz tagad jāzin. Vēl ari 1860.

g. nomanāms progress. Politiskais spriedums topot drošāks, pētījumi

par latviešu izcelšanos ejot dziļāk, viss dabūjot mācītu nokrāsu,

kritika topot arvienu drošāka. Parādās nicinoši spriedumi par
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Šulca grāmatām. Iznākusi ari Sēta, Daba, Pasaule un maza lat-

viešu rakstniecības vēsture, kas tāpat izplatot idejas, no kurām

būtu tauta sargājama.

11. CĪŅAS

Pirms varēja piekopt mierīgu literārisku darbību, tai bija

nostiprināmi pamati. Jaunradītāji latviešu intelli-

gences vidū tautas atmodas laika sākumā ir darbinieki, kas

meklē un lauž jaunus ceļus tautsaimniecībā, zemnieku Jautā-

jumā, pārvaldes iekārtā, šķiru un tautu savstarpējās attiecī-

bās, tautas izglītībā; latviešu apdzīvotā apgabala sadzīves aina

ir vinu priekšā, ko vini grib pārveidot, pārradīt. Tai jātop ci-

tādai tanī ziņā, ka latvieši viņā paceļas par dzīvu, svabadu,
noteicošu elementu. Tas nevarēja notikt citādi, kā atpakaļ at-

spiežot citus, vāciskos. Cīņa še bija neizbēgama. To, savas

apziņas un augstāko pienākumu jūtu vadīti, uzņēmās tautas at-

modas laika darbinieki, ziedodami tai savas ērtības, ārējo lab-

klājību, nereti sevi pašu.

Tanī laikā nebija citas vietas, kur šo cīņu izkarot, kā tikai

rakstniecība, avīžniecība. Bet tā kā viņa norisinājās lielo

kultūrtautu priekšā un galvenā kārtā ar vāciski runājošiem,
tad še lietoja lielā mērā vācu un tikai pa daļai lat-

viešu valodu. Tomēr latviska šais rakstos vairāk nekā

visā vecajā, vāciešu sniegtajā latviešu grāmatniecībā.
Tā tumšā nojausma, kas latviešos līdz ar viņu valodu

un gara mantām vienmēr bija glabājusies, ka viņi
ir kaut kas īpatnīgs, patstāvīgi vedams preti tālākiem mēr-

ķiem, dabūja tanīs izteiksmi. To apzinājās viņi latviešu cen-

soņi un darbojās visdziļākā saskaņā ar savu tautu. Tāpēc

viņu raksti pieskaitāmi latviešu literātūrai, lai ari kāda daļa no

tiem rakstīta ne latviešu valodā un lai ari tikai daži latvieši
tos lasīja. Tie nav tikai speciāli raksti par tautsaimniecības,

jūrniecības, sadzīves v. c. jautājumiem, bet tanīs izsakās Lat-

vijas labāko dēlu viskarstākā mīlestība uz savu

tautu un visspēcīgākā sajūsma par viņas ideāliem. Gandrīz
katrs no šiem censoņiem izsacījis savus iekšējos pārdzīvoju-
mus ari dzejā, kurā iemīt šis pats cīņas gars. Tomēr ne tikai

še parādās viņu ideāli; tie savā pilnīgākajā veidā nereti ierau-

gāmi citur, pa reizai vienīgi citur. Aplūkojot agrīnā tautas

atmodas laikmeta rakstniecību, mums priekšā literāriski darbi,
kas pec sava veida ļoti dažādi. Tomēr idejiskā saturā tanīs

valda netraucēta vienība.

Cīņas
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Latviešu tautiskās cīņas priekšgalā stāv Valdemārs. Viņa
tuvākie biedri ir Juris Alūnāns un Barons. Pa daļai sakarā ar

viņu darbojas gados vecākie Spāģis un Biezbārdis. Maskavā

viņam pieslienas Brīvzemnieks. Šai grupai pievienojas Kron-

valda Atis.

I. VALDEMĀRS

Pirmais, kas latviešus noteiktā kārtā uzlūko un nostāda

par tautu citu tautu starpā, kurai tiesība un pienākums censties

pēc savas saimnieciskās un garīgās patstāvības, ir Krišjānis
Valdemārs. Viņš šādus uzskatus par latviešiem pauda vārdos

un darbos, sasniegdams panākumus, kas tos attaisnoja un pie-
rādīja par pareiziem. Ap viņa personu un darbību saistās lat-

viešu kultūrā un literātūrā vesels posms, kurā nav gandrīz ne-

viena ievērojama darba, kas nebūtu vai nu tieši no Valdemāra

izgājis, vai saziņā ar viņu pastrādāts.

1) BĒRNĪBA UN JAUNĪBA. Valdemārs dzimis 1825. g.

2. decembrī (20. nov.) Talsu Arlavas draudzē, Sasma-

kas (Valdemārpils) Vecjunkuru mājas, kur viņa tevs Mārtiņš

bija saimnieks. Viņam ir brālis un divi māsas. Vecāki par

viņu ir brālis Indriķis un māsa Anlīze. Jaunāka ir māsa Ma-

rija, kas turpmāk, apprecēta, saucās par Naumani un vēlāk par
Medinsku. Indriķis un Marija darbojušies ari rakstniecībā.

Valdemāra brālis Indriķis, kas dzimis 1819. g. 28. (16.)

augustā Vecjunkuros, miris 1880. g. 20. (8.) oktobrī Jelgavā, pētīja

Baltijas vēsturi un laida par to klajā rakstus vācu valodā visvairāk

Tērbatas žurnālā Inland. Rādītājā Bibliotheca Livoniae historica

(1878) atzīmēti 64 Indriķa Valdemāra raksti, grāmatas, manu-

skripti. — Valdemāra māsa Marija (sk. 7. att.), dz. 1830. g.

5. septembrī (24. aug.), apprecējās vispirms ar melderi Naumani, no

kura pēc 5—6 gadu kopdzīves šķīrās, pēc tam ar leišu zemkopi,

katoli Medinsku. No 1865.—82. viņa pārvaldīja Valdemāra muižu

Novgorodas guberņā, mira Krievijas dienvidos 1888. g. pavasarī,

dārzā puķes stādīdama. Viņas raksti: Ozols, viņa dzīve un gals,

Rīgā 1872., stāsts par kādu varonīgu meža zagli, sarakstīts pēc vācu

parauga: Zemniek-; un muižnieks, Rīgā 1877, stāsts, sarakstīts

Brīvzemniekam līdzstrādājot; Sērdienīte, nepabeigts stāsts, Saim-

nieču un Zelteņu kalendārā 1893. g. Biogrāfiskas ziņas: par Mariju
Naumani jeb Medinsku Austrumā 1890. g. 763. lp. v. turpm., Saim-

nieču un Zelteņu kalendārā 1893. g., Āronu Matīsa sniegtas; žurnālā

Sieviete 1925, 8, 169—172, A. Gobas: par Indriķi Valdemāru
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llliistr. žurnālā 1927, 127—132, A. Birkerta J. V., pirmais latv. tau-

tības vēsturnieks.

Jau piecu gadu vecumā Krišjānis Valdemārs iemācījās no

mātes pie ratiņa lasīt un astotā gada lasīja mājas pieaugušiem

ar lielu uzmākšanos visādus stāstiņus priekša. Kad Valdemā-

ram bija 10 gadu, visa ģimene atstāja Vecjunkurus un nometas

Valdemārpilī (Sasmakā) iegūta nama. Sai miesta bija

ap 600 iedzīvotāju,

pa lielu lielai da-

ļai žīdi; nami, skai-

tā ap 40, bija koka,

ielas netīras. Val-

demārs miestā ap-

meklēja dažus mē-

nešus kādu skoli-

ņu, pēc tam Puņu

muižas skolu un no

1839. g. pusotra

gada Lub-Ezeres

skolu, kas nesen

bija nodibināta.

Lub-Ezere

darbojās par sko-

lotāju Šteinfelds,

enerģisks, apdāvi-
nāts paidagogs, iz-

glītojies Cīrava

pie Bergmaņa.

Augstākajā, vācu,

nodaļā Šteinfelds

sagatavoja ari

skolotājus dažām

Kurzemes skolām.

Valdemārs še pa-

7. att. Medinsku Marija

matīgi piesavinā-

jās vācu valodu, labu rokrakstu (uz ko Šteinfelds lika sevišķu

svaru) un ziņātņu elementus. Viņa skolotājs bija_sirdīgs muiž-

niecības un garīdzniecības aizstāvētājs; ar mācītajiem viņš

stāvēja tuvās, pat draudzīgās attiecībās un prasīja no saviem

audzēkņiem, lai tie kārtīgi apmeklē baznīcu. Valdemārs tad

ari uzmanīgi noklausījās toreizējā Arlavas_ mācītāja Hugenber-

ģera sprediķus, kuru saturu mēdza atzīmēt. _Viņš nodziļinājās
ari Bībelē, ar lielu interesi piegriezdams vērību Mozus grā-

matās uzrakstītiem jūdu likumiem. Bet ari ārpasaule nepalika
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neaplūkota. Lub-Ezeres novads piesniedzas pie jūras, da-

būdams še Rojas nosaukumu. Uz šejieni (ap 20 verstu no

skolas) Šteinfelds kādu vasaru atveda savus skolniekus un pa-

vadīja te trīs dienas. Jūru ieraudzīdams, Valdemārs tika tā

aizgrābts, ka vairāk dienas par to vien sapņoja. Viņa galvā
jau toreiz radās plāns, ka Rojas upes ieteku varētu iztaisīt par

ostu, kur var ienākt liellaivas un mazi kuģi.

No 1840.—1844. g. Valdemārs palika Valdemārpilī, skolo-

dams žīdu un citus bērnus, ņemot 3 kapeikas par stundu, tā ka

gada ienākumi sniedzās uz 35 rubļiem. Šie ārēji tik kailie un

nabadzīgie jaunekļa gadi tomēr bagāti iekšējiem pārdzīvo-

jumiem.

leskatu Valdemāra gara pasaulē sniedz viņa šai laikā uz-

rakstītie aplūkojumi (Betrachtungen) un dzejo ļ i. Tanīs

redzams tas ideālisms, kas viņu neatstāj cauru mūžu un kas

viņu, nepametot audzināšanā liktos pamatus, ved pie jauniem
uzskatiem. 1842. g. viņam atveras izredzes uz ienesīgu vietu.

Bet tās izgaist un nākotne stāv priekšā tumša. Viņš tad 6. no-

vembrī (v. st.) atzīmē, ka uz nākotni nav jācer. Ap-

domādams, ka Dievs tā nolicis, kas grib tik viņa laimi, viņš

iegūst jaunu spēku un prieku uz dzīvi. „Man nav jāizmisas un

to ari negribu darīt, gribu tikai savus darbus priecīgi, čakli un

kārtīgi strādāt." — 1843. g. 4. augustā viņš apcer cilvēka

vērtību. Augstais un lepnais nicina zemākos. Viņam ap-
lami jēdzieni par cilvēka vērtību. Kā tas viņu satrieks, kad

pastarā dienā nejautās pēc viņa izglītības un kārtas, bet pēc

cilvēka vērtības, kuras viņš nepazīst! Dažu noskrandājušos

nabadziņu uzskatīs par labāku nekā viņu. Tikumība, ne mā-

cība cilvēku dara cienīgu. Nemācīts, maz vai nemaz skolots,
bet godīgs, uzticīgs un strādīgs cilvēks nav nicināms. Nemā-

cīta vienkāršo, neizveicīgo valodu nevar uzskatīt par rupju
jūtu pierādījumu. Tikumība un cilvēka vērtība no ārējiem ap-

stākļiem gluži neatkarīga. Zemie un nemācītie, kas gādā par

visnepieciešamāko vajadzību apmierināšanu, padara darbus,
kas visderīgāki. Nicinājumus saņemot no tiem, kam par

labu viņi pastrādā visgrūtākos un visnepatīkamākos darbus,

viņiem notiek netaisnība. — Turpmāk (1843. g. 8. oktobrī) viņš
izsaka savas domas par godkārību. Tā piemīt sevišķi

jauneklim, kas sapņo, ka viņš ieņems vēsturē ievērojamu vietu.

Viņš sajūt sevī gara dāvanu un spēku pārmēru un lepni pasmīn

par tiem, kas domā, ka viņš saistīts pie parastās, sīkās dzīves.

Viņš neņem vērā grūtības un likstas, kas var stāties ceļā. Šāda

dziņa var būt jauneklim par lielu spēka avotu, pamudināt viņu

Valdemārs



Cīņas

42

mācīties un papildināties; ta viņu uztur jautru un priecīgu, pa-

sargā no netikumiem un kūtrības.

Tādas pat tieksmes un apceres izsakās viņa dzejoļos. Viņš
novēro un attēlo, kas viņam iekšā notiek, mēģina to saprast
un spraust tam mērķi. Viņš tiecas pacelties pāri ci-

tiem, grib tikt liels. Lielums liekas slēpjamies spo-

žumā, greznumā; bet paliek neizšķirts, vai tur ari laime. Tā-

lāk viņam parādās par zeltu un godu dārgāks dvēseles miers,
ko nevar nolaupīt nekādas pārmaiņas un kas iet līdz visnaba-

dzīgākā būdiņā. Arēju patvērumu no rūpēm un bēdām atrod

dabas mātes klēpī. Kad viss pazūd kā tvaiks un ne uz ko ne-

var palaisties, pastāv mūžīgi dabas mīlestība un uzsmaida vi-

ņas uzticība. — Tīrai dabas un daiļuma izjūtai Valdemārs ne-

nododas. Dabā viņš pa laikam atrod dzīves atspoguļojumu
un neizlaiž no acīm viņas attiecību pret cilvēku. Tas norāda

uz viņa sabiedriskā darbinieka dziņām cauri viņa dzejnieka
sajūsmai.

Zīmīgs piemērs par to, ka visskaistākā dabas glezna, ko viņš

daiļi attēlo, galā tomēr kā tāda viņu nevar saistīt un der viņam
tikai par dažu cilvēku rakstura atspoguļojumu, ir kada viņa

uzzīmēta ziemas aina. 1844. g. 8. janvārī viņš raksta: „Kad

ziemā jaukās mēnesnīcas naktīs raugās pa logu ārā, kur viss izska-

tās tik glezns, tik balts un spīdīgs: debess mirdz tūkstošām mīlīgām

zvaigznītēm; viss tāļais, plašais lauks apsēts vieniem kristalliem un

dimantiem un izskatās kā liels sudraba lauks; koki apkārušies kā

skaidriem dārgakmeņiem, un viss stāv tik klusu diži un karaliski:

tad gan neviens cilvēks, kas nepazīst dzīves patiesības, nevarēs at-

turēties, nevēlējies būt laukā šai laimīgajā garu pasaulē, lai tur

uzreiz kļūtu bezgalīgi bagāts, lai būtu pašā tuvumā visam daiļam

un diženam. Bet kā viņš gan piekrāptos, ja viņš šiem dārgumiem

piepildītu savas kabatas! Kā viņš visu to, ko agrāk turēja par tik

jauku un dārgu, atrastu par aukstu un neizturamu. Cik neapmieri-
nātam un tukšam viņam pēdīgi nevajadzētu iet uz mājām! — Tādi

ari daži cilvēki: no ārienes, tālienes mīlīgi, laipni, sirsnīgi — un

tomēr cik parasti auksta viņu sirds!"

Valdemāram Valdemārpilī pieejamas ari avīzes. Viņš

lasa, vismaz kādu laiku, Rīgas vācu avīzi (Rigasche Zeitung).

Uz to norāda izvilkumi no šī laikraksta 1843. gada beigās un

1844. g. sākumā. Viņš sevišķā burtnīcā ieraksta zīmīgākos
notikumus un datus: par zinātnisku ekspedīciju Kaukāzā, par

übagu skaitu Parīzē, par vilku nedarbiem Mohiļevā v. t. t.

Atzīmēs turpmāk arvienu vairāk sastopami skaitļi: par valsts

dzīvi, tautsaimniecību, kuģniecību.
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Nemitīgā pašdarbībā Valdemārs izmanto katru brīdi. Vi-

ņam būtu pieejama ari sabiedrība, bet laiku taupīdams

viņš no tās stipri atturas. Viņš raksta savā dienas grāmatā
(1844. g. 10. decembrī): „Daudz sabiedrībā jaukties nevar. At-

klātībā jārādās tik maz, cik vien iespējams, ja nav vajadzīgs.
Vispār galvenā kārtā jāliek vērā mērķis, ar kādu iet kādā

sabiedrībā."

Valdemārs atstāja Valdemārpili 1845. g., gri-

bēdams iestāties Jelgavas ģimnāzijā, kas viņam neizdevās.

Tad viņš pieņēma skrīvera palīga vietu Rundālē. Še viņš
daudz lasa, sevišķi vēsturiskus darbus. No turienes viņš aiziet

par skrīveri uz Liel-Bērsteli.

Pāris gadus viņš nodzīvo Ēdolē, uz kurieni aiziet 1847. g.

Viņš še pulcina sava pagasta jaunekļus uz grāmatu lasīšanu

un ar viņiem ierīko grāmatu krātuvi. Reižu pa reizai viņš
satiekas ari ar dažiem domu un centienu biedriem, to starpā ar

Lepeviču (kas laidis klajā rakstus par zemkopību) un Andrēju
Spāģi. Viņi nodibina Jūras izsmelšanas biedrību un ved par

savu nodarbošanos (bedres rakšanu, lai tanī jūru nolaistu, tad

otras bedres rakšanu v. t. t.) ari protokolus. Šī biedrība gan
uzskatāma par maskojumu jaunekļu kopējai darbībai savas

izglītības un citu garīgas modināšanas labā.

Zināmu apgaismojumu Jūras izsmelšanas bie-

dr īb a i dod Valdemāra 300 stāstos iespiestā Veca pasaciņa. Tās

ievadā Valdemārs ar lielu sirsnību uzsver, ka dažs jauks un labs

stāsts, kas bērna sirdī iespiedies, var viņu visu mūžu pavadīt kā

labs draugs un eņģelis. Tad viņš pastāsta par cilvēku, kas gri-

bējis izdibināt visus Dieva ceļus, kas ir mūžība, kā var pasaule būt

nebeidzami liela v. t. t. Viņš dabūiis dullu galvu: māju būšana

gājusi postā, bet viņš nav rimis domāt. Reiz viņš gājis gar jūrmalu
un redzējis veci, kas smēlis ar karoti ūdeni no jūras un lējis bedrē.

Par šādu jūras izsmēlēju gudrinieks gauži smējies. Bet vecis sa-

cījis: Redzi še spoguli, kurā vari aplūkot savu neprātu. Kā nevari

lielo jūru ieliet mazā bedrītē, tā nevari ari Dieva neizdibināmos

brīnumus saņemt savā mazā galviņā. To sacījis, vecis pazudis, jo

tas bijis Dievs, un gudrinieks atstājis savas veltīgās domas. Val-

demāram pasaka tā iespiedusies prātā, ka viņš tajā domājas at-

radis spoguli daudz pasaules ģeķībām. Jūru izsmelt grib tas, kas

tēvijas un brāļu mīlestībā pastrādātus darbus aiz skaudības no-

stāda par pašmīlības augļiem, kas jaunības pārgalvībā gudru un

klusu vecu cilvēku nicina un tura par muļķi.

Ar saviem sasniegumiem un stāvokli yaldemars nevarēja

apmierināties. Viņš apņēmās studēt. Bet gadi bija

Valdemārs
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gājuši uz priekšu un viņš bija nācis tanī vecumā, kad ģimnā-

zijā vairs neuzņem. Ari līdzekļu nebija. Lai atrastu uz savu

mērķi izeju,viņš griezās (1848) ar rakstītu lūgumu pie ģenerāl-

gubernātora kņaza Suvorova. Tas viņa lūgumu ievēroja, tā ka

Valdemāram bija iespējams 1849. g. iestāties Liepājas ģimnā-

zijā. Ar to sākās viņa otrreizējais mācības, viņa studiju laiks,

8. att. Krišjāņa Valdemara

300 stāstu titullapa

kurā viņš nobriest par ie-

vērojamu darbinieku sa-

biedriskā un literāriskā

laukā.

2) LIEPĀJĀ, Valde

mārs pavadīja Liepājā pie
cus gadus, klusi, uzcītīg

mācīdamies un ari literā

tūras laukā kaisīdams pir
mo graudu. Uz ģenerāl

gubernātora ieteikumu vi

nu pabalstīja tirgotājs Ha

gedorns, kam bija savi no

pelni vispārības labā. Viņš

bija Liepājā 1825. g. nodi-

oinājis krājkasi, pirmo vi

Krievijā. Valdemāram

viņš deva līdzekļus, la

viņš varētu iespiest savu

pirmo literārisko darbu

300 _s tā s tu s (sk. 8. att.)
novēlēdams visu ienāku

mv no grāmatas pašam sa

rakstītājam.

Valdemāra sastādītai grāmatai šāds tituls: 300 (Stafļfti, fmee=
Un ftaljftim & & un miļjflač, ar. fo jauneffeem un pec=augufd)ecm
lufti uS grarnnatarjm mairorjt grtbbejbS (L SBolbemar. Scepaja, 1853.

Grāmata veltīta_ visiem cildeniem latviešu kultūras un tiku-

miskās un garīgās pacelšanas veicinātājiem: „Allen edlen Be-

forderern der Cultur und der sittlichen und geistigen Hebung
der Letten." Priekšvārdā autors norāda, ka dažās vietās lat-

vieši vel neprot cienīt skolas un prāta cilāšanu un tādēļ ir

stingri ienaidnieki katram jaunam ierīkojumam, tiklab lauk-

saimniecība, kā mājturībā, ēku celšanā, māju rentes un klaušu

lietas. Viņš piemin kungus, mācītājus un sevišķi skolmeista-

rus, kas pazīst pūliņus latviešu apgaismošanas labā. Turp-
māk, ievada nodaļā „Vārdi par grāmatām", Valdemārs nostāda
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par priekšzīmi Stenderus, Veco un Jauno, un pieved beigās
Jaunā Stendera vārdus, ar kuriem pēdējais griežas pie latvie-

šiem savā 1805. g. izdotā grāmatā: Dziesmas, stāstu dziesmi-

ņas, pasakas, skubinādams tos lasīt grāmatas, bet beidzot iz-

sacīdams vēlēšanos, lai latvieši dotos uz vācu valodas mācīša-

nos, kā agrāk to darījusi prūšu tauta, kam ar to tikusi pieejama
visa vācu gudrība, piemetinādams: „Ak, kauču šis laiks drīz

būtu nākams, ka mūsu zemē viena valoda, viena tauta būtu!"

Tā tad Valdemārs grib staigāt agrāko darbinieku, vāciešu,

pēdās, pat atkārtodams Jaunā Stendera izsacītās domas par
latviešu pārvācošanu.

No otras puses Valdemārs tomēr jau ar šo savu pirmo
literārisko darbu iet jaunus, no vācu darbinie-

kiem nošķiramus ceļus. Vispirms tas redzams no

tam, ka viņš ievadā dievvārdu grāmatām nostāda pretī laicīga
satura rakstus un tos izvirza pašā priekšgalā. Tos par nieku

grāmatām nosaukdami, ļaudis maz pazīst „to neizsmeļamu

gudrību avotu, kas grāmatās atrodas un no kura tas, kas viņa

gardu malciņu vienreiz baudījis, jo dienas ar jo lielu prieku

smeļ, manīdams savu prātu kā no lēcošas saules apgaismotu."

Viņš grib prātu modināt, latviešus vadīt no tumsības un garīga

miega uz gudrību un gaismu. Bet sevišķi viņu no vāciešiem

atšķir viņa dedzīgais skubinājums, lai pie gaismas tikušie lat-

vieši gādā par savu nemācīto tautiešu izglītību. „Ak sniedzat

jūs, kam Dievs līdzējis pie gaismas tikt un tās gudrības saules

spīdumu baudīt, sniedzat jel saviem brāļiem tumsībā roku un

velciet tos gaismā. Jūs, kam Dievs vēlējis savas dienas val-

kāt kā gribēdamiem un kam sirds nesas cilvēka būšanas labot,
te jums tīrums liels labu sēklu kaisīt." Lai sevišķi muižkungi,

skrīveri, skolotāji veltī savas brīvstundas šim darbam un tā

sev vij neaizmirstamu kroni. Bet lai strādā katrs; neviens

nevar aizbildināties, ka viņš nevar strādāt. Katrs nabaga zē-

niņš, pie gaismas nācis, var darīt lielas lietas pasaulē. Ļaudis
jāmāca lasot attīstīt prātu. Dievvārdu grāmatas lasītas bez

visa apdoma. Ļaudīm jādod rokā interesantas un pamācošas

grāmatas, tad no skolas ienaidniekiem un nikniem pretinie-
kiem lielais pulks paliktu par skolas un gudrības mīlētājiem.
Jādibina bibliotēkas, lasāmas biedrības, kas katrā pagastā

gādā, ka lasa grāmatas un avīzes. Rūpīgi izraugāms bibliote-

kārs. „Viņam vajadzētu būt laipnīgam, ne lepnam vīram, pie

kā visi, ir nabaga ganu zēni, droši varētu pieiet un izrunāties;

vislabāki vīram no latviešu kārtas. Skolmeistari! Vai būtu

velti, kad uz jums cerētu?"

Visa grāmata nomanāma ši silta zemu laužu, tautas
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mīlestība un cieņa. Tēvzemi izglābj zemnieks Su-

saņins, par to atdodams savu dzīvību. „Pieminiet arvienu

šo stāstu, brāli latvieši!" Ganu visa radība godina par kungu:

„zaķītis, kas mežā skrej, čaklais suns, kas jērus rej." Viņš mīl

grāmatas un ved pie atziņas, ka

Tam vien prieki gavilē

Visa plata pasaule,
Kas ar pratu dedzīgu
Dzenas iekrāt gudrību.

Persijas ķēniņš Abass ņem pie sevis ganu un iecel viņu

par savu virsmantassargu. Šī ķēniņa pēcnācējs, kam mantas-

sargu apsūdz, meklē viņa mājās apslēptus dārgumus un atrod

aiz atslēgām un dzelzs šķēršiem četras baltas sienas, pušķotas

ar gana spieķi, stabuli, noplīsušām gana drēbēm un gana tarbu

— tās viņa dārgās piemiņas no ganu dienām, kurās viņš vēlētos

atgriezties atpakaļ. Kroplis Mārtiņš, kas guļ nabagu namā

kopā saaugušām rokām, gandrīz pie mutes pievilktām kājām,

pārvērš niknākos noziedzniekus saviem mīlīgiem eņģeļa vār-

diem par krietnākiem cilvēkiem, ir par draugu un padoma de-

vēju visiem, kas grūtās dienās pie viņa nāk, tā ka katrs no vi-

ņiem aiziet uz mājām iedrošināts un apmierināts.
Cilvēka panākumus nodrošina cieša griba un ticība. Zie-

meļamerikānietis taisās pārpeldēt pār Niāgaras krāci. Vecis

viņu aptur: tikai divi angļi še devušies pērn iekšā. „Nu, ko

anglis var, to ari ziemeļamerikānietis izdarīs." Ar šiem vār-

diem amerikānietis metas krācē un spēcīgi cīnīdamies izpeld
cauri. Bet vecis nav dabūjis par angļiem visu izteikt: viņi
tikai mēģinājuši pārpeldēt, bet upes vidū nogrimuši. „Tā?"
atbild amerikānietis, „nu tad laime, ka to nedabūju zināt, citādi

tiešām ari būtu dziļumā palicis." „Redziet, ko cilvēks var, kad

it no tiesas grib un cieti tic," pieliek klāt Valdemārs.

Tik u_m ības prasījumi pildāmi, neskatoties ne uz

kādām sekām, pat ari savu dzīvību ziedojot. Turku lielskungs
liek savam ārstam iedot kādam runaskungam nāves zāles.

Ārsts iet cietumā, bet to nedara. Viņam tad noliek uz galda

priekšā zelta dimantu un citas dārgas lietas, turpat
galdam blakus nostāda bendi pātagu rokā un zobenu padusē.
Ārsts nu var izraudzīties. „Sodībā kauns nav meklējams, bet

nozieguma," viņš saka un paliek pie tā, ko apņēmies.
Še nomanāma tā tikumiskā sajūsma, ar kuru

Valdemārs iet cīņā. Šādu tikumisku spēku viņš nešaubīgā ti-

cībā atrod ari tanīs nospiestajos ļaudīs, savos brāļos, par ku-

riem jācīnās. Ar to viņš nosprauž ceļu sev un saviem bie-
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driem, visai tai paaudzei, kuras priekšgalā viņš nostājas. 300

stāstu motīvi un ideāli tad ari atrodami Alūnāna stāstu dzie-

smās, Zvaigznītes pasakās un stāstos, Brīvzemnieka biogrāfi-
jās un visā tautas atmodas laikmeta literātūrā. Aiz prāta un

tautiskās apziņas modināšanas tanī mīt šis dziļākais tikumi-

bas saturs.

Valoda Valdemāra vienīgajā latviskajā daiļliteratūras
darbā pieslēdzas agrākajai ne visai latviskajai literātūras va-

lodai un uzrāda viņas kļūdas. Ģenitīvs stāv daudzreiz pēc no-

teicamā vārda: „tā vara katra varena zemes virsū." Tautu

vārdiem vāciskās galotnes: englenderis, amerikāneris. —

Stilā izmanāma tieksme vienā reizā atzīmēt vairāk līdzteku

domu. Iznāk vietām stipri sarežģīti un gari teikumi; priekš-
vārdā, piem., viens pats teikums aizņem vairāk par lapas pusi.
Sajūsmā (piem., uzaicinot tautiešus rūpēties par mazāk skolo-

tiem) valoda top gleznaina. Visur Valdemārs tiecas domas

skaidri un kodolīgi izteikt. Šī tieksme noved sīkajos stāstiņos,

anekdotēs, pie lakoniska īsuma. „Dažiem stāstiņiem ari viss

jaukums zustu, kad tos ar gariem vārdiem skaidri līdz galu

galam aprakstītu," viņš piezīmē.

Piemērs : Vēršu dzinējs dzina piecus vēršus no pilsētas uz

ganībām. „Kur jūs seši ietat?" kāds jaunskungs, garzobis, prasīja;
bet vēršu gans īsi atteica: „tam septītam garām."

Reālas, praktiskas dabas jautājumi un uzdevumi ta aiz-

ņēma Valdemāru, ka viņš nevarēja piegriezt pārāk daudz vē-

rības izteiksmes formālai pusei. Tomēr ari še viņš uzstāda

problēmas un ierosina viņu atrisināšanu.

Valdemāra interesi par stilu un valodu uzrādakāds

viņa lietotais300 stāstu eksemplārs (glabā jas Rīgas pils.Misiņa biblio-

tēkā), kam piešūtas klāt baltas lapas, uz kurām viņš .

vācu valodā

atzīmējis dažus papildinājumus, vērojumus, atzinumus. Pie pie-

zīmes malā„Lettisches" viņš jautā: cik tāļu autoramdrīkst būt sava

īpatnība stilā, un atbild: tāļu, tāļāk nekā vācu valodā (ja autors

pārvalda valodu un vārdu atvasinājumus), tāpēc ka še vēl viss maz

noteikts un vārdiem izteiksmē var dot dažādu nozīmi. Grieķu lite-

rātūrā atsevišķu rakstnieku īpatnība loti liela, tāpat romiešu lite-

rātūrā. Citā piezīmē viņš runā par valodu, kas izsaka kaut ko mī-

līgu, skaistu, iepriecinošu, lielisku, cēlu, spīdošu, vērtīgu, tāpat ari

kaut ko ugunīgu, aizraujošu — še studējami attiecīgi raksti: Ulanda

Dziesminieka lāsts, Šillers v. c. Apstrādājamo tematu starpā viņš

atzīmē: ticību, brīvību, mīlestību — trīs temati kaislīgam dzie-

smām, vispār augstāko cilvēka kaislību saturs. Pēc šīs piezīmes

datums: 25. dcc. 53.
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Savus paša iekšējos pārdzīvojumus Valdemārs tikai pa

mazai daļai ieliek savos 300 stāstos. Tos viņš, pēc agrākās

paražas, izsaka dzejiskos sacerējumos vācu valodā. 1854. g.,

kad viņš beidz ģimnāzijas kursu un iestājas augstskolā, viņš
sastāda konspektu plašam dziedājumam: Natur und

M c n s c h (Daba un cilvēks), kādus gabalus no tā ari uzrak-

stīdams. Viņš apņemas apdziedāt dabu viņas varenībā: saules

sistēmu, debess apjomu, vulkānus, zemes trīces, aukas, jūru;

tāpat viņas jaukumā: ziedoni, lakstīgalu; tālāk cilvēku ar viņa
miesas un gara īpašībām, cīņā ar dabu, kā uzvarētāju, izgudro-
tāju, viņa dziņu pēc zinātnēm, viņa maldības un panākumus.

Tai pašā laikā Valdemārs sacer vairākus satiriskus

un_ humoristiskus dzejoļus un dzejojumus.
Kādā no tiem, „Garu reģim", viņš raksturo šauru, augstprātīgu
nelgu, kas garu aplūko sveču gaismā, un dod viņam padomu,
lai viņš liek garu mierā, tāpēc ka gars viņu liek mierā; lielumu

rada tikai darbs, spēks, ne tukšu frāžu kalšana.

Valdemārs ir pilns pārplūstoša spēka. Tas turpmāk dabū

izteiksmi ne dzejā, bet darbos, kas viņa mūžu darina par ba-

gātu, pievilcīgu drāmu, kura pieiet tuvu traģēdijas robežām,
bet tad pieņem lēnāku tempu un izbeidzas mierīgā noskaņā.

3) TĒRBATĀ. Valdemārs nonāk 1854. gada jūlijā Tēr-

batā, ierakstās augstskolas tautsaimniecības fakultātē un uz-

sāk studijas. Bez tam viņš nododas sabiedriskam un literāri-

skam darbam.

Savam sabiedriskajam darbam Valdemārs uz-

stāda programmu, kas pastāv no viena paša vārda: Latvietis.

Šo vārdu viņš raksta uz sava dzīvokļa durvīm blakām savam

ģimenes vārdam. Tā to atrod Krišjānis Barons, vēlāk nonāk-

dams Tērbatā. Viņš ir viens no tiem retajiem, kas šādu uz-

rakstu saprot. Citi studenti, nevien vācieši, bet ari latvieši,
Valdemāram to ņem ļaunā. Studenti neesot šķirojami pēc

tautībām, sevišķi ne Baltijas studējošie jaunekļi. Visi viņi

baudījuši to pašu izglītību, visi viņi pacēlušies uz tā paša sa-

biedriskā līmeņa. Izglītību saņemdami vācu valodā, viņi ap-

vienojušies šai tautībā, lai viņi ari cēlušies no kādas tautas cel-

damies. Bet Valdemārs domāja citādi. Viņš šķita laiku at-

nākušu, kad par latvieti neapzīmē vienīgi zemnieku, kad no

latviešu zemnieka izaugusi tauta, kas ar saviem pie dažādām

šķirām piederīgiem, ciešā kopībā saistītiem locekļiem nostājas

blakus citām tautām savā dzimtenē un ārpus tās, sevišķi bla-

kus šejienes vāciešiem. Tas pēdējiem, saprotams, nevarēja

patikt. Un ari lielākai daļai latviešu studentu tā nostāties ne-
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bija ērti, jo tas nozīmēja saviem vācu studiju biedriem griezt
krūtis pretī, doties ar viņiem cīņā. To zināja Valdemārs, to

zināja Barons, tāpat Juris Alūnāns. Un kad 1856. g. 14 lat-

viešu studentu stājās kopā, lai kā latvieši par latviešiem inte-

resētos un viņu labā darbotos, tad tas bija notikums, uz kuru

grieza vērību ne latviešu studenti vien. Ar to bija latvieši

pārgājuši pāri tai robežai, ko viņiem vācieši kā saviem vadā-

miem apakšniekiem bija vilkuši. Bija nu gaiši redzams, ka tie

vairs negribēja būt ne viņu apakšnieki, ne viņu vadībā. Tā-

dam latviešu intelligences virzienam viņi stājās pretī visiem

līdzekļiem. Bet tas nebija apturams. Visstiprāko atbalstu tas

9. att. Krišjāņa Valdemāra rokraksts

atrada Valdemārā, kas tanī bija spēris pirmo soli. Latviešu

studentu pulciņš, kas ap Valdemāru pulcējās, izplatīja savu dar-

bību uz visām pusēm, un kad tas izklīda, tad uzsāktā darbība

dabūja vairāk centru, no kuriem tā turpinājās.
Savos literāriskos darbos Valdemārs joprojām

latviešus skubināja uz izglītību, attīstību, uz apzinīgu centību

pēc garīga un saimnieciska progresa. Savos studiju gados

viņš sarakstīja Ceļa vadoni latviešu mudīgiem

zēniem, kam gars skolas un gudrības iekāro. Viņš skubina,
lai gādā par skolām kā tautas visdārgāko mantu. Gan Latvijā
dzird visur par skolām runājam, bet citas zemes tikušas daudz

tālāk, tā Prūsija, Vācija, Ziemej-Amerika. Krietnas zemnieku

skolas atnes lielu labumu viņu kārtai un visai zemei: ļaudis
atmet slinkumu, bēg no krogiem, iemīl māju spodrību un glī-

tumu; paceļas turība, pieaug vajadzības, iedzīvotāju skaits pa-
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vairojas, ceļas miesti un pilsētas. Latvijai pie tam daba pie-

šķīrusi, kas plašajai Krievijai trūkst: jūru, lielo ceļu, pa kuru

pasaules tautas sasniedz bagātību, godu un varu. Nav ko sū-

dzēties, ka zemnieki sāk valkāt smalkākas drēbes, iegādājas

glītākas istabas lietas. Tikai jāsargās no izšķērdības. Ir ģe-

ķība par grūti pelnīto naudu pirkt vīnu. „Taupīgiem vajaga
latviešiem jau būt, cik vien to var; citādi neiespēs vis tauta tik

tāļi ietikt mācībās un gudrībās, kā visas citas tautas Eiropā uz

vakaru un dienvidu pusi ietikušas, kas tagad visas vēl tik mu-

dīgiem soļiem dodas tāļāk uz priekšu, kā vēl nekad nav no-

ticis, kamēr pasaule stāv."

Valdemāra raksts Ceļa vadonis... bija palicis manuskripta.
To izdeva laikraksts Jūrnieks (Bandrevičs) 1910. g. ar virsrakstu

Latvju tautai.

Atsevišķi stāv kāds Valdemāra izdevums, kas liecina par

viņa daudzpusību nacionālos jautājumos. Valdemārs ir ne

tikai tautsaimnieks, bet ļoti labi saprot ari tautas garīgo mantu

nozīmi. Viņš 1855. g. par jaunu izdeva Dundagas mācītajā
Bankava vācu valodā sacerēto dzejojumu par Dun-

dagu (Dondangen, Ritterschloss und Privatgut m Kurland,

1724) ar piezīmēm un pielikumu. Še viņš atstāsta dažas Dun-

dagas teikas un norāda uz tautas gara mantu krāšanas nozīmi.

Dedzīgam, krietnam pētniekam būtu šai ziņā par sevi nošķir-

tajā Latvijā vairāk panākams nekā citur. Attiecībā uz igauņu
senatnes teikām darīts vairāk, par ko jāpateicas Tērbatai, kas

atrodas igauņu daļā un kur vienmēr atrodas šādam darbam

derīgi spēki. Latviešu tautas dzejas vērtību atzinuši ārzem-

nieku mācīti vīri, kas nejauši ar to iepazinušies. Ir tad latviešu

svēts pienākums glābt no pazušanas tautas izmirstošās gara

mantas.

Aizņemts citiem lieliem, īpaši saimnieciskiem, plāniem un uz-

devumiem, Valdemārs nevarēja tautas gara mantu krā-

šanas darbiemtieši nodoties, šos darbus uzņēmās viņa jaunākais
biedris Brīvzemnieks, šai ziņā papildinādams latviešu nacionālo

centienu programmu. Bet ari Valdemārs še vēl turpmāk redzams

par sirsnīgu un darbīgu veicinātāju. Viņa izdotās „Pēterburgas
Avīzes" atkal norāda uz šo darbu svaru un sniedz dažas sakrātas

tautas dziesmas. Maskavā būdams, viņš visādi pabalsta Brīvzem-

nieka strādājamo darbu un 1878. g. ierosina Maskavas latviešu pul-

ciņu izdot jaukākās latviešu tautas dziesmas, šim nolūkam pirmais
zīmēdams lielāku summu. No šī ierosinājuma turpmāk izauga Ba-

rona lielais darbs Latvju Dainas.
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Svarīgākais no Valdemāra Tērbatas laikā klajā laistajiem
rakstiem ir viņa apcerējums par latviešu un igau-

ņu pievilkšanu pie jūrniecības, kas parādījās
1857. g. papriekšu laikrakstā Inland un pēc tam brošūrā ar

virsrakstu: Ueber die Heranziehung der Letten und Esten zum

Seewesen, nebst Notizen und Aphorismen m Bezug auf die in-
dustriellen, intellectuellen und statistischen Verhāltnisse der

Letten und Esten und der drei baltischen Provinzen ūberhaupt.
Viņš to veltī progresa draugiem un attīsta tanī savu program-

mu. Par galveno aplūkojamo priekšmetu ņemdams jūrniecību,
Valdemārs vispusīgi norāda uz Baltijas saimnieciskās un sa-

biedriskās dzīves trūkumiem un uz līdzekļiem, kā tā paceļa-
ma. Baltijas dzīvē viss virzīsies saskaņā ar to, ko spēs darīt

vietējās tautas, kas šo zemi no seniem laikiem apdzīvojušas.
Latvieši un igauņi savas spējas parādījuši jau senatnē. Lat-

viešu Indriķis stāsta par viņu varoņdarbiem uz jūras. Šo tautu

teikas apliecina viņu interesi par jūru, runādamas par Jūras

māti, jūras meitām un nārām, par zvejnieku zēniem, kas no

jūras atnesuši dārgas mantas. Uzslavu izpelnījušies ari tagad
nelielais skaits latviešu un igauņu matrožu. Šejienes tautas

var no nākotnes to pašu cerēt, ko jebkura cita tauta Eiropā.
Mēs atrodamies gandrīz Eiropas vidū un tāpēc mums jāstei-
dzas jo ātri uz priekšu. Kad rietumu zemes spēji attīstās un

ari Krievija nākusi jaunā attīstības posmā, tad mūsu malienai

jācenšas uz priekšu jau tamdēļ vien, lai nepaliktu citiem stipri

pakal. Rūpniecība un tirdzniecība tāpēc neuzplaukst, ka Bal-

tijas guberņu normālais stāvoklis ir ciets, salds miegs, no kura
tās tikai ar grūtiem pūliņiem izkustas. Jādibina skolas, sevišķi

praktiskām vajadzībām un katras tautas savādībām piemēro-
tas. Jādomā par jūrniecības skolu ierīkošanu. Bet vispirms

Kurzemes un Vidzemes jūrmalā ceļamas skolas, kur krietni

tautskolotāji pasniedz bez vispārējām pirmmācībām pietieko-
šas ziņas no matēmatikas un ģeogrāfijas, kas kuģiniekiem ne-

pieciešamas. Tādas laukskolas ar vienu skolotāju izmaksā

maz, tāpēc viņu var ierīkot daudz. Bez trokšņa un lielības tās

pamazām simtus tūkstošus uzmodina no miega un sauc pie
darba. Dārgais izglītības ceļš augstskolā ir nepietiekošs

rūpniecības uzplaukšanai. Jāmodina visas tautas spēki gan

būdiņās, gan pilīs, jāved pie izglītības un jāsauc darbā, — tad

zeme pacelsies cienītā, spīdošā stāvoklī. Te_nozīme katram

atsevišķam cilvēkam, lai viņš būtu kas būdams. Ziemeļ-
Amerikā tūkstošas praktiski ierīkotas tautas bibliotēkas mācī-

jušas visiem zemes iedzīvotājiem turēt godā zinātni. Jāsapro-

tas un jāsaspriežas par ikdienišķiem jautājumiem ar katru ze-
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mes iedzīvotāju. Šim nolūkam izdodams laikraksts. Lai pa-

vairotos turība, dibināmas kases. Taupība, uzcītība, sacentība

paceltu tikumību. Augtu pašcieņa, un vienkāršais darba cil-

vēks tūkstošām saitēm būtu saistīts ar lietu labāko kārtību.

Progresa labā maksājamas ari augstākas algas. Tās izlietoja-

mas, lai piekoptu labākus satiksmes veidus, izdaiļotu dzīvi,

ierīkotu labākus dzīvokļus, uzturētu tīrību. Še ceļu rādīt ir

mācīto pienākums. Darba uz visām pusēm daudz. Pa lielām

upēm vēl neiet neviens tvaikonis; laikraksti grūti cīnās, lai pa-

stāvētu; lieli zemes gabali stāv postašā; reti vēl pienācīgi iz-

lieto mežu un lauku dāvanas. „Vai tikai saraceņi vien izpelnī-

jušies, lai tos apkaro drošsirdīgā zobens? Drošsirdīgais lai ir

cilvēces glābējs. Ai, liels, daiļš uzdevums gaida varenos, kriet-

nos cilvēkus, jaukāks uzdevums nekā jebkad citādi, kas taisni

uzglabāts mūsu laikiem. Tas ir; izpildīt tagad zinātnē un

mākslā stipri pacēlušos, lielākos prasījumus; patiesību nevien

visur izdibināt, bet ari visur aizstāvēt; cilvēci pievest pie

daiļākiem, augstākiem mērķiem, viņas ciešanas novērot un

dziedināt."

Ar savu apcerējumu par latviešu un igauņu pievilkšanu pie

jūrniecības Valdemārs pirmo reiz uzstājās par jūrniecības

veicinātāju. Viņš turpmāk bija nevien Latvijā, bet visā Krie-

vijā labākais jūrniecības pazinējs. 1859. g. iznāca viņa brošūra

vācu valodā par jūras tirdzniecības pacelšanas līdzekļiem Baltijas

provincēs (Ueber die Mittel den Seehandel m den balt. Provinzen

Russlands zu heben), 1850. g. viņa raksts krievu valodā par krievu

tirdzniecības floti (PvccKilt Toproßbift 4>jiott>). Valdemārs apceļoja

un izpētīja: 1860. g. Baltijas jūras piekrasti no Palangas līdz Pē-

terpilij, 1861. g. Vācijas piekrasti no Emdenes līdz Klaipēdai, 1868.

g. Zviedrijas piekrasti, 1872. g. Pēterpils guberņas piekrasti, 1873. g.

Krievijas dienvidus, 1877. g. Krievijas ziemeļus. Sevišķi viņš gādāja

par jūrskolu nodibināšanu. Pirmo latviešu jūrskolu atvēra ar Val-

demāra palīdzību ainažnieki 1864. g. Jūrskolu likumu apstiprināja

1867. g. Uz šī likuma pamata pacēlās gar Baltijas jūras piekrasti

un citur jūrskolas. Kad Valdemārs kā jūrniecības veicinātājs 1882.

g. svinēja savu 25 gadu jubileju, pastāvēja 8 latviešu jūrskolas, kas

atbalstīja līdz 400 kuģu lielu latviešu tirdzniecības floti. Tanī pašā

gadā radās uz Valdemāra uzskubinājumu latviešu kuģniecības bie-

drība Austra. Jau agrāk (1872. g.) Valdemārs bija ierosinājis dibi-

nāt Maskavas jūrniecības biedrību, par kuras darbvedi viņš bija
līdz sava mūža galam.

Studijas Terbata 1858. g. beidzis, Valde-4) PETERPILĪ.
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teiktu vietu, bet ir nodarbināts vispusīgi, galvenā kārtā kā

avīžnieks. Viņš piestājas par līdzstrādnieku pie Pēterpils vācu

avīzes (St. Petersburger Zeitung). Bez tam viņš raksta ari

citos laikrakstos (piem., Tērbatas Inlandē), apgādā telegram-

mas, gatavo statistiskus darbus (akadēmiķim Kopenam), strādā

kantoros (piem., pie kuģniecības direktora un būvuzņēmēja
Adlerskrona), dod privātstundas. Bet jau 1859. g. vidū viņš
dabū ierēdņa vietu Parādu deldēšanas komisijā Finanšu mi-

nistrijā. Kādu dalu avīžnieka darbu viņš tad atlaiž, bet citus

turpina. Bez tam viņš čakli mācās krieviski, franciski, angli-
ski. Viņa darbība top drudžaini rosīga un sparīga. Tāda tā

paliek visu mūžu. Viņš par sevi saka: „Man pastāvīgi jāraksta,
jāstudē un jāraksta, tas mans liktens virs zemes. Ai, cik jauki
būtu, ja man divu roku vietā būtu 4, 6 vai pat 8 rokas un diena

96 stundas gara! Tad varētu drošāki un ātrāki izvest visus

tūkstošu tūkstošus plānus. Bet tagad jāapmierinās ar to,
kā iet."

Kā galvenais uzdevums viņam stāv priekšā jūrniecības
veicināšana. Tas viņu izcel ārā no sīku darbu dažādības un

ievada noteiktā gaitā uz vienu mērķi. Ar Valdemāra rakstiem

par jūrniecību iepazinies, ģenerāladmirāls lielkņazs Konstan-

tins Nikolajevičs (1860) deva rīkojumu, lai viņu uz laiku at-

svabina no pienākumiem Parādu deldēšanas komisijā un pie-
komandē Jūrlietu ministrijai Baltijas piekrastes apceļošanai un

izpētīšanai. Līdz ar to dabūja Baltijas ģenerālgubernātors
Suvorovs un vietējie gubernātori norādījumu pabalstīt Valde-

māru viņa nolūkos. Valdemārs izpildīja savu nolūku teicami,
iesniedza par ceļojuma panākumiem ziņojumu un sastādīja

projektu, kā nodrošināt krievu jūrniecības nākotni. Valdemārs

nu pacēlās stāvoklī, kas viņam atvēra izredzes uz spīdošu

karjeru. Bet viņš neaizmirsa savas jaunības ideālus un ap-

ņēmās savus sakarus izmantot savai tautai par labu. Ar to

viņš satricināja savas personiskās dzīves pamatus. Latviešu

laikraksta, Pēterburgas Avīžu, izdošana un latviešu nometinā-

šana Novgorodas guberņā noveda viņu pie katastrofas.

Valdemāra karsto tautas mīlestību un ne -

sašaubāmo ideālismu uzrāda kāda viņa saruna ar

Rīgas ģenerālgubernātoru kņazu Suvorovu (par ko stāsta Dr.

A. Zandbergs, Atmiņas par K. V., 44—47). Apbraukājot 1860.

g. Baltijas piekrastes, Valdemārs nonāk pie Suvorova, kas at-

zīmēdams viņa spējas un spīdošās izredzes, dod viņam pado-
mu izlīgt ar Baltijas muižniekiem. Suvorovs norāda uz

sevi, ka viņš ir kņazs, Baltijas ģenerālgubernātors, krievu val-

dības reprezentants, un tomēr nevar nekā izdarīt pret Baltijas
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muižnieku gribu. Kā nu varētu stāties tiem pretī Valdemārs,

jauns cilvēks, kam vairāk nav kā gaišs prāts un karsta sirds!

Kņazs izsaka savu vēlēšanos dziļi aizkustināts un piesola šai

lietā Valdemāram savu palīdzību. Ari Valdemārs sajūt šī

priekšlikuma dziļo nopietnību. Bet brīdi padomājis, viņš ar

sirsnīgu pateicību noraida doto padomu. Muižnieki nevar ar

vinu izlīgt pēc savas sirdsapziņas, nevar atsacīties no varas

un mantas kāres. Un par sevi Valdemārs saka: „Man nav ie-

spējams grozīt savas domas un prātu; man nav iespējams sa-

vus ideālus, no kuriem pastāv mana būtība, mīt kājām un pa-
sludināt savu līdzšinējo darbību par kļūdu un netaisnību." Val-

demārs atsakās atraut palīdzību saviem tautas brāļiem, ja vi-

ņam iespējams to sniegt. Ja Suvorovs paredz censoņa sāktajā
cīņā neveiksmi, Valdemārs atbild: „Es karošu, kamēr kritīšu!"

Starp rakstiem, ko Valdemārs laida klajā Pēterpilī pirms Pē-

terburgas Avīžu dibināšanas, minami apcerējumi par Krievijas taut-

skolām un par Baltijas zemnieku apstākļiem.

Par Krievijas tautskolām Valdemārs rakstīja 1861.

g. Pēterpils vācu avīzē (Russlands Volksschulen, vom volkswirt-

schaftlicben Standpunkt betrachtet). Viņš atrod, ka pēc zemnieku

atsvabināšanas Krievijas uzplaukšanai sevišķi nepieciešamas kriet-

nas, visā valstī ierīkotas tautskolas. Tās derīgas zemkopības, rūp-

niecības, tirdzniecības sekmēšanai. Tikai tās izlasīs no daudz mil-

joniem bērnu spējīgākos un nostādīs par darbiniekiem attiecīgā
vietā. īpaši skolotāju kārta sastādās visās zemēs no zemāko šķiru

piederīgiem. Tas izskaidrojams ar šīs kārtas grūtajiem, ārīgi ne-

pievilcīgajiem uzdevumiem un kustīgo, neaprimstošo darbību.

„Krietnajam skolotājam nekad nevajaga ārēja spožuma, viņš pats

sevī top cēls." levērojot materiālās grūtības, tikai tas top no ze-

mākās tautas par skolotāju, kam patiesi uz to prieks un dāvanas.

Tas pats sakāms par rakstniekiem, zinātniekiem, māksliniekiem.

Velti baidās, ka tautskola veicinās revolūcijas izcelšanos. Ir re-

dzams, ka 19. g. simtenī revolūcijas plosās visvairāk tur, kur tautas

izglītība viszemākā: Pireneju, Apenīnu, Balkānu pussalās. Izglī-
tība modina neticību pret uztraucošām, tukšām baumām, pret tau-

tas musinātāju apgalvojumiem, ka ar varmācību sasniedzami lieli

panākumi. Angļus 1830.—35. g. varēja viegli uzmusināt, 1848. g.

jau ļoti grūti un turpmāk vēl grūtāk. Tautskolas uzdevums ir mo-

dināt veselu tautu garīgos spēkus. No turienes iziet dažādu poli-
tisku virzienu piederīgi, ari ultrākonservātīvi. Jādod izeja plašākā
darba laukā spējīgākiem tautas locekļiem, citādi viņi top par ne-

liešiem, klaidoņiem, kas apdraud kārtību. Skolas ierīkojot, jābūt
pēc iespējas taupīgiem, lai viņu varētu nodibināt daudz. Tagadējā
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paaudze no tām neredzēs labumu, tikai gādība par tām būs cildi-

noša, pildīs viņu sirdis ar lepnu prieku, noskatoties uz Krievijas
tautu nākotni.

Brošūra par Baltijas apstākļiem iznāca Leipcigā

1862. g. (Baltische, namentlich livlāndische Bauernzustānde) bez

autora vārda. Tās ir piezīmes pie Grūnvalda raksta par kalpotāju

apstākļiem Vidzemē (Ueber Dienstbotenverhāltnisse m Livland,

Riga 1861), kurā paredz uz pilsētām aizplūstošo strādnieku dēļ krizi

lauksaimniecībā. Valdemārs ierauga pārāk lēni uz priekšu ejošā
fabriku un rūpniecības uzplaukšanā progresu, kas nāks par labu

ari strādniekiem. Viņi pilsētā nav padoti patvarībām, nopelna vai-

rāk un tiek pie civilizēta dzīves veida. Vidzemes zemnieku masa

vēl joprojām dzīvo no rokas mutē, lai gan dzimtbūšanakopš vairāk

nekā 40 gadiem atcelta. Latvieši ir rokās kastai, kam tīrs vidus-

laiku raksturs un kam Eiropā nav līdzīgas. Brīvās konkurences

cīņā (pēc 1819. g. zemnieku likuma) tai ir bagātība, daudz vidus-

laiku tiesību, izglītība un pasaules pazīšana, bet zemniekiem vie-

nīgi divi rokas, ievingrotas zemkopju darbos. „Ko zemnieks var

savam aizstāvētājam vairāk sniegt, kā tikai upurus un zaudēju-

mus? Kas zemnieku labā nopietni paceļ savu balsi vārdos vai rak-

stos, tas var būt drošs, ka viņu uz visniknāko vajās un apmelos."
To piedzīvojis jau Merķelis. Autors uzaicina cēlsirdīgos ķerties pie
darba. „Lamājieties ari par šo rindu rakstītāju, ja jums tas vaja-

dzīgs, bet apklusiniet divu tautu nopūtas, kas smok apstākļos, kā-

dus atrod tikai Turcijā. Tas patiesi daudz no jums prasīts, bet sa-

jūsmas laikos notikušas vēl lielākas lietas."

5) PĒTERBURGAS AVĪZES. Kad Valdemārs bija iegu-
vis pietiekošus sakarus ar valdību, viņš izdeva

3troife3(sk. 10. att.). Ar to viņš lika pamatu latviešu nacionālajai

presei. Nebija veicies nodibināt latviešu tautiskajiem centieniem

centru Rīgā. Dīriķis, nebūdams mierā ar Latviešu literāriskās

biedrības darbību, bija par to gādājis, ka Rīgas latviešu intel-

liģence sastāda statūtus jaunai latviešu biedrībai un iesniedz

tos apstiprināt. Bija ari cerības, ka tos apstiprinās. Bet

tās izgaisa, kad 1861. g. Suvorova vietā par Baltijas ģenerāl-

gubernatoru nāca Līvens. Rīdzinieki, kas lietas noskaidroša-

nas labā ieradās Pēterpilī, nāca ar Valdemāru pie lēmuma, ka

biedrību dibināt jāatsakās, bet ka Pēterpilī izdodams latviešu

laikraksts. Par redaktoru bija nodomāts Juris Alunans. Val-

demārs uzņēmās cenzora uzdevumus. Avīze saka iznākt

1862. g. 14. jūlijā (v. st).

Tūliņ ar saviem pirmajiem numuriem Pēterburgas Avīzes

sacēla Baltijā tikpat latviešu, kā vāciešu vidu veselu kustību.

Valdemārs
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Latvieši še redzēja savu interešu ciešu aizstā-

vi. Viņiem bija pilna uzticība uz to, ka še uzrādītie likumi un

rīkojumi, no pirmajiem avotiem nākdami, patur acīs viņu pa-

tieso labumu. Še viņi atrada ar drosmi izsacītu kritiku par

10. att. Pēterburgas Avīžu pirmais numurs

vadošām personām un iestādēm. Mācītāji lasa naudu, lai at-

grieztu Āfrikas pagānus, bet gādāt par kurlmēmiem pašu zemē

nav ne naudas, ne vaļas. Lopu aizsardzības biedrība rūpējas

par dzīvniekiem, bet par cilvēkiem netiek gādāts. Kungs iecel
kučieri par skrīveri, un ja norāda, ka kučieris nekā nezin no

likumiem, tad atbild, ka kungs gan pavēlēs tiesai, kā jāspriež.
Uz kunga iebildumu, ka viņa zābaki netiks labāki, ja kurpnieks
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māk rakstīt un rēķināt, dabū atbildi, ka kurpnieks paliks
labāks un ka cilvēks radīts vēl kaut kam labākam nekā kungu
zābaku lāpīšanai.

Aiz šādiem sīkumiem, uz ko Pēt. Avīžu apsūdzētāji aiz-

rādīja, un aiz citiem šī izdevuma rakstiem bija saskatāmi lieli

vilcieni, pat noteikts plāns, kas vāciešiem sagādāja sevišķu
uztraukumu. Viņi nomanīja, ka šī avīze nav tikai laika ka-

vēklis, ziņkārības apmierinātāja, vienkārša pamācītāja kristī-

gā garā, bet latviešu intelligences, modušās latviešu

tautas pašdarbības orgāns, ka tā ir (pēc pašu
Pēt. Avīžu norādījuma) tautas mute un mēle, ar kuru tā runā,

juzdamās dzīva. Latvieši sāk kā tauta skatīties uz pasauli sa-

vām acīm un ņemt tiešu dalību pie viņas notikumiem. Tā bija
bīstama atsvabināšanās no vācu vadonības, daudz bīstamāka

nekā tā nāca redzama Mājas Viesī un Tērbatas latviešu stu-

dentu pulciņā.
Tādu virzienu prata Pēterburgas Avīzes ieraut un izturēt

ar taktu un sekmēm. Latvieši bija atraisāmi no vācu nomā-

cošā iespaida. To vispirms panāca, nosveroties uz krievu

pusi. Pašā pirmajā numurā, Krievijas tūkstošgadu pastāvē-
šanu pieminot, Biezbārdis uzsvēra, ka latvietis savā valodā

vecu vecais radinieks slavu tautu ciltij, tā tad tuvāks krieviem

nekā vāciem. To vācu avīžnieki pārspīlēdami iztulkoja par
slavofilismu. Šāds norādījums no vācu puses savukārt modi-

nāja simpātijas pret latviešiem krievu avīžniecībā un sabiedrī-

bā, kas tad atbalstīja latviešu centienus atsvabināties no vācu

aizbildības. — Tālāk Pēt. Avīzes uzrādīja vācu koptās reli-

ģiskās dzīves vienpusību. Zemnieks, nācis citādā

stāvoklī, sāk modināt savus gara spēkus un cenšas izkopt
prātu. Viņš bijis zemes kukainis, nu viņš ir zemes kungs.
Vairs nepietiek ar katķismu, bībeles stāstiem un dziesmu grā-

matu. Jāiepazīstas ar dabu, jāseko pasaules notikumiem.

Biezbārdis norāda, ka cilvēka dvēselei būs visu to atzīt, ko tā

var un kas tai spējams. Tam pretī Bīlenšteins grib, ka zem-

niekam pirmā vietā jāmācās Dieva vārdi, un Līventāls atzīst,

ka dievbijāšanai jāvalda pār pasaules gudrību. Še nošķiras
latvieši no agrākajiem vadoņiem un iet paši savu ceļu.

Visās vietās tad Pēt. Avīzes izcel to, kas var vei-

cināt latviešu nacionālismu un progresu.

Itālijā cīnās Garibaldijs par Itālijas vienību un pastāvību
L

Bal-

kānos saceļas melnkalnieši un serbi pret turku varmācību.

Vācijā nomana kustību uz vācu savienošanos. Somijā sasauc

saeimu, pirmo pēc 1809. g. Krievijā reformu laikmets pašā

spēkā: tur atsvabināti zemnieki, tur ieved jaunas tiesas. Pa-
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matīgi apskata Krievijas augstākās valsts iestādes: senātu,
valsts padomi. Bet tikpat plaši apraksta ari angļu parlamentu,

viņa izcelšanos, partiju cīņas, darbības veidu.

Tad nu diezgan iemesla izkopt latviešu īpat-
nīgos kultūras līdzekļus. Latviešu valodas izteik-

smes spējas jāpaplašina, jo latviešu dzīve ierāvusi platāku

ceļu. Jāpierāda un par to jāgādā, ka latviešu valodā var tērp-

ties paplašinātās dzīves jēdzieni, zinātniski pētījumi, dzejnieka

sajūsma. Pēt. Avīzes tad ari iespiež Biezbārža, Barona, Jura

Alūnāna, Frīdmaņa zinātniskus apcerējumus, Zvaigznītes, Ba-

rona orīģinālstāstus, Barona, Jura Alūnāna, Ruģena dzejoļus.
Tās nodibina latviešu satiru, ieved turpmāko preses izdevumu

zobgalības nodaļā pastāvīgi sastopamos tēlus: tipisko zobgali,
līdz ar turpmāk daudzkārt pārņemto zīmējumu, Brenci un

Žvinguli, Jēci un Pēci. Braši iziet latviešu zobgalis cīņas laukā

par progresu. Dzird viņš no pakaļas pārlieku rejam.

Tie kvekšķi, kukši, pakani
Man pēdas dzenāt steidzas;

Jums rada šadi klabekļi,
Ka jāšana man veicas.

Kad izrādījās, ka par redaktoru nodomātais Juris Alūnāns

pie Pēt. Avīzēm varēja maz darboties, par viņu faktisko va-

dītāju un galveno darbinieku palika līdz galam

Krišjānis Barons. Līdzstrādnieku starpā minami:

Zvaigznīte, Biezbārdis, Dūnsberģis, Daugulis, Frīdmanis, In-

driķis Alūnāns v. c. Nodošanās idejai un vairīšanās no vajā-

jumiem bija par iemeslu, ka darbam bija vairāk kollektīvs rak-

sturs, kurā atsevišķas personas nebija sevišķi redzamas.

Pēc Pēt. Avīžu iznākšanas Baltijas vadošās ap-

rindas drīz spēra soļus laikraksta aprobežošanai vai ari ap-

turēšanai. Sprieda Kurzemes mācītāju sinode, kā cīnīties

pret šīm avīzēm: vai likt priekšā tās aizliegt jeb vai pret tām

rakstīt. Nolēma lietu nodot konsistorijai un reizā griezties pie

muižniecības, kas nodomājusi landtāgā apspriest šo jautājumu.

Landtāgā ziņoja, ka sperti soli pret Pēt. Avīzēm. Ģenerālgu-
bernātors Līvens bija iesniedzis lekšlietu ministrim par Pēt.

Avīzēm apsūdzības rakstu un pieprasījis viņu cenzūru nodot

viņam. No_l6. numura sākot tad ari avīzi cenzēja Rīgā. 1863.

g. to apturēja un tā neiznāca no 16. maija līdz 10. oktobrim.

Pēt. Avīzes apstājās 1865. g. jūnijā.

Kurzemes gubernātors Breverns ziņoja 1864. g. sākumā

ģenerālgubernātoram par slepenu sabiedrību Jaunā Latvija,

pie kuras pieder Valdemārs ar saviem biedriem. Ziņojumam
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sekoja aresti un izsūtījumi Pet. Avīžu līdzstrādnieku un vei-

cinātāju starpa.

Līvena apsūdzības raksts par Pēt. Avīzēm iesniegts
lekšlietu ministrim 1862. g. 27. septembrī. levadā sacīts, ka šī avīze

ņēmusi sev par uzdevumu modināt latviešu zemniekos naidu un

nemierupret citām tautībām, pie kurām pieder šejienes iedzīvotāju

izglītotās un pārtikušās šķiras, un izplata zemnieku starpā idejas,

kas viņos var sašķobīt cienību pret reliģijas dogmām, tikumības li-

kumiem, politisko šķiru pastāvošo iekārtu, īpašuma tiesībām, pret

visiem pamatiem, uz ko atbalstās sabiedriskā kārtība. Galā Līvens

piemetina, ka gadījumā, ja avīzi neaizliegtu vai nenodotu viņam

cenzūru, tad drīzā laikā, šai avīzei vēl lielākā mērā uzmusinātāju

idejas izplatot, jāizceļas nopietnām jukām, ko apspiest laikam ne-

izdosies bez apbruņotu spēku palīdzības. Turpmākajā gadā

Baltijas guberņu augstākās varas vēroja Kurzemes zemnieku starpā

rūgumu un konstatēja nemierus Gaujienā. Līvens lika priekšā Pēt.

Avīzes uz 8 mēnešiem slēgt un prasīja tiesību izsūtīt kaitīgas per-

sonas. Pēt. Avīzes slēdza uz 4 mēnešiem, Biezbārdi izsūtīja uz Ka-

lugas guberņu.

Literatūra par Pet. Av.: Pēterburgas Avīžu piemiņa L

Stāsti, zobgali un dzejoļi. Jelg. 1887. —R. Klaustiņa P. A., Vēro-

tājs 1904. — Teodora P. A., Druva 1912., VII. —
P. A. apsūdzības

raksts, Druva 1914., V. — Edg. Šillera P. A. rakstu izlase I. daja

(1862. g.). Rīgā, 1928. — A. Goba Pirmās „Pēt. Av." un viņu nozīme

tautas atmodas gaitā. Rīgā, 1929.

Breverna ziņojums par Jauno Latviju uz-

rāda par šīs domātās sabiedrības mērķi izplatīt nepareizus uzskatus

par muižnieku stāvokli, par zemes īpašumu, uzmusinot zemniekus

uz dumpi. Priekšgalā stāvot fanātiķis Valdemārs, darbīgs un

kustīgs kā neviens cits, bet esot mazāk izglītots un tāpēc zinātniska

rakstura darbus atstājot citiem. Kā Jaunās Latvijas dibinātājs viņš *

daudz runā par savām jaunajām idejām un plāniem, nemitīgi tiek-

damies pēc mērķa, ko viņš vienīgi patur acīs un kas viņam top par

dzīves uzdevumu.
— Valdemāram pieslēdzas Barons kā uzticams

biedrs, vairāk apdāvināts un izglītots, uzņemdamies pamazām gal-

venos darbus. Viņš iet soli pa solim kārtīgi uz priekšu, nenomaldī-

damies tukšās iedomās. Visam, ko viņš dara, ir praktisks virziens;

tikai viņa gala mērķis nepraktisks: proti, pacelt mazu cilti, kas

līdz šim padota svešai kultūrai, atraidot svešas kultūras līdzekļus,

par patstāvīgu tautu. Šie vīri, apzinīgi vai neapzinīgi, ievirzoties

sociāldēmokratiskā strāvā, ņemdami nacionālo apspiešanu tikai par

izkārtni. Vēl norāda uz Rodinu Tērbatā, Alūnānu Maz-Sesavā,

Vabrovski Stefenhagena drukātavā, Dūnsberģi Dundagā, Feldmani

Valdemārs



Cīņas

60

Talsos. Par pēdējiem diviem prasa, lai viņus izsūta: vienu uz Jaun-

jelgavu, otru uz Jēkabmiestu. Tas ari notika.

Valdemāra stāvokli un mantu izpostīja un deva ari Pet.

Avīzēm pēdējo triecienu nelaimīgais latviešu izceļo-

jums uz Novgorodas guberņu. Valdemārs bija
1863. g. lēti pircis 500 desetinas zemes Nikolaja dzelzceļa tu-

vumā. Pēt. Avīzēs paziņojot, ka zeme dabūjama, še atceļoja
daži latvieši un nometās uz dzīvi. Bet turpmāk pieteicās vēl

vairāk latviešu, kas gribēja zemi, iemaksādami ari rokas

naudu. Valdemārs apskatīja 1865. g. pirkšanai divi lielas mui-

žas Volchovas upes tuvumā un uzdeva kādam Pēterpilī

iebraukušam kurzemniekam (Dozenberģim) vest ar citiem

zemes pieprasītājiem saruņas. Muižas pirkšana bija izdarāma

vēlāk un par to ziņojams Pēt. Avīzēs. Bet turpmākā dienā

pēc tam, kad muiža bija nopirkta un no zemniekiem iepriekš
dabūtā nauda iemaksāta, Valdemāram (3. apr. 1865. g.) aiz-

liedza stāties jebkādā sakarā mutes vārdiem vai rakstos ar

Baltijas latviešiem. Tā kā attiecīgo paziņojumu nostrīpoja
cenzūra ari Pēt. Avīzēs, tad Valdemāram zuda katra iespēja
zemes gribētājus tāļāk informēt un uz Novgorodas pusi plū-
stošo izceļotāju vilni apturēt. Viņš griezās pie dažiem vācie-

šiem, pie Rīgas vācu avīzes. Bet ari tas nelīdzēja. Maijā sa-

plūda tūkstošiem pa lielu lielai daļai gluži nabagu latviešu

pirktajā Derevas muižā un aizņēma še un tāļā apkārtnē vi-

sas ēkas, uzturējās ar sievām un bērniem ari mežos. Tie klīda

tad uz visām pusēm; daži uzgāja vietas, kur nomesties, bet

lielākā daļa gāja uz Kurzemi atpakaļ. Valdemāra un izceļotāju
ciešanas neaprakstāmas. Valdemāram uznāca pat pašnāvības
domas. Viņa pretinieki izmantoja šo gadījumu, viņu nolikdami

par krāpnieku, nelieti, zemsirdīgu naudas ierāvēju. Valdemārs

9
varēja aizstāvēties tikai dažos krievu laikrakstos. Viņa lietu

izmeklēt iecēla komisiju, kas galā neatrada pie Valdemāra ne-

kādas vainas. Bet Valdemārs vairs nevarēja Pēterpilī ne

darboties, ne palikt. Viņš pārgāja dzīvot uz Maskavu.

Valdemārs Novgorodas lietu apgaismojis pa daļai no avīžu

rakstiem sastādītā brošūrā: Die Lettenauswanderung nach Now-

gorod im Jahrc 1865 und die baltische deutsche Presse, Bautzen

1867. — Jau agrāk bija iznākusi grāmata latviešu valodā:

Shirjcmncclu pntjrccjdiana uj SftolDaorobu 1865. gabbā, Stujaa 1865.

Ari tā sastādīta gandrīz vienīgi no rakstiem, kas iepriekš jau ie-

spiesti, daži Jelgavas Latv. Avīzēs, citi Rīgas vācu avīzēs. To no-

lūks Valdemāru pazudināt. Plašākais raksts ir agrākā Ziemupes

vagara Jāņa Immara stāstījums Latv. Avīžu redaktoram Šulcam
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par aizceļojumu uz Valdemāra pirkto muižu, par izceļotāju postu

un atgriešanos dzimtenē. Valdemāru šis raksts nostāda par savu

tautas brāļu ļaunprātīgu krāpēju un izmantotāju (33, 37 lp.). Šo

uzbrukumu atspēkojums iepriekš minētā brošūrā.

6) MASKAVĀ. Valdemārs ieradās Maskavā 1867. g. jan-
vāri, se nu 013a jāsāk dzīve no jauna. Viņam bija vēl vien-

mēr pazīstamu un patiesi īstu pazinēju diezgan, lai visiem

šķēršļiem un ļaunām bau-

mām par spīti tiktu uz ce-

ļa. Viņš nodevās atkal

publicistikai, avīž-

niecībai, vispirms stāda-

mies sakarā ar Katkovu.

Gan šis ievērojamais krie-

vu avīžnieks, no kura
spalvas pat valdība bījās,
pēc poļu dumpja bija ticis

konservātīvs un pret

straujiem centieniem aici-

nāja lietot varas līdzek-

ļus; bet tanī ziņā Valde-

mārs ar viņu saskanēja,
ka pret Baltijas vāciešiem

jācīnās visiem spēkiem.
Sī cīņa bij vēl ari vienmēr

tā, kas latviešiem varēja
pašķirt ceļu uz tāļākiem

panākumiem. Valdemārs

strādāja pie avīzēm: Mo-

CKOBCKifI Mo-

ckbhutj un pie svētdienas la-

pas CoBpeMeHH. JTBTonHCb,

ari pie vācu avīzes Mo-

skauer Zeitung, kuru viņš
kādu laiku vadīja. Bez tam

viņš rakstīja brošūras par

11. att. Krišjānis Valdemārs

49. dzīvības gadā

jūrniecību krievu, vācu, latviešu valodā, korespondēja, rūpējās

par jūrskolu ierīkošanu, ceļoja, ņēma dalību pie atklātiem sa-

rīkojumiem (tā pie politechniskās izstādes). Nodibinoties 1872.

g. Maskavas jūrniecības biedrībai, par kuras darbvedi Valde-

mārs tika, viņa dzīve dabūja drošākus pamatus un ievirzījās

mierīgākā gaitā.

Dažus mēnešus pec Valdemāra ieradās Maskava Brīv-



zemnieks un tapa tūliņ par vina tuvāko centienu biedri.

Viņš piebiedrojās Valdemāram kā līdzstrādnieks krievu avīzēs

par Baltijas lietām, kā svarīgāko jautājumu noskaidrotājs ari

latviešu laikrakstos. Brīvzemniekam Valdemārs nodeva

darbu, ko viņš bija uzņēmies, bet laika trūkuma dēļ nevarēja
vest galā — sastādīt krievu-latviešu-vācu vārdnīcu. Brīvzem-

nieka pastrādāto darbu iespieda 1872. g. Tautas apgaismošanas

ministrijas līdzekļiem.

Krievu-latviešu-vācu un latv. -
krievu -vā-

cu vārdnīcas izdošanu Valdemārs 1866. g. Tautas apg. mini-

strijā pats bija ierosinājis. Tās vajadzību viņš stipri sajuta cīņā ar

Pēterburgas Avīzēm pret Baltijas vāciešiem: krievu ierēdņiem ne-

bija iespējams pārbaudīt no Pēt. Avīzēm pievesto vietu tulkojuma

pareizību. Brošūrā par latviešu izceļojumu 11/ Novgorodu viņš iz-

saka izbrīnēšanos, ka krievu valdība 150 gadu laikā nav rūpēju-
sies par nepieciešamo vārdnīcu. Zviedru un poļu valdības laikā

šādas vajadzības apmierinātas. Valdemārs norāda uz viltojumiem
likumu tulkojumā Šulca vadītās Latviešu Avīzēs (Vaterl. v. Ge-

meinn. 11, 278), tā ari uz vārdu HOBOBBefleHie tulkošanu ar „izskai-

drošana".

levērojamākais literāriskais darbs, ko Valdemārs, Maska-

vā dzīvodams, laida klajā, ir viņa publicistisko rakstu sakopo-
jums Vaterlāndisches und Gemeinniitziges, kas

iznāca 1871. g. divos sējumos. Viņš met skatu uz pasaules no-

tikumiem, kam kāds iespaids uz latviešu dzīvi, apskata militāro

Vāciju pēc franču-vācu kara, Baltijas vāciešu centienus, Krie-

vijas reformas, uzrāda latviešu nacionālisma ciešos pamatus.

Latviešu nacionālisms nav Valdemāram ab-

strakts jēdziens, bet neatlaižams saimnieciskās un garīgās dzī-

ves prasījums. Viņš skatās uz reālās dzīves parādībām skai-
drām acīm un atrod, ka no Narvas līdz Palangai latvieši un

igauņi zin vēstīt par daudz sāpīgākām lietām nekā par valodas

jautājumu. Viņš ieņem kosmopolītisku viedokli un zin, kādus

labumus latviešiem atnes vācu un krievu valodas prašana. Bet

viņš izrēķina, ka izglītību iegūt savā valodā latviešiem iznāk

daudzkārt lētāk nekā izglītības labā iemācīties citu valodu. Par

naudu, ko miljons latviešu izdotu piesavinoties svešu valodu,
var apgādāties vispilnīgākos kultūras līdzekļus savā valodā.

Grāmatas un laikraksti zināmam apgabalam jāizdod par sevi,
lai ari tanī runātu to pašu valodu, ko citā; Ziemeļ-Vācijā lasa

citus laikrakstus un lieto citas grāmatas nekā Dienvid-Vācijā.
Nav tad nekādu kavēkļu, ka zināmā apgabalā iespiež literāri-

skus darbus citā valodā. Ja latviešu tauta pastāvētu tikai vēl
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simts gadu, tad ar to pilnīgi pietiek, lai katrs šīs tautas loceklis
sajustu par savu tikumisko pienākumu darīt visu, kas iespē-
jams, latviešu valodas un literatūras attīstības labā. Bet tautu
nākotne nav nosakāma: lielas tautas gājušas bojā un mazas

pastāvējušas un pieaugušas. Ari mazu tautu valodas nav tuk-
šam laika kavēklim tīši izdomātas, bet ir tikpat pilntiesīgs
svēts un cienījams
izglītības līdzeklis
ka lielāko tautu va-

lodas un vissvētā-
kās intereses. Valo-

du apspiest nozīmē

Dieva radījumu iznī-

cināt. Visos šais rak-

stos izmanāms, cik

dziļi Valdemārs izjūt

par grāmatas motto

liktos Šillera vār-

dus:

Pie tēvu zemes dārgās

ķeries klāt,

To turi ciet ar visu savu

sirdi.

Kā Tērbatā un

Pēterpilī, tā ari

Maskavā Valdemārs

bija par centru

latviešu intel-

liģencē i. Kā lat-

viešu pulcinātājs vi-

ņam stājās blakus

Brīvzemnieks. Vi-

ņiem pievienojās
Krodznieks, Bandre-

vičs, Velmē, tad

centīgākie latviešu

12. att. Kr. Valdemāra piemineklis
vecos Ģertrūdes kapos Rīgā

su studenti: Šleziņš, Kr. Kalniņš, Butuls v. c. Maskavnieku pul-
ciņš pastrādāja darbus, kam paliekama nozīme latv. literātūrā:
pirmajā laika organizēja tautas gara mantu krāšanu, vēlāk (no
1885. g.) izdeva mēnešrakstu Austrumu.

Pie Aust r v m a Valdemārs piedalījās no paša sākuma.
Vispirms viņš rakstīja par savu parasto tematu: par latviešu
kuģniecību. Domu starpības ar citiem latviešu avīžniekiem vi-
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ņam iznāca jautājumā par gruntniecību uz laukiem. Viņš uz-

lūkoja mazgruntniecību par to zemes lietošanas veidu, uz kuru

latviešiem pamazām jāpāriet. Tā novērsīs tautas sašķelšanos,

sociāli naidīgās dalās. Visās attīstītās zemēs šo veidu izlieto,

tiklīdz pieaug iedzīvotāju skaits.

Astoņdesmitajos gados Valdemāram nebija lat-

viešu nacionālajās lietās tās nozīmes, kas agrāk. Sistemātiska

pārkrievošana nospieda ir latviešus, ir vinu pretiniekus vācie-

šus, ar kuriem karojot Valdemāra ieroči dabūja savu spožu-

mu. Cīņa pret šiem nu pieņēma šauri saimniecisku raksturu.

Un atklāti uzstāties pret pārkrievotājiem lāgā nevarēja darbi-

nieks, kas pats savās cīņās bija uz krieviem atbalstījies.

Valdemārs palika rosīgi darbīgs joprojām. Praktiskus

tautsaimniecības, sevišķi jūrniecības, jautājumus viņš bija iz-

pētījis līdz galam. Tos nevarēja izšķirt bez viņa līdzdalības.

Tāpat viņam silti gulēja pie sirds latviešu vispārējās lietas, ku-

ras pārspriežot vienmēr rēķinājās ar Valdemāra domām. Viņš

strādāja nenoguris 'dienu nakti. Te viņu pārsteidza nāve. Viņš.

saslima ar plaušu karsoni un mira Maskavā 7. decembrī (25.

novembrī) 1891. g. Rīgas latviešu biedrība pārveda viņa mie-

sas uz Rīgu un guldīja Ģertrūdes kapos. Viņu pavadīja pēdējā

ceļā sērojošā latviešu tauta. Uz kapa viņam uzcēla pieminekli
(sk. 12. att.) ar uzrakstiem latviešu, krievu un vācu valodā.

Latviešu uzrakstu starpā lasāmi šādi Valdemāra paša vārdi:

„Dedzīga tuvāku mīlestība, cieta apņemšanās un nešaubīga iz-

darīšana iespēj visu".

Literatūra. Aronu Matīsa K. V. savā dzīvē un darbā»

Jelg. 1892. — A. Ķēniņa K. V., Jaunības Literātūra I, 1901.— Valde-

māra pašbiografija, B. Vēstnesis 1873, 43. — Līgotņu Jēkaba K. V.
%

biogrāfija, Rīgā 1923. — Antona Birkerta raksti: K. V. tautas iz-

glītības darbā, Latv. Izgl. Biedrības Gada Grāmata I, 1909; K. V.

un viņa centieni, Izglītība 1909., VI; K. V. un jaunā paaudze»
Dzimt. Vēstnesis 1911: K. V. un avīžniecība, turpat: K. V. un zem-

nieki, turpat. — Pa daļai uz savu agrāko rakstu pamata Birkerts.

sastādījis plašāko V-a biogrāfiju: Krišj. Valdemārs un viņa centieni,

biogrāfiski-kritiska studija, Rīgā 1925 (352 lp.). — Ed. Blanka K. V.,

Latv. tautiskā kustība, Rīgā 1921., 81—110; tas pats raksts grāmatas

jaunā izdevumā: Latviešu tautas atmoda, Rīgā 1927, 88—112. — V-a

rakstus par jūrniecību, vēstules v. c. izdevis Bandrevičs Baltijas
Jūrnieku Kalendārā 1893., 1895., 1901., 1905., 1909. g.: B. tulkojis un iz-

devis ari dažus V-a krievu valodā sarakstītus rakstus: K. V-a doma&

par jūrskolām un kuģniecību, Rīgā 1904.; Mūsu jūrnieki un kuģnie-

cība, Rīgā 1904. — V-a simtgadu dzimšanas piemiņas gadījumā
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1925. g. iznāca (bez jau minētās Birkerta grāmatas un daudz rak-

stiem period. izdevumos) vēl rinda brošūru: J. Kreicberga Atmiņas

par K. V.; tā paša K. V. Ko devis latvju tautai V? Dr. A. Zand-

berga Atmiņas par K. V.: J. Velmēs Kr. V. un viņa darbs. — A.

Gobas Dažas ziņas par Kr. V. studiju laiku, Izglīt. Min. Mēnešr.,

1929. g. b.
— Teodora Zeiferta Brīvzemnieks. Tautas darbinieka

mūžs un laikmeta aina. L Rīgā 1929. — Pilnīgu V-a rakstu rādītāju

sastādījis J. Misiņš Latvju Grāmatā 1926. g. 1., 2. un 3. burtnīcā,

kur atzīmēti pavisam 216 V-a raksti līdz ar rakstiem par Valde-

māru (skaitā 34).

2. ALŪNĀNS

Blakus Valdemāram stāv Juris Alūnāns, sevišķi kā latviešu

nacionālās dzejas nodibinātājs. Šo darbu viņš pa galvenai tie-

sai strādā darbodamies savrup, vientulībā, vēl nebūdams sa-

karā ar Valdemāru. Tiklīdz viņš iepazīstas ar šo un dabū no

viņa iespaidus, viņš atmet dzeju un top viņam par sajūsminātu
biedri sabiedriskas darbības un avīžniecības laukā. Ar visu to

Alūnāns paliek vairāk garīgs darbinieks.

1) DZĪVES GAITA. Alunana dzimtene ir Kalsnava Vid-

zemē. Kalsnavas Alūnānu mājās bija Jura tēvs Andrievs ilgus

gadus par saimnieku. Velak viņš pārgāja par nomnieku uz

Jaun-Kalsnavas muižu. Še dzima Juris (pēc kristāmās zīmes

Gustavs Georgs Fridrichs) Alūnāns (Allunan) 13. (1.) maijā
1832. g. Jurim stāvēja kūmās četri mācītāja Dobnera ģimenes
locekli, bez tiem starp citiem vācu rakstnieka Lenca māsa An-

na. Juris bija savu vecāku priekšpēdējais bērns.

Andrieva Alūnāna bērni bija: Pēteris, Minna, Jūlijs (ierēdnis

Jelgavā, vēlāk pagastskrīveris), Edvards (saimnieks Sesavas Kau-

ļos), Jūlija, Juris un Indriķis. Vecākais no viņiem Pēteris (1821

—1903), Maz-Sesavas nomnieks, bija rosīgs sabiedrisks darbinieks

Jelgavā, sevišķi Latviešu un Lauksaimniecības biedrībā. Pa lie-

lākai daļai viņa darbs ir Jelg. L. b. Rakstniecības nodaļas rakstu

krājumi. No viņa bērniem tikuši pazīstami latviešu literātūras un

kultūras laukā: Ādolfs A., latviešu teātra tēvs, Nikolajs A., mūzikas

mākslinieks, Teodors, tulkojis dažus romānus un lugas (Kāds brī-

dis kantorī, Neaicināti viesi). Viņa meitu Luizi apprecēja dzejnieks

Vensku Edvards (Skujenieks); pēdējo bērni ir dzejniece Biruta

Skujeniece un rakstnieks Marģers Skujenieks. — Jaunākais An-

drieva A. dēls Indriķis (Heinrichs) studēja Maskavā, Tērbatā,

Pēterpilī filozofiju, zemkopību, dabas zinātnes. Viņš sešdesmitos
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gados rakstīja krievu laikrakstos dažus rakstus par latviešiem un

bija no 1864. g. par Pēterburgas Avīžu līdzstrādnieku. Vēlāk viņš

tulkoja dažus krievu rakstnieku darbus latviešu valodā (Gogoļa
Revidentu, Ostrovska Pašu ļaudis — gan izlīgsim). 1873. g. viņš
nometās Jelgavā par grāmattirgotāju un apgādnieku. Viņš izdevis

dažus ievērojamus latv. literāriskus darbus, to starpā sava brāļa

Jura Dziesmiņu pirmās daļas otru papildinātu izdevumu un Dzie-

smiņu otru daļu, Kaudzīšu Mērnieku laikus, Kaudzītes Matīsa sa-

kopotās Dzejnieku labdienas. — Jura Alūnāna tēvu Andrie-

vu (1797—1861) Ādolfs A. raksturo kā nopietnu vīru, kura vaibstos

viņš neatceras redzējis smaidus un jautrību. Viņš bijis noteikts

katrā lietā; ko viņš atzinis par derīgu, no tā viņu neviens nav va-

rējis atrunāt. Nepiekusis viņš rūpējās par savu bērnu izglītību un

labklājību. Lai bērniem būtu vieglāk no Kalsnavas Rīgā skolas

apmeklēt, viņš uzcēla Rīgā pats savu nameli.
— Jura māte Ede,

velak saukta Hedviga bija čakla saimniece un sirsnīga mate sa-

viem bērniem. Lai pēc vīra uāves sagādātu līdzekļus jaunāko

bērnu izglītošanai, viņa uzņēma uz renti dažus krogus.

Mazs būdams, Juris Alūnāns stipri vārguļoja un darīja ar

to lielas rūpes savai mātei. Kad viņam bija 7 gadi, viņa tēvs

pazaudēja ugunsgrēkā visu mantu. Vēl ari neraža piespieda

viņu aiziet no Kalsnavas. Ap Jelgavu jau dzīvoja daži Andrie-

va vecākie dēli. Andrievs uzņēma Jelgavas tuvumā zaļumu

vietu, Zorgenfreija parku līdz ar viesnīcu. Juris apmeklēja no

1847. g. Jelgavas apriņķa skolu un no 1849. g. Jelgavas ģimnā-

ziju, kuras kursu beidza 1854. g. beigās. Ar skolas mācībām

viņš ciešāk nodarbojās tikai īsi pirms eksāmeniem, bet lielāko

daļu laika pavadīja, pastāvīgi caurām naktīm nodarbodamies ar

literātūru, dzeju, valodām. Allaž viņš divi nedēļas no vietas

sasēdēja savā istabā, ne soli nesperdams no savas sētas. Viņš

iepazinās ar grieķu, romiešu, vācu, krievu klasiskajiem rakst-

niekiem, pētīja latviešu valodu, iedziļinādamies latviešu valod-

niecības rakstos, kas plašāk bija pieejami Latv. literāriskās

biedrības Magazinās.

Jelgavā skolodamies, Alūnāns nav nācis tuvākos sakaros

ne ar kādiem biedriem. Gan tanī laikā mācījās Jelgavas ģim-

nāzijā ari Krišjānis Barons, bet kādu klasi zemāk. Reiz tomēr

Barons nogājis Alūnāna dzīvoklī, bet atradis to piepīpotu un

nesastapis tanī savu skolas biedri. Ģimnāzijas apmeklēšanas
laikā radās ar maz izņēmumiem Alūnāna dziesmiņas. Pie tām

viņš strādāja neapnicis, savu brāļu un kādas radinieces cik ne-

cik pabalstīts. Turpretī no sava tēva, kas bija praktisks cil-

vēks, viņam vajadzēja nodarbošanos ar dzeju un latviešu valo-

du rūpīgi slēpt.
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1855. g. jūlija beigās Alūnāns nonāk Tērbatā un stājas uni-

versitātes eksāminācijas komisijas priekšā, bet izkrīt matēnia-

tikā cauri un netiek uzņemts par studentu. Viņš tomēr paliek

Tērbatā, lai sagatavotos uz iestāšanās eksāmenu un lai apme-

klētu lekcijas kā brīvklausītājs. Bet viņš saslimst ar izsitu-

miem rokās un kājās, tā ka nevar iet ārā, un viņam jādzīvo,

īpaši pirmajā laikā, vientulīgi. Viņš raksta savam brālim Indri-

ķim 17. aug. 1855. g., ka Dziesmiņu manuskripts jau galīgi dru-

kai sakārtots, un viņš mēģina atrast līdzekļus viņa izdošanai.

Tikdams spirgtāks, viņš daudz strādā, bet padzīvo ar citiem

kopā ari dažas jautras stundas. Pie viņa allaž atnāk kāds

biedris (Grinhofs) un lūdz ari pie sevis uz kafiju; viņš grib tur

viņu iepazīstināt ar Valdemāru un citiem latviešu studentiem.

Bet Alūnānam no tam jāatsakās, jo ārsts viņam stingri pieko-

dinājis sargāties no saaukstēšanās.

Tikai 1856. g. sākumā Alūnāns tiek pilnīgi uz kājām, noliek

prasīto eksāmenu, iestājas filoloģijas fakultātē, sāk apmeklēt

lekcijas, nāk tuvākos sakaros ar Valdemāru un ņem dalību

latviešu studentu pulciņā. Daži (Gaiduļu Paula, Balss 1878,

24. n.) Alūnānu apzīmē par pulciņa kroni, „ne ārējā izskatā, bet

dedzībā, drošībā, cerībā un nepiekūstošā darbībā
...

Dzirk-

stele, kas aizdedzināja atdzisušo tautas mīlestību, ir dzirkstī-

jusi iz J. Alūnāna dedzīgās sirds; rasas piliens, kas atdzīvināja
neskaitāmās sirdīs tautības jušanu, mātes valodas cienīšanu,
ir rasinājis iz viņa svabadās krūts." Šepat gluži pārgrozās
Alunana darbības raksturs un virziens: sākot ar 1856. g. otru

sēmestri viņš pāriet uz valsts zinātņu (cameralia) studijām, na

dzejnieka viņš top par avīžnieku, kas uzcītīgi piedalās ar rak-

stiem gada otrā pusē nodibinātajā Mājas Viesī.

Alūnāna līdzdarbība pie Mājas Viesa sāk 1858. g. apsīkt un

1859. g. pavisam apstājas. Tomēr viņa uzsāktais literāriskais

virziens nepārtraucas: viņš joprojām cenšas sniegt tautai po-

pulārus rakstus, derīgus padomus, pamācības. Viņš apņemas

savus rakstus izdot patstāvīgi. Viņam šķiet, ka šāds literārisks

uzņēmums ari materiālā ziņā atmaksāsies; viņš pat cer ar savu

rakstu krājuma palīdzību izkulties no naudas klizmas.
_

Viņš

cītīgi gadā, Jai tas iznāktu, iespiedumam un papīram mēģinā-
dams sadabūt līdzekļus naudu aizņemoties pa daļai no saviem

studiju biedriem. Iznāca tad 1860. g. viņa rakstu sakopojums
Seta, Daba, Pasaule trijās burtnīcās. Bet cerētās peļņas vietā

tas viņam ienesa zaudējumus un jaunas materiālas rūpes.
Joprojām Alūnāns paliek ciešās un sirsnīgās attiecībās ar

saviem piederīgiem. Viņa jaunākais brālis Indriķis ari pārnāk
ap 1858. g. studēt uz Tērbatu. Līdzekļus pa lielākai daļai gādā
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vinu brālis Edvards Sesavas Kauju mājās, kas šai laikā uzlūko-

jamas par Alūnānu dzimtas centru. Ja Juris no savējiem ne-

dabū kādu laiku vēstules, tad viņš ir norūpējies un domā, ka

viņiem kāda nelaime notikusi. Viņš apprasās, vai viņa māsa

Minna vēl arvienu pūšot par viņa bezdievību. Humoristīgi

viņš piezīmē, ka viņš labojies un ka dievbijīgāka cilvēka par

viņu nevarot zemes virsū atrast, kāpēc jau viņu dēvējot par

veco Aleluja. Viņš rūpējas, ka nofotografē viņa māmiņu, „jo
tā būtu liela skāde, ka tādas brangas sievas atmiņu bērni un

bērnu bērni nevarētu cieti glabāt"; viņš nožēlo, ka viņam ari

no tēva nav nevienas fotogrāfijas. Viņam ir ari savas vērtības

pilna apziņa. Ja brālim nav viegli sniegt līdzekļus viņa izglī-

tībai, tad viņš kādā vēstulē atgādina, ka viņu par to slavēs ik-

viens, augsts vai zems. „Kādas jūtas Tev sirdī krāsies, kad

pa Vidzemi un Kurzemi klīstot, tur visgarām sētās un būdiņās
izdzirdēsi Alūnāna vārdu pieminam, viņu pa daļai godinot, pa

daļai no viņa bīstoties?! Tie zākājumi, ko reizēm pret Alūnānu

palaiž vaļā, nav nekas cits, kā vienīgi apslēptas bailes."

Tērbatā Alūnāns sarakstīja pa lielākai daļai ari savu Tau-

tas saimniecību, no kuras dažus gabalus (Kapitāls, Manta, Aso-

ciācijas v. c.) vēlāk iespieda Pēterburgas Avīzēs.

Savas studijas Alūnāns bija nodomājis beigt 1860. g. pa-

vasarī un jau nolika dažus eksāmenus, bet, juzdamies pārpūlē-
jies, lūdza pēc atļaujas palikt universitātē vēl vienu sēmestri.

1861. g. sākumā viņš tad ari noliek attiecīgos eksāmenus, un

viņam piešķir graduēta studenta pakāpi. Tā paša gada 15 au-

gustā viņš devās uz Pēterpili, kur iestājās Meža akadēmijā par

kioņa stipendiātu. Ari še viņam daži tautības un centienu

biedri, starp tiem vēlākais Pēt. Avīžu līdzstrādnieks Frīdmanis,
kas latviešu valodā saraksta dažus populāri-zinātniskus darbus

(par jūru, Rģipti). Alūnāns aizraujas no botānikas, sāk krāt

stādus herbārijam, kas lai noderētu nākamajai latviešu zem-

kopju akadēmijai. Stipri viņš interesējas par Baltijas jautāju-

mu, seko attiecīgajiem rakstiem avīzēs un brošūrās un ari pats

par to raksta. Ar krievu, vācu un poļu studentiem viņam nav

nekādas saskaņas. Krievu studentus viņš uzskata par eksal-
tētiem konstitūcionālistiem un atrod, ka viņu idejas pāragras,
ka tikai pēc 25 gadiem ar viņiem varētu būt vienis prātis. Šai

laika nomirst viņa tēvs; joprojām viņš paliek sakaros ar saviem

brāļiem.

Pēterpils latvieši, kuru starpā ir ari Valdemārs un vēlāk

Barons, veicina un virza uz priekšu dažus nodomus attiecībā

uz latviešu kopdarbiem. Alūnāns pie tiem ņem visdzīvāko da-

lību. Nodibināt latviešu rakstnieku un valodnieku biedrību ne-
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izdevās. Nodomu izdot latviešu laikrakstu Pēterburgas Avīzes

izveda.

Nevarēdams panest gaisu, kāds valdīja meža akadēmijā,
Alūnāns 1862. g. sākumā no tās izstājās. Vinu uzstādīja par
kandidātu Pēterburgas Avīžu vadītāja vietai. Tomēr viņš sāka

stipri vārgt un aizbrauca uz 50 verstu attālo Novo-Usinu pie

kāda kurzem-

nieka veseļo-
ties. Jaunajam
laikrakstam iz-

nākot, viņš ne-

bija atgriezies

atpakaļ Pēter-

pilī, kur viņš
ieradās tikai ok-

tobra sākumā.

Pie Pēt. Avī-

zēm viņš ņēma
dalību ar da-

žiem zināt-

niskiem rak-

stiem, sevišķi
ar izvilkumiem

no viņa Tautas

saimniecības.

Turpmākā
(1863.) gada sā-

kumā Juris Alū-

nāns aizbrauc

pie saviem pie-
derīgiem Joste-

nes Kaulos, lai

atspirgtu. To-

mēr viņš tiek

arvienu drū-

māks, vārgāks.
Neskatoties uz

to, viņš nerimst

strādāt, gatavo

13. att. Jura Alūnāna piemineklis Lielvircavas

kapos

iespiešanai grāmatas Mazais bodnieks un Tautas saim-

niecība. Vienumēr viņš stipri interesējas par latviešu

sabiedriskām lietām, gaida nepacietīgi katru Pēt. Avīžu

numuru. Tuvējā birstalā 1864. gada agrā pavasarī sveš-

zemju kokus un krūmus kopdams, viņš saaukstējas un iegulst.
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Viņš vairs nepieceļas. Nojauzdams nāves tuvumu, viņš liek

aizdedzināt cigāru, pa dūmam vilkdams sarunājas par dzīves

niecību, atvadās pa kārtai no visiem un mierīgi izdziest 18. (6.)

aprīlī 1864. g. Viņu paglabāja Liel-Vircavas kapos, kur 1902.

gadā viņam uzcēla pieminekli (sk. 13 att.).

Ādolfs Alūnāns tā raksturo sava tēvbrāļa ārieni: „Juris
Alūnāns bija mazāks kā viduvēja auguma, bet plecīgs, tumši

dzelteniem matiem un iesarkanu bārzdu, kuru viņš bija izaudzi-

nājis tā saucamā ciķela formā. Pārlieku tuvredzīgs būdams,

viņš nēsāja brilles, un vispārīgi ņemot nevarēja viņa seju pie-
skaitīt pie daiļām. Alūnāna sejā atradās pie visa nedaiļuma
kas sevišķi pievilcīgs, un tas pastāvēja viņa smaidos, kas bija

pilni ironijas un satīras. Šinīs smaidos bija lasāma gan lepna

pašapziņa, gan glupības apsmiešana un nievāšana, un kad Alū-

nāns tā pavisam savādi pasmīnēja, tad viņa fiziognomijai bija
it kā sevišķa vara."

Jura Alūnāna darbību viscaur vada tautiskā doma. Par

to sajūsmināts, viņš darbojas kā dzejnieks, valodnieks, zināt-

nieks un avīžnieks.

2) NACIONĀLAS DZEJAS NODIBINĀTĀJS. Ar dzeju
Alūnāns cieši un nopietni nodarbojies tikai pāris gadus pirms
sava studiju laika Terbata. Tomēr dzeja ieraugāmi

viņa vislielākie panākumi. Tie atbalstās uz vina
visdziļākajām, īpatnīgajām tieksmēm, uz vina iedzimto dabu.

Kad viņš bija atstāts sev, palika savā nodabā, viņš nodarbojās
ar valodu, nodziļinādamies tajā tik tāļu, ka viņš še tika radošs,
ka viņam valoda kļuva par dzeju, kas viņa garā veidojas un

dailojas. No mīlestības uz valodu viņam tikdama tuva, dzeja
tad viņu aizņēma viscaur, tā ka viņš tajā ieraudzīja savu aug-

stāko mantu, savu dzīves mērķi, savu nemirstības ķīlu. Viņš
atzīst (soneta Mana manta), ka liktenis viņu nav iecēlis ne par

valdinieku, ne par kungu, ka viņam nenovēl goda vietas un

atrauj katru prieku; bet no mazotnes līdz kapam viņš atrod

visu savu slavu un godu dziesmās. Viņš, līdzīgi florācim, ap-

zinās, ka viņš dziesmās sev cēlis neiznīcināmu pieminekli, ka

viņa slava pastāvīgāka par tēraudu, par kalniem augstāka, ko

neiznīcinās ne ziemeļu vējš, ne gadi, ne pati mūžība; viņš pie-
augs slava, kas nezudīs, kamēr Daugava tek latviešu robežās.
Tādas domas un nojausmas viņam ir, kad viņš savā ģimnāzijas
apmeklēšanas laikā (ap 1853. un 1854. g.) nodevās vienīgi valo-

das studijām un dzejai.

Turpmāk (no 1856. g.) viņa darbība ņem pavisam citu vir-

zienu: viņš top par zinātņu populārizētāju, par avīžnieku. To-
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mēr viņa dzejnieka, mākslinieka daba nomanāma viņā
vienumēr. Vai viņš runā par zinātņu izplatīšanu, vai valodas

izkopšanu, visur nojaušama dzejnieka sajūsma par gara daiļu-

mu, par tautas labklājību, par cilvēces ideāliem. Šī sajūsma
viņu pa reizai novirza no nopietnas zinātnes ceļa. Par latviešu

senatni runādams, viņš vēsta, ka latvieši ieguvuši tirdzniecībā

no arabiešiem smalkus audumus, dārgus akmeņus, zeltu un

sudrabu, ka latvieši sagūstījuši zviedru un dāņu kara vīrus un

pārdevuši par vergiem arabiešiem, ka latviešiem bijusi bagāta

un izslavēta tirdzniecības pilsēta Trūza, netālu no Karalaučiem,
kur sanākuši tirgotāji no daudz tautām, ka latviešiem jau sen

bijušas savas rakstu zīmes, „kas vēl tagad uz vecu veciem lat-

viešu naudas gabaliem atrodamas." Tā ir tautas mīlestības

ierosināta dzejnieka fantāzija, kas še darbojas. Svabadāks

lauks sacerei atveras veco latviešu stāstos, kas „tā sagrozīti ar

liekām domām un pārdabīgiem brīnumiem, ka palikuši par pa-
sakām." Par tādu vecu latviešu stāstu Alūnāns cel priekšā
teiku par Eima ezeru. Ap to mituši neganti ļaudis. Latvieši,
tai zemē apmezdamies, atraduši tur bezgalīgu postu. Viņi sā-

kuši mežus cirst, līdumus līst, grāvjus rakt, tīrumus un pļavas
kopt, mājas un ciemus iegrozīt, lopus audzināt. Bet iezemieši

tiem nav devuši nekāda miera. Tikai kad Eima ezers reiz pa-
cēlies gaisā un nonācis atkal zemē, ļaudis varējuši netraucēti

darboties. Patiesībā tautas tradicijās nemaz nav tādas teikas,
kur latvieši, paši sevi vārdā saukdami, šādas lietas stāstītu.

Ar to Alūnāns ierosināja vēlākos dzejniekus (sevišķi Ausekli)
dot šiem stāstījumiem dzejas veidu. To pašu viņš darīja ar

teiku par ūdens plūdiem v. c.

Alūnāns cel latviešu rakstos pirmo reiz tieši tautai priekšā
ari bagāto un krāšņo seno dievu pasauli, kam tikai

pa mazai daļai kāds pamats tautas tradicijās, bet kas lielāko

tiesu sastādās no kronikās atzīmētiem un sacerēs radītiem tē-

liem. Latviešu senatnē tiem ierādīja vietu īpaši Merķelis un

Vecais Stenders savos vācu valodā sarakstītos rakstos. Sten-

dera saraksts iespiests viņa gramatikā (2. izd. § 218). Galvenā

kārtā Alūnāna veidojumā šie tēli pāriet latviešu tautiskajā
dzejā.

Seno latviešu ticību Alūnāns nostāda blakām indie-

šu, grieķu, romiešu mitoloģijai (M. V. 1858, 48 v. 49 nr.). Pats lie-

lākais Dievs latviešiem Pramšans (pie indiešiem Parabrāma). Viņa

laulātā draudzene ir Laima. Pramšanam padoti divi vareni dievi:

Anšlavs, gaismas dievs (persiešu Ormuzds), un Postnieks (leitiski

Puškaitis), tumsības gars (persiešu Arimans). Anšlava sieva Līga,

gudrības un dziesmu dieve. Vidū starp Anšlavu un Postnieku stāv
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Pērkons, saules un mēness dievs, pati pirmā latviešu dievība. Pēr-

kona sieva Pērkonele, kas ar savu laulātu draugu dzemdējusi ūdeni

un jūru. Pramšana un Laimas dēls Potrimps, auglības devējs, laimī-

bas dievs un sēju glābējs. Potrimpa sieva Milda (rom. Venera), mī-

lestības dieve. Viņas dēls Kaunis (rom. Kupido). Pekles dievs ir

Pikulis. Viņa sieva Naule. Dieve Saule iedala laikus un dod zemei

siltumu. Viņas pils stāv pret rītiem, kur latviešiem dzimtene. No

savas pils tā brauc spīdošos ratos trim zirgiem, sudraba, zelta un

dimanta. Zvaigznes ir Saules un Mēness bērni. Citas no tām mal-

dījās putnu ceļā, kur dzīvoja nomirušu dvēseles, par baltiem balo-

žiem pārvērstas. Pašas mazās zvaigznes ir vērpējas, kas vērpa cil-

vēka dzīves pavedienu. «Bentis bij gars, kas ceļiniekus savā gla-

bāšanā ņēma un no visa ļauna izsargāja. Prauliene (rom. Vesta)

turēja ugunskuru savā glabāšanā un mācīja cilvēkiem ēdienu vārīt

un maizi cept. Pilnvedis bij gars, kas šķūņus un klētis pildīja,

uzturēja un no kustoņiem sargāja. Zvanpūtis bij skanēšanas gars,

kas Pērkona balsi pa malu malām darīja dzirdamu. Dziltene iz-

sūtīja mēri pa pasauli... Gonds uz to lūkoja, ka viesus labā cienā

tur, kamēr Nemejs un Peska par to gādāja, ka mājas tēvam nekas

netrūka, kas pie mielastiem vajadzīgs. Pie milzeņiem pieskaitāms

Kruģis (Vulkāns) ar saviem palīgiem budreļiem (ciklopeiķeni) ...

Kalēji Kruģi un budreļus sevišķi pielūdza. Mazi jo mazi no auguma

bija Krēmars un viņa saime, kas tāpat kā milzeņi kalnos dzīvoja.

Viņa rokas stāvēja nevien visa manta, kas zemes klēpi bij atroda-

ma, bet ari tās mantas, kas cilvēkiem bij pazudušas.>

Redzams, ka Alūnāna dzejnieka tieksmes darbojas ari tad,
kad viņš, dzeju atmetis, raksta prozā. Dala no vina prozas

darbiem turpmākajā latviešu dzejas attīstībā ne mazāk svarīgi
kā vina dziesmiņas. Bet par dzejnieku pilnā nozīmē viņš tomēr

parādās pēdējās.

Tāpat ka Alūnāns par avīžnieku, prozas rakstnieku bū-

dams, nenoliedz savu dzejnieka dabu, tā ari pilnīgi dzejai
nododamies viņš uzrāda avīžnieka, sabie-
driska darbinieka tieksmes. Viņa pamatraksturs
paliek negrozīts un viena ka otra periodā skaidri izmanāms.

Lai_ šo notvertu, nepietiek ar dzejnieka paša 1856. gadā izdo-

tajam dziesmiņām. Šo krājumu sastādīdams, viņš paturēja
acīs vienīgi daiļuma principu, gribēja rādīt, cik latviešu valoda

spēcīga un jauka. Viņa citas, tanī pašā laikā radušās, bet tikai

pec viņa nāves klaja laistās dziesmiņas rāda, cik stipri viņu
nodarbina sabiedriskas dabas jautājumi, cik loti viņam duras
acīs sadzīves kroplības un netaisnības.

Piegriezdamies īstenībai, dzīves problēmiem, Alūnāns al-
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laž neņem vērā savu dzejisko pasniegumu daiļuma vērtību.

Viņš, kas savam pirmajam klajā laistajam krājumam nostāda

pašā priekšā un viscaur izceļ klasisku dzeju, ierāda citur jo

plašu vietu tādam vācu dzejniekam kā Langbeinam, kas Gotes

laikā dzīvodams toreiz gan bija īpaši ar saviem jautrā satura

dzejoļiem cik necik pazīstams, bet turpmāk ir pilnīgi aizmirsts.

Bet pie Langbeina Alūnāns pa reizai atrod asu sabiedrī-

bas krit i k v, un ar šo tas izpelnās viņa vērību. Langbeins
nosoda tiesas kungu, kas ar lielāko nežēlību uzbrūk nabaga
vīram parādu dēļ, ar to, ka liek pašam nelabajam viņu saplosīt
(Tiesas kungs un sarkanais). Lepnam kungam, kas sevi liek
nest diviem kalpiem, viņš kā līdzvērtīgus nostāda pretī divus

teķus, ko ved zemnieks. Zināmu, dažreiz iepūtušos laužu tuk-

šību aizķer ari stāsts par mācītāju Barku un skolotāju („skol-
nieku") Kepanu, kas iereibuši iekļūst barokļu aizgaldā. Sa-

biedrības kritiku tad nu Alūnāns izsaka, ne pie Langbeina vien

pieturēdamies. Ja zemnieka suns sakodis junkura govi, tad

zemniekam jānospriež maksāt trīsdesmit rubļus; bet ja junkura

suns sakodis zemnieka govi, tad junkurs spriež: „Jā, zemniek,
tā ir cita lieta." Grābena junkurs mīt tukšā baznīcā un aplaupa

ceļiniekus; bet galā viņu dabū velns savos nagos par mācību

junkuriem, „pie ceļa lai netura vakti, ka tie virsū kristu pa

nakti." Līdaku, kas aprijusi simts zutiņu, zvejnieks cepina uz

pannas, lai gan tā galvā glabā tās lietas, ar ko Kristu reiz sita

pie krusta; tā galvā nes ticību, bet sirdī tikai postu. Tikko

iecelts tiesnesis griežas pilsētā ar sūdzību, ka viņu kāda lapa

nolamājusi par aunu: uz prezidenta jautājumu, vai viņš saukts

vārdā, tiesnesis atbild, kas gan cits tas varot būt.

Ko Alūnāns nostāda pretī šīm aprindām, kuras
valda varmācība, cietsirdība, liekulība, muļķība? . Uz to dod

kādu norādījumu stāsts par ķeizaru un abatu. Pēdējam ķei-

zars liek priekšā trīs jautājumus. Abats nobīstas un nezin uz

tiem nekā atbildēt. Te viņam izlīdz viņa aitu gans, kuru tad

ķeizars ceļ godā. Kāds cits stāsts: Muižnieks mirdams dod

vienam dēlam par mantojumu zobenu, otram arklu. Pec kada

laika zobens salauzts un uz viņa īpašnieka pils gul lāsts.

Bet leja pilna brangumu

Guļ gaišā saules dienā,

Tur aug un zeļ ar svētību,

Tur arāju vel ciena.

Arājiem tad ari veltīta sevišķa dziesmiņa. Tos tikai ne-

jēgas nicina, bet augsti godina prātnieks.

Alunans
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Par spīdošu zeltu daudz vairāki gods

Lai dzelzim, kas druvas jums uzar, dots.

Pie šejienes, pie gana, pie arāja, pie zemnieka pieslēdzas
Alūnāna doma. Tā aptver tautu, kas pastāv no zemniekiem.

Kas Alūnānu atšķir no agrākajiem dzejniekiem un nostāda

jauna laikmeta priekšgalā, tā ir latviešu tautiskā

ideja. Par tautiskā laikmeta programmas dziesmu tikusi

viua pēc čechu dzejnieka L. Čelakovska sacerētā Nevis slinko-

jot un pūstot. Tauta ceļama godā, vedama pie prāta gaismas; bū-

tu daudz panākts, ja ikviens sētu zemē tikai vienu veselu grau-

du. Dzejnieks uzsauc latviešiem, uz kurieni vini skrej, citur zelta

dienas meklēdami; viņiem pašiem mājās „slavējama meita",

viņu tauta, viņu valoda. Par kādu vesela koka lēcēju, kas

svešnieku vidū nācis godā, viņš paredz, ka pēc kādas paaudzes

viņu vairs neviens nepieminēs, jo tiem, kas viņu mūžinātu, viņš
zudis. Latviešos dzejnieks grib uzpūst tautiskas apziņas dzirk-

steli. No otras puses viņš iedegas dusmās pret tautas apspie-

dējiem. Šai virzienā viņš izraugās dažus tulkojumus. Trīs in-

dieši (pēc Lenava), sirmgalvis un viņa divi dēli, nolād viļņus,
kas svešos varmākas atnesuši viņu zemē, nolād vējus, kas viņu

kuģiem bijuši labvēlīgi, klinšu stabus, kas tos nav sadragājuši.
Šī pati jūsma izpaužas vairāk sonetās ar ragiem (pēc liervega

un Rūkerta). Dzejnieks jautā, ko kalējs kal, un dabūdams par

atbildi: Dzelžus, piebilst: „Tu dzelžos pats sev liksi, pirms to

ģiedi." Tāpat zemnieks ardams saņems ērkšķus, bet labums

nāks citu rokās; mednieku, kas tīko šaut stirnu, pašu kā stirnu

trenkās; zvejnieks, zivis ķerdams, pats iepīsies nāves tīklos.

Tad nopietnais jautājums mātei, kas zīda zēnus, vai tādēļ viņa
to dara, lai tie savai tēvu zemei ļaunu darīdami ienaidniekus

baro. Un pēdīgi dziesminieka atbilde uz jautājumu, ko viņš
raksta:

Es liesmas dīdu

To spalv' uz sav' un savas tautas kaunu,

Kas savu brīvību sev neizkaro. (Sk. 14. att.)

Šādi cēloņi ir cīņas garam, kas iedegas dzejniekā
saskaņā ar gadu simteņa revolucionārām kustībām un ar vācu

brīvības kariem. Kaujā kritušais vācu dzejnieks Korners ir

tas, pie kura Alūnāns galvenā kārtā atrod šīs cīņu jūsmas iz-

teiksmi. Viņš apsveicina kreisajā pusē spīdošo zobenu kā pie-
laulātu līgavu un dodas ar to kaujā kā uz kāzām. Kaujā doda-

mies, zibeņiem apkārt šaudoties, viņš piesauc Tēvu, vareno

Dievu, ko viņš atzīst rudens vējiem pa lapām traucot, kaujas

pērkoniem rūcot, lai vada viņu, kas zin visur viņa baušļus,
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nāvē vai uzvarā. Kara vadonis (Karaļa), ienaidnieku aplenkts,
metas ar zirgu no klints atvarā un, kā par brīnumu, izglābj
dzīvību. „Dievs vis neļauj, lai dūšīgais beidzas."

Cīņas prieks, brašums var ari atraisīties no cēliem mēr-

ķiem. Gara pacilātība, sajūsma pati par sevi var

sniegt baudījumu, neskatoties uz kādiem tikumiskiem motī-

viem, pat nostādamās tiem pretī. Tādi pārdzīvojumi attēloti

Laupitāju dziesmā (pēc Šillera). Tie pavada priekos katru

brīdi, vienu dienu iedami pie svētnieka, otru pie nomnieka, kur

viņus ielīgsmo nauda, vīns un alus; dzirkstošā vīnā sirdību

dzerdami, viņi slēdz brālību or pašu velnu. Tādas pārplūstošas

sajūsmas nesta ir ari Dzērāja dziesma. Dzērājam nolikts pa-

grabā dabūt savu galu. Viņš prasa, lai viņam mirstot šķiebj

pie mutes mucu uz malu.

īstais prāta spīdeklis
Pilnos kausos rodas,

Sirds ar vīnu sildīta

Līdz pat zvaigznēm dodas.

Alunans ar to pāriet tīru izjūtu robežās. Atstādams

pie malas katru sabiedrisku tendenci un domu, viņš nodziļojas
iekšējos pārdzīvojumos un meklē nenorimis tos ietērpt daiļā,

pilnīgā, klasiskā dzejā. Šī dziņa ievērojamā mērā pieaug viņā
ar to, ka to atbalsta un pacel dedzīgs patriotisms, cieša griba

pierādīt latviešu valodas spēku un daiļumu. Tomēr šādi sa-

biedriskas dabas nolūki šai dzejā tieši neizsakās. Un ja jau
Alūnāns sabiedriskiem centieniem bija pratis dot dzejisku iz-

teiksmi, tad tīri estētiska rakstura pārdzīvojumiem nu jo vai-

rāk vajadzēja pacelties dzejas daiļumā.
Še pieminamo motīvu starpā ieņem pirmo vietu mīl e-

stī b a. Tā Alūnāna izraudzītajās dziesmās mēdz būt spēcīga

kā nāve. Ilze staigā viena, kad jau pāri pusnaktij un vairs ne-

viena nav kājās. Mīļākais solījis nākt; viņa gaida. Un viņš,

meklēdams citu, nāk; viņa to ved kambarī, kapā, kur viņi nu

nāvē vienoti. Muižnieka līgava, atstāta, mirst. Muižnieks,

sapņu mocīts, jāj viņu meklēt un pie viņas šķirsta nogalinās.

Bagātnieks sola pļāvējai savu dēlu, ja viņa trijās dienās no-

pļautu visu pļavu. Viņa strādā caurām naktīm un to izdara.

Bet bagātnieks solīdams tikai jokojis. Pļāvēja saļimst seka,

top mēma un dzīvo no gada uz gadu, ar lāsīti medus atgaiņā-

dama badu.

Mīlestības jūtās izkristallizējas dažas no Alunana vis-

skaistākajām dzejas pērlēm. Tā ir „svetīga nā-

ve": mirt aiz mīlestības, būt apraktam viņas rokas, mosties no
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viņas mutes, ieraudzīt debesi viņas acīs. Līdzīgas nojausmas

tikpat gleznā izteiksmē ietveras dzejolī Ko es darītu. Viņš

būtu tīrs strauts un viņa no tā dzertu.

Slapēs tu noplaktu,

Mīlīgs es uzplūstu
Mutīti tvert.

Reti kur latviešu dzeja atrodam tik smalki noskaņotu jutu

izteiksmi. — Tikpat skaidri izskan daži citi neliela ap-

14. att. Juŗa Alūnāna rokraksts

mēra dzejoli, kam citāds jūtu raksturs. Pie tiem pieder Gotes

Gājēja dziesma naktī: Kas tu mīti debesīs, Vaimanas un sāpes

remdi; Ulanda Kapsēta tur kalna galā; Rukerta Dieva kal-

pošana: Lūk, vista iedzer ūdens lāsīti, Un tad tā acis cel uz

debesi.

Atdzejojuma sasniedz dzejas pilnību ari dažas ba 11 ada s,

kas pieder pie labākajām pasaules literātūrā. Savas izlases
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pirmajā vietā Alūnāns nostādījis fieines Lauru un Gotes Meža

tēvu, kas gan ari pēc mākslinieciskās vērtības ieņem šo pašu
vietu.

Reti kāds dzejas darbs pasaules literātūrā var līdzināties

Heines ballādai Laura (Lorelei). Visdziļākās, likteņa

traģikā noskaņotas jūtas še izsacītas visvienkāršākā un pie
tam vispilnīgākā veidā. Še ir priekšā simbolika, kas tikpat kā

mūsu acīm noslēptā dabas procesā radies priekšmets, kā puķe,

zvaigzne, neizprotami, bet brīnišķi skaidri atspoguļo un iztulko

mūsu jūtas. Alūnāns iedziļinājies Heines ballādā līdz galam,
to pārdzīvojis un latviski no jauna radījis, vērtībā oriģinālam
pilnīgi blakām nostādīdams. Izteiksmes vienkāršība, dabiskā
sirds valoda tur kā še, tikai tur vācu valodas ģēnijs to darina,
še latviešu.

Es nezinu tiešam, kā labad

Gan skumīgs esmu tads!

Sev pasaku vecu glabāt,
Uz to vien nesas man prāts.

Tā runā vienkāršais latvietis, vaļsirdīgi atklādams savas

neizprotamās sirds kaites. Un tad prāts saistās pie jumpra-
vas kalna galā, kas mirdz saules spožumā, saistās neatraisāmi,
kaut ari novestu nāvē. Visā pilnībā to Alūnāns izjūt un attēlo,
ievērodams ari rituma (jambu un amfibrachu) pārmaiņas.

Tikpat mākslīgi izstrādāts Gotes Meža tēva pār-

dzejojums. Simbolika šeit savienojas ar dabas mistiku, pārejot
drāmatismā.

Alūnāna rokās latviešu valoda top jauna, dzīva, ra-

doša. Kā jauni tiek priekšmeti, viņa dzejā priekšā celti: Vi-

ņam no matiem lentīti dotu, Viņam no galvas vaiņagu sniegtu.
Dažreiz tos iezīmē vienīgi īpašība: Viņš acis no maziņā ne-

griež nekur; Labu dien tu, skaistā; Tie treknie uz vien'roku

dodas. — Lietoti zīmīgi un tēlojoši epiteti: šmaugs augums,

spodri rīki, spodras zvaigznes, laipnā saule, ražens skats, jautri

upes pjūdumi, zeltaini mati, bāla mute. — Latviešu valodai

īpatnīgais izteicēja īpašības vārds, pievienodamies darbības

vārdam (izteicējam), līdz ar to zīmīgi tēlo priekšmetu: Slaika

un koša iet meitene. Mēness spīd tik bāls. Šī to mīļi bučo-

dama viņam lēna rokās krīt. — Ari darbības vārdi par sevi

rada daiļas gleznas: Daudz zobenu stirkšķēs un zibēs. Slāpēs
tu noplaktu. Mēness apblāzmo kapsētu.

Līdzīgus valodas līdzekļus lieto sava dzeja Hugenber-

ģers, kas dzejiska izteiksmē zināma merā uzlūkojams par Alū-

nāna priekšteci. Pie Hugeuberģera atrodam šādus teicienus: Kas
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še vārgs un nomērdēts, zaļš un brangs tur uzaugs godā. Laumiņu-

ja neatrodu, nosirgšu. Sirds nevar izpukstēt. Pārāk ko par tevi

košu mūžam nemīļošu. — Daži no šiem Alūnāna un Hugenberģera

izteiksmes līdzekļiem saskan ar tautas dziesmām, tā iztei-

cēja īpašības vārds: Balta zied griķu druva aiz visām druviņām;

balta gāja meitu māte aiz visām sieviņām. Skaista auga, netikusi*

Alūnāns ved pie pilnības tās mākslas dzejas for-

mas, ko vācu tautības dzejnieki (sākot ar Fūrekeru) bija pār-

ņēmuši latviešu literātūrā no citām kultūras tautām. Skaitā

Alūnāns dzejas veidus paplašināja. No antikajiem pantmēriem
vecajā rakstniecībā sastopami vienīgi heksametri. Tos lietoja
Elverfelds idillē Bērtulis un Maija, Hugenberģers idillē Rind-
nieka meita. Bet Alūnāns ieveda latviešu dzejā vēl ari citus

antikus pantus (Asclepiadeus primus, Archilochius quartus v.

c), kas principiāli no jaunlaiku metrikas atšķirdamies (pama-
todamies uz zilbju garumu, ne smagumu) nav varējuši latviešu

dzejā (tāpat kā vispār modernajā dzejā) iesakņoties. To tiesu

lielākas sekmes bij Alūnāna pārņemtajām romāņu dzejas for-

mām: trioletam, sonetām. Gan pirmais latviešu valodā iespie-
stais t r i o 1 c t s ir Alūnāna Vai atkal še tu, ziedu laiks? Loti

plaši Alūnāns lietojis soneta formu, gan lielā skaitā tos (sevi-
šķi pēc Rūkerta un Hervega) tulkodams gan ari oriģinālus sace-

rēdams. Šai formā, tikpat tulkojumos, kā oriģinālos, viņš iegulda
daudz patriotisku domu un sajūsmu, tā sonetos: Kad Mozu

cauri vadīju caur jūru (Rukerta), Ko, kalējs, kaldini (Rukerta),
Kas latvju valodā tu plaukdams augi, Uz kurieni jūs, latvieši,
nu skreita, Liktens mani ne par valdinieku.

Alūnāns atrod latviešu valodā līdzekļus izteikt to pašu dze-

jas saturu, kas ietverts lielajās kultūras valodās. Kur latviešu

valodai tomēr būtu kādi trūkumi, tur viņš centās tos novērst,
latviešu valodas izteiksmes spējas paplašinādams. Alūnāns

pirmais rada latviešu mākslas dzeju, kam

paliekama vērtība, tāda pat kā daudz vecākajām tautas

dziesmām. Ja pie šādas dzejas ari pieskaitāma tikai kāda daļa

viņa dziesmiņu, tad tomēr tās savā visumā, ari tanīs darbos,

kuru mākslinieciskā vērtība nav liela, liek drošu pamatu lat-

viešu mākslas dzejas sekmīgai attīstībai: modina latviešu tau-

tisko apziņu, pacel un stiprina latviešu nacionālismu.

Dziļāka ieskatu Jura Alūnāna dzejnieka darba, viņa dzie-

smiņu rašanās laikā un veidā var dabūt no viņa dziesmiņu

manuskripta (pieder Kaudzītes Matīsam, kam to dāvinājis
Indr. Alūnāns 1881. g., tagad Filologu biedrības īpašums). Tā ir

bieza klade, kam 170 lapas puses, paša Jura Alūnāna roku aprak-
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stltas dziesmiņām. Aiz tām dažas lapas izplēstas. Še ierakstītas

ap 140 dziesmas. Tā tad no visām viņa iespiestām dziesmām (ap

170) še iztrūkst tikai ap 30 dziesmu. No dažās vietās atzīmētiem

datumiem redzams, ka dziesmiņas uzrakstītas galvenā kārtā 1853

un 1854. gadā. Tās sakārtotas vispār chronoloģiski, tomēr tukšajās

lapas pušu vietās turpmāk ierakstot vēlāk sacerētas dziesmas. Šis

krājums bijis visumā manuskriptā noslēgts, kad Alūnāns stājies

pie 1856. g. izdotās dziesmiņu izlases sastādīšanas. Lielākā daļa

(vairāk kā 20 no 38) šaī izdevumā iespiesto dziesmiņu ir ari manu-

skriptā. Bet iespiestās ir pārlabotas. Tās, kā redzams no kādas

Klaustiņa piezīmes (J. A. raksti I, 6), pārrakstītas pārlabotā veidā

un citā ortogrāfijā vēl kādā citā burtnīcā (kas glabājusies Zin. Ko-

misijas bibliotēkā, bet tagad nav uzejama). 1856. g. iespiestās Alū-

nāna Dziesmiņas ir viņa vislabāko dziesmiņu izlase: vienkārt viņš

izraudzījis, ko turējis par vērtīgākām, otrkārt viņš tās pārlabojis.

Turpmāk izdotās iespiestas tikai ar tiem pārlabojumiem, kas pašā
šinī pirmajā manuskriptā. Kad pēc Jura Alūnāna nāves viņa brā-

lis Indriķis 1867. g. apgādāja Dziesmiņu otru izdevumu, tad viņš to

vairāk kā par pusi pavairoja (pie 38 dziesmām nāca 43 klāt). Ari

no klāt nākušām dziesmām ir apmēram puse pirmajā manuskriptā;
tās varētu būt ņemtas no otra (Klaustiņa pieminētā) manuskripta.
Bet kāda daļa še pavisam jaunu dziesmiņu, kā to izdevējs priekš-
vārdā piemin, še pat viņš ari atzīme, ka labi bieza grāmata J.
Alūnāna dziesmu Pēterpilī pazudusi. Bet jau pēc kāda gada šis

par pazudušu turētais dziesmu manuskripts atrasts Maskavā Valde-

māra papīros, šis, kā redzams, ir tas pats, kas uzrakstīts 1853. un

1854. g. No tā tad Indr. Alūnāns sastāda Dziesmiņu otru daļu, ko

iespiež 1869. g. Izdevumu chronoloģija tad nu nemaz nesaskan ar

sacerēšanas laiku. 1856. g. izdotās dziesmiņas sacerētas tanī pašā
laikā, kad pēc 13 gadiem otrā daļā iznākušās, pie kam agrāk iz-

dotajām ir vēlāki pārlabojumi un daudz lielāka dzejas vērtība

nekā vēlāk izdotajām.

Manuskripts dod iespēju sekot, kā veidojas Alūnāna dzeja.

Rokrakstā ir strīpojumi, pārgrozījumi, piezīmes; daža dziesma pār-

labojumā pārrakstīta. Pirmajā izdevumā (1856. g.) dziesmas vēl

pārlabotas. Vēlākos izdevumos iespiestās nav tāļāk grozītas.

Paraugam ieskatīsimies Gotes Erlkonig sākumā. Tulkojums
atrodas manuskriptā uz beigām divos uzrakstījumos. Pirmajam

virsraksts Slllfdjnu fcņninfdj. Tam pārrakstīts pāri Sftefdja teljroS

BHffnenS. Tikai otram uzrakstījumam par virsrakstu 2ftefd)a tefirnS.

Pirmajā uzrakstijumā pirmais pants šāds:

Sta§ roetjlu pa roeījju neriti jalji?

Taē tet>ro§, fa§ tolāš berjrninu flarjj.
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SBinfd) negreefd)aņ§ no beljrna nefur,

SBittfd} aectt fampj to un filtu turr.

Otrā rinda tad pā.labota: £a§ tet>ro§ un rofļfag roinfdj bcljrnu

flafjj. Trešā rindā befjrna vietā mafct. Otrā uzrakstījumā šis pats

pants:

®a§ fctintaug un fag jafjj tur pa nofti tif roeljl?

$aljbg ieb>g un pee frufjtim roinfdj) fpeefct) farou bebT.

SEStHfcr) aggi§ no mafina negreefdj nefur,

8Bi«fd) jceti un filtu u§ roīļfaņm to turr.

Otra rinda roinfd) pārstrīpots un vieta likts tag. Bet iespie-

dumā (1856. g.) pirmā rinda vēl pārlabota:

®ag jarjj un fag fteibf tur pa nafti tif roerjf ?

Redzams, ka pirmajā uzmetinājumā Alūnāns turējies ciešāk

pie oriģināla. Vēlāk viņš veido brīvāk, saskaņodams dzejisko iz-

jūtu ar latviskajiem izteiksmes līdzekļiem.

Nostādām vel blakām Ūlanda dzejoļa Die Kapelle tulkojumu

pirmajā uzmetinājumā un vēlākā iespiedumā.

Manuskripta:

® ap p cne.

®appene tur augfdjam ftafjbaljg,

Ģžfattoljē fluļf ug Icijag roeet\

Slppafjcfļd ug bruroag fafjbag
©anna puifeng jautri bfeeb.

23ef>bigi nu falna ftoanna,

©djeljltgt pcf)3 lirjla gaub,

$luffa palec! liljgofdfjana,

tin tag puifeng toaibag baub.

®alna reift gulbitg ffuljfi,
®ag fcfje lifjgfmi
©anna puift! ©Anna puift!
XetD arr buf)§ tur bfeefmina.

lespieduma 1856. g.:

®apf efjta.

®apjefjta tur falna galla

Sčoffattafjg uf leijag tocct',

pee uppeg maliet

©anna puifeng jautri bfeeb.

©djefjli, fdjerjli falna ftoanna,

©aufdn' raub pef>3 mirrona;

sHuffa paleef lifjgofdjana
Un fcrjng flaufaljg appaffd)d.

®apfef|ta reif gulbitg Hutjfi,
Stag fctje litjgfmi bfHjrooja;
©anna puiji! ©Anna puift!
Sero arr' bfeebaņ» falnina.

Manuskripta pirmā rinda ftarjbafjg pārlabots par rafjbaījg un

trešā rindā u§ bruroag par pee uppeg.

3) VALODNIEKS. Latviešu valodniecības lauka Juris

Alūnāns parādās par pi rm o celmlauzi. Jau pie dzejas
stājoties, savas dziesmiņas tulkojot un izdodot, viņam valod-

nieka nolūki. Viņš tos neizlaiž no acīm ari kā zinātnieks un

avīžnieks. Uz to viņam no vienas puses deva iemeslu tas ap-
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staklis, ka latviešiem, pie kultūras tiekot, atvērās pasaule, kas

viņiem līdztam laikam bija sveša; vajadzēja nosaukumu daudz

lietām un jēdzieniem, ar ko latvieši nupat iepazinās. No otras

puses viņu uz to skubināja dažu klaji un daudzkārt izsacītas

domas, ka latviešu valodai jānozūd.
Šādām domām Alūnāns stājās pretī ar atspē-

kojumiem vārdos un darbos, aplūkodams valodas nozīmi

vispār un latviešu valodas vērtību sevišķi, pie tam paraugos
uzrādīdams latviešu valodas spēku un jaukumu.

„
Valoda ir

brīnišķīga lieta. Kā kāds neredzams spēks viņa pārvalda cil-

vēku domas, prātu un sirdi. Lai draugs ar draugu saietas, lai

jauneklis līgavu apsveicina, lai tēvs dēlu pamāca, lai meita ko

no mātes izlūdzas, visur tas notiek caur valodu." Citi (tā mā-

cītājs Berkholcs) spriež, ka latviešu valodai jāmirst. Nē, Alū-

nāns saka, ļaudīm var visu atņemt, bet Dieva doto valodu ne-

viens nespēj tiem atņemt. Gan ir latvieši, kas paši no sevis

kaunas un pie gaismas nākuši no latviešiem atšķiras. To ie-

vērodams, Alūnāns saka; „Turiet savu tēvu valodu godā un

cienā, un jums labi klāsies virs zemes. Jo kas sevi pašu negodā,
to ari citi negodās." Latviešu valoda ir tik spēcīga un dzīva,
ka tā var no savām saknēm radīt apzīmējumus līdz šim nepa-

zīstamiem jēdzieniem lielā daudzumā. Zināms, tā vēl maz iz-

kopta, bet pamats tai stiprs, kas spēj saturēt jo lielu ēku.

Alūnāns tad nu meklē augšā vārdu saknes gan lat-

viešu pašu, gan radnieciskās, sevišķi leišu, valodās un no tām

atvasina jaunus latviešu vārdus. Tādā kārtā Alūnāns ieved

latviešu rakstniecībā ap pieci simti jaunu vārdu. To starpā ir:

ceļot, atkārtot, izraksts, noraksts, veikals, valdonis, māksla,
kareivis, saraksts, burts, atdzimšana, namdaris, ārzemes, skā-

be, galms, apziņa, saeima.

Viņš norāda uz dažiem piedēkļiem latviešu valodā, ar ku-

riem var celt jaunus latviešu vārdus. Attiecībā uz- šādu atvasi-

nāšanu Alūnāns piezīmē, ka še ievērotie valodas likumi nav vis

izperinājušies rakstītāja galvā, bet latviešu valodā atronami

jau no mūžības. Tur ir galotne — tava, piem. maltava, karāta-

vas. Tad var ari sacīt: ceptava, mazgātava, dzertuve. Ar

galotni — nieks var atvasināt vārdus: padomnieks, dziesmi-

nieks, ratinieks, galdnieks, maiznieks, skolnieks (ko A. lieto vē-

lāka „skolotāja" vietā). Ar galotni — nice (—nica) atvasina

vārdus: zvērnice, siltumnice, ķieģeļnice, ķēvnice, iesalnice. Ar

galotni — āja apzīmē vietu, kur zināmi priekšmeti atrodami

lielā pulkā: krūmāja, bedrāja, kalnāja. Tautu jeb iedzīvotāju
apzīmējumiem Alūnāns pēc agrākiem paraugiem (valmierietis
v. c.) izlieto galotni — ietis, vai ari — nieks. Kur agrāk sacīja:
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estreiķeris, amerikaneris, riemeris, tur no Alūnāna laika saka:

austrietis, amerikānietis, romnieks. Zemju apzīmējumus sāka

no Alūnāna laika konsekventi lietot ar galotni — ija: Anglija,

Francija, ne vairs englenderu zeme, spranču zeme v. t. t. Alū-

nāns norādīja, ka lietvārdi ar galotni — ība atvasināmi ari no

participiem, piem.: dalāmība, izplešamība.

Bet ne visi Alūnāna celtie vārdi izrādī-

jās par dzīvības spējīgiem, ari ne visi viņa uz-

rādītie atvasināmie paņēmieni. Viņš ieteica tautu vai cilts

vārdus atvasināt ari ar galotni — ēns, īpaši tos tautu nosau-

kumus, kas cēlušies no kāda cilvēka vārda: izraelēns (-izraē-
lietis), izmaelēns (-izmaelietis), midianēns (-midianietis). Tā-

pat nav varējuši pastāvēt vārdi: mācītava (skola), skatītava

(teātris), svētnieks (priesteris), ērmnieks (mērkaķis). Pēdējā
laikā uziets rokrakstā Alūnāna „viedamo vārdu saraksts", no

kuriem tikai maza dala nākusi lietošanā. Tur ir, piem., vārdi:

Bauch — pilvs, Baumzūchter — čēpinieks, bedienen — tarnot,
bedūrfen — veikalot. Laba dala no šiem vārdiem ņemta tieši

no leišu valodas. Jāpiebilst, ka ari Alūnāns pats maz lietojis

minētajā sarakstā atzīmētos vārdus. Lai ari teorijā viņš vienā

otrā reizā novirzījās no pareizā ceļa (tā, piem., svabadi pār-

ņemdams vārdus no leišu valodas, it kā tā būtu latviešu valo-

das dialekts), tomēr praksē viņu vadīja smalka valodas sa-

jūta, tā ka lielu lielā dala viņa rakstos lietoto jaunvārdu tikuši

par latviešu valodas īpašumu.

Daži no Alūnāna jaunvārdiem lietoti vēlāk ne tai

nozīmē, kādu viņš tiem devis. „Viedamo vārdu sarakstā"

atrodam šādus vārdus: Abteilung — atdalījums, Aufnahme des

Inventariums — rakstība, bestechen, beschenken — balvot,

Empfindlichkeit — jautrība, fiandel — vērstniecība, Recht —

prāva, Richter — prāvnieks, ūben — pratināt, Verrat — izde-

vums. Interesanti šais piemēros novērot, kā Alūnāna gars

darbojas, minētajiem jēdzieniem dodams vārdus.

Cik lieli jaunu vardu atvasinataju, šai gadījuma

Alunana, nopelni, uz to norada Mulenbachs (Druva 1912,

824). Viņi mums devuši iespēju viegli un vienkārši izteikties, kur

bez viņu pūliņiem butu jāstostās. ..Tagad p. p. mums vārds at-

kārtot tik parasts un mīļš, ka viņu lietojam neskaitāmas reizas

dažādos gadījumos. Bet cik grūti bija šo nojēgumu apzīmēt, iekams

J. Alūnāns nebija radījis šo vārdu? Palūkosimies savās vecajās

vārdnīcās, kā tur atlīdzina vārdu wiederholen. Langes vārdnīcā šī

vārda pavisam trūkst, tāpēc ka viņš to nav spējis pārtulkot latvie-

šu valodā; Stendera vārdnīcā lasām: wiederholen, repetiren den
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Chatechismus, to bērnu mācību no jauna iesākt, atkal pārvaicāt,

pārklausīt. Bet vai tad no jauna bērnu mācību iesākt, atkal pārvai-
cāt, pārklausīt tas pats, kas mācību atkārtot?Kāpēc Stenders tā tul-

kojis? Tāpēc, ka to laiku vēl nebija latviešu valodā radies vien-

kāršais jaunais vārds atkārtot." Tāpat ceļot tagad pieder pie vis-

parastākiem vārdiem. Stendera laikā viņa nebija. Stenders tulko

vācu reisen ar: ceļa iet, ceļu iet, staigāt, ietin iet.

Alūnāns pirmais griež vērību uz to, kā sveši vārdi

pārrakstāmi latviešu valodā. Viņš uzstāda par likumu,
ka tie latviski tā jāraksta, kā tos svešās valodās izrunā, un ka

latviskās galotnes pieliekamas pie svešo vārdu saknes. Viņš

norāda, ka grieķu un latīņu valodas nepazīst skaņas z, bet

tikai s. Tāpēc jāraksta Sofokls, ne Zofokls, senāts, ne zenats.

Viņš lieto soneta, ne zoneta. Būrģera stāstu dzejas virsrakstu

Der Kaiser und der Abt viņš pārraksta Kaisars un abbats. No

svešām valodām viņš pārliek latviski: Barnabas — Barnaba,
Jūdas — Juda, Pompejus — Pompejs, Pļautus — Pļauts, Inno-

cens — Innocents, Prometheus — Prometejs, Jeremias — Je-

remijs, Julius — Jūlijs, Pharao — Faraons, Dido — Didona,
Juno — Junona, Xenofon — Ksenofonts, Pallas — Pallada,
Cēres — Cerera, Venus — Venera. Alūnāns saka, ka vācu

valoda pie šādiem transskripcijas likumiem neturās un ka vi-

ņai tādi ari nemaz nav tāpēc vajadzīgi, tā ka vārdus nemaz ne-

loka. Bet ja vācieši svešus vārdus grib latviešu valodai uz-

spiest tādus, kā tie viņus runā savā valodā, tad tā nevien sme-

jama lieta, bet ar latviešu valodu nemaz nesader. — Ari pār-
ņemtos mēnešu nosaukumus latviski Alūnāns rakstā tā, kā tojs

lieto vēl tagad: ne Janwar, Wewrar, Merz, April, Mci, Juni, kā

agrāk rakstīja, bet: Janvāris, Februāris, Marts, Aprilis, Maijs,
Junijs v. t. t.

Alunans ir ari pirmais, kas atklāti (Dziesmiņu pēcvārda)
izsaka domas par latviešu ortogrāfijas radikālām pār-

grozībam. par jaunās ortogrāfijas pamatprincipiem, piebilz-
dams, ka tā „jau daži gribējuši latviešu rakstus pārgrozīt." Pēc

šīs apzīmē ar c, tfcrj ar č, far z, fdč) ar žu. t. t. Par

garuma apzīmējumu lieto jumtiņu.
Alunans sniedz šadu paraugu: Klussums visapkārt bij. R6-

bežneeku vvaddons sawus ļaudis tā bij izdallijis, ka konterbandnee-

keem teešām bij slazdos eekšā jaeekrit, un uz to ceetako bij pee-

kodinajis, laj nevecns nekustas un ne vārdu nepīkst.

Ar visu to, ka Alūnāns dažā vietā kļūdījies, viņš latviešu

valoda ienesis tik daudz jauna, tik daudz rosīgas dzīvības un

noradījis tik pareizi viņas turpmākos attīstības ceļus, ka viņš uz-

lūkojams par latviešu jaunās literāriskās valodas nodibinātāju.
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4) AVĪŽNIEKS UN ZINĀTNIEKS. Ja Valdemārs avīžnie-

cībā parādās par sabiedrisku darbinieku, tad Alūnāns še_ ir

vairāk zinātnieks, kas tas atziņas, pie kuram viņš pats nācis,

izplata tautā, kas pamāca un dod labus padomus. Gan ari Alū-

nāns skubina uz sabiedrisku darbu, bet tam tikai teorētiska no-

zīme; par šāda darba organizētāju un darītāju viņš nekad ne-

tiek. Viņš jau ari pats savā personīgā dzīvē nekad nav ieguvis
saimniecisku neatkarību. Bet vienmēr viņš domā, pētī un ie-

rosina citus domāt, pētīt, ari par sabiedriskām lietām.

Zinātņu izplatīšanai un pamācībai Alūnāns vispirms izlie-

toja Mājas Viesi, vēlāk Pēterburgas Avīzes. Starplaikā, kad

viņš no Mājas Viesa bija atstājies un Pēt. Avīzes vēl neiznāca,

15. att. Sētas, Dabas,

Pasaules titullapa

viņš mēģināja nodibināt pats savu

orgānu rakstu krājumā Sēta,

Daba, Pasaule. Grāmatas

ievadā, kam likta par motto pa-

zīstamā dziesma Nevis slinkojot
un pūstot, viņš lasītāja priekšā no-

skaidro savus centienus. Latvie-

šiem ir gan skolas, bet trūkst grā-

matu, kas koptu ne tik sirdi, bet

ari prātu. Nav sevišķi grāmatu

par lauksaimniecību un dabas zi-

nātnēm; nav ari ne biedrību, ne

laikrakstu, kas rūpētos par šādu

zinātņu kopšanu un izplatīšanu.
Abas latviešu avīzes maz ko par

tām stāsta. Jelgavas Latviešu

Avīzes, kā jau baznīcas avīzes

būdamas, strādā sirdij, nevis prā-
tam. „Mājas Viesis" nu gan ap-

ņēmies barību priekš prāta dot, ■

bet savu solīšanu maz izpilda un

arvien vēl labprāt pie misiones

ziņām turas, kas taču pēc patiesī-
bas Jelgavas baznīcas avīzei pie-
krīt." Vācu valodā nāk uz trīs-

desmit pasaulīgam grāmatām viena garīga, latviešu valoda

otrādi: uz trīsdesmit garīgām grāmatām viena pasaulīga.

Pirmajā Sētas, Dabas, Pasaules burtnīcā (sk. 15. att.)
dažāda satura raksti, kas atiecas pa lielākai daļai uz saimnie-

ciskām lietām un dabas zinātnēm. Otrā burtnīcā ir statistika

par krievu valsti. Starpā iemetināti daži stāstiņi, kas „še va-

jadzīgi, lai neskolotiem ļaudīm grāmata neapnīk. Jo viņiem ar
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skaitļiem vien nepietiek; viņi paraduši viegli lasīt un tāpēc
tādu grāmatu, pie kuras visai daudz jādomā, tūliņ pašā pirmā
acu mirklī pie malas mestu." Trešajā burtnīcā bez dažiem

Alūnāna paša rakstiem un dzejoļiem ir Zvaigznītes apcerē-

jums par tautas dziesmām un krājums piebaldzēnu, nītauriešu,
raudeniešu tautas dziesmu. Alūnāns še piesprauž piezīmi, ar

ko ierosina latviešu tautas dziesmas krāt. — Trešajai burtnī-
cai pieliktajās piezīmēs (kas iespiestas uz vākiem) viņš at-

spēko sava pasākuma pretinieku domas un

uzskatus. Daži tādas lietas nosauc par niekiem, kas lat-

viešiem neder. Uz to atbildams, ka latvieši dzenas pēc gudrī-
bas un spej to saņemt. Citi latviešiem zinības nenovēl aiz skau-

dības; tie augstākās skolās bijuši nezin, „cik augsti savu snuķi
celt", un paredz, ka viņi, ļaudīm gudrībā pieņemoties, top par
citu apsmieklu. Ir ari daži vientiesīgi latvieši, kas iebilst, ka

viņus šādas gudrības nevedot debesīs. Tiem atgādināmi Kristus
vardi: „Esat gudri kā čūskas."

Sētas, Dabas, Pasaules ceturto grāmatu izdeva Kronvalda Atis

1873. g. Tad šo izdevumu turpināja 1889. g. Tērbatas studentu

grupa, kas pulcējas ap Letoniju, pievienojot zinātniskiem rak-

stiem ari belletristiku. Pie galvenajiem līdzstrādniekiem piederēja
Kārkluvalks, Plute (Olavs), Pavasaru Jānis (Veismanis), Zeibots.

Līdz 1893. g. iznāca s—B. burtnīcai.

Plašāks patstāvīgs, tomēr nepabeigts zinātnisks darbs ir

Tautas saimniecība, kas iznāca pēc Alūnāna nāves,

1867. g. Par pamata šūniņu sabiedrībai (tautai) Alūnāns uz-

lūko ģimeni (familiju). Lai varētu labāk savas vajadzības ap-

mierināt, ģimenes sabiedrojas draudzē, draudzes ciltī, ciltis

tauta. Kas ģimene mazumā, tas tauta lielumā. Tauta izpilda
dažādus amatus. Uz nodarbošanos dažādībām dibinās kārtas,
kas katrā tautā vairāk vai mazāk attīstījušās. Tās pa daļai

cēlušās no kariem: uzvarētāji palika par kungiem, uzvarētie

par kalpiem. lesākumā kārtas cieši norobežotas, ka nevar par-
iet no vienas otrā; vēlāk tās tuvinās cita citai, tā ka starpību iz-

taisa viņu nodarbošanās un ne viņu īpašas brīvestības. Šīs
kārtas nestāv cita citai riebdamas ceļā, bet labā saimniecībā

der cita citai par atspaidu. Katrs strādā savā vietā sev un

reiza ar to citiem par labu. Rūpes par ģimenes labklājību
pārvēršas rūpēs par draudzes un tālāk par tautas labklājību. Jo
vairāk tautā tādu ļaužu un ģimeņu, kas savu labumu ierauga

tautas zelšanā, jo vairāk tāda tauta pieņemas spēkā un mantā.

Še Alūnāns met skatu uz latviešiem, salīdzinādams

tos ar angļiem. Latvieši nav mācījušies veicināt vispārīgu labumu.

Alunans
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„Viņi katrs tikai priekš sevis dzīvo; viņi vēl nav atzinuši, ka ja

pats mazais zariņš pie koka pūst, tūlīt viss koks pūst, un ka, ja
viss koks nokalst, ari katram zariņam līdzi jācieš un līdzi jāno-
kalst. Tāpat iet ari ar tautu, kas kokam līdzinās. Tāpēc nu, ka

latvieši turas pie tiem vārdiem: Kādas bēdas man par citiem, kad

tik man labi iet, tad es esmu ar mieru, — tāpēc ari latvieši stāv

tādā novārtā, un tāpēc viņi ari tādā nabadzībā dzīvo. Turpretim

angļi, kas savu laimi atrod tautas laimē, viens priekš visiem un

visi priekš viena rūpējas. Tāpēc angļi ir slavena un varena tauta;

tāpēc katrs anglis, starp svešniekiem būdams, jūtas tik drošs, kā

savā tēvu zemē būdams, jo viņš labi zina, ka pārestību, kas viņam

notiek, visi angļi tūlīt ierauga par pārestību, kas visiem angļiem
notikusi. Un kad nu angļi paspēj ko izdarīt, tad ikviens sargās

angli aiztikt."

Alūnāns runā ari par kommūnismu un sociālismu,

tos turēdams par aplamībām. Ja kommūnismu aplūkojot ar prātu,
tad tas izrādoties par neizvedamu. Ja visas mantas vienādās daļās

ļaužu starpā izdalītu, tad pēc kāda laika tās būtu atkal nevienādas,

jo ļaudis nevienādi. Pēdīgi vairs nevienam nekā nebūtu, jo ik-

katrs, uz cita mantu palaizdamies, labāk slinkotu, nekā strādātu.

Runādams par sociālismu, Alūnāns norāda uz Roberta Ovena.

Sent-Simona un Furjē mācībām. Dzīvi pēdējā projektētos lielajos

namos, falansteros, Alūnāns atrod par apnīkstamu, ja atmet visus

izpušķojumus: tanīs paredzētais dzīves lētums neatsvērtu to ka-

pitālu, kas izietu visus ciemus un pilsētas noplēšot un to vietā ceļot

falansterus. — Grāmatai (Tautas saimniecība) pievienots priekšā

Indriķa Alūnāna sarakstītais Jura \. dzīves apraksts.
Pie Alūnāna zinātniskiem rakstiem pieder vēl tirdzniecībā at-

rodamo stādu a])rak s t i. Tos viņš sastādījis, mācīdamies

Mežu akadēmijā, sakarā ar savām studijām (kā Tērbatā tautas

saimniecību). Grāmatā sakopoti, tie iznāca pēc Jura Alūnāna nā-

ves ar titulu: HJcafaiS bot)bneef§ jeb ifftnņftifdjono par bafdjatV
bcem jtat)beem, fa§ anbele atronaf)» no $urra SllUmana. 1873.

Grāmatā diezgan plaši aprakstīti tie pa lielākai daļai svešzemju
stādi, kas latviešu vidū pazīstami kā uztura, baudu, greznuma,

ārstniecības līdzekļu devēji: lējās krūms, kafijas koks. rīsi, cu-

kura niedre v. c. Ari še Alūnāns pārveido vārdus sakarā ar viņu

izcelšanos; viņš raksta: £eja fruljmš, faffcja fof)f§, fifjaaS fottfš, s£ro=

roanfag elmjfcE).

Alūnāna prozas valoda tīrāka par toreiz literātūrā

parasto un pa daļai iet jaunus ceļus. Ari še sastopami viņa
celtie vārdi. To starpā ir Tautas saimniecībā: turta (Vermo-
gen), nepastarpināts (unmittelbar), attīstīties. Tomēr šādu
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jaunvārdu nav Alūnāna prozas rakstos daudz. Tautas saim-

niecībā uzejam nelatviskos: skunsts, lone, dišleris, cimermanis,
skunstnieks, andele v. c. Dažu šo vārdu vietā Alūnāns pats lat-

viešu literātūrā ievedis citus, latviskus. Zinātnes populārizē-
dams, viņš no nelatviskiem, bet latviešiem saprotamiem vār-

diem nav izvairījies, cenzdamies pirmajā kārtā pēc tautas pla-
šākām dalām saprotamas izteiksmes. Viņš prozā nav tādā

merā latviski īpatnīgs un priekšzīmīgs kā dzejā. Nevien vār-

dos, bet ari teikumu salikumā viņam vēl daudz nelatviska,

īpaši viņam vedas, pēc vācu parauga, darbības vārdu virzīt uz

beigām.
Piemērs: <$<fyxf)ba familijct bftfjroofcņana jāto irr labhata un

roeeglafa; fdje miffi lob/gerfi labbi finnabami, fa bef)ba§, fa§ roeenam

u§naf)l, arri ofjtram jajeefdj, un la preefi, lo roeen§ baubn, orri oljtram

pecfctjfirti, — ar faroeenoteem fpeljfeem u§ roecnu pafdm meljrli b[cn=

nat)§, un fur fpefjfē irr, tur arri roarra ir, tur arri fefme§ irr. (Tautas

saimn. 1. Ip.)

Paliekama Juris Alūnāns pametis maz. Tomēr viņš lat-

viešu rakstnieku starpā ir pirmais, kas pametis ari

kaut ko paliekamu (dzejā). Sevišķa nozīme viņam ar

to, ka viņš uzsācis darbus, kas slēpa sevī auglīgus attīstības

dīgļus, un aizkustinājis jautājumus, kas latviešu rakstniecībā un

dzīvē turpmāk izrādījušies par pamatjautājumiem.

Literatūra. Jura Alūnāna raksti. Sakopojis R. Klau-

stiņš. Pēterb. A. Gulbja apgādībā. 2 daļās. Universālā Bibliotēka

Nr. 177/80 v. 181/183. levadā Klaustiņš plaši aplūko A. dzīvi un

darbus. Otrā daļā A. vēstules — J. A. piemiņai, Jelg. L. Biedr.

Rakst. Nodaļas izdevums 1903. — Ādolfa Alūnāna J. A. dzīve,

Jelg. 1910. —
Tā paša J. A., levērojami latvieši I, 1887. — Teodora

J. A. dziesmiņas, Tautas rakstnieki, Rīgā 1913. — R. Vidzemnieka

J. A., Balss 1901, 10—17 nr. — Antona J. A. un viņs kulturelie cen-

tieni, Latv. Izgl. Biedrības Gada Grāmata IV, 1912.
—

E. Blanka,

J. A., Latv. tautiskā kustība, Rīgā 1921, 116—123; tas pats raksts

grāmatas jaunā izdevumā: Latv. tautas atmoda, Rīgā 1927, 112—

118.
— R. Klaustiņa J. A. kultūras ideju strāvās, Druva 1914. —

K. Mūlenbacha Par kādu J. A. vēl neiespiestu rakstu, Druva 1912,

7 b.
— J. A. Kopoti raksti. I. A. Gobas biogr. ievads, piezīmes un

redakcija. Ar doc. L. Bērziņa apcer, par J. A. dzeju. Rīgā, 1930.

3. BARONS

Valdemāram un Alūnānam nostājas kā trešais blakām Ba-

rons. Ar tiem kopā viņš pieder pie Tērbatas latviešu studentu

pulciņa; ar tiem viņš satiekas Pēterpilī pie Pēterburgas Avī-
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zēm. Kad Alūnāns nošķiras nost un beidz savu mūžu, Barons

aiziet ar Valdemāru uz Maskavu un, gan savrup darbodamies,
ar viņu laiku pa laikam tiekas. Tautas atmodas gados nedzird

Barona vārda tik stipri daudzinām kā viņa biedru; tomēr ari

toreiz viņš nav darījis mazāk nekā šie. Uz viņa pleciem gulēja
tas nopietnais, nepieciešamais darbs, bez kura nekādi centieni

nevar sakņoties. To viņš klusu un ar sajūsmu strādāja pie Pē-

terburgas Avīzēm, tāpat ari Maskavā, kad še no visām pusēm

saplūda kopā tautas gara mantas. Ar šo kluso darbu, ko pa-

balstīja viņa garais mūžs, viņš tad ari uzcēla savam laikmetam

un latviešu literātūrai paliekamāko pieminekli: Latvju Dainas.

Krišjānis Barons dzimis 31. (19.) oktobrī 1835. g. Struteles

muižā, kur viņa tēvs bija par vagaru. No astoņiem savu ve-

cāku bērniem Krišjānis bija pēdējais. Mūsu rakstniekam bija

pusotra gada, kad viņš līdz ar vecākiem pārgāja uz lii, kur

tēvs atkal bija par vagaru. Septiņus gadus vecam Krišjānim
nomira tēvs. Māte palika ar mazākajiem bērniem vēl kādu

gadu Ilē, tad dabūja Cirolē moderes vietu. Desmit gadu vecu-

mā Krišjāni ņēma pie sevis viņa māsa Kristīne, kas bija pre-

cējusies ar Dundagas Vecmuižas vagaru Kronberģi un pati

izpildīja moderes vietu. Pēc kāda pusgada audžu vecāki pār-

gāja tādā pat vietā uz Dundagas Valpenes mazo muižu, ko Kriš-

jānis tad nu uzlūko par savām mājām, skolas apmeklēdams.

Barona dzimta cēlusies Struteles pagastā. Krišjaņa Ba-

rona tēvs dzimis Struteles Pladaru mājās, kur tēva tēvs bija par

saimnieku. Tēva tēvam bija divi dēli: Juris (Krišjāņa tēvs) un An-

sis. Pēc sievas nāves tēva tēvs apprecējās otrreiz un pēc pāris ga-

diem ari pats nomira, kad Jurim bij ap 18 gadu. Pamāte drīz vien

apprecējās no jauna un dzimtkungs viņas vīru apstiprināja par

Pladaru māju saimnieku. Agrākā saimnieka dēli nu vairs ilgi tēva

mājās nepalika. Ansis aizgāja uz muižu par zirgu puisi, bet Juris

uz Maikužu mājām, kur viņa māsa bija ieprecēta par saimnieci.

Maikužās Juris apprecēja Struteles ĀJulauku saimnieka meitu Eņ-

ģeli Brikšķi. Viņiem Maikužās dzima septiņi bērni: sešas meitas

un viens dēls. Tad Juris ar ģimeni pārgāja uz Struteles muižu,

kur dzima Krišjānis. Krišjāņa Barona tēvs mira 1843. g. 47 gadus

vecs, bet māte 1884. g. 91 gadu veca. Krišjāņa Barona māsa Kri-

stīne kalpoja Ciroles muižā, turpat ari Kronberģis par jātnieku.
Kad Ciroles īpašnieks barons Osten-Sakens mantoja Dundagas

muižu, viņš ņēma UZ šejieni ari Kristīni un Kronberģi, kuri tad

Dundaga saprecējās.

Latviski lasīt Baronam ieradīja mājas vecāka masa (Anna).
Skolā viņš sāka iet 8 gadu vecumā uz Dobeli, kur mācījās
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kada pirmskola vāciski lasīt un rakstīt. Pēc gada viņš mācī-
bas turpināja pie kada galdnieka. Uz Dundagu pārgājis, viņš
apmeklēja Kubeles skolu, kur darbojās par skolotājiem Duns-
berģis un Malberģis. Še viņš mācījās divus gadus. Būdams
12 gadus vecs, Barons aizgāja uz Ventspili, kur apmeklēja ele-
mentarskolu un pec diviem gadiem apriņķa skolu, ko beidza di-

vps gados.
_

1852. g. viņš iestājas Jelgavas ģimnāzijā. Šai pašā
laika mācījās še kadu klasi augstāk ari Juris Alūnāns, ar kuru
Baronam tomēr neizdevās

tikties. Viņš grieza vērību

ari uz Valdemāru un lasīja ar

sajūsmu viņa 300 stāstus.

Ģimnāzijas kursu Barons bei-

dza 1856. gadā, dabūdams

XIV. klases rangu. Tanī pa-

šā gadā viņš aizgāja uz Tēr-

batu studēt matēmatiku un

astronomiju. Viņš tūliņ uz-

meklēja Valdemāru un tika

latviešu studentu pulciņā par
vienu no vadošiem, visrosī-

gākiem darbiniekiem. Viņš

nodarbojās ari literāriski un

laida savus pirmos rakstus

Mājas Viesī. Vasaras brīv-

laikos viņš apceļoja Latviju,
sevišķi viņam mazāk pazī-
stamo Vidzemi. Ziņas un

domas par savu dzimteni

Latviju un par latviešiem

viņš sakopoja grāmatā: Mū-

su tēvzemes aprakstīšana
(1859. g.).

Līdzekļus skolas

laikā Barons dabūja no da-

16. att. Krišjānis Barons

ap 1866. gadu

žādiem avotiem. Tikai Dobelē un pie galdnieka mācībā

ejot, viņu apgādā māte. Kubelē un Ventspilī viņu sū-

tīja skolā Kronberģis. Jelgavas ģimnāziju pirmo gadu

apmeklējot, deva skolas naudu un maksāja pensiju, uz

ģenerālgubernātora Suvorova uzaicinājumu, lies dzimts-

ktmgs (barons Homērs), otru gadu palīdzēja Kronberģis;
vēlāk viņš mācīja bērnus policijmeistara un kādā polu
muižnieka (Kolčakovska) ģimenē. Augstskolu apmeklējot

89
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nāca palīgā radi. Galā visi avoti izsīka un Baronam bija 1860. g.

Tērbatā jāatstāj, kad viņš jau bija visus priekšmetus noklausī-

jies un vēl tikai bija jānoliek daži eksāmeni. Pēc tam viņš pus-

otra gada nodzīvoja Dundagā, mācīdams radu bērnus.

Barons 1862. g. aizbrauca uz P ē terp i 1 i, kur sāka iz-

nākt Pēterburgas Avīzes. Pie tām viņš no paša sākuma

ņēma visciešāko dalību un no 1862. gada beigām līdz avīzes

slēgšanai 1865. g. jūnijā bija par tās īsto redaktoru, tai veltī-

dams visu savu darbu un laiku.

Pēterpils Ķeizariskās ģeogrāfijas biedrības uzdevumā Ba-

rons sastādīja rakstu rādītāju par Baltijas pirmiedzīvotājiem
(yKa3aiejib couHHemH o KopeHHMxi> 3KHTejiflx

r

b IlpHčajīTiHCKaro
Kpan. Pētrb. 1869), īsumā atzīmēdams ari uzrādīto rakstu sa-

turu. Pēterpilī Barons ari apprecējās ar Dārtu Rudzīti, kas uz

sevi uzņēmās ģimenes saimnieciskās rūpes līdz sava mūža

galam (1914).
No Pēterpils Barons aizgāja 1N67. g. uz Maskavu un

drīz pieņēma mājskolotāja vietu bagātā krievu muižnieku

Stankeviču ģimenē, Voroņežas guberņā. Šai vietā viņš nodzī-

voja ilgus gadus. Barons pavadīja savus audzēkņus uz eksā-

meniem Maskavā un uzturējās še ari ziemu kopā ar savu au-

dzēkņu ģimeni. No 1880. g. līdz pārnākšanai uz Rīgu viņš bija

par vācu valodas skolotāju Marijas sieviešu ģimnāzijā. Tādā

kārtā Barons varēja ņemt dalību Maskavas latviešu dzīvē.

Maskavā bija pārnācis dzīvot ari Valdemārs. Ap to pašu
laiku (1867. g.) še ieradās Brīvzemnieks. Ar šiem trim darbi-

niekiem priekšgalā Maskavas apzinīgie latvieši ķērās pie da-

žiem kopdarbiem. Tika iekustināta latviešu tautas gara

mantu krāšana. Galvenās rūpes šai lietā uzņēmās Brīv-

zemnieks. Par šiem darbiem tomēr interesējās viss maskav-

nieku intelligences pulciņš, par tiem apspriezdamies un tiem

sekodams.
_

Darbiem paplašinoties, izrādījās par nepieciešamu
tos dalīt. Še tad nu Barons ņēma savās rokās tautas dziesmas,

nošķirot tās no citām burtniecības nozarēm.

Turpmākais Barona mūža cēliens tad nu veltīts latviešu

tautas dziesmu kārtotāja darbam. Lai ari ārē-

jie dzīves apstākļi mainās, viņš paliek dienu pie dienas šai

savā darbā. 1893. g. viņš pārnāk uz Rīgu un dzīvo vispirms

pie sava dēla daktera K._Barona, bet 1904. g. aiziet ar savu

dzīves biedri dzīvot uz Āgenskalnu. — 1909. g. uzcel Dom-

brovskis latviešu rakstniekiem Mīlgrāvī Burtnieku māju un kā

pirmo še aizved Pūpolu svētdienā sirmo tautas dziesmu kār-

totāju Barona tēvu. Še Barons pavada dažādas dienas, pār-

dzīvo, var sacīt, pašās krusta ugunīs kara laiku, še nomira ari

Cīnās
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viņa dzīves biedre, un viņš palika gluži viens. Latvijas valstij

nodibinoties, sāk par viņu vairāk domāt, rodas ari iespēja par

viņu vairāk gādāt. Viņu iecel par Latvijas universitātes goda

biedri, piespriež viņam pietiekošu pensiju no valsts līdzekļiem.
1919. g. viņš pārnāk atkal uz Rīgu un dzīvo sava dēla ģimenē,
vasaras pavadīdams Siguldā valdības piešķirtā īpašumā, Gau-

jas krastos. No 1922. gada rudens viņš top gurdāks un slēdz

uz mūžu savas acis Rīgā 8. martā 1923. g. Viņu paglabā, laužu
masām piedaloties, 14. martā Gertrūdes kapos blakām Valde-

māram un Brīvzemniekam.

Barons sāka darboties rakstniecībā kā students, mēģinājās

dažādos literātūras veidos, strādādams pie Pēterbrugas Avī-

zēm, un sava mūža pēdējo cēlienu veltīja vienīgi latviešu tautas

dziesmu sakopošanai.
Studenta gados Barons sarakstīja Baltijas ģeogrāfiju ar

titulu: āftufjfu teljtofemmeS ajjrafftifdjana un bafd)t Jjeeltffttmi
irjfumd fauemti. ©ralņnattua prceffdj ffoljlaljm un marijanm.

pee C53. 21. Net)t)era, 1859. Šī pirmā ģeogrāfija, sarak-

stīta par tuvāko latviešu tēviju no latviešu viedokļa. Pēc kār-

tas še sniegtas īsas, bet diezgan pamatīgas ziņas par Kurzemi,

Vidzemi un Igauņu zemi, atzīmējot lielumu, iedzīvotājus, kal-

nus, ūdeņus, dažu vietu, īpaši kalnu un upju, īpatnības attēlojot.
Tad dots sakarīgs pārskats par Baltijas zemes klātnēm, klimatu

un ražojumiem. Beigās pielikts plašs Baltijas un apkārtnes
tautu raksturojums: ®urfetrrmeS un SBtbfemmeS tautaS un taimiņu

tauta*, toiHHu bufjfdjanaß un rnallobas*. Tautas, celdamās no

viena senča, visas savā starpā rada. Tāpēc ķildas un nievas

tautu starpā jāpieskaita netaisnības, muļķības un apgrēcības
darbiem. Krievijā dzīvo vairāk nekā simts dažādu tautu. Mā-

cītas tautas un mācīti, "gudri cilvēki par to gādā, „lai tautu strī-

diņi iznīktu un katra tauta varētu savu valodu un savas tēvu

tēvu ierašas turēt cieņā un godā." Pēc īsa pārskata par pasau-

les tautām Barons apstājas pie Eiropas iedzīvotājiem, izcel-

dams īpaši trīs rāsas: ģermāņu, slavu un romāņu, un sniedz tad

plašāku apcerējumu par latviešiem un leišiem. No-

rādīts vispirms uz šo tautu vietu citu starpā, nostājoties pretī
citur izsacītām domām. Latvieši nav pieskaitāmi ar lībiešiem

un kūriem pie somu tautām, kā daudz vācu grāmatās stāstīts,

ne ari grieķiem, latīņiem vai ģermāņiem, kā citi sacījuši, tāpat

ne pie slavu tautām, kā slavu zinātnieki nereti norāda, bet lat-

viešu, leišu un veco prūšu valodas ir īpaša valodas cilts, kas

nav cēlusies ģermāņu un slavu valodām sajaucoties, bet kas

tāpat kā šīs valodas senos laikos radusies „no Indijas sanskrita

valodas" (mēs tagad teiktu: no indoeiropiešu pirmvalodas). Tad
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Barons izcel latviešu valodas vērtību. Tā nebūtu zemu turama

ari tad, ja tā būtu maisīta valoda, kā angļu, franču. Bet latviešu

un leišu valodas ir vecas un cienījamas, kas stāv vistuvāk vai-

rāk nekā divi tūkstoši gadus laužu mutē izmirušai, tikai Indijas
svētās grāmatās atrodamai sanskrita valodai.

Še Barons griežas pret latviešu valodas nicinātā-

jiem un atmetējiem. Viņš saka: „Te nu var it skaidri re-

dzēt, cik lieli muļķi tie ir, kas nievā latviešu valodu, jeb kas kau-

nas būt latvieši. Tie ir īsti apsmejami, visuvairāk, ja tie vēl ir

mācīti vīri. Turpretī tā ir īsta un liela muļķība, kad domā, ka cil-

vēks, kas grib latvietis palikt, nedrīkst mācīties citas valodas, jeb
tam nav brīv smalki ģērbties un turēties, it kā francūžiem, angļiem,

vāciešiem, krieviem un citiem ir brīv. Tā ir ļoti slavējama lieta,

kad mācās citas valodas, tik drīz, kā to iespēj... Taču ir īsti gods

tam, kas par augstu jo augstu kungu palicis un ari citas valodas

runādams, neliedzas nemaz skaidri izteikt, ka ir un paliek latvietis,

ka no visas sirds mīlē latviešu tautu un valodu, rūpēdamies par

viņu labklāšanos, kur un kā to iespēj. Un kad tikai īsti godājami
vīri no latviešu kārtas sāks pulkā tādu prātu turēt, tad ari atvēr-

sies acis tiem pamuļķiem puskoka lēcējiem, kas tautai par negodu

tūlīt kaunas būt latvieši, līdz tie iemācās puslīdz vāciski pamuldēt."

Par prūšiem Barons atzīmē, ka tos vācu bruņinieki iz-

nīcinājuši nežēlīgā karā, kas plosījies vairāk nekā 50 gadus.
Atlikušie pieņēmuši vācu valodu. Tikai vēl vietu nosaukumi

liecina Prūsijā par agrāk tur runāto valodu (Pilskaln, Lauk-

sarg v. c). Priekš pāris simts gadiem vēl Dancigas jūrmalā

ļaudis runājuši latviski; Klaipēdas pusē vēl sebāk dzīvojuši lat-

vieši. Leiši vecos laikos bijuši varena tauta, kas pārvaldījusi

par pašu leišu zemi desmit reiz lielāku valsti.

Beigās Barons uzmet jautājumu: Vai latviešu un

leišu tautas un valodas pastāvēs? un atzīst to par

gluži veltīgu. „Jo tik tiešām, kā katram cilvēkam ir jāmirst, tik

tiešām ari mirst ar laiku katra tauta. Bet kad miršanas laiks būs

klāt, to nevar zināt ne pie cilvēka, ne pie tautas... Kad nu ari ne-

viens nevar skaidri par to lietu ko zināt, tad taču to var droši no-

teikt, kad mūsu un citu tautu būšanu uzlūkojam, ka pirmājo nā-

košu 200 gadu starpā latviešu tauta neizzudīs vis un ka tādēļ tiem

pienākas liela pateicība, kas no sirds pūlējas latviešu valodu un

literātūru kopdami."

Pēterburgas Avīzēs Barons parādās par zinātņu izplatī-

tāju, stāstnieku, dzejnieku un satiriķi.
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Kā zinātņu izplatītājs Barons iespiež dažus rak-

stus jau Mājas Viesī. Bet lielākā dala viņa zinātnisko rakstu

parādās Pēterburgas Avīzēs. Starp citiem še atrodam rakstu

Mūžīgs kara lauks, kur Barons laikraksta lasītājus iepazīstina
ar Darvina mācību par sugu izlasi» Dabas zinātniski vēl ari

šādi viņa raksti: Kas ir gaiss, Kas ir uguns un kas caur deg-
šanu notiekas, Dzīvnieku un stādu valsts dvešana jeb dvašas

vilkšana, Krītošas zvaigznes, Jūras cūkas un daudz citi. Viņš
apkaro māņticību, uzrāda dažu dabas priekšmetu lietderību,
dod praktiskus padomus. Viņš raksta par derīgiem putniem,
granīta akmeņiem, zivju kopšanu, norāda, kad baļķi cērtami,

kā veselība kopjama, kā lauki iedalāmi.

Kā stāstnieks Barons parādās tanī pašā laikā, kad

Neikens. Tomēr viņa stāstiem paliekamas vērtības nav. Tos

raksta avīžnieks, lai sagādātu lasītājiem laika kavēkli, lasāmu

vielu. Viņš cenšas saistīt ar humoru, ar raibiem sarežģījumiem.

Vagars Jēcis Spiņķis un viņa uzticamā laulātā draudzene Jūle

lieliski brauc uz tirgu ar staļļa puisi Miķeli uz bukas. Bet

braucēji izkrīt no ratiem, uznāk lietus, vagaram nozog naudas

maku, notiek vēl daudz citas nelaimes, tā kā iznāk „samaitāta

tirgus braukšana." — Miķelis Vanags dabū muižas pārvald-
nieka vietu ar to, ka pārgroza savu vārdu par Bartolomeo

Gracia dc Kampo, tādā kārtā vēlāk iekļūst ķezā, no kuras to-

mēr prot izkulties (Izmanīgs vīrs). — Istabas meita Dārtiņa

noziedzas, atdodamās savam iemīlētajam Fricim, otru māju

sulainim, kas viņu atstāj; viņa zaudē vietu, izlikdama bērnu,
nāk cietumā (Kas ir noziedzība). — Labākais Barona stāsts ir

Vectēva precības. To pastāsta pats vectēvs. Viņš reiz jau-

nībā ceļodams nonāk D. (Dundagas) muižā, kur iepazīstas ar

divām zeltenēm: vagara meitu Eņģelīti un muižkunga meitu

Elzu. Patlaban muižas ļaudis un ierēdņi pošas saņemt muižas

īpašnieku, kas brauc mājās no ārzemēm. Atceļotājam (vec-

tēvam) uzdots sacīt apsveicināmo runu. Kad nu visi izmēģinās,

ierodas svešnieki, no kuriem viens izrādās par pašu gaidāmo

lielkungu. Stāstītāju ieceļ par novada virsvaldnieku un viņš

apprec Eņģelīti.
Barona stāstos izsacītas domas un idejas, kas raksturo

jaunos latviešu censoņus. Vagara meita, zemākas

kārtas loceklis, paceļas pār muižkunga meitu. Muižnieki iemanto

atzinību par to, ka satiek ar latviešiem un tiem uztic atbildīgas
vietas. Latvietim vēl daudzkārt jāgroza savs vārds, lai tiktu

uz augšu; tam jābūt viltīgi gudram, lai grieztu ļaunu uz labu.

Izsaka protestu pret to, ka par noziedzību uzskata tos cilvēka

darbus, ko viņam uzspiež mīlestība un posts.

Barons
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Barona stāsti visi iespiesti Pet. Avīzes: Vectēva precības P. A.

1863. g. pielikumā pie 4. v. 6. nr.; Kas ir noziedzība 1863. g. 20., 21.

v. 22. nr.; Samaitāta tirgus braukšana 1864 g. pielikumā pie 20. v.

22. nr.; Izmanīgs vīrs 1865. g. piel. pie 18. v. 20. nr. Oriģināli ir

pirmais un trešais: otrs ir pārstrādājums.

Kaut ko paliekamu Barons sniedzis kā dzejnieks. Viņa

dzejoļu nav daudz, bet ar tiem Barons ieguvis latviešu dzej-
nieku starpā paliekamu vietu. Viņa laikmeta zaļok-
snība izsakās Barona dzejā. Mostas spēks, kas ceļas cīnīties

par labāku nākotni. Priekšā zaļas lejas, auglīgas druvas.

„Mūsu manta" nav meklējama pagātnē; „mums pieder nāka-

majie laiki". Ir „divējādas kapenes": vienās pār grezniem goda

stabiem, spožiem zelta rakstiem, klinšu slogos un mūra pagra-

bos valda nāve; otrās, kur vectēvi rūpīgi koptās druvās beidza

mūžu, nāve uzvarēta, un dēli jūt, ka tēvi viņiem nāk palīgā.
Cilvēka dzīve ir kā upe, kas ceļas no maza avota, cīnās ar klin-

tīm, pagurst, pieņemas atkal spēkā un nonāk lejā, kur „visas

malu malas zel, zaļo, kuplo, zied" (Kalnu strauts). Jaunekļa
ideālisms un straujums še saskan ar laika centieniem.

Citos dzejoļos Barons jūsmīgi attēlo dabas iespai-
dus. Temati parastie, bet patiesi izjusti: tie ir daudzkārt pār-

dzīvotie gada laiki. Dabas iespaidos iepinas kādi mīlestības

motīvi. Saules bilde spīd upei iekš sirds; jauneklim briest

krūts, viņš tic un mīl un cerē daudz; bet rudenī vējiem ozolos

šņācot, viņam nopūtas cilā krūtis (Pavasara un rudens). Ziemai

ziemelis pūš jautru meldiju, bet upes un ezeri tai aizslēdz sirdi.

Pavasaris pārmet, ka ziema ķēdēs slēgdama gaužas par mīle-

stības trūkumu; viņš iet saites raisīdams, novel slogus un at-

ver sirdis. Maija mēnesī zēns skūpsta meiteni, no kā saule

karsti iedegas un karsti skūpsta pasauli, kura kā brūte ģērbjas

dārgākās puķu drēbēs.

Barona dzejoļi iespiesti Pet. Avīzes: 1862. g. 1. nra Pirmā

muižiņa: 6. nra pielikuma Musu manta; 8. nra pielikumā Upe un

cilvēka dzīve, Pavasara un rudens. Divējādas kapenes: 1863. g. 16.

nra pielikuma Ziema, Pavasars.

Kā s a t i r i ķ i s Barons stāv cieši kopā ar Valdemāru, tā

ka nav katrā vietā no viņa izšķirams. Viņš aizņem dienas jau-

tājumus un velk uz zobu atpakaļrāpulību, muļķību, kūtrību,
zemsirdību. Viņš (kopā ar Valdemāru) nodibina latviešu lite-

rārisko satiru un tanī ieved tādus tipus, kā Jēcis un Pēcis, Žvin-

gulis un Brencis. Žvingulis ir paviegls jaunlaiku cilvēks, kas

pārāk ātri pieķeras katrai uznākušai modei; Brencis ir veclaiku

latvietis, sastindzis vecās ierašās. Šie tipiskie cilvēki izstrīdas



par dažādām parādībām, kas griež uz sevi vērību: par sko-

lām, par dzelzceļiem, par valodu, par drēbju modēm, par Latv.

Avīzēm. Sevišķi tiek ņemts uz grauda bizmanis, atpakalrapu-

lis, nāvīgs jaunu

I aiku pretinieks,
kas (kā ķīnietis)
negrib šķirties

no savas bizes.
Šai satirā atspo-
guļojas tā laika

brašums. bez-

bēdība, cīņas

gars.

Savu vardu

Barons darījis

nemirstīgu, sa-

stādīdams Lat-

vju Dainas.

Pie šī darba

viņš pavadījis
sava mūža lie-

lāko daļu. Viņš
pie tā ķērās,

kad viņš vēl bi-

ja oar mājsko-
lotāju. Vēlāk,

šo vietu atstājis,
Barons veltīja

visu savu laiku

tautas dzies-

mām,
" kuras

viņš vispirms

saņēma no

Brīvzemnieka

rokām. Bet ari

Valdemāram še

17. att. Kr. Barons pie Daiņu skapja

sava dalība. Uz pēdējā ierosinājumu maskavnieki 1878.

gadā apņēmās izdot izlasīti daiļu tautas dziesmu krā-

jumu un šī nodoma izpildīšanu uzdeva Baronam un Brīv-

zemniekam. Lai varētu ievērot ari tās dziesmas, kas vel

tautā atrodamas, bet nav uzrakstītas, izlaida uzaicinājumu dzie-

smas iesūtīt. Panākumi pārsteidza: nāca. dziesmas no malu

malām. Kārtošanas un izlases darbi bija jāatliek vēlākam lai-
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kam, kad dziesmu pieplūdums cik necik mitējies. Tika atmests

nodoms laist klajā dziesmu izlasi. Barons ķērās sagatavot krā-

jumu, kas aptvertu visas iespiestās, uzrakstītās un sameklēja-
mās tautas dziesmas.

Barona rokās nāca milzīgs tautas dziesmu skaits,

gan ne visas uzreiz. Kad tautas dziesmu pieplūdums uz Ma-

skavu cik necik rima, tur bija sanākušas, visus variantus un at-

kārtojumus līdz skaitot, ap 54,000 dziesmu. Baronam nodeva

savus t. dziesmu krājumus ari Zinību kommisija, Jelgavas Rakst-
niecības nodala, Visendorfs. Kad 1893. g. Barons ķērās krāju-

mu sagatavot iespiešanai, viņa rokās bija, ieskaitot jau citur

iespiestās tautas dziesmas, pāri par 150,000 tautas dziesmu.

Pēc Latvju Dainu pirmās burtnīcas iznākšanas 1894. g. Barons

saņēma jaunus t. dziesmu krājumus. No lielākiem, ievēroja-

mākiem krājumiem viņam nāca rokās Būtnera un Bīlenšteina

sakrātās, vēl neiespiestās dziesmas. Līdz 1. septembrim 1903.

g. sakrāto tautas dziesmu skaits bija 213,120. Decembrī 1912.

g. krājumu galīgi nokārtojot, caur Barona rokām bija gājušas

217,996 dziesmas. No tām bija uzrakstītas Vidzemē 101,901

dziesma, Kurzemē 84,883 dziesmas, Latgalē 13,144 dziesmas

(bez tuvāka vietas apzīmējuma 18,878). No apriņķiem visvai-
rāk dziesmu bija devis Vidzemē Cēsu apriņķis (42,490), Kur-

zemē Kuldīgas apriņķis (15,944), vismazāk Vidzemē (neskaitot
Veravas apriņķi) Valmieras apriņķis (5439), Kurzemē Ilūkstes

apriņķis (1101). Caurmērā iznāca uz tūkstoti iedzīvotāju Vid-

zemē 210, Kurzemē 175, Latgalē 41 dziesma.

Lai būtu iespējams milzīgo dziesmu skaitu iedabūt kādā

kārtībā, Baronam bija jāķeras pie mēchaniskiem līdzekļiem.

Viņš izstrādāja plānu sevišķam skapim un lika to pagatavot.

Skapis iedalās divās pusēs, katrā pa 35 atvilktnēm. Skapim
tā tad 70 atvilktnes manuskriptu iekārtošanai; pie tām nāk klāt

3 lielākas atvilktnes skapja apakšā materiālu glabāšanai.

Katrā no 70 atvilktnēm 20 nodalījumi, kuros ietilpst zināma lie-

luma papīra strēmelītes, pa 150—200 vienā. Šis ir tā sauca-

mais Dainu skapis (sk. 17. att.).
Manuskriptos piesūtītās un grāmatās iespiestās tautas

dziesmas nebija šādā veidā Dainu skapī izlietojamas. Tās vi-

sas bija pārrakstāmas uz noteikta lieluma papīra strē-

melītēm. To tad ari Barons darīja, piepalīdzot dažiem studen-

tiem. Katrā strēmelītē ietilpa četras rindas; ja dziesma bija

garāka, turpinājumu rakstīja nākošā strēmelītē.

Atšķiramās strēmelītēs norakstītās tautas dziesmas tad nu

varēja šķirot un novietot pa nodaļām attiecī-

gās atvilktnēs un pa apakšnodaļām atvilktnes nodalījumos.
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IS.

att.

H.

Visendorfs,
Kr.

Barons
un

Fr.

Brīvzemnieks

Nebija tad nu ari vairs grūti katra apakšnodalījuma ievest zi-

nāmu kārtību pēc alfabēta vai citādi. Vienādas dziesmas un

variantus salika kopā. Manuskriptu iespiedumam sagatavojot,
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izraudzījās vienu no dziesmām par pamatu. Tai pielika klat

vienu vai, ja dziesmai atkārtojumi, vairāk skaitļu, kas norada

uz reģistru, kur atzīmēts dziesmas iesūtītājs, izlietotais dziesmu

krājums, uzrakstīšanas vieta v. t. t. Ja dziesmai varianti, at-

zīmēti, tāpat ar skaitli norāda uz reģistru, atškirošies vardi.

Varianti, kas atšķiras lielākā mērā, iespiesti sīkākiem burtiem

pilnīgi, atkal pie šiem pieņemtā kārtā atzīmējot variantus.

Tā visos sīkumos nokārtojās lielais dziesmu

skaits. Bet ari visa nepārredzamā dziesmu kopība dabūja

skaidri noteiktu veidu, ņemot par vadošo pavedienu cilvēka

mūža gaitu (sk. šīs grāmatas 12,l
2

,
121 v. t.). Šāds uztvērums

vienkāršs un ģeniāls. Barons pats saka (L. Dainu levads XII,

XIII): „Kā labai teicējai jeb priekšdziedātājai nevien daudz

dziesmu jāzin, bet it sevišķi jāprot viņas katrā īpašā atgadī-

jumā pareizi un piederīgi izlietot, tā ari kārtotājam šinī ziņā

jābūt īstam pratējam, tautas dzīves un viņas gara virziena pa-

zinējam
...

Nepietiek, saberot dziesmas sevišķos arodos it kā

vienmulīgus labības graudus, kas vieni otriem līdzīgi, vai mēs

šur vai tur sauju izkampjam. Dziesmas pavada dzīves atgadī-

jumus, darbus, godus, dzīrās v. t. t. Tie visi norisinājās īsākā

vai garākā laikā, tie zināmā kārtībā sākas, turpinās, beidzas.

Dziedātājām tādēļ zināmā brīdī jādzied piederīgas dziesmas,
tās nedrīkst ar savām dziesmām nedz aizsteigties priekšā, nedz

palikt pakaļā."

Barons pie Latvju Dainām nosēdēja apmēram 25

gadus gandrīz dienu pie dienas. Viņš cēlās agri augšā (va-

saru ap pīkst. 5), pēc pusdienas darbus uz pāris stundām pār-

trauca, iedams pastaigāties, un tad strādāja atkal līdz vakaram.

— Pie L. Dainām vēl lieli nopelni Brīvzemniekam un Visen-

dorfam (sk. 18. att.), vienam krāšanas darbu ierosināšanā,
otram krājuma klajā laišanā.

Kad Latvju Dainas iznāca līdz galam, Barons sastādīja, re-

dzes spējai lielā mērā zūdot, ar savu piederīgo palīdzību

Latvju Dainu izlasi.

Latvju Dainu virsrakstā blakām Baronam zīmēts H. V i s c n -

dor f s. Viņš rūpējās par to, ka Barona darbs var iznākt. Dzīvo-

dams Pēterpilī kā tirgotājs, Henrijs Visendorfs sagādāja līdzekjus,

ar ko izdot pirmo sējumu, un panāca, ka turpmākos sējumus ap-

gāda Pēterpils Zinātņu akadēmija. Darbam iznākot, viņš sekoji

iespieduma gaitai un skatījās, ka ta nepartraucas. Viņš piegādāja
Baronam ari dažus manuskriptus un sarīkoja ekspedīcijas tautas

dziesmu krāšanai. Visendorfs dzimis Vidzeme 24. (12.) marta 1861.

g., miris i. sept. (19. aug.) 1916. g.
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Literatūra. Kr. Barona atmiņas. Ar dažiem pielikumiem
Sakopojusi Līna Baron. Rīgā, 1924. — Laubes Indriķa Kr. 8., Rota

1885, 9—14 nr. — Teodora Kr. 8., Jauna Raža 111, 1899: tas pats,
Tautas rakstnieki, 1913. — Tā paša, Kr. 8., Piemiņas raksts, Rīgā
1923. — Tā paša, Kr. B. pamatuzskati par Latviešu tautas dzies-

mām, Latvju Grāmata 1925, 5. burtn. — L. Blanka K. 8., Latv. tau-

tiskā kustība, Rīgā 1921, 113—115: tas pats raksts grāmatas jaunā
izdevumā: Latv. tautas atmoda, Rīgā 1927, 118—120. — J. Lapiņa
K. 8., Latvju grāmata 1923, 3, I—l2.1 —12. — Tā paša, Krišjāņa Barona

jaunības gadi, Ritums 1923, 3, 195—200. — J. Velmēs Barona tēvs

un viņa darbs, Brīvā Zeme 1923, 55 nr. Še ari citas atsauksmes

par K. B.
—

R. Klaustiņa, A. Laiviņa, A. Zalta. — V. Eglīša atsauk-

smes par K. 8., Latv. Vēstnesis 1923, 56 nr. —
L. Bērziņa, Teodora,

Kasparsona v. c. atsauksmes par K. 8., Latvis 1923, 445 nr. — E.

Melngaiļa K. 8., Latvju Kareivis 1923, 54—56 nr. —
Kr. B. savā

dzīvē un darbā. Biogrāfisks raksturojums. Līgotņu Jēkaba.

Rīgā un Cēsīs 1923. — Kr. B. Raksti L A. Gobas ievada apcerē-

jums, bibliogr. piezīmes un redakcija. Rīgā, 1928.

4. SPĀĢIS

Cīņā par latviešu tiesībām un labāku nākotni stāļās_ priek-

šējās rindās nobrieduši vīri. Valdemārs bija pusmūžā, kad

viņš parādījās atklātībā. Vecāki par viņu bija vēl citi, kas

cīnās viņam blakām. Daži šīs pašas paaudzes cilvēki (ta piem.

Šonberģis, Vītiņš v. c.) paliek no viņiem sāņus,_ iedami vācu

iemītās pēdās. Še ieraugāma tālredzīgāko un spējīgāko izlase,
kas jaunus laikus nojauzdami ķērās pie jauniem uzdevumiem.

Pie Valdemāra vecākajiem centienu biedriem pieder Spāģis

un Biezbārdis.

Andrējs Spāģis (sk. 19. att.), Andrēja un Ortes dēls, dzimis

1820. g. 14. (2.) janvārī Dunalkas Spāģu mājās. Viņa_vecākiem

bija ari vēl otrs dēls, Jānis, 6 gadus jaunāks par Andreju; abi vi-

ņi izglītojās par skolotājiem (jaunākais Irlavas seminārā). Kad

Andrējam bija 13 gadu, viņš ar visu ģimeni aiziet dzīvot uz

Raibeniekiem, Durbes tuvumā. Savas pirmās mācības tad ari

Andrējs saņem šejienes skolās. Uz Meldzeres_ īpašnieka Geor-

ga fon Dorotēzena priekšlikumu Cīravas mācītājam Volteram,
lai pēdējs izrauga spējīgu latvieti, kas lai izmācītos ar viņa lī-

dzekļiem par skolotāju (ne taisni viņa pagastam), Volters iz-

meklē Andrēju Spāģi, kas tad 1834. g. rudenī iestājas Bergmaņa
vadītā Cīravas-Dzērves skolā. Viņš beidz skolu 1837. g., bet

paliek šinī mācības iestādē vēl vienu gadu Bergmanim par pa-

līgu. Būdams pateicīgs savam labdarim, Spāģis nepieņem citu

vietu, bet aiziet uz Meldzeri.
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Par Bergmaņa skola, ko mācītājs Valters dibināja 1833.

g., lai izglītotu Kurzemes pagastiem Spāģis nodod šādu

liecību (Zustānde 11, 307): Skolotājs Bergmanis bija kā cilvēks tei-

cams, bet par viņa skolu tas nebūt nav sakāms. Tanī mācīja daudz,

bet visu ļoti pavirši, bez plāna, bez noteikta mērķa; pati būdama

bez progresīva gara, skola nevarēja to dot saviem audzēkņiem, kaut

gan tanī daudz runāja par Pestalocija nu Sokrāta metodi. Tomei

mums jāatzīst, ka toreiz šī skola bija kaut kas vēlams; bet mums

no sirds jānožēlo, ka ta jā trūka katrai skolai un īpaši katram sko-

lotājam nepieciešamās metodikas, tāpēc ari tanī ilgāku vai īsāku

laiku mācītie skolotāji, skaitā pāri par divdesmit, sniedza daudz

mazāk, nekā kad tie būtu citādi sagatavoti.

Spaģis darbojas Meldzere no 1838. līdz 1853. g. Šai laika

ir Valdemārs par skrīveri Ēdolē (1847—49). Viņi satiekas un

domā par darbību

vispārības labā. Bet
ari savus tiešos uz-

devumus skolā Spā-
ģis ņem plašāk nekā

parasts, un taisni no

tiem izaug tie darbi,

ar kuriem viņš tiek

atklātībā pazīstams.
Pati nodarbošanās

skolā toreiz prasīja
radošas spējas no

tiem, kas to gribēja

apzinīgi veikt: nebija
programmu, ne liku-

kumu, ne mācības

grāmatu. Spāģis sa-

raksta Bērnu prieku
un vācu valodas mā-

cību (Pārcēlēju). Vi-

ņa sarakstītā Fizika

palika neiespiesta.

Skolas deļ iz-

cēlās konflikts

starp pagastu un

muižu. Meldzeres

pagastam bija ierī-

19. att. Andrējs Sāaģis

kojis skolu muižas īpašnieks Georgs fon Dorotēzens.

Viņš bija saviem ļaudīm nevien humāns priekšnieks, bet

ari audzinātājs. Jaunībā iedraudzējies ar Herbartu, viņš
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pazina jaunāko paidagogu (Dīstervega, Cerenera, Din-

tera v. c.) mācības. Skolai viņš pagaidām ierādīja tel-

pas savā dzīvojamā ēkā virs sava kabineta. Bet viņš rūpē-

jās ari par to, ka tā nodibinās patstāvīga, un nodrošināja tai lī-

dzekļus. Par skolu viņš pārtaisīja krogu (1841. g.), dāvinā-

dams pagastam ierīkoto skolu līdz ar zemi un noguldīdams ka-

pitālu skolotāja algai un pensijai. Viņa pēcnācēji tomēr atrāva

Meldzeres pagastam likumīgi norakstīto dāvinājumu. Spāģis
te nu uzņēmās pagastu aizstāvēt un iesniedza sūdzību pret
muižu. Viņš gāja no vienas tiesas iestādes otrā, galā nekā ne-

panākdams. Tik vienu lietu viņš mantoja: iepazinās pamatīgi

ar Kurzemes tiesām.

Spāģa attiecības pret priekšniekiem un

garīgiem vadītājiem bija viņa skolotāja darbības pir-

majā laikā ļoti labas, var teikt draudzīgas. Viņš kārtīgi sa-

rakstās ar mācītāju Volteru, ko viņš dēvē par tēvu. Šais vē-

stulēs viņš allaž piemin ari Dorotēzenu, vai taisni viņa vai tā

kundzes uzdevumā kaut ko paziņo par ģimenes un saimniecī-

bas lietām. Svarīgākas ir ziņas par skolām, par Irlavas semi-

nāru, par jaunam, ari Spāģa paša sarakstītām, grāmatām, par

apspriedēm. Dalu savu brīvlaiku Spāģis pavada kopā ar mui-

žas īpašnieku, lasa ar viņu kopā laikrakstus un grāmatas, pār-

spriež dažādus jautājumus. Spāģim ir ari iespējams uzņemties

ceļojumus, nodzīvot kādu laiku ārpus savas pastāvīgās darba

vietas. Viņš pavada kādas vasaras Liepājas jūrmalā, apmeklē
Irlavas semināru, Latviešu literāriskās biedrības sapulci Rīgā.

Interesantas ziņas par domu starpībām latviešu pārvā-

cošanas jautājumā sniedz Spāģis savā Volteram 1847. g. 12.

novembrī rakstītā vēstulē. Tās izsacītas K>. septembrī noturētā Latv.

lit. biedrības sapulcē. Tanī uzstājas Valmieras mācītājs Valters ar

priekšnesumu par latviešu pārvācošanu. Pēc viņa domām, tā at-

nestu latviešiem labumu, jo ar vācu valodas palīdzību tie varētu

vieglāk iegūt tāļāku izglītību: latvieši izrādot lielu mīlestību uz

vācu valodu; latviešu tauta reiz patiešām tā kā tā nozudīšot: pār-

vācošana nenotikšot uzreiz, bet pakāpeniski. Šādām domām no-

teikti stājas preti Dundagas ārsts Bārs (Baar), dzimis latvietis,

ievērojams valodas pētnieks (jaunās ortogrāfijas pamatlicējs). At-

sevišķi latvieši varot iemācīties vāciski, neatmetot savu tautību, bet

ne visa tauta. Būtu daudz panākts, ja katrs latvietis piesavinātos

nepieciešamās zināšanas savā mātes valodā; bet pārāk daudz ir

prasīts, lai katrs iemācītos vēl ari kādu svešu valodu. Latvieši mīl

vācu valodu tikai tad, ja viņu bērniem ar to pašķirts labāks likte-

nis. Ja latviešiem reiz jānozūd, tad apstākli uzspiež lielo jautāju-
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mv: vai tie tad varētu saplūst ar vācu tautu? Par piepešu pārvā-

cošanu nevar būt runa; bet ari pakāpeniska maz derētu, jo tā nāk

par vēlu; šis veikals būtu bijis jāsāk jau 1818 g., kad varenākie vā-

cieši gribējuši aizkavēt, ka zemnieks netiek par vācieti. — Spāģis

apzīmē Bāru par apzinīgu latvieti, kas visās savās runās parāda
karstu mīlestību uz savu tautu; atsevišķus cilvēkus viņš ļauj pelt,
bet nekad visu tautu, ko viņš stingri aizstāv un sekmīgi novērš tai

katru uzbrukumu.

Ir saprotams, ka uzņemdamies aizstāvēt pagastu sūdzībā

pret muižu, Spāģis nevarēja ne Meldzerē palikt, ne ari citur

Kurzemē skolotāja vietu dabūt. Viņš aizgāja uz lekš-Krie-
vi j v un tika tur kādā muižā par pārvaldnieku. Bet te viņš
atzina, ka viņa zinības zemkopībā trūcīgas. Tās papildināt

viņš devās uz Vāci j v. Viņš klausījās lekcijas Ličenā, Berlīnē

un Eldenā, neaprobežodamies ar zemkopības studijām. Berlīnē

viņš (1859) satika Kronvaldu, ar kuru kopā esot stipri atdzīvi-

nājās interese par latviešiem.

Eldenā studēdams, Spāģis lasīja 1860. g. februārī Kara-

ļauču avīzē (Konigsberger Zeitung) cildinošu rakstu par Kur-

zemes zemnieku apstākļiem. Spāģis sastādīja pretrakstu, kas
(1860. g,) iznāca brošūrā un saīsināts Ķelnes avīzē (Kolner Zei-

tung). Ar to Spāģis izaicināja vairāk vācu publicistu, to starpā
advokātu Naumani, kas uzbruka Spāģa pretrakstam. Spāģis,
kas pa tam atkal bij iestājies kādā vietā Krievijā, atstāja šo, no-

metās Pēterpilī (kādu laiku Valdemāra dzīvoklī) un sarakstīja

par Kurzemes zemnieku apstākļiem biezu grāmatu, kas iznāca

1863. g. Vēlāk viņš atkal ieņem dažādas vietas: Razaņas gu-

berņā par degvīna brūža, Maskavā par rauga fabrikas vadī-

tāju. No 1867.—1869. g. viņš uzturas Maskavā bez kāda darba

un peļņas. Tad viņš top par pārvaldnieku Meščerska muižās

Smoļenskas guberņā un iepelnās tik daudz, ka grib nodibināt
kadu patstāvīgu uzņēmumu. Šai nolūkā viņš ierodas Sara-

tovā. Še viņš sasirgst ar choleru un mirst 29. (17.) jūlijā 1871. g.
Sveši ļaudis viņu paglabā 1. augustā.

Spāģim rakstu latviešu valodā maz: skolas

grāmatas, daži īsāki apcerējumi. Bez tam viņš strādājis, Brīv-

zemniekam palīdzēdams, pie krievu-latviešu-vācu vārdnīcas.

Spaģa skolām nodomātas grāmatas ir: Bernu

prieks un Parcelejs.

Pirmajai šads tituls: jßebrnu preef§ jeb mafa, mafa cjrcuV
matiņa, gaur lo berjrni roeerjli, ar)tri un flaibri roarr laffiljt.

SBtffeem Satmccfclju beb/cneem par labbu apaabbata no 21. @. 2>en

greunben ber 2autirmetobe aeroibmet. 1844. SļScc ©. 21. Sfterjrjer.
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Nav alfabēts nostādīts paša priekšā, bet patskaņi mazajos burtos.

Tie savienojas ar līdzskaņiem par zilbēm, kam nav vārdu nozīmes.

Turpmāk pariet uz vārdiem un lielajiem burtiem. Otra daļā ir ne-

sakarīgi teikumi, pārejot no vienkāršiem uz saliktiem. Tāļāk saka-

rīgi gabali, vēstuļu, apliecību, kvīšu paraugi. Beigās grāmatuslava.

Grāmatas ir trepes, kas celtas no zemes uz debesīm. Bet katram,

lai kungs vai kalps, zemnieks, amatnieks, mācītājs vai māceklis, lu-

ters, jūds vai katolis, ņemams vērā šāds norādījums:

To darīt, kas tev pienākas,
Bez viltus un bez blēdības.

Vācu valodas mācības tituls: $aī) r 3 elj lej §, la§ maljja ffolj»

la§=ber)rneem roeegli no Sntrocefdju roalloba§ u§ SBaljgu roallobu pcrtjr*
ijclteeS. ©aifma laifti no 21. SftelbfereS pagajlct ffoljlmeiftera.

Selgaroa, bri!!er)t§ pee £ļ. 28. ©teffenbagen unb beljla. 1847.

Spāģis ķēries pie šīs grāmatas sarakstīšanas, Irlavas semināradirek-

tora Sadovska ierosināts. Grāmatai sarakstījis priekšruņu pazīsta-
mais latviešu rakstnieks, Jelgavas mācītājs V. Pantenijs, izsacī-

dams savu prieku, ka šāda grāmata iznāk, ko viņš sen vēlējies re-

dzēt drukātu, bet pašam nav bijis vaļas un citi „apnike un piekuse

pie tā grūta darba." Redzams, ka Pantenijs vadījis iespiedumu.

Viņš atradis grāmatā trūkumus. Ari sarakstītājs par tiem pārlieci-

nājies un grib pielikt klāt pārlabojumus. Pantenijs no tam atrunā;

lai paliek otram izdevumam.
—

Grāmata sastādīta pēc tulkojamās

metodes, par paraugu ņemot Ana (Ahn) franču valodas mācību,

ejot no vienkāršiem teikumiem pie saliktiem un grūtākiem. Pēdējā

daļā sakarīgi gabali vācu valodā. Pašās beigās darba slava; pēc

tās teikums: Tadeln ist leichter, als besser macben. — Pirmā vācu

valodas mācība, Jaunā Stendera, iznākusi 1820. g. No 1847—1850. g.

(pēc Spāģa liecības) iznākušas trīs, to starpā divas latviešu sa-

stādītas.

No īsajiem apcerējumiem Spāģi labi raksturo

viņa raksts, kas iespiests viņa brāļa piemiņai izdota grāmata:
Draugu vaiņags (1853). Šī apcerējuma virsraksts: Lai paliek

lepnība pa vienu un līšana pa otru roku; ej to labo vidus ceļu.

Līdzīgi Valdemāram, viņš vērtē cilvēku ne pec viņa bagātības,
kārtas, gudrības, bet pēc viņa tikumības. Lepns ir tas, kas

kādu viņam piešķirto dāvanu dēl sevi tura par pārāku nekā

citi. īsti prātīgie cilvēki atzinuši, ka katrs cilvēks, lai daudz,
lai maz zinādams, turēdams, iespēdams, ir viņu brālis, kam

radāma mīlestība. Lepnos pabalsta lišķi un līdēji, kas pret ci-

tiem izturas ne pēc tās vērtības, kādu viņi pie tiem atrod, bet

gribēdami tiem patikt un glaimodami viņu vājībām. Līdēji ap-

sedz mūsu vainas, klusina un iemidzina mušu zināmu sirdi.
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„Tāds līdējs ir sliktāks nekā zaglis un slepkava; šie ņem un

maitā laicīgu mantu un mirstamu miesu; bet līdējs maitā mūsu

zināmu sirdi, mūsu garu."

KURZEMES ZEMNIEKU APSTĀKLI. levērojamas ir

Spaģa vācu valoda sarakstītas grāmatas par

Kurzemes zemnieku apstākļiem. Tās izaug no viņa personi-

skiem, rūgtiem pārdzīvojumiem, kas viņu padara par Kurze-

mes zemnieku apstākļu pamatīgu izpētītāju un latviešu karstu

aizstāvi. Pirmā no šīm grāmatām ir neliela brošūra (40 lap-

puses): Zur Emancipationsfrage des russischen Volkes. Die

Zustānde des freien Bauernstandes m Kurland. Von einem

Patrioten. Leipzig 1860. Pretī Karaļauču avīzes korespon-
dentam viņš norāda, ka Kurzemē ne baznīca, ne skola, ne zem-

nieku tiesiskie apstākli nepelna uzslavu, ka visās vietās privi-
lēģētie vācieši izmanto un nospiež latviešu zemniekus. Par

attiecībām starp luteru mācītājiem un draudzēm dod liecību

līdz simttūkstošiem skaitāmi pārgājēji pareizticībā. Skolu ir

maz un tikai nedaudz mācītāju un muižnieku tās veicina. Ir

notikuši mēģinājumi jau tā šauro Irlavas semināra programmu

sašaurināt. Kurzemes 1817. gada zemnieku likumus raksturo

īpaši tas, kas zemniekiem aizliegts: tie nedrīkst guberņu atstāt,
iet uz pilsētām, izraudzīties citu nodarbošanos kā tikai zem-

kopību, kungu bez kunga atvēlēs sūdzēt v. t. t.

Ka Kurzeme patiesi nomanāmi jauni laiki un ka tiem ir savi

aizstāvji ari muižnieku aprindās, norāda virspilskunga Emila fon

der Ropa runa, kurā viņš (1853) mēģināja atspēkot uzbrukumus

Irlavas semināram, šur tur nomanāmais sevišķais gars neesot nekas

cits kā laika gars. Nekas nav aplamāks par apgalvojumu, ka

skolotāji to darina. Uz skototājiem atstājuši iespaidu ne tikai viņu

skolotāji, bet visa viņu apkārtne un uz šo augstākās mācības iestā-

des un universitātes: tomēr ari šīs nav par sevi noslēgtas, bet ir at-

karīgas no kultūras attīstības visā cilvēcē, no kā ceļas laika gars,

kas ir tik spēcīgs, ka valdniekiem un tautām viņa priekšā jāno-
liecas: tāpēc viņas aizrauj ari skolotājus, kuri nevar viņu apturēt.

(Zustānde I, 16.)

Spāģa atbilde uz viņa iepriekšējās brošūras kritikām ap-

tver biezu grāmatu (380 l. puses): Zustānde des freien Bauern-

standes m Kurland nach dem Gesetze und nach der Praxis im

Lichte des modernen Russlands. 11. Theil. Leipzig 1863. Par

motto ņemts Hugenberģera pants (citēts latviešu valodā):

Nav allažiņ strīdiņš uz ļaunu,

Bet daudzreiz ir labu dar:
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Tas gaišumu dzemdina jaunu

Un sasilda sirsniņas ar.

Tā ir enciklopēdija, kurā atzīmēts viss, kas latviešu labā

ap to laiku sacīts un darīts, kas no otras puses latviešu attī-

stību aizkavējis un vēl aizkavē. Pēc kritiku atspēkojumiem
par ši darba pirmo dalu autors uzrāda pašu vāciešu spriedumus
par vācu valdību Baltijā, apskata vācu rīcību tagadnē un iz-

saka domas par nākotni. Sevišķi ņemti vērā saimniecības ap-

stākļi, baznīca, skola, literātūra.

Spāģa atzīmētos spriedumos par Baltijas ap-

stākļiem atrodam šādus: Kurzeme pieder muižniekiem: īstie

zemes iedzīvotāji ir viņu īpašums (Tillings, profesors Jelgavā. 1793).

Igauņu sādžas izskatās miera laikā, it kā tās nupat būtu piemeklē-

juši postoši tatāru pulki (ceļotājs Kols, 1844). Baltijas zemnieki

tikuši par proletāriešiem visīstākā veidā (Budeus, Leipcigā 1847).

Latvieši un igauņi pret 14 g. simteņa beigām noslīkuši visdziļākā

postā, tikuši par baltiem nēģeru vergiem (vēsturnieks Rūtenbergs,

1860).

Par pargrozībām zemnieku lauksaimniecībā rak-

sta Jelgavas mācītājs R. Šulcs (Kuri. landvv. Mitth. 1852, Nr. I—3).

Zemnieki atsvabināti, tikuši pa daļai "patstāvīgi. Muižas pieņem

algotus spēkus. Bet izrādās, ka trūkst kalpu. Šulcs meklē pēc

iemesliem. Zemnieks negrib strādāt. Latvieša pamatīpašības esot

kūtrība un bailes no darba. Latvietim i* paruna: Ka tik to laiku

var izvilkt. Tas ir mantojums no dzimtbūšanas. Ar laiku to no-

vērsīs. Uz to palīdzēs skolas. Šulcs tad uzaicina gādāt par to, ka

latviešu jaunatne krietnās, kristīgās tautskolās uzaugtu par diev-

bijīgiem, paklausīgiem, čakliem, krietniem zemkopjiem. No bēr-

niem tad mācīšoties ari vecie. Tikai vajagot krietnu skolotāju, kas

nav algojami sliktāk par sulaiņiem un vagariem, šulcam rakstīja

pretī Jaunpils dzimtkungs barons \. fon der Heke. aprādīdams, ka

kalpu krizi nevar izskaidrot ar-latviešu kūtrību un bailēm no darba

Viņš dažus gadus atpakaļ atcēlis klaušus, izdevis L847. g. pēdējās

mājas uz renti, bet ļaudis ir krietnāki strādnieki nekā agrāk un

viņam netrūkst darba spēka. Muižas vainīgas, ja kalpi no tām bēg.

Skolas, tautas izglītību, kā līdzekli pret laika ļaunu-

miem ieteic ari Braže (Balt. Mon.-Schr. Octobcr 1862). Viņš pieskaita

pie brīvās kustības galvenajiem kavēkļiem zemnieku kārtas garī-

gās, sevišķi reliģiski tikumiskās izglītības trūkumu. Nolaidībai

tautas izglītībā ļaunas sekas, kas parādās masu izceļojumos, pareiz-

ticīgo kustībā Vidzemē, baptistu darbībā Kurzemē, pravieša Lein-

berga panākumos Igaunijā. Vēl lielāks tiek ļaunums, ja materiālai

svabadībai pievienojas tautisks reibulis. Skolas literātūra palikusi
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bērna autos; tās vietā stājusies dienas prese pārspīlētā veidā. —-

Spāģis piezīmē, ka Braže izlieto ari izglītības izkārtni par līdzekli

pret zemnieku brīvību: neskolotiem nav novēlama svabada kustība;

skola paturama kalpinātāju aizbildībā.
—

Silti Spāģis piemin ari

īstos skolas draugus, pašaizliedzīgos latviešu skolu dibinātājus un

apgādātājus, mācītājus: Paufleru Kursīšos, Volteru Cīravā un Pan-

teniju Jelgavā. Viņš griežas pie Kurzemes skolotājiem ar uzai-

cinājumu mosties, strādāt. „Nepieciešamie valstu, tautu

un atsevišķu cilvēku labklājības pamati ir zinības un tikumība.

Pēdējo iegūst patiesību pareizi atzīstot. Bet kas īsti patiesība ir

vai nav, par to var būt dažādas domas. Tāpēc mums jācenšas iz-

pētīt patiesību. Ceļš uz sirdi iet caur galvu. Tad nu krājat nemitīgi
zinības un apgaismojat tautu. Septiņi simti gadus tā jau gulējusi;

tāpēc mostaties un modināt gulošos. Skatāties uz vācu goda vīriem,

kas tik daudz darījuši un vēl dara mūsu nabagās, tumsā taustošās

tautas Labā; ņemieties viņus par priekšzīmi. Jūs, kas no tautas cē-

lušies, viņas miesas un asinis, jūs gribat gulēt? Tr laiks, tāpēc mo-

stieties!"

Latviešu literātāras sākumā un viduspunktā Spāģis no-

stāda Veco Stenderu, atzīmē viņas niecību un norāda uz latviešu

nacionālās avīžniecības sākumiem, kam jāiztur stipri uzbrukumi no

vāciešu puses.

Spāģis atrod Baltijas vāciešu starpā ari tādus vīrus, kuru do-

mas aizsteigušās gadu desmitiem attīstībai priekšā. Valmieras mā-

cītājs Braunšveigs publicē (Rig. Handelzeitung 1862) attiecībā uz

baznīcas reformu šādus priekšlikumus: jāpārdod mācītāju
muižu zeme un jādod mācītājiem cieša alga: jāatceļ piespiesta kri-

stība, iesvētīšana, laulība; dzimtu saraksti jāved valsts iestādēm;

jāieved obligātoriska civillaulība.
— Tāpat vācu aprindās norāda,

ka Baltijas tieslietu zinātne palikusi pakaļ Vācijai

par kādiem 50 gadiem. Baltijā nespriež tiesu pēc juridiskiem prasī-

jumiem, bet pēc sastingušiem vietējiem noteikumiem un statūtiem.

Tiesību zinātne nav ari virzāma uz priekšu ne tiesā, ne salonā, bet

sakarā ar visu sabiedrisku iekārtu un valdības iestādēm.

Spāģis jūt un redz, ka viņš ar saviem centieniem

nestāv viens. Tas viņam dod pamatu droši uzstāties.

Ne tik vien viņam domu biedru, kā pulciņš latviešu intelligen-

ces, kas nojauš savas tautas atmodu; lielā vācu tauta devusi

atbalstu viņa cīņai, un ar sevišķu cerību viņš noskatās uz mo-

stošos krievu tautu. Tikai Baltija vēl iestingusi; bet ari še

mostas jauni spēki. Novēlams nelaimīgais slogs, kas gul uz

latviešiem un igauņiem — un viss še zels un plauks.
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Literatūra. Brīvzemnieka Andrejs Spaģis, Br. raksti IL.

1, 6—19. — A. Klona A. S., Jaunības Tekas 1920, 1. nr. — A. Bir-

kerta, Andreja Spāģa vēstules Kurzemes skolu tēvam J. K. Volte-

ram, Izgl. Min. Mēnešraksts 1926, 6—24, 119—136. Kr. Bachmaņa

A. Sp. laikmeta liecinieki, Izglīt. Min. Mēnešraksts 1929., 4. un Cīņai

pret A. Sp. skolu un viņa kultūras darbu Meldzerē, turpat 7./S\

burtn.

3. BIEZBĀRDIS

Būdams visvecākais tautas atmodas laikmeta apzinīgo'

darbinieku starpā, Biezbārdis parādās atklātībā ne agrāk par

saviem jaunākajiem biedriem. Atšķirdamies no Spāģa, ko

ierāvā cīņā ārēji piedzīvojumi, Biezbārdis nogatavo sevī tau-

tisko domu visā klusībā. Kad atnācis laiks to klaji izpaust un

aizstāvēt, viņš parādās latviešu censoņu vidū ar jaunekļa sa-

jūsmu un aizrautību. Viņš uzstājas par radikāliem pārgrozīju-
miem latviešu sabiedriskā un garīgā dzīvē, gan vēlāk nākdams

nesaskaņā ar latviešu tautībniekiem. Latviešu literātūru viņš

padziļināja īpaši zinātnes laukā, kā latvietis aplūkodams un lat-

viešu valodā iztirzādams tīri zinātniskus jautājumus.

Kaspars Ernsts Biezbārdis, vēlāk saukts Bezbārdis, dzimis

8. dcc. (26. nov.) 1806. g. Pavasara pagasta Biezbāržu mājās,

Slokas draudzē. Viņa tēvs bija še saimnieks, tirgojās ari ar

labību un miltiem un turējā dažas liellaivas. Viņš bija kādu

laiku ari par zemnieku tiesnesi un mira kā Belles muižas muiž-

kungs (pie Katlakalna). Viņš varēja saviem dēliem (bez Kas-

para vēl jaunākajam Jēkabam) pieņemt mājskolotāju un sūtīt

tos Rīgā elementārskolā. Vēlāk viņš tos nodeva Pavasara
muižas vējdzirnavu rentnieka turētā mājskolotāja mācībā un

1818. g. Salaspils mācītāja Vendta skolā un pensijā. Mācītā-

jam nodarbojoties ar citām lietām, skolniekiem bija jātiek uz

priekšu pašiem uz savu roku. Kaspars Biezbārdis šāda kārta

ielauzījās grieķu valodā un ģeometrijā. 1820. g. viņš iestājas

Rīgas ģimnāzijā, bet nevar mācībām sekot. Pa tam ari teva

mantas apstākļi tikuši spaidīgi, un tikai ar Vendta palīdzību,
kas pārnācis uz Rīgu par Jēzus baznīcas mācītāju, viņš no-

beidz ģimnāzijas kursu. Viņš no 1821. g. jūlija studē Terbatas

augstskolas paidagoģiski filozofiskā semināra un to beidz 1826.

g. kā graduēts students. Pēc tam viņš ir par mājskolotāju mā-

cītāja Vendta namā, nodarbodamies pie tam ar privātstundām

un filozofijas un matēmatikas studijām, ģimnāzijas matemātikas
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virsskolotaja Zobena (ari latvieša) pabalstīts. Zobenam mir-

stot (1831), Biezbārža dzīve Rīgā top drūma un tukša, un viņš
1832. g. dodas atkal uz Tērbatu, kur nodarbojas ar matemātiku,

filoloģiju un teoloģiju. Naudas avotiem izsīkstot, viņš 1833. g.

augustā pāriet uz Vilandes apriņķskolu par zinātņu skolotāju.
1845. g. viņu ieceļ par inspektoru. Dabūdams pensiju, viņš
L853. g. izstājas no dienesta un turpmākā gadā pārnāk uz Rīgu.
Še viņš pasniedz stundas dažās privātskolās un sāk ciešāk no-

darboties ar latviešu lietam.

20. att. Kaspars Biezbārdis

Ar saviem pirma-

jiem rakst i c m latviešu

valodā Biezbārdis nāca klajā

Mājas Viesī 1860. g. Še

viņš iespieda apcerējumu par

Herodota skūtiem. Snieg-
dams pārgrozītas latviešu

rakstības paraugus, kur at-

mesti dubultnieki un h kā

garuma zīme, viņš iespieda
Mājas Viesī (1863) rakstus:

(š)ipīuv luevtiba lente* fo£>e=

ieem, (Grāmata fa&eem mifecm

brauiļccm Muriciuo un s-£Sibfe=

mc, MaD* luarD* par bfitoeš
favtant pafaule, šaut to un fd

toiaaš geiufcčiag.

Iznākot Pēt Avīzēm,
Biezbārdis piedalījās pie tām.

Pašā pirmajā numurā ie-

spiests viņa raksts par
Krievu valsts gadu
tūkstoti. Tanī viņš no-

rāda, ka senās krievu chroni-

kas, par krievu valsts dibināšanu runājot, minēts ari latvieša

(latgaļa) vārds, ka ari latvietim dalība, Krievijā valdību iekār-

tojot, ka jau savā valodā latvietis slavu ciltij tuvākais radinieks.

Tā bija noteikta nosvēršanās uz krievu pusi.
Kādā no turpmākiem numuriem Biezbārdis rakstīja par

dvēseli (Ko var dvēsele atzīt? Kas tai spējams?). Šis ir

pirmais filozofiskais raksts latviešu rakstniecībā. Pats au-

tors ieminas, ka daži par to ļaunosies, sacīdami: „Tas
...

uz-

drīkstas par tādām lietām runāt latviski. Tāds amats ir tam

jāliedz; un ja tas grib ko teikt, lai teic un raksta vāciski. Lat-

vietim tas nepieder.*4 Rakstā uzrādītas vācu prātnieku Kanta

Cīu a s
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un Hegela domas par dvēseli. Pirmais no viņiem māca, ka

dvēsele atzīst vienmēr to, kas tai tikai šā vai tā liekas, izrādās,

bet ne mūžam, kas un kā patiesi ir, otrs, ka viss, kas patiesi ir,

stāv no mūžības gatavs cilvēka dvēselē, ka nekas nav ārībā un

laicībā, kas nav jau bijis garā, un nekas nav garā, kas neklīst

ārībā un laicībā. Pret rakstu cēla iebildumus Līventāls, pretī

jautādams: ko dvēselei būs atzīt un ko tai būs iespēt? sevišķi:

Kas zemniekam jāzina? un tad aizrādīdams, ka skolās sevišķi

ticības mācības mācāmas, ka papriekšu apstrādājamas sirdis

un tad galvas. Biezbārdis atbild, ka viņš neizprot jautājumu:

Ko dvēselei būs atzīt, būs iespēt? L. taču nedomāšot, ka cil-

vēka dvēselei būs iespēt, ko tā nespēj, vai ari ka tai nebūs

visu iespēt, ko tā iespēj. Zemnieks pieder cilvēku, ne lopu

kārtai, tāpēc viņam pēc iespējas jāzin tas pats. kas visiem ci-

tiem cilvēkiem, un bez tam vēl daudz, kas pie viņa aroda pie-
der. Ērmīga lieta esot ari sirdi kopt bez galvas. Līdzīgus ie-

bildumus kā Līventāls cēla pret Biezbārža rakstu A. Bīlen-

šteins.

Loti svarīgs Biezbārža mūžā bija 1863. gads. Izceļoties

poļu dumpim, Baltijas muižnieki pasniedza ķeizaram padevī-
bas adresi. — Rīgas latviešu intelligenee nolēma pasniegt
adresi ari no latviešu puses. To sastādīja Biezbārdis un pir-
mais parakstīja. Viņš pārrakstīja ari Mežamuižas zemnieku

sūdzību par muižas īpašnieku uz visaugstāko vārdu. Biezbārdi

nu uzlūkoja un sodīja par musinātāju uz dumpi.

Baltijas muižnieku adresi iesniedza ķeizaram 17.

aprīlī 1863. g. Baltijas ģenerālgubernators. To parakstījuši Kurze-

mes, Vidzemes un Igaunijas muižnieku priekšnieki. Tanī izsacīta

varbūtība, ka varētu izcelties ar ārvalstīm karš, kurā Baltijas pro-

vinces būtu pirmie valsts aizsargi un pirmais kaujas lauks. lenaid-

nieki tad pārliecināsies, ka visus Baltijas iedzīvotājus vieno ar

Krievijas īstajiem iemītniekiem padevība tronim iln valdniekam,

neskatoties uz valodas un iestāžu dažādību.

Latviešu adresi saņēma Vidzemes žandarmērijas

priekšnieks 1863. g. augustā, lai nodotu ķeizaram, še pieminēts Bal-

tijas muižnieku norādījums uz šo provinču valodu un iestāžu da-

žādību, kas spēj sacelt domas, ka starp šejieni un valsti nevarētu

būt ciešas saites. Latviešu bezzemes stāvoklis, vergu darbs, mēģi-

nājumi izceļojot no tā atsvabināties, cenšanās pēc savas tautas ga-

rīgas attīstības literātūrā dod iemeslu aizdomām, ka latvieši tīkotu

pēc patvaļības. Bet latvieši savā valodā atrod radniecību ar krievu

(slavu) tautas valodu, tikai iestāžu dažādība atdala latviešus no

ķeizara īstajiem pavalstniekiem. Tad kļūmīgais turpinājums:

Biezbārdis
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_~Augstais valdniek! Novērsi šos šķēršļus un ļauj mums savienoties

ar tavu lielo krievu tautu vienā saimē. To mēs atzīstam par savu

likteni un pienākumu."

Meža muižas zemnieku pārstāvis Zīdermanis ieradās

Rīgā 1863. g. jūlijā un griezās pie garīgā semināra latviešu valodas

lektora Kraukļa, lai viņš sastādītu lūgumu ķeizaram. Vilcinādamies

krauklis to gala uzrakstīja un Biezbārdis pārrakstīja. Zemnieki

sūdzas, ka kņaza Līvena Meža muižas valde izlaupījusi pagasta

magazīnu, rekrūšu un bāriņu krājkasi; bez tam viņi vēlas, lai par

pagasta ierēdņiem apstiprina viņu pašu ievēlētos pagasta locekļus.

Jau agrāk iesniegtās sūdzības izmeklēšanas dēļ ieradusies Meža

muižā komisija, ieslēgusi pagasta vecāko Veilandu dzelzīs un sodī-

jusi septiņas personas simts žagaru cirtieniem uz kailas miesas.

Zīdermaņa lūgumrakstu nosūtīja. Tad Zīdermani arestēja ka

musinātāju uz dumpi. Drīz pēc tam arestēja ari Biezbārdi kā

musinātāju dalībnieku. Viņa konfiscētos papīros atrada ari liecī-

bas par viņa dalību pie latviešu adreses. (Bandreviča Notikumi

latv. atm. laikmeta.)

Biezbārdi 1863. g. septembrī aizsūtīja uz Kalugas

.guberņu, kur viņu vispirms nometināja Barovskas pilsētā.

Rakstiem krievu avīzēs un Biezbārža sievas lūgumiem bija tas

panākums, ka viņu pārvietoja uz Klinu Maskavas guberņā un

pēc dažiem mēnešiem viņam atļāva atgriezties atpakaļ uz

Rīgu. Še viņš pārnāca 1866. g. un tika iecelts par Rīgas ga-

rīgā semināra vācu valodas skolotāju. Viņš bija kādu laiku ari

par latviešu valodas skolotāju Aleksandra ģimnāzijā.

Būdams jau labi gados, Biezbārdis tikai tagad sāka no-

teikti savus spēkus veltīt latviešu rakstniecībai. Viņa pir-
mās grāmatas latviešu valodā iznāca 1869. g. Tās bija:
'HKufu liialoba un totftaš rafftiba, Marita un (ižtocrmja,
(srf)illera bfeefma. Tās apgādāja rosīgais grāmatizde-
vējs K. Štālberģis. Viņš bija nodomājis izdot virkni labāko

darbu pasaules literātūrā ar nosaukumu: Citu tautu rakstnieki.
Šai virknē ierindojās minētie Biezbārža tulkojumi. Kopā ar

Štālberģi Biezbārdis izdeva ari laikrakstu Pasaule un Daba.

Biezbārdis, kas piederēja priekš sava trimdas laika pie pir-
majiem Rīgas latviešu biedrošanās veicinātājiem, darbojās ari

1868. g. nodibinātajā Rīgas latviešu biedrībā, bet nāca nesa-

skaņā ar šīs biedrības vadītājiem. Kad latviešu

nacionālisti sadūrās ar krievu avīžniekiem, kas neslēpa savas

pārkrievotāju tendences, Biezbārdis nostājās latviešu tautisko

centienu apkarotāju pusē.

Zinātniski Biezbārdis nodarbojas līdz mūža beigām

Viņš sastādīja pirmo ģeometriju latviešu valodā: Ģeometrija
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jeb aruma sinatniba, kua rakstuas zēlis Kaspar Bešbardis, zit-

kart Biašbardis. Rigā, 1874. Gribēdams atspēkot Šleichera

pret viņu celtos iebildumus, Biezbārdis laida 1883. g. klajā grā-

matu: Herodota skūti un musu vectēvu cilts-stasti (sk. 21. att.).

Sava mūža pēdējos gadus Biezbārdis nodzīvoja pie

sava dēla Maskavā, kurp aizgāja 1884. g. Še viņš mira 12. sep-

tembrī (31. aug.) 1886. g.

Biezbārdis rakstījis vāciski un latviski. Savos rakstos

vācu valodā viņš piedalās latviešu intelliģences cīņā pret

Baltijas vācietību, aplūko
ari dažus zinātniskus jau-

tājumus. Latviešu

valodā viņš mēģinās

dzejiskos tulkojumos un

liek pamatu lat-

viešu zinātniskai

prozai.

Sastādīdams 1863. g.

iesniegto latviešu adresi

un Meža muižas zemnie-

ku sūdzību, Biezbārdis ak-

tīvi piedalījās latviešu tau-

tiskā kustībā. Ar to viņš
deva iemeslu vajājumiem
no Baltijas vāciešu un lie-

tas apgaismojumam no

krievu avīžnieku puses.

Maska.vas krievu avīzē
PvccKifi Kvpbep-b iespiests
par Biezbārdi un viņa cī-

ņām plašs raksts (Bea6ap-
flHCb, Bceno-

AaHHtfiujiA 1863 r.

21. att. Kaspara Biezharža Herodota

skūtu titullapa

h JiaTbiiucKan FleTep6yprcKaH ra3eTa, p. K. 1881. g. 227, 230,
231, 234, 236 nr.). Trimdā būdams, Biezbārdis rakstīja vācu

valoda par Baltijas apstākļiem.
Par latviešu cīņu savas valodas un izglī-

tības labā Biezbārdis runā brošūrā: Der Sprach- und Bil-

dungskampf m den baltischen Provinzen Russlands, Bautzen

1865. (Šis Biezbārža raksts iespiests latviski Dzimtenes Vēst-

nesi 1910, 82—114 nr. ar virsrakstu: Valodas un izglītības cīņa
Baltija.) Par moto ņemti evaņģēlija vārdi (Lūk. 8, 17): Nekas

nav paslēpts, kas netaps redzams, nedz apslēpts, kas netaps
zināms un nenāks gaismā. Biezbārdis grib atmaskot Baltijas
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vāciešu centienus pārvācot latviešus. Latvieši daudz tuvāk
rada krieviem. Bet to latviešiem nedrīkst teikt. Kas to dara,
to vajā un izsūta. Tādā kārtā apjūk tie latvieši, kas vāciešiem

par labu negrib aizliegt savu tautību: viņiem jādomā, ka vā-

ciešu pusē paša ķeizara griba. Latviešu pāreja pareizticībā
uzskatāma par taisnu atmaksu asiņainai katastrofai priekš 700

gadiem, kad latvieši bijuši piespiesti atstāt no krieviem pie-
ņemto kristīgo ticību. Lai latviešus pārvācotu, vācieši palaiž

latviešu skolas, apspiež latviešu literātūru, izraida no zemes

latviešus, kas vācietības priekšā nelokās. Biezbārdis dod pār-
skatu par latviešu rakstniecības attīstību (pa daļai pēc Spāģa),
uzrādīdams centīgākos latviešu pārvācotājus (bīskapu Valteru,

R. Šulcu, G. Braži), tomēr ari latviešu labvēļus, pie tiem pie-
skaitīdams veco Stenderu. Bīlenšteinu. Beigās Biezbārdis rak-

sturo vācu sabiedrību, sevišķi vācu vadītās Latv. literāriskās

biedrības nelabvēlīgās attiecības pret latviešu nacionālajiem
laikrakstiem (Mājas Viesi, Pēt. Avīzēm), pievezdams Neikena

cirkulāru (1. martā 1865. g.), kurā tas kā Ceļa biedra izdevējs
nostājas pret šīs biedrības vadītājiem.

Biezbārdim pieraksta vēl divi citas brošu ra s, kas uz-

rāda, cik sīksti Baltijas vācieši turas pie savām vecajām tradicijām

un privilēģijām. Tās ir: Zustānde und Eigenthiimlichkeiten m den

baltischen Provincen Russlands, Bautzen 1865; Meditationen zur

Forderung der Eintracht zwischen Russen und Deutschen m den

baltischen Provincen Russlands, Bautzen 1866.

Biezbārdis rakstījis zinātniskus rakstus vācu izde-

vumos. Laikrakstā lnland: Die Seelenzeit im Fellinschen, 1852,

5i nr.; Wandērung und Entstehung der Seen, nach estnischen Sa-

gen, 1853, 7 nr.: Geographischc, historische v. etvmologische Cu-

riositāteii. 1853, 2i—33 nr.: Der deutsche Svlbenton v. sein Einfluss,

1857, 47 nr.: Kinnland, IS">9. 20 nr. Bunges archīvā: Mateiiaiien zur

Geschiehte der Stadt Fellin, 1. 127—172: Tce LTppeneeki oder die

Letten an der curischen Aa, ll> 86—93. Slavisches Centralblatt:

lin Wort iiber das alte lettiscbe Volkslicd, 1865, 3—4 nr.

Dzejā Biezbārdis mēģinājies, pārdzejodams latviski da-

žus klasiskus darbus. Viņš tulkoja Šillera Pulksteņa
dziesmu, kas izdota kopā ar Brīvzemnieka (Treulanda)

tulkojumu. Savu darbu viņš dāvina agrākajiem šīs dziesmas

tulkotājiem Hugenberģeram un Lundberģim. Ne viscaur viņš

savus priekštečus pārspējis, sevišķi ne Hugenberģeru. Pie-

mērs:

Clņ a s
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Hugenberģers:

Sgee barba, fo no teefa§ barram,

@km loalļrbS no teefag peenah/faljē,
®ab labbu runnu turreljt roarram,

£ab barbofdjana pafdjtirratjs.

Biezbārdis:

batba, fo no firbg mc§ fafam,

®ab§ roarbg no ftrb§ gan peeilajaS;
®ab IreetnaS rund§ pee ta nafam,

S£ab barb§ jo mubri aifroabaS.

Hugenberģers meklē izteiksmes līdzekļus tautas valodā,
Biezbārdis tiecas pēc jauninājumiem. Tas nomanāms ari orto-

grāfijā. Še viņš tos izved, neizvairīdamies no pārpratumiem.
Pirmās rindas pēdējs vārds lasāms ne „sakam", bet „sākam".

Tāpat valodā viņš tiecas nošķirties no parastās izteiksmes.

Tautas valodā neatrod atbalstu tāds teiciens kā „Tad darbs jo
mudri aizvadas." Dažas vietas Biezbārža tulkojumā top ne-

baudāmas. „Lai tas sīkstais pulksteņ' misiņš Plūstot veļas kā

viens ritiņš." (Hugenberģeram: „Lai tas sliekais misiņš kūstu,
Un kā nākas lejot plūstu.") Tomēr caurmērā sastopam pie
Biezbārža smalkāku, dziļāku valodas izjūtu nekā pie Hugen-

berģera, un ari šai darbā Biezbārdis pieskaitāms latviešu mo-

dernās literāriskās valodas celmlaužiem. Kur Hugenberģeru
ka nelatvieti pamet latviešu valodas jūtas un viņa izteiksme

top celmaina un pat pārprotama, tur Biezbārža valoda nereti

tīra un pareiza. Piemēram:

Hugenberģers:

lln meitfdju puiftS atftarjj; forjfa

®af)p aplam, ai§ffreen pafaule,
£ur merjro 3dfu§, fpeefi rofjJd —

Un ftoefdmeefS tdjrofemme.

Biezbārdis:

9?o mcitcna brtf puifenS rauja§,
3le moja§ paleef aplamneels,

gaur pafouli or fpeeft fdjauja§,
9?af majctS tab fa froefdjeneef§.

Biezbārža tulkojumā ir vietas, kur viņš ir reizā radītājs
un tautas valodas atjaunotājs. „Tas ilgi dzīvos tautu tautās

un daudz kam ausīs ducinās." „No ratiņa rūcoša neatrauj

pirkstus." (Hugenberģers: „Ap rūkdamu vārpstu tā šķeterē
diegus.") „Vai, tad izsprūk šī kā tāda, Augdama bez noturēs,
Laužu pilnās ielās stāda Savu liesmu aizkures."

Šillera Pulksteņa dziesma ir dzejas darbs, kas

latviešu valodā tulkots vairāk nekā kautkurš cits

pasaules literatūrā. Tas kairinājis visos laikos latviešu dzejniekus

ar savām dziļi izjustajām un zīmīgajām, bet reizā vienkāršajām

un skaidrajām dzīves ainām. Biezbārža tulkojumam deva tiešo

ierosinājumu Brīvzemnieks, kas Štālberģim bija atsūtījis savu Pulk-

steņa dziesmas tulkojumu, lai ar to pabalstītu viņa citu tautu rakst-

nieku izdevumu. Šis bija viens no Brīvzemnieka pirmajiem jaunī-

Biezbārdis
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bas darbiem un palika tāļu no pilnības. Lai noliktu blakām kaut

ko labāku, Biezbārdis deva savu tulkojumu. Brīvzemnieka

tulkojums attālinās vairāk no oriģināla, ir valodā tautai tuvāks,

bet mazvērtīgāks. Valodā gludāks, bez jauninājumiem ir Fr.

Mālberģa tulkojums (Dzejas skaņas 1880). Ar zināmu meista-

rību šo Šillera darbu tulkojuši Purkalītis (Dziesmu pazarītes

1893) un Zvārguļu Edvards. Kaudzītes Matīss

(Zvanu dziesma 1895) savā tulkojumā stipri pieturējies pie agrā-
kiem paraugiem, sevišķi pie Hugenberģera un Biezbārža.

Biezbārdis tulkojis ari Sofokla Antigoni, bet ta nav

iespiesta. Stāsta, ka tulkotājs, rūgtu piedzīvojumu nomākts, tulko-

jumu sadedzinājis sacīdams, latvieši nepelnot, ka viņu labā strādā.

Zinātnē Biezbārdis lauž ceļu stingri zinātniskai lat-

viešu prozai. Viņš nesniedz latviešu zemnieku stāvoklim se-

višķi izraudzītas zināšanas, kā vācu tautības rakstnieki, ne ari

atšķaidītu vai populārizētu zinātni, kā pa laikam paši latviešu

apgaismotāji, bet tīru zinātni, tikai vienā otrā reizā lie-

todams populārizētāja paņēmienus. Viņš raksta par inerciju,

smagumu, porozitāti jeb lietu šūniņu, spēku parallēlogramu,

matēriju un spēku, materiālismu un spīrituālismu. Viņš raksta

latviešu valodā pirmo zinātnisko darbu par matēmatiku (Ģeo-

metrija), praktiskās vajadzības no acīm izlaizdams. Bez kāda

ievadījuma viņš ķeras pie zinātnisku jēdzienu dēfīnīcijas.

„Matēmatiku saucam mēruma zinātnību. Viņa pieņem par lie-

cību tikai prātību, neliek acīm spriest par šo un to, bet prā-

tam vien caur prātēšanu. Mērums pastāv iekš mēra un skaitļa.
Mērs un skaitlis ir, īsti sakot, viens, kādēļ matēmatikā mērs

un skaitlis daudzkārt sapinas."

Pie tam viņam gan stāv prātā latviešu apgaismo-

šana, kam viņš, līdz ar pārējiem tautas atmodas laikmeta

darbiniekiem, grib dot citu saturu. Viņš saskaita latviešu grā-

matas un atrod, ka lielākā dala no tām reliģiska satura; „kas

paliek pāri, tas ir ļoti trūcīgs, pilnīgi nepietiekošs izglītības
materiāls." „Un tomēr latvietis arvienu ir parādījis zināmu

interesi priekš zemes dzīves, lai tā būtu cik nožēlojama un

nabaga būdama." Biezbārdis nav kristīgu uzskatu pretinieks.
Zinātne izmeklē radības likumus un spēkus. „Bet kas šie likumi

un spēki paši priekš sevis, tas stāv un paliek Dieva zināšanā."

Lielāka nozīme Biezbārža rakstiem par vēsturi un valodu.

Kā vēsturnieks Biezbārdis svērtin uzsvēra, ka lat-

vieši vistuvākie radi slavu ciltij, līdz ar to krievu tautai, ka

latviešu valoda tuva radiniece krievu (slavu) valodai. Lai gan

Biezbārdis to tieši nav izsacījis, tomēr šādi viņa nemitīgie no-
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radījumi savu dalu pie tam darījuši, ka latviešus pa reizai pie-
skaitīja slāviem.

Par latviešu ciltstēviem Biezbārdis visā spēkā centās pie-
rādīt skūtus, kas dzīvojuši Krievijas dienvidos ap Melno

juru. Skūtu nosaukumā Biezbārdis atrod to pašu sakni, kas

leišu vārdā „skuta", latviski skutums, skutējums un nozīmē

klajumus bez kokiem, kādi Krievijā ap Melno un Azovas jūru.
— Par skūtiem Biezbārdis vispirms rakstīja Mājas Viesī 1860.

g. un aizsūtīja savu rakstu valodniekiem Bopam (Berlīnē) un

Sleicheram (Prāgā). No Šleicheia Biezbārdis saņēma vēstuli,
ka tādā veidā, kā viņam piesūtītā rakstā tas darīts, skūti nav

pieradāmi par leišu-latviešu cilts tēviem. Biezbārdis tad nu

sevišķā brošūrā mēģināja atspēkot Šleichera iebildumus. Viņš
nodarbojās ar šo jautājumu līdz mūža beigām, neatkāpdamies
no sava izsacītā uzskata, kas tomēr pierādīts par nedibinātu.

Par valodnieku Biezbārdis parādās grāmatā Tlu)n
ifūloba, kuru viņš dāvina visiem, kam spēks un prāts. Tanī

viņš sīki aplūko latviešu valodas skaņas, viņu garumu un iz-

ruņu, pārbaudīdams šai lietā citu valodnieku, sevišķi Būtnera

un Bīlenšteina, domas. Tas ir pirmais latviskais zinātniskais

darbs par latviešu valodu. No tā iznācis tikai pirmais metiens.

Galā pielikta piezīme: „:pilruefam maaiba aara, bfiiniba ifa. £abef

fafu uf fcfiftrfcrjanoS lafitajam rofu fneegbamg:

3)raug§, ne fa butu faferiš roifu;
9ieb[, tam pilnigam bfeno§ tif paīal."

Grāmatas sākumā viņš norāda, ka daži jau latviešu valodu

kopuši un apstrādājuši, bet to darījuši vācu valodā, gribēiuši
rakstīt kā vācieši priekš vāciešiem, lai gan daži latvieši bū-

dami no dzimuma. Biezbārdis piezīmē: fa tdbd gefa
tif pat rnaloba fa tauta ne mufdjam ncroar £eefelt. SBaloba ir tautas?

meefa un brucfcle. Tlumš jabfttoo farod tautība, gitabilai leelameeš,
gif leeiibameeš, tautai nefo laba nepcefcbfirfim."

Visos savos rakstos Biezbārdis tiešu vērību piegriež va-

lodai. Vienkārt viņu uz to skubināja rakstu saturs: viņš
runāja par lietām, kas līdz tam laikam latviešiem bijušas sve-

šas. Otrkārt viņš latviešu valodu tieši ņēma par aplūkojamo
priekšmetu.

Kad viņš raksta par Kanta filozofiju, tad viņam jāapzīmē

mūsu zināšana par priekšmetu kā kāda spoga, kas jebkurā

spogulī s p ogo t var: kad par Hegelu, tad par 1 a ic ī b v un

ārī b v. Viņš runā par vācu prātniekiem, par to, kā

dvēsele var prātot. Kad viņš raksta par pētīšanas meto-

dēm, tad viņam jāapzīmē zināšana, kas iet pāri mēģinājumiem,
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par miglā vie p tu zināšanu, par miglas viep v m v, zinas,

ko prāti pienes, par matījumu, pamanu. Ģeometrijā

viņam jārunā par ārumu, mērumu, vienumu, par

vēru (Richtung), par blakusleju un šķērusleju
(sleja-līnija), valodas mācībā par balsienu, balse k 1 i,

balseni, par skaņām (vokāliem) un klaudzieni (kon-

sonantiem), par rakstību.

Biezbārdis iet valodā patstāvīgi jaunus ceļus, ne tikai at-

sevišķus vārdus acīs paturēdams, bet ari teikuma sali-

kumā. Viņš tiecas pēc tā, kas īsti latvisks, tomēr ne pēc tā,
kas populārs, katram latviešu valodas runātājam tūliņ sapro-

tams. Ārpus Latvijas dzīvodams, viņš pa daļai no latviešu sa-

ruņas valodas atradis. Viņš pats atzīstas (Atbilde Līventālam

Pēt. Av. 1862, 24 nr.): „Esmu pāri par 20 gadiem starp
igauņiem dzīvojis un reti kādu vārdiņu latviski dzirdēt un ru-

nāt dabūjis." Pie tam viņš ir valodas radītājs, kam katrs ne-

var sekot. Viņa valoda tad iznāk vārda pilnā nozīmē lit c -

rāri s ka, kas atšķiras no tautas valodas. Lai tā ari literā-

tūra tagad nebūtu lietojama, tomēr nelatviska tā nav.

Pievedīsim paraugu no Mūsu valodas 3. § Biezbārža

paša rakstībā: „sau roegaiē SulgerS fagtjiS: 9^e fa§ gan roeeglaf§, la

bfeebafdjanaS un runafdjanaS faroabibu matit, to mer toii grūta romaS

nofimefdjana toarboS. fabu§ jofuš turoinafimee§ fagibami:

bfeebafdjana§ balf§ teci roairaf pufdjuā un toillfdģuS ne la grubu§ iflaifta,

aaur lo ffana sefa§; tur pretim runafdjana§ balf§, ifaf ffanebama, teef

roairaf grubug ne fa pufdju§ if balfeneg iflaifta, jaur fo balfeeni gefa§.

Sfeebataja balf§ ffano, runātajā balfg ffan; romai ir ffana, fdjai tif

ffanS. 2>afdn' runa un laja bfeebuS, fa flinfoni ecrabufdji. $r bafdjt

ffoleni, lafifcfjana mojibamee?, un bafdu flimneefi, grutiba§ geefbami,
bara ta pat. 93et ta§ pat§ noteef pee roifeem faba§ gecfdjaS roaj

jutofdjeem, fa bef ©ulgerS fafa: bfeebofd)ai balfei efot jutuffana. @fana§

teme- jnfdifos, toS triainabama§; balfeeni gila pratu, uf bomam roabibami.

@fana§ ufpluft meefai it fa ftraume grimofdjai pratu aifraubamaS; bal=

feeni faug pratu atfal pee apboma§."

Pilnīgi jaunus ceļus Biezbārdis iet ortogrāfijā. Viņa rak-

stība spilgti, pat radikāli atšķiras no parastās. Vispirms viņš
nāvīgs ienaidnieks burtam h kā garuma zīmei. Viņš to nekur

savos rakstos necieš, neapzīmēdams garumu ne ar kādu citu

zīmi. Tikpat konsekventi viņš atmet dubultniekus.

Izdodams „©ermanija un <§šrucroija" viņš sadala lasītājus trīs

šķirās: „l) Satroeefdji, fa§ majd§ roaj ffold maf fo roairaf

magijufdjeeē, fa tifai farou mifu terou roalobu, bet ifti goba rom, fa§ ļu

nijaš; 2) tabi, fa§ bftfaf magiti un fin, gif fpeaiga ir fatra roaloba, fa mer
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ta roel bfiroa ir, un ta bet negaiba hnS, lai tnifu malēja mute lej, fa§ —

nefpejamg; ftarp abeem mineteem toibu ftaro 3) tabi, fag ari bet

boma 2atmeefcf)u§ tif futrug un muffug efam, fa neraeena gita tauta pa*

faule, un ta bef, gif tneen fpejamg, teem ttiifg mute jalejot; preelfdf) ta»

beem efot roajabfigg ttufug garug balfeenuS pafimet ar „f)" un ifug bal=

feenug ar bubultu flaubfi: roiljrS — roirS; lirjfumg — liffumg, lai tee

roaretu bef prata gilafdjanag fa meegd lafit."

22. att. No Kaspara Biezbārža grāmatas <<Herodota Skuti».

Savās grāmatās Ģeometrija un Herodota' Skūti Biez-

bārdis iet vēl tālāk: viņš lieto latīņu burtus un dažas skaņas
apzīmē citām zīmēm, tādā kārtā lauzdams ceļu tā sauktai

jaunajai, turpmāk oficiāli ievestai ortogrāfijai Viņš raksta:

cc ar ia, o — ua, h> — v, f — s, f — š, h — z, bf —ž, fdt) —s,

feb, —š, tfdļ _z, bfcf) —ž. (Sk. 22. att.)

Pamatīgus latviešu rakstības pārgrozīju-

mu mēģinājumus plašākām lasītāju aprindām pirmie cēla

priekšā Juris Alūnāns un Biezbārdis, pie kam Alūnāna priekšliku-

mi (sk. 83. lp.) atšķiras no Biezbārža. Tie pamatojas uz agrākiem

ierosinājumiem zinātnieku aprindās. 1847. g. iespiests Latv. lit.

biedrības Magazinā (IX, I, 21—28) daktera Bāra raksts par latv.

valodas skaņām un viņu apzīmēšanu, kurā uzstādīti latv. rakstības
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pārgrozību pamatprincipi: latīņu burti; s, z, c tādā nozīmē kā vēlāk

jaunajā ortogrāfijā; šņāceņi š, ž, c; divskaņi ia (ie), ua (o); h kā

garuma zīmi atmet. Ari Bīlenšteins atmet savās gramatikās

(1863. g.) h kā garuma apzīmējumu, likdams par tādu attiecīgu zīmi

virs patskaņa. (Par Bāru sk. 101. lp.)

Biezbārža ortogrāfijas pārgrozījumi atstāja iespaidu
uz tālāko rakstības attīstību latviešu literatūrā.

Viņam savi nopelni, ka septiņdesmitajos gados latviešu rakstos

vispār atmeta dubultniekus. Šis pārgrozījums uzlūkojams par

ievestu, kad 1872. g. Baltijas Vēstnesis to pieņem. Otrs Biez-

bārža pamatprincips, neapzīmēt patskaņa garumus, latviešu

rakstos nenostiprinājās. Gan Zinību komisija pie tā kādu laiku

pieturējās, tomēr to kā tādu, kas var būt par iemeslu pārpra-

tumiem, atrada galā par atmetamu. Ar to vien, ka Biezbārdim

bija drosme iespiest rakstus, kas nav nodomāti vienīgi zināt-

niekiem, pamatīgi pārgrozītā rakstībā, viņš derēja par priekš-
zīmi turpmākajiem eksperimentiem latviešu ortogrāfijas laukā

un tās radikālai reformai.

Literatūra. Kaspars Biezbārdis, Rota 1885, 5 v. 6 nr.

Antona K. B. un latviešu izglītības kustība, Latv. Izgl. biedrības

Gada grāmata 111, 1911, B—2l.8—21. — P. Kl. Kaspars Ernsts Biezbārdis,

Balt. Vēstneša 25 gadu jubilejai par piemiņu, Rīga 1893, 20—26. —

A. Bandreviča, Notikumi dzimtenē latviešu atmošanās laikmetā.

2. papild. izdev. Rīga 1925.

6. BRĪVZEMNIEKS

Pēc Novgorodas krizes Valdemārs bija palicis vientuļāks.
Maskavā nonākot, veco paziņu un draugu vairs nebija pie

viņa. Strādājot pie krievu avīzes (Mock. B-fc/i.), viņam ap-
kārt cīņas laukā bija krievi. Te dažus mēnešus pēc viņa at-

nākšanas uz Maskavu, 1*867. gada augusta pirmajās dienās,

pie viņa ieradās jauneklis, no kura uz priekšu paliektās galvas

viņš vēro, ka tas ir grāmatu un spalvas cilvēks. Sarunājoties
Valdemārs ieminas par darbu, ko viņam uzdevusi Tautas ap-

gaismošanas ministrija: sastādāma krievu-latviešu-vācu vārd-

nīca. To gribējis padarīt Barons, bet nu viņš aizbraucis. Uz

ātru roku pārliecinājies par sava viesa spējām, Valdemārs tam

nodod vārdnīcas sastādīšanu. Tā Valdemārs iepazīstas ar

Brīvzemnieku. Šis tad nu top par Valdemāra vistuvāko cen-

tienu biedri. Divdesmit gadus viņi pastāvīgi tiekas, pār-

spriezdami un virzīdami latviešu vissvarīgākos saimniecības
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un kultūras jautājumus. Runājot par Maskavas latviešu dar-
biniekiem, kam tautas attīstībā nozīme, izceļas šo divu vīru

vārdi. Viņi viens otru papildina: ja Valdemārs latviešiem

mācīja tikt pie materiālas turības, tad Brīvzemnieks cēla klajā
latviešu tautas gara mantas.

Fr. Brīvzemnieks, īstā vārdā Fricis Treulands,
dzimis 1. novembrī (20. oktobrī) 1846. g. Rokaižu krogū. Viņa
tēvs nodarbojās ar seglenieka amatu un turēja kādu laiku

krogu uz renti. Vēlāk viņš pārgāja uz Aizputi, uztaisīdams tur

pats savu namu. Brīvzemnieka māte ir vāciete. Viņa nomira

eholeras sērgā, kad Brīvzemniekam bija 9 gadi. Viņa īstā au-

dzinātāja, ari tad, kad māte vēl dzīvoja, bija viņa tēva māte,

liela latviešu tautas dzejas mīļotāja un pratēja. Tēvs ir no-

pietna rakstura vīrs, kas izpilda pilsētiņas pašvaldībā un arod-

nieciskā sabiedrībā ievērojamus amatus. Brīvzemnieks ar

viņu pastāvīgi sarakstās, saņemdams lietišķus, nopietnus pa-

domus, līdz pat viņa mūža beigām (1901).

Fricis Treulands (Brīvzemnieks) bija sava tēva vecākais dēls,

vienīgais, kas atlicies no pirmās laulības. Tēvs apprecējās otrreiz

1854. g. No šīs laulības viņam četras meitas un viens dēls. Brīv-

zemnieks, par vecāko māsu desmit, un par turpmāko divdesmit

gadus vecāks būdams, palīdzēja tēvam gādāt par dzimtas locekļiem.

Brīvzemnieka brālis Alberts Treulands (dz. 1871. g.),

ierēdnis, darbojies brāļa vadībā ari latviešu literātūrā.Viņš tulkojis

grāmatas: Dorogobušinova Kostromas zemnieks Ivans Susaņins

1893; H. Vāgnera Pirmie stāsti iz dabas mācībām I 1893, 11. 1897,

pārstrādāti dzīvā, glītā latv. valodā.
— Māsa Minna (dz. 1869.

g.) rakstījusi ar parakstu Vērotāja. Bez dažiem rakstiem laik-

rakstos nākušas no viņas klajā grāmatas: levērojamas darbinieces

1907, ar Brīvzemnieka priekšvārdu, īsu viņa dzīves,aprakstu un A.

Niedras ruņām Br. bērēs; bez tam še angļu darbinieču Elizabetes

Freijas un Šarlotes Brontē biogrāfijas; Atmiņas par Brīvzemnieku,

Rīgā 1911.

Brīvzemnieks sāk iet sko 1 ā astoņu gadu vecumā no

Rokaižu krogus uz Rokaižu muižu, kur māca bērnus kāds vācu

tautības skolmeistars. 1859. gada sākumā viņš iestājas Aiz-

putes apriņķa skolā, kuras kursu beidz 1862. g. decembrī.

Biīvzemnieka skolas biedri Aizputē ir Vinklers, vēlākais dabas

zinātņu populārizētājs, Remiķis, vēlāk cenzors Pēterpilī, Lau-

bes Indriķis, vēlāk rakstnieks un Mājas Viesa redaktors. īpaši
ar Laubes Indriķi, kas, jau stipri gados, meklēdams ceļu uz

augstāku izglītību, bija metis pie malas galdnieka amatu, Brīv-

zemnieku visu mūžu saistīja draudzības saites.
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No apriņķa skolas izstājies, Brīvzemnieks paliek kādu

laiku mājās un palīdz tēvam strādāt seglenieka amatu; trūkst

līdzekļu tālāk skoloties. Te viņš Pēterburgsa Avīzēs atrod

ziņas par Gorķu mācības iestādēm, kur labākie mācekļi dabū

kroņa stipendijas, un 1864. g. augustā iestājas Gorķu m ē r -

niecības skolā

Mohiļevas guberņā.
Patlaban apspiests

polu dumpis, Gorķu

zemkopības institūts

pārcelts uz Pēterpili.

Nesaudzīga reakcija

apturēja katru brīvu

kustību. Brīvzem-

nieks nododas no-

pietnam, klusam dar-

bam. Gan Gorķu
mērniecības skolā ir

ari citi latvieši, kas

priekš revolūcijas, še

vēl zemkopības insti-

tūtam darbojoties, bi-

ja sākuši biedroties,

nodibinājuši bibliotē-

ku, sarīkojuši vaka-

rus; bet tagad še kaut

kāda sabiedriska paš-

darbība, kam plašā-
kas intereses, nav

domājama. Brīv-

zemnieks pēc iespē-

jas seko latviešu cen-

tieniem, lasīdams Pē-

terburgas Avīzes.

Tām viņš iesūta ari

kādu ziņu par Gor-

23. att. Fr. Brīvzemnieks jaunības gados

ķu mērniecības skolu (Pēt. Av. 1865, 12. nr.) un apņē-

mās dot tuvākus paskaidrojumus katram, kas gribētu par šo

skolu kautko sīkāk zināt.

Gorķu skolu Brīvzemnieks beidz 1866. g. septembri.

Viņš grib izglītību turpināt Kalnu institūtā Pēterpilī; bet telpu
trūkuma dēļ viņu še neuzņem. Viņam neatliek nekas cits, kā

noteiktā kārtā, kā tādam, kas saņēmis kroņa stipendiju, iestā-

ties mērniecības kancelejā Maskavā.
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leradies Maskavā, Brīvzemnieks uzmeklē turienes lat-

viešus, iegūst sakarus ari ar krievu avīžniekiem Katkovu,

Leontjevu, J. Aksākovu. Viņš sastāda krievu-latviešu-vācu

vārdnīcu, kas iznāca 1872. g., rūpējas par savu tālāko izglītību,
apmeklē augstskolā lekcijas, darbojas kā avīžnieks. Tūliņ

viņš ķeras ari Dabas zinātņu, antropoloģijas un etnogrāfijas
draugu biedrības uzdevumā pie latviešu tautas gara mantu

krāšanas. No mērniecības kancelejas viņš izstājas 1868. g., dzīvo
kādu laiku no literāriskiem darbiem un 1872. g. aiziet uz

24. att. Latviešu pulciņš Maskavā 1876. g. No kreisās uz labo pusi
sēd: Fr. Brīvzemnieks, Kr. Barons, Kr. Valdemārs, A. Bandrevičs,

Andersons; stāv: A. Šlēziņš, T. Lesnikovs, J. Krügers-Krodznieks un

P. Sietiņsons.

Ivanovu Vozoesensku par mājskolotāju. 1873. g. viņš noliek

ģimnāzijas abitūrienta un drīz pēc tam vācu valodas ģimnā-

zijas skolotāja eksāmenu. Viņš pieņem skolotāja vietu Raza-
ņas proģimnazijā, pāriet 1874. g. Maskavas 11. proģimnazijā un

no 1876. g. Maskavas I. ģimnāzijā.
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Par Maskavas latviešu vakariem raksta (neiespie-

stās Atmiņās) Krodznieks, apzīmēdams Brīvzemnieku par viņu gal-

veno darbinieku. „Pie vakariem piederēja ari Kr. Kalniņš, Šlēziņš,

Kr. Barons, bet ta* reti turp nonāca, tāpat ari Valdemārs, — un vēl

kas nu ieradās. Toreiz bija paradums meklēt un okšķerēt, vai kur

nedabūtu kādu latvieti. Un visus Brīvzemnieks gumdīja uz kaut

kādu darbu. Ņem tik spalvu rokā un raksti, gan domas radīsies,

bija viņa notuļie skubināju mi. Patiesi viņš dažu labu piedabūja

pie tam." Vakaros šo to lasīja un pārsprieda dažādus uz latvie-

šiem attiecināmus jautājumus. Še pārdēvēja dalībnieku nelatviskos

ģimenes vārdus par latviskiem. Krūgers tika par Krodznieku,

Treulands par Brīvzemnieku. Ar šo vārdu viņš sāka parakstīt sa-

vus rakstus no 1871. g. —
Par šiem vakariem raksta Velmē (Izgl.

Min. Mēnešraksts 1922, 12 b.), kas Maskavā nonāca 1881. g.: „Pie

tiem, kad es atnācu Maskavā, piedalījās visvairāk studenti un tādi,

kas bija kādā augstākā skolā mācījušies. Uz katru vakaru bij vie-

nam no dalībniekiem jāizstrādā raksts par kādu tematu, kas pie-
krita viņa arodam. Pēc raksta nolasīšanas to pārsprieda, sevišķi
valodas un izteiksmes ziņā. Vispirms skatījās uz to, vai raksts būs

saprotams tiem. no kuriem sastāv latviešu laikrakstu lasītāju lielākā
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Maskava dzīvodams, Brīvzemnieks pastrādā visus savus

literā r i s ko s darbus. Viņš še nevien sastāda lielos

latviešu burtniecības krājumus, bet laiž klajā ari grāmatas.

Sevišķi viņš latviešus cenšas iepazīstināt ar ievērojamu vīru

cīņām un panākumiem. Viņš tulko Gogola stāstu Tarass Bulba

(1877), aplūko „augstus krievu vīrus iz zemas kārtas":

Lomonosovu un Nikonu. Kā publicists viņš nevien raksta

krievu un latviešu avīzēs, bet ierosina un veicina ari pe-

riodisku izdevumu klajā nākšanu. Viņš ņem aktīvu dalību pie

Zīslaka Latviešu kalendāra, kas iznāk 1876. g.; viņš nodibina

1882. g. un pa daļai vada Liepājas avīzi Latvieti; viņš visiem

spēkiem pabalsta Velmēs 1885. g. izdoto žurnālu Austrumu.

Brīvzemnieks drīz top par Maskavas latviešu bie-

dro tā j v uz patriotiskiem centieniem un literāriskiem dar-

biem. Ar viņu satiekas un no viņa dabū ierosinājumus Jurjānu

Dāvis (kas tulko Fomjalovska Zemu ļaužu laimi 1878),.

Krodznieks, Bandrevičs, Krišjānis Kalniņš, Andrejs Šlēziņš (kas

tulko Stāstu par Igora karā eju un sastāda patriotisku dziesmu

vācelīti), J. Velmē v. c. Brīvzemnieka dzīvoklis bija Maskavas

latviešiem pa laikam centrs, kur viņi nonāca satikties ar tau-

tiešiem, vai palasīt latviešu laikrakstus. Ap 1870. g. nodibinā-

jās Maskavas latviešu vakari, kur Brīvzemnieks bija darbīgā-
kais loceklis un ko bieži noturēja viņa dzīvoklī (sk. 24. att).
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da|a. Rakstu un ari vakaru uzdevums toreiz nebija pasniegt sa-

viem biedriem kādas zināšanas, bet mācīt tos domāt un rakstīt lat-

viski. Pa lielākai daļai toreiz šie vakari notika pie Brīvzemnieka,

reiz vai divreiz gada ari pie Valdemāra, velaka laika ari pie manis,

un kad Krodznieks (otrreiz) ieradās Maskava, ari pie ta, vel pie

daža cita."

Baltijas tautskolām Tautas apgaismošanas ministrijas pār-

ziņā pārejot, Brīvzemnieku aicināja uz Latviju par taut-

skolu inspektoru. 1887. g. vasarā viņš pārvietojās uz Kuldīgu,

vēlāk uz Liepāju, būdams par inspektoru Lejas-Kurzemē,
1889. g. viņš pāriet uz Rīgu un paliek še inspektora vietā līdz

1904. g. pavasarim.

Pārnākot Latvijā par tautskolu inspektoru,
Brīvzemniekam bija jāatsakās no tiešas darbības latviešu lite-

ratūrā. Vienkārt viņam priekš tās pietrūka laika, otrkārt

viņa stāvoklis nebija lāgā ar to savienojams. Tomēr nav

sakāms, ka šai laikā latviešu literātūra nebūtu nekā no viņa

mantojusi. Viņš minētā vietā nostājas ar to ciešo nodomu sa-

vas tautas kultūru grūtā laikā uzturēt un veicināt. Šo nolūku

viņš tad ari, savu amatu izpildīdams, nemitīgi paturēja acīs.

Viņš uz to skatījās, ka skolās kopj latviešu valodu un iepa-
zīstas ar latviešu rakstniecību. Skolotāji, kas nodarbojās ar

latviešu literātūru, atrada viņā nevien uzticamu atbalstītāju,
bet ari rūpīgu veicinātāju un ierosinātāju. Laikā, kad skolo-

tājiem vispār bija riskanti piedalīties latviešu sabiedriskās un

kultūrālās dzīves veicināšanā, viņš sava iecirkņa skolotājiem
deva šai ziņā nevien pilnu rīcības brīvību, bet dažkārt uzņēmās

par to atbildību uz sevi. Ja Derīgu grāmatu nodaļa sāka ap

1890. g. rosīgi darboties, tad tur liels nopelns Brīvzemniekam:

viņš nevien tai sniedza dažu grāmatu (Mūsu tautas pasakas)
un piegādāja ari no citiem darbus, bet gandrīz visi viņas dar-

binieki bija viņa pabalstīti skolotāji.

Tāpat tautas gara mantu krājēja un klajā laidēja
darbus Brīvzemnieks nevarēja pats turpināt. Bet viņam tas

bija par apmierinājumu, ka ari šai ziņā viņa pasākumi sa-

sniedza savu mērķi. Savus pasaku krājumus viņš nodeva

Lerchim-Puškaitim, kas tos uzņēma savu sakopoto Latviešu

tautas teiku un pasaku piektajā daļā. Tai Brīvzemnieks pie-

sprauda 1893. g. Ziemas svētkos piezīmi, juzdams atvieglinātu

„savu sirds apziņu pret saviem cienā godā turamiem līdz-

strādniekiem
4
. Nākošā gada februārī viņš varēja līdzīgu pie-

zīmi piespraust Barona Latvju Dainu pirmajai burtnīcai. Viņš
izsaka savu prieku, ka īpaši šī tautas gara mantu dala, tautas

dziesmas, nākušas tik cienīgās rokās un sāk nākt gaismā.

Brīvzemnieks



Cīo a s

Ari Rīgā dzīvodams, Brīvzemnieks varēja palikt tiešā,
draudzīgā satiksmē ai dažiem saviem Maska-

vas biedriem. Rīgā ieradās ari Barons un diendienā pie
Latvju Dainām strādādams sazinājās un satikās ar Brīvzem-

nieku līdz pašām pēdējām viņa mūža dienām. Otrs maskav-

nieks, kas nu dzīvoja Rīgā, bija Bandrevičs. Zināmā mērā

Valdemāra darbus jūrniecības lietās turpinādams, Bandrevičs

kopā ar Brīvzemnieku atjaunoja Valdemāra piemiņu un ko-

poja viņa rakstus. Brīvzemnieka dzīvoklī, Torņakalnā, savā

ziņā turpinājās ari maskavnieku vakari. Gan tie nebija notu-

rami ne kārtēji, ne plaši, tomēr še laiku pa laikam satikās lat-

viešu rakstnieki, avīžnieki, darbinieki no dažādām aprindām
un paaudzēm, dzīvi pārrunādami latviešu kultūras jautājumus.

No inspektora pienākumiem atvaļinājies,
Brīvzemnieks atkal vairāk piedalījās avīžniecībā un sabie-

driskā dzīvē. Tomēr viņu še traucēja sabojātā veselība, kuras
dēļ viņš ilgākus laikus uzturējās Krievijas dienvidos un ārze-

mēs. Viņš mira Ropažos 15. (2.) septembrī 1907. gadā. 20.

(7.) septembrī viņu guldīja Rīgas Ģertrūdes kapos blakus Val-

demāram, piedaloties lielam ļaužu pulkam un pārstāvjiem no

daudz latviešu organizācijām. —

Savā jaunībā Brīvzemnieks parādās kā dzejnieks;

pirmie viņa iespiestie darbi ir dzeja. Tajā viņš mēģinājies jau

agros jaunības gados, gan tulkodams (pēc vācu dzejniekiem

Tīdges, Cšokes, Gotes, pēc krievu dzejniekiem Fuškina, Dmitri-

jeva), gan ari pats no sevis pa pantam uzmetinādams. Šie

mēģinājumi ir stipri neveikli. Viņa dzeja manāmi nogatavojas,
kad viņš pieķeras idejai, kam viņš veltī savu mūžu, un kad

viņš tuvāk iepazīstas ar latviešu tautas dziesmām. Nākot sa-

karā ar latviešu intelligenci, viņu aizņem tautiskā doma, viņu
iesilda tautas mīlestība. Tā nu izsakās viņa dzejā. Izzūdoši

maz ir Brīvzemniekam tādu dzejoļu, kam nebūtu par saturu

tautiskā doma. Tai kalpo ir puķīte, kam jāspirdzina

kvēpainā putekļu istabā tautietis, kurš sirsnīgi mīļo dārgo
tēviju; ir putniņš, kas nebīdamies no ceļa briesmām lido uz

dzimteni, kurp tik ļoti gribētu doties ari dzejnieks; ir

zvaigzne, kas uzdod mīklas par Latvijas likteni. To pašu
domu Brīvzemnieks ieliek ari tulkojumos, tos šai virzienā pār-
tēlodams. Heines vācu dzejnieks viņam top par latvju dzej-
nieku, ko Latvijā ierindo vislabāko dēlu pulkā. Heines egle
un palma viņam top par ozolu un liepu: ozoli līgojas uz Dau-

gavas krastiem, sēri lūkodamies uz apkārtējo tautu, un sapņo

par liepu pie Nemuna. Ari par tulkojumiem, kuros viņš no

pirmsacerējuma mazāk atkāpjas, Brīvzemnieks izredzas tādus,
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kam stipra attiecība uz latviešu dzīvi un centieniem. Viņš.
tulko Maikova Pēc 19. februāra 1861. g., tēlojumu, kā atsvabi-
nāšanas vesti saņem zemnieku būdiņā, Pleščejeva (angļu
dzejnieka Roberta Souta) Grūtdieņu gaudas, kur uzrāda tautas

zemāko šķiru postu, Ņekrasova Skolnieku, ko nabadzība neat-

tur no skolas, ar ko tautai sasniedzama labāka nākotne.

Tautas grūtības un cīņas izsakās īpaši Brīvzemnieka pašsace-
retos dzejoļos. Latviešu tauta attēlojas Latviešu Miķelī»
kas puskails, klupdams brien pa sniegu, cīnās ar puteni.

Viņš dzimis ir kalpa kārtā,

Un kalpodams uzaudzis grūt*
Kā kalps viņš uz kunga zemes

Izkalpojis, nabags sev jūt.

_

Vardu „kalps" un tā atvasinājumus atkārtodams un pa-

strīpodams, dzejnieks grib norādīt uz latviešu stāvokli. Turp-
mākā pantā viņš saka, ka Latviešu Miķelis gan tagad vaļinieks,
brīvvīrs, bet viņam vaļa un brīvība brist ciemos, raudāt un

lūgties, lai piešķir darbu un maizi. Latvieša dzīve ir cīņa.
Sevišķi uz jūrasviņš meklē nākotni. Tas izsacīts dzejoļos
Kuģinieks, Ak, dūšu nezaudē.

Atšķirdamies no tautas senatnes cildinātājiem, Brīvzem-

nieks patur viscaur acīs tautas patlaban pārdzīvo-

jamo dzīvi, viņas ciešanas un grūtības, darbus un cerības.

Saņemdams iespaidus no tautas dziesmām, viņš tomēr ne-

pārņem savā dzejā viņu veidu, viņu pantmēru. Viņš no tām

piesavinās tautai pilnīgi saprotamu un piedabīgu valodu un

izteiksmes vienkāršību. Viņa dzejā stipra dalība prātam, kas

apsver tautas likteni un centienus. Vietām tas met skaidru

gaisinu uz raksturīgām parādībām un pretekļiem. Dzejolī Tern-

pora mutantur nolikti viens otram pretī savvaļā izlutināts

jaunskungs un būdiņā uzaudzis kalpa dēls. Lielu pilnību sa-

sniedz tie Brīvzemnieka dzejoļi, kuros nomanāms dziļāks jūtu
iesilums. Tādi ir Uz dzimteni, Manai zvaigznei. Vērtībā

šiem dzejoļiem stādāma blakus ballāda Krīvu krīvs, viens no

Brīvzemnieka pēdējiem dzejoļiem (nācis klajā 1885. g.

Austrumā), kas atšķiras no viņa pārējiem ari ar to, ka tas aiz-

ved tautas teiksmainā pagātnē.

Brīvzemnieka dzejisko tulkojumu starpā minama

Šillera Pulksteņa dziesma, kas nāca klajā kopā ar Biezbārža

tulkojumu 1869. g. un ir gan Brīvzemnieka pirmais iespiestais
darbs. Tulkojums ir svabads un diezgan neveikls (sk. 113. Ip ).

Vēl viņš tulkojis apmēram pusi no Puškina poēmas Čigāni, kas
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no manuskriptiem iespiesta pec tulkotajā nāves viņa sakopoto

dzejoļu krājumā.

Brīvzemnieks savas dzejas vērtību neturēja
visai augstu. Dzeju viņš dažos gadījumos uzlūko par

sagatavojumu uz sabiedrisku darbu. Uz viņu pašu var attie-

cināt vārdus, ko viņš saka uz Aksakovu: „Sveiks, cieto,

stipro tautas strādniek, kas tu savā jaunībā bijis dziesminieks!

Tu, daiļumu savā prātā ieaudzinājis, tik lēti nesakaltīsi un ne-

izsīksi savā garā, savās sirds jūtās, savos centienos: tu tik

leti nenoklīdīsi no taisnā tiklības ceļa."

Vislielākie nopelni Brīvzemniekam kā latviešu burtnie-

cības gaismā cēlējam. Viņš ir latviešu senatnes tradīciju,
tautas gara mantu, sistēmatiskas krāšanas

nodibinātājs. Pie šī darba viņš ķērās Maskavas augst-

skolas Dabas zinātņu, antropoloģijas un etnogrāfijas biedrības

uzdevumā, kas nodibinājās 1864. g. Tā apņemas izpētīt visas

Krievijā dzīvojošās tautas un ārpus Krievijas dzīvojošas slavu

tautas, sarīko Maskavā 1867. g. etnogrāfisku izstādi, ierīko no

izstādītiem priekšmetiem pie Rumjanceva muzeja etnogrāfisku

nodaļu un sāk izdot rakstu krājumus. Biedrības Etnogrāfiskā

nodaļa uzdod Brīvzemniekam apceļot Latviju, lai sakrātu etno-

grāfiskus materiālus par latviešiem, pabalstīdama viņu naudas

līdzekļiem. Reizā ar to nodaļa izsūta uzaicinājumu krāt un

piesūtīt ziņas par latviešiem. Materiālus saņem un kārto

Brīvzemnieks. Viņš apceļo Latviju 1869. gada vasarā, griez-
damies pie visiem, kas viņa nolūkus varētu veicināt, se-

višķi pie skolotājiem, rakstvežiem, muižkungiem, paskolotiem

saimniekiem, pie visas lauku intelligences, uzmeklē ari vecītes

un vecīšus, kam padomā tautas dzejas darbi. Viņš stājas sa-

karā ari ar vāciešiem, kas krāj latviešu senatnes mantas (Bīlen-

šteinu, Būtneru). Viņš raksta par maskavnieku nodomiem

laikrakstos, aicina katru palīgā, kas var lietas labā ko darīt,

laiku pa laikam paziņo, kas veikts, aicina un skubina atkal.

Maskavā nonācis, viņš paliek dzīvos sakaros ar saviem līdz-

strādniekiem, ar tiem nemitīgi sarakstās un iegūst arvienu

jaunus klāt. Sakrātie materiāli sāk nākt uz Maskavu jo dienas

jo lielākos apmēros. Kustība tautas gara mantu krāšanai par

labu ierosinās, pieņemas arvienu vairāk un pārņem visu Lat-

viju, ieraudama sevī visas kārtas un šķiras, mācītus un nemā-

cītus, vecus un jaunus.

Brīvzemnieks par krājēju rosību liecina (krājuma

TpynH priekšvārda): «Tautskolotājs, izpildīdams savu pārmērīgo

uzdevumu, prata atlicināt šim darbam brīvu brītiņu; nemācītā
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zemnieka cietā roka svētku atpūtas brīžos un garos ziemas vakaros

ņēma smago zemkopja darba rīku vietā viņai neparasto spalvu. Pat

ārpus latviešu tautas robežām radās līdzstrādnieki, sevišķi līdz-

strādnieces, kuru gaišā atmiņa centās atdot dārgajai dzimtenei lai-

mīgās jaunības dienās tur noklausītās vecās tradicijās. Sūtījumi

ar latviešu etnogrāfiskiem materiāliem tika saņemti pat no Nicas,

Parīzes un Berlīnes." Zemnieku pulciņš, kas atsūta ap 50 sīki ap-

rakstītu lapu gara mantu, aizbildinās, ka sniedz tik maz, jo kavē

darbi un slimības. Kāda līdzstrādniece atvainojas par slikto rok-

rakstu: viņa ar kāju šūpojusi bērna šūpuli un ar roku rakstījusi.
Citi pateicas, ka uzmudinājums krāt materiālus viņiem devis ieme-

slu no jauna ievingrināt pusaizmirsto rakstīšanas mākslu. Vēl citi

maksā naudu, lai iegūtu kārotās senatnes mantas.

Brīvzemnieks sagatavoja iespiešanai vispirms tautas

dziesmu krājumu, ko izdeva Etnogrāfiskā nodaļa
1873. g. glītā, lielā sējumā. Tās iespiestas krievu burtiem, bla-

kus ar krievu tulkojumu, līdzīgi agrāk izdotajam Sproga krā-

jumam. levadījumā apcerējums par latv. tautas dziesmām. Tās

aplūkotas sakarā ar latviešu tautas dzīvi. Pavasara novakarē,

pēc apklusušās dienas atskan dziesmas; zemnieku istabā

ziemas vakarā māju ļaudis, rokdarbiem nodarbodamies, stāsta

pasakas un dzied dziesmas. Grāmatai galā piespraustas pie-

zīmes, kas attiecas uz dažādiem latviešu etnogrāfijas un tra-

dīciju jautājumiem.

Turpmākais Brīvzemnieka sastādītais iesūtīto materiālu

sakopojums iznāca 1881. g. Tā bija liela formāta grāmata

9THorpaq)nHecKaro OTA'feJia. KHnra VI), 29 loksnes

(224 +X 1. puses) bieza. Tanī uzņemti sakāmvārdi,

mīklas un burvības vārdi. Latviskais teksts iespiests

sevišķā, jaunā rakstībā, latīņu burtiem, apzīmējot šņāceņus

ar apgrieztu jumtiņu virsū (š, ž, č), ie un o, ar f un v, lauzto

un stiepto patskaņu garumu ar akcentu: lauzto ar
'

(acutus),
stiepto ar

v

(grāvis). Latviešu tekstam blakus tulkojums
krievu valodā (sk. 25. att.). Priekšvārdā dots pārskats par

līdzstrādniekiem. Viņu skaits pieaudzis uz 80. Pie viņiem

pieder ari daži Rīgas guberņas ģimnāzijas un Baltijas skolotāju
semināra audzēkņi.

Etnogrāfiskās nodaļas izdevumā iznāca 1887. g. kā pēdējie

no Brīvzemnieka apstrādātajiem materiāliem latviešu tei-

kas un pasakas krievu tulkojumā, skaitā 148.

Tieši latviešu lasītājiem Brīvzemnieks sakopoja
nelielu pasaku krājumu (Mūsu tautas pasakas), kas iznāca

Derīgu grāmatu nodaļas apgādībā 1887. g. Tas ir pirmais
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latviešu tautas gara mantu izdevums tieši latviešiem pašiem.
Brīvzemnieks saka priekšvārdā: „Reiz tak bija jāsāk izdot ari

taisni priekš pašas tautas viņas sakrātās mantas, izdot tās

lētās nelielās grāmatiņās, kādas, zināms, iespēj iegādāties un

izlasīt ari mazturīgi tautas bērni."

Krāšanas darbi vēl arvienu turpinājās un papla-

šinājās. Kad Brīvzemnieks 1881. gadā bija izdevis savu

lielo gara mantu krājumu, viņš laida laikrakstos klajā garāku
rakstu par šo mantu nozīmi un par darbiem pie tām. Viņš at-

zina, ka tās kopā sakrāt nav viena cilvēka mūža darbs. „Ko

25. att. No Fr. Brīvzemnieka grāmatas Tpvды

vesela tauta gadusimteņiem sadomājusi, pastrādājusi, to īsā

laikā maz cilvēku rokām un prātam nav iespējams sakampt."
Pie šī darba atkal jāstrādā veselai tautai, veselām paaudzēm.
Ir taisni Brīvzemnieka nolūks jo daudz piesaistīt pie šī darba,
to darīt par tautas kopdarbu.

Par savu nolūku ierosināt citus uz kopēju dar-

bu Brīvzemnieks izsakās šādi: ~Negribu slēpt, ka man pie tam

prātā bija nevien pats darbs, bet griba, caur pašu darbu līdzstrād-

niekus iemantojot, tautas mantas krājot, ari gatavot prātus, sasildīt

sirdis priekš pašām krājamām mantām. Neviens nezin sava mūža

galu. Bet to gan zinām, ka ilgi pēc mums vēl mūsu tauta dzīvos.
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Kad darbu viens strādā, tad daudzreiz darbs nomirst līdz ar darī-

tāju. Ne tā klajais, tautiskais kopdarbs. Kopā strādājot izplatās ari

domas, saprašana, mīlestība uz strādājamo darbu: kopā klaji strā-

dājot jauni strādnieki rodas, jauni strādnieki iesilst, kas darbu var

turpināt, kad pirmais skubinātājs jau ieročus nolicis pie malas."

Savā darbībā latviešu vidū Brīvzemnieks parādās par

tautas audzinātāju. Jau par senatnes gara mantām

tautā interesi modinot, viņam acu priekšā audzinā-

tāja nolūki. Šīs mantas būs dārgas un mīļas kā piemiņas no

aizgājušiem savējiem. Tās ir kā saknes, kas sniedzas dziļi
zem zaļajām velēnām un mūs pašus, kā stiprus ozolus, cieti

saista pie tēvu zemes. Lai latviešu vidū vairāk rastos daudz

stipru vīru, tad latviešu tautskolām jāstājas uz cietāka lat-

vietības pamata, lietojot tanīs latviešu valodu un ievērojot un

bērniem izskaidrojot, kas labs un daiļš tautas valodā, tautas

prātā un sirdī no sen laikiem uzglabājies. Tik pat svarīgas

tautas gara mantas rakstniekiem. Lai viņu valoda būtu tau-

tai saprotama un mīļa, viņiem jāņem par priekšzīmi tautas sa-

cerējumi. „Tā kā straujš ūdens jauki gludenu nograuzis cieto

akmeni, tāpat ari paaudžu paaudzēm, ilgos laikmetos, tauta

pati vēl piedomā klāt sacerējumam, gludina un izloka to tā, ka

tas pilnīgi tautai pa prātam, ka tas pilnīgi tāds, kādu tauta saprot,
kāds tai patīk un īsti der." Katrs latvietis, ar senatnes mantojumu

no jauna iepazīdamies, mācīsies sevi labāk pazīt. „Sevi pašu
līdz sirds dibenam izzinādams un sajuzdams, latvietis stiprinā-

sies un cietināsies savā darbā, savā pastāvībā, savā vīrestībā."

Par sevišķi derīgu līdzekli audzināšanai Brīvzemnieks uz-

lūkoja ievērojamu cilvēku dzīves aprakstus.

Viņš saka: „Rets kas tā mudinās, dūšinās un turklāt pamācīs,

kā dzīvs patiess notikums, kā patiesīgs miesīgs cilvēks, kurš
pats bijis, tā sakot, savas laimes un_goda pacietīgs, nenokusis,
neizmisis kalējs." Un citā vietā: „Par slavenu vīru darbiem

un vārdiem dzirdot, viņu cietu, nelokāmu vīrestību, pacietību

un sirds svētumu pārdomādami, mēs paši nemanot spirdzinām
un spēcinām savu prātu, tīram un šķīstam savu sirdi, spodri-

nām un cietinām savu tikumu." Latviešu centīgajiem jaune-

kļiem nodomāti „Augsti krievu vīri iz zemas

kārta s." Zem šī kopējā virsraksta Brīvzemnieks laida klajā
divi grāmatas: vienā no tām aplūkots Lomonosovs

(1874. g.), otrā Nik o n s (1878. g). Abi viņi cēlušies no zem-

niekiem un sasnieguši savā tautā visaugstāko pakāpi, pirmais

kā zinātnieks un rakstnieks, otrs kā garīdzniecības galva,
patriarehs. Pirmā dzīves aprakstam par motto Valdemāra

vārdi: Tam vien prieki gavilē... Otra dzīves aprakstam motto:

Brīvzemnieks
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Kam stipris prāts un cieta griba,
Tas daudz pēc ceļa neprasīs;

Caur tumšiem mežiem, bieziemmūriem

Tas ceļu sevīm izlauzīs.

Bez tam Brīvzemnieks- pasniedza rakstu par Ivanu Ak -

sak o v v (Austrumā 1886), atstāstīdams dažu viņa vadī-

tajās krievu avīzēs iespiesto rakstu saturu par latviešiem. No

pašu darbiniekiem Brīvzemnieks starp citiem plašāk rakstu-

roja Laubes Indriķi, Andreju Spāģi, no igauņiem

Jakobsonu.

Brīvzemnieks bija tieši paida g o g s, darbodamies par

inspektoru. Mātes valodu par izglītības pamatu uzlūkodams,

viņš neatlaidīgi skatījās uz to, ka cieši izpilda, ko likums lat-

viešu valodai par labu noteic, ka kārtīgi izmanto latviešu

valodas stundas, ka latviešu dzimuma bērniem pasniedz ticības

mācības mātes valodā. Sava rajona skolas revidēdams, Brīv-

zemnieks uz latviešu valodu grieza visnopietnāko vērību,
vienmēr apjautādamies ari par to, kādas grāmatas bērni lasī-

juši. Rīgas skolotāju vidū viņa laikā nostiprinājās latviešu

elements.

Lai atstātu iespaidu uz latviešu dzīvi un domām, Brīv-
zemnieks visu mūžu darbojās ari kā avīžn i c k s. Viņš
Maskavā dzīvodams rakstīja krievu avīžnieku Katkova un

Aksakova orgānos (Mock. B*fc/iOMOCTH, Pych v. c.) par lat-

viešiem, cenzdamies iegūt krievu vidū viņiem labvēļus un,

svarīgus jautājumus viņu dzīvē izšķirot, dabūt krievu sabie-

drības virzītājus uz latviešu pusi. Šādā kārtā viņš aplūkoja
trūkumus un vajadzības latviešu izglītības, skolas, zemes pār-
valdes, saimnieciskās dzīves laukā. Latviešu avīzes viņš

izlietoja katrā gadījumā, kad bija jāmodina interese par kādu

sabiedrisku darbu, tā kad bija krājamas senatnes tradicijās.
nokārtojamas skolu lietas. Tiklīdz parādījās kaut kas par lat-

viešiem krievu laikrakstos, viņš to nekavējās paziņot latviešu

avīžu lasītājiem.

Velmē savas Atmiņas (Izgl. Min. Mēnešraksts 1922, 12 b.)
Brīvzemnieku raksturo kā apzinīgu latviešu politiķi.
Ar valodniekiem Koršu un Fortunatovu viņš maz sagājies, bet to

tiesu vairāk ar krievu avīžniekiem un ar Antropoloģijas un etno-

grāfijas biedrības prezidentu profesoru Vsevolodu Milleru. „Ar

pēdējo viņu saistīja sevišķi latviešu tautas gara mantu izdošana

priekš krieviem, lai caur to vērstu krievu uzmanību uz latviešiem,

lai latviešus neuzskatītu par kādu mežoņu tautu, kuriem vajadzīga

vācu aizbildniecība. Cik šie izdevumi svarīgi un derīgi zinātnei,
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tas viņam esot pilnīgi vienaldzīgi; ar to lai nodarbojoties tie, kam

prāts nesoties uz tīro zinātni. Viņa dzīves uzdevums esot virzīt uz

priekšu, cik tas viņa spēkos stāvot, latviešu tautu sevišķi ekono-

miski un tiesiski un tādā ceļā to atsvabināt no vācu aizbildniecības

un sagādāt tai līdzīgas tiesības ar vāciešiem. Tādēļ viņš ar visiem

spēkiem pūlējās piekļūt kā līdzstrādnieks pie tādiem krievu laik-

rakstiem, kuriem augstākās vietās bija iespaids ... Pēc katra val-

dības soļa, pēc katras augstāko ierēdņu maiņas Brīvzemnieks vis-

pirms jautāja, kāds iespaids no tam bus uz latviešiem, kadi soļi
butu sperami, lai ar šiem pārgrozījumiem atlēktu labums lat-

viešiem."

Brīvzemnieks ņēma ciešu dalību katrā jautājumā
latviešu dzīvē. Viņš to pārdomāja, pārrunāja un dar-

bojās līdz viņa atrisināšanā, dažreiz ari bez laikrakstu un bie-

drību palīdzības. Viņš izmantoja savus sakarus, lai dotu vir-

zienu vienai vai otrai lietai. Viņš ierosināja darbus, kas vēlāk

tika redzami un par ko tikai retais zināja, ka pie tiem dalība

Brīvzemniekam. Ari viņa privātā dzīve un personiskā sa-

tiksme kalpoja centieniem, kuros viņš paturēja acīs tautas

labumu.
Literātūra. Brīvzemnieka raksti. Brīvz. komisijas izde-

vumā. Teodora redakcijā. I. Dzeja. Rīgā 1911; 11. levērojamu

vīru dzīves apraksti, pirmā puse 1909; otrā puse, Augsti krievu vīri

iz zemas kārtas, 1910; 111. Tarass Bulba. (Krieviski no N. Gogoļa.)

Rīgā 1912; IV. Sakāmi vārdi, mīklas un burvības vārdi, pirmais

posms: Latv. tautas sakāmi vārdi un parunas, 1914. — Vērotājas

atmiņas par Br., Rīgā 1911. — M. Šiliņa Fr. Br., Austrums 188b. —

Teodora Fr. Br., Tautas rakstnieki, Rīgā 1913. — Tā paša, Brīvzem-

nieks. Tautas darbinieka mūžs un laikmeta aina. I. Rīgā 1929.
—

Fr. Br., Balt. Vēstneša 25 gadu jubilejai par piemiņu, Rīgā 1893,

94—95. — A. Alūnāna Fr. Treulands (Brīvz.), levērojami latvieši I,

Jelgavā 1887, 24—25.
— A. Vica, T. Zeiferta, J. Velmēs, J. Cīruļa,

V. Zālīša, A. Bandreviea, J. Misiņa piemiņas raksti un atmiņas par

Fr. Br., Latviešu skolu darbinieki, sakopojis A. Vies, I, Rīgā 1925.

— Kaudzītes Matīsa Atmiņas par Fr. Tr.-Br., Atmiņas 11, Rīgā

1924, 3—20.

7. KRONVALDS

Savas cīņas tautas atmodas laikā latviešu rakstnieki pa-

laikam izkaroja, ārpus savas tēvijas savrup nostādamies.

Kronvalds visu savu mOžu palika savu pretinieku vidu. Viņš

cīņā pret vācu varu ari neatbalstījās uz krievu avīžniecību vai

Brīvzemnieks
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sabiedrību. Latviešu apzinīgā tautas daļa jau bija tik liela un

stipra, ka tā viņam varēja sniegt zināmu atbalstu. Tuvās attic-

būdams ar vietējiem vāciešiem, viņš lietai pamatus

meklējot nonāca līdz konsekventam latviešu nacionālismam.

Un tad tās bija garīgas lietas, par kurām viņš cīnījās: tautība,
valoda, izglītība, kuras parasti neved pie tiem asumiem kā ma-

teriālas.

Atis Kronvalds jeb Kronvalda Atis dzimis 15. (3.) aprīlī
1873. g. Durbes draudzē Maz-Krotes Vidus muižiņā, kur viņa

tēvs bija par modernieku,
vēlāk par rentnieku. Pirmās

skolas mācības viņš baudīja

turpat Krotē un pārgāja vē-

lāk uz Lāņu pagastskolu. Par

viņa tāļāku izglītību tēvs nu

vairs nevarēja gādāt.

Bet iznāca, ka Kronvalda

Ati, 13 g. vecu, ņēma pie se-

vis Durbes mācītājs X a -

terfelds par audžu

dēlu un saviem bērniem

par biedri. Kronvalds no šī

vīra saņēma daudz labu ie-

spaidu. Uz viņu zīmēdamies,
Kronvalds saka: „Skubināts
no tīras sirds un cilvēku mī-

lestības ar saviem darbiem

tu stāvi vidū starp diezgan
retajiem vīriem, kas cik spē-

dami palīdzējuši gādāt par
latviešu tautas garīgo uz-

plaukšanu." Kronvaldam nu

26. att. Kronvalda Atis

tika ari iespējams turpināt skolas mācības. Viņa audžu tēvs

viņu sūtīja Springera privātskolā Durbē, kur viņš palika trīs

gadus.
Ar skolas mācībām Kronvalda Atim negāja gludi.

Pirmajās skolās viņu nodarbināja par maz. Drīz iemācīda-

mies uzdevumus un allaž uzteikts, viņš parada citu priekšā

palepoties. Ari Springera skola nemodināja interesi par mā-

cības priekšmetiem. Sekas no šādām attiecībām pret skolu

parādījās turpmāk. Kad viņš 16 gadu vecumā pārgāja uz

Liepājas apriņķa skolu, viņš mācībās netika vairs uz priekšu.
Piecus gadus viņš še palika un izstājās no skolas, kas viņam

bija apnikusi.

Cīņas



133

No Liepājas aizejot, Kronvaldam bija jānostājas pašam uz

savam kajam. Viņš pieņēma mājskolotāja vietu pie Dr.

Pfefera_ Liet a v ā. Se viņš kaislīgi pieķērās grāmatām.
Starp tam ir Vīnes paidagdga Ditesa raksti. Tādā kārtā viņš
še paris gados piesavinās vairāk zinību nekā savā Liepājas
skolas laikā. Viņā mostas karsta vēlēšanās tikt vēl tālāk, un

kad Pfefera dēls iet uz Berlīni, lai turpinātu mācības, Kron-

valds dodas viņam līdz.

Viņš iestājas Berlīnes augstskolas medicīnas
fakultāte 1859. gadā. Bet viņš interesējas ari par citiem

priekšmetiem, sevišķi par valodniecību. Bez tam viņu aizņem

lielpilsētas kultūras dzīve. Pirmo reiz viņš še iepazīstas ar

brīvas, lielas kultūrtautas iekārtu un ierašām. Viņš iet Prū-

sijas parlamentā un noklausās labāko runātāju (Gneista, Vir-

chova v. c) ruņas. Berlīnē viņš satikās un iepazinās ari ar

Andrēju Spāģi. Kā patrioti viņi aplūkoja Baltijas apstākļus
vācu kultūras apgaismojumā.

Berlīnē Kronvalds palika tikai pusgadu. Pārnācis Kur-

zemē, viņš piestājās pie otra Durbes mācītāja Prok-

to r a par mājskolotāju un nodzīvoja pie tā četrus gadus. Viņš
še nodevās paidagoģijai, lasīja paidagdģiskus, psīcholoģiskus
rakstus (starp tiem Benekes psīcholoģiju), pārrunāja ar saviem

amata biedriem audzināšanas un skolas jautājumus un šai no-

lūkā sāka pulcināt kopā apkārtnes skolotājus. Šī biedrošanās

attīstījās par skolotāju konferencēm, kuras Durbes apgabala
Kronvalda vadībā uzplauka 1863. un 64. gadā.

Durbē būdams, Kronvalds sāk nodarboties ari rakst-

niecībā, avīžniecībā. Pašā Pēterburgas Avīžu iznāk-

šanas laikā viņš stāv sakarā ar viņas pretiniekiem, ar Latv.

Avīzēm, ko vadīja mācītājs Šulcs, ar vācu mēnešrakstu Bal-

tische Monatsschrift, ko vadīja Berkholcs, ar Rigasche Zei-

tung, ko vadīja Ekardts. Viņš turējās pie domām, ka vācie-

šiem un latviešiem jāsaprotas un kopā jāstrādā, rakstīja par

abu tautību satiksmi, par Baltijas apstākļiem, par skolas jau-

tājumu. Bet drīz viņa raksti uzdūrās uz kavēkļiem, un kad

viņš ari Jaunlatviešu" pretinieku cīņas paņēmienus nevarēja

atrast par pareiziem, tad viņš ar tiem visus sakarus pārtrauca.

Viņš rakstīja Berkholcam (6. maijā 1863. g.): „Ar dūri iet

kauties, tā nav mana lieta, kaut gan vienumēr cenšos atklāti

runāt un sacīt patiesību." Durbē būdams, Kronvalds sarak-

stīja ari savu pirmo grāmatu: vācu valodas mācību āftufaiš
(1863).

Gribēdams reiz tikt ara no mājskolotāja dzīves, Kron-

valds devās 1865. g. uz Tērb a tu, lai apmeklētu turienes

Kronvalds
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paidagoģiskos kursus. Nolicis eksāmenu, viņš tika 1867. g. par

skolotāju Tērbatas skolotāju seminārā. Viņš interesējās par
dabas zinātnēm, vēsturi, psīcholoģiju, bet sevišķi par valod-

niecību. Viņam bija vienumēr pie rokas un priekšā Stendera

latviešu un Kuršata leišu vārdnīca, Bīlenšteina latviešu un

Šleichera leišu gramatika. Viņa dzīvoklis top par biedrošanās

vietu Tērbatas latviešu intelligencei, studentiem, skolotājiem.

Starp citiem pie viņa pienāk studenti K. Kundziņš, K. Mūllers

(Zariņu Kārlis), J. Klaviņš.

27. att. Kronvalda Ata rokraksts

Tērbatā Kronvalds attīsta ari rosīgu literārisku dar-

bību. No 1866. g. sāk iznākt laikraksts Draugs un Biedris

Braunšveiga vadībā; Kronvalds tanī no 1868. g. čakli piedalās.
Še parādās ari plašā mērā viņa valodas kuplinātāja darbs.

Rakstīdams, piem., par mākslu (Cilvēka iekšķīgs un ārīgs

veids), viņš lieto šādus vārdus, piesprauzdams tiem pa-

skaidrojumus: jauda, nolūks, daile, glaimot, rosīties, izvieb-

ties, balvot, glīve jeb krāsla (-krāsa), ģaubt (iepriecināt),
samādēt (-saprast, mācēt), tēls, dailes rasmas (Kunstpro-

dukte), atģist, daileklis (Kunstgebilde). Draugam un Biedrim

1869. g. izbeidzoties un nodibinoties Baltijas Vēstnesim, viņš
savā avīžnieka darbībā pārgāja uz Šo laikrakstu, nostādamies
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ar saviem rakstiem par latviešu valodu, tautību, skolām, ar

savām asprātīgajām polemikām šī laikraksta vadošo līdzstrād-

nieku vidū. Stādamies pretī vācu avīzē (Zeitung fūr Stadt

und Land) izteiktajām domām par latviešu intelligences cen-

tieniem, viņš sarakstīja vācu valodā brošūru Nationale Be-

strebungen (1872). Viņš turpināja izdot J. Alūnāna uzsākto

Sētu, Dabu, Pasauli, sastādīdams šī krājuma ceturto grāmatu

(1873) un ievietodams še Kundziņa rakstu Ernsts Glūks, Lī-

bieša — Acs un pats savu — Soldns.

Tik drudžaina darbība pārāk aizņēma Kronvalda spēkus.
Viņš savārga un aizbrauca 1872 g. vasarā veseļoties Vil d -

bād c s veselības avotos, Vācijā. Veselība patiesi ari uzla-

bojās. Viņš raksta savam draugam: „Izbraucu kā nespēcīgs
vaidētājs, pārbraukšu kā darba strādātājs un savējo apgād-
nieks."

Ap šo laiku viņš sāk vest saruņas ar Vec-Piebalgas skolu

darbiniekiem, kas viņu aicina par vadītāju pie draudzes skolas

ierīkojamai augstākai klasei. Kronvalds aicinājumu pieņem un

aiziet uz Vec-Piebalgu īsi priekš Jāņiem 1873. gadā.

Vēl no ceļa noguris, viņš dodas uz Rīgu, lai piedalītos pie
pirmiem vispārējiem latv. dziesmu svēt-

ki cm. Viņš goda mielastā tura ruņas, kas sacel sajūsmas
vētru. Vecākie, pie agrākās paaudzes piederošie darbinieki

paliek ēnā. Uz Cimzes labi domāto norādījumu, ka par svina-

miem svētkiem jāpateicas vācu skolām, Kronvalds jūsmīgā
ruņā atbild, ka par tiem pirmais gods nākoties tautības garam.

Pret Bīlenšteina latviešu tautas dziesmu apzīmēšanu par bērnu

dziesmām Kronvalds nostāda latv. tautas dziesmu diženumu

un lepni jautā: „Un kas vēl uzdrošināsies nosaukt mūsu

tautas dziesmas par bērnu dziesmām?!" Šādas atbildes, kam

svētku dalībnieki uzgavilēja, cēlās pa daļai aiz vecāko darbi-

nieku rimu pārpratuma, ko viņi Kronvaldam ņēma stipri ļauna.

leraugāma še plaisa divu paaudžu starpā. Kronvaldu izvelēja

ari par dziesmu svētku laikā noturētās pirmās vispārējas latv.

skolotāju sapulces vadoni. Tāpat viņš vada ari otru vispārējo

skolotāju sapulci nākamā (1874.) gadā.

Vec-Piebalgā Kronvalds veltīja visus savus speķus iz -

glītības veicināšanai skolā un ārpus tas. Vec-

Piebalgā tai pašā laikā vēl darbojās brāļi Kaudzītes, skolotājs

Pilsātnieks, Dr. Jurjāns. Kronvalds tura vietēja labdarības

biedrībā veselu rindu priekšlasījumu par daždažādiem tema-

tiem: par valodu, Veco Stenderu, telegrāfu, Darvinu, botāniku,

romiešiem, saldējamo mašīnu, neatsakās ari spelet līdz teātri.

Kronvalds



Pie tam viņš apņemas sastādīt latviešu skolām nepieciešamas
skolas grāmatas.

Par to, ka Kronvalds bija Vec-Piebalgā nodarbi-

nāts, zin liecināt Kaudzītes Matīss (I. M. Mēnešraksts 1920, 11,

\2~->): „Viņu vēlējās dzirdēt ar priekšlasījumiem Dziedāšanas bie-

drībā: tika ierīkots ik nedēļas viens brīvi pieietams priekšlasījumu

vakars, kur viņam vajadzēja būt vismaz lielākam darītājam; bij

jāraksta daudz un dažādu vēstuļu, lielāko tiesu ļoti garu: jādomā

un jāstrādā priekš skolotāju sapulcēm; jāraksta šis un tas priekš
Balt. Vēstneša un citas rakstniecības lietas, ja ne citādi, tad krājot
materiālus un kārtojot; bij jāpūlas valodas kopšanas un kuplinā-
šanas darbos; jāsaņem mājā daudz viesu un, negribot atraidīt ielū-

gumus, jābrauc un jāiet šur tur, brīžam ari labi tāļu, viesoties un uz

godībām, no kurām, aiz miega nokavējuma, pārnesa arvienu galvas

sāpes priekš nākamā rīta." Vēl nāk klāt domas par veselas rindas

zinātnisku grāmatu sarakstīšanu. Pie tam jācīnās ar dažiem lie-

kiem kavēkļiem: traucē ģimenes locekļi, dēls, meita, māmuliņa: šī

aicina launagā vai vakariņās, pirms nodomātie darbi sākti. Pēc

ēdama laika citi darbi: skolnieku burtnīcas, vēstules. Tad nu jā-

strādā naktis iekša.

Darbā Kronvaldu pēkšņi pārsteidz nāve. 16. (4.) februārī

1875. g. viņš nodod klasē stundas un strādā vakarā kopā ar

Kaudzītes Reini pie vēstures grāmatas. Ir jau pāri pusnaktij,
kad viņš šķiras. Otrā rītā, 17. (5.) februārī, atrod Kronvaldu

nomirušu ar trieku. Viņu paglabāja Vec-Piebalgas kapos, kur

viņam uzcēla pieminekli (sk. 28. att.).
Kronvalda Atis bija savā laikā tautas atmodas

domu visspēcīgākais, vissekmīgākais iz-

teicējs. Par tādu viņš tika sevišķi ar to, ka viņam (pēc viņa

paša liecības) nebija mīļākas tautas par latviešu tautu un svē-

tākas valodas par latviešu valodu.

Viņa centieni izsacījās nevien viņa rakstos un viņa dar-

bībā, bet ari viņa rūņ ā s. Viņa laika biedri apliecina viņa

sevišķās ruņas spējas. Kaudzītes Matīss saka: „Kronvalda
Atis bija lielāks runātājs nekā rakstnieks. Runāt viņš varēja

no vietas, gandrīz bez sataisīšanās. Nopietnās ruņās viņš sa-

kausēja sirdis klausītājiem, it kā zibens dažu brīd sakausē

metālu. Bet ne tik vien klausītāju sirdis, — ari pats savu. Jo

daudzkārt svētos acumirkļos viņam sejs sāka strāvot, acis brī-

nišķīgi spīdēt un daža asara noritēja. Ar savām jocīgām ru-

ņam viņš atkal smīdināja klausītājus līdz asarām."

Kronvalds kopa latviešu valodu, sevišķi paplašināja viņas
vārdu krājumu, rūpējās par latviešu izglītību, sevišķi par lat-
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viešu skolas nodibināšanu un latviešu skolotāju biedrošanos,

noskaidroja latviešu tautisko centienu programmu.

Kā valodnieks Kronvalds turpina Jura Alūnāna uz-

sākto darbu. No visiem pieejamiem avotiem, no valodas grā-

matām, no tautas gara mantām, no tautas mutes viņš cenšas

pamatīgi iepazīties ar

latviešu valodas dabu

un likumiem. Lai

jēdzieniem un priekš-

metiem, ar kuriem
latvieši, jaunlaiku
kultūras dzīvē stāda-

mies, dabūtu latviešu

Vārdus, Kronvalds:

1) cēla klajā vecus

un apvidu vārdus,
dažreiz viņu nozīmi

pārgrozīdams, 2) aiz-

ņēmās vārdus no rad-

niecīgajām (leišu un

prūšu) valodām un

3) atvasināja jaunus
vārdus. No vecajiem

un apvidu vārdiem

ir Kronvalda ievesti

rakstniecībā: apvār-

snis, balva, jauda,
kautrēties, nolūks,
sacerēt, veids v. c:

pie tam nozīmē pār-

grozīti vecie vārdi:

arods (Fach; Stende-

ra vārdnīcā: Fach
im Speicher, Korn-

kasten), josla, (Zone:

28. att.

Kronvalda Ata piemineklis

Vēc-Piebalgas kapos

St. v.; bunter Streif im Zeuge), loma (Rolle; St v.: Teil einer Ar-

beit), oma (St. v.: omā = im Andenken), omulīgs v. c. No prūšu
valodas Kronvalds-aizņēma vārdu: ķermenis, no leišu: viela.

Pie Kronvalda celtajiem vārdiem, kas pilnīgi pārgājuši latviešu

ra.kstu valodā un tautā, pieder: aizbildnis, apstāklis, burtnīca,

būte, būtība, dzeja, dzejolis, dzenulis, gleznot, jutekli, līdzekli,

nākotne, pagātne, pamatība, priekšmets, pilnvara, raksturs, sa-

tversme, stāvoklis, sūtnis, ziedonis, zinātne, teikums, turpināt,

vēstule, vēsture, cietoksnis, cēlonis.

Kronvalds
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Daži Kronvalda celti vārdi turpmāk atmesti. Tādi ir:

dīvatrons (teātris), gādeklis (Pflicht), kosma (Ordnung), nau-

sma (Vorteil), jaunule (Novelle), iestingums (Spannung), pie-

pilde (Ergānzung).
Kronvalds centās ar saviem rakstiem dot ari valodas

paraugus. Jaunus vārdus viņš pa lielai daļai ieved valodā,
tos lietodams raksturīgos rakstos, kur tad viņa nolūks spraužas
acīs un stils top smags.

Par mākslu runādams, viņš raksta (Draugs un Biedris 1868.

24 nrā): „Visa pasaule ir, tā sakot, viens vienīgs daileklis jeb dai-

lījums, mēs cilvēki tikai raugam šķirt, šķelt un dalīt. Varenā sa-

skaņā izglītots jaukums un izrakstīts daiļums — tas ir dailes darī-

jums, vienalga vai akmins, vai glīves, vai skaņas, vai vārdi par

ārīgo paveidu pieņemti."

Turpmāk Kronvalda stils noskaidrojas. Jaunceltus vār-

dus viņš lieto rūpīgā izlasē, bet rauga atdzīvināt īpatnīgo lat-

viešu valodu un paplašināt tās izteiksmes spējas. Viņš tad ari

pirmais, kas sniedz priekšzīmīgu tēlojošu prozu,

kā Neikens stāstošu prozu. Ja ari kāda reta viņa lietota forma

(piem. burbuļodami avoti) un kāds rets vārds būtu vēlāk no

literātūras valodas izskausts, tomēr viņa stilā paliek vēl vien-

mēr tik daudz daiļuma, smalka noskaņojuma, spēka, ka tas

saista un patīk.
Par paraugu aprakstu prozai var derēt Kronvalda Ru-

dens nāk, rudens nāk (Balt. Vēstnesis 1869, 69—71

nr.). Visas rudens nokrāsas še nospogulojas viszīmīgākās,
vissmalkākās gleznās. Kādu dalu noskaņotu gleznu sniedz

tautas dziesmas. Tās še nav lieki iemetinājumi, bet pieska-

ņojas kopējai ainai, kas darināta no laužu mutes ņemtā, bet

īpatnīgi pārstrādātā tautas valodā. Tādā kārtā še iznāk tē-

lojums, kam mūsu literātūrā reti kas blakām stādāms.

Rudens pirmās zīmes šā aprakstītas: „Rudens nāk-

šana ir rāma, lēna un klusa. Mēs viņu visvairāk tikai tad noma-

nām, kad jau tumšākas ēnas sāk stiepties pāri par to segu, kuru

zemei apkārt tekoši saules stari katrā gadslaikā sazīmē. Pa lau-

kiem tiek labība pļauta un krauta. lesākot gan tikai kādās vietās,

šur tur: bet drošā vasaras samaņa nu pagalam, jo ienākušās vār-

pas nozīmē, ka radības novīšana un nokalšana iesākusies. Dzel-

tenais stiebru lauks ir saules stundenis augu valstī, jo pie viņa tā

kā ar acīm var redzēt vasaras dienas un nedēļas aiztekam. Drīz

sākas visur laukos čakla rosīšanās, izkapts skandrais balss atskan

malu malās, spailes krīt šņākdamas, kūlīši paceļas pa simtiem un

lauku celiņš jeb teks jau kļūst redzams, kurš līdz šim brīdim bij
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it noslēpts, kur paipala gājējus mīlīgi sveicināja un grieze caurām

naktīm sludināja: briest, briest; briest, briest! rudzi briest! kur ku-

melīte lielactiņa ziedēja un kur vārpas draugulīgi klanīdamās šurpu
turpu līgojās. Pēc necik dienām

— lūk, klaji rugāji visur izplatās.

Tāds ir tas pirmais rudeņa atgādiens, kas nopietni pieklauvē pie
cilvēka sirds. Radība atkal reiz savu varenu darbu pastrādājusi;

nu tā atslīgst, iegrimst atpakaļ iekš sevis pašas. Bet no svētīšanas

darba piekususi vēl pasmaida — un svēts klusums metas virs

zemes."

Vēstījumu prozas paraugs ir Solons (Sēta, Daba, Pa-

saule IV), kur Kronvalds ar sajūsmu, par paraugu latviešiem,
attēlo seno grieķu sekmīgo cenšanos pēc augstiem ideāliem.

Tikai ne visai viņš noturas vēstījuma stilā, bet daudzkārt pār-
iet viņam piedabīgos tēlojumos un raksturojumos. Ari še vina

valoda lietišķa un skaista.

Grieķu bērnu audzināšanu viņš, piem., tā raksturo:

„Grieķi turēja to par Dieva dotu bausli, ka cilvēkam vajagot tik

pat rūpīgi un pieklājīgi gādāt par sava ķermeņa vingrinājumu, kā

par sava gara izdailinājumu. Tiem patika miesīgā zaļoksnība, au-

guma daiļums, stingru, bet vieglu soļu gājiens; locekļu sparīgs vei-

klums un lunkanums, nadzība un stiprums cīņās. Skaidrs un drošs

skatiens un tāda attapīga izmanība, kādu tik tad iegūstam, kad ik

dienas no jauna mācamies likstas pārveikt — šīs krietnu tikumu

ārīgās zīmes stāvēja pie grieķiem tādā pašā cieņā kā gara izdailē-

jums, prāta skaidrums, veikla izmaņa mākslās un zinātnēs. Bērnu

audzinātājiem un mācītājiem bij tādēļ par to gādāt, ka lai jaunā
audze izaugtu spēcīga un varena miesīgā un garīgā ziņā. Bērnu

audzināšanas gala mērķis bij šāds: priekš jaunās audzes izgādāt

ārīgu un iekšķīgu daiļumu un tikumu, miesīgu un garīgu jaunību,

veselību un iīgsmību, proti, visus ķermeņa spēkus, visas gara dā-

vanas tādā mērā saderīgi izdailēt, ka lai ikkatrs bērns uzaugtu par

īstu pilnīgu cilvēku pēc savas ārienes un iekšienes."

Kronvalda stilu ceļ īsta sajūsma par daiļumu, ti-

kumu, krietniem centieniem, dedzīga latviešu tautas un valodas

mīlestība. Tās ir vienmēr daiļas un lielas domas, kas viņam
izsakāmas, tāpēc tām vedas tērpties pievilcīgā, jaukā valodā.

Par latviešu skolu un skolotajiem Kron-

valds sāka domāt, vēl Durbē būdams. Še minama vina gādība

par mācības līdzekļiem. Zīmīgi tas, ka pirmais darbs, ko šis

sirdīgais latviešu aizstāvis skolas laukā pastrādā, ir — vācu

valodas mācība latviešiem. Bet Kronvalds ari še pa-
liek karsts patriots. Gan ne pirmajā, bet savas vācu valodas
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mācības otrā izdevumā viņš sākumā un beigās liek latviešiem

pie sirds, ka viņi, ari vācu valodu mācīdamies, ir un paliek

latvieši. Viņš ar savu Mazo Vācieti negrib puskokalēcējus
savā tautā vairot. Viņš piekodina skolotājiem un skolēniem,

lai viņa grāmatu rokā neņem, iekam nav pieklājīgi apkopta
mātes valoda. Pret tiem, kas latviešu valodu nicina, viņš pie-
ved garu izvilkumu no Barona Mūsu tēvzemes aprakstīšanas

par latv. valodas nozīmi (sk. 91. un 92. lp.). Grāmatas beigās
Kronvalds piesprauž tādu pat plašu izvilkumu no Pēterburgas
Avīzēm par kaunīgiem latviešiem, kurā citēti iru dzejnieka
Tomasa Mūra (Moor) vārdi:

Kad tu butu, tevu zeme, ka es lūdzu nakt un dien.

Liela, branga jūras pērle, pasauks paradīzes dārzs,

Tad gan lepnāki es tevi sveicinātu, slavētu, —

Bet vai tevi karstāk mīlēt nekā šodien varētu?

Kronvalda vācu valodas mācības vāka tituls: SJZafa SBarj*

geefdja pirmais foljlis. Seepaja, 1863. Vispārējais tituls pirmajā

lapā: Seljraana, fūr ben Unterridjt m ber beu*

tfdje'n Gpradje fūr Scttcn m bier STeilen bon £>. ®ronmalb. ©rfter

Xseit: Sorfdjule ber beutjdjen ©pracfje. Pirmās burtnīcas tituls otrā

lapā: ©rctlļmatct, lag maljga Satmecjcņeem roeegli un afļtri tnaljgtffi

laffitjt, ralftitjt un runnertjt. sļSraītifct)c Slnleitung, bie beutfdje ©prarfje
m lurger Qcit bcrfteljcn, fpredjcn unb fdjreiben gu lernen. Seepajn, 1863.

Grāmatu sastādītājs veltī Dr. H. E. Katerfeldam, „katras patiesas

izglītības vissiltākajam veicinātājam". Grāmata nodomāta izdot

četrās dalās. No tām iznācis tikai sākums: pirmajā izdevumā pirmās

daļas pirmais solis, otrā visa pirmā dala (pirmais un otrais solis).
Otrs izdevums pamatīgi pārlabots, tā ka uzlūkojams par pilnīgi

jaunu grāmatu. Tā tituls: pirmā balfo: pirmais
Un oljtraiS foljliS. Ojtra brilfe. Seepajd, 1865. Metodē Kronvalds

pāriet no sintētiskās (ko lieto Spāģis) uz analitisko metodi. Pirmo

izdevumu viņš vēl sāk ar atsevišķiem teikumiem; otrā izdevumā

tūliņ sākumā sniegti sakarīgi gabali vācu valodā ar latvisku tulko-

jumu zem katras rindas. Bez tam grāmatā vingrinājumi un saru-

nas. — Otra sola ievadā doti teērētiski paskaidrojumi par valodu,

nepieciešamos latviskos vārdus atvasinot, še Kronvalds lieto vār-

dus: priekšmets, sajēga (Begriff), jūtekļi (Sinnesorgane), teikums,

priekšmeta vārdi (Dingworter), savādības vārdi (Eigenschafts-
vvorter), darīšanas vārdi (Thātigkeitsworter), gruntinieks (Subjekt),
izteikums (Prādicat).

Tērbatas augstskolas paidagoģiskos kursos Kronvalds ie-

dziļojas dzimtenes mācības jautājumā. Kursu dalīb-
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niekiem bija jāizstrādā katrā semestrī pa zinātniskam darbam.

Kronvalds dabūja par apstrādājamo tematu dzimtenes mācību

mūsu elementārskolās. Pagatavoto darbu atrada profesors
Strūmpels par tādu, kas attaisno, ka to laiž klajā. Kronvalds

še paliek tīras paidagdgijas robežās. Viņš uzrāda un pārbauda
dažādas domas, kas izsacītas par dzimtenes mācību, noteic

viņas apmērus, apskata pasniedzamo veidu. Ar smalku iz-

pratni viņš uzmeklē, kas lieks, kas īsts, modes saucienu ne-

aizvilināms. Par toreiz daudzināto koncentrāciju viņš saka,
ka tā daudzkārt koncentrē miglu skolotāja acu priekšā, tā ka

tas nekā skaidra vairs neredz. Pie tam viņš spiežas cauri

līdz lielajiem paidagoģiskajiem principiem. Pašdarbība viņa

acīs nenorobežojas ar ierosinātās domu gaitas noslēgumu, bet

gara darbam jāpievienojas gribai, tieksmei, mīlestībai. Ari par

bezdarbīgiem un laiskiem turētie skolnieki var būt pašdarbīgi,
lai gan ne skolotāja norādītā virzienā. Par latviešu skolām še

Kronvalds nemin ne vārda, tikai norāda uz kādām vācu sko-

lām, kur ievesta dzimtenes mācība (tā uz Šefera skolu Durbē).

Kronvalda dzimtenes mācības virsraksts: Der Unterricht m

der Heimatkunde. Von Otto Kronvvald. Mit einem Vorwort von

Professor Strumpell, Dorpat 1867. Latviskā izdevumā šī grāmata

iznāca tikai pašā jaunākā laikā ar nosaukumu: kronvalda Atta

Dzimtenes mācība. Tulkojis Bebru Juris. Rīgā 1922.

Turpmākajā darba straujumā Kronvaldam vairs neatlika

laika,_ne sagādāt latviešu skolai mācības līdzekļus, ne mierīgi
iztirzāt paidagdģiskus jautājumus. Bet praktiskā skolas darbā

strādādams, viņš tomēr domāja ari par šādiem uzdevumiem.

Par galveno kavēkli latviešu skolas tālākai attīstībai viņš ie-

raudzīja mācības grāmatu trūkumu. Viņš apņēmās sarakstīt

latviešu skolai: Botāniku, Fiziku, Latviešu valodas mācību,
Vēsturi. Pie daža no šiem darbiem viņš ari ķērās.

Loti svarīgs Kronvalda latviešu skolotāju biedro-

tāja darbs. Tas notiek uz paidagdģiskiem pamatiem. Uz

tiem tas paliek ar visu to, ka Kronvalds cieši un noteikti uz-

sver nacionālismu. Viņš turējās pie pārliecības,, ka nacionā-

lisms ir paidagdģiska prasība. Durbē skolotājus ap sevi pul-
cēdams, viņš uzsvēra tikai paidagdģiskos principus. Arvienu

dziļāk iedams, viņš atrada, ka audzināšana jāturpina no tās

pakāpes un tanī virzienā, ko tauta uzrāda savā valodā un

gara mantās. Tautas valodai še tāda nozīme, kāda nevienam

citam audzināšanas līdzeklim. Tautas valoda latviešu skolo-

tājiem līdz pamatiem jāpazīst, jāpiesavinās, jāpārvalda. Ar

šo prasību viņš nonāca uz Vidzemes skolotāju sapulci Turaidā
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1869. gada jūlijā, to aprādīdams skaidri un ar sajūsmu. Pie

tam viņš uzaicināja skolotājus nākt viņam palīgā izpētīt dažu
vārdu (sinonimu) nozīmi. Tādā kārtā viņš meta dzīvo uguni
skolotāju vidū, kas viņus iesildīja un vienoja savā starpā un

ar tautu. Viņš tad pirmajās vispārējās latviešu skolotāju sa-

pulcēs Rīgā 1873. un 1874. g. stāv skolotāju priekšgalā un liek

neizārdāmu, lai gan turpmāk daudzkārt satricinātu, pamatu

latviešu nacionālai skolai.

29. att. Kronvalda Ata

„Nationale Bestrebungen"
titullapa

Pie tās nešķirami pieder ari

mācību pasniegšana tautas valodā.

Šo prasību Kronvalds cieši nodi-

bināja vācu valodā sarakstītā bro-

šūrā par tautiskajiem centieniem.

Kronvalda brošūra Nationale

Bestrebungen (sk. 29. att.) uzska-

tāma par latviešu tauti-

sko centienu program-

mas rakstu. Tā sarakstīta kā

atbilde kādam vācu avīzes Zeitung
fūr Stadt und Land rakstam.

Šī vācu avīze izsacīja (1871.g.

246. nrā) domas, ka nacionāla lat-

viešu attīstība līdz augstākai pa-

kāpei nav iespējama, ka nav un ne-

var būt neviena augsti mācīta lat-

vieša, tāpēc ka latvietis savā va-

lodā nevar tikt pie augstākas iz-

glītības, ka nav ne mazāko pa-

matu, uz kuriem varētu uzcelt pat-

stāvīgu latviešu izglītības ēku, ka

maza tauta, kas dzīvo divu lielu,
vecu kultūras tautu starpā, nevar

izkopt savu patstāvīgu nacionālu

kultūru, ne ari to samaksāt.

Vācu avīzei atbildēja Valdemārs_(sal. 62. lp.) un Kronvalda

Atis. Viņa rakstu vēlāk pārtulkoja Aronu Matīss, to laizdams

klajā vispirms Austrumā (1887) un vēlāk grāmatā: Kronvalda

Ata Tautiski centieni, Universālā Bibliotēkā Nr. 71, Pēterburā.

Vispirms Kronvalds konstatē: Ir gan mācīti lat-

vieši. Katrs zin, ka tas, kas iegūst izglītību, ir izglītots, vai

nu viņš būtu krievs, latvietis vai vācietis, vai viņš savu izglī-
tību smēlies no grieķiem un romiešiem, no vāciem vai krie-

viem. Ka dažs latvietis izglītodamies savu tautību pamet, nāk

no gara un prāta sabojāšanas. Kultūra ir ilggadējs kopdari-
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nājums, pie kā ņem dalību katra tauta pēc savas gribas un

spējas. Mācītie latvieši taisni kā latvieši vislabāk izpildīs
sava laika uzdevumus, izlietodami savas zinības un spējas vi-

sas tautas labā.

Izglītībā tautas valodai vislielākais svars. Tikai

savas mātes valodā mācīdamies, ar svešām valodām neno-

darbodamies, pirmmācības skolā bērni īsākā mācības laikā pie-
savināsies dzīvē nepieciešamo zinību mēru. Tikai tautas va-

lodā mācības saņemdams, bērns attīstīsies pēc savas sevišķās
iedzimtās dabas, kas saaugusi ar visu bērna ārējo un garīgo

apkārtni, ietēlotu tautas valodā. Bet ari augstākās skolās lie-

tojama tautas valoda. Vienkārt tikai tad, ja augstākās skolās

varēs ietikt bez svešām valodām, tautskolām būs svabadas

rokas kopt savu īsto darbu; otrkārt tikai tā, savu valodu ari

augstākās skolās lietodami, izglītotie latvieši paliks sakarā ar

savas zemes un tautas attīstību un spēs to veicināt. Patlaban

mācītam latvietim jāiepazīstas ar savas tautas valodu un vē-

sturi ārpus skolas, lai skolā iegūtās zinības un spējas izlietotu

visas tautas labā, paceļot viņas garīgo, tikumisko un materiālo

labklājību. „Mēs, kas ar skaidru apziņu savu iegūtu izglītību,

savu spēku, savu dzīvību ziedojam savas tautas labā, mēs tu-

ramies cieši un uzticīgi pie tēvu valodas un savas tautības, un

viņas sevišķi tagad nevaram ne par kādu naudu pārdot, tādēļ
ka — mums nevar dot neko citu vietā, kas būtu tikpat svarīgs

un cienīgs mūsu tautas civilizācijas interešu ziņā."

Vecu un lielu tautu tuvums latviešu attīstī-

bai taisni nāk par labu. Tās latviešus pasargās no kaut kādas

mežoņu tautas uzbrukuma; viena par otru tās sacentīsies pa-

līdzēt latviešiem tikt pie svabadības, gaismas un tiesībām; lat-

vieši daudz mantos no viņu piedzīvojumiem un bagātībām un

viņiem nav ko bīties, ka tās varētu pret viņiem tik viegli no-

ziegties, kā tas būtu gaidāms no mazām un neapgaismotām

tautām, kas, savu mazumu un vājumu apzinādamās, var ļauties

pavedināties uz dažādām ļaunprātībām un netaisnībām.

Bet latviešiem pašiem jāķeras pie dar-

ba. Viņi brīvību nedrīkst izlietot pašvalai, rupjībai un bez-

kaunībai; viņu izglītība nedrīkst pastāvēt iekš tam, ka viņi

lepojas ar ielauzītām valodas drumslām un salasītu paviršību.

Izglītība nav apvelkama kā drēbes, ko kāds cits pašūdinājis.
Jāstrādā nopietni, vīrišķi, stāvot vienam par visiem, visiem par

vienu. Tādēļ apzinīgajiem latviešiem pienākas modināt, kopt
un spēcināt jo šķīstu tautības apziņu.

Šaubas par nākotni nedrīkst atturēt no darba.

Kā zemkopis, zinādams, ka salnas var iznīcināt viņa sēju, tir-
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gotājs, redzēdams, ka jūra daudzkārt .aprij kuģus, tomēr dara,
kas darāms, tā mācītais latvietis sēj savu sēklu, tāpēc ka pie-
nācis laiks.

Latviešu tautiskos centienus atzinuši

ne tikai latvieši. Ari vācieši pie latviešiem tos veici-

nājuši: saudzēdami un vairodami to labu, kas ir latviešu tautā,

kopdami latviešu valodu, spodrinādami tautības apziņu, iestā-

damies par latviešu tautas patiesām apgaismošanas interesēm.

To darījuši bīskaps Ulmanis, Stenders un daudz citi. Vācija

savos lielajos vēsturiskajos momentos nesusi latviešiem gai-
smu: reformācijas laikā iznāk pirmās latviešu grāmatas, ap-

gaismošanas gadu simtenī liek latviešu izglītībai jaunus pa-
matus Vecais Stenders. Kad nu Vācija svin tautas atdzimšanas

svētkus, vācietis Latvijā izpildīs savu vēsturisko uzdevumu še pa-

līdzēdams dabiskā ceļā veicināt un izkopt civilizāciju un kultūru.

Kronvalds slēdz ar pašas vācu avīzes vārdiem: „Savu
tautu celt, kultūrai un civilizācijai pie viņas arvien jo plašāk
durvis atvērt, valodu izkopt un viņu darīt par augšējā uzde-

vuma izpildītāju ieroci, tā ir, pēc mūsu domām, visas mūsu

tautiskās preses kopēja cenšanās. Šī cenšanās ir nenoliedzami

laba un pelna, ka to, kur vien vajadzīgs, pabalsta katrs, kam

uz to spēja un prašana."
Šai brošūrai, kurā ruņa par latviešu turpmāko pastāvēšanu

vai nepastāvēšanu, Kronvalds liek par motto Hektora vārdus

(no Homēra Iliadas):

„Mani pret likteņa gribu neviens nevar aizraidīt pekle;
Tomēr tam izbēgt, kas lemts, nav mirstīgam iespējams .bijis
Gluži nevienam, vai augsts tas vai zems, kas vien tikai dzimis."

Literātūra. Kronvalda Atta Kopoti raksti un runas. Re-

diģējis Līgotņu Jēkabs. Rīgā 1925. —Tā paša, Kr. A. Biogrāfija,

(levēroj. vīri dzīvē un darbā, Nr. 5), Rīgā 1924.—K. Kundziņa Kron-

valda Atis. Gabals iz latviešu garīgās dzīves. Rīgā 1905. Der. Grām.

Nodaļas izdevums. — Pūriņu Klāva Kr. A., Balt. Vēstneša 25 gadu

jubilejai par piemiņu, Rīgā 1893, 31—47. — A. Ķēniņa Kr. A. lat-

viešu īpatnības modinātājs, Jaunības Literatūra 11, 1902. — A.

Berga Kr. A., priekšlasījums, Latv. Izgl. Biedrības Gada Grāmata 11,

1910. —
K. Mūlenbacha Kronvalds kā valodnieks, turpat. —

Kau-

dzītes Matīsa Atmiņas par Kronvalda Ata pēdējām mūža dienām»

Izgl. Min. Mēnešraksts 1920 11, 120—130; tas pats Kaudzītes M. At-

miņas I, Rīgā 1924, 303—324. — Laubes Indriķa Kr. A., Rota III»

1886, 28—32 nr. — E. Blanka Kr. A., Latv. tautiskā kustība, Rīgā

1921, 125—141; tas pats grāmatas jaunā izdevumā: Latvju tautas,

atmoda, Rigā 1927, 127—140. —
M. Ārona, Spriedumi par Kron-

valdu, Rīgas Ziņas 1925., 93. un 94. nrā.
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8. AVĪŽNIECĪBAS ATTĪSTĪBA

Nacionālai literātūrai uzplaukstot, cīņas par latviešu stā-

vokli, tiesībām, kultūru turpinājās latviešu avīžniecībā. Pa-

stāvīgi nodibināties uz nacionāliem pamatiem tai tik ātri neiz-

devās. Kad Mājas Viesis straujajiem latviešu nacionālistiem

slēdza savas durvis un Pēterburgas Ayīzes apstājās, tautas

atmodas laika ideju un centienu veicinātāji palika bez sava

laikraksta. Tomēr latviešu avīžniecība nemitīgi paplašinājās,
kamēr ar Baltijas Vēstnesi ari nacionālais virziens tanī pastā-

vīgi nostiprinājās un da-

būja pārsvaru. Un ne ti-

kai sabiedriskos jautāju-

mos, bet ari daiļliteratūras,

dzejas attīstībā latviešu

avīžniecībai joprojām liela
nozīme.

1) CEĻA BIEDRIS.

Kad Mājas Viesim nodibi-

noties latviešu gara dzīvē

radās sevišķa strāva, kas

nošķīrās no agrāko, vācu

tautības, rakstniecības pie-
kopēju virziena, sāka par

to nopietni spriest vāciešu

vadītajā Latviešu literā-

riskā (draugu) biedrībā.

Likdams 1861. g. par Vid-

zemes direktoru, Juris

Neikens uzņēmās uzdevu-

mu pretējās partijas izlī-

dzināt. Tautiskajam vir-

zienam ar Pēterburgas
Avīžu darbību 1862. g. pa-

30. att. Ceļa Biedris

stiprinoties, Neikens tam par pretsvaru izdeva pārnedēļas avīzi

Ceļa Biedri.

Laikraksts &Ua beebttš saka iznākt 1863. g. ka pielikums
Latviešu Avīzēm un bija ari savrup abonējams. Turpmākā
gadā tas neiznāca nemaz, bet 1865.—1867. g. no Latviešu Avī-

zēm pilnīgi neatkarīgi (sk. 30. att.). Ceļa Biedris tad uzlūko-

jams par patstāvīgu avīzi.

Ceļa Biedris izrādījās ari savā virziena par pat-
stā v īgu. Domas, ka Ceļa Biedris apkaros Pēt. Avīzes, iz-
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rādījās par maldīgām. Neikens gribēja ar savu laikrakstu

stiprināt tautā kristīgu ticību, bet citādi nostāties pilnīgi bez-

partejiski. Viņš nekādā ziņā negribēja būt Latviešu Avīžu cīņu

biedrs. Pievienodams savu laikrakstu Latv. Avīzēm par pieliku-

mu,viņš vienīgi gribēja atbalstīties uzLatviešu literāriskobiedrī-

bu, kas nodrošinātu viņa izdevumu no materiālās puses. Bet

Latviešu literārisko biedrību viņš gribēja redzēt pilnīgi bez-

partejisku. Viņš tai pārmeta, ka tā, Latviešu Avīzes turēdama

nomā, bet pret Mājas Viesi izturēdamās noraidoši, nonākusi

partijas stāvoklī. Viņš ar savu Ceļa Biedri gribēja noturēties

pār partijām, tāpat kā viņš vēlējās nostādīt Literārisko biedrī-

bu. Šī biedrība tomēr saistījās ar Latviešu Avīžu pret Pēt.

Avīzēm virzīto polītiku. Tāpēc Neikens nošķīra savu laikrak-

stu nevien no Latviešu Avīzēm, bet ari no Latviešu literāriskās

biedrības.

Par Ceļa Biedra nošķiršanu no Lit. biedrī-

bas atrodam tuvākas ziņas Neikena vēstulēs. Viņš raksta Fīrhu-

fam (14. dcc. 1864. g.; Izgl. Min. Mēnešraksts 1921, 1178 v. t.), ka

Latv. lit. biedrība, ar vācu bruņniecības pabalstu izplatīdama Latv.

Avīzes, rada neuzticību pret bruņniecību un pret sevi pašu, ka

rūgtums pret ~latviešu rakstniecības vācu varmākām" pieņemas
taisni tautas intelligences vidū. Viņu pārsteidz ari tas, ka Latv.

Avīzes turpmākā gadā sola dot līdz baznīcas un misiones ziņas,
kaut gan viņš Lit. biedrībai paskaidrojis, ka viņš Ceļa Biedri, kā

kristīgas baznīcas ziņu lapu, tikai tad izdod, ja Latv. Avīzes baz-

nīcas ziņas saviem lasītājiem līdz nedod. Neikens laiž vēstuli

(apkārtrakstu) Latviešu lit. biedrības biedriem (1. martā 1865. g.;

Austrums 1896, I, 238), noskaidrodams savus uzskatus uz min. bie-

drību. Viņš raksta: „Tāds, kas ar citādu krāsu laikrakstiem negrib

noliegt viņu pilntiesīgo vietu latv. tautas literātūras laukā, kas zin

cienīt tagadējo Pēterburgas Avīžu tiešām krietno saturu un Mājas

Viesa valodas brangumu, un zin ari to, ka pēdējā lapa ar visiem

šķēršļiem pamazām tikpat plaši izplatījusies, kā Latviešu Avīzes,

pat Vidzemē tagad trīs reiz tik daudz, — tas nevar atraisīties no

domām, ka biedrība līgumā ar Latv. Avīzēm iekļuvusi partijas stā-

voklī, kam viņas tā kā tā mazais kredits pie lielas tautas daļas,

īpaši Vidzemē, arvienu vairāk jāsatricina." Neikens atsakās Ceļa

Biedri vadīt Lit. biedrības vārdā un uzdevumā un dara to par pil-

nīgi neatkarīgu.

Neikena Ceļa Biedrī ieturētais virziens dēvējams par
kristīgi nacionālu. Ar to Neikens ienes jaunu ele-

mentu latviešu avīžniecībā un vispār rakstniecībā. Viņš gan
nacionālismu nekur neuzsver, bet viņš piegāja pašai tautai
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savos rakstos un visā savā darbībā tik tuvu, kā reti kāds viņa
laikā. Kad izjūk viņa nodoms aizpildīt robu latv. avīžniecībā,
sniedzot baznīcas ziņas, kad Latv. Avīzes šai lietā viņam aiz-

steidzas priekšā, tad viņš apņemas Ceļa Biedri piekopt vairāk

citas lietas, „un sevišķi tās apvaicāšanās un saruņas par tautas

dzīvi un dzīves vajadzībām, garīgām kā laicīgām". Tā cits no

cita mācīsies, cits caur citu labosies, cits ar citu iepazīsies un

sadraudzēsies. Bet šādas saruņas derēs ari priekšniekiem,
kam tautas dzīvi skaidri nezinot nākas grūti tautai dot taisnus

likumus. Neikens domā par lielajiem valsts vīriem Eiropas

zemēs, kas veicinājuši tautu labklājību. Viņš piemin Anglijas
valsts vīru Palmerstonu, kas cīnījies par Beļģijas patstāvību un

tautas brīvību Pireneju kalnos; viņš atgādina Angliju, kur

ļaudis viesībās nenodarbojas ar tērzēšanu un smiekliem, bet

sarunājas, kā tautā vairot un uzturēt gaismu, prieku, materiālu

labumu. Neikens še pievienojas sava laika lielajiem centie-

niem, tāpat kā viņa straujākie tautieši. Viņš ari aizņemts dar-

biem tautas attīstībai par labu: ieteic māju iepirkšanu, rīko

dziesmu svētkus, bērnu svētkus, pārlūko skolas. Par visām

šīm lietām viņš raksta savā laikrakstā. Viņš kopj savu drau-

dzi, novērodams katru draudzes locekli, un uzstāda jautājumus
par viņu vajadzībām. Uz tiem Ceļa Biedrī atbildēdams, viņš
nodibina latviešu nacionālo stāstu rakstniecību.

2) DRAUGS UN BIEDRIS. Ceļa Biedrim pretēja rakstura

ir Braunšveiga Draugs un Biedris. Sākdams savus izdevu-

mus laist tauta, Braunšveigs norada uz Dieva darbiem, kas jā-
mācās pazīt; tādēļ jāietaisa skolas. Mazāk Dieva darbus zinā-

dami, zināsim mazāk par Dievu; mazāk par Dievu zinādami,
mazāk pratīsim ticēt. Tad viņš turpina: „Bet par īstām ticības

lietām šoreiz negribu rakstīt, bet par citām vecām un jaunām

lietam, par ko lasītāji līdz šim maz dzirdējuši un lasījuši." Un

viņš sāk aprakstīt varavīksni. Ne sludināt dievvārdus, bet

runāt par laicīgām lietām, par dabas priekšmetiem,

mašīnām, jaunlaiku ierīkojumiem, sabiedrībām — to Braun-

šveigs apņemas un pilda līdz galam.

Še sāk latviešu rakstniecībā darboties tas pats Braun-

šveigs, kas agrāk vācu avīžniecībā bija cēlis priekšā tik radi-

kālas baznīcas reformas (sk. 106. lp.), ka tās bija pa daļai iz-

vedamas tikai pēc vairāk gadu desmitiem. Viņš
L

Johans Jūlijs

Hugo Braunšveigs, dzimis 1825. g. Jelgavā_, studēja teo-

loģiju Tērbatā, bija dažās vietās par palīga mācītāju, vēlāk par

otru mācītāju Valmierā, 1864. g. pārnāca dzīvot uz Rīgu, kur

nodarbojās ar rakstniecību, izdodams vācu avīzi Rigaer Blāt-
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ter un periodiskus latviešu izdevumus. No 1870. g. viņš bija

par mācītāju Slokā, mira 1898. g.

Braunšveiga izdevumos atzīmējas visas attīstības pakāpes

no vienkārša rakstu krājuma līdz politi-

skai nedēļas avīzei. Viņš vispirms izdod rakstu sa-

kopojumu $)raug§ un Beebriš fatram berigam barbam, kurā se-

Višķi plaša nodala par mašī-

nām. Grāmata iznāk 1866. g.

martā. Līdz gada beigām

viņš apsola lasītājiem dot vēl

piecas grāmatas: Saimi preeft,

BŠaffar<*3 laffumi, ©aifdjt roaf=

īari, (šeffdjfemmrteefS, 2U)tfem=
neefg. Tās viņš ari izdod.

Pēdējās grāmatas beigās

viņš paziņo, ka viņš sākot no

1. decembra izlaidīs mēne-

ša rakstus ar ceitungu" līdz

ar bērnu lapiņu. Viņa mē-

nešraksts ®raug§ un 93eebri£

tad ari 1866. g. decembrī uz-

sāk savu gaitu. Raksti par

dabu un mašīnām ieņem pir-

mo un plašāko vietu. Vienī-

gais līdzstrādnieks ir E.

Dunsberģis. Klāt nāk SSerjrnu

paftineef», Sfterjnefdjlappina ar

bilbiteljm, pirmais latviskais

bērnu laikraksts. Līdz mai-

jam iznāk 6 Drauga un Biedra

31. att. Draugs un Biedris

nelielas mēneša burtnīcas. Mēnešraksta turpinājums, sākot ar

1867. g. jūniju, ir 2>raug» un 23eebri§, fo btroreif pav mermefi IHļbf
ar Šefjrnu roeenreif par mefmefi ar btlberjm a£gaf)ba Mag.
Sraunfdļroetg (sk. 31. att.). Tā ir liela formāta avīze ar visām

politiska laikraksta nodalām. Gadu sāk un beidz ar Jurģiem.

No aprīļa 1868. g. Draugs un Biedris iznāk ik nedēļas ar Bērnu

Pastinieku kā mēneša pielikumu. Ar to Braunšveiga izdevumi

nonākuši pēdējā attīstības stadijā. Nedējas laikraksts Draugs
un Biedris pastāv tikai gadu. Braunšveigs saka 1869. g. martā,
kad visi viņa avīzes 52 numuri iznākuši, saviem darba biedriem

un lasītājiem ardievas.

Draugs un Biedris ienes_ latviešu avīžniecībā,
kad tanī nacionālais virziens pārtraukts, zināmu rosību.

Raksturīgi tas, ka Braunšveigam, kas pats vācietis, nav vā-

Cīņas
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cieši par līdzstrādniekiem. Vina līdzstrādnieki, īpaši nedēļas

avīzē, ir toreiz pazīstamie latviešu rakstnieki un dzejnieki:

Dūnsberģis, Šonberģis, Vīstucis, Špīss, Bankins v. c. Pirmos

soļus rakstniecībā še sper Kaudzītes Matīss, tikko 20 gadus

vecs jauneklis, ar dzejoļiem, un Kronvalda Atis vispirms ar

Tērbatas skolotāju semināra aprakstu, uzaicinājumu sarakstā-

mas fizikas lietā un ar dažiem dzejoļiem, vēlāk ar plašiem rak-

stiem par mākslu, dabu, valodu.

Atšķīries no saviem tautas un amata biedriem, Braun-

šveigs stāv viens ar saviem apgaismotāja centieniem. Nacio-
nālo pamatu trūkums viņu šķir ari no latviešu tautiskās idejas
sludinātājiem. Sajūsmināts par mašīnu nozīmi, par sabiedrisku

kopdarbību, par visu latviešu piedabūšanu pie lasīšanas līdz pē-
dīgam kalpinām, viņš zināmā mērā uzskatāms kā agrīnākais
sociālisma priekštecis latviešu avīžniecībā.

Dažos rakstos Braunšveigs tieši cilda sociālisma ide-

jas. Viņš raksta par darbu biedrībām Francijā (Draugs un Bie-

dris, 1867. g. marts, 9 Ip. v. t.) un par „Englandiešu peļņu biedrī-

bām un viņu iesākumiem" (turpat, 14 lp. v. t). Uz jautājumu: Kas

ir darbu biedrība? Viņš atbild: „Tā ir tāda biedrība, kas ar sa-

viem līdzbiedriem kopā norunājuši, ar savu mantas padomu un

peļņu tā ierīkoties, ka tiem savā starpā viss būtu, kas tiem vajaga

pie dzīvības uzturēšanas un apkopšanas." Tad Braunšveigs norāda

uz Jāņa Dolfus strādnieku organizēšanu Mūlhauzenā (Elzasā) un

uz angļu sociālista Roberta Ovena darbību un idejām (sk. 8. lp.).

Ašķirdamies šai ziņā no Jura Alūnāna (sk. 86. lp.), Braunšveigs

runā par sociālistiskām idejām ar atzinību.

Braunšveiga uzskati un nodomi vispār izsakās

viņa četros uzaicinājumos (Drauga un Biedra 1868. g. 31—34. nr.).

Lai panāktu labklājību, latviešiem jātop par lasītāju tautu. Sa-

prašana un zināšana ir spēks. Daudz spēka debess saulē, „kas ta-

vas gaitas apsargā, tavus grūtus ceļus atvieglina, tavus sūrus svie-

drus nožāvē." Bet sauli daudzkārt pārklāj Dieva gars, kas cilvēkā.

Tas izkopjams lasot, lai atzītu savus darāmos darbus. „Tā nestā-

vēsiet ceļmalā ar katru vēju kustināti un mētāti, bet vīrišķā spēkā

un vīrišķā drošībā." Mūsu laikus var saukt par mašīnu laikiem.

Cilvēks mašīnu padara par savu kalpu, pats jo dienas vairāk iz-

iedams no vergu kārtas. Bet mašīnas dārgas. Jādodas biedrībās,

lai tās iegādātu. Tāpat jābiedrojas, lai apgādātu grāmatas un

laikrakstus. Nevienam nevar palīdzēt, kas pats nepalīdzas. «Mā-

cies, ka cilvēkam miers un laime nezeļ ne šinī malā, nedz tanī malā,

bet tik paša krūtīs vien. Tas ir tas nemirstams, mūžīgs Dieva

nams."
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3) BALTIJAS VĒSTNESIS. Avīze Draugs un Biedris ie-

vietots 1868. g. oktobrī {27. n-rā) sludinājums, ka no turpmākā

gada iznāks jauns laikraksts Baltijas Vēstnesis. Tai pašā avīze

31. oktobrī paziņots, ka šī mēneša 12. dienā apstiprināta Rīgas
latviešu biedrība, par kuru dos tuvākas ziņas Baltijas Vēstne-

sis. Biedrību atklāja 10. novembrī, Balt. Vēstneša parauga nu-

muru (sk. 32. att.) izdeva 1868. g. 25. oktobrī. No 1869. g. jan-
vāra avīze sāka kārtīgi iznākt divi reizes nedēļā. Par biedrības

priekšnieku un avīzes redaktoru bija hofrāts B. Dīriķis. Ar to

32. att. Baltijas Vēstneša

paraugnumurs

bija piepildījušās apzinīgās lat-

viešu intelligences cerības, kas

bija lolotas vairāk kā desmit

gadu: iegūt tautiskajiem centie-

niem centru un orgānu. 1862. g.

bija izdevies ārpus Latvijas no-

dibināt nacionālu avīzi, kas iz-

nāca ar pārtraukumiem un pē-

dīgi apstājās. Baltijas Vēstne-

sis tad nu bija tiešs Pēterburgas
Avīžu tradiciju turpinātājs un

atrada vistuvāko atbalstu Rīgas
latviešu biedrībā. Ar šo laik-

rakstu latviešu nacionālā avīž-

niecība uzskatāma par pastā-

vīgi nodibinātu.

No paša sākuma Baltijas
Vēstnesis apzinājās un kār-

tīgi pildīja savu uzde-

vumu: modināt latviešu tau-

tisko apziņu, pacelt latviešus

mantā, kultūrā, saimnieciskā

un garīgā dzīvē blakus ci-

tām kultūras tautām. Uz to

tas zināja atrast īstos līdze-

kļus, uzmeklēt īstās tradicijās. Rīgas latv. biedrību un Bal-

tijas Vēstnesi dibināja, kad bija pagājuši turpat simts gadu no

Merķela dzimšanas. So piemiņu dibinātāji izmantoja: Merķela
dzimšanas diena, 21. oktobrī 1869. g., viņi atklāja šim latviešu

brīvības apustulim ar plašām svinībām Katlakalna kapsētā pie-

minekli; par Merķeli un par notikušām svinībām sniedza B.

Vēstnesis rakstus. Ar šo aktu apzinīgā latviešu intelligence

pacēla savu karogu. Pie tā piedalījās ari tie darbinieki, kas pir-
mie bija parādījušies latviešu kultūras laukā atmodas rītā un

kas personīgi nevarēja būt klāt. No Maskavas bija atsūtījuši

Ci n a s
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telegrammu Valdemārs, Barons, Spaģis; viņiem bija pievieno-
jies kā jauns spēks Treulands-Brīvzemnieks.

Baltijas Vēstnesim bija jāturpina sāktās cīnās
latviešu saimnieciskās un kulturālās patstāvības labā. Vis-

pirms bija atsitami vācu uzbrukumi. Baltijas vācieši bija darī-

juši iespaidu ari uz Vācijas publicistiku, kurā vairs latvieši ne-

varēja atrast atbalstu saviem centieniem kā agrāk. Daži Bal-

tijas vācu publicisti bija pārgājuši uz Vāciju un no šejienes uz-

bruka latviešu tautiskajiem centieniem. Agrākais Rīgas vācu

avīzes (Rigasche Zeitung) redaktors Julius Ekardts vadīja ta-

gad Vācijā laikrakstu Grenzboten, kurā norādīja, ka Rīgā no-

dibinājusies revolucionāru jaunlatviešu biedrība, kurā visseklā-

kā brīvprātība savienojas ar izglītības trūkumu. Ari vietējie
vācu avīžnieki vēl arvienu turēja latviešu centienus pēc aug-
stākas izglītības savā valodā par tukšiem niekiem. Viņu acīs

mācītu latviešu nemaz nebija un nevarēja būt. Cīnā pret šā-

diem uzskatiem parādās pirmā vietā Kronvalda Atis, kas bez

rakstiem Balt. Vēstnesī šai lietā laida klajā brošūru vācu va-

lodā Nationale Bestrebungen (sk. 142. lp.).
Bet cīna neaprobežojās ar vāciešiem vien.

Zināmā mērā viņiem pievienojās ari daži latvieši, kas savas

domas izsacīja Latviešu Avīzēs un Mājas Viesī. Še atrada lat-

viešu centienus, kurus izsacīja Balt. Vēstnesis, par straujiem
un neapdomīgiem. Ari krievu avīžniecībā pacēlās šādas balsis.

Latviešu tautiskos centienus Balt. Vēstnesis veicināja ne

tikai ar vinu pretiniekiem karodams. Tas visiem spēkiem pa-

balstīja katru latviešu nacionālās kultūras

pasākumu: latviešu biedrošanos, priekšlasījumu un jautā-
jumu vakarus, latviešu teātra izrādes, latviešu skolas, projektus

par augstākām latviešu mācības iestādēm (latviešu Aleksandra

skolu), latviešu literātūru.

Baltijas Vēstnesī tiek pie vārda jauna dzejnieku

paaudze. To starpā še pirmo reiz sastopam vārdus, kas

turpmāk top visā tautā pazīstami. Jau pašos pirmajos numuros

parādās Pumpurs, kas parakstās ar —rs. Viņa pirmais še ie-

spiestais dzejolis ir rima kaps (8. n-rā). Tam seko Austrumā

un par tautas dziesmu tikušais Stāsti manim, Daugaviņa. Pum-

puram nostājas blakus Brīvzemnieks ar dzejoļiem Pie avota,

Tālumā no dzimtenes, Miķelis, Manai zvaigznei, Skolēns v. c.

Viņiem pievienojas Kaudzītes Matīss (ar dzejoļiem Lapas un

asaras, Vērpējas dziesma, Trijjūgs v. c), Vensku Edvards

(Zīme grāmatā), grūtsirdīgais Graviņu Kārlis (Ūdens kritums),
prātnieciskais Tullijs (Nedusmo). Jūsmīgus, tomēr ne visai vēr-

tīgus dzejoļus sniedz ari A. Vebers (Varaidošu Zanderis). Ause-
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klis (parakstīdamies par M. Krogzemu) parādās B. Vēstnesī pa-

ris gadus vēlāk un ne ar dzejoļiem, bet ar ziņojumiem vēstuļu

veidā no Cēsīm (1872), vēlāk no Lielvārdes. Kronvalds pirmajā

gada gājumā laiž klajā savu dzejiski vērtīgo Rudens nak (sk.
138. lpp.).

Stāstu nodaļā B. Vēstnesis jaunus ceļus neievelk. Še

ir stāsti, kam laika kavēkļa nolūks, sevišķi ar mīlestības motī-

viem. Tos saraksta pa lielākai daļai pec svešiem paraugiem

Lapas Mārtiņš (Matu sproga), Vensku Edvards (Kapa savie-

noti), Zemītis (Jetina), R.

Tomsons (Augstrozes mei-

tiņa), B. Dīriķis (Katrai
kaitei sava zāle). Vērtī-

gāks, bet nepabeigts ir

Zvaigznītes Līvu Ādams.

Ap Baltijas Vēstnesi

pulcējās visa apzinī-

gā latviešu intel-

-lige n c c, īpaši visi par

tautības ideju sajūsminātie
latviešu literāriskie spēki.
Daudziem no viņiem pat-

stāvīga vieta latviešu lite-

ratūrā ; daži no viņiem gā-

ja turpmāk savus ceļus,
dibinādami savus laikrak-

stus. Pie Baltijas Vēst-

neša virziena noteicējiem

un pie spējīgākiem publici-
stiem vispār pieder Bern-

hards Dīriķis, Krišjānis

Kalniņš, Fridrichs Vein-

berģis. Literāriskiem jau-

33. att. Bernhards Dīriķis

tājumiem un kritikai piegriezās Laubes Indriķis, Kundziņu Kārlis.

Literatūra. B. Dīriķa Par piemiņu! Rakstu krājums, sa-

lasīts iz Baltijas Vēstneša pirmiem gada gājumiem (1869—1874).

Rīgā 1875. — Baltijas Vēstneša divdesmit piecu gadu jubilejai par

piemiņu. Izd. no Balt. Vēstneša administrācijas. Rīgā 1893. 164 lp.
Balt. Vēstneša līdzstrādnieku ģīmetnes un biogrāfijas. — E. Blanka

B. V., Latvijas Vēstnesis 1922., 252. nr. — B. V., Latv. Vēstn. 1922.,

13. nr. Izvilkumi no pirmā gada gājuma rakstiem.

palika visu mūžu saistīts ara) Bernhards Dīriķis

Cīņas
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draudzē, pavadīja sava mūža pirmos gadus Kurzemē, Jēkab-

miesta tuvumā, kur viņa tēvs uzņēma kādu muižu uz renti.

Viņš mācījās Tērbatas skolotāju seminārā,_tad Pēterpils skolo-

tāju institūtā. No 1852.—58. g. viņš bija Arensburgas apriņķa
skolā par krievu valodas skolotāju. Pārnācis uz Rīgu un pieņē-
mis vietu Vidzemes kamerālpalatā, viņš centās nodibināt nacio-

nālu biedrību un laikrakstu. Dīriķim nebija šoreiz Rīgā panā-
kumu; varēja nodibināties tikai Pēterpilī Pēt. Avīzes. Četrus

gadus Pliskavā par akcīzes ierēdni sabijis, viņš atgriezās Rīgā
un pēc pāris gadiem reālizēja savus agrākos nodomus. 1877. g.

viņš sāka izdot blakām Baltijas Vēstnesim, kas no 1870. g. iz-

nāca kā nedējas avīze, pirmo latviešu dienas laikrakstu Rīgas

Lapu. Tā viņu iegāza parādos. 1880. g. pārgāja abas viņa avī-

zes akciju sabiedrības (Dīriķis un biedri) īpašumā, B. Vēstne-

sim pārvēršoties par dienas avīzi Rīgas Lapas vietā un B.

Vēstneša pēdās stājoties nedēļas avīzei Balsij. Dīriķis vadīja

B. Vēstnesi joprojām līdz savai nāvei 1892. g. 6. sept. (25. aug.).
Dīriķis sarakstīja ari pirmo latviešu rakstniecības vēsturi lat-

viešu valodā (1860). Sevišķu rakstnieka dāvanu viņam ne-

bija, bet viņš spēja saistīt pie sevis domu biedrus uz kopējiem
uzņēmumiem, tā pievienodamies pirmajiem celmlaužiem lat-

viešu kultūras laukā.

Literatūra. Vensku Edvarda Vecais hofrats, Austrums

1892, 10 b. — Pūriņu Klāva Bernhards Jānis Dīriķis, Balt. Vēstn.

25 g. jubilejai par piemiņu, I—l 3lp. — L-s, P. Atmiņas par B. D.

Latvijas Vēstnesis 1925, 204. nrā. — Kaudzītes Matīsa B. Dīriķis ar

~Baltijas Vēstnesi", Atmiņas etc. I, 142, Rīgā 1924.

b) Krišjānis Kalniņš stāvēja savā darbības laikā

ievērojamākā latviešu tautas vadoņa slavā. Viņš dzimis 26.

(14.) jūlija 1847. g. Derpeļu Mēmeles Kalniņos, izglītojies Bau-

skas apriņķa skolā un Jelgavas ģimnāzijā, studējis tieslietas

Maskavas augstskolā. No 1872. g. viņš darbojās Rīgā par

advokātu, drīz vien latviešu sabiedriskajā dzīvē ieņemdams

vadītāja vietu. Būdams no 1875. g. par Rīgas latv. biedrības

priekšnieku, viņš šo biedrību pacēla tādā augstumā, ka tā iegu-
va vadones nozīmi nevien Rīgas, bet visas latviešu inteliģen-
ces acīs. Kalniņa gaišais skats, lielā enerģija, bagātās runātāja
dāvanas modināja pret viņu cienību ari pretiniekos. Viņa sarī-

kotām un vadītām latviešu deputācijām pie Aleksandra H.

(1880) un Aleksandra 111. (1882) bija politisks svars. Kad viņš
1885. g. 25. (13.) decembrī bija miris, viņu ar lielu godu pava-

dīja uz pēdējo dusas vietu un atsauksmēs pieminēja par lielu

cilvēku. Rīgas vācu avīze atzīmēja, ka no viņa izgājis spēks,
kas latviešus saistījis uz kopēju darbību. Kalniņam atlika maz
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laika rakstniecībā nodarboties. Viņa runas iespiestas laikrak-

stos tikai pa daļai. Pie viņa literariskiem darbiem pieder apce-

rējums par latvie-

šu saules teikām,

ko viņš sastādījis pec

mītologa Manhardta

pētījumiem. (Sk. L. R.
Vēsture 12,I2

,

231).

Literatūra. Ven

sku Edvarda K. X., Balt.

Vēstn. 25 gadu jub. par

piemiņu, 1895, 47—52.

Ad. Alūnāna K. X., le-

vērojami Latvieši 1,1887.

13—17. — E. Blanka K.

X., Latviešu tautiskā ku-

stība, 1921, 145—150; tas

pats raksts grāmatas

jauna izdevuma: Latvie

šu tautas atmoda, Rīga

1927, 155—162. Pūriņu

Klāva Kr. K. piemiņai,

Pirmais posms, Rīgā

1926. — Kaudzītes Ma-

tīsa Kr. X., Atmiņas etc.

11. 270, Rigā 1924.

34. att. Krišjānis Kalniņš
c) Fridrichs

V c i v b c r ģ i s bija

ilgu laiku Baltijas Vēst-

neša, tāpat Rīgas Lapas īstais vadītājs un politiska vir-

ziena noteicējs. Viņš dzimis 24. (12.) janvārī 1844. g. Liel-Svetē

kā skolotāja dēls. Apmeklējis Jelgavas apriņķa skolu, pec tam

ģimnāziju, viņš studēja Pēterpils un Maskavas augstskolas

tieslietas. 1867. g. studijas beidzis, viņš strādāja Kurzemes gu-

berņas valdē un oberhoftiesā. No 1869. g. viņš dzīvo Rīgā, bū-

dams pirmajā laikā par Vidzemes hoftiesas un Rīgas rātes ad-

vokātu, strādādams (1873) ari Vidzemes guberņas valde. Paša

sākumā Veinberģis bija par Balt. Vēstneša redakcijas locekli.

1876. g. viņš tanī vadīja ārzemju nodaļu, tāpat ari 1877. g. dibi-

nātajā Rīgas Lapā, kur pa daļai pārzināja ari iekšzemes nodaļu;
šo pašu nodalu vadība bija viņa rokas ari par dienas avīzi pār-

vērstajā Balt. Vēstnesī (1880—1887). Lai aizstāvētu latviešu

centienus vāciešu priekšā, viņš izdeva no 1873.—75. g. avīzi



Ba 11 isc h c Zeitu n g. — Šai laikā Veinberģi notiesāja par
neapzinīgu rīcību ar uzticētu bāriņu naudu uz tiesību zaudē-
šanu un cietumu. Uz
ārsta apliecības pamata
viņam ka slimniekam
atvēlēja cietuma sodu
nosēdēt mājas. Vein-
berģis tad nu vairāk ga-
dus neatstāj savu dzī-
vokli, jo biežāk nodo-
damies avīžnieka dar-
biem un vispār literātu-
rai. Viņš pārtulko feļe-
tonam veselu rindu ie-

vērojamu literārisku
darbu. To starpā mi-

nami: Bjornsona Arnis
(1879)

, Goldšmita Vek-
īildas mācītājs (1879),
ttipela Dzīves gājieni
(1880) ,

V. Skota Talis-

mans, Marijas Bradones
Guvernantes noslēpums
(1880).

No Veinberģa šī

laika plašākiem rak-

stiem, kuros viņš at-

tīsta savu politis-
ko programma,

ievērojami: rakstu

virkne Iz latviešu-

35. att. Fr. Veinberģis

leišu vēstures, kas parādījās 1885. g. Balt. Vēstnesī, tad

grāmata, un brošūra Politische Gedanken aus Lettlahd (Leipzig
1885), kas apzīmēta par tulkojumu no latviešu valodas. Oriģināls,
kas iespiests Leipcigā, nelegāli ievedot konfiscēts un iznīcināts.
Abas grāmatas bez autora uzrādījuma. — Vēsturisko rakstu virknē

Veinberģis ceļ priekšā leišu vēsturi, uzlūkodams to ari par latviešu,
tapec ka leiši un latvieši viena paša koka zari. Turpretī tā sauktā

Baltijas vēsture ir pa lielākai daļai Baltijas vāciešu vēsture. — Pa-

plašaja (110 lp.) brošūrā Politische Gedanken Veinberģis apskata
vairāk krizes vēsturē (franču revolūciju, angļu sacelšanos 17. g. s.

v. c), uzlūkodams tās par pārāk asas iedzīvotāju šķirošanās iz-
nākumu. Pēdējā nodaļā viņš uzrāda pārmērīgo šķiru plaisu Latvijā

starp šejienes vāciešiem un latviešiem, kam paredzama par se-
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kam -atlicinoša katastrofa. Lai no tas izbēgtu, jānodod zemes

iekšēja pārvalde latviešu augstākam šķiram, kas no pašas tautas

cēlušās un ar to joprojām atrodas organiskos sakaros.

Ar senatora Manaseina gādību Veinberģi 1885. g. apžēloja.

Viņš atdabūja advokāta tiesības un 1887. g. iestājās par Vidze-

mes guberņas valdes sekretāru, pēc pāris gadiem izstājās no

kroņa dienesta un palika par zvērinātu advokātu, joprojām dar-

bodamies avīžniecībā, sevišķi Balt. Vēstnesī, kam viņš no

1900.—1902. g. bija atkal par galveno vadītāju. Šais gados no-

risinājās asas latviešu pilsoņu cīņas ar vāciešiem Rīgas un citu

Baltijas pilsētu domnieku vēlēšanās, kurās Veinberģis uzņē-

mās vadoņa lomu. 1902. g. viņš nodibināja Rīgas Avīzi, kurā
nesaudzīgi apkaroja latviešu dēmokratiskus centienus, atraz-

dams tos par kaitīgiem tautiskās idejas izvešanā. Viņš tad ari

palika pie malas vēlāko gadu latviešu kustībās, cik necik pacel-
damies vācu okupācijas laikā. Viņš mira 1924. g. 24. maijā.

Literatūra. Fridrichs Veinbergs 1844—1914. Rīgā 1914.

Rakstu sakopojums 70 gadu piemiņai. — Pūriņu Kļava F. V., Balt.

Vēstn. 25 gadu jub. par piemiņu, 1893, 86—88. — T. (Teodora Zei-

ferta) nekrologs Fr. V., Izgl. Min. Mēnešraksts 1924, 660—661. —

A. Bandrevičs, Fr. V. un senātora Manaseina revīzija, Latvijas

Sargs 1-924., 125. nrā.

d) Laubes Indriķis ieraugāms pirmo latviešu

kritiķu starpa. Vīns dzimis 1841. g. Durbē. Viņa tēvs

vācietis. Izmācījies par galdnieku, Laubes Indriķis nevarēja ar

savu stāvokļi apmierināties un ap 22 gadus vecs iestājās Aiz-

putes apriņķa skolā, kur toreiz mācījās ari Brīvzemnieks, kas

viņu vēlāk pārliecināja par latviešu tautības nozīmi. Dažās vie-

tās par mājskolotāju nodarbojies, Laubes Indriķis nometās Rīgā
un nodevās rakstniecībai. Pēc Leitāna nāves viņš 1874. g. uz-

ņēmās vadīt Mājas Viesi. Še Laubes Indriķim literāriskā darbā

bija stipri saistītas rokas: viņam bija jāturpina Mājas Viesa tra-

dicijas un jāraksta, kā izdevēji gribēja. Šo lomu Laube atrada

par attaisnojamu. Ir daudz latviešu, viņš sacīja, vecu un jaunu,

kam straujā virziena laikrakstu literāriskā valoda nav sapro-

tama; tiem sniedzama vieglāka, sīki sagremota gara barība pa-

rastā, vieglā valodā. Pats Laube nevarēja savā vadītā laikrak-

stā laist klajā visu to, kas viņam kā rakstniekam sakāms. No

jaunības viņš bija iemīļojis klasisko literātūru un tika vēlāk par

karstu latviešu patriotu. Lai varētu savas rakstnieka tieksmes

apmierināt un ari pelnīties, viņš rakstīja citos laikrakstos un

laida klajā grāmatas. Viņš kritizēja jauniznākušās grāmatas,
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sevišķi ievērodams to, ka attiecīgais rakstnieks nostājas pret
tautības jautājumu un kada viua valoda. Viņš sniedza apcerē-
jumus par rakstniekiem (ta par Kronvalda Ati), par dzejas vei-
diem (par satiru), rakstīja stāstus, lugas, skolas grāmatas.

Lielas spējas viņam bija ka satiriķim, humori-
stam. Viņa zobgalības neaizķēra personu, šai ziņā atšķirda-
mas no Mātera sati-

ras, bet attiecās uz

lietu un bija vienu-

mēr asprātīgas, at-

Kad 1885.

g. vasara Zinību ko-

misija izstrādāja jau-

nu ortogrāfiju, no ku-

ras izmesti dubult-
nieki un garuma zī-

mes, tad Laube kon-

statēja, ka latviešu
valodai izšūti tik

viegli svārki, „ka var

iet sienu grābt un to-

mēr sviedrus nelies"

Vecie latvieši to nu

gan viesībās nelūg-
šot, „tāpēc ka neva-

rēs skaidri izšķirt,
kur pašu valodai ro-

kas un kur kājas: virs

un vīrs, kazas un kā-

zas, tevi un tevi, sēja

un seja — visi vie-

nādi." Bet kad nu

svārki tādi plāni izde-

vušies, tad nav jāaiz-

mirst, ka „pašā kar-

stākajā vasaras laikā

tie bija jāšuj." —

36. att. Laubes Indriķis

Cita vieta viņš pie izteiciena, ka
tautība ir slaucama govs, piezīmē: „Tas tikai gudrs
teikums! Dažs labs nezināja, ko lai ar savu tautību dara;
tagad viņš zina, kur tā lietā liekama." Kā humorists Laube pa-
rakstījās par Ingu, Ņirgu v. c. — Ar savu humoru Laubes Indri-
ķis valdzināja ari kā runātājs. Tas notika sevišķi jautājumu iz-

skaidrojamos vakaros.

Laubes Indriķis laida savus rakstus klaja Balt. Vēstnesī,
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Darba, Balt. Zemkopī, Tiesu Vēstnesī, Dienas Lapa, Pagalma,

Rotā, Austrumā. Viņš mira 1889. g. 4. oktobrī (22. sept).

No Laubes Indriķa rakstiem minami: Stāsti: Smiltnieku

Andrējs (Balt. Zemkopī), Pats savās cilpās (Tiesu Vēstnesī), Brālis

brāļa slepkava (tulk. stāsts, 1873); joku luga: Augsti viesi, tulko-

jums, 1881; mācības grāmatas: Pamācīšana krievu valodā, 2. dru-

ka 1875, Pilnīga rēķināšanas māksla, 1884.

Kritisku apskatu par toreiz pastāvošām
latv. avīzēm viņš sniedz brošūrā Mūsu laika raksti, 1872. g.

Viņš uzskata laikrakstus par tautas valodu, kurā tā izsaka savas

domas un vajadzības. „Kādas tautas laika rakstus pazīt ir tikpat
kā tās tautas garīgu plaukumu pazīt." Avīžu līdzstrādniekiem

vērību piegriežot, viņam krīt acīs rakstnieku un dziesminieku

daudzums. „Mīļu Latviju aplūkojot, tā mums gandrīz kā viens

vienīgs liels rakstnieku un dziesminieku pulks izliekas: jo raksta

skolmeistars un raksta skrīveris, raksta saimnieks un raksta

kalps, raksta ari vēl cūku gans; gan veči, gan spēka vīri, bet jo

vairāk jaunekļi, īpaši puišeļi. Žēl mums tikai, ka gandrīz vairāk

raksta nekā lasa un vairāk māca nekā mācās." — Laubes Indri-

ķis tad pēc kārtas aplūko Latviešu Avīzes, Mājas Viesi un Balti-

jas Vēstnesi. Latviešu Avīzes, ko vada latvietis Zakrano-

vičs, gājušas uz priekšu valodas skaidrumā un strādāšanā tautas

garā. Bet daudz no latvju jaunās audzes nav ar Latv. Avīžu re-

dakciju mierā: tā slejoties uz vācu pusi. — Mājas Viesis

priekš 17 gadiem saņemts ar prieku. Tam radušies krietni, de-

dzīgi līdzstrādnieki un tas ieņēmis tā laika rakstniecībā svarīgu
vietu. „Būtu Mājas Viesi toreiz nāve pārsteigusi, tad viņam lat-

vieši tagad būtu goda stabu uzcēluši; bet liktens ir taisns soģis:
ko kāds pelnījis, to viņam ari jāpatērē. Tā nu Mājas Viesis to

godu un slavu, ko savā jaunības laikā iepelnījies, tagad uz ve-

cuma galu sāk pavalkāt, un ceram, ka viņš, iekam viņa beidza-

mais brītiņš būs atnācis, visu savu nopelnu pats būs patērējis." —

Baltijas Vēstnesis pielīdzināms dedzīgam jauneklim. Bet

Laube gribētu šī jaunekļa vietā labāk redzēt krietnu spēka vīru,

„kas par tautību un svabadību karodams šur tur neapmaldītos."
~Lai tas nelamā tos par tautas nodevējiem, kas ar viņu nestāv

vienos prātos, un lai tas bērna ģeķībā savus darbus netura par

tādiem, kas no visiem apbrīnojami." Mācīdamies cienīt tautas

vīrus, kas pirms viņa tautai par labu strādājuši un vēl strādā,

viņš atzīs, „ka uz tā lauka, kur tautas vīri celmus lauzuši un gra-

vas līdzinājuši, viņš tikai tauriņus dzenājis." Tomēr Balt. Vēst-

nesis daudz strādājis skolu un valodas lietās, gādājis par zinātņu

izplatīšanu. Tā „redaktors grib augstāku stāvokli ieņemt, un

viņa lapai tas nolūks savai tautai cenšoties par vadoni būt, tai

Cīņas
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tautību, valodu, brīvību aizstāvēt un. īsi sakot, vairāk skolotiem

lasītājiem un mācītiem tautas dēliem par avīzi būt."

Par Laubes Indriķi rakstījuši Brīvzemnieks un Āronu Ma-

Austruma 1889. g. 12. burtu. Tad Kaudzītes Matīss savās At-

miņās, 11, 272, Rīgā 1924.

c) Kundziņu Kārlis jeb Kārlis Kundziņš, viens no

pirmajiem un pastāvīgajiem balt. Vēstneša līdzstrādniekiem,
dzimis 1850. g. 3. maija (21. apr.). Sīpeles Kundziuu mājās Do-

beles apriņķī. Beidzis

Jelgavas ģimnāziju ko

apmeklēdams piedalījās
kopā ar Kr. Kalniņu, A.

Veberu v. c. latviešu

ģimnāzistu pulciņā, viņš
no 1871. līdz 1876. g.

studēja Tērbatā teolo-

ģiju. Kronvalda Ata lai-

ka viņš bija par bie-

dri tērbatnieku latviešu

studentu vakaros. No-

licis mācītāja eksāme-

nus, viņš darbojās par

mājskolotāju vispirms
Tukumā, tad Puzē, bū-

dams ari par palīgmācī-

taju. gada rudenī

viņu ievelēja par mācī-

tāju Smiltenē. Draudzes

griba šai reizā sadūrās

ar baznīcas priekšnie-
cību. Smiltenieši stingri
un cieši palika pie sa-

va lēmuma, un prāvests

Kundziņu ieveda Smil-
tenē par mācītāju 1880.

g. maijā. Kundziņš pie-
der mācītāju vidū pie

37. att. Kārlis Kundziņš

pirmajiem, kas sava dzīve un darbība palika uz latviešu tau

tības pamatiem.

Kundziņš kā rakstnieks nodarbojas ar ētikas un litera-

tūras jautājumiem, tos aplūkodams no patiesi un dziļi izjusta na-

cionālisma viedokļa. Viņš iedzilojas latviešu senatnē, raksta

jau kā ģimnāzists par kalpu istabām Vidzemes muižās vairāk

kā pussimts gadu atpakaļ (Balt. Vēstn. 1869), par krīvu krīvaiti
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un Romovi (B. V. 1871). Latviešu sabiedrībai pieaugot un pa-

ceļoties, uzpeld uz augšu duļķes, un Kundziņš jūtas skubināts

noskaidrot tādus vaicājumus, kā: kas izglītība ir? par tautu,
tautieti, tautību, par zināmu sirdi jeb sirds apziņu. Viņš to dara

priekšlasījumos, ko vēlāk ie-

spiež. (Visi minētie apcerējumi

iespiesti Austrumā 1885. g.)
No pazīmes, kuras dēļ jā-

uzņemas vajājumi, tautība

bija tikusi astoņdesmitajos ga-

dos par izkārtni, kam liela pie-
vilcība. To novēroja Kundziņš.
Par tautiešiem saucās tautas

aplaimotāji, kas nekā nav mā-

cījušies, kam nav nekā ko zau-

dēt. Tiem piebiedrojas daži

panīkuši un paklīduši pusmācī-
tie bez darba un vietas, kas,
savu vecāku mantību izputinā-

juši, ņemas tautas mantas aiz-

stāvēt ar pilnu muti, tukšu sir-

di. Citi padara tautību par slau-

camu govi, piedāvādami tauti-

skas siļķes un tautiskus super-
fosfātus v. c. Tās ir nezāles,
kas izravējamas. Tauta veda-

ma caur patiesību pie cilvēcī-
bas.

38. att. „Darba" pirmais numurs

Kundziņš uzlūko (Austrums 1885, 277) savas tautas un

valodas mīlestību par sakni, no kuras izaug tautas tiku-

mi, tautības kopšana, tautiešu krietnums. „Tāda mīlestība pa-

priekšu neskatās uz to, vai tauta liela vai maza, bagāta vai na-

baga, vai tai pašai sava valsts, vai viņa līdz ar citām tautām citas,

lielākas valsts pavalstniece."

Literatūra Kundziņš nododas dažu rakstnieku studi-

jām vecajā grāmatniecībā un tautas atmodas laikmetā. Viņš
vairākkārt iedziļojas Ernsta Glūka darbā. Par to viņš sniedz

apcerējumu Kronvalda izdotā Sētas, Dabas, Pasaules ceturtajā

daļā (1873); kad paiet no Bībeles tulkošanas divi simti gadu,

viņš par to raksta Austrumā. Tāpat viņš allaž atgriežas pie
Vecā Stendera. Pamatīgu monogrāfiju viņš par to laiž klajā

grāmatā: Vecais Stenders savā dzīvē un darbā, Jelgavā 1879.

Viņš tad simts gadu miršanas piemiņai 1896. g. lasa par Sten-

deru apcerējumu, ko iespiež Austrumā, un sakopo viņa rak-
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stus (Derīgu grāmatu Nodaļas izdevumā, I. 1897, 11. 1901).
Divsimts gadu dzimšanas piemiņai 1914. gadā viņš atkal lasa

un laiž klaja par Stenderu apcerējumu (Druva 1914). Tad viņš
aplūko K. Hugenberģeru (Zin. Kom. 4. Rakstu kr., 1888). No

tautas atmodas laikmeta darbiniekiem viņš plaši apskata Kron-
valda Ati (Der. Gr. Nodaļas izd., 1905) un Aleksandru Veberu
(Druva 1912—14). Vienumēr Kundziņš pamatīgi iedziļojas savā

priekšmetā, krāj čakli par to materiālus un tos rūpīgi ap-

strādā.

Jaunākā laikā viņš sarakstījis un laidis klajā grāmatu
Smiltene (1926), kas sniedz kultūrvēsturisku ainu par šo no-

vadu.

Literatūra: Teodora Zeiferta, Pie Dr. K. Kundziņa Smil-

tenē, Latvju Grāmata 1925, 4. burtn. — J. Lapiņa, Kārlis Kundziņš

sen., Izglītības Min. Mēnešraksts 1929, 1. burtn.

4) DARBS. Baltijas Vēstnesim radās jauni biedri tikai

septiņdesmito gadu vidū. Jaunos laikrakstus dibināja galvenā
kārtā agrākie Balt. Vēstneša līdzstrādnieki, vai nu gribēdami

piekopt kādu īpašu arodu, jeb vai virzienā ievilkdami jaunas
līnijas. Rīgas latv. biedrības pirmā priekšnieka Dīriķa viet-

nieks Tomsons sāka 1875. g. aprīlī izdot nedēļas avīzi: £>arb*.

Semfopiba* latfu--raf[t* ar 6rlbefym (sk. 38. att.). Tas bija speciāls
izdevums, kam gan bija ari savs feļetons „Priekš vaļas brī-

žiem", bet kas pie sevis saistīja maz rakstnieku. leraugam še

pa rakstam no Brīvzemnieka, Valdemāra. Reižu pa reizai tas

sadūrās ar tā paša aroda piekopēju Baltijas Zemkopi, kas. sāka

iznākt maz dienu vēlāk par viņu. Darbs apstājās 1876. gada

augustā.

R i c h ar d s Tomsons (sk. 39. att.), Darba izdevējs un

redaktors, ir nevien pirmo vagu dzinējs latviešu zemkopības

literātūrā, bet viņam ievērojami nopelni ari latviešu nacionā-

lās kultūras sākumos vispār. Dzimis Aizkraukles muižā kā

vagara dēls 1834. g., viņš bērnībā zaudēja tēvu un varēja tikai

ar Aizkraukles, vēlāk Limbažu, pilsmuižas nomnieka Lindvarta

un mātes brāļa, ģenerāļa Štreitfelda, gādību apmeklēt Limbažu

apriņķa skolu un Vaidavas zemkopības akadēmiju Vācija. Da-

žus gadus par muišas pārvaldnieku sabijis, viņš pārnāca_ uz

Rīgu un nodarbojās Šmita eļļas fabrikā par grāmatvedi. yēlak
viņš nodibināja kaulu miltu un superfosfāta fabriku Rīgā, iz-

deva bez Darba vēl zemkopības rakstu krājumus Vārpas. Pie

saviem uzņēmumiem viņš gribēja saistīt dzejniekus_Pumpuru
un Ausekli, pirmo kā fabrikas pārvaldnieku, otro kā fabrikas
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skolas skolotāju. Tomēr visi Tomsona saimnieciskie uzņē-
mumi sabruka, pats viņš no Rīgas aizgāja un mira Novgorodas

guberņa 1893. gadā.
Viņš pieder pie Rī-

gas latviešu sabie-

driskās dzīves stūra
akmeņa licējiem, pie

Rīgas Latv. biedrī-

ba tuvākajiem dibi-

nātajiem un pirmo
rīkojumu veicējiem.
Par viņa darbību lie-
cina: svētdienas sko-
la (1870), ļaužu ķēķis
U870), pirmie dzie-

smu svētki, skolo-

tāju sapulce, pirmā

zemkopju sapulce
(1873).

Sevišķi daudz

Tomsons darījis lat-

viešu teātra
nodibināšanai

par labu. Viņa no-

pelns, ka sarīkoja pir-
mo latviešu teātra iz-

rādi 1868. g. 14. (2.)
jūnija. Viņš bija šīs

izrādes režisors, pie-

dalīdamies tanī ari kā

aktieris. Pirmā izrā-

dītā luga Žūpu Bēr-

tulis, kurā izsmej

59. att. R. Tomsons

zemnieku, viņam nebija pa prātam. Lai šo lugu varētu no-

ņemt no repertuāra, viņš gadaja par citām. Viņš pārstrādāja
Holteja tautas lugu Hans Jorge, to nosaukdams par Miku. Sa-
kuma neveiklais zemnieks top par ģenerāli. Tomsons vēl sa-

rakstīja oriģinālus: Vecais Jurka un Mika nāk mājā. Lai iero-
sinātu lugu sarakstīšanu, viņa laika Rīgas latv. biedrība izso-

līja godalgu par labāko latviešu orīģināllugu. — Pārskatu par
Latv. biedrības darbību Tomsons sniedza grāmatā: Rīgas
Latviešu Biedrības pirmais gadu desmits 1868.—1878. g. (sk
40. att.).
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5) PASAULE UN DABA (sk. 41. att.). Viens no tautas

atmoaas īaiKa aaroiniekiem, piederēdams pie pašiem pirmajiem
narliecinatiem latviešu modinātajiem un cīnītājiem, nevarēja
tikt īstā saskaņā ar Rīgas
latviešu nodibinājumu va-

doņiem. Tas ir Kaspars
Biezbārdis (sk. 107. lpp.).
Gan ari viņš pieder pie Balti-

jas Vēstneša pirmajiem līdz-

strādniekiem, tomēr septiņ-

desmito gadu vidū viņš
nāk klajā ar savu avīzi.

1875. gada 5. jūlijā sāk iz-

nākt: un £alm.

9cebda»=rafft£ ar fnlbefjm.

Izdevējs ir K. Štālberģis,
redaktors Biezbārdis. Viņi
lūdz „cienījamus riteršaf-

tes locekļus un mācītājus,
visus tiesas vīrus augstās

un zemās vietās, visus

skolotājus, pagasta priekš-
niekus un pagasta iedzī-

votājus, tikpat sirmgal-
vjus, kā tos, kas pilnos
ziedos, vīriešus un sievie-

šus" atvēlēt viņiem pilnu
uzticību. Viņu avīze grib

iztikt ar visiem: nekas

viņai nebūšot riebīgāks kā

karu vest.

40. att. Rīgas Latv. Biedrības vecais

nams (no atsevišķi izdotā zīmējuma
R. L. B. nama atklāšanas dienas

piemiņai.)

Šī griešanās pie riteršaftes locekļiem un mācītājiem jau

bija latviešu nacionālistiem kaut kas nepa-

rasts. Bet tad nāca (Pasaules un Dabas 3. numurā) par

riteršaftes noturēto sapulci un darbību ziņojums, ap kuru sa-

metās pirmie mezgli.

Ziņojumā uzsvērts, ka riteršafte daudz gādājusi par sko-

lām. Tad sacīts: «Sargājamies no nepateicības! Par skolas bū-

šanām un vajadzībām ir dažādas un it ērmīgas vēlēšanās starp

zemniekiem izpaustas, kas nedz panākamas, nedz vajadzīgas. La-

tīņu un grieķu valodas latviešu skolās izmācīties bez pilnīgas vācu

vai krievu valodas saprašanas nemaz nav iespējams: un tomēr vē-

lamies jau tagad latviešu ģimnāzijas. Tāda vēlēšanās var celties
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tikai tādās galviņās, kas no ģimnāzijām neko nezin. Vispirms kas

vajadzīgs, vajadzīgs priekš latviešu zemnieku, skolām! Kas pēc

gadu simteņiem būs vajadzīgs, to mēs nezinām: mums jāgādā par

to, kas tagad vajadzīgs, bez ko mēs tagad iztikt nevaram." Mācīti

latvieši gājuši vācu vai krievu skolas. Būtu skaudība liegt jaunai

paaudzei staigāt to pašu ceļu.

Pret šo rakstu saceļas vispirms daži lasītāji, kuru
rakstītai vēstulei Biezbārdis deva vietu savā laikrakstā, pēc

tam Balt. Zemkopis, tad Balt.

Vēstnesis, visa nacionālā

prese. Pasaulē un Dabā iz-

sacītās domas ari maz atšķī-
rās no tām, kas uzejamas vā-

cu presē un pret kuram cīnī-

jās Kronvalds. Sadursme,

kurā Biezbārdis griezās tieši

pret Jaunlatviešiem", pieņē-
ma arvienu asāku un plašāku
veidu. Pa vairāk Pasaules

un Dabas numuriem iet sati-

ra „Latviešu attīstīšanās stā-

voklis divi desmit pirmā ga-

du simtenī" ar apakšvirsrak-
stu „Dzejas sapņi, rakstīti

manam draugam Dīcim par

apcerēšanu". Par Dīci še

apzīmēts Dīriķis. Sapņotājs
satiek latviešu zemnieku, kas

runā krievu, franču, latīņu,

grieķu valodas, jo visas lat-

viešu skolas pārvērstas par

ģimnāzijām un tanīs lasa Ci-

41. att. „Pasaule un Daba"

pirmā pusgada titullapa

ceronu un Homēru. Ķīnas ķeizars izlaiž pavēli, ka latviešu

valoda ievedama par pils un diplomātu valodu; šī ir pēdējā
valsts pasaulē, kas dod šādu rīkojumu. Viss asums virzās pret

„Dīci", kuru nostāda par smieklīgu ne tikai nacionālā jautā-

jumā.

Pārmetumam, ka Pasaule un Daba nicina latviešu centie-

nus, ir savs pamats. Tomēr nevar sacīt, ka šis laikraksts ir

pilnīgs latviešu nacionālisma pretinieks. Viņam tādi līdzstrād-

nieki kā Brīvzemnieks, Pumpurs. Še uzbrūk (Ziediņš) Bīlen-

šteinam par Jaunās Derības valodas pārlabojumu, kas uzticēts

svešām (ne latviešu) rokām; iznāk rīvēties ari ar Latv. literā-
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risko biedrību. Latviešu tauta šads laikraksts tomēr neatrada

atbalstu. Tas apstājās 1876. g. maijā.

6) RĪGAS LAPA (sk. 42. att.). Latviešiem arvienu cie-

šāku dalību ņemot pasaules notikumos un sabiedrības attīstībā,
sajuta apzinīgie latvieši dienas avīzes vajadzību savā valodā.

Sāka iznākt pirmais latviešu

dienas laikraksts 1877. g. 12.

(24.) augustā. Tā bija Rīgas
Lapa, ko izdeva B. Dīriķis un

faktiski vadīja Fr. Veinber-

ģis. Dienas avīzes vajadzība

dibinājās īpaši uz diviem fak-

tiem: bija sācies 1877. gada
pavasarī krievu-turku karš,

pirmais pēc vispārējas kara
klausības ievešanas Krievijā;

bija ievests jauns pilsētu vē-

lēšanu likums, kas piešķīra
vēlēšanu tiesības daudz pla-
šākām aprindām nekā agrā-
kais, — patlaban ari gatavo-

jas Rīgas pilsoņi uz vēlēša-

nām pēc jaunā likuma. Šādi
faktori strauji sakustināja sa-

biedrību: bija reti kāda dzim-

ta, kurai kāds loceklis nebūtu

kara laukā; plaša daļa Rīgas
iedzīvotāju bija ar jauno pil-
sētu likumu guvusi izredzes

42. att. „Rīgas Lapas" pirmais
numurs

uz labāku nākotni. Tomēr Rīgas Lapa atzīmē savā ievadā,

ka viņu neizdod tikai kara laikam, ari ne vienīgi Rīgas pilsē-

tai; tā grib palikt par pilnīgāko latviešu avīžniecības orgānu

visām latviešu vajadzībām. Latvieši sāk politiski dzīvot, sa-

jūt sakaru ar citām tautām, saprot lielo pasaules notikumu

svaru visā cilvēcē. Avīze tad nu runā par notikumu cēloņiem
un sekām, ierosina katru faktu nopietni pārdomāt un pret to

ieņemt stāvokli. Rīgas Lapai noteikti politisks raksturs, tanī

trūkst dzejoju un garāku stāstu, lai gan tai ir savs feļetons,

īpaši ar humoristisku nokrāsu. Tā ietura nacionāli liberālu

virzienu. 1880. g. 1. jūlijā tā vārda pēc izbeidzās, Baltijas
Vēstnesim pārvēršoties par dienas avīzi un stājoties Rīgas
Lapas vietā.

Literatūra: Teodora Latviešu dienas preses sākumi (Piec-
desmit gadu piemiņai), Latvju Grāmata 1927, 4/5. burtn. — Tā
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paša, Piecdesmit gadu piemiņa latviešu avīžniecībā, Latvis 1928

2093. nrā.

7) BALSS (sk. 43. att.). No paša sākuma ņem pie Bait.

Vēstneša aaimu Aleksandrs Vebers, toreiz vēl apmeklēdams

Jelgavas ģimnāziju. Viņa raksti, pa lielākai daļai vēsturiska

satura, parādās šai avīzē ari turpmāk jo bieži. Studijas Pēter-

pilī pārtraukdams, Vebers pat strādā kādu pusgadu (1872. g.

sākumā) Balt. Vēstneša redakcijā.

Nesaskaņas ar Dīriķi piespiež Ve-

beru no redakcijas izstāties. Sa-

vas studijas beidzis un stādamies

Rīgā sabiedriskā darbā, Vebers

vēlējās darboties pilnīgi neatkarīgi
ari kā avīžnieks un dibināja savu

laikrakstu. 2Mf£. un li-

terariffa tfrpife sāka iznākt 1878. g.

4. oktobrī divi reiz nedēlā. 1880.

g. 1. jūlijā tā, pāriedama Dīriķa un

biedru akciju sabiedrības īpašumā

un stādamās par dienas avīzi pār-

vērstā Balt. Vēstneša pēdās, tika

par nedēļas avīzi. Vebers to va-

dīja 25 gadus.
Kad Balsi dibināja, bija noma-

nāma Vidzemes un Kurzemes

muižniecībā liberāla strāva, kas

zemes pārvaldē (landtāgā) gribēja
dot vietu ari latviešiem. Domu

starpība tikai valdīja par to, uz

kādiem pamatiem pārvaldes aug-

stākais orgāns nostādāms. Vieni

43. att. „Balss"

gribēja to pašu muižnieku landtāgu papildināt ar citu kārtu

pārstāvjiem, otri — pārņemt uz šejieni lekš-Krievijā ievesto

zemsti. Pie pirmajiem piederēja Veinberģis, pie otriem Ve-

bers. Vispār Vebers, pats vācietis būdams, neticēja dažām

labvēlīgām vācu balsīm, bet tiecās uz krievu pusi. Tā viņš
cerēja latviešus nevien izsargāt no vienpusības, bet ari kalpot
tautas īstām vajadzībām. Vieglāki viņam šķita izvedami tie

plāni, kas saskaņā ar Krievijas reformām. Vebers bija savos

uzskatos patstāvīgs un nelokāms. Drīz viņš iemantoja tautā

lielu uzticību kā tāds, kas nešaubīgi patura acīs latviešu la-

bumu. Viņa avīze tika astoņdesmitos gados latviešu sabiedrībā

par vadošo. Balsī veda stingru, lietišķu cīņu par latviešu zem-
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nieku tiesībām pret muižu, baznīcas patroniem, pašvaldības
pārlūkiem, iztirzāja katru likuma pantu, katru kontrakta punktu
zemnieku tiesību aizsardzības nolūkā.

Ari literātūras attīstībā Balsij sava loma. No

paša sākuma tanī piedalījās labākie latviešu rakstnieki un

dzejnieki. Pirmajā numurā Auseklis tai veltī dzejojumu ar

moto: Vox populi, vox Dci (Tautas balss, Dieva balss). Balsī

parādās Blaumaņa pirmie stāsti, Esenberģu Jāņa dzejoli, Kau-

dzīšu ceļojumu apraksti. Bet cieši un nesaudzīgi Vebers no-

stājās deviņdesmito gadu sākumā pret jauno strāvu un naturā-

listisko virzienu rakstniecībā. Balss tad ari zaudēja savu no-

zīmi.

Literatūra: Teodora Piecdesmit gadu piemina latviešu

avīžniecība, Latvis 1928, 2093. nra.

Aleksandrs Vebers, kas parakstījās ari par
Varaidošu Zanderu, dzimis 1848. g. 18. (6.) nov. Ruca-

vas draudzē, Kaķišķu muižā,
kur viņa tēvs dzīvoja kā kro-

ņa mērnieks. Vebers tikpat
no tēva, kā no mātes puses
ir vācietis. Viņa mātes brā-

lis fon Vite bij Varšavas mā-

cības apgabala kūrātors, tā-

pat tai tuvs radinieks minis-

tru padomes priekšnieks

grafs Vite. Veberam uzau-

got, viņa vecāki vairākkārt

mainīja dzīves vietu, uzturē-

jās Liepājā, Viļņā, Jelgavā.
Aleksandrs Vebers apmeklēja

Jelgavas ģimnāziju, kuras
kursu beidza 1869. g. Jelga-
vā dzīvojot un skolojoties,
vebers nāca tuvos sakaros

ar Alūnānu dzimtu, sevišķi

ar Pēteri Alūnānu (sk. 65. lp.)
un viņa dēliem Ādolfu un

Teodoru. Viņu sabiedrībā

44. att. A; Vebers

viņš iepazinās ar latviešu lietām, lasīja rakstus par latviešiem,

par viņu pagātni un pārdzīvojumiem. Lielu iespaidu uz viņu

atstāja Rūtenberga Baltijas vēsture un Mirbacha Kurzemes

vēstules. Viņu aizkustināja zemgaliešu varonības, latviešu cī-

ņas un liktenis, un viņš apņēmās savu darbību ziedot latviešu

Avīžniecības attīstība
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tautai par labu. Viras rosīgi sāka mācīties latviešu valodu un

dzīvi piedalījās latviešu ģimnāzistu pulciņā, pie kura piederēja
Kr. Kalniņš,_ K. Kundziņš v. c. Studējis īsu laiku Tērbatā, tad

Pēterpilī, kādu laiku ari Maskavā filoloģiju un vēlāk tieslietas,
viņš 1876. g. nometās Rīgā par advokātu, pirmajā laikā darbo-

damies ari Jelgavā, vienmēr kā avīžnieks un sabiedrisks dar-

binieks stāvēdams redzamā vietā. Sevišķi nopelni Veberam

kā Zinību komisijas priekšniekam, par ko viņš bija (ar mazu

pārtraukumu) no 1879.—1894. g. Viņš rūpējās par jaunās or-

togrāfijas nodibināšanu, iespiežot tanī Zin. komisijas rakstu

krājumus, par muzeju papildināšanu un tautas gara mantu krā-

šanu, sarīkoja latviešu intelligences no tuvuma un tāluma plaši
apmeklētās Zin. komisijas vasaras sapulces. Pēc Dīriķa nāves

viņš uzņēmās ari Baltijas Vēstneša vadību. 1903. g. viņš šķī-
rās no avīžnieka darba un nometās pie Skrīveru stacijas iegū-
tās Skutan-Valteru mājās. 1905. gada revolūcijas laikā viņš
aizbrauca uz Vāciju, kur izrādījās par karstu vācu patriotu, uz-

stādamies grāmatā Preussen und Polen (Mūnchen 1907) asi

pret poliem. Viņš mira 1910. g. 3. aprīlī. Viņa līķi sadedzināja,
bet pelnus pārveda uz Rīgu un paglabāja kapsētā. Vebers bija
jūtu cilvēks, kas darbojās pēc savas visdziļākās, pa laikam

pārgrozībām padotās pārliecības, nesdams tai katru upuri.

Literatūra: K. Kundziņa A. V., dzīves apraksts un ta-

gadnes notikumi, Druva 1912—1914. Plašs, nenoslēgts Vebera dar-

bības apskats. — Teodora A. V., Tautas rakstnieki, Rīgā 191",

147—165. —
Veberu Zanderis, Balt. Vēstn. 25 gadu jubilejai par

piemiņu, 1893, 88—94. — Kaudzītes Matīsa Atmiņas par Aleksan-

deri Veberi — Vairaidošu Zanderi un viņa vadīto „Balsi", Atmiņas
etc. 11, 81., Rīgā 1924.

8) BALTIJAS ZEMKOPIS. Gandrīz viena laika ar Tom-

sona Darbu sāk iznākt otrs zemkopības laikraksts Mtijaš
Semfopiž. Ta pirmais numurs (sk. 45. att.) parādās 1875. g.

30. aprīlī Jura Mātera redakcijā. Sākumā tas šauri speciāls.
levadā runā vienīgi par zemkopību, gan ņemot to neparastā
plašumā, nostādot to par visas dzīves pamatu, par rūpīgi pē-

tāmu zinātni, paturot acīs zemkopja darba jaunākos veidus ar

jaunlaiku darba rīkiem un mašīnām. Turpmāk Balt. Zemkopis
izvēršas par politisku avīzi, kas ienes jaunu dzīvību latviešu

presē. Māters nesaudzīgi griežas ir pret nacionālās latviešu

intelligences nelabvēļiem, ir pret dažiem tautiskās kustības va-

doņiem, sevišķi rīdziniekiem, uzrādīdams tos par pašlabuma
un tukšas slavas varmācīgiem meklētājiem. Viņa asākais iero-

Cīo a s
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cis ir satira, ko viņš griezīgi un atjautīgi vērš pret apkaroja-
mam personām. Sava avīžnieka darbībā viņš atbalstās uz

mazgruntniecību, sevišķi Kurzemē, ievērodams tās darbu, tie-

sības, intereses, tai līdz dzī-

vodams viņas uzplaukšanas
laikā. Strauja temperāmenta
būdams, viņš nevarēja ietu-

rēt robežas ne darbā, ne dzī-

ve, ne satiksmē, ar to man-

todams gan cienītājus, gan

ienaidniekus. Ari Balt. Zem-

kopja vadībā cēlās traucēju-
mi. Līdzekļu trūkuma dēļ
Māteram to vajadzēja ieķī-
lāt fabrikantam Abrantam,

kas to pārcēla uz Rīgu. Ne-

varēdams ar Abrantu satikt,
Māters atteicās no Balt. Zem-

kopja un sāka izdot 1880. g.

beigās Tiesu Vēstnesi,
kas iznāca ar lieliem pārtrau-
kumiem līdz 1884. g.

Juris Māters jeb
Māteru Juris (sk. 46. un 47.

att.) dzimis 28. febr. (12. mar-

tā) 1845. g. Valtaiķu draudzes

Cildu pagasta Vidukļu mājās
kā saimnieka dēls. Tēvs vi-

45. att. Baltijas Zemkopis

ņam mira 13 gadus vecam. Māte apprecējās otrreiz, bet patēvs

neprata saimniekot, un viņam bija mājas jāatstāj. Juris pelnījās

pa vasaru par algādzi un ziemu gāja skolā. Tādā kārtā viņš ap-

meklēja dažas ziemas Ltmaņa privātskolu Kazdangas
muižā. Vēlāk viņu pieņēma Valtaiķu mācītājs Katerfelds par
audzēkni. Tad viņš nodarbojās Skrundas muižā par ekono-

mijas skrīveri, turpat būdams par pagasta skrīvera pa-

līgu un pie vietējā ārsta par discipeli.

No Skrundas viņš iesūtīja Latviešu Avīzēm (1864. g. 45.

nr.) kādu rakstu, kurā, atspēkodams pretējās domas, aprāda

par vēlamu, ka par pagasta tiesas vīriem ieceļami vairāk mā-

cīti, vācu valodas pratēji pagasta locekļi.
Sasniedzis pilngadību, Māters 1866. g. iestājās par paga-

sta skrīveri Diž-Dzeldas pagastā, tai pašā_laikā izpildī-
dams ari Maz-Dzeldas, Briņķu, Rudbāržu un Lēnas pagastos

skrīvera pienākumus. Pēc kādiem gadiem viņš aizgāja uz

Avīžniecības attīstība
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Kuldīgu pie apriņķa kroņa muižu inspektora par
rakstvedi. Kad šo inspektora vietu ap 1870. gadu likvi-

dēja, Māters bija atkal par skrīveri Pūres,. Putnenes

un Kandavas mež-

kunga muižas paga-
stos gadus četrus.

Pēc tam, kādu laici-

ņu bez vietas pabijis,

viņš iestājās par se-

kretāru Piltenes

maģistrātā. Še grie-

za uz Māteru vērību

Kurzemes gubernā-
tors Pauls fon Lilien-

felds, kas maģistrātu
revidēdams atrada še

lielāku kārtību nekā

gadu iepriekš un

daudz prāvas ar Mā-

tera starpniecību iz-

beigtas miera ceļā.

Viņš aicināja 1873. g.

Māteru uz Jelgavu

par Kurzemes gu-

berņas tipo-
grāfijas in-

spektoru un

tulku.

46. att. Māteru Juris

Jelgava Maters plaši nodarbojās ari ar rakstniecību: tul-
koja un sastādīja vietējos likumus, dibināja un vadīja laikrak-

stus, sarakstīja garus romānus. Romāns Sadzīves viļņi ie-

spiests Balt Zemkopja literāriskā pielikumā 1879. g., vēlāk
(1892. g.) Otrs viņa romāns Patriotisms un mīlestība

parādījās Tiesu Vēstneša literāriskā pielikumā 1880. un 1881. g.

Maters mira ar trieku 1885. g. 4. februārī (23. janv.).

Māteru i/dotie likumu krājumi: Likumi un nosacījumi

par pagastu valdīšanu un policiju Kurzemes guberņa. Kurz. gu-

bernatora P. f. Lilienfelda uzdevumā un 11/ Kurzemes guberņas

pārvaldes pavēli sastādījis G. Mathers. Jelgavā 1877. šis pats

krājums, nedaudz pārgrozītā veidā, parādījās Mātera sastādījumā
ari vācu valodā 1876. g. — Vidzemes un Kurzemes Privāttiesību

Likumu grāmata. Sistēmatiski sastādīta no G. Mathera. Liepājā
1885.
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Pagastu pašvaldībām nodomāta Mātera brošūra: Kas ie-

vērojams pie pagastu amata vīru celšanām? Cienīšanas zīme, pa-

sniegta Kurzemes un Vidzemes pagastu pilnām sapulcēm un viet-

nieku pulkiem. Rīgā 1881. Par moto šai brošūrai: Kad taisniem

.virsroka, tad klājas labi. bet kad bezdievīgie sāk valdīt, tad sa-

dzīvē notiek pārvēršanās un ļaudis paslēpjas. — Kad bezdievīgo

vara nobeidzas, tad to taisno rodas daudz. Zal. sak. vārdi 28, 12.

v. 28.

47. att. Māteru Jura rokraksts

Literatūra: Māteru Jura Kopoti Raksti, Līgotņu Jēkaba

sakopojumā v. redakcijā, ar plašu biogrāfiju (Līg. Jēk.), A. Gulbja

i/d.. 1 [V, Rīgā 1(>24. Māteru Juris, Rota 11. 1885, 25. nr. —

A. Alūnāna M. J., levērojami Latvieši 11, 1890, 5—14.
—

A. Bielcn-

stein, Ueber die Satyre im lett. Volksliede und im Baltijas Zemko-

pis Jahrg. 1878, Mag. d. Lett.-Lit. Gesellschaft 16 Bd. 1 Heft, 1879
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102—127. — E. Blanka M. J., Latv. tautiskā kustība, Rīgā 1921,

165—179. — Kaudzītes Matīsa Atmiņas par Māteru Juri un „Balt.

Zemkopi", Atmiņas etc. 11, 49, Rīgā 1924.
—

Bebru Jura Atmiņas

par M. J., Rīgas Ziņas 1925, 55. urā.

9. LATGALIEŠU RAKSTI

Uz latviešu atmodu Inflantijā jeb Latgalē bija ilgāk jā-

gaida nekā pārējās tautas dalās. Saimnieciski nospiesti, muiž-

nieku varai atdoti, no pārpoļotāju un pārkrievotāju centieniem

neaizsargāti, no saviem tautas biedriem Kurzemē un Vidzemē

atšķirti, Latgales, agrākās Vitebskas guberņas, latvieši palika
vēl ilgu laiku tumsībā, kad citu latviešu starpā strādāja sabie-

driski darbinieki, avīžnieki un rakstnieki no viņu pašu vidus,
savus tautiešus paceldami uz augstākas attīstības pakāpes.

Ja latgalieši pa lielu lielai daļai prata savā dialektā lasīt,
tad par to jāpateicas katoļu garīdzniecībai. Jezuīti,
kas 1630. g. nometās Daugavpilī, kur viņiem no 1761. g. bija

sava kollēģija un ģimnāzija, nodibināja Daugavpils un Rēzek-
nes apriņķī vairāk draudzes un lielākajās, tā Rēzeknē, Krās-

lavā, Aglūnā, atvēra skolas. Lasīt pratēji mūki mācīja citus.

Kad 1821. g. atcēla Jezuītu ordeni, Latgalē vairs skolu nebija.

Bet lasīt prašana izplatījās tālāk. Pie pirmā sakrāmenta un

laulāšanas pieņemot, katoļu garīdznieki no draudzes locekļiem

prasīja, lai tie māk lasīt un dažus katķisma gabalus. Kad

1864. g. sāka atkal dibināt skolas, tās nebija nekādas tautas

izglītības izplatītājas. Katoļiem bija aizliegts būt par skolo-

tājiem. Skolotāji bija krievi, kas latviešu valodu skolās ne-

pielaida; ari latviski runāt skolniekiem neļāva. Lasīt savā

valodā joprojām mācīja māte saviem bērniem mājās. Lasī-

šanai pieejamās grāmatas bija garīga satura, baznīcas

vajadzībām un ticības dzīves piekopšanai nodomātas. Kad jau

gandrīz veselu gadu simteni Stendera un viņa pēcteču laicīgā
satura grāmatas pa tūkstošām izplatījās Kurzemes un Vid-

zemes latviešu vidū, katoļu latgalieši par šiem un līdzīgiem
rakstiem nekā nezināja.

Tikai 1861. g., lekš-Krievijas guberņās un līdz ar to Lat-

galē dzimtbūšanu atceļot, novērojamas latgaliešu
saimnieciskā un garīgā dzīvē kādas pārmaiņas. Bez garīga

satura rakstiem nu viņi dabū lasīt ari kādus citus. Ari tauta

pati parāda šur tur kādas dzīvības zīmes. Var novērot pa re-

tam mēģinājumam lauzt muižnieku varu, un nāk klajā pa sace-

rējumam, kas rodas pašā tautā.
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1) MANTEUFELS. Pats brīvlaišanas akts saistās zināmā

mērā ar barona Manteufela vārdu. Lai darītu zināmus brīv-

laišanas nosacījumus, Vitebskas gubernators Pāvils Kļušins
izlaida guberņas latviešu iedzīvotājiem cirkulāru, ko

mācītājs Ulmanis kļūdainā valodā pārtulkoja augšgaliešu dia-

lektā. Cirkulāra tulkojums deva iemeslu tādiem pārpratumiem,
ka izcēlās nemieri, kas bija apspiežami ieročiem ģenerāļa
Veimarna (vēlākā Barklaja dc Tollija) vadībā. Tagad nodeva

baronam Manteufelam tulkot cirkulāru, kas iznāca ar nosau-

kumu: Cvrkulara - gromota, izduta nu gubernatora - kunga.
tys ir nu posza viersinika Witebsku gubernias dcl zemnikim

Inflantu - zemies, Lopu mieniesī 1861. godā. Turpmākajā gadā
izdeva ari 1861. gada 19. februāra likumus Manteufela

tulkotus latgaliešu valodā ar virsrakstu: Nulikszonas ap

ziemnikim izgojuszvm nu dzvmtigas pidareszonas, Pitierborgā
1862. Darbs pildīja ar pretī nostādītu krievu tekstu ap 400

lapas puses. Šie bija iespiedumi, kas atšķīrās no agrākajiem,

garīgajiem. Tiem sekoja citi. Ja nu reiz bija zemniekiem do-

tas kādas brīvības, atrada par nepieciešamu viņiem sniegt

pamācības laicīgās lietās. Un ari še redzam Man-

teufelu kā ievērojamāko darbinieku.

Barons Gustavs Manteufels cēlies no pārpoļotas Baltijas
muižnieku cilts. Viņš dzimis Vitebskā 1832. g. 18. decembrī,

studēja Tērbatā tautsaimniecību, nolikdams maģistra eksāmenu

1859. g. Pēc tam viņš apceļoja Rietum-Eiropu, dzīvoja tad

Rīgā, vēlāk Vitebskā. 1869. g. viņu pieskaitīja lekšlietu mini-

strijai un piekomandēja Vidzemes, kādu laiku ari Igaunijas, gu-

bernatoram. No 1888. g. viņš bija par Krakavas zinātņu aka-

dēmijas mākslas vēstures sekcijas kārtēju locekli. Sava mūža

vēlākos gados viņš dzīvoja pa lielākai daļai Rīgā. Viņš mira

Bonifacovas muižā Ilūkstes apriņķī 1916. g. 24. (11.) aprīlī.

Karsts poļu patriots un stingrs katolis būdams, Manteufels

daudz nodarbojās ar garīgiem rakstiem, izdodams lūgšanu

grāmatas, bībelstāstus, kristīgas pamācības. Pie tam viņš ir

latgaliešu laicīgās literātūras nodibinātājs. Viņš latgaliešiem

viņu valodā nevien darīja pieejamus valdības rīkojumus un

likumus, bet vispārīgi rūpējās latgaliešus ievadīt jaunajos ap-

stākļos, kas prasīja no viņiem vairāk prāta attīstības. Viņš

sastādīja latgaliešiem pirmo rēķināšanas pamācību: Rekmo-

szonas pamociejszona cik ziemnieku ļaudim vajaga, Reigā pi

E. Platesa 1863. godā. Bet savu ievērojamāko darbu latgaliešu

literātūras laukā viņš pastrādāja, izdodams un desmit gadus
sastādīdams kalendāru Inflantijas latviešiem.
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Inflantu zemes kalendārs (sk. 48. att.) sāka iz-

nākt tūliņ pēc dzimtbūšanas atcelšanas ar virsrakstu: Inflantu-

ziemies Lajkagromota aba Kalenders uz 1862-tro godu. Rejgā.
Nomā tajsiejszonas gromotu Ernesta Platesa. Bez parastā ka-

lendārija un grēku atlaišanas dienām (Odpusku-dinas) katram

kalendāram klāt plašs pielikums, «parakstīts ne tikvin diel ap-

48. att. Inflantiešu kalen-

dāra titullapa

skajdrynošanas, bet wiel un diel

gudiejga lajka-kawiēkla \vyssu Ka-

lendāra - Losiejtoju." Gan še ari

dažas reliģiski tikumiskas pamācī-
bas, patēlojumi no svēto dzīves,
Kanaana zemes apraksti, tomēr

šādiem rakstiem nav ierādīta gal-
venā vieta, un paši tie atšķiras ar

savu vēsturisko, ģeogrāfisko,

praktisko raksturu no parastās ga-

rīgās literātūras. Še atrodami lai-

cīga satura raksti lielā dažādībā:

praktiski padomi saimniecībā, da-

žādos gadījumos, mācības dažā-

dām kārtām, apraksti, pasakas,

stāstiņi, dziesmas, mīklas, gudrī-
bas vārdi. Daži gabali pasniegti
dialogos, pie citiem pieliktas illū-

strācijas; dažai dziesmai klāt no-

tis vienai vai vairāk balsīm. Vis-

pārējais pielikuma raksturs atse-

višķos gados pa daļai mainās. Ka-

lendāra otrā gada gājumā sacīts:

„Jo parnieja godā witom atrodi

stostienius un porsokas, miejklus
un gudiejgus smiklus kotry par lajka-kawiekli iksz pilikuma

topa lykti, — tod szūgod arassi wajrok tajdus stostus un tajdas

mociejbas, kur Lasiejtojam ir kū abdumojt un ko mociejtis. Par

tū maņ dumojas, ikkurš lobs cylwaks ar lelu prycu szū lajka-
gromotieni jems rūkā, un nazynomim rakstiejtoim nu sirds

dybyna par tū patiejks." Pirmajā gada gājumā uzņemtas vai-

rāk tautas dziesmas. Turpmāk tās nozūd. Viņu vietu ieņem
sacerējumi Stendera garā.

Neskatoties uz rakstu dažādību saturā un izteiksmē, ka-

lendāra pamatvirziens pilnīgi noteikts. Tas saskan ir

ar garīdznieku mācībām, ir ar muižnieku stāvokli. Vairāk

dziesmu pauž zemnieku dzīves laimi. „Dziesme lajmiejga
ziemnika" sākas:

Cīu a s



Latgaliešu raksti

175

\\ ;ij uz dorbu dzisnū skrynu

Waj raikreslus grv/iis.

Winajž dzižu vvvssii dinu:

Asmu ziemniks lajmiejgs!

Kads no tālākajiem pantiem:

Nagrvbu eš munys sātys

Samiejt ni ar pili:

Jamā ir muns Taws pidzvmis
Eš un barni mili.

Šī_ dziesma, kas iespiesta 1863. g. pielikumā, pārdrukāta
turpmākā gadā, tai pieliekot melodiju notīs. Līdzīga ir „Sātas
lajmie", kas iespiesta 1864. g. un pārdrukāta 1867. g. Tās pir-
mais pants:

Man patiejk muna klussa sāta,

Dorziensz, drywiena auglejga:
Sze muna lajmie izradzata,
Kocz gon moza, bet mirejga.
Lai muyžas guda apciniej,

Bet laj cytam na man diniej.

Tāpat ir dziesmas ganiem, meitām, bāriņiem. Loti pesi-
mistiski skan latviešu kareivja dziesma. Tanī vairs nav nekā

no tās nopietnās apzinības un tām cēlajām pienākuma jūtām,

kas latviešu senējās kara dziesmās. „Dzismie palajžsonas
Latwiszu Karavviejra" sākas šā:

Cisz nelajmigs asmu cylwaks nu jyusu atstodams

Sovu Tāwu, Mamieni myužygi pamazdams.
Brolus, mosas, radinikus un draugus aplajžu,
Pats zam brunies tie stajgoju un kaj bcrensz wajžu!

Iszu tagad swieszā molā kaj padiejgojs borensz,

Par uporu inajdnikim palikszu kaj jerensz,
Kur ossoras por dzieryni un badās por majzi

Byus diel mania nelaimiga sienkuru vin raizi!

Še manāma svešas varas dzelzs roka. Tā bez žēlastības

nospieda ari pirmos spirgtāk dīgstošos latgaliešu literatūras

asnus. Inflantijas kalendārs 1871. gadam bija pēdējais: tika

aizliegts Latgales latviešiem iespiest grāmatas latīņu-polu

burtiem. Uz latgaliešu literātūru attiecināja ģenerālguberna-

tora Muravjeva 1864. g. izlaisto cirkulāru, ar kuru leišiem aiz-

liedza lietot leišu-latīņu alfabētu. Vitebskas guberņas Jatvie-
šus uzskatīja vienkārši par leišiem. Gan Bīlenšteins mēģināja

valdībai noskaidrot, ka Inflantijas latvieši nav leiši; tomēr tas
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nelīdzēja. 1871. g. janvārī policija pārdotavās konfiscēja lat-

galiešu grāmatas. Pie Laakmaņa Tērbatā bija 1870. g. iznā-

kusi otrā pavairotā izdevumā Pilniga gromota Lvugszonu. Arī

to konfiscēja un arestēja izdevēju. Laakmanis aizbildinājās,
ka viņš nav grāmatu sastādījis un latviešu valodu nemaz ne-

49. att. „Terra Mariana"

titullapa

prot, bet manuskriptu viņam
nodevis barons Manteufels.

Laakmani nu atlaida, un ņēma

izmeklēšanā Manteufelu. Gan

viņš norādīja, ka viņš iekšlietu

ministra uzdevumā latgaliski

tulkojis ari zemnieku likumus,
tak administrācija uz to negribē-
ja griezt nekādu vērību. Viņam
ar rakstu bija jāapsolās, ka

viņš turpmāk nekad vairs ne-

rakstīs „leitiskas grāmatas po-
liskiem burtiem", ko viņš patie-
sībā nekad nebija darījis.

Manteufels kopā ar kom-

tesi Plāteri salasīja ari pirmo

latgaliešu tautasdzie-

smu krājumu un to iespieda
Latv. literāriskās biedrības

Magazīnā 1869. g. (XIV, 2, 162—

206). Šis pašas biedrības Ma-

gazīnā (XVII, 2, 181—204) viņš
1885. g. sniedza latgaliešu grā-

matu sarakstu, kas iznākušas

no 1604.—1871. gadam. Še at-

zīmētas pavisam 122 grāmatas, no kurām pirmās
(līdz 1730. g.), sevišķi Tolgsdorfa un Llģera sastādītas, nav

rakstītas augšgaliešu, bet latviešu vidus izloksnē. Manteu-

fels sniedza ari kā novilkumu no Vidzemes guberņas avīzēm

(1868 Nr. 126—144) Inflantijas jeb Polu Vidzemes aprakstu:

Polnisch-Livland, Riga 1869, ar daudz illūstrācijām.

Kā sevišķs darbs jāpiemin Manteufela apgādātais albums

Terra Mariana (sk. 49. att.), ko Baltijas un Latgales katoļu
vārdā pasniedza 1888. g. pāvestam Leonam XIII. viņa 50 g. jubilejā.

Šis trijos sakopojumos no 70 lapām pastāvošais mākslas darbs pie-
der pie Vatikāna bibliotēkas vērtīgākiem greznumiem. Tanī

sniegts Livonijas katoļu baznīcas īss apskats atsevišķās lapās (tā-

felēs), kurām katrai apkārt zīmīga, smalki izstrādāta ornāmentika.

Vispārējam vēsturiskam apskatam pieslēdzas tādās pat izgreznotās
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lapās pārskats par ordeņa mestriem, bīskapiem, katoļu baznīcām,
viņu dibinātājiem v. t. t. Tekstu sarakstījis latīņu valodā Man-

teufels, izrotājumus pagatavojuši Baltijas mākslinieki Borcherts,
Grosets, Felsko, Baumanis v. c. Tāļākās lapās (aiz teksta) sniedz

„Māras zemes" skatus: pilis, baznīcas, pilsētas, pieminekļus v. c.

Lapas oriģinālā 61 cm. augstas, 45 cm. platas. Astoņi reiz sama-

zinātas reprodukcijas ar Manteufela sastādītiem paskaidrojumiem
vācu valodā apgādājis Grosets Rīgā.

2) MIGLINIEKS. Dzimtbūšanu atceļot, latgaliešu iestin-

gusa azive saKustejas._ Kaut gan agrāko privileģēto šķiru stā-
voklis netika satricināts, tomēr zemnieki nu izrādījās vienā

otra reiza .par dzīvu speķu, ar kuru jārēķinās. No latgalieša
zemnip.kipm rplās \n'pnQ ntrc censonis, kas, novirzīdamies ari
no Manteufela nospraustās

līnijas, gāja pats savus ceļus
un tiecās pa tiem vest ari

savu tautu. Šie mēģinājumi

atgādina Valdemāra, Spāģa
centienus. Šāds latgaliešu
darbinieks ir Pēteris Migli-
nieks, kas uzstājās par latga-
liešu zemnieku aizstāvi.

Pēteris Miglinieks dzi-

mis 1852. g. Zaļmuižas pa-

gasta Miglinieku sādžā, Lu-

dzas apr. Viņa tēvs An-

drievs bija agrāk par des-

mitnieku pie Zaļmuižas īpaš-

nieka Paulina, vācieša. Kad
1861. g. atsvabināja zemnie-

kus, Andrievs zaudēja savu

vietu un nodarbojās ar zem-

kopību, palikdams ar muižas

īpašnieku joprojām labās at-

tiecības. Šis Andrievu sku-

bināja, lai dēlu skolo. Pēte-

ris Miglinieks tad ari apmek-

50. att. Pēteris Miglinieks

lēja vietējo pagasta skolu, pēc tam, pa daļai ar Paulina palī-

dzību, Rēzeknes pilsētas skolu un to beidza ar ļoti labām sek-

mēm, saņemdams uzslavas apliecību un dažas grāmatas par

godalgu. Skolā iedams, viņš piedalījās pie skolnieku pulci-

ņiem un viņu izrīkojumiem.

Miglinieks top par skrīveri. Viņa pirmā vieta ir dzimte-

Latgaliešu raksti
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nes pagastā, kur viņš ir par skrīvera palīgu. Kā tāds viņš ie-

pazīstina vietējos zemniekus ar pagastu pārvaldes iekārtu.

Pēc tam viņš nostrādā trīs gadus par skrīveri pie Zaļmuižas
kunga. Še viņš vāc kopā latgaliešu izloksnē iespiestās grā-

matas un dod tās zemniekiem lasīt. Bet tā kā tādu ir maz,

viņš lasa zemniekiem priekšā krievu grāmatas, dodams vaja-
dzīgos paskaidrojumus. Vēlāk viņš pāriet par skrīveri Viļa-
kas pagastā un pamatīgi iepazīstas ar zemnieku dzīvi un vaja-
dzībām. Redzēdams tās netaisnības un pārestības, ko muiž-

nieki nodara zemniekiem, viņš nevarēja klusēt un sāka par

tām rakstīt Pēterpils krievu avīzēs. Viņš muižniekus apzīmē

par lapsām un zemniekus par māju putniem, kas krīt lapsām

par upuri. Šādu rakstu dēļ viņam bija jāatstāj skrīvera vieta

Viļakā.

Kādu laiku mājās nodzīvojis, Miglinieks dabūja 1874. g.

skrīvera vietu Makašānu pagastā, netālu no Rēzeknes. Še

attīstījās viņa politiskā darbība plašāk, bet ari pretinieku valgi
savilkās ap viņu ciešāk. Krievu valdība izlaida noteikumus

muižniekiem, ka ganības un pļavas izdalāmas zemniekiem ar

viņu piekrišanu. Tā kā izdalīšanas noteikumi zemniekiem ne-

bija lāgā zināmi, tad muižnieki sāka zemniekus mānīt. To

darīja ari Zaļmuižas kungs Paulins, izdalīdams zemniekiem

nederīgus gabalus par ganībām un likdams viņiem parakstī-

ties, ka viņi ar mieru tos saņemt. Muižas īpašnieka nodomus

palīdzēja izvest vietējais garīdznieks. Lieta gāja sekmīgi uz

priekšu: 22 sādžu zemnieki bija savus parakstus devuši, atlika

vēl 7 sādžas. Šo sādžu zemnieki ievāca padomu no Miglinieka
un nedeva parakstus. Sākās sūdzības. Muižnieks iesūdzēja

zemniekus par to, ka viņi jaunatdotajos gabalos nocirtuši ko-

kus. Miglinieks zemniekus tiesā aizstāvēja. Muižnieks gri-
bēja Miglinieku nodabūt pie malas ar to, ka viņu uzrādīja par

zemnieku musinātāju. Viņu atcēla no amata. Bet ar to ne-

pietika. Kad Zalmuižā nodega dzirnavas, Miglinieku apvai-

noja par dedzinātāju, arestēja un ielika Ludzas cietumā. Are-

stēja ari Miglinieka uzdotos lieciniekus kā tādus, kas dod ne-

patiesu liecību. Migliniekam izdevās aizsūtīt lūgumu uz Pē-

terpili, no kurienes nāca rīkojums atsvabināt viņu no cietuma.

Ar visu enerģiju viņš tagad aizstāvēja zemnieku lietu. Nekas

nepalīdzēja: tiesa izšķīra lietu muižniekam par labu. Migli-

nieks redzēja, cik stipra ir netaisnība un apgaismoja to kādā

rakstā. Viņš nezaudēja tomēr cerību un iesniedza pārsūdzību

augstākā tiesā. Pēc diviem gadiem tiesa galīgi izsprieda lietu

zemniekiem par labu. Šāds lēmums darīja uz muižnieku tādu

iespaidu, ka viņš sajuka prātā.
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Miglinieka veselība bija no visa tā stipri cietusi. Viņš
mira trīsdesmit gadu vecumā 1882. g. sacīdams: „Jā, mirstu,
bet taisnība sasniegta."

Miglinieka darbība uzrāda pirmos dīgļus patstāvīgam vir-

zienam Latgales latviešu dzīvē. Tomēr tie nedabūja attīstī-

ties. Miglinieks rakstniecībā maz nodarbojies. No viņa rak-

stiem krievu valodā vēl jāmin «Taisnības meklētāji". Viņš
tulkoja nedaudz darbus no krievu valodas latgaliešu izloksnē.

Daži viņa raksti izplatījušies latgaliešu starpā Ludzas un Rē-
zeknes apriņķos. Vecas māmiņas stāsta garajos ziemas vaka-

ros par Miglinieku kā par sirdīgu savas tautas aizstāvētāju.

Miglinieks mēģinājies ari dzejā. Tai trūkst izteiksmes

daiļuma, ari valodas gluduma; bet jaunas skaņas ieskaņās ari

tanī. Še daži panti no kāda viņa dzejoja:

Jemit, draugi, glozes rfikā,

Izdzersim pa vīnai.

Jimā gori sleicvnosim,

Būdai acis aizlīsim.

Uz pasaules laime ir,

Tikai na dēļ mvusu;

Uz pasaules prīca ir,

Tikai na dēļ vysu.

Nataisniba uz pasauļa

Krepka ir kai myurs,

Un myuru myusim ar kulakim

Nikod nasasist.

3) JURDŽS. Ja politiskā darbība, pēc kuras tiecās Migli-

nieks, bija Latgales latviešu vidū kaut kas jauns,_ tad sacerēt

dzejas darbus pieder pie viņu vecu vecajām, nepārtrauktajam

tradicijām. Ap dzimtbūšanas atcelšanas laiku radās latgaliešu
vidū dziesmu sacerētāji, kas ir formā, ir saturā attālinājās no

īstajām, senējām tautas dziesmām, juzdamies aicināti dot iz-

teiksmi jaunam gara saturam. Pie tam viņi savus darbus iz-

platīja ne mutes vārdiem, bet rakstos. Ir ziņas, ka Viļaka dzī-

vojis kāds Lei ka, kas ticis vairāk par simts gadiem vecs.

Viņš pametis pēc nāves kādas sešas viņa rakstītas grāmatas,

kas gājušas no rokas rokā, bet tagad vairs nav atrodam is.

Kāds cits latgaliešm dzejnieks, Andrievs Jurdžs, uzrakstījis

daudz dziesmu, kas saturā līdzinās Līventala un Dunsberģa

sacerējumiem, bet formā stāv tiem pakaļ. Tie ir interesanti

mēģinājumi, kas raksturo tautas psīchi, lai gan tiem nav ne-

kādas mākslas vērtības.

Andrievs Jurdžs (sk. 51. att.) dzimis 1848. g. Karklinieku

sādžā, Ragavkas draudzē. Viņš ir vienkāršs zemnieks, kas

nav apmeklējis nekādas skolas, bet klaušu jūgu nesdams, pats

iemācījies latviski lasīt un rakstīt. Viņš loti mīlēja tautas dzies-
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mas un pasakas un jau ap 1860. g. pats mēģinājās sacerējumos.

Dienu viņš strādāja savā vai kunga druvā un vakarā pie skala

vai mazas lampiņas uguns līdz vēlai naktij sēdēja un rakstīja,
tā bojādams acis un pēc pavisam zaudēdams redzes spēju.

Viņš sarakstījis piecpadsmit lielas grāmatas, katru ap tūkstoti

lapas pušu biezu. Šīs grāmatas palikušas manuskriptā un stai-

gājušas, autora pasa iesietas,

tio rokas rokā, uzglabādamās
līdz mūsu dienām. Tanīs at-

rodami paša rakstnieka dar-

bi, tad tulkojumi, stāsti, dze-

joļi, garīgas dziesmas, lūgša-

nas, tautas dziesmas, pasa-

kas. Kādas viņa dziesmas ie-

spiestas ari Manteufela izdo-

tajā latgaliešu kalendārā.

P. Strods, latgaliešu
laikraksta Zīdūnis redaktors,
kas ar Jurdža rak-

stiem sīki iepazinies, rak-

sta (vēstulē 13. apr. 1923):
„Lasot Jurdža dzejoļus, var

manīt, ka tie domu un formas

ziņā nav vienādi. No tam

spriežams, ka daži dzejoļi
būs viņa paša, bet citi pār-
celti vai pakaļdarināti. Kad

biju pats pie Jurdža un lū-

dzu, lai viņš man paskaidro,
kādi ir viņa paša personīgie

51. att. Andrievs Jurdžs

darbi un kādi ņemti no citām valodām, viņš atzinās, ka pa-

tiesi esot ņēmis no citām valodām, tomēr neesot verdziski

pārcēlis, bet ņēmis pašu ideju. Tas gan manāms, lasot viņa

rakstus, ka tie nav verdziski tulkojumi, bet brīvi."

Paraugam pasniedzam Jurdža dziesmu Atraits.

Badās muna prota nok,

Acis munas raudot sok,

Sirds grib šķiertīs man nu kryuts

Wacums diwkort palīk gryuts.

Wīglok sirds maņ otkon syt,

Asnis dzeislos dreizok rit,

kad ac's uz bērniņa matu,

Sīwiņas maņ atstotu.

Diws tos sopes zvnoja,
Un bados mani piminēja;

Wiņš bērniņu maņ atstoja,
Kad sīwiņu aicvnoja.

Kad wiņa wysā bej woja
Un mierdama jū bučoja,
Aiz sopem wairs naredzēja
Kū nu wiņas es montoju.

Cīo a s
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Tagad gaidu, kod breids īs,

Kad Dīws maņ šķiertīs pīsacīs,

Tod bērniņu te pamesšu

Un sivviņu tur atrasšu.

Literātūra. A. Ersa Latgaliešu rakstniecība, Līdums

1918, 158, 159, 160 nr. —
Fr. Ķempa Latgaliešu valoda un literā-

tūra, Latgalieši, Rīgā 1910, 48—61. — Gustav Baron Manteuffel,

Bibliographisehe Notiz ūber lettische Schriften, Magazin d. Lett-

Liter. Gesellschaft XVII, 2, 181—204. — Grāmatu saraksti žurnālā

Zīdūnis 1922, VII—VIII, 175, 1923, I, 47. — J. Rancāna Pīters Mig-

liniks, Zīdūnis 1923, I, 6—12. — Andrivva Jurdža pīmiņai, Zīdūnis

1922, V—VI, 97—102.

III. DAIĻRAKSTNIECĪBA

Tautas atmodas laika daiļrakstniecībai pa lielākai daļai tas

pats cīņas raksturs, kas citiem šī laikmeta darbiem. Tā nošķi-

ras savrup ne ar savu virzienu, bet zināmā mērā ar savu formu

un nokrāsu. Kā tautisko centienu celmlaužu prozaiskos rakstos

nevien sastopami dzejas (sajūsmas) motīvi, bet viņi snieguši
tieši ari dzeju, tā šī laika daijrakstniecības piekopēji nevien sa-

vos dzejiskos darbos modina tautisko apzinu un sajūsmina uz

cīņu par tautiskiem ideāliem, bet laiž klajā šad un tad ari pa

publicistiskam rakstam. Tikai viņu galvenais darba lauks pa-

liek dailrakstniecība. Laikā viņi pavirzīti vairāk uz priekšu:
tautiskās cīņas norisinās galvenā kārtā piecdesmitos gados un

sešdesmito gadu sākumā; dailrakstniecība sāk uzplaukt seš-

desmito gadu beigās un septiņdesmitos gados. Kopējais literā-

tūras raksturs top maigāks, mierīgāks, noskaņotāks.

Ar visu to latviešu daiļrakstniecību šaī laika pārvalda

reālisms. Stādamies blakām tiem tautas rakstniekiem, kas

turēja par savu uzdevumu cīnīties, lai tauta iegūst pamatus sa-

vai attīstībai materiālās, saimnieciskās dzīves pārlabojumos, ari

dzejnieki un stāstnieki nevarēja izlaist dzīves īstenību no acīm.

Neko šaī lietā nepārgroza tas, ka dažreiz dzejnieki aizlido

teiksmainā senatnē un pieķeras fantāzijas tēliem: ari senatnes

varoņi (Imanta, Lāčplēsis) nāk karot ar tautas kalpinātajiem;

tāpat ari mākoņu rotaļā noskatoties, dzejniekam liekas, ka

„tur augšā tēvi nebeidz strīdi" (Ausekļa Fantāzija par pa-

debešiem).

Reālisms latviešu dailrakstniecība ari saskan ar to vir-
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zienu, kas patlaban sastopams vispār Eiropas tautu literātūrās.

Kad Francijā, Anglijā, Vācijā, Krievijā rakstnieki noteikti pie-

griežas reālai dzīvei, nevar mostošās latviešu intelligence, kas

saņem iespaidus no lielajām kultūras tautām, iet citus ceļus.

Sevišķo nokrāsu deva reālismam latviešu vidū nacio-

nālisms, otrs elements, kas tā laika literātūrās spraužas
acīs. Kā tautā, kas patlaban piedzīvo savu atmodu, tas lat-

viešos parādās jo spilgti. Tā tiešai izteiksmei šaī laikā veltīts

ne mazums latviešu dzejas. Bet ari tanīs dailrakstniecības

darbos, kur tas kā tāds neparādās, uzejams latviešu nacionā-

lisms kā tā ražīgā gara dziņa, no kuras izaug īpatnīgi, patiesi
vērtīgi dzejas darbi.

Tautas atmodas laikā nodibinās uz nacionāliem pama-

tiem vispirms stāsti un lirika. Episka dzeja parādās plašākos
darbos vēlāk. Uz nacionālo drāmu, kam paliekama dzejas vēr-

tība, vēl stipri jāgaida. Ari kad (1868. g.) nodibinās latviešu

teātris, dabū redzēt darbus, kam trūkst tautiskas īpatnības un

kam tikai uz skatuves kāda nozīme.

1. STĀSTI

Palūkodamies ap 19. gadu simteņa vidu latviešu tautā,
kāda stāstu viela tur mīt un apgrozās, atrodam tanī lielu da-

žādību, vienā laikā vairāk attīstības klātņu. Joprojām tautā

glabājas vecu vecie tautas stāstījumi, teikas un pasakas,
vienumēr pārveidodamies. Plaši tautā ieplūduši stāsti, ko tur

tulkojumu veidā ienesušas grāmatas. Sāk parādīties ari pār-

dzīvojamā laikmeta tautas dzīves tēlojumi.

1) TAUTAS STĀSTĪJUMI. Par to, ka no senatnes man-

totās latviešu teikas un pasakas minētajā laikmetā pilnā mērā

bija uzejamas tautas vidū, neapšaubāmu liecību nodod tas, ka

šīs gara mantas īsti tikai ap šo laiku sāka no tautas mutes uz-

rakstīt. Bīlenšteins, kas plašākos apmēros pie šī darba ķē-

rās, sāka to apmēram ap 1865. gadu. Dažus gadus vēlāk

Brīvzemnieks šai lietā ieinteresēja un iekustināja Latvijā visas

aprindas. Un tikai vēl gadu simteņa beigās Lerchis-Puškaitis

sastādīja lielos teiku un pasaku krājumus. Ka tautā ir ražīgi
pasaku stāstītāji, apliecina ari daži latviešu rakstnieki. Au-

seklis un Pumpurs viņus noklausījušies. Pumpurs min savas

mātes tēva māsu, „Mīļo māti", kuras teikām pušķoti stāsti

uzbur viņa acu priekšā jauku, pasakainu pasauli. Ka ari jau-

nekli Lielvārdē ir sajūsmināti pasaku teicēji, pastāsta Auseklis.
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Senie stāstījumi dibinājās uz senatnes ticējumiem,
kas nesaskanēja ar kristīgu mācību. Šie ticējumi bija latviešu

vidu 19. gadu simtenī vēl pilnīgi dzīvi. To redzam no dau-

dzajiem nostāstiem par raganām, burvjiem, lietuvēniem, pū-
ķiem, veļiem v. 1.1. Šīs būtes nav nebūt tikušas vienīgi par pa-

saku tēliem, bet tiek uzskatītas par patiesām. Nes pat ziedoju-

mus tēvu tēvu dieviem un tura par svētām zināmas vietas. Uz-

rāda svētus ozolus, liepas, priedes, akmeņus, upes, ezerus, kal-

nus, kur vēl nesen latvieši saviem dieviem ziedojuši. Kristīgi

mācītāji ne vienreiz vien pret šādām lietām gājuši cīņā.

Uzglabājušās ziņas, ka Ērģemes mācītājs apkarojis pa-

gānu ticību savā draudzē (Lercha-Pušk. Teikas un Pasakas

VII, 343). Viņš kādā maija dienā 1836. g. apbraukā ar pērminde-
riem savas draudzes mājas un uzmeklē ziedojamas vietas. Viena

no tām iestaisīta dārza sētmali un apsegta vecām ecēšām, otra zem

sirmiem kokiem aiz dārza sētas tīruma vidū, vēl cita gluži ap-

augusi, kur ne zars nav cirsts, zāle nekad nav pļauta. Dažās vietās

ziedošana vēl pilnīgi spēkā, citās tā nesen kā atmesta; bet ziedo-

jamās vietas visas vēl neaiztiktas.

Pumpurs pastāsta par savādnieku Dugo, kas izdaudzināts

par lielu burvi (Raksti 1925, 11, 145). Tas Dievu nekad nav

lūdzis, ne ari gājis baznīcā. Viņš ņēmis rokā dzīvas čūskas un

ielaidis sev azotē, varējis bez kādas kaites veselu sauju aizdedzi-

nātu skalu iebāzt mutē, pratis zagļus vārdiem piesiet un uguns

grēku uz vietas noslāpēt. — Ar līdzīgu burvi iznākušas darīšanas

Valmieras mācītājam (vēlākajam bīskapam) Valteram (Neulanda

Mani jaun. laiki I, 1902, 20). Tas dzīvojis viens pats pirtī bez

radiem un piederīgiem. Kad viņš saslimis uz miršanu, citi gribē-

juši izglābt viņa dvēseli un piesūtījuši viņam mācītāju. Papriek-

šu aizgājis jaunākais mācītājs. Šis gribējis viņu ar Dieva vār-

diem sataisīt uz pēdējo stundiņu. Bet burvis viņu noraidījis pie

rata ar viņa pātariem. Nu gājis Valters pats. Burvis lamājies un

lādējies: ko šim vajagot; bet Valters vēl stiprāki pretī, tomēr nav

varējis mirēju pārspēt. Pēdīgi tad dievlūgšanām burvis apklu-

sināts, saņēmis svētu vakariņu un tūliņ nomiris.

Tauta stāstītas teikas un pasakas grieza uz sevi intelli-

gences vērību tikpat vācu kā latviešu vidū.

Vāci c m, kā vienīgajiem, kas agrāk Latvija ar literatūru

nodarbojās, pieder pirmie latviešu pasaku un teiku uzrakstī-

jumi. Tie pa vienam rodas jau agri. Kā pirmais no tiem atzī-

mējams Vartmaņa 1584. g. uzrakstītais nostāsts par miroņu

dziedāšanu maskaviešu izpostītajā Rezeknesbaznīca (L.-Pušk.

VII, 76). Einhorns saraksta par latviešu māņticību grāmatas

Stāsti
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17. g. simteņa pirmajā pusē (sk. 12,I
2

, 309). Lentilijs 1680. g. pa-

stāsta par veļu mielošanu (Austrums 1897, 12 b.). Mirbachs

uzzīmē 1677. g. savās vēstulēs Indula teiku. Uzrakstītāji stipri

pavairojas 19. g. simtenī. Par tādiem top vairāk mācītāji,
kuru darbu organizē, sistēmatizē Bīlenšteins. Latviešu tei-

kas un pasakas tad ari parādās vācu izdevumos, žurnālos

Inland, Baltische Monatsschrift, Rig. Almanach. Vācu uz-

rakstījumi un publicējumi vai nu noder par zinātnisku mate-

riālu, jeb vai par illūstrāciju baltiešu dzīves savādībām.

Attiecības pret šo stāstījumu un māņu piekopšanu tautā vāciem

pilnīgi skaidras un noteiktas: tie kā pagānu senatnes pret-

kristīgās atliekas no latviešu vidus visiem līdzekļiem iznīdami.

Pavisam citādi pret šīm tradicijām izturējās latviešu

intelligence. No paša sava darbības sākuma ievērodama ari

tautas vidū stāstītās pasakas un teikas, viņa tajās atrada pa-

balstāmo īpatnīgo tautas spēju liecības. Valdemārs (1855. g.),

uz Dundagas teikām norādīdams (sk. 50. lp.), atzīst lielo svaru,
kāds viņu krāšanai un pētīšanai var būt priekš latviešiem. Uz-

rakstīdams, gan ar daudz piedzejojumiem izpušķotu, „veco

latviešu stāstu" par Lima ezeru, Alūnāns norāda, ka latvieši

mežonīgu apgabalu pārvērtuši par izkoptu, auglīgu zemes

stūri (Raksti 11, 311, A. Gulbja izdev., Pēterb.). Aprakstu

par latviešu dieviem un gariem Alūnāns beidz (turpat, 318):
„Bet no visiem šiem stāstiem redzams, ka latvieši

citkārt nebūt nebij tādi nemācīti ļaudis, par kādiem

tie allaž izdaudzināti; jo tā tauta — lai nu ir pagāni
vai ne — kas ticības lietās ir pieņēmusies, ari citās

gudrībās un zināšanās nebūs vārga." Vēl vairāk par latviešu

tradicijām, par seno latviešu ticību sajūsminājās Auseklis. Ko

Alūnāns bija rakstījis prozā, to Auseklis tvēra jūsmīgā dzejā.
Še tad ari cēlās sadursme starp latviešu

intelligenci un vāciešiem, vācu tautības mācītā-

jiem. Kā vācu mācītāji jutās aicināti atgriezt miršanas stundā

vecos latviešu burvjus, tā viņi nevarēja .mierīgi noskatīties, ka

intelligenti latvieši cenšas atdzīvināt latviešu senatni, vecos

dievus un ka viņi nopietnos gadījumos, kad kristīgs cilvēks lieto

dievvārdus, runā par senču dievu pasauli. Kad 1872. g. bija

miris Dāvids Cimze, Jāņa C. brālis, tad Auseklis viņam veltīja
šādu pantu:

Kas tas tadis, kas kokleja serdienīšiem dziedajot?
Tas ir tautas vaidelotis, grūtdienīšu gaudulis.
Tas aizgāja Saules nama, Gaismas piles pagalmos;
Tur vairs nebirst asariņas, tur vairs nevaid koklītes.

Tevi apģērbj Dievu deli sarkanbaltiem palagiem,
Tevi pušķo Saules meitas zelta staru vaiņagiem.
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Še nu Neulands, toreiz Pēterupes (vēlāk Valmieras) mā-

cītājs, sajuta, ka viņš nevar klusēt, un viņš izsacīja Latviešu

literāriskā biedrībā pret šādu atsauksmi par Cimzi savu pro-

testu, norādīdams, ka ari Dāvids Cimze pavadāms vārdiem:

«Kristus man dzīvībiņa, Man nāve augļus nes." Tas sacēla

pretošanos otrā pusē, bet bija par iemeslu, ka Dāvida brālis Jā-

nis Cimze Neulandam palika par sirsnīgu draugu.

Latviešu nacionālās intelligences sajūsma par senču gara

pasauli atbalstījās uz tautas atmodu un atrada attaisnojumu

turpmākajā attīstībā; bet ari kristīgo uzskatu aizstāvētājiem

bija savs pamats nevien savā pārliecībā, bet ari pašā tautā.

Ne velti bija gadusimteņiem kristīga ticība latviešiem sludi-

nāt i gan baznīcās, gan mājās. Tautā bija ne tikai pasaku
stāstītāji un stūrgalvīgi seno uzskatu apliecinātāji, bet ari lieli

grāmatnieki, dievvārdu mīļotāji. Ari Pumpurs nostāda blakus

burvim Dugajam, kam viņa «ļaunās skolas" dēļ neviens nav

varējis tikt klāt, pretī grāmatnieku Puigu, par kuru runājuši,

„ka burvji tādam grāmatu gudriniekam ne nieka vairs nevarot

padarīt." Un Ausekļa Sirdvaldim (stāstā Līdumnieks), kas

neiet baznīcā, bet veco latviešu ticību un ierašas smalki pazīst
un ar tām tiek cauri, jāiemīlas dedzīgu brāļu draudzes locekļu

meitā, kuru mājās Pestītāja ģīmetne pie sienas. Ja ieskatās

tuvāk, tad jāliecina, ka patiesi kristīgo ir tautā lielu lielais

vairums, ka no tiem sastādās pat tautas visums, kura vidu

tikai šur tur kā izņēmums uzejams kāds kristīgas ticības no-

liedzējs.

Par ierašām brāļu draudze ap 19. g. simteņa vidu

Neulands savās atmiņās (Mani jaun. laiki I, 16) liecina, ka toreiz

kambaros iešana bijusi pilnā spēkā. „...
un mājas pātari, proti

rīta un vakara lūgšanas, tika visās mājās' turētas vismaz sest-

dienas vakaros un svētdienās. Gāja kambarī no rīta, tad baznīcā,

uz vakaru atkal kambarī un beidza svētdienu mājās ar vakara

lūgšanu." Dieva vārdi piederējuši pie mājas kārtības. Tā tas

bijis visos Neulanda rados. Par kādu no* saviem radiniekiem,

veco Kārkliņu, viņš stāsta: „tas naktī ari reižu reizām pamodās,

sāka klusām par sevi runāt, tad minēja kādu peršu, dažreiz iesāka

par sevi vai pilnā balsī dziedat, — tad atkal aizmiga. Viņš dzīvo-

ja tanī valstībā, par ko Dieva vārdi runā."

2) TULKOJUMI. Ar tautas vairuma garīgo dzīvi saskan

tautā visvairāk lasītās grāmatas. Tās vai nu vācu tautības

mācītāju sagādātas, vai atrodas zem viņu iespaida. Agrākā,

luterānisma, laikmeta pēdējie rakstnieki vel stipri attīsta savu

darbību 19. g. simteņa otrā pusē. Latviešu vidū izplatās lielā

Stāsti
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daudzuma stāsti, kas tulkoti pec vācu jaunības un tautas rak-

stiem. Tos sniedz Bērents, Leitans, Līventāls, Dūnsberģis
(sk. P, 340—344).

Minētiem pievienojas kā tulkotāji daudz citi. Viņu starpā

vispirms redzams Ludvigs Heervagens, kas bija Gaujienā
par mācītāju no 1849.—76. g., mira 1899. g., kā rakstnieks daž •

reiz parakstījās par Gaujmalnieku, Viņš laidis klajā vairāk

par trīsdesmit grāmatām; starp tām ir skolas lasāmā grāmata
Skolas maize I. un 11., angļu rakstnieces Stretonas Divi brāļi
(1892), Gudrunas un Nibelungu teiku atstāstījumi, Kasparija
Skolmeisteris un viņa. dēls (1859). Pie redzamākiem tulko-

tājiem, no kuriem dažs uzrakstījis ari pa oriģinālam, vēl pieder:
Ansis Blumbe r ģ i s, dz. 1825. g., skolotājs Kandavā, (Ķei-
zars Jozefs un viņa māte 1879, Zebaldus, nāves krustdēls 1874.

Sievas niknums un atriebība, patiesīgs notikums 1874); Juris

D a v g c, dz. 1835. g., skolotājs Saukā, (Belizars 1867, Jaunais

skolmeistars un viņa rozīte 1863, Kalpa grāmatiņa 1867);
J. Vīstu c i s, dz. 1839. g. (Hofmaņa Firsts Volfgangs 1871,
Dots dodamam atdodas 1875).

Tulkotāji, sevišķi mācītāji un skolotāji, izmantoja bagā-

tīgā mērā vācu tautas un jaunības rakstniekus,
kas ar acīs krītošu tendenci cenšas sniegt reliģiski tikumiskas

pamācības, nerēķinoties ne ar kādiem mākslas prasījumiem.

Viņu vidū ievērojams Kristaps fon Šmīds (1768—1854),
katoļu garīdznieks. Viņš mīl saviem stāstiem ņemt vielu no

bruņnieku laikiem. Nelokāmi tikumīgus cilvēkus grūž postā

ļauni ļaudis, bet Dievs viņus brīnišķīgi izglābj: tas ir Šmīda

daudz veidos tēlotais galvenais temats. Daži viņa stāsti

latviešu vidū tā izplatīti, ka ar tiem varēs šai ziņā mēroties

reti kāda cita rakstnieka darbi. Pašā pirmajā vietā stāv

Oenoveva, kas Leitana tulkojumā (1845) piedzīvoja daudz

iespiedumu un gāja tautā vēl ari citos izdevumos. Leitana

tulkojumā parādījās vēl citi Šmīda stāsti: Eistaķius, Priežu-

kalna Roze, Puķu*-kurvītis. — Šmīdam radniecīgs ir lute-

riešu mācītājs Ortels, pieņemtā vārdā V. 0. fon Hor n s

(1788 —1867). Viņš grib lasītājus atraisīt no citu jaunības
rakstu romantiskiem tēliem, tomēr nav nekāds īstenības tē-

lotājs. Viņš mīl ņemt vielu no 18. g. simteņa. Viņa stāstus

tulkojis Bērents (Stāsti par ziemas vakariem, stāstīti Kraukļu

krogā krāsns priekšā 1854), Līventāls (Stāsts par naudas kā-

rību 1869). — Tipiski jaunības rakstu sacerētājs ir Nīrics

(Nieritz, 1795—1876) un Francis Hofmanis (1814—82).
No Nīrica divsimts stāstiem latviešu valoda tulkoti samēra

maz, to starpā Betiņa un Toms (1884). Toties Franča
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Hofmaņa stāstu tulkojumi var pildīt mazu bibliotēku (skaitā
ap 90). Tulkotāju starpā atrodam Dūnsbcrģi, Lapas Mārtiņu,
ari Juri Alūnānu (Kontrbandnieka zēns). Pie vairāk lasītiem

Hofmaņa stāstu tulkojumiem pieder: Bernards Dekmers (1849),
Brīvkunga fon Mūnchhauzena ceļojumi, Guvernante (1891),
Kas augstu kāpj, tas zemu krīt (1872). Hofmanis grib ielikt

morāli neticamos gadījumu sarežģījumos, sniedz kairinošu vielu

bez mākslinieciska apstrādājuma.

Kad 19. g. simteņa beigas saceļas Vācijas paidagogu starpā
kustība pret tanī laikā parastajiem jaunības rakstiem, tad tā

sevišķi asi griezās pret Niricu un Hofmani. Šīs kustības galvenais

ierosinātājs Heinrichs Volgasts saka (Das Elend unserer Jugeud-
litcratur 19%, 120): „Nīrics un Hofmanis padarījuši vairāk posta
nekā visi indiāniešustāsti kopā. Šie fantastiski iztēlo pasauli, kas

bērnam sveša. Nīrics un Hofmanis attēlo pasauli, kurā bērns

dzīvo, kas bērnam vismaz vairāk vai mazāk pazīstama, attēlo pat
ari bērnu pašu caur un cauri nepareizi: ne varbūt fantastiski

tad še būtu cik necik mākslas —
bet sausi, aprēķināti un ar no-

domu viltoti. Negribu spriest, kādā mērā jaunībai ar to laupa

īstenības jūtas, cik daudz liekulības ar to modina un veicina, tikai

gribu konstatēt, ka šādas literāriskas negantības uzņemot, jaunat-

nes lielākajā lasītāju daļā pilnīgi jāiet bojā dzejiskai sajūtai."

Šādu stāstu lielajiem panākumiem tautā savi iemesli. Fan-

tāzijas darinājumiem un nešaubīgi ieturētajam atmaksas mo-

tīvam še. tāpat kā tautas pasakās, ievērojama loma. Vēl nāk

klāt dievbijības jūsmas, kas latviešos bija laidušas stipras sak-

nes. Ar visu to šādi darbi atzīmē attīstības pakāpi, kas stāv

zem tās, par kādu liecina labākās tautas pasakas. Pēdējās
latvieši nevien savu valodu dzirdēja nesabojātu un jauku, bet

saņēma ari tēlojumus (par bārenīti, ķēniņa meitu, muļķīgo dēlu

varoņiem v. 11.), kam nenoliedzama estētiska vērtība.

Pārtulkoja ari pa stāstam, kam īsta mākslas vērtība, ta,

piemēram, Gotthelfa Uli, der Knecht (Mārtiņš, tas bandinieks

1853), bet ari še stāvēja pirmā vietā pamācība, un neveiklā,

nelatviskā tulkojuma valoda nav saskaņojama ar estētisku

izjūtu.

3) ZVAIGZNĪTE. No senatnes mantotās latviešu tradī-

cijas, teikas un pasakas, galā nelikās tik visai nesaskaņojamas

ar kristīgās morāles un ticības veicinātāju stāstiem. No lat-

viešu nacionālisma svabadā intelligence, sevišķi vāci, to pa-

nāca tādā kārtā, ka latviešu senatnes stāstus aplūkoja no zi-

nātnes stāvokļa, kā materiālu tautas senāko uzskatu, ticējumu

Stāsti
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pētījumiem. Latvieši, kas še meklēja atbalstu saviem tautiska-

jiem centieniem, pie tam nenoliegdami kristīgo pasaules uz-

skatu uzsvēra un rādīja tautas stāstījumu estētisko vērtību,

mītoloģiskās būtes uzskatīdami par dzejiskiem tēliem. Pie šā-

diem pretekļu izlīdzinātājiem pieder Zvaigznīte.

Jēkabs Zvaigznīte dzimis Jaunpiebalga 1833. g. 22. (10.)
febr. kā krodznieka dēls, izglītojās Valkas seminārā, kur

bija ari no 1857.

—59. gadam par

skolotāju. Vēlāk

viņš darbojās kā

mājskolotājs Vir-

ķēnu muižā (Rūjie-
nas tuvumā), tad

Pēterpilī, mira 21.

(9.) jūnijā 1867. g.

Zvaigznīte pie-

dalījās kā līdzstrād-

nieks pie Alūnāna

Sētas, Dabas, Pa-

saules un pie Pēter-

burgas Avīzēm, sa-

jūsmināts par lat-

viešu tautas dzeju
un nacionālo ideju.

Viņa literāriskajā
darbībā trūkst īstas

patstāvības. Bet

viņš mēģina latvie-

šu rakstniecībā pār-

ņemt to, kas saskan

ar latviešu tautas

īpatnību, un tam

pēc iespējas iedvest

tautas garu.

52. att. Jēkabs Zvaigznīte

Sētas, Dabas, Pasaules trešajā daļā Zvaigznīte laiž klajā
vērtīgu apcerējumu par latviešu tautas dziesmām.

Viņš atrod, ka cilvēks dziesmās izsaka savus dziļākos pārdzī-

vojumus, ka katrs tos izsaka pēc savas pašas dabas. Tā ari

tautas izsaka dziesmās savā īpašā veidā savus svarīgākos pie-
dzīvojumus: no viņas dziesmām nojaušams, ko tauta piedzī-
vojusi. Nēģeru dziesmās izskan viņu vergu liktenis. Angļu lē-

najā, drošajā dziesmā izpaužas apziņa: Kas es esmu, tas esmu

caur sevi. Krievu dziesmas sākas skumji, uzreiz paceļas līk-

Dailrakstniecība
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smi, pēdīgi skan atkal sēri; tanīs atstājis pēdas mongoļu jūgs.

Zvaigznīte nāk par tautas dziesmām pie šādiem spriedumiem:
1) katrai tautai, kā katram cilvēkam, savs dzīves gājums; 2)
kā neviens cilvēks, tā ari neviena tauta gluži tā nevar sajust,
iedomāties un apdziedāt to, ko cita tauta piedzīvojusi; 3) katra

tauta tikai savus svarīgākos notikumus apdzied; 4) katras tau-

tas dziesmas negadās netīši, bet tās izaug no tautas iekšējās
būtības; 5) no katras tautas dziesmām var zināt, kā viņai gājis,
un 6) no visa tā saprotams, ka tautas dziesmas liela, dārga

manta, un ja tauta šo mantu nav glabājusi, tad tā vairs nav

saucama par tautu. Zvaigznīte tad atzīmē, ka latviešiem nav

dziesmu, kurās apdziedāti viņu vēsturiskie notikumi, un jautā:
Vai mūsu tēvi tikai pieguļā gājuši un pie ugunskura sildījušies?
Patiesībā tā neesot. Savas īstās dziesmas latvieši grūtajos
gados pazaudējuši. Tās, ko latvieši tagad dzied, varot būt

tikai divi, trīs gadu simteņus vecas. Tās esot gan niecīgas, to-

mēr latviešiem cienāmas.

Redzams, ka Zvaigznīte, kam par tautas dziesmām pa-

dziļi uzskati, latviešu tautas dziesmas nav ne pēc apmēra, ne

pēc īpatnības īsti pazinis. Tas izsakās ari kādā viņa dziesmā

Tauta, kur viņš jautā:

Ko darījāt, līgotāji?

Ko jus bērniem macijat,
Ka nevienas dziesmu skaņas
Pecnakami nedzirdej?

Tā ir liecība, ka ap to laiku, kad Zvaigznīte rakstīja savu

apcerējumu par tautas dziesmām, latviešu tautas dzeja bija
klusi noslēpta tautas vidū, glabājās viena otra vecāka cilvēka

galvā, kā tāda, ko atklātībā nicina, un tāpēc skolotiem lat-

viešiem loti maz bija pazīstama. Tikai kad latviešu tautas

dziesmas atklātībā nāca godā, īpaši kad Cimzes ierīkojumā
tās kā četrbalsīgas kora dziesmas svinīgos gadījumos cēla

priekšā, atraisījās mēle vecām dziesmu zinātājām un teicē-

jām, tā ka tās pārbagātā mērā varēja uzrakstīt un pildīt ar tām

biezus sējumus. To piedzīvojot, top nesaprotams jautājums,

ko senie līgotāji mācījuši bērniem. Zināms,_ episkas varoņ-

dziesmas ari vēlāk neuzgāja, un latviešu liriskās dziesmas nav

vērtējamas ar varoņdziesmu mērauklu.

Ka Zvaigznītes ļaika latviešu tautas dzeja m -

telligencei maz bija pazīstama, redzams ari no citu

dzejnieku izteikumiem. Auseklis sāk savu 1873. g. izdoto dze-

joļu krājumu ar pantu
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Tauta, kur ir tava dzeja,

Daiļa debess līgava?
Klusu tagad dziesmu leja,
Žēli vaida Daugava.

Ka dziesmas apklusušas, izskaidro Auseklis ar to, ka senčiem

verdzībā slīkstot zudis jautrais dziesmu gars. — Tādas pat domas

izsaka Neikens. Viņš min, ka citkārt tauta bijusi dziesmām

bagāta; tās dziedātas bēdās un priekos, sējot, pļaujot, lopus ganot,

adot, vērpjot. Bet tumšā baigā laikā dziesmas nozudušas. Mēma

piktuma, kurlas muļķības, ģeķu lielības pārņemta, tauta vairs ne-

atver dziesmās lūpas. (Bij citkārt mūsu tauta ...)

Zvaigznītēm vienmēr paliek tas nopelns, ka viņš pieder

pie pašiem pirmajiem, kas par latviešu tautas dziesmām sā-

kuši dziļāk interesēties. Viņš ari agrāk nekā neviens cits mē-

ģinājis dzejot tautas dziesmu ritmā un tā mākslas dzeju no-

stādīt uz tautiskiem pamatiem.

Zvaigznītes literāriskai darbībai sakars ari ar tautas

pasakām. Tāpat kā tautas dziesmās, tā ari pasakās iedzi-

ļodamies, viņš mēģināja aizņemties viņu formu, piesavināties

viņu izteiksmes veidu. Tanī viņš ietvēra dažas no vācu va-

lodas (pēc brāļiem Grimmiem) tulkotās pasakas. Pirmais krā-

jums iznāca 1859. g. ar virsrakstu JJteeffcJj berjrneem.

Priekšvārdā sarakstītājs pastāsta, kā viņam bērna dienās gājis
ar Bībeles lasīšanu: lasījis, apnicis, piespiests atkal lasījis.
Tanī atrodamā lasāmā viela pa lielu lielai daļai, bērnam ne-

piemērota. Viņš nu gādā grāmatu, ko bērni labprāt lasīs.

„Zinu gan, ka tagad visādu grāmatu netrūkst, ko bērni ar

prieku lasa; bet tādas kā šī tak gan nebūs." Viņš centies tā

rakstīt, kā viņa pusē runā. Otra krājuma priekšvārdā (Uz la-

sītājiem) Zvaigznīte min, ka viņa pasaciņām ilgu laiku nav

noticis tas gods, kas katrai jaunai grāmatai mēdz notikt: ka

vīri, kam spēks un gods, tām iet kūmās un tās ieved ļaudīs.

ledrošinājums nācis no citas puses: no bērniem. „Daži lielāko

daļu gandrīz no galvas zināja. Ari pieaugušie sacījās ar viņiem

izlustējušies un sprieda, lai vēl tādas pašas vairāk rakstot."

Uz jautājumu, kā patīk valoda, dabūta atbilde, lai citādi ne-

rakstot, „tur esot katrs vārds kā likts". Šāds spriedums

Zvaigznīti paskubinājis sarakstīt otru grāmatiņu, kas iznāca

1861. g. Vēl tai pašā gadā iznāca trešais Pasaciņu krājums.

No grāmatas papriekšu lasītas, bet pēc tam- stāstītas no

galvas, dažas Zvaigznītes pasakas pārgāja tautā, tādā

kārtā tikdamas par tautas pasakām. Starpība starp Zvaigznītes

priekšā celtajām un tautā stāstītām pasakām nebija liela, un
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ievērojot vispārējo pasaku radniecību un ceļošanu varēja ari

būt, ka Zvaigznītes pasaku starpā bija tādas, kam tautā

varianti.

Še nu bija vērtīga lasāma viela bērniem, jau-
natnei, ari pieaugušiem. Darbi, kam mākslas vērtība, der ne

tikai bērniem. Bet bērniem sniedzami sacerējumi, kam māk-

slas vērtība; tikai ar tādiem vissēkmīgāk sasniedzami audzinā-

šanas nolūki.

Zvaigznītes pasaku valoda nav svabada no nelatvi-

skiem piemaisījumiem, nav īsti tautas pasaku valoda. Šur tur

manāms toreizējais grāmatu valodas iespaids. Bet Zvaigznīte
valodas plūdumā tiek ļoti tuvu tautas pasaku stāstītājiem; viņš
izjūt tautas pasaku stilu un tautas fantāzijas darinājumu daiļumu

un to attēlo.

Paraugam pasniedzam pasakas „Par vardu ķēniņu un

dzelžaino Indriķi» sākumu: „Vecos laikos, kur buršana vēl esot

palīdzējusi, dzīvoja viens ķēniņš, kam varen jaukas meitas bij.

bet tā visjaunākā bij tik jauka, ka pati saule, kas tak tik daudz ir

redzējusi, izbrīnījās, kad viņai acīs skatījās. Netāļu no ķēniņa pils

bij tumšs tumšs mežs, un tai mežā bij veca kupla liepa un pie liepas

aka. Ja nu dienā karsts laiks bij, tad princese izgāja uz meža un

nosēdās pie akas dzestrumā: un ja tai garš laiks bij, tad viņa

ņēma zelta bumbu, tik lielu kā kamoli, svieda to uz augšu un ar

rokam to atkal saķēra. Un ta viņa vismīļāk spēlēja."

Zvaigznītes pasakām pieslēdzas viņa stāsti. To starpa

ir tēlojumi pēc svešiem paraugiem un ari oriģināli. Minami:

humoristiski tēlojumi Par Malēniešiem (1860), stāsti Zemeņu

Marijiņa (1861), Bāra bērns (Pēt Avīzes 1863); nepabeigts pa-

licis stāsts Līvu Ādams (Balt. Vēstnesis 1870). Stāsts Zemeņu

Marijiņa tulkots pēc Gotthelfa Erdbeer-Mareili (Alpenrosen

1851).

Tēlojumi par malēniešiem lielā mērā pārgāja tautā.

Tie ir pārstrādājumi pēc Marbacha vāciskā tautas izdevuma:

Der Schildbūrger wunderseltsame, abenteuerliche, unerhorte

und bisher unbeschriebene Geschichten und Thaten Leipzig

1838. Pārstrādājuma moto: Kur nav tautai muļķa vīru, tur

ir visi muļķīši.
Grāmatā attēlota ģeķīga sabiedriska rīcība. Ta, piemē-

ram, malēnieši nes pa vienam baļķim no kalna leja. Pats pē-

dējais izšļūk no rokām un noveļas ar lielu troksni pie citiem.

Viens no malēniešiem izsaucas, ka viņi ir muļķi, nesaprazdami,

ka baļķi paši vislabāk no kalna noveļas leja. Otrs saka: Tas

vdss panākams; nesīsim baļķus kalna un laidīsim, lai paši skrej

Stāsti
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zeme. Šis padoms visiem patīk, un viņi ta dara. Bez logu uz-

būvētā namā nes gaismu iekšā maisiem.

Stāsts Bāra bērns raksturīgs kā oriģināls. Še Zvaigz-
nīte grib būt caur un cauri tautisks. Viņš sāk ar savas dzim-

tenes Piebalgas slavu. Piebalga ir Vidzemes sirds; tur no

viena kalna brauc lejā un otrā augšā, tur Gaujai vēl ar vienu

soli var tikt pāri.

„Ak ta ir jauka zemīte! Viss, viss, kas vien Vidzeme atro-

dams, te aug: rudzi, kvieši, pupas, zirņi, un veci puiši te stāda

kartūžu tabaku, un tā ļoti labi izdodas: bet pār visām lietām te

aug daiļas meitenes un smuidri zēni: viņas sarkanas un frisas ka

Rozītes un šie stalti ka ozoli."

Mums stājas priekšā daiļa jaunava, sārtiem vaigiem, tum-

šiem matiem un tumšzilām acīm, dziedādama: Kur tu augi
daiļa meita? Tā ir turīgu saimnieku meita Annuša. Bet vēl

daiļāka ir audžu meita Maija. „Klusība, taisnība, vientiesīga

būšana nospogulojās visā viņas izrādīšanā, darīšanā un dzī-

vošanā." Viņa tad ari aiziet pie krietnākā vīra, turīga saim-

nieka. Ari Annuša nepaliek tukšā: Maijas vīra brālis viņu

apprec kā māju mantinieci.

Tas ir ideālizējums, kādā tautas atmodas laika dzejnieki
uztvēra savu tautu. Tai ir tikumi, kādus citur nevar atrast.

Viņos greznojas sevišķi pie malas atstumtie bāriņi. Karsta tau-

tas mīlestība tos tādus iztēlo. Bet modernais reālistiskais stāsts

še neiznāk. Pieslēdzoties pie tautas tradicijām par bārenīti,

še manāms zināms epigonisms. No tā var atraisīties tautas

dzīves novērotājs, kam uz to bezpartejisks, skaidrs, pārbau-
došs skats. Tāda nebija Zvaigznītēm, ari ne Baronam, kas

taī pašā laikā iespieda Pēt. Avīzēs līdzīgus tēlojumus. Viņi
tad ari nav uzskatāmi par latviešu stāstu literātūras nodibinā-

tājiem, lai gan viņi, atšķirdamies no tā laika parasto stāstu

tulkotājiem, cieši nostājās uz nacionāliem pamatiem.

Literātūra. Jēkaba Zvaigznītes Kopoti Raksti. Alfr,

Gobas sakārtojums, ievads un bibliogrāfiskas piezīmes. Rīgā 1924,

— Lautenbacha J. Z., Balss 1903, 3. un 4. nrā.

2. NEIKENS

Mēģinājumi sacerēt latviešu stāstus, kur tēlota tautas.

dzīve, norādīja, ka bija atnācis laiks, kad šai rakstniecības no-

zarei jārodas. Tautas garīgā dzīve bija pilnu dīgļu. Kas viņā
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no seniem laikiem glabājies, kas vēlāk nācis klāt, ar agrāko
sakusis, cēlās un veidojās jaunu dienu gaismā. Bija jānovērš
acis no tradicijām, ko tautā uzgāja, no grāmatām, ko tautā

lasīja, jāņem vērā, jāskata, kas notiek tautā pašā, tautas dvē-

53. att. Juris Neikens

selē — un no mākslinieka rokas mūsu priekšā nostājās dzīvi

tēli, latviešu pārdzīvojumu nemirstīgi liecinieki. To panāca

Neikens, latviešu nacionālās stāstniecības nodibinātājs.

Juris Neikens (sk. 53. un 54. att.) dzimis 1826. g. 6. apr.

Neik c n s
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Neikena vecākus raksturo (Dzimt. Vēstnesis 1910, 42. un

48. nr.) Juris Kalniņš, Neikena māsas dēls, kas ari Neikena vecāku,

sevišķi Neikena mātes, savas mātes mātes audzināts. Neikena

tēvs mīl nodarboties ar dravniecību: dārzā viņam desmitiem biš-

koku. Viņš glītu garšu piekopj dažus mājrūpniecības arodus: ga-

tavo vāceles no krijām vai tāsīm, pin kurvīšus. Audzināšanas prin-

cipos un taktikā viņš pilnīgi saskan ar savu laulātu draudzeni.

Neikena māte iratbalsts un padoma devēja nevien savu piederīgu
vidū, bet visā apkārtnē. Viņa dziedina slimniekus salasītiem stā-

diem, pumpuriem, ziediem, apmierina viņus prātīgiem vārdiem, dod

tiem padomus ēšanā, kā izturēties, dzīvot. Vir.ia iemantojusi pil-

nīgu uzticību ar savu sirsnīgo tuvākmīlestību, laipnību, nesavtību

pret katru cilvēku. Nostāstus par spokiem, vilkačiem, veļiem, ra-

ganām viņa tur par niekiem, būdama pārliecināta, ka Debess tēvs

vien valda pasauli. Maize ir Debess tēva dāvana, kas jānoskūpsta,

ja tā zemē nokritusi nākusi nicekja kārtā; maize nav tikai ēstgribas

apmierinātāja, bēt līdzeklis, kas cilvēkam piešķir miesas labklājību.
Neikena māte iedveš ideālizācijas jēdzienus ari par apģērbu, drē-

bēm, dzīvokli. Neizdzēšamu iespaidu viņa atstāj uz bērniem ar

savu dziļo valodu. Bez sava gala viņai mitināmoun glaimu vārdu,

kas ņemti no paniņām, tautas dziesmām, ari pašas darināti. Bērni

allaž dzird tādus vārdus kā: acu zīlīte, liepu lapiņa, ezera zirnītis,

zelta droztaliņa, magoņu ziediņš, mazais cīrulītis. Pamācības viņa

sniedz līdzībās, zīmīgos teicienos. Ja nazis augšpēdu nolikts uz

galda, viņa atgādina: eņģelīši var sagriezt kājiņas. Ja deguns netīrs,

viņa saka: „Azis pie siena kaudzes." Ja paēdot nelaikā aiziet no

galda, viņa piezīmē: kad citiem ēdot iet projām, tad aiznes projām

svētību. Ja bērni ķīvējas, vecā māte, rādāmo pirkstu pacēlusi,

skaita: Tā dzīvot bērniņiem, kā baltām aitiņām. Nostāstus par

klaušu laikiem viņa nobeigusi ar cerībām, ka Dievs ilgi necietīšot
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(25. martā) Umurgas draudzē Vidzemē kā Arciema Kānadžu

māju saimnieka dēls. Neikena mātes priekšteči dzīvojuši Kā-

nadžos no sen laikiem, bet Neikena tēvs šais mājās ienācis ie-

gātņos no Stalbes Maz-Neikena mājām. Kānadži ieslēgti eglie-

nā, un Juris no tiem neiziet līdz savam trīspadsmitajam ga-

dam. Viņš še uzaug māju saimes un savēju vidū, saņemdams

iespaidus no apkārtējās dabas, no meža, kurā viņš pazīst katru

koku un akmeni, un no dienišķi noritošas darba dzīves, ko ap-
skaidro un kam sprauž augstākus mērķus kristīga ticība. Pie
tās sirsnīgi turas viņa vecāki. Viņa tēvs bija par to gādājis, ka

Kānadžos uzcel ērtu brāļu draudzes saiešanas kambari, un

pats viņš še ir viens no visvairāk iemīļotiem sacītājiem un lūg-
šanu turētājiem. Viņa māte ir visā apkārtnē iecienīta ārste un

labdare.
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cilvēku pārestības, netaisnības un varmācības. Bērnus ģērbdama
un palīdzēdama tiem kājas apaut, viņa dažkārt tiem novēlējusi

dievpalīgu, teikdama, lai Dieviņš viņiem mūžā palīdzot staigāt glī-
tākos apavos nekā vīzēs un pastalās, labāku uzvalku valkāt rupjo

drēbju vieta un grāmatu vai papīru somu cilāt tagadējas gana tar-

biņas vietā.

Neikena māsas dēls Juris Kalniņš pazīstams kā rakst-

nieks. Viņš dzimis 1847. g. Neikena tēva mājās, Ārciema pagasta

Kānadžos, kur Jura Kalniņa tēvs tika par saimnieku, kad Neikena

studenta gados viņa tēvs pārcieta niknu karstuma guļu un Neikens

tad savu tēvu atsvabināja no saimniecības rūpēm, viņam izgādā-
dams dzīves vietu muižas īpašnieka junkura ērbērģī, līdz par mā-

cītāju tikdams, viņš savus vecākus ņēma pie sevis. Juris bija par

skolotāju Vietalvas draudzes skolā, zaudēja šo vietu vāciskās skolu

valdes vajāts viņa nacionālo centienu dēl (1881). Mācības apga-

bala kūrātors viņu vēlāk (1886) iecēla par Vietalvas ministrijas sko-

las priekšnieku. No 1895. g. viņš darbojās Rīgā kā avīžnieks; redi-

ģēja vēlāk Balt. Vēstnesi, mira 1919. g. Viņš sarakstījis skolas grā-

matas: Dabas mācība, Vadonis rakstienos, Ģeometrija, Latv. valo-

das mācība, dzīves aprakstu Jānis Cimze. Viņa 1892. g. izdotā Latv.

rakstniecības teorija dibinās gandrīz vienīgi uz tautas dziesmām.

Neikens sāk mājinieku vidū darboties un ielauzīties grā-

matā. Viņš kopj bites, gana lopus, ker vēžus un zivis, kas vi-

ņam vasarā vislielākais prieks. Lopus ganīdams, viņš mācās

no galvas garīgas dziesmas un pats sev skaita priekšā. lemā-

cījies lasīt, viņš pa ziemu māca citus bērnus. Bet mācāmie

bērni ir tik kūtri un dumji, ka šis darbs viņam riebtin riebjas
un viņš pāri reizes grib aizbēgt. Kad atnāk vecais šķesteris,

viņam ir svētku diena. Tas stāsta par veciem laikiem un

tālām zemēm, un Juris vēlas, kaut ari viņš kādreiz varētu būt

tik gudrs.
Pirmās mācības ārpus mājām Neikens saņēma Katvaru

muižā pie kāda sava radinieka, kas tur bija par dārznieku. Še

viņš mācījās vāciski runāt, lasīt, rakstīt, rēķināt, dārzu apstrā-

dāt. Dabūjis zināt, ka Limbažos ir apriņķa skola, kur māca

augstas zināšanas, viņš tēvam nelika miera, līdz viņš to uz

turieni aizveda. Turp nonācis, Neikens jutās vīlies. Viņam
tur mācību nepietika, citas grāmatas ari nebija pieejamas, ta

ka viņam daudz laika jāpavada slinkojot. Pēc pustreša gada

skolu atstādams, viņš nav mierā ar to, ko panācis.

Redzēdams, ka dēlam prāts nenesas uz zemkopību, tēvs

Juri nodeva pie šķestera, kas bija ari grāmatu sējējs. Bet grā-

matas lasīdams, Juris nereti sabojāja vākus, tā ka meistars

pārliecinājās, ka no Neikena lāga grāmatu sējējs neiznāks. Tai
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vietā viņš iemācījās ērģeles spēlēt. Jau 17 gadusvecs būdams,
Neikens nezināja, ko iesākt. Par laimi viņu ievēroja Umurgas

mācītājs Hilde un pierunāja tēvu, lai Juri sūta Valmieras sko-

lotāju seminārā.

Hilde dod Neikena tēvam šadu padomu: Ja viņam trūkst nav-

das, ko segt semināra izdevumus, tad lai pārdod pirmajā gadā vienu

zirgu, otrā gadā otru zirgu un trešajā gadā trešo zirgu. Kad viņš
vairs nejaudās mājas valdīt un Juris būs par skolmeistaru, tad lai

viņš mājas atstāj un dzīvo pie sava dela.

Neikens mācījās Valmieras skolotāju semināra

no 1843.—46. gadam. Šai laikā norisinājās Vidzeme pārejas
kustība pareizticībā. Tā darīja savu iespaidu ari uz semināra

dzīvi. Tā vadītāji, mācītājs Valters un direktors Cimze, kam

šīs lietas stipri gāja pie sirds, centās saviem audzēkņiem ap-

linkus atklāt pareizticīgo propagandas slepenos nolūkus un

iedvest īstu luterānisma garu. Pret šiem vīriem bija Neike-

nam ārkārtēja cienība. Viņš raksturo Cimzi šādi (J. Neikena

dzīves gājums, 9): „Šis vīrs pie sava amata bija tik derīgs, kā

rets kāds cits, un turklāt savu uzticēto tīrumu apstrādāja ar

lielu uzcītību un prieku, tā ka skolnieki ar prieku no viņa mutes

tās mācības saņēma. Un, kas īpaši jāiegaumē, viņš mācēja

mums jaunekļiem tā sakot uguni iemest sirdī, tā ka ar prieku
to skolmeistara amatu uzņēmām."

Semināra kursu beidzis, Neikens uzņēma savas skolo-

tāja gaitas. Vispirms viņš bija par palīga skolotāju Val-

mieras draudzes skolā, no 1848. g. janvāra par skolotāju Cirn-

zes seminārā, bet kad 1849. g. rudenī semināru pārcēla uz

Valku, Neikens no šīs vietas atstājās. Viņš tagad rakstīja
savu vācu valodas mācību un apceļoja Vidzemi un Kurzemi,
apmeklēdams ari Irlavas skolotāju semināru. No ceļojuma ap

Lieldienām_lBso. g. atpakaļ atgriezies, viņš atkal palika par pa-

līga skolotāju Valmieras draudzes skolā, dodams bez tam pil-
sētā privātstundas. Lai iegūtu mājskolotāja tiesības, viņš 1851.

g. devās uz Tērbatu. Še viņš pārliecinājās, ka viņam jāstudē.
Viņš nu_palika_ par mājskolotāju Valmieras mācītāja dēliem un

gatavojas iestāties augstskolā.

Kā skolotāju Cimze Neikenu šā raksturo (J. N. dzīves

gājums, 11): „Neikens vislabākiem Vidzemes skolmeistariem pie-
skaitāms

... Kad Neikens mācīja, tad tur netrūka ne vārda, bet

pārāk tur ari nebija ne vārda. Viss bij tā kā nosvērts pēc vaja-
dzības un pēc taisnības. Neikena mācība bij skaidra, saprotama un

uzskubinādama. Viņš labi mācēja izšķirt čaumalu no kodola. Tas

semināram bija par skādi, kad Neikens aizgāja."



197

Neikens studēja Tērbatā no 1852. līdz 1856. gadam,

papriekš ierakstīdamies par dabas zinātņu studentu, tad, vaja-

dzīgos eksāmenus grieķu un ebrēju valodā nolicis, pārgāja

teoloģijas fakultātē. Lai iegūtu līdzekļus, viņš pasniedza pri-
vātstundas. Viņš bija par locekli vācu studentu korporācijā
Livonijā, kurā iestājās 1853. g. pirmā sēmestrī, un stāvēja tādā

kārtā savrup no latviešu studentiem, kas pieķērās nacionāliem

Tomēr viņš neatrāvās no darbiem latviešu kul-

tūras lauka. Valdemārs vēsta (Vaterl. un Gemeinn. 11, 347),

ka_ viņš un Neikens apspriedušies par latviešu skolas grāmatu
trūkumu un sastādījuši plānu latviešu-vācu vārdnīcai.

54. att. Juŗa Neikena rokraksts

Kandidāta gadu pie Valmieras mācītāja Valtera nostrādā-

jis, Neikens tika 1857. g. par Dikļu draudzes mācītāju. Še viņš

darbojās desmit gadus, tad pārgāja uz savu dzimtenes draudzi

Umurgu, kur mira jau 1868. g. 13. (1.) jūlijā.

Par mācītāju būdams, Neikens attīstīja intensīvu

un daudzpusīgu darbību. Še viņš bija vietā,_kas saskanēja ar

viņa sirds tieksmēm. Viņa ievērojamās runātāja dāvanas pa-

balstīja viņa pārliecība. Viņš varēja sacīt: Es ticu, tāpēc ru-

nāju. Ļaudis bariem nāca viņu klausīties. Ari svešas drau-

dzes viņu daudzkārt aicināja uz Bībeles svētkiem. Pie tam

viņš rūpējās par katru draudzes locekli. Dikļu draudze pie-
derēja pie Vidzemes vismazākajām draudzēm. „Neikens tādēļ

Neikens
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katru māju apmeklēja, rāja saimnieku, saimnieci, kalpus, puišus,

un meitas, kad netīrīgu jeb neklajīgu būšanu atrada. Pie ša

darba īpaši atspīdēja Neikena gana mīlestība. Jo visu to darbu

darīja laipnīgi, mīlīgi, tā ka neviens par viņa rāšanu neļauno-

jās, bet mācībai paklausīja." (Heervagens.)
Savās draudzēs Neikens ierīkoja skolas, visus šķēršļus

pārvarēdams. Katrs pagasts Dikļu draudzē dabūja savu skolu.

Plašākā apmērā viņš gādāja par skolām, būdams no 1866.—68.

g. par Valmieras prāvesta iecirkņa skolu pārlūku.
Lai paceltu latviešu garīgo dzīvi, Neikens rīkoja dzie-

smu svētkus. Pirmos plašākos dziesmu svētķus nosvi-

nēja 1864. g. Dikļu mācītāja muižas birzī; pie tiem piedalījās
6 kori. Turpmākie dziesmu svētki notika 1865. g. vasarā

Bauņu muižas parkā un 1866. g. Rūjienā. Šādi svinējumi deva

ierosinājumu nodibināties vairāk dziedāšanas biedrībām. No

šiem, un līdzīgiem pasākumiem Kurzemē, izauga pirmie vis-

pārējie latviešu dziesmu svētki Rīgā 1873. g.

Kādu mīlestību un cieņu Neikens ar savu darbību bija ie-

mantojis, rāda viņa bēru diena 20. (8.) jūlijā. Uz tām bija sa-

nākuši ne tikai viņa draudzes locekļi, bet daudz ļaužu ari no

citām draudzēm, daži no simts verstu attāluma. „Ap Neikena

zārku stāvēja muižnieki un zemnieki, augsti un zemi, veci un

jauni, mācīti un nemācīti." (Heervagens.)
Neikens nepievienojās latviešu nacionā-

listiem, tā sauktajiem jaunlatviešiem, ne Tērbatā, ne vēlāk.

No pašas bērnības viņš bija tā ieaudzis kristīgā mācībā un stā-

vēja visu mūžu vāciešiem tik tuvu, ka viņš nevarēja iedrau-

dzēties ar nacionālistu centieniem. Pēc savas izglītības un

ieņemtā sadzīves stāvokļa viņš jutās par vācieti un nevarēja

saprast, kāpēc lai ikkatrs izglītots latvietis nedzīvotu ar vācie-

šiem vienā sabiedrībā, netiktu garīgā ziņā par vācteti. Un lai

liekuļotu, viņš bija pārāk patiesas dabas: viņš nekad nebūtu

varējis uz katedrām, sapulcēs, laikrakstos uzstāties par vis-

dedzīgāko tautieti, bet savā privātā dzīvē un satiksmē rīkoties

citādi.

Vācieši, latviešu nacionālistu pretinieki, uzlūkoja Neikenu pil-

nīgi par savēju. Mācītājs un bīskaps Valters palika Neikena bēru

dienā mājās, negribēdams noklausīties, ka letomāņi pie Neikena

kapa sarunās niekus. Viņš bija tanīs domās, ka Neikens ar viņu

par latviešu nākotni pilnīgi vienis prātis (Bischof Dr. Ferd. Walter,

Leipzig 1891, 360). Un Valters turēja latviešu pārvācošanu par no-

kavētu pienākumu. Viņš domāja, ka nokavētais vēl panākams, un

skubināja muižniecību, garīdzniecību, valdības orgānus, lai ķeras

pie darba (Turpat, 361).
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Neikens ar visu to savā iekšējā būtībā un radošā darbā

nevarēja cits būt kā latvietis. Nacionālismu

neminēdams un ārēji palikdams no nacionālistiem savrup, viņš
tomēr savā darbu kodolā ir caur un cauri nacionāls. Tas pa-
rādās jau viņa satiksmē. Savu tēvu un māti, vecus, vienkāršus

latviešus, viņš līdz kapa malai mīlēja un cienīja kā sev līdzī-

gus; ar saviem draudzes locekļiem viņš jutās kā viena koka

zari. Un ari viņa stāvoklis pret latviešu nacionālistiem bija
citāds nekā vāciešu. Tas izrādījās, kad viņš atteicās apkarot
Pēterburgas Avīzes kopā ar Latv. Avīžu aprindām (sk. 146. lp.).

Viņš nevarēja saskanēt ar nacionālistu straujumu, bet viņu cen-

tienu kodolu viņš nespēja noliegt. Pēdīgi kā radošs māksli-

nieks viņš varēja parādīt savas gara spējas vienīgi tanī veidā,
kā tās raksturo latviešu tautu. Tādā kārtā viņš licis latviešu

nacionālai kultūrai vienu no stūra akmeņiem: nodibinājis lat-

viešu nacionālo stāstniecību.

Neikena literāriskā darbība izaug no viņa amatu

pienākumiem.
Būdams par skolotāju un mācīdams latviešu bērniem vācu

valodu, viņš meklē pēc nepieciešamā vadoņa šai priekšmetā.
To neatrazdams, viņš ķeras pie attiecīgās mācības grāmatas

sastādīšanas. Iznāk viņa 3Ba!)3u toullobaš marjgtba preeffdj £at=

roeefdjeem. Sttljgfi, I. dala 1850._, 11. d. 1859. g. Pie I. daļas pie-
der: 8 bilžu tapeles letākai vācu valodas iemācīšanai un grā-

matiņa Stnleitung gum ©ebraudje ber „9Safj3u to. marjgiba"
unb ben bagu geljorigen Dļiga, 1850.

Neikens ņem sev par uzdevumu izglītojoša kārta skolniekiem

iemācīt dienišķo vācu māju un vienkāršo rakstu valodu saprast un

pareizi lietot. Viņš grib, lai skolnieki iemācās nevien vārdus, bet

saista ar tiem skaidrus priekšmetu jēdzienus. Šai nolūkā viņš ņem

palīgā latviešu valodu, turēdamies pie pamatlikuma: Izejas punkts
un centrs izglītojošai mācībai svešā valodā ir mātes valoda. Lat-

viešu valodā viņš tad skolniekus iepazīstina ar priekšmetiem un

pēc tam ar šo priekšmetu nosaukumiem vācu valodā. lepazīstinājis

ar priekšmetiem, viņu īpašībām, skaitu, darbību apkārtnē, viņš pār-

iet pie citiem priekšmetiem, kas uzzīmēti vienkāršiem vilcieniem

bilžu tāpelēs. Tās tāpēc tik vienkāršas, ka tām jābūt lētām. Viņš

piezīmē: „Ja tās nebūtu nodomātas tik nabagai tautai, kāda pat-

laban latvieši, zīmējumiem vajadzētu būt ēnotiem, dažiem ari krā-

sotiem, lai sasniegtu savu nolūku." Vingrinājumu teikumus Neikens

sniedz nesakarīgus, atšķirdamies šai ziņā no Kronvalda (sk. 140. lp.).

Studenta gados, ka minēts, Neikens kopa ar Valdemāru

sastādīja plānu latviešu-vācu vārdnīcai. Šo darbu
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Par Tērbatā sastādītā vārdnīcas plāna turpmāko likteni Val-

demārs piezīmē (Vaterl. v. Gemeinn. 11, 348), ka šis plāns vēlāk iz-

rādījies par neizvedamu, „un Neikens, kam turpmāk kā mācītājam
šādiem darbiem atlika vajadzīgais laiks, īsi priekš savas nāves šo

darbu gandrīz pabeidza (1866), kā mazākais toreiz ziņoja." Ar šo

piezīmi saskan Heervagena norādījums (J. Neikena dz. gājums 19,

20), ka Neikens strādājis pie leksikona, tiklab pie latviešu-vācu, kā

pie vācu-latviešu daļas. „Ja Neikens tik agri nebūtu aizgājis, tad

zināms vienu krietnu un derīgu leksikonu būtu sarakstījis." Darbs

nepalikšot nepabeigts, to vedīšot galā bīskaps Ulmanis.
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Neikens vēlāk nav atmetis. Ir par to ticamas liecības, ka viņš
to novirzījis tuvu beigām. Materiāli pārgāja bīskapa Ulmaņa

rokās, ar kura vārdu nāca vārdnīca klajā 1872. g. Galvenā

kārtā šis darbs tad Neikena pastrādāts.

Par mācītāju darbodamies, Neikens izdeva laikrakstu

Ceļa biedris (sk. 145. lp.), lai izplatītu savu kristīgās mā-

cības sludinātāja darbību uz visu tautu. Kā avīžnieks viņš jo
tuvu piegriezās tautas dzīvei un ievietoja savā orgānā pašsa-
cerētus darbus, kam ievērojama dzejas vērtība.

Viņš parādās par dziesminieku, kas kristīga gara

apdvests. Ja senās dziesmas apklusušas, viņš piesauc Dievu,
lai dod jaunas.

Ak Kungs, ko debesu namos ar eņģeļu mēlēm sveic

Un laukos, gaisā, mežos ar tūkstoš balsīm teic,

Mums dziesmas atkal taisi, un garu modini,

Un meles saiti raisi, un sirdi kustini!

Dažus veselus graudus Neikens ielicis latviešu garīgo dzie-

smu krājumā. Dziesmu grāmatās uzejamas viņa dziesmas, gan

pašsacerētas, gan tulkotas: Svētīgs, kas nestāv, Neliec, Kungs,

jel krist man ļaužu rokās, Tas bērniņš guļ, Atdot trūdus būs

tev, kapu lauks. Citas dziesmas ietver sevī vai nu dabas glez-
nas (Klau, pērkons cik vareni strādā), vai pamācības (Puisēns
un oliņa v. c).

Pamācības lakoniski īsos vārdos Neikens sniedz kā epi-
grammu, gudrības vārdu sacerētājs. Šie viņa
uzmetinajumi pieslēdzas Zālamana sakāmiem vārdiem un Lu-

teram, no kuriem viņš ari dažu ko aizņem. Vienumēr viņš
merķe uz tautas dzīvi, grib to tīrīt, spodrināt, pacelt. Jāsa-

tiekas ar labiem, jāturas godam, jāmeklē katram ne tikai sava

paša gods, jādara otram labs, jāizmet no sirds ienaids, nav jā-

jaucas cita lietas. Pazīstams ir viņa cilvēka mūža vērtējums:
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Vai tavs mūžs kam lieti der,

To vis neteic ilgie gadi;

Viens tas brītiņš dārgi sver.

Ko ar labiem darbiem vadi.

Visievērojamākais, ko Ceļa biedri atrodam, ir Neikena

stāsti, pirmie latviešu valodā, kam paliekama literāriskā vēr-

tība.

NACIONĀLĀS STĀSTNIECIBAS SĀKUMI. Neikena

stāsti izaug organiski no viņa mācītajā, dvēseļu gana pienāku-
miem. (Sk. Druva 1913, 517 v. t.) Darbinieks, kas nostādīts

vietā, kur viņam noteiktā iecirknī jāpazīst katra cilvēka sirds,

vina visdziļākie darbības motīvi, kas apzinās sava darba no-

pietnību un atbildību, ķeras pie sava uzdevuma ar savam vis-

pusīgām, ārkārtējām spējām. Viņam ir ideāls, kura priekša

zemojušies gadu simteni, kura priekšā viss laicīgais nobāl, no

kura cilvēkam uzdveš mūžības dvesma. Viņš ar to paceļas

pāri savai apkārtnei, saviem labvēļiem un nelabvēļiem, saviem

laicīgiem norobežojumiem. Viņa laime un nelaime, gods un

negods nav tas svarīgākais; viņam jādara tas, ar ko viņš sava

ideāla priekšā var pastāvēt. Šis ideāls ne viņam vien patu-

rams acīs; ikkatrs, kas viņa vadībai uzticēts, viņam jānostāda
tā priekšā, lai to redz, lai sevi tam ziedo un izglābj savu dzī-

vību. Bet šī cilvēka neiznīcīgā daļa tūkstoškārt saistās kopā

ar pārejošo, laicīgo. Šis pārejošais ir svarīgs, līdz pēdīgam

ievērojams, jo tas ir mūžīgā trauks. „Virs zemes dzīvodami,

zemes dabu valkājam un šās dabas likumus ari pie sevis ma-

nam," saka Neikens (Ceļa biedris 1863, 3 nr.). „Gaisma un

tumsība, siltums un aukstums — īsi sakot: debess un zeme sa-

vas īpašības ar' mums piešķir. Tēvzeme, dzimtene, dzīvoklis,

pārtika, darbs, laika kavēklis un daudz dažādas lietas savu

dabu ar neizdzēšamiem rakstiem mūsu dabai iezīmē." Dabas

saites un kavēkļi katram cilvēkam savādi, ikkatram savādas

īpašības. Ne tikai miesas augumā, bet ari neredzamaja dvese-

les būtībā katram cilvēkam jau no mātes miesām dāvināta

sava īpaša daba. Tas viss jāņem cieši vērā. ikkatra savādības,
ko noteic apkārtne un iedzimums. jāuziet, smalki jāizzin. Un

visiem jātiek pie viena mērķa. Cilvēks nav dabas kalps, bet

kungs un valdinieks. Ar dabas pirmību apdāvinātam, viņam

jāuzvar ari savu dziņu kavēkļi un jāizbauda Dieva bērna sva-

badība.

_

Tādu ideālu un atziņu vadīts, Neikens stājas pie sava mā-

cītāja, draudzes gana uzdevuma. Viņš to neizpilda tikai no

kanceles. Viņam tas jādara visur, ari tad, kad viņš ir gluži

Neikens
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viens. Savā klusajā istabiņā viņš pārskata savus draudzes lo-

cekļus pēc baznīcas grāmatām. Tur ir visi viņi. „Ceļā retam

sastopas, mājās dažus vien atrod, baznīcā nekad nav visi vienā

reizē, bet grāmatā netrūkst neviena. Pulciņos kopā, gan pa

ciltīm, gan pa mājām un pagastiem, mācītājs visus še atrod,
ko tas augstais gans tam uzticējis kopt un ganīt; te bērni un

vecāki, puiši, meitas un laulāti, atraiknes un bāriņi, kas visi uz

mūžīgu dzīvošanu izredzēti, bet visi daždažādi apkavēti." (Ceļa
biedris 1863, 1 nr.) Un tad viņš novelk arvienu šaurākas ro-

bežas, novēro kādu sevišķu, acīs krītošu parādību, uzstāda no-

teiktu jautājumu un to nu rauga izpētīt no saviem materiāliem.

Tur tad nošķiras grupa, no tās nodalās atsevišķi cilvēki, no-

stājas priekšā- dzīvi, savā sevišķā apkārtnē, dabā, apģērbā,
valodā. — Gada beigās baznīcas grāmatu lapu pa lapai cauri

lūkojot, viena lieta duras acīs. „Kur laulāti vīri pagājušos ga-
dos miruši, tur atraiknes ar bāriņiem vēl tagad stāv kā ēkas

bez jumta; bet kur laulātas sievas aizgājušas, tur citas jau

vietā. Un dažam sirmgalvim otra vai trešā sieva jaunāka ga-

dījusies, nekā pirmā bij, un meitene vecīgiem bērniem pamāte.
— Man Dikļu draudzē tagad 13 atraikņi, bet 159 atraiknes."

Un Neikens skaidri redz veselu drāmu, redz sirmgalvi, kam

sieva nomirst, redz jauno bārenīti, kas aiziet pie šī sirmgalvja,
redz viņu savādības, sarežģījumus, likteņus, — un viņš uzrak-

sta stāstu par pamāti, likdams tam par virsrakstu jautājumu:
Vai pamātei nav grūti?

Šis ir pirmais latviešu orīģinālstāsts ar

pastāvīgu mākslas vērtību. Tas iespiests Ceļa

biedra 1863. g. 1. numurā. Moments nemitīgi uz priekšu tekošā

tautas dzīvē, vesels un ar savu mūžības saturu, še notverts un

uzglabāts bērnu bērniem.

Tūliņ paši pirmie vilcieni ir vaļīga tērpa konkrētiem, reār

liem priekšmetiem. Te nav nekāds svars vārdiem: priekšmeti

paši runā.

„Vanaga mājā saimniece nomira nedēļās un atraikni at-

stāja ar trim bāriem. Vecākais, Grieta vārdā, meita bija jau

dzīvojusi; otrs, ar vārdu Pridis, pusaugu zēns, klibs un nīkulis;

Jānīts, tas pastarīts, svešu rokām auklējams. Ak bēdu biķeris,

cik dziļš, cik rūgts!"

Tāļāk mums nostājas priekšā bārenīte, kura līdz galam
saista mūsu uzmanību. „Līzīte izauga stalta un daiļa un uz-

ziedēja kā rozīte; ar glumu galviņu un sarkanu mataukliņu,

apģērbā un apavās glīta, tā staigāja dziedādama un smiedamās,
ka nebūt nevarēja uzminēt, šī esot bāru meita."

Redzam viņu izaugam un uzziedam; redzam viņas glumo

Dailrakstniecība



galviņu ar sarkano mataukliņu. Bet tad tāļāk. Līzīte saņem

neticīgi precinieci. Bet nu galva vairs nav pareiza; acīs krēs-

lojas bagātība un saimnieces gods. Tad viņa stāv altāra priek-

šā, bāla un nogurusi un dreb kā apšu lapiņa. Un pēc gada viņa
sēd savītusi un nošļukusi kā novājojusies pusmūža sieva. Kur

nu viņas daiļums? Nē, bilde tā nav. Un dzīvs cilvēks mums

tomēr tuvāks un mīļāks nekā bilde, un galā ari daiļāks. Še ir

daiļuma dziļākais noslēpums. Arējās krāsas jau tikai viņa

vizošā, mainošās ietērpa. Pats viņš ir dziļāk, pastāvīgs un

mūžīgs. Ziedonis un rudens, jaunība un vīra mūžs nomet viņa

priekšā savas balvas; viņš tās saņem un sadedzina uz sava zie-

dokļa, dodams pretī mūžīgas dzīvības nojausmu.

Pie šāda daiļuma piesniedzas Neikens, svētu ideālu gaismā

vāju cilvēku iznīcīgajai dzīvei likdams iemirdzēties un sadrupt.

Viņa gaišajā, pret mūžības sauli vērstā dvēselē, kā uz žilbinoši

balta auduma, skaidriem norobežojumiem notēlojas tas, ko viņš

redzēja un sevī uzņēma. Kaut gan cilvēki nīcīgi, vāji, tomēi

katrā no viņiem, ari visniecīgākajā, ir nemirstības elpa. Ar to

dabū nozīmi ari nīcīgais un niecīgais. Viss ir aplūkojams, cauri

skatāms, kāds viņš ir, un vedams pretī savai pilnībai, savam

īstajam nolikumam. Še daiļums sadodas rokas ar reliģisku

prātniecību, kam ir daļas ar cilvēces lielajiem jautājumiem.

Pārējie Neikena stāsti ir: Vai devītais bauslis vēl spēkā

jeb Kalniņš un Pūriņš, Par Oliņiem, Bāris. Tie Ceļa biedrī

iespiesti zem kopēja virsraksta Dažas apvaicāšanās. Katram

no tiem devis ierosinājumu kāds novērojums Dikļu baznīcas

grāmatās.

Neikenam krīt baznīcas grāmatās acīs, ka saimnieku uz-

vārdi vairs nesaskan ar māju vārdiem, no kam viņš vēro, ka

mājas ar maz izņēmumiem no saviem agrākajiem turētājiem

pārgājušas citu rokās, viņš jautā, vai devītais bauslis vēl spē-

kā? un uzraksta stāstu par Kalniņu un Pūriņu.
Tie ir divi kaimiņi: viens teicamām īpašībām, otrs apcietinājies

ļaundaris. Raksturi tā tad šabloniski, cīnās gaisma ar tumsu,

un, saprotams, gaisma dabū pēdīgi virsroku. Tomēr ari še ir

smalki novērotas, patiesi izjustas ainas no tautas dzīves, ir at-

tēloti pārdzīvojumi, kas rodas sakarā ar to vietu, kur kāds ga-

diem strādā, pūlas, uzturas, dzīvo.

Citā reizē Neikens apskata grāmatās laulātus pārus, kam

nav bērnu, novēro, ka bērnus daudzkārt tur par sodu, ka lau-

lāti ļaudis bīstas no daudz bērniem, un uzraksta stāstu Par

Oliņiem. Bagātajam melderim Oliņām nav bērnu. Nabaga
vēverenei kaimiņos viņu daudz. Oliņu audzēknis Roberts, no

tēvbrāļa lielāku mantojumu dabūdams, nopērk sudmalas par

203

Neikens



204

dzimtu un apprec vēveru Jūliņu. Oliņaradi Dilli, nodzīvoju-
šies rīdzinieki, atnes dzīrodamies sudmalas postu.

_

Šis Neikena

stāsts atšķiras no citiem ar saviem idilliskajiem tēlojumiem un

galā pārsteidzošajiem gadījumiem. Tur mierīgā satiksme Oliņu

un vēveru starpā, bērnu dzīve, rāmais sudmalu ezers, abelu un

puķu dārziņš. Tad skaņu tēlojumi. Oliņu sudmalu akmeņi tek

priecīgi rūkdami: bagāti, bagāti — bagāti, bagāti; vēvera mā-

jiņā šautuve klaudz: tukš, tukš — tukš, tukš; Dillene atbrauc

divriču ratiņos un zvārgulīši skan: dili, dili, dili — dili, dili, dili;

Dillis pats atnāk vienā kājā zābaks, otrā tupele: klip, klap —

klip, klap.
Vēl Neikens apskata savas draudzes bāriņus, atminas, ka

aukle viņam maziņam sacījusi, kad saulītei spīdot lietus līst,

tad bāriņu asaras birstot, apjautājas, kāpēc tām jālīst, un uz-

raksta stāstu Bāris. Še Neikens nostāda acu priekša zenu,

bāri Pēterīti, tik dzīvu, caurskatāmu, ka nevar apnikt viņu ap-

lūkot. Viņš nav dažiem vārdiem aprakstāms, raksturojams,
bet gan skaidri apjaužams, iekšķīgi redzams Neikena tēlojuma.

Tā viņu radīt var vienīgi mākslinieks; tā ir viņa sevišķā spēja
un viņa īpašais uzdevums. Labs vai ļauns, še nav no svara;

bāra tēls ir patiess, vienīgs, neizsmeļams. Vērtībā tam Nei-

kena tēlu starpā blakām nostādāma vēl tik Līzīte (Pamāte).
Še, pašā stāstniecības sākumā, jau sastopam kaut ko līdzīgu

Blaumaņa labākajiem tēliem: Krustiņam, Edgaram v. c.

Neikena stils lietišķs, pieslēdzas cieši savam priekšme-
tam. Personas ir tās, ko Neikens tēlo, ne tieši, bet darbībā,
kas Dieņem drāmatisku raksturu, pārejot nereti dialogā. Vie-

tām iespraužas pamācības ar kristīgu tendenci. Tēlojumu, kas

attālinās no darbībā zīmējamām personām, tikpat kā nav. Per-

sonu gaitām sekojot, rakstnieks vienmēr patur acīs galveno

domu, kas apzīmēta iepriekšējā jautājumā (Vai pamātei nav

grūti? v. c).
Pirmo reizi še dzirdam stāstos skaidru, saistošu tautas

valodu. Tā nav tik mierīga, episka kā tautas pasaku valoda;
tanī ietveras dažs kas no jaunlaiku pretešķībām un nervozi-

tātes. Kaut ko tā mantojusi ari no toreizējās grāmatu, no baz-

nīcas valodas. Tomēr tā nav ņemta no grāmatām, bet gan no

tautas, kurā tā pārgājusi no literātūras un baznīcas, sevišķi
tanīs aprindās, kurās Neikens uzauga un darbojās. Darbības

vārds allaž pavirzīts teikuma beigās un ne tikai tanīs gadīju-

mos, kur to varētu izskaidrot ar vācu valodas iespaidu.

Paraugs (no Bara): Svētdien pec pusdienas pilsētas mācī-

tājs cietumniekus apmeklēja. Papriekšu ar katru izrunājies, viņš
beidzot visiem kopā dievvārdus teica, 32. Dāvida dziesmu tulko-
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dams. Sprediķis, dzīvs un spēcīgs, dažu sirdi tā sakustināja, ka tā

priekš Dieva solījās: Es izsūdzēšu savus grēkus un neapklāšu savus

noziegumus; — tomēr cita ari vēl vairāk apcietinājās.

Literātūra. Jura Neikena stāsti, dziesmas un gudrības

mācības. Iz Ceļa biedra izlasījis, sastādījis un izdevis R. Auning.

I. Stāsti. Rīgā 1870. levadā Neikena dzīves apraksts. — J. Nei-

kena izlasīti raksti. Teodora izlasīti un sakārtoti. I 1897, II 1898.

levadā Neikena dzīves apraksts. — J. Neikena Raksti. Alfr. Gobas

sakārtojums un biogr. ievads. Cēsīs v. Rīgā 1924. — Tā paša,

J. N., Dzīve un darbs, Rīgā 1926. — J. Neikena Izlasīti Raksti, ar

biogr. no Arņa. Valmierā v. Cēsīs 1924.
— J. Neikena papriekš

Dikļu, tad Umurgas mācītāja dzīves gājums. Rīgā 1869. Neminē-

tais autors L. Heervagens. —
Teodora J. N. stāsti, Tautas rakst-

nieki, Rīgā 1913. —
Tā paša Latviešu stāstu rakstniecības sākumi.

Druva 1913, 5 b. — (J. Kalniņa) J. N., kāda tuvinieka uzzīmētas

atmiņas, Dzimt. Vēstnesis 1910, 36, 42, 48 v. t. t. — G. Šauruma

J. N. savas tautas mācītājs. Umurgā 1926.

3. LIRIKA

Tāpat kā stāstos, atrodam ari latviešu vidu dziedātas dzie-

smās ap 19. gadu simteņa vidu lielu dažādību. Tur iemanto-
jums no tālās senatnes; tur ir dziesmas, kas tauta laidušas sak-

nes no luterānisma ievešanas laikiem; tur ir ziņģes, kas ļaudis

ieplūdušas jaunākā laikā. Bet drīz rodas ari dzejnieki, kas

dziesmās pauž jaunu laiku nojausmas un cerības.

1) SENĀS TAUTAS DZIESMAS. Lai gan intelligence

liekas, ka tauta savas senās_ dziesmas juzmirsusi (sk. 189. lp.)
tomēr tās tur mita bagātīga, pilna mera._ Gan tas, būdamas

atklātībā neieredzētas, pat nicinātas,_slēpās no_ gaismas. No

tā laika, kamēr Stenders viņas dēvēja par blēņu dziesmām

viņu vietā laizdams ļaudīs citas, un jau agrāk, tautas mācītāj

stāvēja pret tām pastāvīgā cīņā. Un viņiem bija sekmes. Saka

valdīt domas, ka pilnīgi cienījamas ir tikai ta saucamas svētas

dziesmas. Ar to rēķinājās laicīgu dziesmu izdevēji. Kad Lat-

viešu literāriskās (draugu) biedrības uzdevuma_ Sacs un Ulma-

nis 1845. g. izdod ar melodijām Šaca lasāma grāmata iespiestas

un citas laicīgas dziesmas, tad viņi priekšvārda izsaka domas

ka tās dziedot bērnu un vecāku sirdis locīsies uz Dievam pa-

tīkamu prieku, un tad piemetina: „To lai Dievs nedod, ka viens

vienīgs cilvēks caur to paliktu aizkavēts no svētu dziesmt

dziedāšanas, bet to lai žēlīgi palīdz, ka caur to tas dziesmas
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(aužu starpā beidzas, kas patiesi par blēņu dziesmām nosauca-

mas." Un ari pēc divpadsmit gadiem Kaktiņa un Caunītes sa-

gādātām dziesmām priekšvārdu rakstīdams (1857), Ulmanis

min, ka „vislielāks un vissvētāks prieks cilvēkam pie svētām

dziesmām," bet skubina nesmādēt ari tādas dziesmas un ziņ-
ģes, „kas — lai gan par svētām nav saucamas — tomēr labas

un godīgas, un lai gan laicīgus priekus un laicīgas bēdas ap-

dzied, tomēr pie blēņu dziesmām nepieder." Cīnās, kā re-

dzams, vēl vienmēr pret blēņu dziesmām, lai gan ar šo vārdu

tagad, varbūt, neapzīmē tautas dziesmas tik tieši, kā Stenders
to darīja. Taču vienmēr tās bij tautas dziesmas, ko ir svētās,
ir „godīgās" laicīgās dziesmas nostumj pie malas. Un kad

1869. g. Vidzemes skolotāju sapulce nospriež gādāt dziedāša-

nas biedrībām vajadzīgās dziesmas, tad atkal tās ir piemērotas
vācu laicīgas dziesmas, ko skolotāji apņemas salasīt un Cim-

zem piesūtīt.

Bet še nu pārgrozās intelligences attiecības pret latviešu

tautas dziesmām. Nākamajā gadā kādas 50 dziesmas skolo-

tāju sapulcei priekšā liekot, nāk pie atziņas, ka darbs tik pusē
darīts. Cimze, visu to pastāstīdams (Dziesmu Rotas pirmā
sējuma gala vārdā), jautā: „Kā bij palikt ar latviešu tautas

dziesmām? Vai tās bij pavisam jāatmet, kā tauta pati darī-

jusi? Vai jāuzņem tādas pašas plikas un kailas, vienā balsī

dziedamas, kā vecos laikos dziedāja?" Un Cimze apņemas iz-

kaisītās melodijas kopā salasīt un ierīkot koru dziedāšanai uz

četrām balsīm. Dziesmu Rotas trešās daļas priekšvārdā Cim-

ze liek bāra bērnam meklēt pēc tēva un mātes dziesmas vār-

diem: Maziņš biju, neredzēju. Bet tēvs, māmiņa nedod atbil-

des, neceļas. „Kapus atstājuši, griežamies savā garā aizgrābti
uz vectēvu dzīves vietu un atrodam bēniņos un pagrabos daudz-

maz no viņu atmestās mantas. Rūsu nodzinusi un putekļus

noslaucījuši, mēs atzīstam, ka šī manta ir dārga, jauka un mīļa.

Viņa mums liecina par tēvu tēvu darbiem un domām, par viņu

priekiem un bēdām. Šī nu atkal uzietā vecā manta ir latviešu

tautas dziesmas."

Še redzam agrāk peltās latviešu tautas dziesmas ceļamies
godā. 1873. gada jūnijā nosvinētie pirmie vispārējie latviešu

dziesmu svētki bija latviešu tautas dziesmu uz-

varas svētki. Koncerta programmabija sastādīta pa lie-

lākai daļai no latviešu tautas dziesmām. To starpā bija: Rīga

dimd, Kas tie tādi, kas dziedāja, Maza biju, neredzēju, Kara
vīri bēdājās, Jāņu dziesmas. Ar lielu sajūsmu saņemtas, tās

pacēlās visu priekšā kā kaut kas daiļš un dižens. Vēl vairāk

viņu vērtību atklāja Kronvalda Ata sajūsminošās ruņas. Svētku
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dalībnieki paceltu galvu pārnāca mājas, apzinādamies, kada

viņiem manta.

tautas dziesmu vērtības atziņa ātri izplatījās pa visu Lat-

viju. Ir vecmāmiņa, ir ganu meita, ikviens, kam šīs mantas

bija, vairs nekautrējās ar tām nākt klaja. Tad nu ari Brīvzem-

nieka ierosinātais darbs, krāt latviešu tautas gara mantas,

veiktin veicās. Nāca klajā tādas tautas dziesmu bagātības, ka

par tām bija jābrīnās, un nesaprotami paliek agrākie spriedu-

55. att. Skats no pirmiem dziesmu svētkiem 1873. g.

Dziedātāju koŗu gājiens no R. L. B. uz Ķeizardārzu
(tag. Viesturdārzu)

mi, ka latvieši dziesmām nabagi. Šie dziesmu krājumi latviešu

garā mituši vienmēr un ari ap 19. g. simteņa vidu tie bija tanī

ieglabātās lirikas vērtīgākā daļa.

Jānis Cimze, pirmais latv. tautas dziesmu harmonizētājs,

izdeva savus dziesmu iekārtojumus koriem vairāk krājumos ar no-

saukumu: Dziesmu Rota, nosaukdams tautas dziesmas par lauka

puķēm, pārējās par dārza puķēm. Dziesmu Rota iznākusi pavisam

astoņās daļās, pirmā 1872. g., pēdējā 1884. g. Apmēram puse šais

krājumos tautas dziesmu, ko Jānis Cimze (un viņa brālis Dāvis)
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harmonizējis jauktiem un vīru koj-iem, zināmā mērā vācu mūzikas-

iespaidu vadīts.
—

Ar patriotisku sajūsmu ķērās pie latviešu dzie-

smām Baumaņu Kārlis, dzimis 1835. g., no 1853. līdz 1856. g.

mācījies Cimzes seminārā, darbojies par skolotāju Pēterpilī, kur

sadraudzējās ar Ausekli, mira 1905. g. 28. dcc. Limbažos. Še viņam

1920. g. 10. okt. uzcēla pieminekli sevišķi kā latviešu tautas un Lat-

vijas valsts himnas teksta un mūzikas autoram. Tautas himna

„Dievs, svētī Latviju" pirmo reiz parādījās Baumaņa dziesmu krā-

juma Austra 1874. g. Turpmāko krājumu Līgo, kurā ari atradās

šī himna, krievu valdība konfiscēja. Šais krājumos bija ari tautas

dziesmu harmonizējumi. Pirmajos visp. dziesmu svētkos dziedāja

Baumaņa tēvijas dziesmu (teksts Lapas Mārtiņa) un Daugavas zvej-
nieku dziesmu (Brīvzemnieka). Populāra ir Baumaņa Trimpula (Au-

sekļa teksts). — levērojamākais latviešu taut. d/iesmu melodiju

gaismā cēlējs un pētnieks ir mūzikas mākslinieks Jurjānu An-

drējs, dz. Ērgļos 1856. g., izglītojies mūzikā Pēterpils konservā-

torijā 1875.—1881. g., pēc tam darbojās Charkovas mūzikas skolā,

mira Rīgā 1922. g. 28. septembrī. Viņš sakrājis ap divi tūkstoši latv.

t. dziesmu melodiju, no kurām izlase viņa sakārtojumā un apgaismo-

jumā nākusi klajā Mūzikas komisijas izdevumā: Latvju tautas mū-

zikas materiāli, 6 daļas, 1894—1928. Bez tam viņš ierīkojis latv.

tautas dziesmas koriem un solo dziedāšanai ar klavieru pavadī-

jumu. Tautā vispār pazīstamas viņa kora dziesmas Nevis slinkojot

un pūstot (J. Alūnāna teksts), Dievs, dod mūsu tēvu zemei. Ari

savas kompozicijas orķestrim Jurjāns pa lielākai daļai pamato uz

latv. t. dziesmām.—Tautas dziesmu melodijas krāja un harmonizēja
ari Vīgneru Ernsts, dz. 1850. g. Kuldīgas apriņķī, izglītību

baudījis Irlavas seminārā, vēlāk Maskavas konservātorijā, darbojās

Rīgā, tad ilgus gadus Maskavā, kur nodibināja Fonoloģijas insti-

tūtu. Šādu pat institūtu viņš atvēra Rīgā, kur pārnāca 1920. g.

Jaunībā apceļodams Kurzemi, viņš sakrāja tautas melodijas un

laida klajā vīru koriem harmonizētas ar nosaukumuLatvija 1871. un

1874. g. Pie viņa populārākām dziesmām pieder Strauja, strauja

upe teci, Kā Daugava vaida. — Latviešu mūziku ar lielām sekmēm

kopis Jozefs Vītols, dz. 26. (14.) jūl. 1863. g. Valmierā, izglītojies
1880.—1886. g. Pēterpils konservātorijā un darbojās vēlāk turpat kā

profesors; no Latvijas konservātorijas dibināšanas 1919. g. šīs iestā-,

des vadītājs, rektors. Latviešu taut. dziesmu pazīšanu ari citās tau-

tās sekmējušas viņa klavieru pavadījumiem ierīkotās t. dziesmas

oriģinālā un Blaumaņa vāciskā tulkojumā 100 Latviešu tautas dzie-

smas, 2 daļas. Ari viņa kompozicijām orķestrim daudzkārt izman-

toti latv. t. dziesmu motīvi. lemīlētas ir viņa koj-u dziesmas: Be-

verīnas dziedonis (Ausekļa teksts), Gaismas pils (Ausekļa), Karaļ-
meita (Raiņa), Kas tu mīti debesīs (Gotes — Alūnāna), Birzē pogā
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lakstīgala (Poruka). — Dziji latv. t. dziesmu īpatnību i/jutis un sa-

\ ās kora dziesmās izveicīgi ietēlojis Emīlis M c I n g a i 1 i s. dz. 1871.

g. Raunā, mūzikā izglītojies Drēzdenes, pēc tam Pēterpils konser-

vātorijā, darbojās Pēterpilī, pēc tam Taškentā, tagad dzīvo un dar-

bojas Rīgā. Viņa kora dziesmas iznāca krājumos Birzēs i norās,

L daļa 1902. g., 4. daļa 1921. g. Viņa dziesmas ļoti iemīlētas, to

starpā: Senatne (Raiņa teksts), Mēness starus stīgo (Aspazijas),
Rekviēms (Plūdoņa), Pūt, vējiņi, Nebrauc tik dikti, Tumša nakte,

zaļa zāle, Es1 neietu to celiņu un daudz citas tautas dziesmas, ko

Melngailis mēģinājis iekārtot seno latviešu koru garā. — Nacionālo

elementu lielā mērā ielicis savās kompozicijās Alfrēds Kalniņš,
dz. 23. (11.) aug. 1879. g. Cēsīs, izglītojies Pēterpils konservātorijā,

bija par ērģelnieku Pērnavā, Liepājā, no 1919. g. kādu laiku Rīgā,

tagad Amerikā. Viņš harmonizējis koriem t. dziesmas (Mājās eju),

sevišķi lielukrājumu latgaliešu taut. dziesmu, komponējis korim

Pumpura Imantu, Aspazijas Mēs nabaga Ciānas bērni v. c. lemī-

lētas viņa solo dziesmas klavieru pavadījumā: Sieva (Niedras),

Verdzenes dziesma (Niedras), Sapņu tālumā (Aspazijas) v. c.

2) GARĪGAS DZIESMAS. Ar senējām tautas dziesmām

sekmīgi sacentās garīgas dziesmas, dabūdamas pa daļai pār

pirmajām priekšroku. Tautiete, lūgdama mātei, lai maca dzie-

dāt, piebilst, lai māca ari kādu Dieva dziesmu, „ko dziedas

dvēselīte, pie Dievina aizgājusi". Pat dziesmas vārdu bija pie-

savinājušās vienīgi garīgās dziesmas, laicīgās nosaucot par

ziņģēm.

Garīgās dziesmas tad ari lielā mērā bija pārgājušas no

grāmatām tautā. Tā, piem., dzejnieka Plūdoņa vecmāmiņa

pratusi bez neskaitāmām tautas dziesmām no galvas turpat

visu dziesmu grāmatu, sevišķi iemīlēdama Fūrekera dziesmas

(Teodora Plūdons, Rīgā 1922, V lp.). Senākie apkārtstaiguļi

nabagi, kādās mājās nonākdami, papriekšu nodziedāja garīgu

dziesmu un tad tikai dabūja dāvanu. Tā tas bija, sevišķi Kur-

zemē, vēl 19. g. simteņa otrā pusē. Nabagiem ari_ bijušas, ka

to Kr. Barons liecina (Latv. Dainas I, XXVI lp.), vēl ari seviš-

ķas, vispārībai mazāk pazīstamas dziesmas, ka, piem., ta saukta

Mozus dziesma: Mozus, tas Dieva vīrs, ir piecos rakstos licis;

un viņi savas dziesmas dziedājuši pēc īpašām melodijam, kas no

baznīcas melodijām atšķīrušās.

Vidzemē garīgu dziesmu uzcītīgi piekopēji un laicīgu dzie-

smu izskaudēji bija hernhūtieši. Viņi nebija mierā pat ar

dažiem luteru mācītājiem, kas viņiem likās turamies pārāk lai-

cīgā virzienā. Vecie tēvi sāpinājās par Valmieras mācītāju

Valteru, ka tas draudzi traucējot ar saviem „rožu krūmiņiem"
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un citiem tralļiem (Neilanda Mani jaun. laiki I, 17). Hernhūtiešu

vidu radās ari garīgas tautas dziesmas, no ku-

ram dažas uzņemtas Zvaigznītes sakopoto tautas dziesmu

virknē (Sēta, Daba, Pasaule III). Dažas no tām pārnākušas lat-

viešu vidū no vāciešiem. Piebaldzēnu dziesmu starpā ir šādas:

Es iegāju Dieva namā

Drebēdams un trīcēdams;

Vaicā Dieva eņģelīts:
Ko tu drebi, ko tu trīci?

Kā nedrebu, kā netrīcu,

Grēki moka dvēselīt.

Ja mēs gribam

Paradīzes dārziņā

Ziedēt mūžīgi,

Tad mums jānes

Palma koki,

Kristum Jēzum pakaļ jāiet,

Viņš ir grūtus soļus gājis,
Pelnīdams mums kāzu drēbes.

Eljes kalnā, Golgātā,

Ej pie Dieva, meties ceļos,

Viņš tev tavus grēkus piedos.

Nu sed goda krēsliņa.

Pie pēdējās Juris Alūnāns piezīmē: „Šī ziņģe ir no brāļu
draudzes vecākiem, kas vācieši ir, latviešu valodā pārtulkota
un nav vis pašos latviešos cēlusies."

Garīgās dziesmās nomanāms ap gadu simteņa vidu jauns
uzplaukšanas laiks. Sevišķi tas redzams Vidzemē un ir še

gan vedams sakarā ar hernhūtiešu darbību un ar pārejas ku-

stību pareizticībā. Atdzīvinās vecās dziesmu tradicijās, jauni
elementi pieplūst klāt no brāļu draudzes, rodas atkal garīgi

dziesminieki. )

Pirmā, Fūrekera ievadītā, laikmeta dziesminieki bija stipri

nostumti pie malas, tā saukto jauno, racionālisma garā sastā-

dīto dziesmu grāmatu 19. g. simteņa sākumā baznīcās ievedot.

Draudzes nevarēja ar to apmierināties. Tad nu Vidzemes

dziesmu grāmatas 1847. gada izdevumā vecie, tautā iemīlētie

dziesminieki (Fūrekers, Dīcs v. c.) stāv atkal pirmajā vietā.

No hernhūtiešu dziesminieka Loskīla (sk. V, 327) nāk klāt ap

40 dziesmu. Stiprus papildinājumus dod ari daži Vidzemes

luteru mācītāji.

Kā pirmais minams bīskaps Kārlis Kristjānis Ulmanis

(sk. 12,I
2

, 345), viens no galvenajiem karotājiem pret pārkrievo-
šanas centieniem un pret pareizticīgo garīdznieku aģitāciju.

Vispārīgi dziedāšanas (ari laicīgās) veicinātājs būdams, viņš

sniedzis, sevišķi tulkojis, garīgas dziesmas, kas draudzēs iemī-

lētas. Pie tām pieder: Ak tu priecīga, Ak, kaut man tūkstoš

mēles būtu, Cīnījies ar visu spēku, Kādā nu mierā. Minētā

dziesmu grāmatā vairāk par 30 viņa dziesmu.

Skaita ne tik daudz, bet patiesi izjustas dziesmas snie-

dzis Vec-Piebalgas mācītājs Ferdinands Šilings (1806—
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1874). Pie tam pieder: Paliec ar žēlastību, Uzturi savu

draudzi, Tavs vārds, ak Kungs, ir rasina.

Jaunas skaņas ienesa dziesmās Jaun-Piebalgas mācī-

tājs Kārlis Ludv. Kēlbrants (Kāhlbrandt, 1803—1888).
Laba dala viņa jaunāko dziesmu nav dziedamas pec parasta-
jām baznīcas melodijām, ari nepieslēdzas parastajiem korāļu
ritmiem. Tādas dziesmas ir: Es skaistu rozīt zinu, Kad es

vien pie viņa, Tev gribu mīlēt, savu prieku, Slavē to Kungu,
ak dvēsle mana, Gaidi, mana dvēs'le. Viņa dziesmu skaits

ap 40. Pie tām vēl pieder: Teici to Kungu, to godības ķēniņu

svētu, Jēzu, pavadi, Rīta gaisma mūžīga.

No kurzemniekiem še būtu minams Arlavas mācītājs Hu-

genberģers (sk. I 2 335). Kā reti kāds, viņš izjuta, cik kļū-
dainas un vietām nedzejiskas baznīcā dziedamās dziesmas.

Viņš ķērās klāt tās pārdzejot. Viņš pie tām stājās kā dzej-
nieks ar jauniem, neparastiem izteiksmes līdzekļiem. Estētiski

izjustu vietu viņa dziesmās daudz, bet šīs dziesmas netika

populāras un nav uzņemtas dziesmu grāmatās. Savus dziesmu

pārdzejojumus Hugenberģers izdeva četrās burtnīcās ar virs-

rakstu: Garīgas dziesmas (I 1844, II 1845, 111 un IV 1846).

Dziesmas Ak galva, asiņaina pirmais pants šads:

Ak galviņ asiņaina,
Ko sāpes vārdzina,

Bez kā kur esi vainā,

Ar ērkšķiem apsmieta

Ak galviņa, kam rota

Bij debess glītumi,
No blēžiem apērmota,
Tev sveicu ticīgi.

3) ZIŅĢES. Par ziņģēm mēdza tautā nosaukt visas lai-

cīgas dziesmas. Tādā nozīmē šo vārdu lieto jau Vecais

Stenders. Tāļāk atpakaļ ejot, tomēr atrodam, ka tauta savas

dziesmas tieši ari par dziesmām nosauc. Turpmāk par ziņģēm

nosauc īpaši garākas, no vairāk pantiem pastāvošas,_pa lielai

daļai gan ari ne no tautas senatnes mantotas, bet jaunāka laika

uznākušas dziesmas. Tā piem. Stenders savām sacerētam

dziesmām liek virsrakstu Jaunas ziņģes, Ziņģu lustes. Sevišķi
šādā nozīmē sastopam šo vārdu ari lietojam 19. gadu simteņa

otrā pusē. Iznāk vesela virkne ziņģu grāmatu, gan krājumi,

gan ari garākas viengabala „ziņģes" (tā ziņģe par Rīgu v. c).

Tauta tomēr nekādu stingru robežu starp tautas dzie-

smu un ziņģi nevilka; dziedāja tāpat no senatnes mantotas,
kā vēlāk ne pēc tautas dziesmu parauga sacerētas dziesmas.

Ari pirmie tautas dziesmu krājēji nevarēja starpību tik atri

uztvert. Kā Zvaigznītes piebaldzēnu dziesmu krājuma uzejam

dažas tulkotas brāļu draudzes dziesmas, tā ari Cimze ierin-
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dojis tautas dziesmas, „Lauku puķes", tādas dziesmas ka: Mair

tumšā naktī jāiet.

Laicīgas dziesmas, kas 19. g. simteņa trešajā ceturksnī

latviešu vidū visvairāk dzirdamas, nav tautas dziesmas, bet

tā saucamās ziņģes šaurākā nozīmē, atsevišķu cilvēku pēc
svešiem paraugiem pagatavoti darbi, sevišķi tulkojumi. Viņu
izplatīšanos veicināja ar melodijām izdoti laicīgu dziesmu jeb

ziņģu krājumi. Šādus krājumus sagādāja Latviešu literāriskā

biedrība (Rīgā 1845), Ulmanim un Šacam sastādītāju darbus

uzņemoties, tad J. Kaktiņš un J. Caunīte (100 Dziesmas un

ziņģes jaunekļiem par labu, Rīgā 1858), J. Caunīte (Dziesmu

kronis, Rīgā 1861), Veirichs (Dziesmu vaiņaks, Jelgavā I 1857,
II ,1866, 111 1866). Abas pēdējās daļas izdotas pēc Veiricha

nāves. Stipri daudz šai krājumā ari garīgu dziesmu.

Īpaši Caunītes krājumi, viens (Č. un Kaktiņa) pieaugu-

šiem, otrs skolai, lielā mērā tautā ienesa pārņemtās dziesmas.

Dziedāšanai, vienai un divām balsīm, še bija iekārtoti vecāku

un jaunāku latviešu dzejnieku darbi, sākot no Vecā Stendera,
beidzot ar Juri Alūnānu. Citu starpā še: Vecā Stendera Jau

visi ciemi priecājas, Pēc daiļas ciema meitiņas, Es blieķu
dārzā biju; Jaunā Stendera Brāļi, šodien priecaities, Šurp,
Jāņu bērni; Ģirģensona Tā nevar še palikt kā bijis, Ratiņ, tec

arvienu; Krona (Croon) Klau, viļņi rūcot līgojas; Līven-

tāla Cūkas ganot Matīsiņam, Nu, ar Dievu, mīļā sēta; Šon-

berģa Brāļi, sēžaties pie galda, Ar Dievu, mīļais, klusais nams;

Mālberģa Ziemelīti, ziemelīti, Rakstā situ sprigulīti; Jura

Alūnāna Es nezinu, tiešām, kālabad, Tā nolikts Dieva padomā;

Ruģēna Kad atnāks latviešiem tie laiki. Par latviešu tautas

himnu mēģināta ievest Mālberģa dziesma Dievs, svētī Kur-

zemi (Vidzemi) ar angļu tautas himnas melodiju.

Jaunās ziņģes pārgāja tautā kā daudzkārt cilātu jūtu izsa-

cītājas vienkāršam cilvēkam piemērotā veidā. Dažas no vi-

ņām, lai gan tulkotas no vācu valodas, pārstaigājušas vairāk

tautas (tā Brāļi, šodien priecaities, Ak, neizteicama v. c).

Viss latviešu dzīves veids ari bija tik tāļu grozījies, ka to senās

tautas dziesmas vairs neaptvēra. Tautas dvēselē krājās jūtas,

kas prasīja jaunas izteiksmes. Še ziņģu sniedzēji gribēja nākt

pretī. Viņi gādāja visādām vajadzībām dziesmas, kurās katrs

„savus priekus un savas bēdas var apdziedāt, darbu strādā-

dams, vai viesībās ar draugiem kopā sēdēdams, vai ari vien-

tulībā uz līgaviņu domādams."

Ziņģes tad izplatījās, lai gan tam pa lielu lielai daļai nav ne-

kādas paliekamas dzejas vērtības. Nav še mazums vietu, kas
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nepatīkami aizkar daiļuma un ari valodas pareizības jutas. Lai

ari pie retumiem pieder tādi panti, kā par milzi Goliātu:

Tam kauli bij ku ērzeļam,
Brīnum bezkaunīgs vaigs,

Balss bij kā bullim negantam.

Bet galvā tikai tvaiks.

Uzmezdams snuķi lād un spīt,
Grib visiem galu padarīt —

tad tomēr nepareizs vārdu uzsvars, pretdabiski vārdu saīsinā-

jumi un citi valodas misēkļi pieder pie parastajām parādībām.
Mūsu rakstniecības tēviem, sākot ar Eūrekeru un Stenderu,
tie no latviešu dzejas stila nemaz nav šķirami. Pa tām pašām
sliedēm brauc tālāk tie latviešu tautības dziesmu taisītāji, kas

stāv zem savu vācu priekšteču iespaida.
Dziesmu sacerētāju starpā atrodam tikai kādus pāris, kuru

darbiem ari tagad kāda vērtība. Pie tiem sevišķi pieskaitāms
Juris Alūnāns. Bet ari viņš nedrīkst būt nekāds izņēmums.
To nepielaiž ziņģu krājuma sastādītāji. Viņus raksturo viņu
apiešanās ar Alūnāna dziesmām. Tās viņi nevar uzņemt „ne-

parlabotas". Še kā paraugs Laura Alūnāna pārdzejojumā un

Caunītes pārgrozījuma:

Alunans: Caunīte:

Ks nezinu mūžam kalabad Kn nezinu mūžam kalabad

Gan skumīgs esmu tāds!

Par pasaku vecu domāt,

Uz to vien nesus man prāts.

Vēss gaiss ir, krēsla jau metas,

It klusa Daugava,

Es skumīgs esmu tads!

Sev pasaku vecu glabāt,
Uz to vien nesas man prāts.

Vess vakars kreslība sedzies,

Un klus' tek Daugava;
Tā kalna gals liesmas dedzies Un kalna gals it ka liesmas

Spīd saules spožumā.Mirdz saules spožuma.

Sastādītajam nav ne dzejas gleznu (Vess vakars kreslība

sedzies), ne atskaņu daiļuma sajūtas.

ir nenoliedzams, ka ziņģes, tāpat garīgās dziesmas, tau-

tas daiļuma jūtas nepacēla. Izrādās, ka tauta, vismaz kāda

viņas daļa, kas ari šinī laikā izglabāja skaidras_ savas māksli-

nieciskā daiļumā nevainojamās un nepārspējamās tautas dzie-

smas, stāvēja estētiskā izglītībā uz augstākas pakāpes nekā

viņas intelligence.

Parādījās tad ari ziņģu krājumi un ziņģes bez notīm, gan

pa lielākai daļai apzīmējot, pēc kādas melodijas zināma ziņģe
dziedama. Visvairāk ziņģu gan sagādājis Ernsts Dunsber-
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ģi s (sk. 12,I 2
,

342). Izplatītas bija viņa Kabatas grāmatiņas, kuras
otru (1862) un trešo daļu (3. dr. 1878) viņš sastādīja, uzņemot

še ziņģes ari no citiem «rīmētajiem". Bez daudz citām rīmju
grāmatām viņš sarīmēja ari ziņģi par bāriņu Antoniju (6. dr.

1881 pie Šablovska), pārtaisīja ziņģi par Rīgu (4. dr. 1875). —

Kabatas grāmatiņas pirmo dalu sastādīja E. F. Šonberģis un

M. Vītiņš (1. dr. 1856, 6. dr. 1884). E. F. Š6nbe r ģ i s, dz.

1825. g., izglītojas Irlavas semināra, bija par skolotāju un ērģel-
nieku Gramzdā, mira 1894. g. Tautiskajā laikmetā pēc dzejas
skaidrības cīnoties, tika kā nedzejas paraugi pazīstamas viņa

ziņģe par skābu putru un pirts ziņģīte. M. Vīti ņ š, dz. 1795 g.,

bija par skolotāju Pormsātē, mira 1861. g.

Pieprasījums pēc dažām garajām ziņģēm bija tik

liels, ka tās laida klajā reizē vairāki apgādātāji» un tās piedzī-

voja īsā laikā daudz izdevumu. Ziņģe par Antoniju iznāk ar

dažādiem virsrakstiem: Antonius, Bāriņš Antonius, Antonius

un Emilija, Antonius un princese Emilie. Dažādos izdevumos

iznāk ari pēc G. A. Bitrgera saskandinātā Kārlis un Anniņa
(Šablovska izd. 5. dr. 1881). Mūžīgie mīlestības konflikti dod

šīm ziņģēm neizsmeļamu vielu. Pa lielu lielai daļai jau titulā

apzīmētas abas galvenās personas, kas mīlas līdz nāvei: Kārlis

un Anniņa, Arturs un Ermine, Leanders un Ismene, Vilis un

Jūle, Hera un Zanto. Pa reizai apstrādāta ari cita viela. Par

jūras laupītājiem un verdzību vēsta Kuģis Norvila. Oriģināls

sacerējums ir ziņģe par Rīgu un viņas dzīvi. Gabalu no latviešu

vēstures apdzied sacerējumā: Latvju cīnīšanās pret bruņe-
niekiem 13. gadu simtenī Kurzemē, ziņģe no J. Lepše, Bauskā

1878. BaUskinieku dziesmu taisītājs Lepše sacerējis vēl rīmes:

Arturs un Ermine jeb īstas mīlestības vara, Students Pēter-

burgā v. c.

Raksturīgs piemērs garajam ziņģēm ir Bariņš Antonius

(2. dr. pie Šablovska Jelgava 1870). Ta sakas:

Antonius kāds bārenis

Bez tēv un mātes palicis,

Gar Donavu viņš staigāja,
Sev galu darīt gribēja.

Viņš ierauga ērgli, kas ari viens pats skrej, un apņemas dzīvot un

cīnīties. Viņam dod plinti un zobenu tēvu zemi sargāt. Ķēniņš

viņu sūta skolā, izmāca visādās gudrībās un dziedāt, spēlēt ari

klāt. Ķēniņa vienīgā princese Emīlija, Antonijam spēlējot, viņā

nāvīgi iemīlas. Bet Antoniju sūta karā. Kā uzvarētājs no kara

pārnākdams, viņš redz, ka Emīlijai grib uzspiest par precinieku
kādu princi. Slepeni nakti ar Emīliju satikdamies, viņš dzird vi-
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ņas mīlestības apliecinājumu, bet no Emīlijas projām iedams, viņš
nodur savu sāncensi. Antonijs nu vairs nevar še palikt un ar

Emīliju aizbēg pār Donavu Kaukāza kalnos. Ķēniņš sūta savus

pulkus bēgļiem pakaļ; tie viņus atrod un abus sagūsta. Pieci prinči
Emīlijai uzspiežas, lai tā vienu no viņiem izredzas. Emī-

lija atsaka visiem, bet lai glābtu dzīvību, viņai jāapsolās ne-

mīlēt ari Antoniju, kamēr viņa dzīvo. Cietumā ieliktajam Anto-

nijam jāsataisās uz nāvi. Bet viņš nakti iepriekš saka sargiem,
ka viņam rādāma paslēpta manta. Noliktā vietā noejot, viņš no

sargiem atsvabinās un rīkojas uz karu pret ķēniņa pulkiem. No

viņa biedriem iznāk liels kara spēks.

Divpadsmit pulki kājām gāj,

Divpadsmit pulki jāšus jāj.
Tie zirgi zviedz un zoben skan,

Tā gāja tie uz karošan.

Antonijs ieņem pilsētu un nu ķēniņš princesi viņam vairs neliedz.

Bet atkal nelaime: Emīlija solījusies Antoniju nemīlēt, kamēr dzī-

vo; viņas ceļš tikai caur kapu iet pie viņa. Bet nu iesper pilī zi-

bens un princese zaudē dzīvību. Dakteri viņu atdzīvina, viņa bi-

jusi mirusi, un nu nekas vairs ceļā nestāv, lai Antonijs un Emīlija
savienotos.

4) RUĢĒNS. Kad vēl paskolotie latvieši galvas lieca vā-

ciešu priekša un mēģināja ir darbība, ir dzīve tiem pieskaņo-

ties, bija daži patstāvīgi raksturi, kas apzinājās savu cilvēka

cieņu un izsacīja protestu pret pazeminājumiem. Viņu starpā
ieraugam Jāni Ruģēnu, kas palicis tautas atmiņā vairāk ar savu

dzīvi nekā ar saviem darbiem. Ari savās dienišķās gaitās viņš

atšķīrās no citiem, bija ari savā dzīvē dzejnieks.

Jānis Ruģēns dzimis 21. (9.) augustā 1817. g. Valmieras

mācītāja muižas pagasta Ruģēnos, kur viņa tēvs bija saimnieks,

kas izpildīja ari šķestera pienākumus. Ruģēns apmeklēja
Valmieras apriņķa skolu un piederēja pie Vidzemes skolotāju
semināra pirmajiem audzēkņiem, mācīdamies šai seminārā no

1839.—1843. g. Drīz pēc tam, kad viņš bija semināru beidzis,

viņš tika zināmā mērā garīgi nenormāls. Lāgiem viņš izpildīja

skolotāja vietu, bija ari par tulku apriņķa tiesa. Pa lielākai

daļai pie brāļa tēva mājās piemizdams, viņš veda vaļīgu dzīvi,

bija allaž Valmierā, apstaigādams tirgus laukumu, iebrauktuves,

dzertuves, tur satikdams cilvēkus, kurus ievilka saruņas. Viņš

mira 14. (2.) septembrī 1876\ g. Uz viņa kapa draugi viņam
uzcēla granīta krustu, apzīmēdami viņu par dzejnieku.
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Līdz šo baltu dien valmieriešu vidū uzglabājušies par Rtīģeriu

dažādi nostāsti, kas uzrāda viņa labsirdību, asprātību, patstāvību.

Valmierā nomiris kāds nabags, ko zvaniķis, necerēdams par to da-

būt nekādas atlīdzības, nav gribējis apzvanīt. Ruģēns tad kāpis

tornī un nozvanījis. —1 Viņos laikos zemākam cilvēkam bija grūti

sasniegt taisnību. Kādam rātskungam garām ejot, Ruģēns rakņā-

jies pa mēslu čupu. „Ruģēn, ko jūs tur meklējat?" rātskungs prasa.

«Taisnību," atbild Ruģēns. —
Krodzniekiem bijusi paraša liet pie

degvīna ūdeni, kas Ruģēnam nemaz nav paticis. Te kādu dienu

Valmieras bruģu tiesas priekšējā istabā ieradies liels vēzis ar apsū-

dzības papīru uz muguras: lai apžēlojas par viņiem, jo krodznieki

izsmeļ no upēm visu ūdeni, tā ka vēžiem nav, kur dzīvot. — No

klaušu laikiem to uzskatīja par zemāku ļaužu pienākumu, ka tiem

bija, zemīgi cepuri noņemot, jāsveicina karietēs garām braucēji

kungi. Valmieras apgabalā Ruģēns bijis pirmais, kas to nav da-

rījis. Par to kungi sākuši uz viņu dus*moties. Tad nu kādreiz Ru-

ģēns, citiem redzot, ari nostājies ceļmalā un karietei garām brau-

cot, cepuri noņēmis, dziļi paklanījies, dikti sveicinādams: „Labrīt,

kučar!"

Kaudzītes Matīss stāsta (Atmiņas I, 108. v. c, Rīgā 1924.) ka

viņš savā jaunībā daudz dzirdējis par Ruģēnu runājam. Viņš
esot Valmierā bieži redzams padilušā mētelī un dzirdams arvienu

savādi, bet gudri runājam. „Viņš neesot vis prātā gluži gaišs, bet

tomēr — spriežot no viņa vārdiem, darbiem un izturēšanās — iz-

nāca arvienu tā, ka viņš vēl ir tad prāta ziņā gudrāks jeb pārāks

par citiem, kas turami par prātā veseliem." — „Kā vēlākos laikos

varēja nojaust, tad Ruģēns ir atgādinājis ar savu dzīvi, darbiem un

vārdiem sengrieķu prātniekus Sokrātu un Diogēnu: būdams lie-

lākā tukšībā, bet dzīvodams vienumēr bez dzīves bēdām un rai-

zēm: būdams no izskata visai vienkāršs un vientiesīgs, bet vārdos

pārsteidzoši dziļš un attapīgs: nelikdamies pats nekā darot, bij to-

mēr liels spriedējs par pasaules darba gaitu: lai ari pats ne bez

vainām, bet citiem aplinkā ceļā liels vainu uzrādītājs; pats pēc pa-
līdzībām nedzīdamies, bij palīdzīgs citiem, lai gan ne ar mantu,

kuras viņam nebija, bet citādā ziņā, kā ar darbiem, padomiem vai

citām izpalīdzībām."

Rugēna dzeja nav bez grumbuļiem un kļūdām. Bet viņa
patstāvīgais gara virziens ari še manāms. Daži viņa panti
tikuši tautā pazīstami ar savu silto patriota sajūsmu, tā viņa
latviešu draugu dziesma, kas sākas ar jautājumiem:

Kad atnāks latviešiem tie laiki,

Ko citas tautas tagad redz?
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Kad aizies tumsība kā tvaiki,

Kas {aužu acis cieti sedz?

Kad pūtīs vējš, kas spirdzina
Un tautas kroni niirdzina?

Lai pārvarētu tumsu, katram jādara sava tiesa. Nelīdz,

ka māca, pašam jābūt par priekšzīmi. Viņš atgādina Romiešu
gr. 14, 21: „Labāk ir gaļas neēst un vīna nedzert, nekā to

darīt, pie kā tavs brālis piedauzās, jeb apgrēcinājas, jeb ticībā

tiek vājš." Viņš skubina, lai liek roku uz krūtīm un saka: sirds

bij kūtra; brāļiem kalpot bij grūti; tāpēc maz prieka.

Daļa Rugēna dziesmiņu iznākušas ar virsrakstu: Dažādu

dziesmiņu krājums (I 1862, II 1879). Liela dala Rugēna dzejas
darbu palikusi neiespiesta; kādi no tiem pārgājuši tautā. Viņš
drāmatizējis Bībeles Ijabu, bet cenzūra to nav atļāvusi iespiest.
Cits darbs ir dzejojums par latvju tautas Eben-Eceriem, par

piemiņas vietām latviešu vēsturiskā ceļā (sk. Krodznieka J. R.,

Latvijas Vēstn. 1923, 47). Kādā drāmatiskā gabalā Ruģēns
runā par mantu, „ko zemē atrade, kad mājai grunti rake"

(M. Viesis 1859, 37 nr.). Uzrok lādīti, kurā nav zelts, bet rak-

stāmas lietas. Visi jūtas vīlušies, bet pareģonis pamāca, ka

tas ir garīgs zelts, kas dod gaismu. Viņš saka mājas saim-

niekam:
Nu saņem, draugs; šīs lietas tev var derēt

Daudz laba tu no viņām vari cerēt:

Tik valkā viņas vien ar prāt' un godu,
Par slavu labam, ļaunam vien par sodu.

Lai gara tumsība un visa ļaunā vara

Caur viņam zūd, kas [audis dumjus dara:

Lai tint' un spalva visu min pa kājām.
Caur ko nak tumsība iekš pilsētām un mājam.

Literatūra: Kaudzītes Matīsa Atmiņas par J. R., Atmi-

ņas no „tautiskā laikmeta" etc. I, 107—118, Rīgā 1924. — Inta at-

miņas Tautas dzejnieks Jānis- Ruģēns, Latvijas Kareivis 1926., 204.

nrā.

5) MĀLBERĢIS. Viens no visagrākajiem latviešu dzej-

niekiem, kura dzejā skaidras, estētiski nevainojamas skaņas,
ir Mālbergis. Atšķirdamies no Ruģēna, viņš savā dzīve ne ar

ko negriež vērību uz sevi. Kopēja viņam ar Ruģēnu patriotiska

Ērīdrichs Mālberģis dzimis 1. janv. 1824. g. (20. dcc.

1823. g.) Dundagas Antēs, pieder pie pašiem pirmajiem Irlavas

semināra audzēkņiem, kas tanī iestājās, semināram 1840. g.

Lirika
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nodibinoties. Pirmā skolotajā vieta viņam bija dzimtene pie
E. Diinsberģa Kubeles skolā, kur viņš nodarbojās līdz 1850. g.

Šai laikā Kubeles skolā mā-

cījās ari vēlākais Latvju Dai-

nu sakopotājs Kr. Barons.

No Dundagas Mālberģis aiz-

gāja uz Rīgu un palika še

kādu gadu. Pēc tam viņš

bija par skolotāju Lindē-

Birzgalē un no 1856. g. Secē.

Pēdējos gados, no skolotāja
darba atvaļinājies, viņš dzī-

voja Seces Skultēs, savas

sievas dzimtenē, kur nomira

1907. g. Seces kapsētā, kur

viņš apglabāts, viņam viņa
skolnieki un cienītāji uzcēla

1924. gadā pieminekli.
Ar dažiem dzejas dar-

biem Mālberģis tiek litera-

tūrā pazīstams, Secē dzīvo-

jot. Kādi dzejoļi parādījās
laikrakstos un dziesmu krā-

jumos (Caunītes Dziesmu

kronī 1861: Ziemelīti, zieme-

līti, Rakstā situ sprigulīti

56. att. Fr. Mālberģis

v. c). Tad Mālberģis ķeras pie plašāka darba: apdzejot Sta

buragu.
Kad nu visai tuvu biju
Saules teiku vectēvam,

Dzejas vaiņagu es viju
Tam no ļaužu atmiņām.

Tā viņš pavēsta savā pantos pasniegtā pašbiografijā.
Mālberģis sadzejoja poēmu Staburags un Liesma, jeb veci un

jauni laiki, kas iznāca 1869. g.

Dzejnieks poēmā Staburags un Liesma gribējis aptvert visu

latviešu vēsturi līdz ar aizvēsturi un nākotnes izredzēm. Sākums

ieved zemes pirmlaikos. Zemes mātei ir dēls Staburags, kas iemī-

las Vulkāna meitā Liesmā. Bet Liesmu mīl ari Plūdonis, kas sa-

kūda Vulkānu pret Staburagu. Vulkāns ar zibeni un putām aiz-

triec Staburagu līdz zemes robežām, atšķirot to no Liesmas. Au-

seklis aiznes Liesmai par Staburagu ziņas, un• viņi dabū tikties.

Bet Plūdonis šļāc viņiem virsū jūru, tā ka Staburags paģībst un
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Liesma aizskrej uz savu pili. Viņa bada jūru staru adatām, ka tā

atvelkas atpakaļ, ņemdama no Staburaga līdz un pamezdama ceļā

akmeņus, zemes kārtas, sāli, metālus. Liesma izsūta starus apsargāt

drauga mantu, apklāt zaļumiem zemi, pildīt to kustoņiem. Pa

tam Staburags sapņo par Indiju, no kurienes kāda cilts top at-

rauta pie Staburaga un saucas še par sēriem. No tiem ceļas leiši,

prūši, latvieši. Kad Staburags uzmostas, viņš redz zaļojam un*

ziedam pļavas un laukus, dzird pogojam lakstīgalas. Svin Līgas

svētkus. Te ierodas svešs sirmgalvis. Tas ir lībiešu vecākais,

kas paziņo, ka zemē ienākuši dzelžu vīri, pret kuriem lūdz pa-

līdzību. Sēri un lībieši (līvi) iziet cīņā. Liesma nāk pa staru

laipu Staburagu apraudzīt. Uzcelti mūra nami, iekšā mīt dzelžu

vīri, bruņojušies zobeniem un pīķiem. Sēra sieva, kam vīrs kritis

karā, noslīcinās, top par svētmeitu, ap ko saistās teikas. Turp-
māk Liesmai rādās jauni brīnumi: no varas darbiem ne vēsts,

tautas dzīvo brālīgi kopā, uz Dieva namiem Kristus krusts. Mirst

Staburags. Daugava stāsta bēru godam teikas. Kāda teika vēsta,

ka laiks sagrauž tumsas kvēpus, un līdz ar patiesību atsvabinās

gaismu. Vēlākā paaudze aizmirsusi Staburagu.

Tad Liesma zvaigžņu pili mīt

Un niknam Pludonim par spīti,

Kas izšķīris bij nabadzīti,

Vel mīļi attek katru rīt

Pie Staburaga kapa vietas

Un mīļi apskat vecas lietas,

Līdz jaunu dienu sutīs Dievs,

Tad Staburags ar modīsies.

Staburags un Liesma pieder pie tautas atmodas laika vis-

vērtīgākajiem dzejas darbiem. No sākuma līdz galam to pilda

silta patriotiska doma. Pēc tā laika uzskatiem domāja lat-

viešus līdz ar citiem indoeiropiešiem nākušus no Indijas;_ šo

tautu vidū tad ari latviešiem cienījama vieta, un ja tie tadu

neieņem, tad tā ir vēstures netaisnība, kas novēršama._ Poēmas

forma nepieslejas tautas dziesmām, bet ir rūpīgi izstrādāta.

Otra Mālberģa poēma ir Sē r i s_u n Nāra (Austruma

1886). Sēris ir Zemgales valdnieka Ara dels, Nara Jerzikas

valdnieka Jerža meita. Abi ir laimīgi saderināti. Bet vidū

iejaucas Lietavas virsaitis, kas ari prec pec Naras. Kad viņa

tam atsaka, izceļas cīņa, kurā krīt Sēris. Nara noslīcinās.

Glāžu pilī tā nu glabā

Latvju šķīstas meitiņas,

Kas tur nemirstīgā dabā

Dzelmes mātei līdzīgas.

Lirika
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Saturs šai poēmai šaurāks, neka Staburagam un Liesmai;
forma ta paceļas viņai pāri.

Mālberģa sī-

kākie dzejas darbi

iznāca sakopojumā

Dzejas ska-

nas (1881). Vinu

starpa ir episki un

liriski. Pie epis-

kajiem pieder lat-

viešu teiku atdze-

jojumi. Mālberģis

atdzejojis teikas

par Dundagas pili,

par Pērkona ak-

meni Daugavā, par

Velna pēdām pie

Daugavas v. c.

Atdzejojums, kas

pastāv no jambos

sastādītiem pan-

tiem ar atskaņām,
maz piemērots lat-

viešu teiku īpatnī-

gam raksturam.

Fabulas Mālber-

ģim padodas la-

bāk. Pie pazīsta-
mākām pieder Mu-

ša un ods (viena
noslīkst vīna glā-

zē, otrs sadedzinās

pie liesmas), Eg-
līte (vēlas augt

klajā laukā, kur

vējš to izgāž no

saknēm). Dažas

fābulas tulkotas

pēc Krilova (Mu-
zikanti, Erms un

57. att. Fr. Mālberģa rokraksts

brilles v. c). Kā Ruģēns cilda rakstāmas lietas, tā Mālberģis

tintuli, ar ko Luters laidis velnam pa pieri. To lieto skrīveri,

kantoristi, baņķieri, diplomāti, dzejnieki.
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Nav cita trauka pasaule
No tāda liela svara,

Ar spēku visu pasauli
No valdinieka pultas,
Ka pavalstnieki mierīgi
Var dusēt savās gultās.

Ka kancelejas tintule,

Kas mierā vaid' un karā

Mālberģis gan iepin savā dzejā ari latviešu mitoloģi-
skās būtnes, runā par nārām, Līgu, Zemes māti v. c.; bet

par pielūdzamām viņš senatnes dievības nenostāda, daudz-

kārt cildinādams kristīgas ticības ideālus, kā to redzam ari

Staburagā un Liesmā. Jerzikā dzīvojuši latvieši, ko tumsības

mānos turējis krīvs ar vaidulu, pesteļu bariem un mānījis ar

spokiem un ērmotiem gariem. Par sējēju gada laikos dzejo-

dams, Mālberģis saka, ka tēvu tēviem bijis Pergrūbis, kaš sar-

gājis sējumus, un tad piemetina:

Dievs vienīgais mums esi Tu,

Kas sarga musu sējumu.

Lirikā Mālberģis devis paraugus, kam skaidra, sirsnīga

noskaņa. Viņš dziļi izjūt mīlestības un dzīves traģiku, nerim-

stošas cīņas tieksmes un panākumus. Pavasaris sēj dārgu sē-

klu, ko vasara izaudzē un rudens kopj; bet atnākot ziemai bal-

tām sniega kājām zūd dzīvība visām rožu cerībām. Tikai

sapņu atmiņās zied pastāvīga laime. „Bāl ar laiku rožu vaigi,

Bāl ar' rožu kopējas". (Cerību laikmetos.) Nebēdādams par

nāves briesmām, zvejnieks dodas jūrā mazā laiviņā (Cīniša-
nās). Nieka ūdens lāses, nemitīgi uz klinti krizdamas, izgrauž

tanī robus; tā vājš spēks, bez mitēšanās strādādams, padara
lielus darbus (Nespēka vara). Uz jautājumu, vai kapā guldītie

kādreiz ceJsies godībā, kapu pīšļi un vaiņagi nedod nekādas

atbildes; jāapmierinās ar to, kas dzīvots: ja mūžā kas labs

padarīts, nav kapa pulkstenim zvanot sirdij jānotrīc.

Mālberģis laidis klaja ari Beru dziesmas (1892). Tam dze-

jas vērtības maz.

No Mālberģa prozas rakstiem pieminams viņa stāsts

Platā Ēna, kas iespiests Austrumā (1885). Ta ir rakstu-

rīga un labi zīmēta klaušu aina. Kā visuvarenais rīkojas lielas

Ainavas muižas disponents Grols, kura priekša lokās visi muižu

vagari. Viņš ir vīrs, no kura platās ēnas vien beg jau katrs

ainavietis kā no briesmīga pūķa. Viņš nosaka klaušus, uzliek

sodus, pavēl zemniekus kapāt līdz asinīm, nodarbojas ar sa-

precināšanu. Ja pie viņa aicina Annu, tad ta ienāk ne ka pa-

devīga kalpone, bet „kā drusku vairāk kas". Viņš tai gada

vīru un mājas, dod ari līdz inventāru. Kazu goda viņam pirmā

vieta; tur viņš izrādās par labu dievvārdu pratēju un veiklu

dejotāju.

Lirika
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Literātūra: Fr. Mālberģa Raksti, Rīgā 1925. — Kaudzītes

Matīsa Atmiņas par Fr. M., Atmiņas no „tautiskā laikmeta" etc. I,

273, Rīgā 1924. — T. Zeiferta Fr. M., Izglīt. Min. Mēnešraksts, 1924,

I, 51.

4. TAUTISKĀ DZEJA

Viss tas, kas tautā bija pa gadu gadiem krājies kā jūtu
ietvērums dziesmu veidā, deva pamatu latviešu lirikas turp-

mākajai attīstībai. Ja latvieši jau nu gadu simteņiem saņēma

jaunus ierosinājumus un pa daļai izteiksmi savai jūtu dzīvei

no grāmatām, tad lirikas attīstība ārpus grāmatniecības vairs

nebija domājama. No otras puses, tautas atmiņā bez rakstu

palīdzības uzglabātās dziesmas izrādījās tik dzīvas, pacēlās

klaji visu priekšā tik daiļas un spēcīgas, ka tās, uz priekšu

ejot, nu vairs nebija pametamas pie malas. Tas īpaši vēl ari

tāpēc nebija iespējams, ka tās nebija šķiramas no tās dziņas,
kas jo dienas jo vairāk noskaidrojās par radošo progresa ne-

sēju, no nacionālisma. Šis ienesa jaunu elementu latviešu dzejā
ari jau tad, kad vēl nedomāja par tautas dzejas atdzimšanu,

un paliek joprojām par tās latviešu mākslas dzejas galveno

lezīmi, kas latviešu apzinīgās intelligences darināta.

Līdz ar to, ka nacionālisma jūtas izsakās latviešu dzejā,
nodibinās latviešu tautas dzeja. Tā ari apvieno visus tautas

atmodas laikmeta latviešu dzejniekus, kas apzinīgi piedalās

pie latviešu tautiskajiem centieniem. Tautiskā ideja ir tā,_ko
viņi sludina, kas viņus sajūsmina. Latviešiem ir sava kultūra,

sava vēsture, sava pagātne un nākotne — to pauda līdz ar

citiem latviešu censoņiem viņu dziesminieki. Ar nešaubīgu

pārliecību un neapslāpējamu sajūsmu to sludina Juris Alūnāns,

Krišjānis Barons, Brīvzemnieks, ari Zvaigznīte, Ruģēns, Māl-

bērģis. Šie ir pirmie nacionālās idejas sludinātāji

dzejā. Šiem dzejniekiem pievienojas citi, kam dzejas program-

ma nav gluži tā pati, kas tautisko ideju centās ietēlot savā

dzejā visā pilnībā un visos sīkumos, kas šai ziņā dziļumos
iedami citādi savas dzejas robežas sašaurināja. Tautiskā ļdeja
vada visus tos, kas karstā mīlestībā uz savu tautu uzņēmās

viņas labā visgrūtākos uzdevumus un bija gatavi nest katru

upuri. Šai ziņā viņi stāv kopā ne tikai ar tiem, kas kā dzej-

nieki no viņiem atšķīrās, bet ari ar tiem, kas nemaz dzejnieki

nebija.
Par latviešiem, kas šadu tautas mīlestību apliecināja, kas ar

visu sirdi pieķeras tautiskajiem centieniem un kas tanī laika tika

saukti par jaunlatviešiem, Pumpurs raksta šādi: „Viņu liktenis
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ir gandrīz vispārīgi vienāds. Bez mantas un pārtikas, jā, daudz-

reiz bez vietas un maizes tiem bija jāklīst apkārt. Pie dzīves

vietām un amatiem tos nepielaiž. Ar grūtu sirdi viņi atstāja savu

mīļotu dzimteni un devās svešumā, tāļā lekš-Krievijā sev pārtiku

meklēdami, pa daļai ari zinātnes mācīdamies, pie kurām dzim-

tenē tāpat bija grūta pietikšana. Tur tāļā svešumā tie ilgojās pēc

dzimtenes; tie rakstīja laikrakstos rakstus, vēstules un dziesmas,

kurās tie simtu simtās labas dienas sūtīja tēvijai; tie sveicināja

Daugavu, Gauju, upīti un kalniņu mīļa dzimtene un paskubināja

tautu uz vienprātību censties uz priekšu."

Līdzīgi liecina Kronvalda Atis (vēstulē Gailītim-Gaidulim).

„Tiesa gan, mūsu stāvoklis ir nastu un skumjību pilns. Bet nepie-

mirsīsim, ka tas darbs, pie kā ari mēs pieķērušies, nekur un nekad

nav bijis viegli izdarāms, kamēr tautu nicinātājiem un izdeldē-

tājiem, jeb kā viņi sevi pašus izlielīdamies saka: tautu .aplaimo-

tājiem' lieliska vara rokās. Mūsu spēkā tas nebūt nestāv to citādi

iegrozīt. Savu darbu nešaubīgi strādādami, spējam turpretim sa-

gatavot jo stiprākus un spēcīgākus cīnītājus priekš savas tautas.

Tādēļ visa mūsu vērība sevišķi uz to griežama, caur ko savas tau-

tas attīstīšanos spētum pēc tagadējiem apstākļiem pašķirt. Un

savu darāmo drusciņ pašķirt, to jau spējam gan daudz maz. še

lai meklējam tos ziedus un augļus, kas mūsu gaitu rūgtumu atsal-

dina; jo citādi mēs drīzumā apkūstam. Tā pārliecība, ka mēs

varam gan savas tautas attīstīšanos daudz maz pašķirt, manim

visgrūtākos dzīves brīžos par atbalstu derējusi. Ja viņas man

trūktu, tad es to nemaz neuzdrīkstētos, savu paša ar tautas likteni

kopā saistīt."

Tautiskā dzeja atrod sava laika ideālos centie-

nos savu īsto spēka un sajūsmas avotu, savu sevišķo nozīmi.

Ja pašiem pirmajiem tautas darbiniekiem bija jānoliek kokle

un jāķeras pie cīnās ieročiem un darba rīkiem, lai aizstāvētu

un apkoptu tautas zemi, tad dažus gadus vēlāk, kad pie tautas

pacelšanas un apgaismošanas darba bija saradušies vairāki,

vienkārši cilvēki, nedzejnieki, dažādu arodu pratēji, kas godīgi

apzinājās savu pienākumu pret tautu un to kārtīgi darīja, kad

ari masas arvienu vairāk modās un saskatīja taļakus mērķus,

še bija pamats un vieta patriotiskai dzejai, kas lai pelēkajā

darbā ienestu savu ugunļ. Dzejnieks še tikpat nepieciešams

kā darba techniskais pratējs un organizētājs. Še redzama tau-

tiskās dzejas sabiedriskā nozīme.

Būdama noteiktā lomā, tautiskā dzeja norobežojas no pā-

rējās. Dzejā allaž cildināts vispārcilvēciskais, vai ari šauri

individuālās jūtas tai mazāk svarīgas. Tas vai nu paliek ne-

aiztiktas, vai pie tām pakavējas garam ejot, jeb vai ari tanīs
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ienes nacionālos motīvus. Auseklim ir kalni un upes,
pavasaris un debesu mākoņi tautiskās domas paudēji. Viņa

latvju tautas meitēns cilda tautas dēlu, kas ir latvietis un karsti

mīlē tēviju. Savās robežās ir tautiskā dzeja dzīvības un spēka
pilna. Tā paceļas ar savu tautas mīlestības apstaroto ideju
pāri visam, ko tanī laikā dzied un sacerē.

Ja šī dzeja nodevusies sava laika uzdevumiem, tad tas ne-

nozīmē, ka tās vērtība aprobežojas tikai ar viņu laiku. Ideāli,

par kuriem tā nācijas norādītās robežās sajūsminās, nepieder
tikai viņam laikam. Tie ir taisnības, patiesības, cilvēkmīle-

stības, gara gaismas mūžam neizdzēšamie spīdekli, uz ko la-

bākie gari visos laikos meklējuši ceļu. Kamēr tie skaidri stā-

vēja tautiskajiem dzejniekiem priekšā, viņu dzejai neizdzēšams

mirdzums. Kad tie sāka zust no acīm, tā nobālēja.

Pie nacionālās idejas sludinātājiem pieder kā atsevišķa

grupa tautas dzejas atjaunotāji. Ne tik vien jauna

viņi gribēja ievest latviešu dzejā, kā no saviem vācu priekš-
tečiem pārņemtajās mākslas dzejas tradicijās ielikt nacionālo

ideju. Viņi gribēja radīt pavisam jaunu dzeju, kas pilnīgi at-

šķiras no parastās, latviešiem līdz tam pazīstamās mākslas dze-

jas. Par vienīgo paraugu viņiem derēja tautas dzeja. To va-

jadzēja nevien pazīt, bet tai vajadzēja atdzimt; tautas dzejas
formās un tradicijās bija lejams nacionālo ideju saturs. Gri-

bēja panākt tautas dzejas renesansi. Jaunajai dze-

jai bija jāatšķiras no agrākās pēc vielas, pēc formas, pēc pa-

saules uzskata.

Vielu tautas dzejas renesanses dzejnieki ņēma no lat-

viešu mitoloģijas, vēstures, teikām un dzīves. — Latviešu

mitoloģija, kas dibinās uz patiesiem tautas ticējumiem,

vēl nebija izpētīta. Par latviešu mitoloģiju uzlūkoja no chro-

nikām smeltās ziņas par leišu-latviešu dieviem un kultu. Vidus

punktā tai stāv Rāmavas (Romnoves) svētnīca ar mūžam za-

ļojošo ozolu, kura zaros nostatīti trīs dievu tēli: Pērkona,

Potrimpa un Pīkola. Ticības lietas vada krīvi, kuru augstā-

kais priekšnieks ir krīvu krīvs jeb krīvaitis. Kaut gan tautas

ticējumos un gara mantās šādai mitoloģijai nav nekāda pamata
un ari zinātniski tā vēlāk pierādīta par nedibinātu, tomēr tau-

tiskie dzejnieki par to sajūsminājās un to iztēloja cildenā dzejā.
Pie minētajiem pievienojās vēl desmitiem dievu tēlu, ko tauta

nekad nav pazinusi. Intelligence to, īpaši renesanses dzej-

nieku apskaidrojumā, tomēr uzskatīja un sajuta par latviešu

mitoloģiju. — Ari latviešu vēsture vēl bija maz izpētīta.

Latviešus domāja atnākušus no austrumiem, no Indijas. Tur

latviešiem bijis savs valdnieks, sava iekārta, sava kultūra; uz
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rietumiem klīzdami, viņi visu zaudējuši. Ari šādām domām

nav nekāda patiesa pamata. Par latviešu varoņiem tika ap-
dziedāti citu tautu virsaiši, tā, piem., lībietis Imanta (patiesībā
Imauta); nelatviskiem nosaukumiem senatnes pētījumos deva

latvisku nokrāsu, tā, piem., dziedāja par Hīna (vāc. Hūne)

kapu. Ari še izmantoja chronikas, viņu ziņas pa reizai pār-

grozot: tā Beverīnas vācu priesteris, no kura dziedāšanas

igauņi pārtrauc karot, top par latviešu vaideloti. — Sekmīgi

izmantoja tautas teikas. Ari še ir piemaisījumi, kas tautā

nav bijuši, piem., teikā par Naulu. No teikām ņemtā viela tika

vesta sakarā ar vēsturiskiem gadīiumiem un paplašināta ar

fantāzijas tēliem, tā piem., Lāčplēsi. Ir tomēr sastopami ari

tieši teiku dzejiski pārtēlojumi; tādi ir Daugavas racēji, Čūsku

tēvs Zalktis (Ausekļa). — No latviešu dzīves izcēla to, kas

izaicina uz cīņu: grūtības, ciešanas, tautas brīvības aprobežo-

jumus, vai ari to, kur nomanāmi jaunas dzīves pasākumi. Dau-

gavas laivinieks apņemas tikt par jūrnieku; kamēr ārā plosās

putenis, jaunavas dzied klavieru pavadījumā tautas dziesmas.

Formu tautiskie dzejnieki centās aizgūt no latviešu tau-

tas dziesmām; viņi gribēja mākslas dzejā ievest tautas dziesmu

pantmēru. Dažiem viņu sacerējumiem ir patiesi tautas dziesmu

skaņa, tā dzejoļiem Stāsti manim, Daugaviņa (Pumpura), Sa-

lātiņa, svētmeitiņa (Ausekļa). Tomēr nevienā viņu dzejolī nav

tautas dziesmu pantmērs izturēts viscaur īsts. Tautas dziesmu

pantmēra neatlaižamā cēzūra nav vietām ievērota (Gauja,
jel ne |ļ cieti klus). Izzūdoši īsās un vieglās ceturtās zilbes

vietā pirms cēzūras un rindas beigās stāv dažreiz vai nu ve-

sels vārds (Vai tā drīz jau || liela būs), vai divskanis (Klusi

riņķo || ritenīši), vai garš patskanis (Lēni tekā || kumeliņi). Ja

dipodijā atkritusi nost ceturtā zilbe un iekususi trešajā, kura
tādā gadījumā tautas dziesmās ir vienmēr gara, tautiskajā dzeja
tā dažreiz ir īsa (Pērkon-tēva l| ozoli). Lielā mērā renesanses

dzejnieki mēģināja no tautas dziesmām aizgūt vārdus, vārdu

formas (tā pamazināmos vārdos), epitetus, salīdzinājumu veidu,

gleznas.

Pasaules uzskatā tautiskā dzeja pieslēdzas cieši

dabai, tadā kārtā atšķirdamās no kristīgajā baznīcā sludinātās

Dieva atziņa nav saņemama tikai augstās skolās,

bet dabā; Dieva vārdi nav lasāmi tikai Bībelē, dzirdami no

kanceles, bet tie uguns rakstiem zīmēti Dieva pasaulē; Dieva

mājoklis nav aiz zvaigznēm, bet še pat mūsu apkārtnē. Daba

ir liela, svēta grāmata; viņa ir dievnams. Ja ceļā uz baznīcu

apstājas priedājā un tur saņem iespaidus no strauta ūdens mū-

zikas, no putnu kora dziesmām, no zilās debess velves, no
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gaismas staru izēnotajām altārbildēm, tad vairs netiek tāļāk
un turpat lūgšanā jāsaliek kopā rokas. Pumpura un Ausekļa
ideālie cilvēki (Dugais, Sirdvaldis) neiet baznīcā; daba viņiem
sniedz visu. Nav atsevišķa gara; tas „ir saistīts pie vielas,

pie miesas, bez kā tas nav nedz domājams, nedz nojēdzams".
Visa daba ir dzīva; viņas spēki un parādības veidojas par die-

viem. Renesanses dzejā no vienas vietas sastopamie sentēvu

dievi nav vienmēr chroniku vai atmestas mitoloģijas tēli. Tie

pa labai daļai joprojām parādās un dzīvo dabā, no kuras tie

nav šķirami; tikai jāprot tie ieraudzīt, tā kā mūsu sentēvi to

pratuši. Tautiskie dzejnieki nav vienīgi mitoloģijas saņēmēji,
bet ari mitoloģijas radītāji. Viņu dievu tēli ir pa daļai perso-
nificētas dabas parādības, pa daļai tie uzskatāmi par izjustiem

dzejas simboliem.

Latviešu tautiskā dzeja dažkārt dēvēta par romantiku.

Uz to devuši iemeslu tās spilgtie, no ikdienišķības nošķirtie fantā-

zijas tēli, iesilums par senatni, par tautas dzeju, par tautību. To-

mēr tās dziļākā būtība nesaskan ar to jēdzienu, kas literātūrvēsturē,

sevišķi vācu, nodibinājies par romantiku. Pēdējā pieķeras sapņu

pasaulei, aizgriezdamās no īstenības, uzmeklē vidus laikus un ka-

toļu baznīcu, atstājot tagadni, neierāda nekādu lomu prāta ap-

gaismošanai, uzsver katra cilvēka personīgo es un atsevišķās tie-

sības, dzenas pēc universālas dzejas. Turpretī latviešu tautiskie

dzejnieki patur vienmēr acīs īsteno, reālo dzīvi, pilnīgi aizgrie-
žas projām no vidus laiku pasaules un kristīgās baznīcas, skubina

uz prāta izkopšanu un domāšanu, prasa no katra apzinīga lat-

vieša, lai tas, no sevis atsacīdamies, nododas ideāliem centieniem

tautas labā, no katra latviešu dzejnieka, lai tas, nepieķerdamies
svešu ļaužu dzejai, dzied tēvu dziesmu. Ari tautiskie dzejnieki

paši nekad nav apzīmējuši savu dzeju par romantiku, bet to allaž

dēvējuši par tautas, tautisku. Latviešu tautiskā dzeja nesaskan

ari ar to romantikas jēdzienu, kāds tas apzīmēts visjaunākajā

vācu literātūrā. Pēc tā romantiskais fēnomens parādās- kā intui-

cija, kas atzīst bezgalīgo, kā griba, kas iekaro bezgalīgo, kā darbs,

kas bezgalīgo pārņem mūsu norobežotā pasaulē par kaut ko esošu,

par mākslas darbu augstākā nozīmē. (Gaehde, D. Wesen des Ro-

mantischen, Lit. Echo XXIV, 838). Ne pēc bezgalīgā tiecas lat-

viešu renesanses dzejnieki, ari ne pēc individuālā, bet pēc na-

cionālā.

Nacionālo ideju sludinātāju dzeja ir tas jaunais un izšķi-

rošais elements, ko tautas atmodas laikmets latviešu dzejas
attīstībā ienes. Tā ietver sevī mostošās tautas jūtu un no-

jausmu izteiksmi. Tai pievienojas visi labākie dzejnieki. Tā-
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pat tautas dzejas renesanses skanas dzirdamas šai laikmetā
vairāk dziesminieku darbos. Bet par īstajiem, konsekven-

tajiem tautas dzejas atjaunotājiem uzskatāmi Pumpurs un

Auseklis. Pēc dabas spilgti viens no otra atšķirdamies, viņi
katrs par sevi darbojas pilnīgi tai pašā virzienā, tā ka rakst-

niecības vēsturē viņu vārdi stāv vienmēr viens otram blakus.

5. PUMPURS

Bija Latvijā viens otrs apgabals, kur latvju senatnes tra-

dicijās uzglabājušās vairāk nekā citur. Pa laikam tās ir ma-

lienas, kas stāv atstatu no lielākiem kultūras centriem. īstās
tautas tradicijās še tomēr zināmā mērā dabūjušas piemaisīju-
mus no tuvajām kaimiņu tau-

tām. Kāds apgabals pašā
Latvijas vidū, kur kā uz sa-

las uzglabājušās senās iera-

šas un gara mantas, uzejams

Lielvārdes draudzē. Pie tās

pieder Liel-Jumpravas pa-

gasts, no kura kāda dala at-

rodas Daugavas kreisajā
krastā, Kurzemes pusē. Tanī

bija 19. gadu simteņa vidū

pusmuiža, dzirnavas, divi

krogi, 23 zemnieku un 3 mež-

sargu mājas. Šejienes iedzī-

votāji atšķirti tāpat no apkār-
tējiem pagastiem, kā ar Dau-

gavu ari no citiem pagasta
ļaudīm Vidzemē. Tie iedaļas

daugaviešos, kuru mājas guļ

rindā uz Daugavas krasta,
un mežiniekos, kas dzīvo pa

lielajiem muižas mežiem iz-

kaisītās mājās. Šī lieljumpra-

58. att. Andrejs Pumpurs

viešu daļa runāja savā izloksnē, ģērbās sava apģērba. Apga-

bals bija pielīdzināms mazai brīvvalstij, kuras iemītnieki ap-

zinīgi lepojās ar savām savādībām. Viņu vidu pastāvēja vecu

vecā ticība, tēvu tēvu tikumi, valdīja burvji, labdari, raganas,

pūšļotāji.

Šai Liel-Jumpravas pagasta daļa piedzima Andrejs Pum-
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purs 22. (10.) sept. 1841. g. Viņa tēvs toreiz dzīvoja Ķeirānu
meža mājiņā un gāja muižā par vīndedzi. No Keirāniem tēvs

pāriet uz Dīriķu mājām par saimnieku gadu pēc Andrēja dzim-

šanas. Šais mājās Pumpurs pavada savu Pie vecā-

kiem būdams, viņš dabū padzīvot vēl ari citās mājās (Kraukās,
Lāčplēšos). Vispār Pumpurs no pašas bērnības nav pieaudzis

pie vienas vietas. Radi un tuvinieki viņam izkaisīti pa visu

plašo jumpraviešu novadu, ari pa Vidzemes dalu; dzīves vietu

mainot, Pumpuru dzimta allaž pāriet.no vieniem radiem pie
otriem.

Pumpura tēvs Indriķis ir lieljumpraviešu Vidzemes puses

Langmaņu māju turīga saimnieka dēls, kam vecāki mazam mi-

ruši. Mājas saņēmis vecākais brālis, kas tās līdz ar visu mantību

pa kādiem gadiem izputinājis. Indriķi uzaudzinājusi viņa mātes

radiniece, Jaun-Tīrumnieku saimniece Kurzemes pusē. Viņš ap-

precējis Krauku saimnieka meitu Līzi. Pēc trim gadiem tai dzimis

dēls, vēlākais dzejnieks Andrējs Pumpurs. Tēvs bijis diezgan

stingrs. Viņš liedzis Andrējam iet uz Daugavmalu, kur ikdienas

salasījušies cūku gani un citi puikas vēžot, rotaļāties, noskatīties,

kā laivinieki smagās laivas dzen uz augšu pret Kazamačkas strā-

vu. Māte dažreiz ari Andrēju palaidusi uz Daugavmalu. —

Pumpura māte Līze cēlusies no baltkrieva, vārdā Koža, kas at-

nācis uz šejieni no Krāslavas un dibinājis Krauku mājas. \iņa

dēls ir Pumpura mātes tēvs. Mātes tēva māsu, Koža9 meitu, dēvē

par Mīļo māti, kas bijusi tāļu izslavēta ārste un labdare. Viņa

pieredzējusi kara un mēra, poļu un zviedru laikus un par tiem

daudz stāstījusi, izpušķodama savus nostāstus ar daudz dīvainām

teikām, paruņām un tautas dziesmām. Pumpurs garos ziemas va-

karos allaž viņā noklausījies un veltījis viņai dzejoli Teiku vāce-

līte. —
No bērnības paziņām Pumpuram palicis prātā kaimiņu

saimnieks Duga i s, agrākais muižas piķieris, stiprs un dūšīgs,

izdaudzināts par lielu burvi, kas nav gājis baznīcā, ne ari lasījis

grāmatas un lūdzis Dievu, tomēr trūkumcietējiem labprāt pa-

līdzējis. — Citādas dabas bijis vecais P v ig a, ne burvis, ne lab-

daris, bet gan liels teiku un stāstu zinātājs un grāmatnieks, kam

ari burvji nekā nav varējuši padarīt. Viņam bijis daudz grā-

matu gan latviešu, gan vācu valodā. Viņš zinājis daudz stāstīt

no vēstures un vecām grāmatām, ari daudz tradiciju, tā teikas

par Lielvārdes veco pili, ko Pumpurs pa daļai izlietojis Lāčplēsī.

Māju mācības, lasīšanu un katķismu, Pumpurs tik sekmīgi

piesavinājās, ka mācītājs viņu ieskaitīja to triju pagasta bērnu

starpā, kas sūtāmi draudzes skolā. Pumpurs tad ari 1853. gadā

aizgāja uz Lielvārdes draudzes skolu un tur mā-

cījās līdz 1856. gadam tā sauktajā vācu klasē, kopa ar daža-
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diem muižu amatnieku un ierēdņu bērniem. Tomēr ari latviešu

valodai ierādīja skolotājs, Cimzes audzēknis, pienācīgu vietu.

Šai laikā Krimas karam norisinoties, skolnieki nevien noskatījās
cauri ejošos kara pulkos, bet ari nodarbojās ar kara rotaļām.

Pumpurs beidza skolu kā pirmais skolnieks.

Šī nu ari bija visa viņa skola. Neražas dēl Dīriķu mājas

atstājis un pie savas māsas vīra Krauku mājās piemeties, tēvs

vairs nevarēja savu dēlu tālāk skolā sūtīt. Gribēdams mācības

turpināt, Andrējs griezās pēc padoma pie Lielvārdes mācītāja
Krona (Croon). Bet šis viņu, priekšā izrēķinādams, cik aug-

stāka izglītība izmaksātu, cieši noraidīja, lai iet uz mājām un

apmierinās ar panākto.

Pumpurs nu ķērās pie zemes darbiem, vaļas brī-

žos savas zināšanas no grāmatām papildinādams. Kad tēvs

ziemu (1856) aizgāja uz Mirabeles muižu leišos par vīndedzi,

tad Andrējs viņam gāja līdz un iepazinās še ar leišu dzīvi un

ierašām. Pavasarī (1857) tēvam uz Lāčplēša mājām pie brāļa

pārejot, Pumpurs ņēma atkal pilnā mērā dalību pie visiem māju

un muižu darbiem, starp kuriem minami īpaši divi: muižas riju
kulšana un plostu laišana pa Daugavu.

Jau pēc gada, 1858. g. pavasarī, Pumpurs piestājās par

mācekli pie mērnieka Rembates muižā. Vasarā viņš
gāja par mērnieka puisi un ziemā strādāja pie muižas gald-
nieka. Mērnieka darbus strādādams, Pumpurs pabija kādu

laiku dažādās vietās Vidzemē: Ogres muižā, Jumurdā, Ka-

triņā, Erglos, Taurupē, Cirstos, Vee- un Jaun-Piebalgā, Lei-

maņu muižā. Visilgāk (1867 —72) viņš uzturējās Vec-Pie-

"baiga un nāca še sakarā ar dažiem plašāk pazīstamiem tau-

tiešiem: brāļiem Kaudzīšiem, Pilsātnieku (dziesmas Ozoli vel

Baltijā sacerētāju), Stērstu Andrēju, dakteri Jurjānu (Alūnāna
un Valdemāra studiju biedru). No šiem vīriem sastādījās ne-

liels literārisku vakarnieku pulciņš. Še Pumpurs cēla priekšā

savus darbus. Šai laikā viņš laida Baltijas Vēstnesī klajā da-

žus dzejoļus, ar kuriem tika vispār pazīstams un slavens. Za-

ļoksnības gados stāvēdams, viņš bija skaists cilvēks: „glītu,

vidēju augumu, sapņainām, zilām acīm, gaišiem matiem un

gaišu bārdu" (Kaudzītes M.).

Ka Pumpuram Piebalga bijuši ari nepatīkami piedzīvojumi,
redzams no satiras Ļurbu valsts, kas iespiesta atsevišķi 1870.

g. Pa mežu staigādams, autors uziet šķūni, tanī lielu katlu, kam

apkārt burves, pūces, sikspārņi, rupuči. Pie katla ragana vāra

ļurbam putru.

Kad tie no putras piestrebjas,
Tad prieks, kā visi Jurbojas.
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Putru aiznes uz ļurbu māju, kur ļurbu vidū parādās viņu virs-

nieks. Tas apsola visādus labumus: ierīkot ļurbu skolu, baznīcu,

izdot ļurbu avīzes. Tikai tie jānīd, kas pie ļurbām nepieder; ja

viņus izdeldēšot, tad ļurbām piederēšot tā zeme. Viņu virsnieks

paciena, sevi slavēdams, katru dienu ļurbas ar elles putru. Ar to

viņš sagroza ļurbām galvas.

Kas vakar visai noļurbots,
Tiek šodien kardinālis;

Bet rīta atkal parļurbots,
Vissliktais ļurbu brālis.

Autors uzaicina biedroties, lai varētu turēties ļurbām pretī.
Vissekmīgākais ierocis šai cīņā gaisma. — Satirai maz literā-

riskas vērtības. Raganu rīcība ap katlu atgādina Velna bedri

Lāčplēsī.

No Vec-Piebalgas Pumpurs aizgāja uz Jumurdu par muiž-

un mežkungu. 1874. g. viņš pārcēlās uz Rīgu par Tomsona

mākslīgo mēslu fabrikas pārvaldnieku un par līdzstrādnieku

pie viņa dibinātā laikraksta Darba un zemkopības grāmatas
Vārpas. Še viņš nāca tuvos sakaros ar Ausekli, kas bija pie-
ņemts par skolotāju Tomsona fabrikas skolai. Tomsona uz-

ņēmumiem drīz vien izbeidzoties, Pumpurs palika bez vietas.

Viņš kopā ar Dīriķi 1875. g. atvēra grāmatu pārdotavu. Bet

ari tādā kārtā viņš nespēja iegūt nepieciešamos uzturas līdze-

kļus. Patlaban viņš bija ari apprecējies un nu atradās gluži
kritiskā stāvoklī.

Pumpurs tagad spēra ārkārtēju soli. Nevienam nekā nesa-

cīdams, jauno sieviņu un mazo dēliņu pamezdams, viņš 1876. g.
6. augustā atstāja Rīgu un ar mazu somiņu rokā un pār-

desmit rubļiem kabatā devās uz Stopiņu dzelzceļa staciju, kur
iesēdās vilcienā un brauca uz Maskavu.

Par savu izbraukumu no Latvijas Pumpurs ta raksta:

„Trešās klases vagonā iekāpis, skatījos pa logu: neviena pa-

zīstama; neviena roka nesniedzās man ardievu teikt; neviena ce-

pure nepacēlās, neviens lakatiņš nepavēdinā jās ... Trešais zvans,

skarbais lokomotīves svilpiens un — garais vilciens rit uz priekšu,

lēni, tad ātrāk un ātrāk, līdz suta kumeļš pūzdams, šņākdams pie-

ņemas savā pilnā skriešanā, un Daugavas krasti, pazīstamās mui-

žas un mājas, pakalni un lejas skrien gar acīm, gar vagona logiem

garām, liekas it kā es pats stāvētu uz vietas, bet Latvijas āre9,

pakalni un gravas bēg no manis projām un tālumā ietinas kā

miglainās segās. —
Vai tiešām Latvijas āres paliks priekš manis

aizsegtas uz mūžu? Tā domāju un, pāris asaru aizturēdams, no-

sēdos uz vagona sola."
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Maskavā Pumpurs uzmeklēja Brīvzemnieku. Vini ap-

spriedās, ko darīt. Izmēģinājies pie galdnieka, vēl ari citur pēc

nodarbošanās izstaigājies, Pumpurs pieteicās pie Slavu komi-

tejas priekšnieka Aksakova, lai viņu ieskaitītu cīņā pret turkiem

sūtāmos savvaļnieku pulkos, kas iet palīgā serbiem.

Pie Aksakova Pumpurs aizgāja kopā ar Brīvzemnieku. Sa-

tikšanos ar Aksakovu Pumpurs apraksta šā: „Pēc pieteikšanās
tikām drīzi no šveicara ievesti lielā greznā dzīvoklī un ielaisti

kādā istabā, kur pie liela rakstāmgalda, apkrauta ar dažādām

grāmatām un papīriem, sēdēja divi kungi, viens no tiem bija Aksa-

kovs, otrs viņa draugs un darba biedris Katkovs. Aksakovs pie-
cēlās un krievu valodā laipni jautāja pēc mūsu vajadzības; Br.

kungs tāpat krieviski atbildēja un uz mani norādīdams teica, ka

esot viņam pazīstams tautietis, latvietis no Rīgas, kurš vēloties ar

Krievijas volontāriem līdzi dalību ņem pie serbu tautas brīvības

kara. Aksakovs toreiz varēja būt ap 50 gadu vecs; viņš bija pārāk kā

vidēja auguma, plecīgs vīrs, ar pilnu bārzdu un kupliem gariem

matiem, īsts slavu tips. Ar savām tumšzilajām un dziļajām acīm

tas mani cieši uzlūkoja, tad uz Katkovu pagriezies teica: Rau, šis

jau ir trešais latvietis, kurš kā savvaļnieks uz Serbiju aiziet. Tie-

šām jāpriecājas, ka ari mūsu latvieši simpatizē ar slāviem." Tad

Aksakovs vaicāja Pumpuram, vai viņš no sirds pārliecināts, ka

labas lietas dēļ iet uz Serbiju. P. saka: „Ja agrāk vēl būtu šau-

bījies, tad šo tautas vīru uzlūkojot man visas šaubas izzuda, un

es droši atteicu: jā."

Pumpuru pieņēma par topogrāfu, pieskaitot virsnieku šķi-
rai. Dabūjis ceļa naudu (250 rubļus), viņš 1876. g. septembrī
aizbrauca uz dienvidiem.

Serbu-turku karam 1877. g. beidzoties, viņš iestājās par

vienkāršu kareivi kādā krievu kājnieku pulkā un pēc tam Ode-

sas junkurskolā, kuru nobeidza 1878. g.

Tā kā Pumpurs dienvidu klimatu nevarēja labi panest, viņu
1880. g. pārcēla uz Baltiju kādā rezerves bataljonā, kas

vēlāk izveidojās par Daugavgrīvas pulku. Še kalpodams, viņš

uzturējās dažādās vietās: Rīgā, Slokā, Poņeveža, Cēsis, Tēr-

batā, Dvinskā v. c. Viņš uzkalpoja līdz štabskapitana činai,
bet pēc kādiem gadiem vairs vecuma dēl nevarēja palikt kara

dienestā. Lai tiktu pie pilnas pensijas, viņu 1895. g. ieskaitīja

Daugavpils intendantūras valdē par karaspēka mantu izva-

dātāju. Kā tādam viņam bija jāuzņemas ceļojumi pa Eiropas

un Āzijas Krieviju, pa tāļajiem austrumiem, Kluso un Indijas

okeānu, Sueca kanāli.
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Baltijā, pēdējos gados pa laikam īpaši Daugavpilī uzturē-

damies, Pumpurs ņēma, kur vien varēja, dalību pie sabiedri-

skas dzīves. Daugavpilī nodibinājās latviešu saviesīga bie-

drība un kāds intelligento latviešu pulciņš. Pie tā piederēja

kooperātors V. Šiliņš, grāmattirgotājs A. Gulbis v. c. Pumpurs
še bija rosīgs dalībnieks. Viņš skaita gadus, kad dabūs kroņa

pensiju. Tad viņš nometīsies uz dzīvi kādā Baltijas stūrītī,
varbūt Rīgas tuvumā. „Tad vēl ar sirmiem matiem uzklau-

sīsim tautas balsi un domāsim un rakstīsim."

Bet iznāca citādi. 1902. g. pavasarī būtu beigušies kalpo-

jamie gadi. Bet 1901. g. rudenī Pumpurs, no Ķīnas Daugavpilī

pārbraucis, stipri saslima ar aso reimatismu. No brauciena

uz dienvidiem, lai dziedinātos, nekas neiznāca. Pabijis pāris

nedēļas Kemeros, viņš pārgāja uz Rīgas pilsētas slimnīcu, kur

mira Jāņu vakarā, 23. jūnijā (pēc vecā st.) 1902. g. Viņu pa-

glabāja Rīgas Jēzus kapos.

59. att. Pumpura rokraksts

Pumpura dzejas darbi nodaļas, tāpat ka viņa dzīve,

divos laikmetos: viņa jaunības un viņa vēlākā dzejā.
Par viņa jaunības dzeju uzskatāma tā, kas sacerēta

pirms viņa aizbraukuma no tēvijas uz Maskavu. No 1869. g. sāka

parādīties daži viņa dzejoli Baltijas Vēstnesī ar parakstu —rs.

Pirmais no tiem bija Hīna kaps (B. V. 8. nrā), turpmākais —

Austrums (11. nrā). Tie tūliņ vērsa uz sevi vispārēju vērību.

Tos lasīja, meklēt meklēja, mācījās no galvas. Še bija īsts
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dzejnieks, kas izsacīja jūtas, kādas bija aizņēmušas latviešu

intelligenci. Šķita uzceļamies tautas dzeja atjaunotā veidā.

Spožu tautas senatni tēlodama, tā ietvēra sevī visu to, ko

patlaban pārdzīvoja pie tautiskās apziņas nākušie latvieši. Pie

tādiem panākumiem tiek Pumpurs, ne meklēdams, vai gudro-
dams, bet vienīgi savai sajūsmai dodams izteiksmi. Viņš uz-

turas tautas vidū, kam viņas pagātne vēl dzīva, satiekas dienu

dienā ar tautas locekļiem, kas sajūsmināti par tautas nākotnes

ideāliem. Staigājot pa Vidzemi, dzird visur dziesmas, pie ku-

rām jāņem aktīva dalība, ari no sevis pa pantam, pa dzie-

smai klāt piemetot. Vaļas brīžos, viesībās rīko rotaļas, apdzie-
dāšanos, humoristiskus priekšnesumus. Tas aizrauj, lai dzīvotu

un radītu līdz.

Pašā vasaras kuplumā svinamas Vec-Piebalgā kādā no

visievērojamākajām dzimtām kāzas. Kā mērnieku un omulīgas
jautrības veicinātāju uz tām ielūdza ari Pumpuru. Par ciema

kukuli viņš nesa sev līdz kādu no savām dziesmām. Šoreiz tā

bija Stāsti manim, Daugaviņa. Šī ir vispopulārākā

Pumpura dziesma. Kādā ceļā tā pārgājusi tautā, par to pa-

stāsta Kaudzītes Matīss. Kāzās šo dāvanu saņēma, īpaši jaunā

paaudze, ar vislielāko dedzību un sirsnību. „Viņu dziedāja un

dziedāja neskaitāmas reizes un bez gala kā ar īpašu aizgrāb-

tību un beidzot lietoja par tekstu rotaļām un pat dziedamai

dejas mūzikai dažādās melodijās. Pēc tam drīz šī pati dzie-

smiņa skanēja visā Piebalgas apgabalā gan godībās, gan laukos;
iekam viņa parādījās Baltijas Vēstnesī 1869. gadā, tā bija pa-

zīstama jau plaši Vidzemē." Dzejnieka skats še, mīlestībā

vizēdams, virzās uz Daugavu, uz Gauju, un katrs priekšmets,

tēvijas upju krasti, viļņi, laivas, rozes, sevišķi zeltenes, no-

skaidrojas šai vizmā, kas pēdīgi apņem visu Latviju, kura

līgavas rotā nostājas priekšā.

No dzejoļiem izlasāmi Pumpura centienu mērķi.

Dzejolī Tautai Pumpurs liek latviešiem pie sirds, ka viņiem

jādomā savas domas, jārunā sava valoda, jādara savs

darbs, jādzied sava dziesma. Dzejolī Mūsu tautas dziesmas

(1870), kuru viņš uzlūko par pirmo sākumu latviešu tautiskas

dzejas laukā, viņš izceļ tautas dziesmu burvīgi skaisto pasauli,
kas aizrauj visus prātus, un skubina tas glabāt, kopt, turēt svē-

tas, ņemt dzejā par paraugu. Dzejolī Meklēsim dziesmas viņš

uzrāda, par ko dzied aizmirstajās tautas dziesmas: viena no

trim Līgas kalnā sēdošām dievu meitām dzied par juru un

laivu, par jūrnieku dzīvi, otra par arklu zelta lemešiem, par

zemkopju dzīvi, trešā par sauli, mēnesi un zvaigznēm. — Tau-

tas varoņu gars top dzīvs dzejoļos: Hīna kaps, Galva
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ar trim šķēpiem, sevišķi dzejoli Imanta. Pēdējais tika par sim-

bolu tautas nākotnes cerībām. Tautas ilgas pēc au-

strumiem, kur toreiz meklēja latviešu tautas pirmatni,
izskan dzejoļos Austrums, Austrums un Rietums. Tautas

liktenis tēlojas dziesmās Pastarīte, Bārenīte. Tautas skai-

stākie teiku tēli stājas priekšā dzejoļos Ziemeļa meita,
Saules meita un dievu dēli. Dabas dievinājums, pan-
teisms izsakās dzejoļos Mūsu Dievs, Svēts brīdis.

Pumpura jaunības laikmeta dzeju ceļ spēcīga sajūsma, kas

nes pāri va lod a s un ari dzejas technikas grumbu-

ļiem. Daudz vārdiem norautas galotnes (Un aizgrābs prāf
un sird'), dažiem nepareizs uzsvars (Tas viņas drīz sa dz i r d).

Atskaņas bieži vien neskaidras (gadā — galda, kalniem —

spārniem). Šādi grumbuļi tomēr nedara pa lielu lielai daļai

Pumpura dzeju par nebaudāmu.

Pumpuru aizrāva tautas dziesmu veikH aizplūstošā skaņa
un viņu melodijā viegli viļņojošās gleznas. Viņam izdevās uz

savu kokli izķert līdzīgas skaņas un viņu viļņos izradīt līdzīgas

gleznas. Turklāt viņam tā iepatikās dzejas mūzikā lais

jaukums, ka apņēmās tam par labu vēl vairāk darīt nekā

tautas dziesmās: viņš pielika atskaņas. Un nu dažs pants
un daža vesela dziesma dabūja, neskatoties uz misēkļiem

valodā, tādu mūzikālu jaukumu, ka aizkustina vissmalkākās

dvēseles stīgas (Mīļākai vakarā, Stāsti manim, Daugaviņa v. c).
Viss Pumpura dzejas daiļums mūzikālu jūsmu nests. Viņš
reti spēj prāta līdzekļiem dot saviem darbiem dzejas krāsu;
kur šis darbojas, tur viņa kokle stāv klusu. Tādi panti ir dze-

joļos Daugavas laivinieks, Tautiešiem svešumā; dzejolis

Jauna, taču veca mācība, viss tāds. Tās pašas mūzikālās

jūsmas viņam liedz ķerties pie stāstāmas vielas stingri episkas

apstrādāšanas. Kur viņš šādai vielai piegriežas, tur viņu tik

daudz nepievelk (ari Lāčplēsi neizņemot) tēli un formas, kā

spīdums un krāsas. Tādi krāsās mirdzoši gabali ir Dievu kāzas,
Imanta. Viņam iznāk ballādas, tā tad ne stingri episks dzejas
veids. (Sk. Teodora Mūsu taut. dzejas pamošanās, 15.)

- Mirdzošu krāsu mīlestība aizņem Pumpuru kā salda mū-

zika un modina viņā mūzikālās melodijas un motīvus. Nekur

nevarēja šī viņa īpašība atrast savai rosībai tik piemērotu

vietu, kā teiku senatnē. Viņš ķēries ari pie varoņu

teikas apstrādāšanas Lāčplēša epā. Tomēr ari še nav varoņa

raksturs, viņa darbi tie, kas viņu visvairāk pievelk, bet brī-

nišķas vietas un lietas, kas mirdz visādās krāsās. Tūliņ iesā-

kumā viņš lasītājus ieved zilajā debesu velvē, Pērkona brī-

nišķā pilī, kur mājo mūžīga gaisma. Pērkona sirmajiem zir-
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Potrimpam zirgi vaska dzeltenumā, kūlīšu rati zeltotiem stie-

briņu spieķiem; Autripam zvīņaini zirgi, zaļu niedru rati, sē-
deklis taisīts no gliemežu vākiem; Līgo un Puškaitim ziedaini

rati; spārnotiem zirgiem tie laižas pa varavīksnas vārtiem.

Tās ir mirdzošas krāsas. Tās redzam ari, kad Pumpurs ap-

raksta Staburadzes pili, Ziemeļa meitu, ledus pili, dimanta

kalnu. Te Pumpurs paceļas tikpat kā spārnos un viegli viegli
aizlido uz dzejas zemi.

Bet ja mitējas Pumpura mūzikālā sajūsma, kas šķetinās
melodijās un krāsās, tad Pumpuram dzejas nav. Viņam trūkst

spējas mierīgi un uzskatāmi tēlot darbību, zīmēt raksturus,
radīt plastiskas, savos norobežojumos noteiktas gleznas. Vi-

ņam vispār trūkst dzejnieka rutīnas, kas apzinīgi
izlieto mākslas līdzekļus un ar nodomu sasniedz zināmu iespai-
du. Šīs rutīnas trūkums redzams ari tādos dzejoļos, kas ra-

dušies patiesā sajūsmā; tas parādās vārdu saīsinājumos, nepa-

reizā uzsvarā un citādi. (Sk. Teodora Tautas rakstnieki. 83—84.)

Pumpura vēlākajai dzejai nav vispār vairs tās

vērtības, kas viņa agrākajai. Svešumā aizejot, viņa kokle no-

skaņojas. Dzīvā kopības sajūtā ar savu tautu viņš bija radījis,

devis izteiksmi nevien savai, bet ari savas apkārtnes sajūsmai;

nu viņš bija izrauts no šī līdzradošā apvidus, un viņa dzejas
avoti apsīkst. Viņam paliek atmiņas un viņa ideāli, kas viņam

neļauj gluži apklust, dod viņa domām vienumēr zināmu spo-

žumu, lai ari tikai reti pacel īstas mākslas augstumā, un viņu

skubina papildināt un noslēgt savu mūža darbu. Atmiņas un

domas par tēviju viņu nodarbina svešumā; pie savu darbu

nokārtojuma viņš ķeras, kad viņš atkal pārnācis dzimtenē.

Kad viņš nonāk svešumā, lielpilsētā Maskava, viņš

tūliņ attēlo savus iespaidus. „Kur pilsēta lepna mirdz grez-

numā, Kāds ceļotājs staigā pa ielām." Bet drīz vien viņš no-

virza acis no torņu zelta, no apkārtnes spožuma, noiet vien-

tuļā vietā un sapņo par tālo dzimteni, redz Daugavu, pie tas

līgavu miršu kroni galvā, stājas ar viņu pie altāra, kur viņus
salaulā. „Te — ceļotājs mostas un atkal sak ciest." — Pie Do-

navas viņš dzird dziedam serbu kareivjus par senatni, tautas

varoņiem, „slavoņu" izkarojamo brīvību. Prozaiski viņš saka:

Ari vardi starpa maisa9,

Kurus gandrīz saprotu;
Lai gan ausis pirmreiz klausās

Serbu tautas valodu.

Viņā mostas jutas, it kā viņam ar to visu būtu tuvs sakars,

mostas domas, ka ari leišu-latviešu tautas minušas šos krā-

235
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stus, ka liktenis šim agrāk viena kopība dzīvojošam tautām,

slāviem, leišiem, latviešiem, atnesīs jaunu laiku brīvību.

Viņš seko visam, kas Latvijā notiek, un to at-

zīmē. Tādā kārtā dažs viņa dzejas gabals atgādina rīmju

elironikas. Jaunu gadu Odesā uzņemdams, viņš par latviešu

dzīvi un centieniem notecējuša gadā sniedz dzejolī Jaunam

gadam 1878. šādas ziņas: latvieši pie Melnās jūras kāvušies

pašās karstākās ugunīs; latviešu kuģis pa Ziemeļu ledus jūru
aizbraucis līdz tālajai Sibirijai; latviešu jaunekli studē lielajās

Pēterburgas, Maskavas, Tērbatas augstskolās; latvieši izcī-

nījuši dalību Rīgas pilsētas valdē.

Svešumā viņu 1879. g. pārsteidz vēsts par viņa drauga
un tuvākā centienu biedra Ausekļa nāvi un viņš atmiņās

pārdzīvo Lielvārdē, Ķeguma (Daugavas krāces) tuvumā (sk.
60. att.), kopīgi pavadītos brīžus, kad viņu garā un darbos cēlās

augšā uz jaunu dzīvi tautas dzeja, tautas teikas. Tas ir gabals
no viņa un tautas gara vēstures.

Viņam sirds nesas aiziet vēl tāļāk atpakaļ, bērnībā,
un no turienes izvērpināt savu mūža pavedienu. Viņš atceras

(Teiku vācelīte 1878) Mīļo māti, no kuras viņš rudens veļu va-

karos noklausījies daždažādas teikas, kas viņā pārvērtušās

par lieliem, jaukiem sapņiem. No tiem viņš nav varējis atrai-

sīties ari liels izaudzis, daudzkārt aizmirsdams savu tiešo pie-
nākumu un no citiem saņemdams pārmetumus par vieglprātību.
Bet viņš atradis apslēptu mantu, pēc kā citi velti meklējuši:
tautisku dzeju. To saņemdami cilvēki sapņotājam piedos par

viņa maldībām un kļūdām.

Atkal dzimtenē būdams, viņš ņem dalību pie pla-
šākiem tautas rīkojumiem un kopo savus darbus. Viņš sēž pie

galda otros, trešos un ceturtos (1880., 1888. un 1895. g.) dziesmu

svētkos, kur dzied viņa sacerētās galda dziesmas. Tām, tāpat
kā viņa agrākām, sevišķi Rīgas latviešu biedrībai veltītām,

galda un svētku dziesmām, ir norobežots gadījuma raksturs bez

plašākas nozīmes un paliekamas mākslas vērtības.

Uz trešajiem dziesmu svētkiem 1888. g.,

viņš noslēdza un izdeva savu epu Lāčplēsi, 1890. g. savu dzejoju

sakopojumu Tēvijā un svešumā. Laikā, kas bija gājis pāri

pirmajām svaigajām tautības nojausmām, tās bija zināmā mērā

skaņas no pagātnes. Šiem darbiem, kuros uzejama īsta, ne-

nīkstama dzeja, bija ari sava vēsturiska nozīme, uz ko dzej-
nieks aizrādīja viņu priekšvārdos. Pumpurs, kas likās pilnīgi

apklusis un no tautas acīm pazudis, atkal parādījās līdz ar

teiku varoņiem sabiedrībā, kas arvienu vairāk piegriezās
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dienas uzdevumiem, atdzīvinādams interesi par tautas sen-

dienām un atmodas laika pirmajiem sapņiem.

60. att. Ķeguma krāce Daugavaā

levērojamākais un plašākais no Pumpura dzejas darbiem

ir viņa Lāčplēsis. Tas ir eps, kas sacerēts uz tautas teikas

pamata. Lielvārdes apgabalā noklausītā Lāčplēša teika stāsta

par varoni, kas no lāča mātes mantojis lāča ausis un lielu
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spēku, iztīrījis apkārtni no plēsīgiem zvēriem, bijis par pārcē-
lāju pie Daugavas, kur airiem salūztot airējis plaukstām, kal-

pojis pie kāda kunga par puisi, lāčiem ardams, Velna dzirna-

vās kviešus maldams, nogrimušo pili uzceldams, milzi aizdzī-

dams, atsvabina zemi no visādiem mošķiem un briesmoņiem,
dabū kunga meitu par sievu un pēdīgi, cīnīdamies ar raganas

dēlu, kas nocērt viņa ausis, kurās viņa spēks, kopā ar savu

pretinieku iegāžas Daugavas atvarā.

Šo teiku Pumpurs saistījis kopā ar citām (par nogrimušo

pili, par raganām, par Ziemelmeitu, par apburto salu), ar no-

tikumiem no vēstures, darbību pārceldams vācu atnākšanas

laikā uz Baltiju, un ar izdomātiem gadījumiem. No teiku stip-
rinieka Pumpurs Lāčplēsi pārvērtis par vēsturisku varoni, kas

aizsargā tēviju no ienaidniekiem. Tam blakām viņš nostāda

personas no vēstures (Diterichu, Kaupu) un no fantāzijas tēlo-

jumiem (Spīdolu, Laimdotu).

Gadījumi un tēli saistās ap galveno varoni par sakarīgu

dzejas darbu. Lāčplēsis, dievu izredzēts par glābēju savai

tautai, uzaug pie Lielvārža, kas viņu sūta uz Burtnieku pili mā-

cīties gudrībās. Uzceldams gaismā nogrimušo pili un izcīnī-

jies ar igauņiem, viņš iemanto Burtnieka meitas Laimdotas

roku. Bet viņa ienaidnieki viņus izšķir, aizvezdami viņa līgavu

uz Vāczemi, tā ka viņam, to meklējot, ilgi jāmaldās pa jūru,
jāpieredz daudz briesmu un brīnumu, līdz viņš pārved Laimdotu

dzimtenē, cīnās sekmīgi ar ienaidniekiem, bet dabū galu no

tumšā bruņinieka.

Epa darbība attēlota 6 dziedājumos. levada dziedājuma

vesta par dievu sapulci, kur spriež par Baltijas likteni. Tālāk

parādās kopā ar Lielvārdi Lāčplēsis, kurš nākošā dienā dodas uz

Burtniekiem. Ceļā viņš iegriežas Aizkraukles pilī, kur iepazīstas

ar Aizkraukļa meitu Spīdolu. Ar šo, kas vēlāk izrādās par ra-

ganu, viņš bluķī notiek Velna bedrē. Še viņš novēro raganu rī-

cību, Līkcepuri, Kangaru, kas, no nāves glābdamies, nozvēr palikt

pār savas tautas nodevēju. Atpakaļ laižoties, Spīdola bluķi ar

Lāčplēsi nomet Daugavas atvarā, kur Staburadze un viņas audzēk-

ne Laimdota viņu izglābj. Satikdams Koknesi, viņš dodas tāļāk uz

Burtnieku pili. Pa tam Spīdola un Kangars uzmusina igauņus

uz karu un atvēstī Kalapuisi. Lāčplēsis to pārvar, uzceļ nogri-

mušo Burtnieku pili un saderinās ar Laimdotu. Bet veļu naktī

Laimdota ar Kangaru pazūd. Lāčplēsis brauc tos meklēt, atrod

pēc daudz pārdzīvojumiem pārakmeņotus apburtā jūras salā un

ar burvja spieķa palīdzību tos pieceļ. Spīdola atsakās no visa

ļauna un saderinās ar Koknesi. Baltijā Jāņu nakti pārnākdams,

Lāčplēsis to atrod pa lielai daļai ienaidnieku rokas, cīnās ar tiem,
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aizdzen tos no Turaidas un Lielvārdes. Lāčplēsis nometas ar

Laimdotu Lielvārdē uz dzīvi. Līdz ar citiem pie viņa ierodas

tumšais bruņinieks, kas no Kangara izzinājis, ka Lāčplēša spēks

pastāv viņa lāča ausīs, un izaicina viņu uz cīņu. Cīnīdamies viņi

noveļas Daugavā. Laivinieki, braukdami pa Daugavu, laiku no

laika redz pusnaktī krastā cīkstamies divus vīrus un iegāžamies

upes dzelmē. Viņi tic, ka Lāčplēsis reiz savu ienaidnieku vienu

pašu nogrudīs leja.

Epa dzejas stils nav viscaur vienāds. Pirmajos trīs

dziedājumos tas dziji tēlojošs, pēdējos stipri prozaisks; katra

no šīm daļām, kā liekas, pieder dzejnieka dažādiem darbības

laikmetiem. Pantmērs lietots dažāds; tikai retās vietās tas

pieslienas tautas dziesmām. Daži tēli un skati nostādīti acu

priekšā ar sevišķu mīlestību un dziļu izjūtu. No Spīdolas
iziet burvīgi valdzinošs spēks; tā, ar pašu nelabo sakara stā-

vēdama, reizē atbaida un aizrauj. Laimdota ir pretējas

dabas: no viņas izstaro kaut kas gaišs, skaidrs, dievišķs. Viņu

apkārtne izcel katras īpatnību. Velna bedre, kur rīkojas Spī-

dola, ir briesmīga burveklu vieta, ellišķi krāšņa un šaušalīga.

Staburadzes mājoklis, kur dzīvo Laimdota, ir pilns maigas

gaismas, kas zilganota spīd cauri kristalla sienam. Jura uz-

ejam viņas jaukos un pievilcīgos, gan ari nejaukos un atbai-

došos ziemeļu brīnumus. Tur skatam Ziemeļmeitu, ledus pili,

dimantkalnu, bet satiekam ari sumpurņus, raganas, jodus trim,

sešām un deviņām galvām. Apdziedātas veco latviešu piemiņu

svinības un godības: veļu nakts, Jāņu nakts, kazas. Zīmīgus

gudrības vārdus Lāčplēsis dzird no Lielvārža un lasa veco

burtnieku tīstokļos.

Lāčplēsī attēlota vecu vecā cīņa starp gaismu

un tumsību. Lāčplēsim šai cīņā par gaismu nostājoties

vēsturiski noteiktā vietā, kur līdz ar viņu stāvēja visi pie ap-

ziņas nākušie latvieši, ieplūst šai darbā neiznīcīga dzīvība.

Pumpurs savu Lāčplēsi grāmatas titulā nosaucis par tau-

tas epu, pēc tautas teikām sacerētu. Grāmatas priekšvārdā

viņš to dēvē par episku dziesmu, tāpēc ka še apstrādāts tikai ma-

zums tautas teiku. Ja radīšoties vairāk tādu dziesmu, tad varēšot

no tām sastādīt un apstrādāt tautas epu. Tomēr viņš nešaubās,

ka latvieši turpmāk pasniegs tautas epu, kas stājas blakām in-

diešu, persiešu, grieķu un ģermāņu tautas epiem. — Šīs domas, ko

toreiz latviešu vidū sastopam ne pie Pumpura vien, ir maldīgas.

Tautas epi ceļas pašā tautā. Lai ari par teiku veidotājiem dzejā

būtu atsevišķi dzejnieki, tomēr viņi kā tādi ir savas tautas domu

izteicēji, kuriem tauta līdz rada un kuru darbu tā uzņem un tāļāk
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veido. No Pumpura Lāčplēša bija latviešu tautas garā maz: tādā

veidā nav atrodami tautā ne saturs, ne tēli, ne izteiksme. Tautā

nav uzejams neviens gabals, neviens pants no Lāčplēša kā episka

dzeja. Ir dažās tautās celti klajā tautas epi ari jaunākos laikos,

bet tādā kārtā, ka to, kas tautā bija, sakopoja, gan pa daļai to

papildinot. Somu pētnieks un dzejnieks Lonrots sastādīja no somu

tautā salasītiem dziedājumiem (rūnām) somu tautas epu

Kalevalu, kas pirmā, nepilnīgā izdevumā iznāca 1835. g. un

gandrīz divreiz paplašinātā veidā, sastāvošs no 50 rūnām ar gan-

drīz 23.000 pantiem (rindām) tika izdots 1849. g. Tikai daži no

šiem pantiem paša sastādītāja iemetināti. Igauņu pētnieks Kreuc-

valds sastādīja pa daļai no igauņu tautā atrastiem episkiem dzie-

dājumiem igauņu epu Kalevipoegu, no kā i/nāca pirmā

burtnīca 1857. g. un viss darbs 1861. g. No 19.000 pantiem (rin-

dām) še ir 7600 pantu īsa, no tautas mutes uzrakstīta teksta. Kāda

daļa še Kaleva teikas tautas dzejai piemērota pārdzejojuma. Ir

tad zināms pamats, ari šo darbu dēvēt par tautas epu. Pumpura

Lāčplēsim šāda pamata nav. Abi pieminētie epi tulkoti un iznā-

kuši tagad ari latviski: somu Kalevala (1924) un igauņu Kalevi-

poegs (1929).

Pumpura prozas darbi nāk vēlāk klajā nekā viņa

dzeja. Pirmais no tiem No Daugavas līdz Donavai parādījās

Mājas Viesa literāriskajā pielikumā 1894. g., raksts Austrumā,
aiz zemēm, jūrām M. V. Mēnešrakstā 1900. g. un stāsts Kurmis

pēc Pumpura nāves Dzimtenes Vēstnesī 1911. g. Šais rakstos

dzejnieks sniedz gabalus no paša dzīves un centieniem.

No Daugavas līdz Donavai un Austrumā, aiz zemēm, jūrām
ir ceļojumu apraksti: pirmais par ceļojumu no Rīgas

uz Maskavu un Serbiju, otrs no Odesas pa Melno, Marmora,

Vidus, Sarkano un Indijas jūru. Par otru uzrakstīts tikai pāris

lapu garš sākums. — Ceļojums uz Maskavu un Serbiju notiek

serbu-turku kara laikā, sākas 6. augustā 1876. g. izbraucot no

Rīgas un beidzas 10. febr. 1877. g., atstājot Belgradi. Apraksts

apņem 5 nodaļas: Maskavā, Kišiņevā, Pār Krievijas valsts

robežām, Kara posta sliedes, Belgradē. Pumpurs še apraksta

savas dzīves lielāko krizi, savus pārdzīvojumus un novēroju-

mus svešumā. Visur viņu pavada domas par Latviju. Redzē-

dams, ka Serbijā daudz brīvas, neapdzīvotas zemes, viņš liek

Serbijas iekšlietu ministrim priekšā, tur nodibināt latviešu ko-

loniju, kas lai lauksaimniecībā derētu serbiem par paraugu.

Bet serbu tautas vietnieki (skupčina) priekšlikumu atraida, sa-

cīdami: „Visa zeme pieder serbu tautai; šo pamata likumu

utzurēdami, mēs neviena cittautieša savā zemē neielaižam. Ja
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mums ir brivzeme, tad ta lai paliek brīva tik ilgam, kamēr viņas
mums pašiem vajadzēs."

Kurmis ir stāsts, kas palicis nepabeigts; pabeigtās

pirmās divi nodaļas, trešā iesākta. Še sastopam Pumpura bēr-

nības paziņas: Dugaju, Puigu. Viņiem pievienojas Kurmis.

Šie ir zināmā mērā tautas varoņi, kuros parādās tautas spēks,
brašums, drosme, cēlsirdība ari grūtajos klaušu laikos. Kurmis

vairās no krievu ķērējiem, kas viņu grib noņemt rekrūšos.

Pagastvecāko, kas viņu dzenas sagūstīt, viņš pasit. Kad vēlāk

viņu, saķertu un sasietu, muižas piķieris nicina un apvaino,
viņš izrauj rokas no cilpām un ar cieto striķi dod piķierim tādu

belzienu pa ģīmi, ka tas vaimanādams ieskrien kaktā. Viņš
nu varētu bēgt, bet viņš ķērējiem labprātīgi padodas. Viņš

grib būt brīvs no saviem ienaidniekiem, no viņu un citas var-

mācības. Viņš saviem biedriem saka: „Ja nāks mūsu zemei

brīvi laiki, tad ticiet droši, ka ari Kurmis dzimtenē ieradīsies,
un tad parādīsim darbos, ka esam vērti labāka likteņa." Vēlāk

viņu redzam kādā klostera slimnīcā Parīzē, tad laupītāju vidū.

Pumpurs, kā redzams, gribējis latviešu senlaiku varonim Lāč-

plēsim nostādīt blakus latviešu varoni no klaušu laikiem.

Literātūra: Andreja Pumpura raksti, papriekšu A.

Gulbja 1904. g., tad K. Bērziņa apgādībā, Rīga 1912. Ar dzīves

aprakstu no J. Kalniņa. — Jaunizdevums: A. P. Raksti. Dzīvi un

darbus apcerējis R. Klaustiņš. I, 11, 3. izdev., Rīgā 1925; saīsināts

izdev., A. P. Izlasīti raksti, Rīgā 1927. — R. Klaustiini P. dzīvē un

darbā. Rīgā 1911. — Kaudzītes Matīsa A. P., Jauna Raža VI,

1902. — Tā paša, A. P., Atmiņas etc. I, 167, Rīgā 1924. — Teodora

P. dzeja, Tautas rakstnieki, Rīgā 1913. —
A. Niedras A. Pumpura

Lāčplēsis kā romantisma piemērs, Pēterburgas Avīžu pielikums
1902.

— A. Alūnāna Virsnieks A. P., levērojami latvieši I, Jelgavā

1887, 25—29. — Līgotņu Jēkaba Raksturīgākās līnijas A. P. cilvē-

cīgā sejā, Latvju Grāmata 1927, 4/5. burtn.

6. AUSEKLIS

Pumpurs nodzīvoja daudz ilgākus gadus, agrāk dzima un

vēlāk mira, par Ausekli. Ja atskaitām nost bērnību un agro

jaunību, kad cilvēks nav patstāvīga darba _stradatajsL
tad

Pumpura darba mūžs pārsniedz Ausekļa mūžu četrkārtīgi.

Pumpurs samērā vēlu apzinājās savas dzejnieka spējas un uz-

devumus. Viņš nāk tautā ar dažiem dzejoļiem pazīstams tikai

mazliet agrāk kā Auseklis. Viņi viens otram tuvinājās Liel-

vārdē un Rīgā. Vienā kā otrā vietā viņi dabūja ierosinājumus,
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kas noteica vinu dzejas virzienu. Lielvārde ta bija pati tauta,

kas viņiem savas dziesmu un teiku balvas noklāja priekša,

viņus saistīdama pie sevis. Ķeguma krāce Daugava likās abiem

draugiem čukstam (Pumpura Mīla drauga piemiņai):

\Y jums ieti teiku dēli

SveŠU tautu bildināt

Daugaviņas krastos veli

Daudz var teiku ritināt.

Rīga pirmie vispārējie latviešu dziesmu svētki, latviešu

tautas dziesmu uzvaras svētki, veda abus dzejniekus pie pil-

nīgas pārliecības, ka atnā-

cis latviešu tautas dzejas

renesanses laiks. Ausekli

aizņēma tautiskie centieni

un tautiskā sajūsma, kas

patlaban Rīgā izpaudās

nacionālā organizācijā un

laikrakstā (1869. g.), kad

viņš ka jauneklis saka ska-

tīties pasaulē. Viņš dar-

bam tautas labā_ nodevās

ar visu sirdi kā galvena-

jam, visu citu uzlūkodams

par mazāk svarīgu. Tāpēc

viņš nepilnu desmit gadu
laikā sasniedza ne mazā-

kus panākumus kā Pum-

purs daudz ilgākos gados.
Krogzemju Mi-

kus, dzejnieks Auseklis,
dzimis 18. (6.) sept. 1850.

g. Ungurpils Sīpolos, Alo-

jas draudzē, apgabalā, kas

gul tuvu igauņu robežām

un ko agrāk apdzīvojuši
lībieši. Viņa tēvs saim-

nieks, kas Sīpolos bija ie-

nācis. Mājas stāv savrup,

līdzenā vietā, kur tek

61. att. Auseklis

cauri maza upīte; aiz druvām birztalas, kas vienā

pusē pienāk mājām tuvu. Še Mikus vientulīgi node-

vās dabas iespaidiem. Pirmās skolas mācības viņš baudīja
Alojas un vēlāk Dikļu draudzes skolā. Lai ietiktu Valkas drau-
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dzes skolotāju seminārā, viņš 1867. g. aizgāja sagatavoties uz

Erglu draudzes skolu, kur par skolotāju bija Tērauds. Starp
Krogzemju Mikus skolas biedriem še atrodam Jurjānu Andrēju.
Valkas seminārā Krogzemis mācījās no augusta 1868. g. līdz

jūnijam 1871. g. Cimzes vadībā.

_Semināru beidzis, viņš darbojās Vidzemē vienā
otrā vietā par skolotāju, nekur ilgi nepastāvēdams. Vispirms

viņš ir divus mēnešus par palīga skolotāju Jaun-Piebalgas
draudzes skolā. Par kādu atklātībā turētu ruņu viņu mācītājs
piespieda aiziet. 1872. gada pirmajā pusē viņš bija par palīga
skolotāju Cēsu draudzes skolā.

Šī gada vasarā viņš apceļo Vidzemi un nonāk Liel-

vārdē, kur viņu draudzes skolotājs Neilands pieņem par pa-

līgu. Še, kur bija vairāk nekā citur uzglabājušās latviešu se-

natnes ierašas un gara mantas, Auseklis saņēma tieši no tautas

pirmos stipros ierosinājumus, kas viņam lika jo dziļi nogremdē-
ties tautas dzejas būtībā un to uzlūkot par savu vienīgo paraugu

dzejiskā radīšanā. Še viņš ari satikās ar savu tuvāko centienu

biedru Pumpuru. Auseklis Lielvārdi nosauc par senlaiku lietu

un piemiņas krātuvi. Tur viņš savāc tautas gara mantas, ko

pa daļai tūliņ laiž klajā Baltijas Vēstnesī; citas vēlāk nāk rokās

tautas gara mantu sakopotājiem (Brīvzemniekam, Baronam).

Auseklis raksturo (Vēstulēs iz Lielvārdes 1873) 1 i clv ār-

dies us sekosi: „Lielvārdieši vēl šo baltu dienu ar dabu stāv

sadzīvē un sadraudzībā. Tie sarunājas ar visām dabas lietām,

apdzied katru saules stariņu, katru ūdens burbulīti, katru stādiņu,

katru putniņu, ar vārdu: viņi runā un prāto gudri, dzied jauki,

jautri un mudri no tās mātes, no kā visi dzīvnieki iezīž spēkus,

priekus, līgsmību un mīlestību. Un tā māte ir — daba. Dabas

'grozīgā sega groza ari cilvēka domas un jūtas. Kad Sniega māte

projām šmauc, kad Miega māte dzīvos trauc, kad Dabas mātes

krūts jau riet un kad pie viņas visi spēkus iezīst iet, tad ari liel-

vārdiešiem mostas pavisam cita, jauna, jautra dzīvība. Sasiluši

dziesmu leja sāk atkal trīcēt un līgot no dziesmu skaņas. Saldas

pavasara vēsmiņas un mīlīgas smaršīgas dziesmiņas izpurina no

dziesmu vītoliem pa ziemu sabēgušas, apklusušas dziesmas, ko

sainītis tautu dēliem pieguļā, tautu meitām druviņā, ganiņiem

pļaviņā un mežmalā paņēmis. — Kur daudz dziesmu, gudrības

teikumu, stāstu un pasaku, tur ari daudz dziesmu sacerētāju,

prātnieku, stāstu veču un pasaku veceņu. Tādu Lielvārdē vēl

tagad diezgan. Te var atrast večus, kas tā māk gudrot un prātot,
ka pat Sokrātam, Platonam un citiem veclaiku gudriem nebūtu jā-
kaunas viņu izteikumus dzirdot. Pats Oidips viņu dziļās mīklas

neuzminētu."
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Ari dabāLielvārdē atzīmējas Latvijas īpatnības un daiļumi.
Cauri tek Daugava, kurā attīstās Ķeguma krāce. Trīs verstis

no skolas ir Kaibalas, upīte ar trim dievozolu celmiem. Pašā

tuvumā ir Lielvārdes pils dārzs ar pils drupām.

Auseklis aiziet no Lielvārdes uz Rīgu martā 1874. g. par

skolotāju Tomsona fabrikas skolā, tomēr, Tomsona uzņēmu-

miem drīz vien apstājoties, nedabū še ilgi darboties. Viņš pa-

liek bez vietas. Gan viņš šur tur pieteicas, bet nekur viņa ne-

pieņem; viņa tautiskie centieni, kas bija tikuši zināmi, viņam

aizsprosto ceļu.

Auseklis 1874. gada rudenī atstāj Latviju un dodas uz

Pēter p i 1 i, kur viņa draugi un cienītāji viņam bija gādā-
juši vietu pie tā sauktās Angļu skolas, kurā jau strādāja pāris
latviešu. Pēterpilī darbojās un savā starpā pulcējās daži pa-

zīstami latvieši, to starpā: Baumaņu Kārlis, A. Vebers, Kažoku

Dāvis, M. Klusiņš, vēlāk Jurjānu Andrējs, Stērstu Andrējs (sk.
62. att.). Pie šī pulciņa ņēma dalību ari Auseklis, tuvākos saka-

ros nākdams ar Baumaņu Kārli un Jurjānu Andrēju. Skolas

darbus veicot, atlika vaļas ari literatūrai. 1876. g. Auseklis

pieņēma vietu Maija un vēlāk Vīdemaņa ģimnāzijā. Še viņam
bija lielāka alga un vairāk darba, tā ka maz varēja pietikt pie
rakstniecības. Tomēr viņš darīja, ko spēja: sastādīja kopā
ar Baumaņu Kārli, kas gādāja par mūziku, skolas dziesmu grā-
matu (par kuras likteni turpmāk nekas nav zināms), Paidago-

ģisku gada grāmatu 1876. gadam, Baltijas gruntnieku-saim-

nieku-pagastu valdību v. c. Kalendāru 1879. gadam. Te bija

jāpārtrauc visi darbi. 1879. gada sākumā viņš sasirga ar tīfu,
tika ievietots slimnīcā, kur mira 6. februārī (25. janvārī). Viņa
miesas pārveda uz Rīgu un no turienes, lielam laužu pulkam iz-

vadot, uz dzimteni, kur tās paglabāja Alojas draudzes kapsētā.
Še viņam uzcēla pieminekli (sk. 63. att.).

Auseklis ir, atšķiroties no Pumpura, vientulīgs do-

mātājs un sapņotājs. Jau bērnībā nesastopam viņu

(kā Pumpuru) rotaļu biedru vidū, bet vienatnē klejojam gar

strautiņu, pa birzīm, mauriņā atgāzušos stundām klausāmies

putnu dziesmās, lapu drebēšanā, meža šalkoņā, kas viņam skan

kā brīnišķi stāsti. Teiku māmiņas (Pumpura Mīļās mātes)
vietā viņam Dabas māmiņa. Ērgļos skolā iedams, viņš (pēc
Jurjānu Andrēja liecības) mīl vientulību un dabas jaukumus.

Apmeklējot semināru Valkas tuvumā, kur viņu nekādi dabas

jaukumi nevilina, viņu redz pieķeramies savai otrai vientulības

biedrenei: grāmatai. Ari mācības stundās viņš no tās nešķi-

ras: skolotāji viņu bieži vien pieķer pie kāda veca latviešu
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rakstnieka lasīšanas. Lielvārde bija viņa mijakas vietas ziemu?

viņa darba istaba, vasaru skolas dārza lapene.

Ari sabiedrība viņš bija domātājs, sapņotājs. Viņš-
no tās nebēdza, bet neuzmeklēja to nekad laika kavēkļa dēļ.

Viņš tanī gāja, lai tur kaut ko

nestu, ko vienatnē savās domās,

bija izlolojis, vai lai no turienes

kaut ko saņemtu, kas viņa īpat-

nējai gara dzīvei dotu vielu un

jaunus ierosinājumus. Viņš
paliek (Lielvārdē) savu skol-

nieku vidū līdz pusnaktij, lai no

viņiem noklausītos tautas

dziesmas, teikas un pasakas.
Viņš apmeklē izrīkojumus, kon-

certus, teātrus, tur ruņas un

priekšlasījumus. Viņš gribētu
tos ideālus, ko viņš sevī iztēlo-

jas, spodrina un glabā, labprāt
iedēstīt sabiedrībā, visā tautā,
un ir aplaimots, ja viņam sajūs-
ma par tiem kaut kur dveš

pretī. Bet viņš redz, ka tikai šur

tur kādi pie tiem piesniedzas_
Viņa sabiedrības ideāli nesa-

skan ar sabiedrības pašas do-

mām un tieksmēm; viņš jūtas,

vienā otrā vietā no sabiedrības

izstumts (tā Jaun-Piebalgā);

63. att. Ausekļa piemineklis

viņa sabiedrībai nodomātie izdevumi, viņa kalendāri, paliek

neizpirkti. Viņa cildītie ideāli pieder nākotnei. Pie tiem ari

turpmāk sabiedriskie darbinieki vienā otrā reizē atgriežas, gan

lai vairāk par tiem sajūsminātos, neka lai tos izvestu dzīvē.

Ari Lielvārdē, kur Auseklis tik daudz no tautas pašas man-

tojis, un kuras iedzīvotājus, kā seno mantu glabātājus Un kopējus,

viņš tik augstu ciena, viņš uzdūries uz gara trulību, uz augstāku
centienu trūkumu. Kā Pumpurs Piebalgā sacer satiru par ļurbu

valsti, tā Auseklis raksta satiru par lielvārdiešiem. Viņa līdz pē-

dējam laikam neiespiestos rakstos uzglabājusies kāda kupleja. Tā

sākas (Latvju Grāmata 1923, I, 27):

Ka citur spēle teātri,

To sen jau daudzina, traļa?
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Bet rnusu mīļa Lielvārde

To skat tik krodziņā, traļa!

Starp mums dažs labs gan pulējas,
Priekš teātera darbojas,
Bet — lika drusku pagaidīt,
Bet lika — līdz šo baltu dienu pagaidīt,
Kamēr nu veco Midzeni no kroga dabūja laukā.

Autors cer, ka krogi tukšosies, teātri pildīsies, tautieši biedrosies

uz labiem darbiem. Bet tas būs drusku jāgaida,— būs ilgi jā-
gaida.

Vientulībā rodas un nogatavojas ari Ausekļa dzeja. Cil-

vēkiem, kas ar vinu dzīvo kopā, paliek noslēpums, ka viņš ir

dzejnieks, lai gan tie viņā novēro kaut ko īpatnīgu. Mācītājs
Ulmanis saka vēlākajiem semi-

nāra audzēkņiem, ka Auseklis

gan dzejojis jau Valkas semi-

nārā būdams, lai gan viņš sa-

vus mēģinājumus nevienam nav

rādījis. Cēsu draudzes skolo-

tājs (Zēbode), pie kura viņš bija
īsu laiku par palīgu, atrod Au-

sekli par tādu ērmotu un saka:

„Ja, kas toreiz būtu no viņa do-

mājis, ka viņam tāds dzejas

spēks piemājo!" Tomēr viņš tai

pašā laikā gatavo savu pirmo
dzejoļu krājumu, kuru noslēdz

savā dzimumdienā 1872. g. Viņš
ari še, savas meitiņas tautā rai-

dīdams, paliek kautrīgi savrup.
Pec dzejnieka pavadāmiem
vārdiem, ko viņš tām dod pūrā,
Pērkons biauks vedībās, Lai-

mes māte precībās, Auseklītis
— panākšņos. Kad dzejoļu
krājums Dzejas no Ausekļa (sk.
64. att.) iznāca 1873. g. pirmajā

64. att. Dzejas no Ausekļa
titullapa

pusē, tad dzejnieka pazīstamajiem tas bija pārsteigums. Gan

bija parādījušies no Krogzemju Mikus Baltijas Vēstnesī kādi

plašāki ziņojumi un citi raksti (tā Vēstule iz Cēsīm 1_872._g.),
bet Ausekļa vēl neviens nepazina. Latviešu dzejas apvārsnī tas

pēkšņi iemirdzējās un izlēja tautā neiznīcīgu spožumu.

Še novērojama Ausekļa dzejas īpatnība. Kamēr



Dailrakstniecība

248

Pumpurs rada tiešā kopsajiltā ar tautu, ceļ savus darbus rok-

rakstā saviem biedriem priekšā, vai laiž tos tūliņ tautā, dažus

vēl neiespiestus, dažus laikrakstā līdz ar visjaunākām dienas

ziņām, Auseklis paliek, savus darbus sacerēdams, viens, iznēsā

tos sevī un pie sevis ilgāku laiku, pirms tos nodod atklātībai.

Pumpuram nav ne vaļas, ne iespējas, pie saviem darbiem pēc

pirmā uzmetinājumā daudz ko grozīt vai slīpēt; Auseklis tos

vairākkārt pārstrādā.
Lai paraugāmies, kā rodas Dievozolu trijotne.

Lielvārdē būdams, dzejnieks aizstaigā uz tuvo Kaibalu un atrod

tur trīs lielus ozolu celmus. Laužu teikas stāsta, ka še bijusi
senāk lībiešu un vēlāk latviešu upuru vieta; lielvārdieši zem

šiem ozoliem vēl nesen ziedojuši. Muižas īpašniece tos tādēļ
likusi nocirst. Ausekļa domas sāk ap šo vietu darboties. Viņu

apdveš sevišķa svētuma sajūta, ko viņš grib ietvert dzejā. Bet

tas tik ātri neizdodas. Viņš dzejoli uzmetina, to vairākreiz

groza un izstrādā, kamēr tas dabū to veidu, kurā tas mums

pazīstams. Liekas, ka vārdi par skarbu, katra darbība par

trokšņainu, lai izteiktu, kas še dvēselē notiek. Vienīgi dabas

mierīgajā, nemanāmajā attīstībā tas cik necik ietēlojas. Ozoli

zeļ, tie pleš kuplos zarus no kalna ielejā. Neskan dziesmas,

ne skaļi lūgumi; tik sirdis lec laimē. Tur liek zaļu zaru uz

akmens ziedokļa, ver acis uz augšu caur rakstītām lapām.
Katrs vārds zīmē ar sajūtas norādītu atturību. Pēdīgi pazib

un darbojas cirvja asums, kas ārējo ainu pārvērš, bet sajūtu

neievaino.

Pie tikpat rūpīgi izstrādātiem dzejoļiem, lai tie ari katrs

ar savu jūtu pieturu, pieder: Beverīnas dziedonis, Pie Salacas,

Trimpula. Pirmajā izsakās dziesmu vara, kas izglābj tautu,
otrā latviešu tautas sērdienes liktenis un rezignācija, trešajā

sēri dziļa sajūsma par latviešu senatni, par sentēvu ciešanām

un atdzīvināmo tikumu. Trimpula ir ari vispopulārākā no

Ausekļa dziesmām; vairāki latviešu komponisti (Baumaņu
Kārlis, Vīgners, Vītols) to tērpuši mūzikā. Tomēr tik popu-

lāra, kā piem., Pumpura Stāsti manim Daugaviņa, ari tā nav.

Pumpura dziesma tikusi pilnā mērā par tautas dziesmu, Trim-

pula ir vairāk latviešu intelligences dziesma. Ir saprotams, ka

populāritātes ziņā Auseklis Pumpuram netiek līdz.

Ausekļa vientulīgo sapņu burvīgi saistošie, spožie pave-

dieni velkas pa visu viņa dzeju. Kur jaunekļi sēd pie alus

galda (Trimpula), dzird sentēvu gaudas, jūt tuvumā slāpušos

garus, nojauš dievības svētumu un sentēvu tikumu. Senču

dievi pavasarī ir apskaidroti domu tēli, kas saistās dvēseles

klusumā: Atrimps slauka no Gaujas un Daugavas aukstus
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sviedrus; Jūras tēvam, no bangām lienot, miglas vainadziņš
galvā, zelta burtiem greznots jūras karodziņš rokā; Puķu māte

apvelk zemei drāniņas; Pērkons, kura iezīme citkārt dragājošs

spēks, snauž gaisa autos un auž Saules meitai jostu, pīdams

tajā zelta plēnes. Šīs īpatnīgās sapņu gleznas ievijas Ausekļa

dzejā visur: kur doma nav pieņēmusi izstrādātu dzejas veidu,
kur dzejiskā izteiksme aizņemta no tautas dziesmām, kur dze-

jolis atdzejots pēc sveša parauga, tulkots. Nesaistītā valodā

attēlotais „Zilais kalns" ir brīvības pils, miera krēsls; viņa
galva rotāta zilo miera vaiņagu. Tautas dziesmu izteiksmē

ietvertā Salaca ir svētmeitiņa, kas ved vezmiņā smago zeltu,

mēnesspodro sudrabiņu; „klusi riņķo ritenīši, lēni tekā kume-

liņi". Pēc Šillera Pulksteņa dziesmas atdzejotās Jūras bļodas

stipri kaltas; viņu mudeļiem izrakstītie grodi cirsti klintī; jū-

ras burbulis, kas viļņu klajā ceļas, slīkst, mums māca, ka dabā

viss grozīgs: „zeļ, zaļo, zied un ātri nīkst".

Ausekļa dzejiskā izteiksme tuvinās tēlniecībai, glezniecī-
bai. Mūzikālā elementa tanī mazāk nekā Pumpura dzejā; ari

atskaņas Auseklis vēlāk gluži atmet. Ausekli vairāk aizņem

tautas dzejas tēli. Viņš dziji iedomājas viņu bagātībā un vei-

dos, kavējas pie tiem ilgi, pieķeras tiem ar visu sirdi, un ja

viņš tos rāda, tad jūtam, ka tie pie viņa sirds iesiluši par

dzīviem. Auseklis mūs ieved gleznu un tēlu galerijā.
Auseklis var mierīgi tēlot; viņam ir dzej n i c k_a_ ru-

tīna. Katru pantu, katru rindu viņš var izslīpēt līdz pēdīgam.
Ja viņš vietām jo zīmīgi un daiļi izlieto ari mūzikālo elementu,

tad viņš neļaujas tanī aizrauties. Viņš apzinīgi un smalkjūtīgi
to izlieto kā izteiksmes līdzekli īstā vietā, tā kad viņš paris

skaņām tēlo veselas darbības virknes:

Švlkš, švakš!

Velns turp.

Brīkš, brākš!

Velns šurp.

Par atskaņām viņš nostāda ne atskaņu dcl sameklētus,

bet pašus zīmīgākos vārdus. Labs piemērs še satira Augsta

laime bizmaņiem.

Pērkons, jodus dīdīdams, Miega mātes lutekļi,

Dārgais auklējums,

Pūstat, mīļie sutekļi!

Augsta laime jums.

Lai jus netramda;

Zobgals, ļaudis rīdīdams,

Lai jūs nečamda.

Taisni ritums un atskaņas ir Auseklim zināma noskaņa

ieturētās darbības vissekmīgākie attēlojamie līdzekli. Ir vie-
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tas viņa dzeja, kas pastāv gandrīz vienīgi no atskaņām un

kas iztēlojamo nojausmu dvestin iedveš.

Jūra krāca,

Vētra šņāca,

Lietus gāzās,

Zibņi drāzās.

Un plūdi cēlās,

Un bangas šķēlās,

Un visu rija,
Kas zemē bija.

Tautiskajai idejai Auseklis paliek uzticīgs viscaur. Ari

tulkojumi viņam noder tās izteiksmei. Tulkojums ir viņa

Tēvijas dziesma (Es latvju tautas meitēns), Latvju biedrībām

(Ar tēvu alu kausus pildām). Šillera troģiešu Hektors viņam

top par leišu Marģeru, kas atvadās no sievas un iziet cīnīties

pret vāciem. Šillera dziesmu par pulksteni viņš pārveido
dziesmā par jūru, pret kuru ir daudzkārtējas attiecības latvie-

šiem un viņu dieviem (Pērkonam, Ziemelim, Plūdonim v. c.)

65. att. Ausekļa rokraksts

Lai gan Ausekļa dzejnieka darbība apņem tikai nedaudz

gadu, tomēr tajā nomanāma zināma attīstība. Uz viņa

dzeju atstāj iespaidu viņa studijas. Seminārā un savas dar-

bības pirmajā laikmetā viņš nogremdējas latviešu rakstu un

vācu klasiķu (Šillera, Gotes, tad ari Heines, Safira) studijās.
Pie pirmajiem viņu novada sajūsma par visu, kas latvisks, pie
otriem tieksme pēc dzejas pilnības. No pirmajiem viņš dabū

vielu un dzejas tēlus, no otriem ieņemas dzejas veidojumu.
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Latviešu rakstos viņš daudz aizņemas no Jura Alūnāna. Mājaš
Viesi viņš atrod Alūnāna priekšā celtos latviešu mitoloģijas
teļus (Pramšanu, Atrimpu, Anšlāvu, Līgu, Mildu, Bangpūti v. c.)
un tos pārņem savā dzejā, atrod dažus vecus latviešu stāstus,
neīstas latviešu teikas (par ūdens plūdiem, par Eima ezeru) un

dod tām dzejas veidu.

No vācu klasiķiem viņš sevišķi pieķeras Šillerarm

Viņš no tā tulko un pārstrādā plašus darbus (Pulksteņa dzie-

smu, Ibikusa dzērves, Ideālus v. c). -Dailu latvisku formu dabū

Šillera Zemes dalīšana, Mīkla (Daudz avju iet pa noru platu),
Tēvijai (Pie tēvu zemes dārgās ķeries klāt). Bet ari Ausekļa

oriģinālos dažā vietā stipri nomanāms Šillera iespaids. Tā

pirmā dzejoļu krājuma ievada dziesmā Tautai. Kā Šillers sēro

pēc grieķu senatnes, tā Auseklis še pēc latviešu. Daži teicieni

tieši no Šillera pārņemti.

Auseklis: Ko grib dziesmas mūžam svinēt,

Vajag dzīvē bojā iet.

Šillers: Was unsterblich im Gesang soli leben,

Muss im Leben untergehn.

Ausekļa pirmā dzejoļu krājuma forma gandrīz viscaur pie-
slienas jaunlaiku kultūrtautu (sevišķi vācu klasiķu) dzejas for-

mai. Lietoti tie paši pantmēri, lietotas ari viscaur atskaņas.
Tās sastop ari vienīgajā dziesmiņā (Lauku puķu komponistam
J. C), kas sacerēta tautas dziesmu pantmērā (Kalstot kalta,
vīstot vīt' Latvju zemes laukpuķīt'). Zināms tad, ka tulko-

jumiem ir pilnīgi orīģinālu forma, ari atskaņas.
Lielvārdē Auseklis nāk zem tieša un stipra latviešu

tautas dziesmu iespaida. To pastiprina pirmie, 1873. g.

nosvinētie, vispārējie latviešu dziesmu svētki. Ne mazumu še

panāk Kronvalda ruņas, viņa latviešu tautas dziesmu cildījumi.

Auseklis ir aizgrābts no latviešu tautas dziesmu daiļuma un

diženuma. Šī aizgrābtība izsakās pagaros prozaiskos rakstos:

Par dziedāšanu pie latviešiem, Latviešu tautas dziesmas taut-

skolā. Viņa dzeja nu dabū citu veidu. Viņš noteikti pieslejas
tautas dziesmām, pa daļai tieši lietodams tautas dziesmu pant-

mēru un sevišķi viscaur atmezdams atskaņas. Viņš atrod, ka

tās latviešu dzejai gluži pretdabīgas; līdz ar Zvaigznīti viņš
rīmētājus nosauc par sikšņotājiem. Pie šādas atziņas viņš nāk,

neskatoties uz to, ka viņš ar saviem agrākajiem dzejoļiem pie-

rādījis pretējo: ka ari latviešu dzejā atskaņas lietojamas ar

sekmēm, paceļot viņu mūzikālo daiļumu (piem., Trimpulā).
Ausekļa otrā dzejoļu krājumā, ko dzejnieks sastādījis 1876. g.„

bet kas nāca klajā pēc viņa nāves, viņa kopotos rakstos
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(1888. g.), visi dzejoli bez atskaņām, ari tulkojumi. Daudz

dzejoļu sacerēti tautas dziesmu pantmērā (Salaca, Brīvība,
Staburadzei, Aivieksta v. c). Visgarākais no tiem teikas at-

dzejojums Čūsku tēvs Zalksis. (To pašu teiku vēlāk atdze-

jojuši Lautenbachs un Fallijs.) Ciešāk še Auseklis piegriežas
vielai, kas ņemta no latviešu teikām (Daugavas racēji, Gaismas

pils, Eima ezers), vēstures (Beverīnas dziedonis, Tālivaldis

važās), mitoloģijas (Krūģis). Mitoloģiski tēli dažādos veidos

un nosaukumos ieņem jo plašu vietu un daudzkārt traucē dzejas
skaidro noskaņojumu. Daudz dzejoļos forma nav rūpīgi iz-

strādāta. Uz to vairs neatlika tik daudz vaļas kā agrā jaunībā.
Auseklis nu bija ierauts sadzīves mutulī, kas viņu strauji rāva

sev līdz.

Par sabiedriskas cīņas līdzekli Auseklim der sati r a.

Viņš uzsauc augstu laimi bizmaņiem. Viņš sacer parodiju

Rugēna Latviešu draugu dziesmai; Kad aties bizmaņiem tie

laiki, Kas zuda tiem ne gadu daudz? Un latviešiem, kas aiziet

no savas tautas, viņš zīmē latīņu sakāmvārdu: „Übi bene, ibi

patria" (Kur man labi klājas, .tur man tēvija). Jaunlatviešu

dīdītājiem viņš atgādina, ka tie ir viņu pašu dētās olas, ko

skolas izperējušas (Tur perināj' un vilināj', Ar vokābuļiem

muļināj', Un jaunlatvieši radās, Ar labdariem tie badās.)
Aizgājušiem censoņiem Auseklis veltī piemiņas pan-

tus (epitāfijas), uzliek ozolu vaiņakus uz viņu kapiem (1875. g.).
Par tādas piemiņas cienīgiem vīriem izredzēti: vācieši Sten-

ders, Vatsons, Hugenberģers, Merķelis, Herders, Ulmanis; lat-

vieši:, Alūnāna Juris, Kronvalda Atis, Zvaigznītes Jēkabs, Spāģu

Andrējs, Cimzes Dāvis, Neredzīgais Indriķis. Auseklis saka:

„Divpadsmit vīru kapus es še esmu vaiņakojis. Šo vīru tēli

manā dvēselē laistās tik liesmaini kā divpadsmit stari, kas

pušķo Pērkontēva galvu." Viņš īpaši latviešu jaunatni aicina

pie censoņu kapiem. „Daudz tādu tautiešu, kas kādu graudiņu

izsējuši, tūliņ grib pļaut. Tādi dienas algādži lai mācās pazīt
tos vīrus, kas paši ir bijuši celmu lauzēji, arāji un sējēji dienas

karstumā; kas laikmetu vagā iekaisīja darbus, kas tikai nāka-

mībai atnes rasmīgu zelmeni, un kuras augļi klusi zied mū-

žībai."

Proza Auseklis sniedz vienu stāstu, publicistiskus un

paidagoģiskus rakstus.

Ausekļa stāsts Līdumnieks iespiests viņa sastādītajā

Baltijas kalendārā 1879. gadam. Tas aizved klaušu laikos.

Stāsta varonim Sirdvaldim dzimtkungs ierāda mežā vietu, kur

ietaisīt mājas. Pēc gada tur stāvēja māja zem viena jumta

ar riju un piedarbu? Sirdvaldis piekopj senās ierašas: spēlē
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vaļas brīžos uz koklēm, dziedādams tautas dziesmas; pļaujamā
laikā nopin rudzu rogu vainadziņu un pakar ozola zarā. Baz-

nīcā viņš neiet, lasīt un rakstīt neprot; svētdienās viņš klejo

pa laukiem un ganekliem, labību un kustoņus aplūkodams. Pie

ozola viņš iepazīstas ar turīgu, dievbijīgu vecāku meitu Smaidu.

Kaut gan lielskungs grib Sirdvaldim uzspiest precēt viņa ista-

bas meitu un mācītājs bez lielkunga zīmes jauniešus nelaulā,
tomēr, vecajam lielkungam nomirstot, viņš pārved mājās savu

līgavu. Sākas grūta klaušu cilvēku dzīve. Tomēr līdumnieki

tiek cauri, izskolo ari savus dēlus: vecāko par dziednieku (ār-
stu), abus jaunākos par tautskolotājiem. Sirdvaldis nomirst

lielā vecumā.

Uz nāves gultas viņš izsaka domas par zemnieku dzīvi.

Dzīvodami grūtos laikos, tie kurnēdami nepanākšot labākus. „Pa-

šiem jācīnoties pacelties turībā un spēkā, nākšot tad ari labāki

laiki. Izglītība esot vislabākais ierocis zemnieku sūro likteni pār-

labot. Vajagot būt pazemīgiem pret vadītājiem un priekšniekiem.

Brāļiem nepienākoties brāli nodot; jo tas kaldot ienaidniekam stip-

ras bruņas. Tikumība esot tautas stipruma serde."

Šādas domas varēja derēt par pieturas pavedienu, kad

zemniekiem bija jau kaut kāda pašnoteikšanās. Vispār stāstā

ietērpjas tautas atmodas laika idejas. Dzejiskais stils nav pie-
mērots reālas dzīves tēlojumiem, kurus še neatrodam.

Ausekļa prozas stils gleznains, tēlojošs. Viņš katrā

teikumā grib ne tikai izsacīt kādu domu vai pavirzīt uz priekšu

aprakstu vai stāstījumu, bet ari nostādīt acu priekšā daiļus
tēlus. Pie tam viņš ari še cenšas būt īsti latvisks, aizgūt
gleznas, epitetus no latviešu tautas dzejas, ticējumiem, vē-

stures.

Kā publicists Auseklis nāca agrāk klajā neka dzej-
nieks. Cēsu draudzes skolā dzīvodams, viņš sūta (1872. g.)
Balt. Vēstnesim vēstuli iz Cēsīm, kurā sniedz ziņas par še-

jienes sadzīvi, sevišķi uzsvērdams latvietības prasījumus_ sko-

lās un sabiedriskā dzīvē. Vēstulēs iz Lielvārdes attēlojas

gleznainā valodā Ausekļa ar sajūsmu uzņemtie iespaidi no

tautā novērotās gara dzīves un viņa spriedumi par tautas

gara mantām, kuras viņš aplūko ciešā sakara ar dabas dzīvi.

— Citos ziņojumos Auseklis piegriež vērību latviešu sabiedri-

skai dzīvei: koncertiem, teātra izrādēm, priekšlasījumiem.
Plašu apcerējumu viņš sniedz par dziedāšanu pie latviešiem.

Uz to viņu ierosinājuši pirmie vispārējie dziesmu svētki. Viņš
domā jau par turpmākiem svētkiem. Grieķi tādus svinējuši
ik pa četriem gadiem Olimpā, vecie latvieši ikgadus Zilajā
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kalna. Lai kadu laikstarpu pieņemtu, tomēr dziesmu šķēpus
un zobenus nevar bāzt makstis.

Pie Ausekļa publicista darbības pieder ari vina kalen-

dāru sastādīšana. Ar to viņš lauž latviešu kalendār-

niecībā jaunus ceļus: viņš ir latviešu tautiskās kalendārnie-

cības nodibinātājs. Līdz tam laikam latviešu kalendārs sniedza

vispārējās laika ziņas un vielu laika kavēklim un pamācībai.
Auseklis to darīja par latvisku. Jau viņa sastādītais Bušu

Latviešu tautas kalendārs uz 1875. gadu liecināja vārdu dienās,
literāriskās piedevās un dažos sīkumos, ka nu ari kalendāros

sāk izpausties tautiskie centieni. īstais latviska kalendāra

paraugs bija viņa Baltijas gruntnieku-, saimnieku-, pagastu-
valdību v. c. Kalendārs 1879. gadam. Gadu rādītāja atzīmētas

svarīgākās piemiņas latviešu vēsturē; agrāko nelatvisko kri-

stāmo vārdu vietā nākuši jauni, no latviešu vēstures un mito-

loģijas ņemti (Austra, Milda, Auseklis v. c); atsevišķās no-

daļās ziņas par tirdzniecību, ceļiem, pastu, tiesām, skolām Bal-

tijā; notecējušā gada apskatā ievērojamākie notikumi latviešu

dzīvē; literāriskajā pielikumā oriģināli: stāsts Līdumnieks un

dzejojums Pēdējā lībieša domas. Latviešu kalendāram bija jā-

stājas blakus labākajiem lielajās kultūras tautās. Šo pasā-
kumu Auseklis nedabūja turpināt; viņa pēdās minuši turpmākie
labākie latviešu kalendārnieki. Pie Ausekļa izdotajiem kalen-

dāriem pieskaitāma ari viņa Paidagoģiska gada-grāmata 1876.

Paidagoģiskā gada grāmatā iespiesti Ausekļa paidago-

ģiskie raksti. Plašākie no tiem: Kā skolēni audzināmi

krietnā garā un Latv. tautas dziesmas tautas skolās. Garu

Auseklis uzskata par nešķiramu no miesas, un tāpēc sāk ar

fizisko audzināšanu, kam līdz tam laikam latvieši nepiegrieza
nekādu vērību. Tomēr viņš atzīst miesas kultūru bez gara

kopšanas par aplamību. Starp mācības priekšmetiem viņš no-

stāda dabas mācības pirmajā vietā, bet liek tad ari lielu svaru

uz estētisko audzināšanu, kas panākama īpaši ar dziedāšanu

un dzeju. Pēdīgi viņš grib ieaudzināt latviešos kopības garu.

„Latvjiem maz no tāda gara, un tautas skolas še daudz var

darīt. Skolēnam jāmācās atzīt, ka katrs tautietis ir veselas

tautas loceklis, ka katrs dzīvo visiem un visi katram." Skolai

jāstāv sakarā ar māju un jāattīsta tas tālāk, ko māja sniegusi.
Skolnieki nes no mājām līdz sentēvu tikumus, ierašas, tautas

dziesmas, pasakas. Paši bērni salasās kopā un teic pasakas,

dziesmas, brīnumstāstus, tā noturēdami bez skolotāja stundu

tēvijas un tautas vēsturē. Še skolotājiem no bērniem ko mā-

cīties. Ar latviešu tautas dziesmu palīdzību skolā sasniedzami

šādi nolūki: estētiskais, tikumiskais, ideāliskais, vēsturiskais,
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formālais. Ausekļa uzskati par latv. tautas dziesmām pa daļai
novecojuši, bet ne viņa norādījumu principiālā 'puse. Viņš pie-
der pie pirmajiem, kas izsacīja domas, ka latviešu skola tikai

tad sasniegs savu mērķi, ja tanī valdīs latviešu valoda un tiks

koptas tautas gara mantas, ja tai būs organiski sakari ar visu

tautas dzīvi un senatni. Auseklis grib būt ne tikai bērnu, bet

visas tautas audzinātājs. Šādu nolūku viņš patur acīs visos

savos rakstos.

Literatūra. Ausekļa raksti (Krogzemju Mikus), dzejnie-
ka draugiem un cienītājiem palīdzot, Kažoku Dāva izdoti. lun 11,

Rīgā, 1888. levadā izdevēja sarakstīta A. biogrāfija. — Ausekļa iz-

lasīti raksti. Rediģējis Līgotņu Jēkabs. Pēterburgā. Univ. Biblio-

tēka Nr. 89/91. levadā Ausekļa raksturojums. — Ausekļa kopoti
raksti. Pirmais pilnīgs A. rakstu izdevums ar monogrāfiju par

dzejnieka dzīvi un darbiem J. Lapiņa sakopojumā un redakcijā.

Rīgā 1923. — Līgotņu Jēkaba Auseklis (Krogzemju Mikus), viņa

mūžs un darbi. Jaunības raksti. Latviešu censoņi I. Rīgā 1904.

— R. Klaustiņa Ausekļa mūžs un dzeja, Jaunības literātūra 111,

6—28.
—

A. Alūnāna A., levērojami latvieši I, Jelgavā 1887, 7—12.

— Fr. Adamoviča A., kritiska apcere. Dienas Lapa 1887, 218—22

nr. — Teodora Ausekļa dzeja. Tautas rakstnieki, Rīgā 1913. 68—

76. *Tā paša, Ausekļa Kopoti Raksti, Izglīt. Min Mēnešr. 1924.,

9. burtn.
—

T. U. (E. Medņa) Auseklis kā audzinātājs, Latv. Izglīt.

Biedrības Gada Grāmata V, Rīgā 1913, *70—83. —J. Misiņa Au-

seklis — Krogzemju Mikus, bio-bibliografiski materiāli, Latvju

Grāmata 1922, 4, 5—15 un 1923, 1, 25—33. — J. Lapiņa Ausekļa

nedrukāti raksti Ritums 1922, 10, 784—785. — Kaudzītes Matīsa

Atmiņas par Krogzemju Miku — Ausekli, Atmiņas no „tautiskā

laikmeta" etc. L 325, Rīgā 1924.

7. KAUDZĪTES MATĪSS UN VIŅA LAIKA

BIEDRI

Pumpurs un Auseklis bija sējuši auglīgu sēklu. No ta laika,
kad viņi ar saviem dzejas darbiem sāka_parādīties,_ latviešu

lirikā stipri dzirdama tautiskā skaņa; tā nāk pat mode. Sacer

pantus tautas dziesmu ritumā, kam nav nekāda satura (ta Dan-

berģis v. c). Agrākās mākslas dzejas tradicijās, cieši saistī-

jušas ar latviešu attīstību, bija tomēr tik stipras, ka no tam ari

latviešu nacionālie dzejnieki nevarēja atraisīties. Blakām Pum-

puram un Auseklim darbojās dzejnieki, kas gan jūtas par viņu
centienu biedriem, bet nepieķeras tik cieši tautas dziesmu re-
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nesanses domai, pārņemdami savos darbos ari daudz ko no

kristīgo un citu ideju pasaules.

1) KAUDZĪTES MATĪSS. Tautas dzejas renesanses laikā

allaž min Kaudzītes Matīsa vārdu, kas sastopams gan dzejā,

gan kritika. Velak, sevišķi no Mērnieku laiku iznākšanas, to

parasti min kopā ar brāli Reini. Daudz vini kopīgi ari strā-

dājuši un devuši; sevišķi

epikā viņu vārdi nav šķi-

rami, viņu paveiktais kopī-

gais darbs nav viens no

otra norobežojams. Tomēr

savā dzejā un literāriskos

spriedumos Kaudzītes Ma-

tīss pilnīgi patstāvīgs.
Kaudzītes Matīss dzi-

mis 18. (6.) aug. 1848. g.

Vec -Piebalgas Madaru

mājās, kur viņa tēvs bija

par saimnieku. Ar sava

brāļa Reiņa gādību viņš

iestājās 1864. g. Vec-Pie-

balgas draudzes skolas

jaunatvērtajā augstākā
klasē un, vēlāk pats dažās

zinībās papildinādamies,
nolika 1868. g. skolotāja
eksāmenu. No šī laika

viņš nodarbojās par skolas

vadītāju kādā no Vec-Pie-

balgas pagastskolām (Kai-

66. att. Kaudzītes Matīss

bēnu, vēlāk Ogrēnu skolā). Vēlākos gados, no skolotāja dar-

biem atvaļinājies, viņš dzīvo Kalna-Kaibēnu mājās, ko Kau-

dzīši bija ieguvuši par īpašumu. Turpat viņš mira ātrā nāvē

1926. g. 8. novembrī un 20. novembrī tika paglabāts Vec-Pie-

balgas kapos.

Savu izglītību Kaudzītes Matīss paplašināja kopā ar brāli

Reini ceļodams. Vispirms Kaudzīši iepazinās ar Latviju, 1878. g.

apceļodami Vidzemi un Kurzemi. Pa Jāņiem 1879. g. viņi iziet

no mājām Alūksnes virzienā, noiet kājām līdz Pliskavai, do-

das tad uz Narvu, Pēterpili, Rēveli, tad no turienes atkal kājām
uz Piebalgu. Vēlāk viņi apceļo ārzemes: 1884. g. Vāciju un

Ziemeļ-Šveici, 1885. g. Somiju, 1889. g. Vāciju, Holandi, Beļ-

ģiju, Franciju, Šveici, Augš-Italiju, Bohemiju, Austriju. 1903. g.
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viņi iepazīstas ar kādu Dienvid-Krievijas dalu. Ceļodami viņi
apmeklē izstādes, ievērojamas vietas, piegriež vērību laužu
dzīvei un skolām. Viņi ceļo lēti, pa lielai daļai kājām, ģērbda-
mies un pārtikdami vienkārši. Savus ceļojumu aprakstus viņi
laida klajā Balsī un Baltijas Vēstnesī. Kāda dala no tiem pār-
drukāti Kaudzīšu kopotos rakstos Vija.

Kā sabiedrisks darbinieks Kaudzītes Matīss

daudz laika veltījis Vec-Piebalgas biedrību dzīvei, rīkojumiem,

priekšlasījumiem, teātrim. Vec-Piebalgas labdarības biedrība,

par kuras priekšnieku viņš bija ilgāku laiku (no 1884.—91. ga-

dam), sevišķi ar viņa gādību tikusi pie ērta biedrības nama.

67. Kaudzītes Matīsa rokraksts

Ar viņa skolotāja amatu stāv sakarā viņa darbība sko-

las literātūrā. Viņš izdeva Vēsturi tautas skolām (1880),

Krievijas vēsturi (1885), Gadu skaitļus iz vestures_(lB77X Or-

togrāfijas kursu (1877., 3. izd._lB96) v. c. Viņa ievērojamākais

darbs skolām ir latviešu lasāma grāmata: Seta un Skola

(I 1882, II 1883, 111 1884), ko viņš sastādīja kopā ar Stērstu An-

drēju un izdeva trijās dalās. Lasāmie gabali, ar maz izņēmu-

miem, viņa paša sarakstīti vai pārveidoti (dažus devis ari brā-

lis Reinis) un ietver sevī galvenā kārtā tikumiskas un lietišķas

pamācības. Grāmata piedzīvoja daudz izdevumus. — Plašāks

darbs no latviešu kultūras vēstures ir viņa monogrāfija Brāļu

draudze Vidzemē (1877).
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Laikrakstos Kaudzītes Matīsa raksti sāka parādīties

sākot ar 1867. g. Vispirms tie nāca klajā Mājas Viesī un Drau-

gā un Biedri. Kad 1869. g. sāka iznākt Baltijas Vēstnesis, Kau-

dzītes Matīss ir viens no viņa čaklākiem līdzstrādniekiem. Bez

dzejoļiem, kas vēlāk iznāk sakopojumos, viņš raksta ari at-

sauksmes par grāmatām.

Savos spriedumos par literātūru viņš neno-

robežojās šaurā virzienā un nāca vairākkārt sadursmē ar vien-

pusībām. Septiņdesmitajos gados viņam izcēlās polemika ar

Ausekli. Kaudzītes Matīss de-

va Balt. Vēstnesī (1874) pār-
skatu par 1873. gada dzejas

nodalu laikrakstos. Auseklis

tanī atrada dažus spriedu-

mus, ar kuriem viņš neva-

rēja būt vienis prātis, un tos

atzīmēja. Domu starpības

grozās galvenā kārtā ap at-

sevišķiem vārdiem un teicie-

niem bez sevišķas atšķirības
virzienā. Tikai tas redzams,

ka Auseklis pieķēries vairāk

tautas dziesmām ar visām vi-

ņu savādībām, nekā Kaudzī-

te. Tā Auseklis aizstāv tau-

tas dziesmu pamazinājumu
vārdus, galotnes -damis, -ajis

v. c, pārmet Kaudzītēm, ka

viņš tā sauktās „rīmes"
nemaz neesot aizkāris, kaut

gan tās latviešu dzejai esot

gluži pretdabīgas; Zvaigznīte
rīmētājus saucot par sikšņo-

68. att. Kaudzītes Reinis

tājiem. — Asāka bija sadursme ar Pārstrauta Jāni, apspriežot
Lautenbacha-Jūsmiņa Zalkša līgavu. Par šo darbu Kaudzītes

Matīss, parakstīdamies par Kalninieku, bija devis atsauksmi

Balsī (1880, 73), šaubīdamies, vai dzejot tautas dziesmu ritumā

un bez atskaņām sekmēsies. Zalkša līgava patiesībā sacerēta

četrpēdu trochajos bez atskaņām un ne tautas dziesmu ritumā;

tomēr Pārstrauta Jānis uzņēma Kaudzītes ne visai pareizo iz-

teikumu par uzbrukumu Lautenbacha darbam, sevišķi viņa
centieniem dibināt mākslas dzeju uz tautas dziesmām. Pār-

strauts sarakstīja veselu brošūru (Domas par tautiskās dzejas

nodibināšanu, Rīgā un Tērbatā 1881), norādīdams, kā šādi cen-
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tieni ir pamatoti, turklāt nostādīdams Lautenbachu par pirmo

patstāvīgo dziesminieku. Kaudzīte atbildēja tāpat brošūrā, uz-

turēdams spēkā savus izteikumus, uzrādīdams Zalkša līgavā
dažus trūkumus un apkarodams domas, ka Lautenbachs ir

pirmais patstāvīgais dziesminieks. Kā uz patstāvīgiem tau-

tiskās dzejas darbiem pirms Lautenbacha viņš norādīja uz

Mālberģa, Ausekļa, Pumpura sacerējumiem, pieminēdams

Mālberģa Staburagu un Liesmu, Pumpura Pastarīti. (Pār-
strauta Jānis un viņa domas par tautiskās dzejas nodibināšanu,

Rīgā 1882.)

Ka literatūras aplūkotājs Kaudzītes Matīss sniedza vairāk

gadus pārskatus par jauniznākušām latviešu grāmatām Zinību

69. att. Kaudzītes Reiņa rokraksts

komisijas vasaras sapulcēs, sevišķi ievērodams valodas skai-

drību. Daži no šiem pārskatiem iespiesti Zinību komisijas rak-

stu krājumos (IV 1888, XI 1897). Klajā nākušas viņa atmiņas

parlatviešu rakstniekiem un citiem atklātības darbiniekiem,

kurās sevišķi plaši un spilgti notēlojas tautiskais laikmets (At-

miņas no «tautiskā laikmeta" etc. I un 11, 1924). Šai ievēro-

jama darbā viņš ceļ klajā daudz svarīgu ziņu par latviešu

rakstniekiem, māksliniekiem un citiem darbiniekiem, it īpaši

par tiem, ar ko viņam bijuši kādi sakari, un kas Jau miruši.

Plaši apskata ari notikumus tā laika biedrību dzīve, izglītības

laukā, sabiedrībā (Pirmie studenti, biedrību sakums, skolotāju

sapulces etc). Svarīgu un vērtīgu kultūrvēsturisku pārskatu

par Vecpiebalgas novadu sniedz viņa grāmata Vecpiebal-

ga (1926).

Epikā pats ievērojamākais darbs ir romāns Mērnieku

laiki (sk. turpmāk nodaļā „Romāni"), ko Kaudzītes Matīss sa-

rakstījis kopā ar brāli Reini. Pastāvīga vērtība labai daļai viņa

dzejoļu.
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Kaudzītes Matīsa dzeja izsaka tautiskā laikmeta domas

citādā veidā, nekā to dara Pumpurs un Auseklis. Kaudzītēm

trūkst viņu senātnes dīdīšanas, dievu un varoņu pasaules.
Viņā izpaužas viņa laika domu pasaule un uzdevumi. Viņš
veltī daudz uzmanības Rīgas latviešu biedrībai, apsveic katru

viņas soli (biedrības nama atvēršanu v. c). Viņš skubina tau-

tiešus stāties tautai tuvu un atzīties par viņas dēliem īpaši tad,
kad viņu spiež posts un bēdas, bet palikt no tās atstatāk, „kad
tautas vaiņags zel un zied" (sk. 67. att.). Dažu dzejoli viņš
sacer ari tautas dziesmu skaņā (Rindā dzērves, Lakstīgala un

mātes meita). Tomēr viņam paliek par pamatu mākslas dze-

jas formas. No vienkāršām dziesmiņām, pie kurām vēl pieder
Klusums (Cik klusas dvēseles man mīļas, Jo klusums debess

godība), Brūklenājs v. c, viņš pāriet uz domu liriku. Pie

tās pieder Vīlumies, kur no tālienes zilā plīvurā tītie kalni tu-

vumā atklājas par tādiem pat kā citi, un galvenā doma izsakās

atziņā: „Kas tālumā brīnišķīgs liekas, Ir tuvumā tikai tāds

pats". Kaudzītes domu iecirknī ietilpst ari kristīgas idejas,

kurām viņš nenostājas pretī, bet pa reizai dod tām veidu savā

dzejā. Plašā dziedājumā viņš ietver Kalna sprediķi. Uz kri-

stīgas ticības pamatiem stāv ari Patiesības kronis, viens no

visievērojamākiem Kaudzītes dzejas darbiem. Tā ir allēgo-

rija, kur savās lomās parādās Slava, Mīlestība, Šķīstība, Pa-

tiesība. Dzejnieks tām (ar Radītāja muti) ierāda šādus uzde-

vumus pasaulē: Slava izsargā cilvēkus no kūtrības un dod

tiem jaunus centienus, Mīlestība viņiem nes laimi, Šķīstība vi-

ņiem paglabā laimes ziedus un Patiesība viņus uztur Dieva

ģīmī un līdzībā. Slava manto pasaulē lauru, Mīlestība rožu,

Šķīstība līlju, bet Patiesība ēršķu kroni. leraugot patiesību

pārnākam asiņojošu, iedegas Dieva bardzība. Viņš liek ērk-

šķiem nest neredzamus dzeloņus un plosīt pašu plosītāju dvē-

seles, bet ērkšķu kroni viņš ceļ godā.

Ik katru kroni pasaule bus pamest,

Ar ērkšķu kroni jāiet debesīs!

Var katra galva citus kroņus panest,

Bet šo tik Patiesība panesīs.

Kaudzītes Matīsa dzejoļi iznāca divos krājumos: Dziesmi

ņas (1872) un Dzejoļi (1877). Pirmajā vēl diezgan nepilnīgi

mēģinājumi. Dzejnieks to dāvina brālim par mīlestības un

pateicības zīmi. Otrs krājums dāvināts Kronvalda Atim, pret

kuru dzejnieka lielā cienība izsakās (no Ulanda ņemtajos) dā-

vinājuma vārdos:

Dailrakstniecība
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Tev dāvinātu savas dziesmas —

Bet kas nu manas dziesmas tev?!

Uz Kronvalda pamudinājumu Kaudzītes Matīss sakopoja
latviešu dzejas izlasi: Smaidi un asaras jeb Dzejnieku
labdienas (1880). Šī ir dzejas antoloģija, kas atspoguļo tautisko

laikmetu. Ari turpmākus izdevumus piedzīvodama un vienu-

mer papildināta, tā nezaudē savu pamatraksturu; tautiskā

laikmeta dzeja še ieņem plašākas telpas un citkārt maz pie-

ejami vecāku dzejnieku darbi še atrod vietu starp jau-
nākiem.

Ka tulkotājs Kaudzītes Matīss sniedza latviski dažus

darbus no krievu klasiskās dzejas: Puškina Gūstīto Kaukāzā

(1877), Urmontova Daimonu (1874), Kadži Abreku (1874).

Literatūra. Līgotņu Jēkaba Brāļi Kaudzīši, Rīta Skaņas
I. —A. Alūnāna Brāļi Reinis un Matīss Kaudzīši, levērojami lat-

vieši 1., Jelgavā 1887, 29—33. — Kaudzītes Matīss, Balt. Vēstn. 25 ga-

du jubilejai par piemiņu, R. 1893, 114—115. —
Kaudzītes Matīsa

pašbiografija: Tālās un tuvās atmiņas par sevi pašu, K. Egles At-

ziņas I, 75—122, Rīgā 1923. — K. Egles K. M. pirmie darbi, Lat-

vijas Vēstu, liter. pielik. 1923, 53. — Tā paša, Brāļu Kaudzīšu radu

raksti, Izglīt. Min. Mēnešraksts 1929., 10. un 11. burtn.
— K. Krū-

zas K. M. jūtu dzeja, Latvijas Vēstn. liter. piel. 1923., 41—46. —

Kaudzītes Matīsa 75 gadu jubileja, Cēsīs un Rīgā 1924.
—

Bez tam,

K. M. 75 gadu jubilejas gadījumā (1923. g.) parādījās period. iz-

devumos vesela rinda rakstu un atmiņu. — P. Cimdiņa Atmiņas

par brāļiem Kaudzīšiem, Izglīt. Min. Mēnešr. 1929., 10 burtn. —

Kaudzīšu kopotus rakstus Vija sāka izdot J. Ozols Cēsīs 1893. g.

2) LAPAS MĀRTIŅŠ. Ražībā un populāritātē Lapas
Mārtiņam rets latviešu rakstnieks var līdzināties. Raibs

viņa mūžs. Viņš dzimis 30. (18.) septembrī 1846. g. Ērģemes
draudzes Kārķu pagasta Vecumu mājās. Viņa tevs mūrnieks,
māte pēc tautības igauniete. Divi ziemas viņš gāja Kārķu

pagasta skolā, strādāja pēc tam pie saimniekiem par puisi, tad

pie mūrniekiem. No 1863.—66. g. viņš apmeklēja Rūjienas, tad

Valmieras draudzes skolu. Ar zīmuli uz bērziem rakstīdams,

viņš sāka dzejot. No draudzes skolas viņš savus literāriskos

mēģinājumus piesūtīja Ceļa Biedrim un Mājas Viesim. 1868. g.

iznāca viņa pirmais dzejoļu krājums: Mīlestības un mīlestības-

gaudu dziesmas, kas līdz 1893. gadam piedzīvoja sešus izde-

vumus. 1870. g. viņš piestājās Jaun-Kārķu pagasta skolā par

palīga skolotāju. Bet jau nākamā pavasarī viņam bija šī vieta

Kaudzītes Matīss un viņa laika biedri
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jāatstāj. Viņš tagad dzīvoja Rīgā, kādu laiku ari Jelgavā, no-

darbodamies pa lielākai daļai grāmattirgotavās, spiestuvēs, re-

dakcijās. Viņš dabūja zem kājām vairāk pamata, kad viņu pie-

ņēma par Baltijas Vēstneša pastāvīgu līdzstrādnieku ziņoju-
miem no igauņu avīzēm. Viņš mira 20. (8.) aprīlī 1909. g. un ir

apglabāts Torņkalna kapos.

Lapas Mārtiņš sarakstījis milzumu grāmatu un laikrakstos

iespiestu rakstu. Tur ir oriģināli, tulkojumi, pārstrādājumi,

dzejoli, stāsti, romāni,

pamācības, ruņas, lai-

mes vēlējumi, rotaļnie-
ki, vēstulnieki. Viņš zi-

nāja piemēroties masu

gaumei. Tās izpirka vi-

ņa grāmatas, no kurām
daža aptver vairāk sē-

jumu. Mīlestība ir viņa

neizsmeļamais temats tā

dzejā, tā stāstos. Viņa

dzejoļu krājumiem vēl

ari šādi virsraksti: Mī-

lestības dziesmu rota

(1887), Mīlestības puķī-
tes jaunībai (1887) v. c.

No Lapas Mārtiņa

spalvas nākusi rinda ga-

ro sensācijas romānu:

Belgrādes roze (1792
lappuses), Medinieks (8
daļas, 1890), Izabella (23

burtn., 1879), Don Kār-

los v. c. Viņa onģinal-
stāstu galvenais motīvs

vērojams no virsrak-

stiem: Laime pēc nelai-

mes, Noziedzies, bet to-

mēr nevainīgs, Labam

70. att. Lapas Mārtiņi

laba alga, Ko liktenis rūgti pārbauda, to viņš ari ap
laimo.

Silti pukst Lapas Mārtiņam sirds par tēviju. No sajūsmas

par tēviju nākušas viņa dziesmas: Ak, tēvija, tu dārga, svēta,
Lai dziesmas skan daudz balsu vienībā, Cik jauka esi, tēvija.

Populāra viņa tulkotā ballāda Cel mani pār par Dau-

gavu.
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Literatūra. Balt. Vestu. 25 gadu jubilejai par piemiņu,
R. 1893, 121—124. — Jauna Raža XI, 207. — Kaudzītes Matīsa At-

miņas etc. I, 213, Rīgā 1924.

3) TULIJS. Pilnīgs pretstats Lapas Mārtiņam ir Tulijs.
Viņš dzejojis maz, bet tas, ko viņš dzejojis, ir speķa pilns, pa-
liekams. Antons Tulijs dzimis 1. maijā (19 apr.) 1851. g

Vec-Piebalgas Velku Žīgu-
ros. Apmeklējis Vec-Piebal-

gas draudzes skolu, viņš ie-

stājās Varšavas evaņģēliskā
seminārā. Brīvprātīgas at-

bildes dēļ ticības mācību sko-

lotājam par trīsvienīgo Die-

vu, viņu no semināra izslēdz.

Sagatavodamies uz savu ro-

ku, viņš nolika skolotāja ek-

sāmenu. Par skolotāju viņš
bija Vestienā, Viesienā, Rau-

nā, Litenē. 1875. gadā viņš
pārgāja uz Drustiem par
draudzes skolotāju un tur

darbojās līdz 1907. gadam.
Mājskolotāja eksāmenu noli-

cis, viņš piestājās par vācu

valodas skolotāju Jaunjelga-
vas tirdzniecības skolā. Viņš
mira Jaunjelgavā 20. (8.)
marta 1909. gadā. 71. att. A. Tulijs

Tulijs sarakstījis skolas

grāmatas: Vadonis krievu

valodas mācība (1882), Vadonis vācu valodas mācība (1884),
Veltera vēstures tulkojumu (1878—1882), Rēķinu grāmatas
(1872—74).

Tulijs sniedzis dzejā tikai pāris paraugus, bet tie liecina

par viņa ārkārtējām spējām. Kad 1873. g. Balt. Vēstnesī pa-

rādījās viņa Neticīgais, Kaudzītes Matīss deva par to atzinīgu
atsauksmi. Auseklis še piesprauž piezīmi, ka viņš šo dzejoli

domā redzējis vācu svārkos, un ir pārliecināts, ka tas nav ori-

ģināls. Tulijs, apzinādamies dzejoli par savu, nevarēja Ausek-

lim savu mūžu viņa piezīmi piedot. Bet tiesa gan, ka tadu

domu dziļumu un spēku, tādu iekšējas cīņas nopietnību un pa-

tiesību, tādu uzskatu patstāvību nevarēja toreizēja latviešu

dzejā atrast.

Kaudzītes Matīss un viņa laika biedri
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Tu brīnišķīgais savādnieks, — tavs vaigs
Tik sērīgs, sāpīgs, noslēpumu pilns —

Tu spītīgs smīnē tad, kad citi raud,

Tu draudīgs pieri rauc, kad gavilē;
Kad citi slavas dziesmas dzied un lūdz

Un ceļos metas, grūtus grēkus sūdz,

Un taisnoti no putekļiem tad ceļas, -
Tu nievādams šos ļaužu barus skati

Šis dzejolis pieder pie visdziļākās domu lirikas latviešu va-

lodā. (Sk. ari Kaudzītes Matīsa atmiņu piezīmi, Atmiņas etc.

11, 280). Citā dzejolī Tulijs raksturo dažādus smaidus: vilt-

nieka, svētuļa, kārumnieka, palaidnes, tiklas jaunavas, mātes,
bērna. Sapņotāju viņš nostāda dzīves īstenībai pretī dzejolī:

Ļauj sapņot tam, kam dzīves tiešamība nav viņa gara tēlus

drupās triekusi. Vēl pāris dzejoļu — un tas ir viss, ko Tulijs

sacerējis; bet ar to viņš iemantojis paliekamu vietu latviešu

literātūrā.

4) PURKALĪTIS. Ne pa

ražīgu dzejnieku, bet par va

lodās meistaru tulkojumos

izrādījies Jēkabs Purkalītis

Viņš dzimis 13. (1.) novembr

1861. g. Smiltenes Purkalīšos

apmeklēja Smiltenes drau

dzes skolu un mācījās no

1879.—83. gadam Valkas

draudzes skolotāju semināra

Viņš bija par skolotāju Umur

gā, Smiltenē, Jūrmalā, Vec

Piebalgā un no 1891. g. Pē

terpilī.

Viņa dzejoļi, sevišķi tul-

kojumi, iznāca pa kādam

laikrakstos un 1893. g. krā-

jumā Dziesmu pazarītes. Ar

smalku izjūtu un lielu izvei-

cību viņš atdzejojis latviski

ievērojamus dzejas darbus.

Viņa Šillera Zvana dziesmas

tulkojums nav pārspēts. Pie

viņa ievērojamākiem atdze-

72. att. J. Purkalītis

jojumiem vel jāpieskaita: Gotes Bajadere, Šamiso Veca

drēbju mazgātāja, Lenava Trīs indijānieši. Lenava bal-
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lādas pārdzejojumā viņš pārspēj Juri Alūnānu (kura Trīs indi-

jānieši gan palikuši pirmajā uzmetinājumā, bez pārlaboju-
miem). Nostādām še blakām minētās ballādas pēdējo pantu
Alūnāna un Purkalīša tulkojumā:

Alunans:

Pērkons dūc un padebeši plaisā,
Un ap plostu zibžņi spulgo gaisā.
Kliedzot gaigalas tam apkārt bāžās,

Un tie vīri, dūšu saņemdami,

Šaujas klātu ķērksim dziedādami,

Un nu bezdibinā dziļi gāžās.

5) KAŽOKU DĀVIS.

Purkalītis:

Pērkons dimd un zibens līpinājas,
Nāves laiva lejup vizinājās,

Kaivas vētrā priecādamās skraida;

Brūnie vīri ciešu, drošu prātu,

Steidzas dziedādami krācei klātu,

Lejā —■ miera klēpis viņus gaida.

Pēterpils latviešu starpā allaž

min Kažoku Dāvi, sevišķi ar Ausekli viņam tuvas at-

tiecības. Viņa īstais vārds Dāvids Pelcis. Viņš dzimis 20.

(8.) augustā 1850. gadā Smiltenes Kažoku mājās, mācījās vie-

tējā draudzes skolā, pēc tam

Rīgas 2. apriņķa un tirdznie-

cības skolā, kur beidza kursu

1869. gadā. Trūcības dēl

nevarēdams iestāties ģimnā-
zijā, viņš nolika mājskolotāja
eksāmenu matēmatikā un

pieņēma vietu Tveras guber-

ņā. 1873. g. viņš pārgāja uz

Pēterpilī, kur 1880. g. nolika

vācu valodas ģimnāzijas sko-

lotāja eksāmenu. Pēterpilī

viņš piederēja pie latviešu

sabiedriskās dzīves visrosī-

gākiem veicinātājiem. Viņš
mira Cēsīs, kur nodzīvoja
sava mūža 4 pēdējos gadus,
13. aprīlī (31. martā) 1913. g.

un tika paglabāts Smiltene.

Latviešu literātūrai Ka-

žoku Dāvis vispirms sniedza

glītu Puškina „Rusalkas"

tulkojumu Nāra. To, kā

Auseklis Šiliņam raksta

73. att. Kažoku Dāvis

(Latv. Grāmata 1923, I, 32), paslīpējuši ari citi, starp tiem Au-

seklis. Pēc Ausekļa nāves Kažoku Dāvis sakopoja un izdeva

Ausekļa rakstus (2 daļas, 1888), kuri gan daudz dabūja ciest

Kaudzītes Matīss un vi n a laika biedri



266

no cenzora strīpojumiem. levadā izdevējs sniedz uz čakli

savāktu ziņu pamata Ausekļa biogrāfiju. Bez tam Kažoku

Dāvis daudz rūpējies par latviešu valodas skaidrību. Viņš
valodas labā laida laikrakstos klajā daudz rakstu. Viens no

plašākajiem un pamatīgākajiem ~Mūsu rakstu valoda un mūsu

tēvu valoda" iespiests Zinību komisijas 8. rakstu krājumā.
Uzrādīdams plaisu, kāda cēlusies starp mūsu tagad lietoto

rakstu valodu un tautas gara mantās un pa daļai dzīvās sa-

runās dzirdamo tēvu valodu, viņš meklē ceļus, kā rakstu va-

loda formās un teikumu konstrukcijās vedama saskaņā ar īsto

tautas valodu. (Sk. Druva 1913, V, 633.)

8. ROMĀNI

Latviešu rakstniecībai attīstoties, radās tajā ari gari stāsti,

romāni. Šim literātūras veidam nebija nekādu tradiciju ne

latviešu burtniecībā. ne vecajā grāmatniecībā. Tautas sace-

rējumos nebija ne epa, kas ietver sevī kāda laikmeta ainu, ne

pasaku cikla, kas varoni izvada cauri pa vairāk piedzīvo-
jumiem. Kā bruņnieku kārtas, tā latviešiem trūka ari bruņ-
nieku romāna. Vāciešu sagādātajai grāmatniecībai bija vienu-

mēr šauri pamācības mērķi, kuros neietilpa plašākas māksli-

nieciskas tēlojumu ainas. Tā ari Defo Robinsonu Krūziņu

Girgensons sniedza ne kā tēlojošu stāstu, bet paidagoga Kampes

apstrādājumā saruņu veidā.

Bet laikā, kad visapkārt romānu literātūra bija pilnos

ziedos, kad labākie rakstnieki pasaules literātūrā (Flobērs,

Balzaks, Dostojevskis, Tolstojs v. c.) iemantoja slavu kā ro-

mānu sacerētāji, nevarēja spirgtu dīgļu pilnajā latviešu rakst-

niecības laukā šī dzejas nozare palikt neizcelta. Vispirms
tautā spraudās iekšā masu garšai piemērotie garie viltnieku

stāsti un sensācijas romāni. Kāds Tila Pūcesspieģela izde-

vums piedzīvoja 1878. gadā 4. iespiedumu, Barona Mūnch-

hauzena brīnišķie piedzīvojumi 1880. g. 2. iespiedumu. Pirmie

garie sensācijas romāni, kas sacerēti uz vēsturisku notikumu

pamata, sāka iznākt 1876. g.: Sternberga Belgrades

roze jeb cīnīšanās uz dzīvību un nāvi, Lapas Mārtiņa tul-

kojumā (1792 lappuses); Brūla Venēcijas asins nakts

jeb galēru vergs Marino Marinelli, H. Alūnāna tulkojumā (I un

II 1876, 111 un IV 1877). Tiem sekoja 1879
L

g.: Borna

Izabella, Spānijas padzīta ķēniņiene, Lapas Mārtiņa tulko-

jumā (1120 lappuses); tā paša autora Bālā grēfiene jeb
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cīnīšanas deļ miljona (803 lappuses) v. c. Latviešu intelligencei
nebija sveši ari jaunākie romāni vācu un krievu literātūrā.

Bez iespaida, ko dabūja no ārienes, garākiem stāstiem,
romāniem deva vielu un ierosinājumu latviešu pašu mostošās

dzīve. Kā viņa izsacījās lirikā un īsākos stāstos, tāpat tā

centās pieņemt plašākas literāriskas formas. Latviešu ro-

māni tad rodas vienā laikā vairāk vietās kā tautas dzīves at-

spoguļojumi, kā tautiskās domas iztēlojumi, uzrādīdami tomēr

ari elementus, kas pārņemti no svešiem paraugiem. 1879. g.

parādās brāļu Kaudzīšu Mērnieku laiki un Jura Mātera (kas
še saucās par Teodoru Rolandu) Sadzīves viļņi. Pēc tam

J. Māters sarakstīja vēl romānu Patriotisms un mīlestība.

1) MĒRNIEKU LAIKI.■ I Par stāstiem plašākā nozīmē

nosaucami visi tie literāriskie darbi, kas ietērpti stāstošā prozā.
Šinī nozīmē ari Mērnieku laiki nosaucami par stāstu. Bet ja

stāstus nodalām sevišķos, atšķiramos veidos, tad Mērnieku laiki

dēvējami par romānu. Ja sacerētāji no šī vārda izvairījušies,
tad gan īpaši tāpēc, ka šis darbs ne visai saskanēja ar toreiz

latviešu intelligencei pazīstamiem vācu romāniem: trūka vis-

caur izcelta galvenā varoņa, ainas no tautas dzīves aizņēma
plašas telpas. Var sacīt, tas bija viņa latviskums, kas šo sa-

cerējumu nošķīra no vācu romāniem: latviešu zemnieku dzīvē

vācu romānu varoņi nevarēja izcelties; latviešu sadzīves

skatiem nebija līdzīgu vācu literātūrā. Tomēr Mērnieku laiki

sniedz mierīgā episkā plūdumā notēlotu plašu laikmeta ainu,
kas ietverta sakarīga stāsta rāmjos, tiem tā tad ir galvenās ro-

māna iezīmes. Šai darbā ir ari daļas, kas pilnīgi saskan ar vācu

romāniem (Feldhauzens, Šrekhubers v. c). Tās nepieder pie
Mērnieku laiku labākajām, bet tiem dod zināmā mērā ari vācu

romānu nokrāsu.

Mērnieku laiku sacerētāji ir Kaudzītes Reinis un Kaudzītes

Matīss.

Kaudzītes Reinis, (sk. 68. att.), Kaudzītes Matīsa (sk.
256. lp.) vecākais brālis, dzimis 12. maijā (30. apr.) 1839. g., izmā-

cījās par dreimani un iepelnījās tik daudz, ka varēja iemantot

Kalna Kaibēnu mājas. Še pagasts 1868. g. ierīkoja skolu, pie-

ņemdams par skolotāju Kaudzītes Matīsu un par palīgu viņa
brāli Reini. Savu izglītību paplašinādams, Kaudzītes Reinis par

skolotāju nodarbojās 17 gadus, šad tad ari velak. Viņš iemā-

cījās vāciski un lasīja, bez citiem literariskiem darbiem, Ser-

vantesa Don Kichotu, Gogoļa Mirušās dvēseles, Turgeņeva

Dūmus. No viņa skolai sarakstītām mācības grāmatām mina-
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mas: Bībeles stāsti (1880), Garīgs skolas draugs (1880), Baz-

nīcas vēsture (2. izd. 1889), Ģeogrāfija tautas skolām (2. izdev.
1885) v. c, no kurām dažas (piem. Garīgs skolas draugs) piedzī-

vojušas tuvu pie 20 izdevumiem. — Daudz Kaudzītes Reinis

strādājis kā sabiedrisks darbinieks, būdams Vecpiebalgā kādu
laiku par vietnieku pulka locekli un pagasta vecāko un par

kara klausības komisijas locekli Cēsīs ap 35 gadus, ierosinā-

dams uguns apdrošināšanas biedrību dibināšanu. — Laikrakstos

viņš parakstījās par R. Vidzemnieku un pastāvīgi darbojās pie
Balss. Literāriskā vērtība viņa domu izteikumiem, kuru viņam
labs krājums. Redzam še atmodas laika kritisko garu, kas cen-

šas katrai lietai sniegties līdz kodolam, atšķirt īsto no liekā, pa-

liekamo no pārejošā. Kronvalda Atis nosauc Kaudzītes Reini

par filozofu zemnieka svārkos. — Kopā ar brāli Matīsu Reinis
apceļo Latviju un ārzemes. Sava mūža pēdējos gadus viņš
pavadīja ārpus Piebalgas (Rīgā, Siguldā, Cēsīs, Pēterupē), bet
mira Kalna Kaibēnos 1920. g. 21. augustā.

Literatūra: Kaudzītes Matīsa Atmiņas par brāli Reini,

Atmiņas etc. 11, 193., Rīgā 1924. — J. Stiprā Skolēnu atmiņas par

brāļiem Kaudzītēm, Brīvā Zeme 1923., 231. nrā. — Kaudzītes Reiņa

pašbiografija (Autobiogrāfijas fragments), Latvju Grāmata 1927,

6. burtn., 366.
—

P. Cimdiņa Atmiņas par brāļiem Kaudzīšiem, Iz-

glīt. Min. Mēncšr. 1929.. 10. burtn. Kārļa Egles Brāļu Kaudzīšu

radu laksti. Izglīt. Min. Menešr. 1929., 10. un 11. burtn.

Mērnieku laiki sniedz plašu, smalki novērotu, rū-

pīgi izstrādātu un noskaņotu laika ainu. Tas ir darbs, kas ietver

sevī latviešu dzīvi tik patiesi un pilnīgi, ka tam nezūdoša no-

zīme latviešu kultūras un rakstniecības vēsturē. Neviens

latviešu dzīves pētnieks, kas gribēs tanī dabūt zināmā laikā

patiesu ieskatu, nevarēs paiet šim darbam garām; latviešu

rakstniecības aplūkotājs še atradīs pirmos tēlus, kas turpmāk

latviešu stāstos uzejami daudzkārtējos izveidojumos. Šis

darbs izaug no latviešu dzīves, tāpēc tam būs ar latviešu dzīvi

sakari ari turpmākos laikmetos, kas rodas no iepriekšējiem;

tāpat tas saistās ar tālākim darbiem literātūrā, kas ir dzīves

atspoguļotāja un viņas noslēpumu tulkotāja.

Par pamatu Mērnieku laikiem Piebalgas dzīve ap

1870. gadu, kad pārmērīja zemnieku zemes un par jaunu no-

dalīja viņu robežas. Piebalga guļ Vidzemes vidū, tāļu no

pilsētām. Zemnieku dzīve še nebija padota svešiem iespai-
diem tādā mērā, kā daudz citos latviešu novados. Tomēr at-

tīstībā nepalika šis apgabals citiem pakal. Šejienes apstākļos
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bija dažas savādības, kas virzīja uz priekšu. Še bija nodibinā-

jušās saimniecības, kas mazākas nekā citur. Pa lielākai daļai
tās apstrādāja paši saimnieki un vinu dzimtas bez algota spēka;
šķiru starpībām še nebija pamata. Mērnieku laikos tad ari re-

dzam rīkojamies vienīgi saimniekus un viņu piederīgos. Ar

visu to, ka svešas saimes nebija, atsevišķo saimniecību zemes

platība nevarēja viņu kopējus pietiekoši uzturēt. Tas deva

iemeslu, ka iedzīvotāji bez zemkopības uzmeklēja ari citus

pelņas avotus. Tie nodarbojās lielā mērā ar mājrūpniecību un

tirdzniecību! Starp piekoptajām rūpniecības nozarēm sevišķi
minama aušana. Savus audumus piebaldzēni izvadāja pa visu

Vidzemi un Kurzemi. Preču izmaiņai Piebalgā noturēja vairāk

tirgus; piebaldzēni čakli apmeklēja ari citur noturētus tirgus

tāļu jo tālu. Še viņi parādījās ari kā uzpircēji, kas iegūtās pre-
ces pārstrādāja un pārdeva tāļāk; īpaši viņi pazīstami kā lopu,

jēru uzpircēji. Tā nodarbodamies un sakarā nākdami ar citiem

apgabaliem, viņi daudz ko pieredzēja, kas ierosināja viņu domā-

šanu, ko viņi pārbaudīja, izmēģināja. Šāds dzīves veids viņus
ari tieši skubināja iegūt zinības, attīstīt savas spējas. Pie-

balgā tad rodas skolas; še nodibina pirmo skolu uz laukiem

ar augstāku kursu, kas atver ceļu uz tālāku izglītību jaunekļiem
no plašāka apgabala. Vec-Piebalgā nodibinās pirmā biedrība

uz laukiem (1869. g.), kas rosīgā darbībā der citām par priekš-
zīmi. Tāda rosība Piebalgā iespējama vēl ar to, ka draudzes

centrālajās iestādēs apvienojas apgabals, kas pastāv no vairāk

simtu saimniecībām.

Visa Piebalgas dzīve sevišķi sakustas zemes pārmē-
rīšanas laikā. Aiztiek iedzīvotāju pastāvēšanas pamatus,

aizķer viņu visdzīvākās intereses. Viņi mana, ka dzīve pariet
jaunā posmā. Nodrošināt savu nākotni, tās viņu vienīgās rūpes.

Viņi zin vienu: iemantot, cik var, kas tagad nokavēts, tas ne-

kad vairs nebūs panākams. Tad nu nevar skatīties uz līdzekļu
izvēli. Atklājas raksturos viena īpatnība pēc otras un sastādās

tā portretu galerija, kas uzglabājusies Kaudzīšu darba. Viņi

šos laikus līdz pārdzīvojuši. Reinis bija ieguvis mājas, no ku-

rām ari Matīss saņēma visnepieciešamākos līdzekļus dzīvot,

darboties, tālāk censties. Pumpurs uzturējās par mērnieku

Piebalgā ar nelielu pārtraukumu no 1867.—1872. gadam. Vi-

sās tais interesēs, kas nodarbināja kopā saradušos intelligences

pulciņu, bija sava dala ari tām, kas, ievērojot notiekošās mērī-

šanas, visai Piebalgas sabiedrībai. Un ja ari_ literariskos va-

karos galvenā kārtā uzmanība piegriezās plašākajiem tautiska-

jiem centieniem, Pumpura un Ausekļa tautiskajai dievu un va-

roņu dzejai, tad Kaudzītes, vieni mājās kopā būdami vai ar sava
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pagasta locekļiem atklātās vietās un citur satikdamies, pārdzī-

voja mērnieku laikus visā pilnībā. Še saņemtie pārdzīvojumi
bija tik stipri un nopietni, ka pret tiem literāriskā pulciņa no-

darbošanās pa reizei varēja izrādīties par rotaļu. Pie tam taču

Kaudzīši bija ari īsti piebaldzēni, kas no uzņemtajiem jaunajiem

iespaidiem neļaujas izsisties no savas gaitas, bet kas tos prot

iestrādāt savā īpatnībā. Tāpēc viņu literāriskā attīstība ņem

savu ceļu, sakņojas viņu apkārtnē un nogatavo par savu lie-

lāko darbu Mērnieku laikus, par kuriem viņi var .liecināt, ka

tos sarakstījuši viņi vien „bez nekāda pamudinājuma, bez ne-

viena aizrādījuma un padoma, bez paraugiem, pat bez nekādas

līdzzināšanas un līdzdalības, nelasīdami ar' nevienam no tiem

agrāk nekā priekšā".

Mērnieku laiku izcelšanās pielīdzināma mierīgai

koka augšanai no zemē ieliktas sēklas. Ap 1876. g. nometas ap

Kaudzītēm klusums: Pumpurs un dakteris Jurjāns no Piebal-

gas aizgājuši, Kronvalds miris, ari Pilsātnieks aiziet. Kas no

visa pārdzīvotā visdziļāk un visdzīvāk palicis garā? Kas no

turienes tiecas pēc notēlojuma? Zināms, neizdzēšamu iespaidu
Kaudzīšos bija atstājuši viņu tuvākie domu un centienu biedri;
bet vairāk viņus aizņēma un nodarbināja, ko sakarā ar mēr-

nieku rīcību viņi bija pieredzējuši un piedzīvojuši. Ari apkārtnē

nebija pēdas no tā izdzisušas. „Pavadītie mērīšanas gadi abās

Piebalgās bij atstājuši daudz un dažādu, gan jocīgu, gan no-

pietnu atmiņu, un kopbūšanas gadījumos dzirdēja vienmēr at-

saucamies uz mērnieku laikiem un šo to raksturīgu pastāstām.
Tur pievienojās ari tā laika tautiskā ākstība un muļķošanās.
Visu to dzirdot, redzot un pārrunājot, izcēlās neviļus domas,
kaut ko stāstveidīgu uzrakstīt." Tā saka Kaudzīši. Sabie-

drība veido līdz, veido priekšā: tā dod tēlus, kurus skatīt un

tālāk veidot; tā šos tēlus zināmā mērā ari apstrādājusi un no-

gatavojusi. Kaudzīši kopā ar visu sabiedrību rada, turpina
tās darbu un noslēdz. Un divu cilvēku kopējs darbs tas paliek

nešķirami līdz galam.

Ka uz tiešajiem faktiem, kas izcēluši Mērnieku lai-

kos tēlotos notikumus un raksturus, Kaudzītes Matīss norāda (At-

miņas etc. 11, 314. v. c. 1924) uz zemes mērīšanas laiku Vec-Piebal-

gā, Jaun-Piebalgā un Veļķu muižā, „jo nav ko liegt, ka visa Mērnie-

ku laiku stāsta pamats atrodas šo triju muižu un viņu pagastu un

viņu zemju izmērīšanā no 1867.—1873. gadam. Grāfs Šeremetjevs,

vēlēdamies vaku jeb klausības zemnieku zemi pārdot, lika izmērīt

šo sava vienlaidu sakarā esošā lielā īpašuma platību, kur virsū

bez muižām un pusmuižām pāri par 1000 saimnieku. Klāt jāskai-

Dailrakstniecība
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ta ari abu mācītājmuižu — Vec-Piebalgas un Jaun-Piebalgas —

līdz ar viņu zemnieku zemēm un Vec-Piebalgai robežās esošās Lei-

maņmuižas izmērīšana līdz ar pagastu, kas notika tajos pašos ga-

dos un pavairoja mērījamo saimniecību skaitu vismaz uz 60.

Par to, kāda dalība katram no brāļiem Kau-

dzīšiem Mērnieku laiku sarakstīšanā, viņi paši liecina: „Tur

nevar šķirt, nedz dalīt. Nopelns (ja tur kāds atrodams) vai pār-

metumi (kad tie pelnīti) pieder mums abiem vienlīdzīgi, kā soli-

dāriem galviniekiem parāda atmaksāšanā, bez dalīšanas tiesības.

Paši mēs tur nekā nevaram izdalīt un neizdalīs cits ari neviens.

Jāpaliek mierā tikai ar to, kad atceramies, kā strādājām: — kopā

apspriedām stāsta gājumu, personas un to raksturus, kā ari per-

sonu darbību, bet Matīss pašrocīgi uzrakstīja: pēc tam, pa no-

daļai cauri lasot, atradām vietas, kur kas pārgrozāms, labojams vai

papildināms, kas tūliņ vai vēlāk tika izdarīts. Turpmāk, kad at-

zinām par vajadzīgu, grozījām šo to atpakaļ ari visā stāsta gaitā

un — tas ir viss, ko varam pēc patiesības stāstīt un liecināt."

Vispirms viņiem nodomā uzrakstīt kādas ainas — var-

būt priekš Mātera vadītā Baltijas Zemkopja. Bet kad sāk strā-

dāt, viela un plāns arvienu vairāk paplašinās. Tiek uzmetināts

personu saraksts. Pašā priekšā stāv Gaitiņu dzimta: Tenis,

Ilze, Kaspars, pie tiem Anuža, šie atnācēji, kuri mērnieku laikos

pieredz Slātavā smagus pārdzīvojumus; tad Prātnieks, vilt-

nieks, mērnieka labā roka, Gaitiņu dzīves postītājs, un tauti-

skais āksts Pietūku Krustiņš. Tiem blakām Rogaiņi, kas velak

nosaukti par Oliņiem, ar meitu Grietu, vēlāk Lienu, pie kuras

saduras Kaspars ar Prātnieku. Tad vēl Feldhauzens, mērnieks,
un Vakners (vēlāk Šrekhubers), noziedzīgās rīcības atriebējs.
Trūkst Kenča un Švauksta, nav ari Slātavas un Čangalienas.
Še uzmetinājums ģimenes drāmai: krietno, skaidro cilvēku,
Kaspara un Lienas, un viņu ģimeņu attiecībās iejaucas mērnieku

laiku nekrietnie pašlabuma meklētāji un noved šos jauniešus pie
traģiska gala. Šai drāmai jāsatur kopā mērnieku laiku ainas,

kas vienumēr tiek paplašinātas, pienākot jaunam personām klat

(kādas Kencis, Švauksts); sarežģījumi tiek vēl smalkāk izver-

pināti Feldhauzena mīklainos un noslēpumainos piedzīvojumos.
Kad galvenie raksturi, gadījumi, notikumi ir cauri izdomāti un

nogrupēti, rakstnieki ķeras savu darbu izstrādāt galīga veida,
sak to 2. septembrī 1876. g. un beidz 18. marta 1879. g. Vel

arvienu notiek pārgrozījumi, nāk klāt papildījumi, vel ari, kad

sakumu jau iespiež; viss sacerējums tikai pedeja. laika nodaļas

trijās daļās. Tas nāk klajā 1879. g. H. Alunana apgādībā

Jelgavā.
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„Mērnieku laiku" izcelšanās gaitai iespējams sekot pēc di-

viem manuskriptiem, ko sacerētāji nodevuši Rīgas latv. biedrības

mūzejam. Pirmais pastāv no vairākiem bruļoniem, Kaudzītes Ma-

tīsa rokrakstā (atskaitot dažas lapas drīz pēc sākuma), 1275 lapas

puses biezs, ar dažādiem pārgrozījumiem, piezīmēm, divām stāsta

nodaļu dispozicijām, starpā ar dažiem citiem rakstu darbiem. Otrs

ir cenzūras jeb spiestuves eksemplārs no 1879. g., viscaur Kaudzī-

šu skolnieka J. B. rokrakstā, vietām ar Matīsa rakstītiem pārlabo-

jumiem.

Mērnieku laiku būtība pa labai daļai saprotama un iz-

skaidrojama no viņu pamatiem un izcelšanās. Tā ir galvenajā
nokrāsā un ari raksturīgajos sīkumos Piebalgas aina, ko tur

redzam. Liela dala tanīs tēloto cilvēku, patiesākie un dzīvākie,
tur tiešām dzīyojuši. Notverts no tiem nevien viņu vispārējais

i aksturs, bet ari viņu sīkās ierašas, viņu valodas sevišķa skaņa,
viņu kustības, apģērbs. Tie, kas sanāk kopā krogū, jērus no

tirgus vezdami, vai pagasta namā apspriest vispārējas lietas,
vai izrīkojumā, vai bērēs, ir piebaldzēni, — no katra vaibsta

sejā, no katras svārku krokas tos var pazīt. Pēc sava ģīmja

viņi veidojuši ari savu apkārtni, savu iedzīvi, savas istablietas,
savus ratus, vai ari viņu sevišķā apkārtne un dzīves iekārta

veidojusi viņus un visu, kas tiem ir. Tāpēc pilnīgi pareizi, ka

mākslinieks (Brencēns), gribēdams pagatavot Mērnieku laikiem

illūstrācijas, iet papriekš ar fotogrāfa aparātu un zīmējamiem

rīkiem uz Piebalgu. Ari gleznas viņu valodā norāda uz viņu
dzīves īpatnību. „Izjuksi kā aknas", „aiznesīs mūs uz debesīm

kā izbalinātus audeklus" — šādi teicieni atspulgo nodarbošanos,
kādu sastopam īpaši Piebalgā. — Šādi novērojumi savos vis-

pārējos vilcienos nav tomēr saņemami še vien. Tiem pievie-
nojas citi, kam vēl lielākā mērā vispārības nozīme. Latviešu

laucinieku uz zemkopību nodibinātā dzīve Mērnieku laikos at-

klājas visā plašumā. Tur siena laiks, tur Jurģu diena, tur da-

žādi darbi un amati, kam sakars ar lauksaimniecību. Viss tas

norisinās Latvijas dabā, kam dažādie gada laiki dod savu no-

krāsu. Tur nobirušās apšu lapas, uz ko griežas Anniņas vērība

uz skolu ejot; tur ziemas stindzinošais sals un žilbinoši baltais

sniegs; tur ziedošie koki un puķes pa Vasarsvētkiem. Šī dzīve

un daba uzejama tad ari garīgās pasaules pamatos. Kad Kas-

pars mirstošajai mātei liek ieskatīties savā iekšienē, tad viņš
sāk ar dabas tēlojumu. Viņš uzskaita daždažādos augus un tiem

pielīdzina cilvēkus. Viss viņa plašais cilvēku vērtējums pie-
turas pie šiem salīdzinājumiem.

Mērnieku laiki saauguši ar īstenību; viņu būtība reāli-
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stis ka, lietišķa. Vinu sacerētāji iziet no tā, ko viņi ap sevi

novērojuši, kas patiesi ir, un to tā attēlo. Ari cilvēku garīgā
pasaule uztverta pēc novērojamās īstenības. Tā sakņojas, īpaši
vecajā paaudzē, kristīgā ticībā. No šejienes ņemtie jēdzieni
tad nu sastopami visur: Ķenča lūgšanā, Ķenča un Pāvula sa-

runa par viņpasauli, Ilzes apliecinājumos par savu sirds dzīvi,

Pietūka Krustiņa ruņās. Tāpat uzejam kristīgas draudzes iera-

šas mājās, skolā, baznīcā. Šī garīgā dzīve dabū vairāk vietēju

nokrāsu ar norādījumiem uz brāļu draudzi, kam Piebalgā vairāk

saiešanas namu.

Bez apkārtējās dzīves ietvēruma stāstā Kaudzīši attēloja
notikumus, kas pa daļai ņemti no citurienes. Tiem nepietika
ar vaļējo personu sasaistījumu un notikumu sarežģījumu, ko

dod mērnieku laiki un kas izlasāms no pirmā darbojošos cilvēku

saraksta. Viņiem vajadzēja gadījumu, kas stindzinoši kairina

ziņkārību. Un te nu mīklainas zādzības, slepkavības, krāpša-

nas, visas tās noslēpumainās lietas, ko pieredz mērnieks Feld-

hauzens un viņa tuvākie biedri un pretinieki. Pie tām pieder
raksturi, kas nav no šīs pasaules, šie slīpētie krāpnieki un blēži:

Raņķi, Grabovski v. c. —Bet ari tie raksturi, kas novēroti dzīvē,
dabū pa daļai veidojumu pēc noteikumiem, kas stāv ārpus tās.

Ir parasts paņēmiens, ka cilvēkus pēc morāliskiem principiem
šķiro labos un ļaunos, vai ari pozitīvos un negātīvos tipos.
Kaudzīšiem mazliet sīkāks nodalījums. To uzstāda Kaspars.

Viņam četras šķiras cilvēku. Pirmie līdzinās stādiem, kas

krāšņi zied, bet augļus nenes; tie lielās ar ticību, bet laba ne-

dara. Otri, līdzīgi stādiem, kas krāšņi zied un nes labus aug-

ļus, apliecina ticību darbiem. Trešie, tāpat kā stādi, kam vien-

tiesīgi ziedi, bet brangi augli, nelepojas ar ticību, bet dara labu.

Ceturtiem nav nedz ticības, nedz augļu, kā stādiem, kas nedz

krāšņi zied, nedz nes derīgus augļus. Pie pirmajiem tad nu

pieder tādi lielīgi, paštaisni pašlabuma meklētāji kā Oļiniete,

kas, sevi līdz debesīm celdama, pret citiem, ari pret savu meitu

Lienu, ārdās kā pats nelabais, kā Prātnieks, kas, sevi nostādī-

dams labā gaismā, pastrādā lielākās neģēlības; varētu še pie-

skaitīt ari Pietūku Krustiņu, Švaukstu, Drekberģi. Pie otriem

pieder paša Kaspara māte Ilze, skaidra dvēsele, kas savu ti-

cību apliecina ar muti un visu dzīvi. Pie trešajiem pieder pats
Kaspars, kas nevienam savu iekšieni neatklādams, pec sirds

apziņas, pēc stingriem tikumības prasījumiem virza savu dzīvi

un darbus, kaut viņam būtu jānes ari vislielākie upuri; viņam

blakām vēl varētu stāvēt Šrekhubers, mērnieku netaisnības

bezbailīgais atriebējs. Pie ceturtajiem pieder atklāti ļaunie un

tukšie: noziedznieks Raņķis, gan ari vientiesīgais Tenis. — Lai
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izceltu vienu un otru tipu, Kaudzīši netaupa krāsas. Oļiriietei

vajaga būt savos darbos ļaunai un mūžam sevi cildīt. Ari pie
savas nelaimīgi beigušās meitas Lienas kapa viņai jāparādās par

pilnīgu necilvēku, kam nav ne vēsts no tādām jūtām, kā mātes

mīlestība. Pietūku Krustiņam jābūt tautiskam ākstam. Viņam

jāsacer dzejoļi un jātur ruņas ari par godu kalēja jaunām plē-

šām un pirmajiem bezdelīdzēniem. Te nu īstenība paliek tāļāk

projām; te redzama tieksme zīmēt tipu, kurā ietēlojas kāda

ideja, ne īpatnīgu raksturu, kam pasaulē otra līdzīga nav.

Kāds pamats pārgrozītajā sabiedrībā Mērnieku

laikos tēlotajiem raksturiem, uz to norāda Kaudzītes Matīss (At-

miņas etc. 11, 313. v. c, Rīgā 1924): „Līdz ar tautības apziņas pie-

augšanu cēlās šai ziņā ari pārāka un sekla plātīšanās (Pietūka

Krustiņš), pat ari tautiska ākstība, lepoties ar muļķīgām runām un

citādi (Drekberģis); otrā pusē stāvēja liela ākstība, dzīties uz vā-

cietību un lielmanību (Švauksts); jaunai pagastu pašvaldībai iesā-

kumā piemita vēl daudz vājumu aiz iestrādāšanās trūkuma (viet-

nieku pulka sēde); pazīstama nāca viltība un blēdība, dižošanās

šai ziņā aiz balmutības (Prātnieks, ari Bisars): auga pa starpām

līdza nīdēts, bet spēcīgs patstāvīgas prātnieciskas domāšanas un

negrozības gars (Kaspars); stiprs patstāvības raksturs sāka parā-

dīties ari pie jaunavām (Liena). Šie būtu galvenāko īpatnību iz-

teicēju tipi no jaunākās paaudzes laika. Ari vecākā paaudze, kā

laika gara vilciņ vilkta, cēla iz sava vidus vairāk citu un citādu

īpatnību gaismā nekā agrāk, kad vēl nebij radušies jauni dzinuļi.

Varēja pie viņas novērot goda apziņas uzticību (Anuža), līdz ar to

bērna paļāvību un pieķērību savai uzticamai glabātājai (Anniņa):

tāļāk —
nenovilināmu patstāvības un patiesības prātu ar reliģisku

pamatu (Prātnieka māte): tad skaidras, ticīgas dvēseles mieru un

nemirstības cerību ari nāves stundā (Ilze); bet tāļāk, kā pretstatu,

garīgu augstprātību un paštaisnību ar iedomātu iekārošanas tie-

sību (Oļiniete): tāpat godīgu ticības cilvēka prātu, bet vāju cīniņā

pretīm ļaunumam (Oliņš); ari jautru, vīzīgu un satīrisku bezbē-

dību (Tenis); vientiesības pilnu savādniecību (Ķencis, Pāvuls).

Bez tam nāca sadzīves līdzdarbībā ari tādas raksturu parādības,
kas pēc tā laika bij skaitāmas par ārpusējām jeb ārlatviskām, kā

šausmīga noziedzība (Raņķis); sava labuma un spēka apziņā pat-
vaļības un varas lietošana (Feldhauzens): apspiesto aizstāvība

(Šrekhubers); gara spēka un īstas cienības iespēja (mācītājs) v. c.
4*

Ari raksturus zīmējot, Kaudzīšu spēks mīt viņu reālismā.

Viņu raksturi nav ar to dzīvi un patiesi, ko tēlotāji viņos grib

ielikt, bet ar to, kā tie viņus novērojuši, uztvēruši, kā tie viņus
sevī nes. Kā tādi tie nav iedalāmi vienā vai otrā rubrikā, neat-

tēlo ari vienu vai otru tipu, bet ir dzīvas būtes, kuru miesīgajai
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un garīgajai sejai ir savi īpaši vaibsti, kuras nav vārdos aprak-
stāmas, bet tēlā skatāmas. Še ir Kaspars, šis, kā domājams,
ideāls cilvēks un kā tāds ne tik patiess un īpatnīgs, tomēr ar

vilcieniem, kas to dara dzīvu un mums tuvu. Pie tiem pieder

viņa stūrgalvīgā klusēšana, citu nicināšana, viņa domas par

pašnāvību — tās visas ir īpašības, kas nav saucamas par la-

bām vai pozitīvām. Tad Pietūku Krustiņš, šis neizturamais

āksts, bet kas pilnīgi svabads no kaut kādas ļaunprātības, blē-

dības, nenovēlības, kas ir un paliek nelabojams ideālists. Un tā

citi raksturi, par kuriem, kā par kaut kuru dzīvu cilvēku, var

īstu, vārdos netveramu jēdzienu dabūt tikai tad, ja tos savā

vietā, savos apstākļos redz dzīvojam un darbojamies.

Arvienu vērīgāk un gaišāk savos cilvēkos ieskatoties,
Kaudzīšiem atklājas viņu dzīlākā, skaidrākā būtība. Naba-

dzīgā dzīvē un šaurā domu lokā ieslēgtā vājā sieviete Ilze top

par savas dzimtas uzturētāju un dvēseli, ari par tās garīgo

atbalstu. Par tukšu nabadzi uzskatāmā Anuža, kam nav ne

savas mantas, ne savas dzīves, dod atmestiem cilvēkiem

(Lienai, Anniņai) to, ko neviens bagātnieks tiem nevar dot, pa-

rāda svešnieku bērniem mīlestību, kādu ikreiz ir mātē neuz-

ejam. Tā nav tikai kristīga ieraša, kad viņa ved kapos mazo

Anniņu vainadziņiem rokā, māca šai vietā, kur viss izlīdzināts,
aizmirst cilvēku mazo naidu un noskaitīt lūgšanu pie tēva

slepkavas kapa. Ar Anužu un mirušās Lienas meitiņu Anniņu
stāsts sākas un beidzas. Še ir viens no skaidrākiem tēliem

latviešu literātūrā: Anuža, sievietes . mīlestība, kas bāriņus

audzina lielus.

Pēc Mērnieku laikiem Kaudzīši ķērušies vēl ari pie citu

plašāku darbu sarakstīšanas, ko tāpat kā Mērnieku laikus va-

rētu pierindot romāniem. It sevišķi te atzīmējama garāku
stāstu virkne, kas padomāta vienā sakarīgā stāstījumā ar vienu

vispārīgu virsrakstu Malienas dabas stāsti (iesāktaap
1885. gadu). Šinīs stāstos tad nu vajadzētu nākt redzamai kāda

novada tiešai dzīvei visā viņas plašumā un daudzpusībā, ar šās

dzīves labām un Jaunām pusēm, pie kam ļaunās puses parādī-
tos spilgtā kariķējumā. Parādītos tad tur, gan citā laikā un

citādos apstākļos, notikumi un raksturi, kas pazīstami jau no

Mērnieku laiku ainām un tipiem; bet nāktu klāt ari jauna viela,
kas agrāko papildina. Un tāpat kā Mērnieku laikos, nebūtu

še grūti saskatīt līdzību ar Vecpiebalgu un tās tuvāko apkārtni.
To visu norāda šā darba sākums, neizstrādātie pirmuzmetumi
un plāni. Bet tā kā spraustie nodomi palikuši neizpildīti, un

uzglabājušies tikai pirmraksti (vairākos variantos), no kuriem
viens nesen nāca klajā ar virsrakstu Izjur i c š i (Malienas
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dabas stāstu 1. d., 1928.), pie kā jo sevišķi strādājis Kau-

dzītes Reinis, tad tie uzskatāmi ne kā mākslas darbs, bet vairāk

tikai kā literātūrvēsturisks materiāls.

Mākslas vērtībā augstu nepaceļas ari Kaudzītes Matīsa

pēdējais lielākais sacerējums Jaunie Mērnieku laiki,
ko viņš iesāka dažus gadus pirms savas nāves un paspēja no-

beigt tikai četras daļas (I—IV, 1924—1927). Tā ir it kā laikmeta

chronika stāsta veida. Autors mēģina še notēlot nesenos pēc-

kara (revolūciju un citu pārmaiņu) notikumus un pārdzīvoju-

mus, īpaši Vidzemē. Un tā kā šai laikā tautā atkal atskan

starp citu sauciens pēc zemes, ap ko bieži virknējas un vijas
dažādi notikumi, kas šo to atgādina no veco „mērnieku laiku"

ainām, tad autors izraudzījies tiem līdzīgu nosaukumu Jaunie

Mērnieku laiki. Citādi tomēr, kā to pats autors aizrāda, jau-
nais sacerējums ar pazīstamiem Mērnieku laikiem nav sai-

stāms.

Sava radīšanas darba virsotni brāli Kaudzīši bija sasnie-

guši ar Mērnieku laikiem, kam pāri pacelties turpmākos darbos

viņiem vairs neizdodas.

Literatūra. R. Klaustiņa Mērnieku laiki, Rīga 1909; otrs

pārstrādāts izdev. „Mērnieku laiki" kā sadzīves romāns. Estētisks

un kultūrvēsturisks apcerējums. Rīgā 1926. —Tā paša, Mērnieku

laiki kā tilts no veciem uz jauniem laikiem, Druva 1913, 11, 1261—

1267.
— Kaudzītes Matīsa Par Mērnieku laiku izcelšanos, Atmiņas

etc. 11, 311., Rīgā 1924.

2) MĀTERA ROMĀNI,I Darbodamies par avīžnieku,
Māters raksta ari romānus. Viņš sasniedz avīžniecībā lielus

panākumus, strauji uzstādamies par ideāliem centieniem, to

vārdā karodams ar saviem pretiniekiem. Ar savu karsto tem-

peramentu Māters citu priekšā palika allaž uzvarētājs. Tā

nav mierīga lietišķība, kas Māteru izcel kā avīžnieku; izšķi-
roša loma vina karstai sajūsmai un vingrai fantāzijai. Šīs

īpašības vinu ari vedina ķerties pie dzejas darbiem, sacerēt

romānus. Bet tanīs viņš no otras puses nevarēja noliegt savu

avīžnieka dabu. Vina romānos ir tik daudz publicistiska ele-

menta, ka no tiem mākslas darbi neiznāk. Pie tam viņam
vienumēr acu priekšā šī literāriskā veida tuvākie paraugi vācu

valodā.

Māteru neatturēja latviešu reālās dzīves savādības ievērot

prasījumus, pie kā pēc parastajiem jēdzieniem romānu sace-

rētājam jāturas. Kā ideālistam viņam bija iespējams latviešu

vidū tēlot varoņus, izdomāt notikumus, kādu mūsu dzīvē nav.

Tādi uzejami ari Mērnieku laikos, bet tikai nodalās, kurās ne-
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parādās šī sacerējuma īstā būtība. Mātera romāniem tie par
pamatu. Notikumi saistās katrā romānā ap personu, kam visas

īsta varoņa īpašības. Viņi ir ideālisti, kas nenovēršami turas

pie saviem augstajiem tikumības principiem, neatstādamies no

tiem nekādos kārdinājumos un vajājumos. Zināms, viņu alga
tiem gala ari droša.

Ar visu to, ka Mātera romāni no Kaudzīšu romāna stipri at-

šķiras, tie ir viena laika un viena virziena darbi. Tos sacerē-

juši latviešu nacionālisti tautisko centienu pārbaudījuma laikā.
Latviešu nacionālisms jau dažus gadus tautā darbojies un vienā

otra gadījumā ticis neīsts, tukšs. Tikpat Kaudzīši, kā Māters
atrod iemeslu latviešu tautiskos centienus kritizēt. Kaudziši
to dara, atbalstīdamies uz tautas reliģijā agrāk izkoptajiem
tikumības jēdzieniem, pa daļai atmezdami reliģijas ārējās for-

mas; Māters pārbauda tautas darbinieku rīkošanos, nostādī-

dams tai pretī nacionālu ideālismu, kas parādās cēlos darbos.
Matera īstenībai nepiemērotais nacionālisms pa kādai daļai at-

gādina Pietūka Krustiņa pārmērības, tikai pilnīgi nopietni attē-

lotas. No otras puses, jau ari Pietūku Krustiņā atrodama īsta,
neliekuļota ideālisma kodols. Nacionālisms ir šai laikā dzīvs

spēks, kas sev izredzas dažādas formas.

Mātera romāni ir Sadzīves viļņi un Patriotisms un mīle-

stība. Tie parādās viņa vadītajos laikrakstos. Pirmais no tiem

iespiests ari grāmatā. Māters kā šo darbu autors dēvējas par
Teodoru Rolandu.

a) Sadzīves viļņi naca klaja Baltijas Zemkopja pie-

iii\UllUl X<Oly. Ull 111111,1 dl 1 grāmata. Romāna varonis ir

Eduards Felzenberģis, zemnieka dēls, kas Izglītojies ar dzimt-

kunga palīdzību, top šī paša dzimtkunga muižā par muižkungu,
iemīlas vina meitā, modinādams viņā karstu pretmīlestību,
iemanto līdz ar sirsnīgiem draugiem ari nāvīgus ienaidniekus,
cīnās ar tiem, piedzīvo grūtas pārbaudījumu dienas un brīnišķus

likteņus, parādīdamies visās vietās par nesalaužamu varoni, un

galā dabū ir iemīlēto sievieti, ir muižu.

Romāna notikumu gaita sakas ar negaidītas ziņas sa-

ņemšanu, ka ārzemēs izglītotais Plieņu saimnieka dēls Eduards

Felzenberģis iecelts par Uplejas muižkungu. Muižas ļaudis tūliņ

nošķirojas divi pretējās pusēs: vieni Felzenberģa pretinieki, ar

skrīveri Fichtenberģi par vadītāju, un otri viņa draugi un pabal-

stītāji, kas pulcējas ap kučieri Rumbenieku. Uplejas īpašniekam
baronam Kronšildam ir meita Klotilde, kas uzaug kopa ar Felzen-

berģa māsu Mariju. Jaunais muižkungs atbrauc Uplejā un iepa-
zīstas viesībās, Klotildes vārda dienā, ar apkārtējiem muižniekiem,

mācītāju un citiem viesiem. Tie sadalās latviešu labvēļos un viņu
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centienu pretiniekos. Pie pēdējiem pieder mācītājs Graupmanis.

Viņš izsakās, ka latviešu tautiņai, kas patlaban svin savu garīgo

atdzimšanu, jāatmet lepnība, augstprātība, pacelšanās pār savu

Dieva ierādīto un aprobežoto sadzīves stāvokli un kārtu. Viņš

saka: „Mums jāstājas ar visiem spēkiem pretī tiem pusizglītotiem,

kas, jebšu no mums visu labumu un gaismu saņēmuši, tomēr nu

grib gudrāki būt par mums." Tam atbild viens no jaunajiem

muižniekiem, kam Felzenberģis par to silti spiež roku. Noskaid-

rojas ari, ka Klotilde mīl Felzenberģi. Bet kārtu aizspriedumi vi-

ņus šķiļ-. Klotilde atraida kāda barona bildinājumu, saslimst un

visa Kronšilda dzimta aizceļo uz Itāliju. Muižu nu pārvalda Fel-

zenberģis, izdod savus nosacījumus, apkaro nekārtības, atklāj pat

noziegumus. Viņš atlaiž skrīveri Fichtenberģi, kura vietā ievēl

citu. Jaunajam skrīverim nāk rokā dokumenti, pēc kuriem Fel-

zenberģis iecelts muižnieku kārtā. Muižkunga ienaidnieki sarīko

viņam ceļā uzbrukumu, kurā izglābj viņa dzīvību agrākā muižas

pārvaldnieka Ozola meita Elza. Felzenberģis ar viņu saderinās.

Bet ienaidnieki nerimst. Viņi to apsūdz Kronšildam, kas pārbrau-

cis krata muižkunga dzīvokli. Juzdamies apvainots, Felzenberģis

atstāj Upleju un iestājas kara dienestā. Viņš uzkalpo par palkav-

nieku, cīnās pie Pļevnas, top ievainots, zaudē samaņu un tiek tu-

rēts par mirušu. Bet viņš vēlāk atveseļojies, iecelts par ģenerāli
un pēc vairāk gadiem negaidīts ierodas uz Klotildes dzimšanas

dienu Uplejā. Pa tam mirusi viņa saderinātā Elza. Klotilde slīkst

Felzenberģim pie krūts un apkampj viņu ar visu spēku, „it kā bī-

damās, ka liktens un sadzīves aizspriedumi viņai to vēl reiz ne-

atrauj." Kronšilds papriekšu apjūk, bet tad apmierinās un, uz ģe-

nerāli Felzenberģi rādīdams, saka uz sava pagasta ļaudīm: Bērni,

te ir jūsu jaunais dzimtskungs. Ar to romāns noslēdzas.

Romānā Sadzīves viļņi ir pa dzīvam reālistiskam tēloju-
mam (muižas ļaužu apspriešanās, skrīvera vēlēšanas). Bet

daudz vairāk tanī sastopami apraksti ar romantisku nokrāsu.

Aprakstītas ir jaunavas, apzīmējot visas viņu miesas un gara

īpašības, viņu apģērbu, kustības; tēlota svētdiena uz laukiem

ziedoņa sākumā, svētdienas pēcpusdiena un citi jūsmīgi mo-

menti un skati. Sniegtas vairāk ruņas, kas izsaka patriotisku
sajūsmu. Kaut kas no šīs rētorikas piemīt visam darbam, kurā

patiesi dzīvi cilvēki nav uzejami.

Sadzīves viļņi zīmīgi ar savu idejisko saturu, kas raksturo

kādu latviešu intelligences dalu 19. g. simteņa pēdējā ceturksnī.

Tā turas pie uzskata, ka latviešiem jānodibina sava muižniecība,

pa daļai dažiem vācu muižniekiem pārejot latviešu pusē, pa da-

ļai latviešu intelligencei paceļoties muižnieku kārtā. Raksturīgi
Felzenberģa noteikumi Uplejas ļaudīm: levērojot tiklības liku-
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mv un īstas attīstības pamatus, nedrīkst pa svētdienām staigāt

pa krogiem un tur plītēt. Pātaru skaitīšana mājās aprobežojama,
bet paceļama ar ērģelīšu spēlēšanu. Kas svētdien neiet baznīcā,
var lasīt noteiktā vietā derīgas grāmatas un laikrakstus, nevien

Latviešu Avīzes, bet ari Balt. Vēstnesi un Mājas Viesi. Kas

grib, var aplūkot kungu istabas, bilžu galeriju, bibliotēkas istabu.

Izrīkos godīgas viesības ar dziedātāju kora dziesmām, bet pirms
jāizpelnās tās ar tikumīgu, krietnu dzīvi. Dibināma svētdienas

skola un kopjamas tautas dziesmas. „Cilvēkam nebūs vien

darīt, ko no vina var prasīt, viņam būs vairāk darīt, to māca

mūsu dārgā ticība, to prasa īsta dievabijāšana un cilvēku mī-

lestība." Nevar teikt, ka šādi prasījumi stāvētu tālu no tiem,
kas izmanāmi kā ideāli Mērnieku laikos.

Starp gleznām, kurās i/sakās patriotiska sajūsma,

zīmīgs latviešu tautas likteņa ietēlojums klavieru spēlēšanā. Fel-

zenberģis spēlē priekšā mežkunga Neimaņa meitai Marijai no gal-
vas. ..lesākot klavieru balsis skanēja lēnām, it kā sarunādamās,

it kā stāstīdamas iz pagājušiem, sirmiem laikiem. Tad viņas sāka

gaudot, kā apspiests cilvēku bars; tad Marija likās dzirdot vaima-

nas, kliegšanu un brēkšanu, pa starpām lāstus, kas negribēja ne

rimties. Tad
— klau! — tālu, tālu ir pērkona rūkšana dzirdama

tā nāk arvienu jo tuvāki, līdz Pērkona tēvs parādās savā pilnā

majestātē — spēriens uz spēriena ir dzirdams, visas malas trīc, zi-

bens iesper vienā un otrā vietā, kaukšana un paslēpts īgnums mo-

cās ārā iz bailīgas krūts — tad — tad viss atkal apklust un jaukas

skaņas, līdzīgas eņģeļu balsīm, pasludina jaunu rītu, jaunu laik-

metu un neizsakāmi mīlīgā saskaņā nobeidzas Felzenberģa spēlē-
šana."

b) Patriotisms un mīlestība parādījās Mātera

izdotajā Tiesu Vēstnesī sākot no paša pirmā numura,kas iznāca

24. decembri 1880. g., turpinādamies pa 1881. gada pirmo pusi.
Māteram pa to laiku bija dažādi piedzīvojumi ar rīdziniekiem.

Šo vājās puses tad nu viņš mēģināja apgaismot, ierādīdams

tiem zināmu lomu savā romānā.

Darbība koncentrējas ap Palejas muižas īpašnieku Vitalvu

Jāni, kas ar vietējā muižnieka gādību beidzis ģimnāziju un

tomēr strādā mājās vienkāršus darbus. Pie Vitalva ierodas

rīdzinieki: redaktors Bērents (Bernh. Dīriķis) un biedrības vice-

prezidents Ričards (Richards Tomsons), gribēdami aizņemties
naudu. Ričardam izdodas savu nodomu sasniegt tikai tad,

kad viņš stājies mīlestības attiecībās ar yitalva kundzi. Bet

Ričards turpmāk ne atdod atpakaļ patapināto naudu, ne izpērk

Vitalva parakstīto vekseli, tā ka Vitalvu ieliek cietuma un viņa
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muiža nāk pārdošanā. Vitalva kundze saslimst un nomirst.

Muižu nopērk vecais barons un atdod atpakaļ Vitalvam, kas

apprec savas mirušās sievas māsu Irmu.

Bērents tēlots par atturīgu, apdomīgu raksturu, kas par
redaktoru būdams pavisam maz raksta savā avīzē. Ričards
ir jūsmotājs, izšķērdīgs, ideālists bez reāla pamata. Viņš ban-

krotē un aizbēg uz ārzemēm. Ja viņš šķietas daudz darījis
kā biedrības vadītājs, tad tam nostāda pretī sakrājušos garīgo

spēku pašdarbību. Bet ja tādi spēki ir, tad tie darbosies ari bez

biedrības. Raksturots vēl ari Berglins (Kr. Kalniņš), varmā-

cīgs, despotisks, Indriķis (Laubes Indriķis) v. c.

Pieturoties pie patiesiem cilvēkiem, lai ari tendenciozi at-

tēlotiem, še vairāk īstenības. Latviešu censoņus, pēc Mātera

uzskata, padarījuši par tādiem viņu apstākļi. Tie ir zemnieku

bērni, kas no tēva mājām devušies dzīves cīņā. Vientuļi pa-

likuši, tie nevar panest pārbaudījumus. Mācība vien daudz

nelīdz. Prāta attīstība vēl nav sirds izglītība un tikumība.

Literatūra. Māteru Jura kop. raksti, Līgotņu Jēkaba

sakopojumā un redakcijā (pirmā sējumā ari viņa paša plaša M. J.

biogrāfija), I—IV sēj., Rīgā 1924. — Kaudzītes Matīsa Atmiņas par

Māteru Juri un „Balt. Zemkopi", Atmiņas etc. 11, 49, Rīgā 1924. —

Bebru Jura Atmiņas par M. J., Rīgas Ziņas 1925., 53. nra.

IV. ASTOŅDESMITIE GADI

Dažus gadu desmitus pēc tautas atmodas latviešu tautiskie

centieni vairs nebija tie paši, kas agrāk: tie bija zaudējuši savu

cīņas raksturu un piegriezušies mierīgai darbībai. Līdz ar to

pieņēma citādu veidu dzīves un laika centienu atspoguļotāja
rakstniecība. Vienumēr palikdami un jo dienas jo ciešāk no-

stiprinādamies nacionālā virzienā, rakstnieki vairs asi neuzstā-

jās par sadzīves pārveidošanu. Dažus savus mērķus nacionā-

listi bija sasnieguši; citiem nostājās priekšā nepārvarami šķēršļi.
Ja ko varēja nacionālai domai par labu darīt, tad tas bija iespē-

jams mierīgā, izturīgā darbā. Tā ieslēpās ir pelēkos dienas

uzdevumos, ir zinātnieka pētījumos, ir dzejnieka tēlojumos.

Dzeja nu varēja svabadāk piegriezties daiļuma ideāliem, gan

tiem, ko atrada tautas tradicijās, gan ari tiem, kas brīvi rodas

no dzejnieku pašu izjūtas. Savu spilgtumu zaudēdama, tau-

tiskā dzeja tika pa daļai bāla un nenozīmīga, pa daļai attēloja
klusus dvēseles pārdzīvojumus. Visās literātūras nozarēs no-

manāma mierīga, bet diezgan rosīga attīstība.
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Šādas pārmainās novērojamas ar 1880. gadu. Tad sākas

virziens, kas turpinās līdz deviņdesmito gadu pirmajai pusei.
Spēji to pārtrauc jauni centieni 1893. gadā.

1. LAIKU PĀRMAIŅAS

_

Nacionālajām valstīm nodibinoties, nostājās cita citai pretī
lielākas spēku grupas. Pretekli valstu iekšienē neizlīdzinājās,
bet pieņēma klusākas, pa daļai slepenas cīņas veidu.

Kad savienotā Vācija 1871. g. uzvarēja Franciju,
Valdemārs norādīja (Vaterl. v. Gemein. I), cik bīstams vācu

militārisms Eiropas tautām, viņu svabadai attīstībai. Valdība

jutas stipra un apspieda katru brīvāku kustību iekšienē. Pa-

stāvošās iekārtas un politiskā virziena pretinieki ķērās pie
terrora. Uz ķeizaru Vilhelmu izdarīja 1878. g. atentātus. Par

atbildi izdeva likumu pret sociālistiem, nostādot tos par vajā-

jamu organizāciju. Še bija manāma Bismarka cietā roka, kas

līdz ar sociālistu likuma atcelšanu (1890. g.) atlaidās no valsts

stūres. Šim valsts vīram bij noteicošs svars nevien Vācijas,
bet ari vispārējā Eiropas politikā. Berlīnē noturēja lielvalstu

priekšstāvju kongresu (1878. g.) un konferenci (1880) krievu-

turku mierlīguma un robežu nokārtošanas lietās, kur Bismarks

runāja izšķirošo vārdu.

Vācija tika caur Bismarku par bīstamu varu vēl ar to, ka

noslēdza 1879. g. ar Austriju sabiedrības līgumu, kam 1883. g.

pievienojās Itālija. Vācu nacionālā varas polītika izpaudās vēl

iekš tam, ka valdība sāka sistēmatiski un nesaudzīgi pārvācot
visas Vācijas robežās dzīvojošās nevācu tautas: leišus un

poļus Prūsijā, dāņus Šlezvigā, frančus Lotringā v. c. Kaimiņu

valstis, sevišķi Krievija, ņēma še paraugu tikpat nacionālās

politikas virzienā, kā ari metodē.

Krievija parādīja savu militāro spēku karā pret tur-

kiem 1877.—78. g. Kaut gan Krievija pilnā mērā savas uzva-

ras augļus neieguva, par ko gādāja Bismarks, tomēr tas vara

pieauga, un valdība bija spēcīga diezgan, lai tiktu galā ar neve-

ramām kustībām iekšienē un izplatītu savu iespaidu arvienu

tāļāk. Ari še pastāvošās iekārtas pretinieki pārgāja uz terroru,

kam krita par upuri Aleksandrs 11. 13. (1.) marta 1881. g., tai

pašā dienā, kad viņš bija parakstījis lekšlietu ministra Loris-

Meļikova sastādītu valdības pasludinājumu tautai par parla-
menta sasaukšanu. Aleksandrs 111., kas tagad naca pie val-

dības, sākumā gribēja pildīt sava teva solījumu. Bet tam

Laiku pārmaiņas
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enerģiski pretojās jaunais Svētā sinoda virsprokurors, agrā-
kais civīltiesu profesors un cara skolotājs, fanātiskais slavo-

fils Konstantins Pobedonoscevs. Viņam piebiedro-

jās Aksakovs, Katkovs v. c. Loris-Meļikova programmas vietā

jaunais cars parakstīja un, neapspriežoties ar Ministru padomi,
izsludināja Pobedonosceva sastādīto manifestu, kurā darīja
zināmu, ka viņš, paļaudamies uz patvaldības varu un

patiesību, cieši apņēmies patvaldību nostiprināt un pret visiem

uzbrukumiem aizstāvēt. Loris-Meļikovs izstājās no valdības,
visa valdības vara pārgāja Pobedonosceva rokās, kas to pa-

turēja Aleksandra 111. un ari Nikolaja 11. laikā līdz 1905. g.

revolūcijai. Reliģiskās dogmās iestingušas pareizticības un

neaprobežota, uz krievu nacionālismu dibināta despotisma

izplatīšana tagad tika par valdošo principu, kas bija naidīgs
nevien katrai brīvības kustībai, bet ari katrai sabiedriskai paš-
darbībai un svabadai attīstībai.

Virziens, kādā turējās krievu valdība, bija nu drīz vien

Baltijā stipri manāms: Pēterpilī spēra attiecīgos solus, lai

iznīcinātu Baltijas autonomiju, muižnieku rokās turēto vietējo

pašvaldību, pārvaldes un tiesu iekārtā Baltiju pielīdzinot lekš-

Krievijas guberņām, kur visas administrācijas un tiesu funk-

cijas izdara krievu valdības iecelti ierēdņi. Šādā pārmaiņā
bija sajūtama Pobedonosceva rīcība.

Bet ari bez tam un jau agrāk Latvijas iekšējā
dzīvē iestājās sastingums, ņēma zemes pārvaldē pēc īsa libe-

rālisma uzplūduma pārsvaru brīvprātīgai latviešu intelligencei

pretī nostādītas konservātīvas tendences, ar ko pa daļai iz-

skaidrojams, ka latvieši krievu valdības ievestās pārgrozības

saņēma mierīgi, iesākumā pat ar sajūsmu. Septiņdesmito gadu

vidū pacēlās Vidzemes un Kurzemes muižnieku un vācu pu-

blicistu vidū balsis zemes pārvaldes, sevišķi landtāga reformai

par labu. Gribēja tanī pielaist par locekļiem ari latviešu zem-

nieku priekšstāvjus. Notika domu izmaiņa starp latviešu tau-

tiskās kustības vadoņiem (Veberu, Kalniņu, Veinberģi v. c.) un

vācu avīžniekiem (Rig. Ztg. redaktoru Pecoldu, Ztg. f. Stadt

v. Land redaktoru Heikingu), kam pievienojās vadošās perso-

nas muižnieku vidū: Kurzemes muižnieku vecākais grāfs

Keizerlings, Vidzemes landrāts Ottingens v. c. Tomēr 1878. g.

noturētos landtāgos brīvdomīgo pretinieki ņēma pārsvaru.

Liberālie muižniecības darbinieki izstājās no pārvaldes, libe-

rālos redaktorus pa daļai atlaida, pa daļai aprobežoja. Lat-

viešu avīžnieki nostājās pret vāciešiem atkal stingrā opozicijā.
cenzdamies aizstāvēt un paplašināt latviešu tiesības.

Latvieši pa tam bija kaut ko panākuši. Nostājoties par lat-
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viešu patriotu, par tautieti, vairs nebija jānes tikai upuri; kādai
daļai latviešu ta nostāties bija taisni ienesīgi. Pamazām attīstī-

jās 1 atviešu pilsonība, kam bija labi ienākumi, nodro-
šināts mantas stāvoklis. Par spēku, ar ko jāsāk nopietni rēķi-
nāties, viņus Rīgā saistīja kopā Krišjānis Kalniņš, kas 1875. g.

ņema Rīgas latviešu biedrības vadību savās rokās. Jaunus pil-
sētas likumus ievedot, Kalniņš kopā ar citiem uzaicināja Rīgas
latviešu vēlētājus biedroties savā komitejā.

Uz laukiem manāmi pacēlās saimnieku šķira. Viņu
intereses cieši ievēroja savos jaundibinātos orgānos Māters

un Vebers, pirmais sevišķi Kurzemē, otrs Vidzemē. Labības

cenas pēc krievu-turku kara stipri cēlās; zemkopībā racio-

nālās metodes izlietojot, raža ievērojamā mērā pieauga. Bija

iespējams bērnus sūtīt skolās, apmeklēt izrīkojumus, abonēt

laikrakstus, pirkt grāmatas.

Pilsoņiem pilsētās un saimniekiem uz laukiem nostājas

turībā blakām kāda dala jūrmalas apdzīvotāju. At-

vērtās jūrskolas sagatavoja jūrniekus, kas latviešus vedināja

ieguldīt kapitālus kuģos. Latviešu kuģi sāka braukāt pa visām

jūrām. Valdemāra pūliņi bija nesuši augļus. 1882. g. nodi-

binājās latviešu kuģniecības sabiedrība Austra ar 222,000

rubļu lielu kapitālu. Pirmo desmit gadu laikā sabiedrībai bija

pāri par 1200 biedru.

Uz visas līnijas latvieši sāk sacensties ar vāciešiem. Ne-

varēja latviešus vairs nekādā ziņā uzlūkot vienīgi par zem-

nieku kārtu. Latviešiem nu bija sava augstāka šķira, kas gan

vienmēr palika saistīta ar tautas zemākām masām. Latviešu

augstākās šķiras tuvošanās vāciem bija nenoliedzama, lai gan

pēdējie vēl joprojām negribēja uzskatīt latviešus par sev līdzī-

giem. Šāds uzskats allaž parādījās ari studējošo vidu. Lai

spēkus kopotu, radās latviešu studentu korporā-

cijas. Rīgas politechnikas studenti, galvenā kārta latvieši,

nodibināja 1880. g. Seloniju, ko Šaržēto konvents
1

kura notei-

cēji vācieši, ilgus gadus tomēr neapstiprināja. Tērbatniekiem

veicās labāk. Viņu 1882. g. dibināto korporāciju Letoniju, kam

jau Valdemārs bija licis pirmo stūra akmeni, atzina vācu stu-

diju biedri, sevišķi ievērodami jauno politisko virzienu krievu

valdībā, kas skubināt skubināja, lai Baltijas iedzīvotāji mācās

turēties kopā. Bet ari še vācieši nemitējās latviešu studentus

ķircināt par zemnieku puikām (Bauerjungen), tā ka letoņiem

bija jāizēdas cauri veselai divkauju rindai, lai izkarotu savai

tautībai pienācīgu cieņu.

Kopa ar visu novērojams latviešu kultur a s uz-

plaukums. Līdz ar Rīgas latviešu biedrību nodibinājās lat-
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viešu teātris, drīz pēc tam Zinātnības, vēlāk Zinību komisija.
Sastādīja augstākas latviešu skolas (Aleksandra sk.) projektu.
Pēc pirmajiem dziesmu svētkiem svinēja 1880. g. otrus, kas

kupluma zinā pārspēja pirmos. Tanīs piedalījās 70 koru ar

1653 dziedātājiem un dziedātājām, un svētki deva ap 2500 rubļu
skaidra atlikuma. Sāka iznākt glītas grāmatas un illūstrēti

žurnāli.

Te jaunajai kultūras ausmai vilkās pāri tumšs mākonis.

Konservātīvais virziens Baltijas muižnieku starpā, kas nepie-
laida latviešu pārstāvjus zemes pārvaldē, norādīja uz prin-

cipiem, kādi bija tikuši vispār par valdošiem. No tiem dabūja
Baltijas muižnieki paši vissāpīgāk ciest. Bija taču vara, kas

varēja aprobežot ari viņu pašdarbību, atņemt viņiem rīcības

brīvību: tā bija krievu valdība. Šīs varas nodomi bija to tiesu

vieglāk izvedami, ka latvieši pie tās griezās, lai aizstāv vinu
tiesības pret pārestībām no muižnieku puses. Krievu valdība

uzdeva senātoram Manaseinam izdarīt Baltijā

pamatīgu revīziju. Tā sākās 1882. g. maijā un turpi-

nājās līdz 1883. g. augustam, celdama gaismā Baltijas iekārtas

un iestāžu trūkums, ko ari latvieši daudz petīcijās un lū-

gumos uzrādīja. Revīzijas sekas bija tās, ka vācu priekšrocī-

bas, uz sevišķiem līgumiem nodibināto vietējo pašvaldību at-

cēla. Bet ari latvieši mantoja maz. Vācu varas vietā nu sāka

manīt krievu varu, kas latviešu tiesības nebūt necentās papla-
šināt. Gan no pārvācošanas latviešiem vairs nebija ko bīties;

tai vietā tie dabūja iepazīties ar noteiktu, konsekventi izveda-

mu pārkrievošanas plānu. Tā sākās jau no taut-

skolas, kur pēc 1887. g. noteikumiem trešajā mācības gadā visi

priekšmeti pasniedzami krievu valodā; bet vēlāk uzspieda
krievu valodu par mācības valodu pagastskolās no pašas pir-

mās ziemas, pat no pirmās skolas dienas. Še nu vairs nebija

par kādu īstu izglītību skolā ko domāt, nele vēl par nacionālu

audzināšanu.

Visam latviešu tautas kultūras darbam nu bija jānorisinās

ārpus skolas. Ciktāl tas ari skolās bija darāms, tas at-

karājās no pašiem skolotājiem, kuri ar to uzņēmās bīstamu

risku. Izņēmuma stāvoklī bija tie latviešu skolotāji, kuru sko-

las pārzināja Brīvzemnieks (Treulands). Cik šis tautas dar-

binieks nevien sava rajona, bet visas Latvijas skolās grūtā
laikā latviešu nacionālajai izglītībai visā klusībā, daudzķart

visu likdams uz spēli, par labu darījis, tas grūti novērtējams.

Tomēr vispār latviešu valodu no skolas dzītin izdzina, tāpat

gandrīz ari no visām oficiālām iestādēm. Latviešu valodu

vēl varēja lietot biedrībās, rakstniecībā, avīžniecībā. Bet ari
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še visādi šķēršļi stājās ceļā sekmīgai attīstībai. Priekšlasīju-
mus biedrībās šauri norobežoja tikpat attiecībā uz tematiem,
kā uz lektoriem; grāmatas un laikraksti stāvēja zem stingras,

nesaudzīgas cenzūras; dabūt koncesiju jauniem periodiskiem
izdevumiem bija ārkārtīgi grūti, pat neiespējami.

Visa saimnieciskā un garīgā dzīve apsika.
Uzņēmumi piedzīvoja krizes. Ari kuģniecības biedrība Austra

neatnesa saviem dalībniekiem nekādu pelnu, bet gan zaudē-

jumus. Zemkopju ciedu laiki drīz bija garām. Labības cenas

slīka uz leju, dzīves vajadzības palika puslīdz tās pašas vai

kāpa vēl uz augšu. Gājēji nopietni pārdomāja un izmēģināja,
kur viņiem labāk; pie saimniekiem vai uz savu roku, uz lau-

kiem vai pilsētā. Saimniecība bija jāiekārto, lai tā ienesīgāka,
to stingri pārlūkojot un vadot. Dzīvi aizņēma sīkas rūpes un

sīki rēķini. Nespieda nekāds tik visai nepanesams slogs, neat-

vērās nekādas tāļas izredzes. Nebija nekā, kas cilvēka gara

spējām dotu sparu un spārnus uz priekšu lauzties un augstu

pacelties. Straujais dibināšanas laiks saimniecības un kultūras

laukā bija garām. Biedrības strādāja, nīkuļoja, atzēla, šur tur

kāda pienāca klāt, ritēja savā gaitā mierīgi. Nodibinātie laik-

raksti no astoņdesmito gadu vidus iznāca kārtīgi, ne nīkdami,

ne plaukdami. Rādījās, ka tautai un viņas orgāniem vispārē-
jas lietās vairs netiktu dots vārds. Pārgrozību jau notika

daudz: skolas, tiesas, pārvaldes nokārtojās pavisam uz citiem

pamatiem. Bet viss tas notika, neprasot, ko tauta par to domā

un saka. (Sk. XIX. g. s. pēdējais gadu desmits, Austrums

1904, 45. lp.)

Bet zeme bija uzirdināta, tautas spēki ierosināti. Attī-

stība ar visu to nebija pārtraucama. Radās

paaudze, kas varēja ilgāku laiku apmeklēt skolas, lasīt grāma-

tas un iet izrīkojumos. Pilsētās un uz laukiem bija latviešu

starpā manāma sava kultūras dzīve, kur piekopa zinātnes un

mākslas elementus. Grāmatas, biedrības, laikraksti, teātri,

priekšlasījumu un jautājumu vakari bija tapuši_ nepieciešami.

Nosvinēja 1888. g. trešos vispārējos dziesmu svētkus, kas bija

vēl plašāki par otriem. Pie tiem piedalījās 111 kori ar 2618

dziedātājiem. Esplanādē bija uzcelta 60 asis gara un 35 asis

plata svētku ēka ar 7 durvīm. Sevišķu nacionālu nokrāsu pie-

šķīra šiem svētkiem tautiskie apģērbi un apdziedāšanas.

Nacionālā dzirkstele nebija vairs izdzešama
L

Tautas

darbinieki nevarēja spīdēt ļaužu_ priekša, bet strādāja cietu,

sīku, nepieciešamu darbu biedrības, avīžniecība, rakstniecība.

Ja plašie apvārkšņi bija aizsegti, skats to tiesu urbās dziļāk

tuvākā apkārtnē, paša skatītajā dvēsele, dziņas, domas.
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Literatūrā tad nu radās darbi, kuros bija dzirdamas

agrāko gadu noskaņas, kas ietvēra sevī mīlestību uz tautu,

viņas mantām, viņas mierīgi atspoguļojamo senatni, bet ari

darbi, kas dod valodu klusajiem sirds pārdzīvojumiem, darb-

dienas pelēkajai dzīvei un dienišķajiem sīkajiem cilvēkiem.
Šai virzienā literātūra sasniedza ievērojamus panākumus.

Klusajā laikā 19. g. s. pēdējos gadu desmitos, ko netraucē kara

un revolūcijas troksnis, Eiropas tautu literātūrās novē-

rojama nopietna meklēšana, nodziļošanās mākslas, dvēseles dzī-

ves, sabiedrības problēmos, kas noved pie estētisko, ētisko, sociālo

vērtību pārvērtēšanas. Ap 1880. g. sāk nomesties krievu literā-

tūrā stindzinošs miers. Nacionālisms, kas septiņdesmitos gados

bija intelligenci aicinājis tautā un kam sava loma Balkānu karos,

mitējās darboties par dzīvu, progresīvu spēku un sevišķi Pobedo-

nosceva rokās pārvērtās par visnoteiktāko reakcijas simbolu. Ne

zinātne, prāta gaisma atnes tautai labumu, bet tauta apmierināta

savās tēvu tēvu ierašās un ir stipra ar savu ticību. Ļevs Tols-

tojs (1828—1910) apvelk zemnieka apģērbu, ķeras pie zemes

darba, atrod intelligences mākslu un zinātni par pilnīgi tukšu un

nejēdzīgu, sludina nepretošanos ļaunumam, nodošanos mīlestības

darbiem. Ar savu drūmo nokrāsu izceļas Garš in a (1855 —88)

tēlojumi un Nadsona (1862—8?) dzeja, kurā ietvērās lielas in-

telligences daļas izjūta. Astoņdesmito gadu gara virzienu un no-

skaņas sevišķi uzsver Antons Čechovs (1860—1904), kas laikmeta

•neauglīgās ilgas, niecīgos mērķus un tukšos, sīkulīgos cilvēkus at-

tēlo nepārspējama mākslinieka roku.
— Vācijā Ricbards Vāg-

ners (1813—1883) izkustināja mākslu no parastajām sliedēm un

uzstādīja nākotnes mākslas ideālu, kam viņš savos darbos, savie-

nojot dzeju, mūziku, plastiku, mēģināja tuvoties. Dziļi ieurbās

estētikas un sevišķi ētikas problēmos -Frīdrichs Nīc še (1844—

1900), visas vērtības pārvērtēdams un sludinādams atraisīšanos no

vergu un pūļa morāles, lai sasniegtu pārcilvēka ideālu. — Fran-

cijā studē sadzīves parādības, iedziļodamies dzīves kroplībās, ne-

pilnības, Emīls Zo 1 ā (1840—1902) un griež uz sevi vērību atmestu

cilvēku tēlojumiem savos darbos; L'Assommoir (1877), Nana (1880).

—
Pieteicas pie vārda ziemeļnieki. Nāk Henriks Ibsens

(1828—1906) ar savu nesaudzīgo sabiedrības kritiku, ko viņš ieliek

smalki izstrādātos mākslas darbos. Tādus viņš sniedz savas dar-

bības otrā laikmetā: Sadzīves pīlāri (1877), Nora (1879), Spoki

(1881), — darbi, kas ari uz latviešiem atstājuši lielu iespaidu.
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2. ŽURNĀLI

Periodiski izdevumi, kam pamācības un laika kavēkļa no-

lūks, parādījās latviešu rakstniecībā agrāk nekā laikraksti, kas

aplūko sabiedriskus, politiskus dienas jautājumus. Stobbes

Latviska Gada Grāmata, gada ceturkšņa žurnāls, iznāca jau
1797. g. Tomēr latviešu žurnālistika nodibinājās daudz vēlāk

par avīžniecību. Latviska Gada Grāmata pastāvēja tikai divus

gadus. Turpretī no 1822. g., kad sāk iet tautā Latviešu Avīzes,
latviešu politiski laikraksti iznāk bez pārtraukuma, pie kam

viņu skaits laiku pa laikam pavairojas. Gan pa starpām iznāca

atkal periodiski rakstu krājumi, tā Treija Dieva vārdu mīļo-

tājiem (1836—1838, 10 burtnīcas gadā), K. Ulmaņa Ziņas un

stāsti par Dieva valstības lietām (1847—1855, 6—lo burtnīcas

gada), Rīgas Garīgā semināra Tā skola tās dievabijāšanas
(1856—1864, 4 grāmatas gadā), Braunšveiga Draugs un Biedris

(1866—67), dažas misiones lapas, tomēr visi šie izdevumi ir

pārāk vienpusīgi, pārāk drīz ari pārtraucas, lai ar tiem varētu

uzlūkot par nodibinātu latviešu šurnālistiku. Tikai astoņdesmi-
tajos gados radās latviešu valodā žurnāli īstā nozīmē, pa pla-
šākām laikstarpām tautā raidīti laikraksti mākslai, literātūrai,
zinātnei.

1) PAGALMS. Ap 1880. g. likās visi apstākļi nogata-

vojušies, lai latviešu intelHgence piegrieztos mierīgam garī-

gam darbam. Nacionālo cīnu karstums bija norimis, tautas

darbinieki bija ieguvuši cik necik materiāla pamata, tautiskas

domas izpaudumi atrada atbalstu ļaužu masās. Tas viss bija

novērojams otros vispārējos dziesmu svētkos. ■ Ja pirmos svēt-

kos vēl stipri sadūrās pretējās puses, tad otros viscaur valdīja

mierīga noskaņa. Tautiskā doma bija uzvarējusi. Tautas

dziesmas bija nākušas nevien godā, bet ari modē
:

Latviešu

senatne atdzīvojās arvienu vairāk. Tai pievienojās vera tu-

ramas atmiņas ari no nesenās pagātnes: varēja sveicināt

Kronvalda un Ausekļa garu.

Otros dziesmu svētkos bija pacēlies redzama vieta Tēr-

batas augstskolas latviešu valodas lektors Jēkabs Lav te n -

bachs-J ū s m i ņ š. īsi pirms svētkiem bija iznācis
_

viņa

dzejoļu krājums Līga (I. dala). Ta paša gada rudenī parādījās

Zalkša līgava. Tie bija darbi, ar ko Lautenbachs tika par vis-

caur daudzinātu un cildinātu dzejnieku. Lautenbachs bija ari

izraudzīts par otro vispārējo dziesmu svētku aprakstītāju.

Turpmākajā (1881) gadā sāka iznākt Pagalms, „ar bildēm

pušķots literārisks, zinātnisks žurnāls", ko vadīja lektors

Žurnāli



Astoņdesmitie gadi

288

J. Lautenbachs Tērbatā un apgādāja tipogrāfijas īpašnieks
Ed. Zīslaks Jelgavā. Prospektā norāda, ka latvieši otros dzie-

smu svētkos visas pasaules priekšā apliecinājuši, ka tie ir pa-

tiesi tauta. Tā uzcēlusi lielisku pagalmu, kur sapulcējušies
tūkstošiem latviešu dēlu un meitu parādīt tautas godu un go-

dību. „Šis diženais pagalms, kas ne mūžam no tautas piemiņas

neizzudīs, šis pagalms, kurā latvieši dziedādami Līgai ziedoja,

jaukumu un daiļumu kopā, atradis pēcnācēju, kas grib lat-

viešu tautu savā pajumtā, savās telpās sapulcēt, tai zem Līgas
miera spārniem zelta mācības un dailes baudījumus piešķir-
dams." levada dzejolī Lautenbachs min, ka nogrimušās pils

pagalms izcēlies, minot pils vārdu: Gaisma. Dzejnieks tad pie-
sauc Dieviņu, lai viņš dod mieru tautas Pagalmam, ka tur var

uzdīgt visa laba sēkla, spīdināt savu gaismu zinātnes, ritināt

savu zeltu mākslas. Tālāk prospektā senču pagalms tēlots

par klusu miera vietu, kur sargā un saudz visas tautas dārgās
mantas.

Pēc Lautenbacha vārdiem seno latviešu pils pa-

galms bij vieta, „kur it visi — jauni, veci, pavaļas brīžos sapul-

cējās; kur vecie mācīja un jaunie klausījās; še leca māsiņa rožu

dārzā pušķot karā jājējam brālītim cepurīti; še izauga kupla liepa

deviņiem žuburiem, kur ik svētdienas meitas nāca vaiņadziņus da-

rināt; še deva sirmgalvji meitām, kas uz vaļņa stāvēdamas lauza

ozoliņa zarus, padomu: laužat meitas, ko lauzdamas, galotnītes ne-

laužat...; še priecājās un še raudāja; še ieradās nogurējs ceļotājs,
še pārjāja sirdīgais karotājs." —

Šādam senču pils attēlojumam ci-

tāda nokrāsa, nekā to redzam agrākajā tautas atmodas laikmetā

un ari vēsturē. Ausekļa senču pilij apkārt egļu meži; to negāž

gaisa vētras, kara viļņu bangojums (Gaismas pils). Nāk asiņainas

dienas, krīt vergu valgā tauta. Vārdu uzminot, ceļas vecā pils

augšā, zilā gaisā plivinās sarkanbaltie karogi, Kurģa (kara dieva)
laukā atskan sirmo garu daiņojums. Vēsturnieks Krodznieks (Latv.

vēsture I, 40 lp.) min, ka senču pilī „mājoja dzimtskungs ar savu

saimi, skanēja taure, pulcējās kara vīri, ieroči žvakstēja, meklēja

patvērumu apkārtējie ļaudis, bēgdami no ienaidnieka šurp ar sie-

vām un bērniem, ar lopiem, ar visu bagātību un nabadzību." —

Redzams, ka apklust tās cīņas skaņas, kas dzirdamas no senatnes,

ari no nesenās pagātnes. No kareivja dzīves uztver tos momentus,

kuros viņš ārpus cīņas trokšņa: kad māsa pušķo garā gājēja brāļa

cepuri, kad pārjāj mājās sirdīgais karotājs.

Pagalmam iznākot, nu latviešiem bija savs famil i j a s

žurnāls un līdz ar to aizpildīts robs latviešu periodiskos
izdevumos. Vadītājs un izdevējs solīja piešķirt „gan tēviem

un mātēm, gan bālēliņiem un zeltenītēm patīkamu gara barību."
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Pagalms „dos nevien tik jaukus rakstus, bet aridzan jaukas
bildes, kops tā tad tiklab garu, kā jūtu-prātus, tos uz daiļu,

labuskaistu, jauku vadīdams." Laikraksts iznāca tik glīts,
kā vēl neviens līdz tam laikam. Vispār Zīslaks piešķir latviešu

rakstniecībai vairāk glītus izdevumus. Pagalma ilklstrācijas,
kas ievietotas katrā numurā, nav nekādi oriģināli, bet izvestas

skaisti. Piegriezta vērība ari iespieduma glītumam.

Pagalms iznāca divi reizes mēnesī un pastāvēja divus ga-

dus. Saturā tam stāsti, dzejoļi, drāmatiski darbi, kompozicijas,
zinātniski raksti, dažādi apcerējumi, apraksti, pamācības v. t. t.

Visvairāk rakstu sniedzis pats redaktors, parakstī-
damies dažādiem vārdiem. Kā lektors Lautenbachs viņš

iespiež savas lekcijas par latviešu grammatikas vēsturi, par
latviešu mitoloģiju. Kā Jūsmiņš viņš dzejo, raksta dažādus

apcerējumus, kritikas. Kā Jakobus viņš laiž klajā stāstus (Pa-
zudušais Katrīnes dālderis, Ari pirmā mīlestība, Kauliņi par
verdzību un brīvestību).

No vecākajiem rakstniekiem sniedz pa gaba-
lam: Valdemārs (Par latviešu grāmatu krātuvēm), Brīvzem-

nieks (Latviešu tautas gara mantas), E. Dūnsberģis (Paradīzes
dārzs), K. Kundziņš (Mazās lapsas).

Kā jauni rakstnieki vingrinās: Apsīšu Jēkabs, kas

še parakstās īstā vārdā par Jaunzemju Jāni (stāsti, dzejoļi, ap-

cerējumi), Blauu Kārlis (divi lugas: Skolu pārlūks, Latvietis

vācu ādā), Sumburs (J. Sanders: stāsti, dzejoļi, literāriski ap-
skati: Par latviešu literātūras pirmo laikmetu). Daudz raksta

Titāns (K. Štālberģis: stāstus, dzejoļus, apcerējumus). Vaide-

lotis (Straumes Jānis: dzejoļus, kompozicijas, apcerējumus).
Plašākie stāsti ņemti no Baltijas vācu rakstniekiem: pirmajā
gadā T. H. Pantenija (Olas dēļ, stāsts par Kurzemes dzīvi), otrā

gadā E. Doma (Zviedru bērns, Baltijas romāns no Kurzemes

lielkunga Jēkaba laikiem). Sastopam še ari J. Steika vārdu,

ar ko vēlāk saistās daudz teiksmainu, tomēr vienumēr karsta

patriotisma apdvestu nostāstu par latviešu senatni. Pagalmā
(1882. g.) iespiesta viņa neaizmirstamā dziesma Zvēr tēvijai,

kas sakas:

Šie kauli, šī miesa,

Šis gars un šī sirds

Ir tēvu zemes tiesa,

Kamēr vēl saule mirdz.

2) ROTA.

Kur solīti iemu,

Tur tēvzemes krūts,

Un pār ikkatru ciemu

Vēl vecais Pērkons rūc.

Lai gan šķita laiku atnākušu, tomēr ar latviešu

žurnālu nodibināšanu negāja tik gludi. Kad pagalms līdz ar

1882. g. izbeidzās, latviešiem nebija atkal vairāk ka gadu sava
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žurnāla. Šo robu nu apņēmās izpildīt advokāts Jānis Klāviņš,
izdodams Rotu, „literārisku un zinisku laikrakstu ar bildēm".

Pirmais, parauga, numurs iznāca 11. septembrī 1884. g., ar 9. ok-

tobri sākot tas gāja tautā ik nedēļas (sk. 74. att.).

Rota turpināja ir vecās tradicijās, ir mēģināja ieraut jaunus

ceļus. Žurnāla forma, rakstu iekārta tā pati, kas Pagalmā. Tikai

glītuma ziņā M. Jākobsons (kas žurnālu iespieda) nespēja to pašu

sniegt, ko Zīslaks.

Sastopam Rota daļu

agrāko Pagalma līdz-

strādnieku: Vaideloti,
Blauu Kārli v. c. Ari

Pagalma redaktors

Lautenbachs piedalās

pie Rotas no paša

pirmā numura. Rotu

dīdīdams, viņš saka:

„Šī rota nav no zelta,
nav no sudraba. Tas

viss ir iznīcīgs. Šī

ir rota, ko nesaēd

nedz rūsa, nedz ko-

des, — šī ir gara
rota." Pēc pāris ga-

diem, kad J. Klāviņš,

uzņemdamies vairāk

citu pienākumu, 1886.

g. jūlijā atstājās no

žurnāla vadības, tā

pa daļai pāriet Lau-

tenbacha rokās, kas

parakstās par redak-

toru no novembra.
Par redaktoru un iz-

devēju paliek J. Klā-
74. att. Rotas pirmā lapas puse

viņa brālis K. Klā-

viņš. Žurnāla vadībā ņem dalību ari Vensku Edvards.

Atšķiroties no Pagalma, Rota sniedz apskatus par

iekš- un ārzemēm, sevišķi par tādiem notikumiem, „kas
ari turpmākiem laikiem paliktu ievērojami". Jauna ir ari zob-

galības nodaļa, kurā strādā tā laika labākie humoristi: Lau-

bes Indriķis (Inga, Ņirga), Ādolfs Alūnāns (Dobelnieks). Lielā

mērā Rota iepazīstina ar latviešu rakstniekiem un darbiniekiem;
tanī atrodam īsākus vai garākus apcerējumus un dzīves ap -
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rakstus par Kasparu Biezbārdi, Krišjāni Baronu (Laubes In-

driķis), Andreju Spāģi_(Fr. Brīvzemnieks), Māteru Juris, Kriš-

jāni Kalniņu, Kārli Hūnu (gleznotāju), Kronvalda Ati (Laubes
Indriķis), Bernh. Dīriķi, Vatsonu (Graudiņu Kārlis). Pasniegtas
ari šo un citu darbinieku ģīmetnes.

Rakstu izlase rūpīga un apzinīga. Kādu plašāku darbu

iespiežot, dod paskaidrojumus par tā vērtību un īpašībām. Ja

iespiež Potjechina noveles tulkojumu Ekur meita cielaviņa, tad

beigās norāda nevien uz šī darba raksturīgajām iezīmēm, bet
ari uz reālisma būtību, pievedot kāda krievu kritiķa spriedumu
par šo literārisko virzienu (1884, 136 lp.). Nobeidzot stāstu no

leišu-latviešu senatnes Jaunais varonis, runā par vēsturisku ro-

mānu, sevišķi ievērojot leišu vēsturi. Tāpat aplūko dažādu citu

dzejas veidu būtību, raksta par satiru un humoru, par lirisku un

episku dzeju. Uz rakstniecību vēl attiecas: Lautenbacha Par

veco latviešu rakstu, Par veco latviešu drāmu, Lietavieša (Pū-
riņu Klāva) Latviešu rakstniecības 300. gads, Mūsu rakstniecība

un avīžniecība, Latviešu teātris, Vaideloša Literāriskas

vēstules.

Ja Rotai tomēr gadās pelēji, tad par tiem uztraucas J. Ma-

ters, kas par tiem maskētā veidā (parakstīdamies par laucinieku

J. Vidukli) iesūta Rotai rakstu. Laucinieki izturoties pret laik-

rakstiem tā, it kā viņi būtu tie meistari un redakcijas tās pamā-
cāmās. Redakcijas pie tam lasītājiem paglaimo, lai nostiprinātu
laikraksta pamatus. „Cik dabiska nu gan ir šāda cenšanās, tik

nepareizi man šķiet būt tie līdzekļi, ar ko redakcijas šo mērķi grib

panākt. Varbūt ari, ka viņas caur garīgas patstāvības un brīva

sprieduma pabalstīšanu tautā cerē radīt jo lielāku tautisku apzi-

nību; bet man šķiet, ka šī cerība nepiepildās. Jo tā vēl nav tau-

tiska apzinība un gara patstāvība tautā, kad viens otrs zēns, kā

tas reizām notiek, avīzēs ņemas pilnu muti un, jebšu varbūt nu

tik no pagasta skolas iznācis, uzmetas citiem par bargu tiesnesi

un uz reiz palicis tik gudrs un tāds liels kritiķis, it kā būtu jādo-

mā, tas būtu kāds varens profesors. Un — jāsaka diemžēl — tādu

rakstnieciņu gan netrūkst nevienā valstī, nevienai avīzei. Uz lau-

kiem tie starp saviem līdziedzīvotājiem ir zinājuši iegūties jo lielu

slavu un īsteni viņi, nevis tauta, nevis plašāka publika sle.vē un

notiesā redakciju darbus un politiku: viņi ir tā tautas balss, kas

dažkārt sauc un brec tik skaļi, ka vai ausis sak sāpēt."

No jauniem rakstniekiem Rotā parādās: Pūriņu Klāvs (ar

dažādiem apcerējumiem un dzejoļiem), Zeibots, Stepermaņu
Krustiņš, Vensku Edvards, Ilsters (Latviešu puķu dārziņš) v. c.

Neskatoties uz izdevēju un vadītāju nenogurstošam ptilem
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žurnāla labā darīt visu, kas iespējams, Rota nevarēja pastāvēt..
Izdevēju cerības, ka tautā vairosies atziņa par šāda žurnāla ne-

pieciešamību, neattaisnojās. Viņi žurnālam piemaksājuši pāri

par astoņiem tūkstošiem rubļu. Ar 1887. g. 12. numuru Rota
izbeidzās.

Jānis Klāviņš, Rotas dibinātājs, dzimis 14. (2.)

okt. 1843. g. Madlienas draudzē Vidzemē, izglītojies
Cimzes seminārā par skolotāju un darbojās par tādu papriekšu

75. att. Jānis Klāviņš

zemes guberņas prokurora biedri.

Ļaudonā, tad Valkas

draudzes skolotāju se-

minārā. 1868. g. viņš

atstāja skolotāja vietu

un aizgāja uz Tērbatu,
lai noliktu ģimnāzijas

gala eksāmenu un tad

studētu tieslietas. Tēr-

batā nonācis, viņš uz-

meklēja Kronvalda Ati

un turpmāk ar viņu bie-

ži tikās. Klāviņš kopā

ar Kronvaldu rūpējās,
lai Tērbatas latviešu

studenti, kas dzīvoja

katrs par sevi, vai bija
izkaisīti pa vienu otru

vācu korporāciju, savā

starpā sāktu biedroties,
ko viņi ari panāca
1870. g. Tai pašā gadā

Klāviņš pārgāja studēt

uz Pēterpili, kur beidza

studijas 1875. g. Pēc

tam viņš nodarbojās
tiesu amatos un par

advokātu Novgorodā,

Kauņā, Rīgā. 1886. g.

viņu aicināja par Kur-

Jelgavā viņš bija par

Jelgavas Latv. biedrības Rakstniecības nodaļas priekš-
nieku. No 1889. gada viņš darbojās Rīgā par zvēri-

nātu advokātu. Labu laiku pēc tam, kad viņam bija jāmet pie
malas žurnālista darbi pie Rotas, viņš gribēja vēl izmēģināt
roku avīžniecībā. Laikā, kad krievu valdība neizdeva konce-

sijas latviešu laikrakstiem. Klāviņš dabūja 1901. g. atvēli izlaist
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trešo dienas avīzi Vārdu, bet ar to noteikumu, ka valdības rīko-

jumi un daļa literāriskā pielikuma jāiespiež krievu valodā. Klā-

viņš nedabūja pie šī laikraksta ilgi strādāt: viņš mira 9. februārī

(27. janv.) 1902. g. Laikrakstos viņš parakstījās dažreiz par

Oedauti, dažreiz par Stodegu.

Literatūra. Hofrāts Jānis Klāviņš, Vārds 1902, 24—27.

nr. — J. Klaviņš-Ģedautis, Balt. Vēstneša 25 g. jubilejai par pie-

miņu, Rīgā 1893, 104—105. — Ad. Alūnāna Advokāts Jānis Klā-

viņš, levērojami latvieši, Jelgava 1890, 69—74.

3) AUSTRUMS (sk. 76. un 77. att.). Rotai apstājoties,
latvieši nu tomēr nepalika bez sava žurnāla. Kamēr

Rota vēl iznāca, bija nodibinājies Maskavā mēnešraksts,
kas pastāvēja, būdams desmit gadu vienīgais latviešu

žurnāls. Tas bija Austrums,
kas parādījās 1885. g. J. Vel-

mēs apgādībā un vadībā.

levadā redakcija sola, ka tā

grib izpildīt latviešu rakst-

niecībā robu. „Mums ir po-
litiskas dienas un nedēļas

avīzes, mums ir literārisks

nedēļas raksts ar bildēm, bet

mums trūkst vēl mēnešrak-

sta, kur varētu atrast garā-
kus un vispusīgākus rakstus

nesaraustītus." Austrums so-

la darboties vienīgi tautas

garīgai un miesīgai uzplauk-
šanai par labu, strādāt bez

partejības tautas garā. Viņš

sniegs visādas ziņas, ievēro-

jot sevišķi latviešu un viņu
radu tautas. Krievijai jāpie-

griež vērība kā valstij, „pie
kuras mēs piederam". Bet

Austrums „tādēļ nepametīs
citas tautas un valstis neie-

vērotas, bet dos to, kas lat-

76. att. Austruma pirmo gada

gājumu titullapa

viešiem ari jāzin par tām, un kas derētu veicināt musu izglī-

tību un attīstību". Kritikās uzrādīs rakstniecības darbos ne-

vien to, kas tur derīgs vai kaitīgs, bet ari, kas butu darāms un

ievērojams, lai tie labotos. Dzejas sacerējumus uzņems tādus,
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kas modinātu un cilātu dailes jūtas un nenodotu garu un prā-

tus kaislības valgos.
Austrumu ievada tautā vecie maskavnieki: Brīvzemnieks

ar dzejoļiem Krīvu krīvs, Kuģinieks, Valdemārs ar rakstu Lat-

viešu tautas jūrniecība. Tiem pievienojās jaunāki spēki: Krodz-

nieks, Bandrevičs, Butulis, M. Silinš. Kā zaudējumu maskav-

nieki atzīmē studenta Reinberģa nāvi, kura rakstu Par noil-

77
.
att. Austruma velako gada gājumu

titullapa

gurnu laiž klajā. Pašā

pirmajā burtnīcā manā-

mi ari no āra daži

rakstnieki, kuru vārdi

vēlāk pazīstami visā

Latvijā. Te kāds Jaun-

zemju Jāņa (Apsīšu Jē-

kaba) un Teodora (Zei-
ferta) dzejolis, te atbil-

des Sudrabu Edžum

Ufā,_ Esenberģu Jānim

Rīgā, kuriem pateicas
par iesūtījumiem un so-

la tos drīzumā izlietot.

Austrums uzaudzi-

nāja jaunu rakstnieku

paaudzi. Austruma pir-

majos gada gājumos

nāca klajā: Apsīšu Jē-

kaba labākie darbi: Pie

pagasta tiesas, Laimes

spoks, Bagāti radi,
Übags; Sudrabu Edžus

dzejojumi no leišu se-

natnes: Keistuta loms,
Lietavas virsaitis, Pē-

dējais zars v. c; Pur-

kalīša klasiskie tulko-

jumi: Zaļas i GomeC

(Šamiso), Trīs indiā-

nieši (Lenava); tādi pat Fr. Adamoviča tulkojumi no krievu

dzejas; Teodora Zeiferta pirmie plašākie kritiskie apcerējumi:
Hugenberģers mūsu valodas un rakstniecības laukā, Ausekļa

dzeja, Lautenbacha-Jūsmiņa dzeja, Dzejnieks un viņa laiks,
Latviešu bībele v. c; Krodznieka pētījumi par latviešu se-

natni: Kā muižnieku kārta Baltijā cēlusies un attīstījusies, Par

zemgaliešiem, Katoļu baznīcas Livonijā; K. Kundziņa nopiet-

294
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nie apcerējumi: Tauta, tautietis, tautība, Mazās lapsas, Kas ir

izglītība? Zināma Sirds jeb Sirds apziņa; J. Velmēs Vēstules

par valodu un valodniecību. Ari daži dzejnieki, kas turpmāk
lauza ceļu jaunam literātūras posmam, sastopami Austrumā ar

saviem pirmajiem darbiem. Se iespiesti Veidenbauma liorāča

tulkojumi, Poruka (Daimona) pirmie dzejas mēģinājumi.

Austrums pēc pāris gadiem pārnāca no Maskavas Latvijā

un ari še izstaigāja dažas vietas. No 1888. g. to iespieda
E. Zīslaks Jelgavā. 1891. g. beigās tas pārgāja J. Dravnieka

īpašumā un pa daļai ari vadī-
bā. Piemērojoties plašākas pu-
blikas prasījumiem, sniedzot

sevišķi pievilcīgus romānus ar

bildēm, Austrums tagad stipri

izplatījās. Dravnieka veikalam

1895. g. izbeidzoties, Austrums

nāca 1895. g. Kalniņa un Deič-

mana īpašumā Rīgā. Ari Vel-

mē joprojām skaitījās par izde-

vēju un parakstījās vienmēr

par redaktoru. Par pastāvīgu
redakcijas locekli Rīgā bija
Aronu Matīss, kas sastādīja se-

višķi sīkumus. Pie redakcijas
darbiem ņēma kādu laiku da-

lību ari Andrievs Niedra un

Vilis Olavs. Literāriski žur-

nāls atkal pacēlās. Tomēr tas

neatmaksājās un pārgāja 1902.

gadā J. Ozola apgādībā Cēsīs.

Še 1903. gada pirmā pusgadā
to vadīja Teodors Zeiferts. No

1903. g. vidus līdz 1906. g. sā-

kumam to apgādāja un vadīja

78. att. J. Velme

Andrievs Niedra. 1906. g. iznāca tikai viena burtnīca, kas ari

palika Austruma beidzamā.

Jēkabs Velmē, Austruma dibinātājs un ilggadīgais

vadītājs, dzimis 25. (13.) novembrī 1855. g. Rūjienas Ternejas

pagasta Kalna Aņģos, kur tēvs bija saimnieks. Kad Velmem

bija divi gadi, viņa vecāki pārgāja uz Lielas muižas pagasta

Žaltēm, kur viņi palika līdz 1865. g. Tad tie pārceļas uz Vel-

mēs mātes tēva mājām_Kalna Kalažām Ternejas pagastā. No

šejienes Velmē apmeklēja Ternejas pagasta skolu un tad Ru-

Žurnāli
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jienas draudzes skolu, kur darbojās paidagogu aprindās plaši

pazīstamais skolotājs Svechs. Pustreša gada še sagājis, Velmē

1870. g. iestājās Pērnavas ģimnāzijā, kur beidza kursu 1876. g.
decembrī. No 1877—1879. g. viņš studēja Tērbatā valodnie-

cību. Beidzis studijas, viņš bija vienu gadu par privātproģim-
nazijas vadītāju Rūjienā. Šī mācības iestāde nevarēja pastā-

vēt, un Velmem bija jāmeklē cita vieta. 1881. gada septembrī

viņš ieradās Maskavā un uzmeklēja Brīvzemnieku, kas viņam

iegādāja pirmās privātstundas un viņu iepazīstināja ar slave-

najiem valodniekiem Koršu un Fortunātovu. No 1882. g. Velmē

darbojās par skolotāju vācu Pētera-Paula skolā un no 1883. g.

ari par vācu valodas lektoru Maskavas augstskolā. Brīvzem-

nieks, pēc savas parašas, tūliņ mēģināja viņu pierunāt, lai kaut-

ko strādātu latviešiem par labu. Dabūjis zināt, ka viņam jr
Lessinga Minnas fon Barnhelm tulkojums, Brīvzemnieks gā-

dāja, ka to iespiež. Savus zinātniskos rakstus latviešu gram-

matikas jautājumos Velmē papildināja, pārstrādāja un tad ceļa

priekšā Maskavas latviešu vakaros, pēc tam Zinību komisijas
vasaras sapulcēs Rīgā. Tie iespiesti Zin. komisijas Rakstu

krājumos: Par latv. participiem 111. kr., Par latviešu vokāļu

trejādo garumu IX. kr. — Stiprākus iespaidus Velme_saņēmis
no Valdemāra. Viņš atzīstas, ka viņš no tā visvairāk mācī-

jies, ka tas veidojis viņa uzskatus uz tautu un kārtu attiecībām

savā starpā.

Velmē saka (Izgl. Min. Mēnešraksts 1922, 1239. lp.): „Līdz tam

laikam man politiskā dzīve bija pilnīgi sveša. Es vairāk nodarbo-

jos ar pagājušiem, pat ar aizvēsturiskiem laikiem nekā ar tagadni.
No viņa (Valdemāra) es mācījos pazīt ekonomisko jautājumu sva-

rīgumu tautu dzīvē. Viņš man deva nojaust, ka ari vislielākās

tautas tagadējos laikos nav pilnīgi neatkarīgas, jo katra no tām

padota citu tautu iespaidiem, viena mazākā, otra lielākā mērā.

Kad nu jau lielas tautas nevar būt pilnīgi neatkarīgas no citām tau-

tām, tad jau mazas tautas vēl vairāk atkarīgas." Par Valdemāru

Velmē sniedzis vairākus rakstus, izteikdams tanīs savas domas, at-

zīmēdams dažus raksturīgus vilcienus par V. personību. It īpaši
silti viņš runā apcerē Krišjāņa Valdemāra spēka avots, Izglīt. Min.

Mēnešraksta 1926., 1. burtn. un brošūrā Krišjānis Valdemārs un

viņa darbs (1925, kas ir ..Kuģniecības gada grāmatā" iespiestā ap-

cerējuma atsevišķs novilkums).

Kad Velmēs dzīves apstākļi bija cik necik nodrošināti,
viņam radās domas iesākt Maskavā kādu latviešu periodisku
izdevumu. Latviešu vakarnieki par to bija domājuši agrāk,
ari dažus priekšdarbus darījuši, bet nebija neviena, kas šim
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nolūkam gribētu ziedot savu vaļas laiku. Kad Velmē par savu

nodomu izdot mēnešrakstu minēja Brīvzemniekam, šis to sa-

ņēma ar visu dedzību. Valdemārs, ko bija iebaidījuši piedzī-

vojumi ar Pēt. Avīzēm, izturējās pret to iesākumā rāmāk, bet

kad Velmē no tā neatlaidās, ari bija pie tā klāt ar sirdi un

dvēseli. Pēc darbiem tautas gara mantu krāšanas lietā,
Austruma izdošana bija maskavnieku lielākais darbs latviešu

rakstniecībā.

Velmē dzīvoja Maskavā līdz 1922. g. rudenim, tad pārnāca

uz Rīgu un tika 1923. g. vasarā ievēlēts par vācu valodas lek-

toru, bet tā paša gada beigās par vācu valodas privātdocentu

Latvijas universitātē, kur viņš nostrādāja līdz savai nāvei.

1924. gadā viņu ievēlēja vēl par filoloģijas doktoru honoris

causa. Velmē mira Rīgā 1928. gada 16. maijā.

Literatūra: J. Velmēs Atmiņas no manas Maskavas

dzīves, Izghtib. Min. Mēnešraksts 1922, 12. b. — Teodora (Zeiferta)

J. V. mūsu žurnālistikā, Latvis 1925, 1246. nrā. — A. Dauges At-

miņas lapa Jēkabam Velmem, Latvju Grāmata 1926., 1. burt.

Privātdocents J. V., Latvijas Universitāte 1919—1929, 219. Ipp.,

Rīgā 1929.

3. DZEJAS ATTĪSTĪBA

Sabiedriskai centībai un pašdarbībai ciešas robežas no-

velkot, atlika astoņdesmito gadu garīgajiem darbiniekiem vaļas
acis tāļāk pamest un sevī nogremdēties. Darbinieki, kas šādā

virzienā agrāk darbojās, bet bija palikuši neievēroti, tagad
nāk klajā un top atzīti. Ar to dzeja paplašinās uz divām pre-

tējām pusēm: tajā redzami izceļas episkais elements, bet ari

lirika padziļinās.

Agrākajā tautas atmodas laikmetā atklājas tautas senatne

tēli un darbi, kas varēja derēt par vielu epi c m. Bet tos

apņēma patlaban izkarojamo cīņu liesmas; trūka miera tiem

dot episku veidojumu. Iznāca liriskas sajūsmas apdvestas bal-

lādas. Beverīnas dziedonis ar dziesmu vairogu atsit ienaid-

nieku bultas; Zilajā kalnā dusošais tautas varonis Imanta kers

pēc zobena, un gaismas laika balsis viņu sauks ara; nogrimuse

pils celsies augšā, kad uzminēs viņas vardu: Gaisma. Tau-

tiskās sajūsmas paudējs Pumpurs varēja savu epu Lāčplēsi

nogatavot un izdot tikai astoņdesmitajos gados. Par viņu ne-

daudz jaunākais, bet par Ausekli vecākais Lautenbachs-Jusmiņš

tapa tikai tagad pazīstams un slavens ar saviem epiem, vis-



Astoņdesmitie gadi

298

pirms ar Zalkša līgavu. Sudrabu Edžus tagad piesniedzās ari

pietaļakas vielas, pie leišu senatnes, lai gan ar stipru lirisku

sajūsmu.

No otras puses lirika astoņdesmitajos gados manāmi

atsvabinās no tautiskajiem centieniem, top lielā mērā no na-

cionālas par individuālu, piegriezdamās saviem mūžīgajiem
motīviem: dabai un mīlestībai. Tīra daiļuma izjūta ir tā, kas
arvienu vairāk dzejniekus vada viņu radītāju darbā. Tā top
jo dienas jo vairāk par vadošo ari episkā dzejā, stādamās pa-
triotiskas sajūsmas vietā. To uzstāda vispirms par principu,
kaut ari dzejas vērtība ar to nepaceļas.

1) LAUTENBACHS. Dzejas īpatnības, kādas raksturo

astoņdesmitos gadus, visspilgtāk parādās Lautenbacha-Jūsmiņa
darbos. Ja Lautenbachs, kas darbojas literatūra priekš un pec

79. att.

Lautenbachs-Jūsmiņš

astoņdesmitajiem gadiem, taisni

šajos gados tika nevien vispār pa-

zīstams, bet ari slavens un ieņēma
dzejnieku vidū pašu pirmo vietu,
tad tam ir savi iemesli. Viņš ne

tikai turpināja tautiskās atmodas

laika tradicijās, bet izcēla tās šī

gadu desmita gaismā un atšķīra no

tām nost to, kas nesaskanēja ar šo

laikmetu. Ar to nesaskanēja sa-

biedriskās cīņas tieksmes, kas ie-

mita agrākajā tautiskajā dzejā.

Mācījās sajūsmināties par tautību

kā par tādu, tautas mīlestību at-

šķirt no gādības un cīņas viņas
labā. Sāka valdīt uzskats, ko vēlāk

(1887. g.) izsacīja Vensku Edvards

(Par šo un to 1, 78_u. 79): ka tautu

mīlēt viņas grūto apstākļu,

viņas ciešanu un nabadzības dēl var katrs, bet tautu mīlēt

viņas pašas dēļ var tikai retais; tā esot uzlūkojama

par bēdīgu laika zīmi, ka īstas tautas mīlestības vietā stājas tā

mīlestība, kas nepazīst tautību, bet redz tikai tautas ārējās bū-

šanas. Šis ir astoņdesmito gadu jaunais virziens. Tas uzstā-

dīja estētiskus un zinātniskus prasījumus. Tos vispirms daudzi-

nāja, cildīja, lai gan tie patlaban neveda ne pie kādiem nopiet-

niem panākumiem. Taisni virziens tas bija, ne sevišķas spējas,
kas darīja šī laika darbiniekus populārus no uztura rūnēm at-
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raisītajā latviešu daļa. Tāpēc vēlāk, lietas nopietnāk pārbaudot,
šī laika darbiniekiem bija grūti agrākajā augstumā noturēties.

Tīri estētiskie un zinātniskie principi ari bija tie, kas ar

tautiskajiem centieniem samierināja viņu agrākos
pretinieku s. Vāciešu aprindas, kas pulcējās Latv. literā-

riskā biedrībā, uzlūkoja Ausekļa cildītos mitoloģiskos tēlus un

viņa pantmēru par nejēdzību un vislielāko negantību, par kā-

diem tos nostāda K. Ulmanis (Balt. Monatsschr. XXVI, 1879,
243). Turpretī Lautenbacha Zalkša līgavai, kurā tāpat atrada

izdomātus dievus (Bangpūti, Līgu v. c.) un tautas dziesmu met-

riku, Latv. liter. biedrība, pēc Kurzemes direktora, prāvesta

Rutkovska, neaprobežotas uzslavas, piesprieda pirmo godalgu.

Jēkabs Lautenbachs, kas kā dzejnieks saucās ari par
Jūsmini jeb Jūsmiņu, dzimis 20. (8.) jūlijā 1848. g. sabilnieku

(velako matkulnieku) Dzirspalvju mājās kā saimnieka dēls.

No savu vecāku pieciem bērniem viņš bija vienīgais, kas pa-

lika pie dzīvības. Lasīt viņš iemācījās no mātes, kas bija liela

Leitana stāstu, Stendera un Līventāla dziesmu mīļotāja. Pie

kada ģimnāziju beiguša saimniekdēla viņš ielauzījās vācu va-

lodā un no 1863.—1865. g. mācījās Kuldīgas apriņķa skolā. Lī-

dzekļu trūkuma dēļ no skolas izstājies, viņš strādā par pagasta
skrīvera palīgu Tojātos un kroņa Rendā, bet tad, būdams jau
20 gadus vecs, ietiek Kuldīgas ģimnāzijā un tur mācās četrus

gadus. Bet ari še viņš kursu nepabeidz, aiziet 1872. g. uz Tēr-

batu dziedināt acis, piedalās Kronvalda pulciņā un sāk rakstīt

ziņojumus Balt. Vēstnesī. No 1873. gada par mājskolotāju

Kapsētas muižā fon Bilterlinga ģimenē būdams, viņš sagata-

vojas uz ģimnāzijas gala eksāmenu, ko noliek Liepājā 1874. g.

Nākamā gada janvārī viņš aiziet uz Tērbatu studēt_ teoloģiju.
Rakstniecības vakaros viņš nolasa savus pirmos stāstus Val-

tiņš (1875) un Zilās acis (1876), kas sarakstīti uz_ agrāko pār-

dzīvojumu pamata. Šos stāstus iespiež Balt. Vēstnesi. Bez

teoloģijas viņš piekopj ari filoloģijas un filozofijas studijas. Ce-

rēto stipendiju nedabūjis, viņš 1878. g. piespiests studijas pār-

traukt. Bet augstskolā nāk svabada latviešu valodas lektora

vieta, uz kuru Lautenbachs pieteicas. Lai uz to sagatavotos,

viņš dodas uz Dobeli pie latv. valodas pratēja A. Bīlenšteina.

Viņu tad ari iecel vispirms par latviešu valodas lektora vietas

izpildītāju un tad (1885) par lektoru. Vietā (1878) stādamies,

viņš nolasa lekciju Zur Geschichte der lettischen Grammatik,

kas latviešu tulkojumā iespiesta Pagalma 1881. g. Ar astoņ-

desmito gadu sākumu viņš sasniedz savas slavas augstumu,

izdod grāmatas, vada laikrakstus, pulcina ap sevi jaunekļus.
Sirds tieksmes uz sievieti, ko viņš nevar iegūt, modina viņa

Dzejas attīstība
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traģisku noskaņu, kas ietelojas viņa Rudens skaņas (Liga I,
27—42).

Lautenbachs turpina ari savas studijas. 1887. g. viņš ar

rakstu Die Religion der Letten iegūst filozofijas kandidāta

grādu. 1889. g. viņu komandē uz Kurzemi pētīt latviešu va-

lodas izloksnes, Sī ceļojuma panākums ir viņa raksts Der

Dialekt der mittleren Abau. Aizstāvēdams disertāciju par leišu-

latviešu gara darbu vēsturi OepKH h3T> ncropiii jihtobcko-

jiaTbiincKaro Hapo/tHaro TBopnecTßa, viņš 1896. g. top par ma-

ģistru, tad par salīdzināmo valodu privātdocentu un 1904. g.

par profesoru. No Latvijas augstskolas dibināšanas laika

1919. g. viņš darbojās tanī par latviešu un vispārējās literātū-

ras profesoru. 1924. gadā viņu ievēlēja ari par filoloģijas dok-

toru honoris causa. Lautenbachs mira 1928. gada 19. sep-

tembrī.

Pirmie literāriskie darbi, ko no Lautenbacha iespieda ar

parakstu Jakobus, ir stāsti. Viņš ar tiem ieguva zināmu po-

pulāritāti, bet ne tik daudz intelligences aprindās. Kamēr viņš
ar savu dzeju kādu laiku stāvēja pašās pirmajās rindās lat-

viešu literātūrā, viņš ar saviem stāstiem palicis vienmēr vai-

rāk malā. Viņa stāsti galā bija ari tie, kur viņa pretinieki uz-

gāja visvārīgākās vietas, viņu ievainot un noveikt.

Baltijas Vēstnesī parādījās 1875. g. Lautenbacha (Jakobus)

Va 11 iņ š un 1876. g. Zilās acis. Temats abiem stāstiem

•tas pats: mīlestība jaunekļa un jaunavas starpā, kurus šķir
kārtu starpība un dažādi gadījumi; galā viss beidzas laimīgi.
Daudz še zilas romantikas. Ar to sevišķi bagātas Zilās acis,
Lautenbacha garākais stāsts, kas aizņem apmēram pusi viņa
stāstu krājumā Lomi. Pats virsraksts apzīmē stāsta pamat-

noskaņu. Skaidrāk tā dzirdama stāsta galvenās personas

Sofijas dziesma

Ar Dievu! jaukās, zilās acis,

Jūs manim sāpes darāt vien,

Tikko jūs esmu skatīt sācis,

Te šķirties brīdis skrietin skrien.

Līdzīgu pantu vairāk. Bet ari proza viscaur šīs pašas sa-

jūsmas nesta. Par paraugu autoram stāv priekšā Gotes ro-

māns VVilhelm Meister, kurā iemetinātās dziesmas gandrīz
visas še pārņemtas. Šis stāsts ar savu literārisko gaumi at-

šķiras no tā laika parastajiem sensācionāliefn mīlestības stā-

stiem, paliek ari ar savu viscaur ieturēto, ne ar kādiem patrio-
tiskiem centieniem nesaistīto mīlestības motīvu savrup no to-

reizējo nacionālistu stāstiem (piem., no Ausekļa Līdumnieka,
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Matera Sadzīves viļņiem). Tomēr tanī maz oriģināla, maz

patiesi mākslinieciskas izjūtas.

Lielāka vērtība stāstam Pazudušais Katrīnas dālderis, kas

naca klaja Pagalmā 1881. g. Traģiskas mīlestības rāmjos še

ietverts daudz autobiogrāfiska materiāla. Krusttēva dāvātais
Katrīnas dālderis, stāstītāja talismans, pazūd; viņam jāzaudē
ari pati karsti mīļotā Katrīne, kas pielaulāta citam. Svabadi

pievienojas stāsta pavedienam tēlojumi par stāstītāja dzīvi pie
ģimnāzijā, augstskolā. Ari autora patriotisms še pa-

rādās. Sarunā ar kādu vecu vācu kundzi viņš izsaka sprie-
dumu par Baltijas vācu rakstnieka Teodora Pantenija romānos

zīmēto latviešu tipu vienpusību.

Pantenija romānos Viens un svabads, Pagātnes val-

gos zīmēti daži latvieši, latviešu mācītāji v. c. „Tie ir goda vīri;

tik žēl, ka viņi priekš savas tautas neko īsti nedara. Pat tādi Jan-

soni, kā tie abi, tēvs un dēls, pēdīgi pieminētā romānā atrodami,

vēl šodien starp latviešiem staigā. Tēvs ar stingru dabu, ļoti iz-

manīgs, uz naudu izgājis: dēls ar mīkstu sirdi, jauns un bez kā-

diem piedzīvojumiem. Bet ko Pantenius romānos velti meklējam,
tie ir tie latvieši, kas latviešu garu modinājuši, kas latviešus vada:

kas viņiem avīzes raksta, literatūru ceļ, tiem dažādus svētkus izrī-

ko, tos apgaismo un kā jau izglītotu tautu pasaules priekšā ved

v. t. pr., ar vardu, latviešu tautas mācīto kārtu, to kodolu, ko vinu

pretinieki par jaunlatviešiem nosauc. Latviešu tautas reprezen-

tantus, priekšniekus, Pantenius, kā rādās, nepazīst. Tad viņš ari

no tiem kādu aprakstītu." — Zīmīgi tas, ka Lautenbachs ievērības

cienīgu, bet Pantenija netēlotu latviešu starpa nemin tādus, kas

cīnījušies par latviešu tiesībām.

Lautenbacha vēlākie tēlojumi pieņem mierīgu veidu, ietver-

dami sevī gan fantāzijas darinājumus, gan dienišķas reālas Me-

tas. No bērnības atmiņām viņš raksturo pasaku teicēju

(sk. 12,I
2

,
178), grāvju racēju. Viņš apraksta ari, kādi tēli viņam

rādās, kad viņš, augšpēdus lāmas zālē nometies, noskatās mā-

koņu nerimstošu nākšanu un iešanu augstās debesīs. Tur lido

spārnotu eņģeļu bars; tur ļaudis nāk mājās no mežplavas; tur

cūku bars, starp vepriem un suķiem kāda bērnu māte ar desmit

sivēniem, tur lielais Reksis nogriežas uz labības pusi. Tās ir

fantāzijas rotaļas, kam vērtība kā tādām un kas pilnīgi atšķiras
no Ausekļa fantāzijas par padebešiem, kuri viņam iztēlojas par

staltiem apbruņotiem vīriem, par tēviem, kuri nebeidz cīnīties.

Ja Lautenbacha rotaļās nemeklēja estētiskas vērtības, tad ne-

bija grūti tās nostādīt par pilnīgi tukšām un smieklīgam, kā to

darīja kritiķis Jansons.



Astoņdesmitie gadi

302

Lautenbacha stāsti sakopoti grāmatā: Somi jeb ftarjftu,
romānu un noroetfu frabjumš no fttiaa,

©eberta apg. (1891).

Plašu slavu Lautenbacham atnesa viņa dzeja. Ar to viņš
nāca klajā 1880. g., kad parādījās viņa dzejoļu krājuma Līga
I. dala (sk. 80. att.), kas veltīta latviešu otriem vispārējiem
dziesmu svētkiem. Tā ir glīta grāmata, kas ārējā ietērpā pār-

spēj visas agrāk iznākušās. Tā iespiesta pie Šnakenburga
Tērbatā ar titulu divās krāsās, melnā un sarkanā; ari katra

lapas puse ierobežota sarkanām līnijām. Krājums ieturēts tau-

80. att. Lautenbacha-Jūsmiņa
«Līga> I. daļas titullapa

tiskā skaņā. Uz to norāda jau

iepriekš sniegtais latviešu dievu

saraksts, kas galvenos vilcienos

saskan ar Jura Alūnāna sastā-

dīto (sk. 71. lp.) un Ausekļa ar

dažām variācijām atkārtoto.

Lautenbachs to „smēlis vistīm

no Vecā Stendera latviešu mito-

loģijas un citiem skaidriem avo-

tiem". Tomēr grāmatā pilnīgi
trūkst agrāko dzejnieku cīņas

gara. levada dzejolī dzejnieks
uzaicina kokli, lai tā skan Līgas
svētku līgsmībā, kur meitas

birzes galā pin vaiņagus, kur

māmuliņa teic pasakas, kur tau-

tas dēli jāj medībās v. t .t.

Skani katrā sirdī iekšā,

Cilā to uz skaistumu,

Cel tai graznas bildes priekšā,

Vadi to uz jaukumu.

Ari atvadīdamies dzejnieks

saka, ka viņš dzied savu

dziesmu kā putni zilos gaisos, ka viņa skaņas meklē jūsmīgas

sirdis, ka tās prātu glezno jaukām sapņu paijām. Dzejnieku

vada daiļuma prasības, ko apsedz tautiska nokrāsa. Šāda no-

krāsa, kā tā parādās astoņdesmitos gados, tomēr pieder tik

lielā mērā pie viņa dzejas būtības, ka aiz tās varēja slēpties

stipri daudz nemākslinieciska dzejojuma. Ne daiļuma vērtība

tā bija, kāpēc Lautenbacha Līgu cildināja, bet viņas tautiskums.

Bet ari šis ir vairāk vārdos izsacīts, nekā dzejā parādīts. Viņš

jautā: Vai zināma tev dzintarzemīte? un acu priekšā viņam

Gotes dziesma par Itāliju. Viņš cilda tautas dziesmas un tās
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uzraksta, bet viņa paša dzejoļiem trūkst šo dziesmu vieglās
skaņas un dabiskās sirsnības. Viņš atstāsta tautas teikas pan-

tos, bet ne ar tautas stāstījumu vienkārši dzejisko izjūtu.

Līgai divi daļas: Līgas kokle un Burtnieka kokle. Pirmā

aptver liriskus dzejoļus, otra episkus. Liriskajos dzejoļos iz-

sakās patriotiskas (Dzintarzemītē), dabas, mīlestības (Iz Zila-

jām acīm), draudzības (piemiņas dzejoļi) jūtas. Pie labākajiem

pieder Rudens skaņas. Dažos no tiem īsta rudens izjūta. Par

rudens simbolu parādās apklusušās sudmalas Jaun-Pīgandes

lejā Vidzemē.

Un sudmalu rats tur ir klusu,

Un klusu tur vaimanas

Kaut gājis ir es but uz dusu,

Ka malējs tur sudmalas.

Episkos dziedājumos celtas priekšā teikas, kurās liela

loma mīlestībai, bruņniekiem, virsaišiem. Atalvīns un Raudu-
viens bruņnieka dēls, otra latvju virsaiša meita, ir Indulis

un Ārija mazumā. Līdzīgs saturs teikai Talibalts un Maiga.

Dundagas pils zaļā meita, noskatīdamās pa atslēgas caurumu

Meža tēva sarīkotās kāzās, izjauc Dundagas pils īpašnieka

Didriķa fon Maideļa cerības piedzīvot mantinieku. Sabiles

daiļā pilszeltene Irmgarde, likdama preciniekiem jāt stāvā

kalnā, piedzīvo atriebības dienu, kad pilij un viņai pašai jāiet

postā.

Teikas atstāstītas pa lielākai daļai četrpēdu trochaju rin-

dās, kas šur tur pa dzejiskai gleznai iemezdamas, aizrit stipri

prozaiski.

Še piemēram paris pantu no Dundagas pils zaļās meitas

(oriģināla ortogrāfijā):

(ikm tvaz brtfaf. lopu roalbit,

£o oif reStem ee§logot,

s43et tooi pa§pe§i tif lueegli
Siialbit ari gilroefu,

$a to neflaugiba gumba,

3a ta§ fdro ttn§u {tītai?

3tin leelct futfariba

sJlawa ec§logama rot§:

£a jatr> ufbrif§td§ ar trieenu

Vliffaramo pajilat,

«ūfot, Jaut ir 3eto par po§tu,

$atee§if)u failu, plifit.
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Episkajiem dzejojumiem pieslēdzas latviešu tautas dzies-

mas, leišu dainas, tulkojumi no svešām valodām, katalānu un

portugaliešu tautas romances.

Līgas 11. dala iznāca 1889. gadā tādā pašā veidā un

iekārtojumā kā pirmā. Lirisko dzejoļu starpā dziļāk izjusts

Sirdsrudens: skumjās nogrimušais atjēdzas, kad pie loga at-

sitas ziedu lapas, ka ir košais pavasaris. No episkajiem dzejo-
jumiem Debeskalis sacerēts tautas dziesmu ritumā. Aizkusti-

noša ir Mātes mīlestība: Māte, asaras liedama par saviem pie-

81. att. Lautenbacha-Jusmiņa

«Zalkša līgava» titullapa

ciem kārā kritušiem dē-

liem, pārvēršas par eze-

ru, kas apņem piecas sa-

las, kritušo dēlu kapus.
Grāmatas beigās no tau-

tas dziesmām sastādīti

drāmatiski skati Līgas
svētkos.

Lautenbachs turp-
māk piegriežas sevišķi

episkai dzejai.
Pirmais garākais darbs

šai dzejas veidā ir

Zalkša līgava (sk.

81. att.), kas iznāca

1880. g. otrā pusē. Ma-

daļa, ,kas ar savām bied-

renēm jūrā peldas, at-

razdama uz savām drē-

bēm zalkšu ķēniņu, ap-

solās tam būt par lī-

gavu. Pēcāk viņai solī-

jums jāpilda: viņu aiz-

ved uz jūru zalktim par

sievu. Kad Madaļa ar

bērniem Nieku un Nieci

nāk pie vecākiem sērst,
ciema ļaudis apņemas

zalkti, kas nāk Madaļai

pretī, nogalināt. To viņi
ari izdara. Madaļa glābjas jūras dzelmē. Viņas bērni pār-
vēršas par laumām, kas vilina jūras dziļumā ļaudis. Teika no-

kārtota piecās nodaļās (burtos) un atstāstīta četrpēdu trochajos.
Sacerējumam sava dzejiska vērtība, lai gan ari še daudz pro-
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zaisku vietu. Glītais izdevums, ko slavā nākušais sacerētājs

dāvinājis A. Bīlenšteinam, sacēla lielu interesi un deva iemoslu

asai polemikai starp Kaudzītes Matīsu un Pārstrautu Jāni.

Pret Kaudzītes Matīsu (Kalninieku, sk. 258. lp.) vērstajā
Pārstrautu Jāņa brošūrā Domas par tautiskās dzejas

nodibināšanu (1881) uzrādīti tic pamati, uz kuriem jāatbalstās
tautas literatūrai. Patstāvīgs tautisks dziesminieks tas, kas ņem

priekšmetus no savas paša tautas dzīves un priekšzīmi no tautas

dzejas. „Tautas dzeja ir tautas dzīves bilde. Ikvienas tautas lite-

ratūrai, ja tā grib reiz iemantot svešu tautu ievērošanu un īpašas
tautiskas literātūras atzīšanu, vajaga izplūst iz vienīgi tīrā avota, iz

tautas dzejas, vajaga nobildēt tautas dzīvi un atspoguļot tautas

raksturu." Latvju dzejniekam vajadzētu pārdomāt, ko tas nozīme,

ka literatūru pētītāji pārmet dažām tautām, piem. romiešiem, slā-

viem, madjāriem, turkiem, portugāļiem v. c., ka viņiem nav

savas tautiskās literātūras. Romieši grieķu atdarinātāji, slāvi,

madjāri turējušies pie Vakar-Eiropas paraugiem. Šīm tautām

jāpanes zinātnes vīru pārmetumi, ka viņu daiļliteratūra ārzemju

auglis, „tamdēļ, ka nav nodibinātauz tautiska pamata, ka nav diez-

gan ievērota tautas dzeja un tās īpašības. Kāpēc tad nu mēs lat-

vieši, kam literātūra nule tik sākusi uzzelt, lai ar ziņu paši nopūla-

mies, atzīšanas vietā izpelnīties tos pašus kurus ar

lielu nepatikšanu lasām no citām tautām?" Atskaņās nepastāv

dzejas jaukums. To pierāda tādas rīmes kā Šonberģa Pirts ziņģe

un Skāba putra, kam atskaņas, bet nav dzejas vērtības. Cenšanās

dzejot bez atskaņām un tautas dziesmu ritumā ir dibināta.— Pār-

strautam tas nopelns, ka viņš, mezdams skatu uz pasaules literatū-

ru, norādīja uz nacionālā elementa nozīmi"literātūrā un noraidīja

pie malas tādas peršas, kādas rīmēja Šonberģis. Uz viņa priekš-

likumu atmeta ari no latīņu valodas pārņemto darbības vārdu ga-

lotnes — ierēt, liekot tās vietā — ēt: ne studierēt, ģermānizierēt, bet

studēt, ģermānizēt un t. t.

Pārstrautu Jānis, dzimis 1851. gada 10. septembrī

(29. aug.) Jaunsvirlaukas Garvedros, Bauskas apriņķī, studēja

Tērbatā teoloģiju no 1874—1892 (ar pārtraukumiem). Studijas

beidzis 1894. sāka darboties par mācītāju un ticības mācības sko-

lotāju Krievijā. Kopš 1909. gada dzimtenē pārnācis, bija 2% gadus

Liepājā, pēc tam līdz 1920 gadam Vārmē par mācītāju. Acu gais-

mu zaudējis, viņš no 1921. gada uzturējās Ģintermuižas slimnīcā

pie Jelgavas, kur ari mira 1929. gada 4. aprīlī. Rakstījis viņš stu-

diju laikos bez jau pieminētās brošūras ari par valodniecību, ta-

ču vēlāk, iestādamies par mācītāju, apklusis. |Sk. T.(eodora Zei-

ferta) nekrologu Pārstrautu Jānis, Izglīt. Min. Mēnešraksts 1929.,

4. burtn.].
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Pārstrauts Lautenbachu apzīmēja par pirmo patstāvīgo
tautisko dziesminieku (Domas par t. dz. n. 17), par pirmo lat-

viešu dzejnieku, kas nopietni izpētījis latviešu teikvalsti un

tamdēļ iespējis, ar ballādām un romancēm sākdams, apbalvot
latviešu literātūru ar pirmo epu — „un droši cerams nevis

beidzamo", viņš piesprauž klāt. (Turpat 11.) Tā ari bija. Lau-

tenbachs pētīja un darbojās tālāk. Nomanām, ka viņu sāk pār-

valdīt vienas domas, ka viņš sastāda lielu plānu, liek sev dzī-

ves mērķi.

Rotā parādās 1885. g. (12, 15 nr.) un pēc tam grāmatā:
Dievs un Velns, Latviešu tautas epos gabals no Jūsmiņa.
Tautas dziesmu trochaiskajā pantmērā še tverta sacenšanās

starp Dievu un Velnu, kā Dievs Velnu veic ar viltu (iemaina
pret kaltu izkapti, pret zaķi zirgu v. t. t.). Še Lautenbacham

patiesi izdodas ieturēt tautas dziesmu skaņu un tēlošanas veidu,
tā ka iznāk glīts dzejas gabals. Pēcvārdos dzejnieks paskaidro,
ka viņš šo latviešu teiku raudzījis sastādīt no daudz salasītiem

gabaliņiem, tautas dziesmu mācībā iedams. Še esot maza bū-

diņa: turpmāk viņš cerot uzcelt veselu ēku. Tā tad gaidāms

latviešu tautas eps.

Kad 1888. g. iznāk Pumpura Lāčplēsis, ko sacerētājs no-

sauc par tautas epu, Lautenbachs apstiprina, ka še mazākais

pēc satura patiesi tautas eps (Dienas Lapa 1888, 269). Tikai

tas ieradies drusku par agru. „Jo pie mums nu tik kā krāj par

pagājušo varoņu laiku stāstītājas teikas un pasakas. Caur tam

tad ari Lāčplēsī izstrādātā teiku viela iznākusi drusku naba-

dzīga
...

Tā mazliet par agru nākdams, cien. apstrādātājs
nav varējis izlietot pie sava darba citas jau pat rakstos

iespiestas šīs pašas vielas teikas
...

Aiz tā paša iemesla — aiz

paagras steigšanās ir gan ari šinī epū atrodamās mitoloģiskās

ziņas vietām drusku kļūdainas un sausas; jo ari pie latviešu

mitoloģijas izpētīšanas top nule kā strādāts."

Lautenbachs pētīja un strādāja, izpildīja, ko viņš solīja.
1891. gadā iznāca: Niedrīšu Vidvuds, jeb varenu vīru

darbi Latvijas senatnē. No Lautenbach-Jūsmiņa. Šis nu bija

ilgi gaidītais un gatavotais tautas eps, lai gan tas titulā par

tādu nebija nosaukts. Tas pastāvēja no 24 dziedājumiem, katrā

ap 500 rindu. Tautas dziesmu daktilos, kam pa starpām tro-

chaji, še iestrādāti veseli cikli latviešu tradiciju. Kopā sapītas

teikas, pasakas, chroniku ziņas, māņi, iemetinot vietu vietām

tautas dziesmas, mīklas, paruņas. Visu satur kopā epa va-

ronis Niedrīšu Vidvuds, kas izstaigā malu malas, nonāk līdz

Romai, Vislai, nolaižas citā pasaulē, tiek pie mīlā Dieviņa, pie-
redz un piedzīvo visādas lietas, cīnās ar stipriniekiem, ar daudz-
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galvju, daudzroku un daudzkāju milžiem, top reiz par akmeni,
atdzīvojas, cinas atkal un tiek par ķēniņu, māca zemi kopt, no-

velk robežas, dod likumus, ieceļ tiesnešus, ieved laulību, nosaka
svētku dienas, izdala saviem dēliem zemi, dodas pie miera Rā-
mavas birzī, pasludina Dieva prātu, kāpj sārtā, mirst.

Bet sava teva dzisušas miesas

Apakš milzīga Pērkona akmeņa
Glabāja Pērkonē bijīgi dēli,

Trīs dienas, trīs naktis turēja bēres.

Tomēr tautas eps še neiznāca, nevarēja iznākt. Tautā

bija gan kādas varoņteikas, bet nebija nekādu varoņepa dalu.
Tautas eps būtu no teiku vielas tikai tad varējis iznākt, ja pie
tās būtu ķērušies tautas dziesminieki tanī laikā, kad tautas

dzejas radošais gars vel tautā bija dzīvs, kad teiku, pasaku un

tautas dziesmu pasaule bija ari tautas gara pasaule, kurā tā

dzīvoja, domāja un darbojās. Neiznāca še ari īsts mākslas

darbs. Viela nav sakausēta un atdzīvināta dzejnieka īpatnībā.

Episkā stāstījuma veids vietām kaili prozaisks, vietām senti-

mentāls. Trūkst īsti episka stila, trūkst stila vienības. Šis

ar lieliem nodomiem sāktais un ar lielu uzcītību pastrādātais
darbs palika puslīdz neievērots un nelasīts. Ko sasniedza Lon-

rots pie somiem un Kreucvalds pie igauņiem, tautas epa ga-

balus kopā salikdami, ar citām tautas gara mantām kopā sa-

pīdami un robus ar pārdzejotām teikām izpildīdami, to Lauten-

bachs pie latviešiem vairs nespēja sasniegt. Tur bija citi laiki,
citi materiāli un citi dzejnieki. Gan nekad nav mūsu rakst-

niecībā iztērēts tik daudz neauglīga pūliņa kā pie Niedrīšu

Vidvuda, un taisni aiz tā iemesla, ka nav ievērots pašu nacio-

nālistu daudzkārt uz mēles nestais padoms, lai neatdarina akli

citu tautu paraugus. Tai pašā laikā strādāja Barons pie darba,
kas bija piemērots latviešu tautas tradicijām, pie Latvju Dai-

nām, un viņa panākumi pilnā mērā piesniedzās pie minēto kai-

miņu tautu darbinieku panākumiem. — Tomēr kas samērā

šaurās robežās, lai ari ne viscaur noskaņotā dzejā, grib iepazī-

ties ar labu daļu latviešu teiku, tiem var ieteikt lasīt Niedrīšu

Vidvudu.

Šā darba jauns, mazliet papildināts izdevums, iznāca īsi

pirms autora nāves, viņa paša izdevumā, Rīgā, 1928. gadā. Ari

šoreiz plašāku vērību tas neiemantoja.

Redzēdams sava plaša darba mazos panākumus, jauniem

centieniem literātūru ievirzot citā ceļā, Lautenbachs apklusa.
Pec pārdesmit gadiem sak atkal parādīties Lautenbacha

sacerēti dzejas darbi. Tās ir drāmas: Zilā kalna līgava
(1909), Indulis un Ārija (1911), Marģers (1912), Vidvuds (I. un

Dzejas attīstība
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11. d., 1912). Tie ir tie paši tautiskie temati, ko Lautenbachs

apstrādājis agrāk. Ari šai apstrādājumā tie neizveidojas par

īstu dzeju. Drāmatiķis Lautenbachs vēl mazāk nekā liriķis un

epiķis. Vielā atrodamie drāmatiskie momenti paiet garām

drāmā neiztēloti. Kā Indulis Āriju dabūjis pazīt, to viņš pats

„pie sevis" tā pastāsta: „Tā paša mestra Groningena meita,

kā viņa man to ceļā izstāstīja." Kad Ārija mirusi, viņas tēvs ta

izsaka savas jūtas: „Es, kas nekad vēl neraudāju, raudu."

Daudz Lautenbachs strādājis zinātnē. Viņa zinātniskie

raksti iespiesti Pagalmā, Rotā, Zinību komisijas rakstu krāju-

mos, dažādos laikrakstos. Tie attiecas uz latviešu agrāko kul-

tūru (seno rakstu, drāmu), burtniecību, grāmatniecību. Sevišķi
daudz viņam rakstu par latviešu mitoloģiju. Pie tiem pieder:

Ueber die Religion d. Letten, Magazin d. lett.-lit. Ges. XX, 2,

101; Par Jupi, Zin. kom. Rakstu kr. VIII; Par likteņa dievībām

jeb trim Laimiņām, turpat IX; Par latv. pavasara dievībām,

turpat XII. Kā mitoloģijas pētnieks Lautenbachs turas pie natu-

rālisma. Dažu ko viņš apgaismojis leišu un latviešu kopējās
kultūras mantās. No šādiem rakstiem minami: Par leišu un

latviešu pētījumiem, Z. Kom. Rakstu kr. X; Litt. v. lett. Ver-

wūnschungen v. Flūche, Mag. d. lett.-lit. Ges. XX, 3.

Latvijas augstskolā darbodamies, Lautenbachs laida klajā
grāmatās savas lekcijas. Latviešu literātūras vēsture, I. dala,

Rīgā 1922, apņem aizvēsturiskos laikus un vidus laiku sākumu,
11. daļā, Rīgā 1928., apskatīta burtniecība, plašāko vietu ierādot

tautas dzejas paraugiem. Vispārīgā vēsture, sākot no XII. gad-

simteņa vidus, aplūko visvecāko spāniešu tautas dzeju: Ro-

mances, poēmas un chronikas par Sidu. Angļu literātūras vēs-

ture XVI. gadsimtenī, Rīgā 1922, koncentrējas ap Šekspīru.

Literatūra. Fr. Karkluvalka Lektors J. Lautenbachs-

Jūsmiņš, Austrums 1893, I, 472—475. — Vikt. Eglīša Jēkabs Lauten-

bachs-Jūsmiņš, Ritums 1922, 6un 7 nr. —J. L.-J., Balt. Vēstn. 25

gadu jub. par piemiņu, 124—126.
—

Ad. Alūnāna Lekt. Laut.-Jūs-

miņš, levērojami latvieši 11, 58—69. — Teodora Lautenbacha-Jūs-

miņa dzeja, Austrums 1888, 4—5. b. — Tā paša, Lautenbacha nozī-

me latviešu literātūrā un sabiedrībā, Izgl. Min. Mēnešraksts 1922,

10, 1002—1013. — J. Lautenbacha pašbiografija No manas jaunī-
bas atmiņām, K. Egles Atziņas I, Rīgā 1923.

— Līgotņu Jēkaba J.

Lautenbachs-Jūsmiņš kultūrvēsturisko cīņu posmā, Latvju Grāma-

ta 1927, 6. burt. — Prof. J. L, Latvijas Universitāte 1919—1929,
170. lpp., Rīgā 1929.

Lautenbachs pulcināja ap sevi daudz cieni-2) ZEIBOTS.
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viņam bija noteicēja vārds latviešu studentu starpā, īpaši to stu-

dentu starpa, kas pulcējas Letonijā. No viņu vidus ceļas jauns
dzejnieks: Eduards Zeibots. Viņš uzticīgi min Lautenbacha

pēdas, atdzejodams latviešu teikas, sacerēdams patriotiskus v.

c. dzejoļus, rakstīdams stāstus.

Eduards Zeibots dzimis 7. jūlijā (25. jūnijā) 1864 g. Pals-

manes muiža ka krodznieka dēls, apmeklēja Rīgas pilsētas
ģimnāziju un studēja no 1886.—91. gadam Tērbatā teoloģiju.
Kandidāta gadu pie Dobnera Vec-Kalsnavā nostrādājis, viņš

pieņēma 1894. gadā Slokas

un Dubultu mācītāja vietu.

Viņš mira 1897. gada sep-

tembrī ar sirds kaiti. Savā

draudzē viņš atstājis labu

piemiņu ar savu sirsnīgo

rūpību par katru draudzes

locekli.

Zeibots sacerējis dze-

joļus un stāstus. Viņa

dzeja pa daļai episka, pa

daļai liriska. Viņa pirmie

episkie sacerējumi iznāca

ar virsrakstu: Stari iz

senatnes (1889). Tie

aptver četras episkas dzie-

smas: Sārtonīte, Mežotnes

roze, Lida jeb Trīs asaras,

Tālivalda meita. Apdzie-

dātie gadījumi norisinās

Latvijas senatnē un saistās

ap daiļām jaunavām, kā

tas redzams jau no virs-

82. att. Ed. Zeibots

rakstiem. Sacerētājs krājumu ari dāvinājis „latvju lī-

gavām" un tam licis par moto: Dievs nevarēja visur but,

tādēļ viņš radīja līgavas. Visas Zeibota jaunavas nepārspēja-

mas ir daiļumā, ir tikumā. Tām blakām stāv jauni virsaiši,

priekšzīmīgi varoņi. Mīlestība uz sievieti un tēviju dziedā-

jumu galvenie motīvi. Tiem sava pievilcība senās varoņu pa-

saules tēlojumos un gadījumu sarežģījumos. Sārtone ir Ram-
kas zeltene, Rameķa māsa, ko grib iegūt leišu virsaitis Rin-

golts. Viņš sūta savus kalpus, kas Sārtoni slepeni aizved. Bet

visi krīt laupītāju rokās. Rameķa sarīkotie pakaldzinējies Sār-

toni neatrod leišu pilī. Meklēšana, cīņas, sapņi, krīvu krīva
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zīlējumi — viss raibā virknē aizvirzās gar acīm, pirms var

svinēt Sārtones un Ringolta kāzas. Apstrādājumā dzejas maz.

Šie sacerējumi ienes latviešu literātūrā kādu daļu saistošas

vielas no pašu senatnes.

Vairāk koncentrācijas un dzejas vērtības ir Zeibota ba 1 -

ladās un romancēs, kas iznāca vina dzejoju krājuma
Saulītē un pavēnī otrā daļā 1896. g. Šīs teiku un sadzīves

ainas kairināja mākslinieka fantāziju: Artūra Baumaņa illū-

strētas tās parādījās tai pašā gadā atsevišķā, greznā izdevumā

(otrs izdevums Cēsīs 1921). Udensmāte ievilina upes dzelmē

bāru bērnus, kas braukā laivā pa Ogri. Zemgaliešu varoņu

gari ceļas pusnaktī no kapiem un pulcējas ap Viestaru Mežotnes

pilskalnā.

Viens otram tie sniedzas rokas Tad pacej tie rokas uz augšu

Un Pērkonam klusi ludz,Un sirsnīgi viņas spiež,
Bet redzamas bālajās sejās
Tiem bēdas, kas sirdi griež.

Kas zin, ko no Dieva tie prasa,

Ko viņam tie klusu sūdz?

Aizkustinoša ir aina par dzērāju, ko no krogus braucot

zirgs pārved mājās kā līķi. Pazīstams ticis ar savu nopietno
morālisko idēju dzejolis Pienākums: Sliežu bīdītājs, lai izsar-

gātu dzelzceļa vilcienu no sadursmes ar otru, vada to pāri
savam bērnam un top maz minūtēs sirms".

Zeibota liriskie dzejoļi, kas sakopoti divos krā-

jumos ar nosaukumu Saulītē un pavēnī (I 1891), apdzied tēviju,

līgavu, dabu. Mākslas vērtības tiem maz.

Saviem stāstiem Zeibots nem vielu pa daļai no studentu,

pa daļai no zemnieku dzīves. Tie pa lielāko tiesu iespiesti vis-

pirms Austrumā. Studentu dzīve, par kuru Zeibots

pirmais sniedz latviešu literātūrā tēlojumus, redzama viņa
stāstos visā brašumā, īpaši toreizējā korporāciju dzīve. Tanī

valda jaunības ideālisms. Par principu uzstāda: „Izglīto garu,

nodarbojies ar zinātnēm, izglīto sirdi savu biedru starpā. Meklē

sevim biedrus un draugus, bet tikai tādus, kuru sirdis pukst

priekš visa, kas skaists, daiļš un patiess. Nemeklē svešus, bet

tautiešus, jo tikai tādu vidū tu jutīsies kā miesa no viņu miesas

un kauls no viņu kaula." Klāt nāk piemetinājums: „Strādā

krietni, kā klājas, un kad esi savu pienākumu izdarījis, tad

atkal iedzer, ka lai dubli vien jūk."

Stāsti no zemnieku dzīves sakopoti krājumā Iz-

latviešu ciemiem (1897). Tanīs iemīt, līdzīgi Neikena stāstiem,

morāliska tendence, un ar to tiem sava nozīme, kaut gan Zei-

botam nav Neikena tēlotāja spējas. Stāstu vadošā doma pa

daļai izmanāma no virsrakstiem: Divējādi ļaudis. Netaisna

Astoņdesmitie gadi
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manta, Kvēlošas ogles. Divējādi ļaudis ir zvejnieki Griezers un

Sniedzītis. Pirmais no viņiem atnācis uz jūrmalu, vieglas die-

nas un lielu pelņu meklēdams, otrs, lai gādātu pajumti savai

Anniņai. Griezers apprec sievu, kuras tēvam divi gruntēs, un

dzīvo ar viņu nesaticīgi; Sniedzīša mājās ir labklājība un miers.

Tas rādīts ainās, kas redzamas, kad abi biedri pēc darba pāriet

katrs savās mājās.

Stāsts noslēdzas: „Pasaulē visādi ļaudis. Divējādus mēs še

redzējām. Kur tev, mīļo lasītāj, patika labāk, vai pie Griezera

vai Sniedzīša, un pie kuriem tu —? lai nu paliek labāk nevaicāts,

tikpat jau atminēsi, kas man bij uz mēles—."

Literatūra. Teodora, Zeibota episkie dzejojumi, Au-

strums 1891, 2, 208—230. — Eduards Zeibots, Austrums 1897,

810—811 lp. Nekrologs.

3) ŠILIŅŠ. Savrup no Lautenbacha aprindām, sakara ar

darbību, kas pieslēdzas Austrumam, attīstījās

un sāka darboties Matīss Šiliņš- No pašas bērnības viņam tik

tuvi latviešu gara darbi un vēsture, ka viņš latviešu kultūras

pētījumiem veltī visu savu mūžu, vienumēr pats savu ceļu
iedams.

Matīss Šiliņš dzimis 1. (13.) janv. 1861. g. kroņa Višiņķu

pagastā (kas vēlāk pievienots Remtes pagastam) Kuņķur-Kaleju

mājās kā jaunākais no šo māju saimnieka trim dēliem. Šiliņu

ģimene minētās mājas turējusi no laiku laikiem. Šiliņa tēvs

bija grāmatu un avīžu cienītājs, bet vēl vairāk tēva brālis.

Pirms Matīss 1869. g. iestājās Višiņķu skolā, viņš bija jau iz-

lasījis krājumu grāmatu un mājās uzglabātos vecos avīžu gada

gājumus. Šiliņa mātes tēva tēvs ir saksis, kas Kurzemē ienācis

lielkunga Pētera Bīrona laikā un ielikts par kroņa mežsargu.
Matīsa tēva māte bija ārkārtīgi liela tautas dziesmu pratēja, no

kuras mutes Matīss vēlāk uzrakstījis ap 240 dziesmu. Sadzīves

lietās un gaitās viņai vienmēr pabira attiecīga tautas dziesma, kā

bībelniekiem dažkārt bībelpanti. Šiliņa pirmais skolotājs Vārnu

skolā bija dzimis lībietis, Miķelsons no Popes jūrmalas. No

viņa ģimenes tuviniekiem Šiliņam palika atmiņā dašas lībiešu

valodas drumslas. Šiliņš tāļāk izglītojās Tukuma apriņķa skolā

(1870—75) un Irlavas seminārā (1876—79). Par semināristu

būdams, viņš lasīja Krūzes grāmatu Das Herzogthum Curland.

Semināra audzēkņi abonēja dažus laikrakstus. Lielu iespaidu
uz Šiliņu atstāja Mātera Zemkopja pielikums ar sayu satiru, kas

reiz aizķēra ari Irlavas semināru
L

Šiliņš Irlavā mēģina ari

dzejot latviešu tautas dziesmu garā.
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312

Semināru beidzis, Šiliņš kādus mēnešus ir par palīgskolo-

tāju Bukaišos un tad (no 1880. g.) par mājskolotāju barona fon

der Reķa ģimenē Durbē pie Tukuma. Še viņam atliek daudz

laika un viņš sāk nodarboties ar latīņu un grieķu valodām, bet

tad dabū no sava maizes tēva līdzekļus ceļojumam uz ārzemēm,
lai papildinātos patdagoģijā un vēlāk tiktu par apiiņķa skolo-

tāju. Viņš paliek deviņus mēnešus pie slavenā paidagoga Ķēra

Halberštatē, apmeklēdams ari Berlīni un citas vietas. Dzim-

tenē pārnākot, viņam jāglābjas no kara klausības, un viņš pie-

ņem 1882. g. vietu

Jonatāna biedrības

skolā Rīgā. Tagad
sāk iespiest dažus Ši-

liņa rakstus Balt.

Vēstnesī ar Brīv-

nieka parakstu. Kara

klausības lietai no-

kārtojoties, Šiliņš at-

stāj skolotāja vietu

un ķeras pie dažiem

literāriskiem dar-

biem. Viņš pārtulko

latviski Latviešu In-

driķa chroniku, katru

dienu pa gabalam

spiestuvē nododams

(1883), tāpat Vergila
Aineidas pirmo dzie-

dājumu (1885).

Šiliņš pāriet 1885.

g. uz Maskavu, pie-
mīt kādu laiku pie
Brīvzemnieka un sāk

strādāt pie Austruma.

Viņš iepazīstas ar so-

mu rakstnieka Peive-

rinta stāstiem un tul-

ko dažus no tiem lat-

viski. Maskavā ro-

83. att. Matīss Siliņš

das ari viņa pirmie dzejoļu krajumiņi: Šis un tas (Maskava
1887), Vēl kas (Jelgavā 1887), Jauns kas (Rīgā 1888).

Nevarēdams Maskavā iegūt nodrošinātu stāvokli, viņš ap-

ņemas nākt atpakaļ uz dzimteni un nodoties rakstniecībai.

Viņš apmetas Rīgā un iesniedz lūgumu pēc atvēlēs izdot mēneš-
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rakstu._ To nedabūjis, viņš top uz 10 gadiem (1889—1898) par
kalendārnieku, izdodams Atbalss kalendāru. Še ietilpst
Šiliņa šī laika literāriskie darbi, kas pa lielākai daļai rakstīti

steigā. Par literāriskiem pielikumiem nāk Atbalss kalendāram

klāt: 1889. g. Ko es pieredzēju un piedzirdēju, stāsti par ļaužu
sadzīvi Baltijā; 1890. g. Vecais Jurītis; 1891. g. Kas vainīgs?

jeb Mācītāja celšana; 1892. g. Baltijas jūras vidū, jeb priekš pus

sestā simts gadiem (Gotlandes teika); 1893. g. raksti par prak-
tiskiem saimniecības jautājumiem un tēvijas apraksti (Baltijas

jūra, Lubānas ezers); 1894. g. Peiverinta Viņa sieva. Tāpat

turpmākajos gados iespiesti sīkāki stāsti, apcerējumi, divos pē-
dējos drāmatiski tēlojumi: 1897. Biķeris un Kvaukste, 1898 So-

sēta un Viņsēta.
Kalendārs Šiliņu padarīja ari par kartogrāfu. Lai lasī-

tāji dabūtu ieskatu dzimtenes ģeogrāfijā, viņš deva kalendāram

līdz Latvijas kartes, kas ari bez kalendāra izplatījās tautā. Ši-

liņš tās nevien sastādīja, bet izdarīja pats ari litografiskos dar-

bus. Viņš nodarbojās par kartogrāfu vēl ari, kad viņš vairs

kalendāru neizdeva. 1901. g. iznāca viņa latviešu apdzīvoto

zemju karte, japāņu kara laikā kara lauka karte, vēlāk Āzijas
karte. Līdz 1907. g. Šiliņš izdevis pavisam 15 kartes.

Šad tad Šiliņš strādāja ari vienā vai otrā redakcijā: Rīgas

Avīzes, Vārda. Latviešu biedrībā viņš bija ilgus gadus par

muzeja pārzini. Latvijas valstij nodibinoties, viņu apstiprināja

par valsts etnogrāfiskā muzeja pārzini.
Savā dzejā Šiliņš turējies tik cieši pie tautas dziesmu

paraugiem kā neviens cits. Viņš savus dzejoļus sacerējis tau-

tas dziesmu ritumā un skaņā. Apdziedamie priekšmeti viņam
senie varoņi (Rūsiņš, Nameizis v. c.) un tagadnes dzīve. Kaut

ari tautas dziesmu ritums un gleznas ienes viņa dzejā zināmu

vienmuļību, tomēr viņa dziesmiņas pa lielai daļai izjustas. Daudz

šādu viņa darbu no tautas dziesmām grūti atšķirami.

Paraugs no krājuma Šis un tas.

Liktens mani kairināja

Zeltāboli rociņā;

Līču loču straujupīte
Man laiviņu vizināja.
let laimīte līku teku —

Līks mans mūža gabaliņš.

Man pasvieda, pateceju,

Ķēru, ķēru — nesaķēru.

Dod, laimīte, mazumiņu;

Zeltabola nevajaga.

Jautra, jautra lakstīgala —

Ligzdiņš zara galiņa.

Atsevišķi iznāca ballāda Zemgales sargi (Rīga 1914), kas

saīsinātā veidā bija iespiesta krājuma Jauns kas.

Dzejas attīstība
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Par muzeja pārzini būdams, Silinš muzeja sludinājumiem

avīzēs piemetināja pa pantiņam. Tie sakopoti krājumā Laikam

līdz (1906—1913), Rīgā 1913. Šie ar zināmu datumu apzīmētie

panti attiecas uz dienas jautājumiem. 1910. g. svinētiem vis-

pārējiem dziesmu svētkiem, kuros bija redzama latviešu sa-

šķelšanās, veltīti šādi panti:

Še paliec, neaizej!

Baltā zemes māmulīte.

Vaļā vārti līdz galam,
Paši visi lielajā.

še dalāma tēvu zeme

Nedodas sadalāma.

Runā visi sveši ļaudis:
Te šī zeme dabūjama.

ipatnīgs ari Šiliņa Vergila Aineidas tulkojums.
Tanī Šiliņš valodas jaunradītājs, kas mēģina latviešu valodas

īpatnības izmantot, lai izsacītu to sevišķo saturu, kas iemīt

citā (latīņu) valodā. Viņš cenšas tulkojuma heksametru pie-
līdzināt īstajam, senējam. „Tādēl tad man īpaši bijušas rūpes

par to, metrumā dot vajadzīgo pārmaiņu starp spondējiem un

daktiliem ... Lai vairākzilbīgi vārdi metrumam labāki piekār-
totos un pantu pēdas šur tur savos locekļos cietāki cita ar citu

saistītos — kas jau ari pieder pie heksametra vajadzībām —

tad es esmu ņēmis palīgā tautas dziesmās ronamo prosodiju, kas

akcentu atjauj pavirzināt no pirmās ari uz otru vai citu kādu

zilbi, un tam nolūkam pa, lielākai daļai esmu raudzījis lietot

vārda svarīgāko jeb garāki stiepto."

Tulkojums tā sākas (sk. Latv. rakstu, chrēstomatijā 111, 2, 112):

Varoni teic mana dziesm' un šausmos ieročus Martam,

Vīru, ko likteņi rieza no sirmās Ilijas krastiem

Šurp uz Itālijas krantu. Viņš tālu pa zemēm un jūrām,
Dievvaras izmaldinats. jo nerima Junonas dusmas;

karos ari tas izcietis daudz, līdz, pilsētu ceļot,

Lacijā iekļuva dievi: no kam tad albāņu tēvi,

Latīņu cilts un Roma, tu dižena, cēlajiem mūriem.

Šiliņa stāsti ir tautas dzīves attēlojumi. Viņš kā stās-

tītājs gājis skola pie īstajiem tautas rakstniekiem: somu Pei-

verinta, norvēģu Bjornsona. Viņa pastāstījumi saista, lai gan

nevaļas dcl nav visai izstrādāti un noapaļoti. Stāstā Kas vai-

nīgs? sniegta patiesa aina par kustībām draudzē, jaunu mācītāju
izraugoties. Vecais Jurītis ir zīmīgs tips, no mājas uz māju pa
mēnešiem ceļojošs übags, īsts vecs zaldāts, kas prot ciest un

pārciest.

Ari Šiliņa prozas valoda atšķiras no literatūra pa-
rastas. Ari to viņš grib nolasīt tieši no tautas lūpām, ne vār-

diņa nepārgrozot.
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Viņš stāsta tā par Jurīti: „Bij Jurītis jaunās dienās savus

pilnus 25 gadus ķeizaram nodienējis, saku — jaunās dienās, un tā

pats viņš aizvien mēdza teikt, bet no citiem tik kas kādi vecāki

ļaudis atminējās redzējuši viņu no dienasta pārnākam. Toreiz tad

bij ņēmis viņš apprecējies un pieredzēja pat dēlu vēl: liels izau-

dzis, šis ari bij apsievojies, bet tad nu labi gadi jau, kamēr tas

kādā nelaimes reizā aizgājis Dieva priekšā."

Šiliņa dramatiskos sacerējumos, kas ari nav

uzlūkojami par galīgi izstrādātiem, ir pa saistošam skatam.

Tēlojumā Biķeris un Kvaukste ir daudz izjustas traģikas. Bi-

ķēris, darbīgs zemkopis, iet bojā, tikdams par cietsirdīga kai-

miņa parādnieku.
Zinātnē Šiliņš nodarbojies kā latviešu senatnespētnieks.

Bez Latviešu Indriķa chronikas (sk. 12,I
2

,
34) viņš vēl pārtulkoja

ar Ditleba Alnpekes vārdu saistīto Rīmju chroniku (1893; sk.

12,I
2

,
47), tai piesprauzdams paskaidrojumu piezīmes. Daudz zi-

nātniska darba ietilpst diendienā viņa kārtotajā muzejā, kur ap

katru priekšmetu viņam saistās plaši vēsturiski vērojumi. Daudz

viņš nodarbojies ar latvju senrakstu pētījumiem sakarā ar da-

žādu priekšmetu (karoga, Pērkona tēla, kokļu) uzrakstiem (sk.
12,I
2

,
246—249). Viņš še ticis pie iznākumiem, kurus gan no citas

puses stipri apšauba.

4) SUDRABU EDŽUS.■ ļ- Domas par radniecību ar leišiem,

kas šur tur uzmirdzēja agrāk, vislielākā mērā aizņēma prātus

un sasildīja sirdis astoņdesmitos gados. Veinberģis laida

klajā par leišu-latviešu senatni apcerējumus 155. lp.), kuros

leišu vēsturi nostādīja ari par latviešu seno vēsturi. Lauten-

bachs uzmeklē leišiem un latviešiem kopējos dzejas darbus

un dzejo par Marģeri un Baņutu. Zeibots izlieto tematus no

leišu teiksmainās senatnes jo plašā mērā (Jagaila gals, Sar-

tone). Leišu vēsturē atzīmētie vārdi top par latviešu kristā-

miem vārdiem (Oļģerts, Ringolds, Biruta v. c). Bet neviens ta

nesajūsminās par leišiem, kā Sudrabu Edžus. Viņa poēmas par

leišu varoņiem, kas parādījās astoņdesmitajos gados, aizrāva

ar savu ārkārtējo iedvesmi. Pēc tam izmantodams polu un citu

slavu tautu dzejnieku darbus, viņš atslēdza latviešu literatūrai

jaunas pasaules. Ari citos savos darbos viņš izrādījās par spe-

Sudrabu Edžus, īstā vārdā Eduards Zilbers, dzimis 15. (3.)

augustā 1860. gadā Meņģelē (Vidzeme), kur viņa. tevs Fricis

bija par skolotāju un ērģelnieku. Vecākiem drīz pārejot uz cit-

reizējo zaldātu nometni „Pothhh /tBop", bērnību pavada_ Ogres

krastos. Šās apkārtnes dabas iespaidi atspoguļojas velak vai-
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rākos viņa darbos („Atmiņas par divām dzimtām etc." v. c). Kā

tēvs, tā māte (igauniete) viņam ļoti reliģiozi cilvēki. Beidzis

kursu Baltijas skolotāju seminārā (1878—1882), viņš bija kādus

gadus par skolotāju Dzērbenē un pēc tam Austrumciema kolo-

nijā Ufas guberņā. Pēc dažiem gadiem viņš pārnāca dzimtenē un

darbojās par ministrijas skolas pārzini Gramzdā. Pēc 1905. g.

viņš ēmigrēja atkal uz lekš-Krieviju. Tur darbojies par skolo-

tāju vairākās vietās Sibirijā un Kaukāzā, pēc kara, no 1920. gada

īsu laiku Maskavā, tad Pliska-

vā. Tagad no skolotāja darba

atsvabinājies, pensionēts, dzīvo

turpat Krievijā.

Austrumciema kolonijā dar-

bodamies, Sudrabu Edžus iesūta

Austrumam savus dzejoļus par

leišu senatni. Pirmie no tiem

bija: Keistuta loms (Austrums

1885, 2 b.), Lietavas virsaitis

(1885, 8 b.). Viela un ideja ne-

bija nekas sevišķi jauns. Tie

bija varoņu cīniņi un pārdzīvo-

jumi leišu senatnē, ko še tēloja;

tā bija tēvijas mīlestība, kas vi-

ņus vadīja, nākdama daudzkārt

konfliktā ar mīlestību pret sie-

vieti. Bet dzejiskā izjūta un iz-

teiksmē še bija kaut kas gluži
cits. Tik spēcīga sajūsma ne-

bija līdz tam laikam latviskos

84. att. Sudrabu Edžus

pantos tērpusies. Še nesniedz mierīgus episkus tēlojumus,

bet katras situācijas dziļi izjustas noskaņas. Keistuta loms

sākas:

Pie Prūsijas robežām vienatne šņāc

Uz pakalnes senlaiku priedes

Pie kajam tam Baltija radāmas krāc,

Un redzamas kaušanas sliedes.

Tur smiltene kareivju atliekas snauž,

Tas aukstums ar karstumu balo,

Un bangas tur naidīgi vairogus grauž
Un šķēpus iz kapenēm skalo.

Dzejnieks dzen pēdas varoņiem mežos, jūrmalas smiltīs,

muklājos, kapu kalnos, upuru vietās. Visa viņu apkārtne at-

dzīvojas: tumšie šņācošie meži, pa biezokņiem un muklājiem

tekošās upes, drūmi krācošā jūra, pār klajumiem izlietā bālā
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mēness gaisma. Un varoņi iet ka tādi, kam tautu likteņi
roka, kam lieli svētumi jāsarga, kas nedrīkst domāt paši par
savu mieru, par savu .labklājību un dzīvību. Un tomēr ari

viņu dvēsele dzirkst pec personiskas laimes; viņi nes savā
sirdī teļus, ko kara putekli neapputina. Viņi gribētu būt lab-

prāt viņu tuvuma, bet pienākums pret tautu un tēviju viņus
no tiem šķir. Ta pie arējām cīņām pievienojas iekšējas, un

spēcīgas varoņu dvēseles sakustas savos dziļumos. Bet ir

redzams, kas viņu iekšienē ņems virsroku.

Tā piemiņa ātri iz cilvēces dils,

Kas tautībā cīnīties rimis.

Ne varoni sievietes nīcīgums vils.

Viņš augstākam nolūkam dzimis.

Sudrabu Edžus senatnes varoņi un sievietes nav nekādi
noteikti, īpatnīgi raksturi. Tie ir jūsmu tēli, pievilcīgi, bur-

vīgi, tādi pat kā tās zvaigžņu naktis, tās svētnīcas un kapenes,
kur viņi parādās. Ķeistuts jāj uz kumeļa un lasa zvaigznēs.
Viņam nāk prātā bērnība, kur viņam kā sapņos smaida pretī
meitene. Uzreiz viņam liekas, ka viņa slava un gods nav

nekas, ja no viņa šķirta šī sapņu sieviete, kurā viņš redz

tēvijas garīgo stiprumu un tiklības priekšzīmi. Jūra drūmi

šņāc; vaidelotes, uz debesīm lūkodamās, skaita pie ziedokja
akmens savas vakara lūgšanas; viņu vadone Biruta lūdz par

jaunavu dvēselēm; viņas seja ir klusa kā ūdens spogulis, un

sirdī dziji dus uz mūžību pazudušās dienas. Viss tas ir daba:

zvaigznes, vakars, jūra, Ķeistuts, Biruta. Ne raksturi še iz-

ceļami, bet noskaņa, kāda šo ainu apņem. (Sk. Austrums 1903,

91 v. t.)

Poliski iemācījies, Sudrabu Edžus pārdzejojis latviski la-

bāko polu dzejnieku paraugus: fragmentus no Mickeviča

Dziady (Veli), Pan Tadeusz, Malčevska poēmu Marja, Slo-

vaeka traģēdiju Mintauts. Pie Mickeviča turēdamies, Sudrabu

Edžus sadzejoja Konrādu Vallenrodu (M. Viesa Mēnešraksts

1900), pēc Sirokomļas Marģeru (Austrums 1899).

No jaunākajiem laikiem Sudrabu Edžus ņem vielu savam

garajām poēmām: Atmiņas par divām dzimtam (M. V. Mēneš-

raksts 1898, jaunā paplašinātā izdevumā iznācis Krievija 192L),
Kā Pēters izlīga ar Mozu (turpat 1899). Tās ir idilles, kurās

mierīgi atspoguļojas lauku dzīve un daba, pirmajā Latvijas,
otrā Lietavas. Pie atmiņu skaistākajām vietām pieder
Gaujas un vēžošanas tēlojumi. Še nošķiras ari daži zī-

mīgi tipi: to starpā pirmajā krusttēvs Dūdaks, kas domājas
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Kas tie tādi dziedātāji
Pašā krasta galiuā?
Tie ir latvju staigātāji
Tēvu zemes maliņā.

Literātūra: A. Gobas Sudrabu Edžus, Domas 1925, 1., 2.,
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celies no zviedru slakas, otra skroderis Galups, izveicīgs mīlē-

tājos savedējs.

Sudrabu Edžus lirika pievelk ar savu vijību un jauk-

skanu. Viņš daudzkārt lieto latviešu dzejā tik reti sa-

stopamās trīszilbīgās atskaņas. Viņš attēlo dabas iespaidus
(Rudens vēsmas), mīlestības pārdzīvojumus (Es nevaru aiz-

iet tā dusēt), dzīves traģiku. Pagarš dzejolis veltīts Latvju

gājējiem, kas sakas:

Drūmi čalo Daugaviņa,
Burbulišus mezdama.

Prom uz juru steidzas viņa,
Asariņas nesdama.

Bargas vētras uzbrukušas,

Dusmu starus zibina.

Viņu raudas salijušas
Tumšas dzelmes dibina.

Stāstos Sudrabu Edžus neuzrāda pārākas spējas. Tē-

lojumi vietām izplūst, nenoturas stingrās robežās. Tomēr ari

stāstos Sudrabu Edžus ieslēdz daudz patiesu pārdzīvojumu,

novērojumu, tēlu. Labai daļai stāstu ņemta viela no skolotāju
dzīves: Pēteris Kains, Kā gāzenieši tika pie jauna skolas

nama (1896), Bez nodrošinātas nākotnes (1896), Čauksts

(1900). Vislielākie panākumi bija stāstam Dullais Dauka (1900).
Še tēlotais puisēns pievienojas tiem spējīgajiem, bet nesapra-

stajiem jaunekļiem, kuru pirmtips ir tautas pasaku muļķīgais
dēls. Viņu dziļākā gara dzīve dara tos citu vidū par savād-

niekiem. Dauku tura par dullu, tāpēc ka viņu nodarbina do-

mas par zemes griešanos. Viņš meklē padomu pie skolotāja,

mācītāja un citiem. Viņš taisa dažādus izmēģinājumus. Viņš

pavasarī pa ledu aizskrej jūrā, lai redzētu, ka zeme apaļa.
Ledus nošķiras, un Dauka vairs nepārnāk atpakaļ.

Krievijā pēckara gados Sudrabu Edžus laidis klajā vairākus

jaunus darbus vai agrāko pārstrādājumus (jau minētās „Atmi-

ņas par divām dzimtīm etc", „Pirms vētras", 1922., v. c).
Iznākuši turpat ari viņa kopotu rakstu trīs sējumi (1926), ar P.

Vīksnas kritiski-biografisku ievadu. Pirmajā no tiem uzņemti
trīs stāsti — Pusmāsas dēls, Dullais Dauka, Laimzemes skola

(agrāk saucās Eņģelīšu skola); otrā jauns garāks stāsts Purva

tvaikos; bet trešā atkal trīs īsāki stāsti — Ingula grēks, Par

sulaini, Kaukšķītis.

4. burtn.
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5) VENSKU EDVARDS. Ari to dzejnieku darbos, ka

pirmajā vietā izvirza patriotiskas jūtas, sastopam astoņdesmi
tajos gados liela mera citus motīvus: tanīs liela loma mīle

stibai un dabai. Agrākajā tautiskajā (piem. Ausekļa) dzej
šiem motīviem loti šaura vieta. Bet vēlāk, piem. Lautenbacha

Zeibota, Sudrabu Edžus dzejā, gandrīz katrs varonis nes sav

sirdī ari pielūdzamas sievietes tēlu. Tāpat dabas iespaidi k

tādi sajūsmina šos dzejniekus vairāk nekā agrākos. Bet drī

vien parādās dzejnieki, ko īpaši šie, no lirikas nekad nešķirami
motīvi sajūsmina, kuru dzejā ie-

skanas tikai reti kāda patriotiska

skaņa. Skaistākos paraugus šādā

lirikā uzrāda Vensku Edvards un

Esenberģu Jānis. Pirmajam no

viņiem ir sava loma ari avīžnie-

cībā.

Vensku Edvards, īstā vārdā

Edvards Skujenieks, dzimis 21. (9.)

0kt._1856. g. kroņa Sodu (Liel-

Sesavas) pag. (Dobeles apr.), kur

viņa tēvs turēja nomā divi mājas:

Kirkuču Venskus un Kirkuču
Kraukstes. Venski, no kā dzej-
nieks pieņēmis savu pseidonimu,

gul pie Svētes upītes, uz kuras
uzceltas lielkunga Jēkaba laikā

Kirkuču zāģu dzirnavas, kas vē-

lāk nodegušas. No tām atlicis vēl

dambis. No staltā Kirkuču meža

redzami tagad tikai vēl daži koki.

Venskiem apkārt plašs koku dārzs,

tāļāk izplešas auglīgas druvas.

Tā ir parastā Lielupes līdze-

85. att. Vensku Edvards

numa aina. Še turpmākais dzejnieks dabūja ir savai izglītībai
materiālu atbalstu, ir savai dzejai pirmos, paliekamos iespaidus.

Savas skolas gaitas Vensku Edvards sāka 1867. g. Tas

nav nekādas gludās. Apmeklējis Sodu pagasta un Jelgavas
Annas baznīcas skolu, viņš 1870. g. iestājās Jelgavas reālskola;
līdz sekundai ticis, no tās 1872. g. izstājās, mācījās Jelgavas,_tad
(no 1874. g.) Kuldīgas ģimnāzijā un nolika 1878. g. Rīgas pilsētas

ģimnāzijā abitOrienta eksāmenu. No 1879. līdz 1884. gadam

viņš studēja Pēterpils augstskolā tieslietas.

Jau Pēterpilī Vensku Edvards sāka nodarboties ar avīž-
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Vensku Edvards apkaro netikumus ar zobgalībām. Viņam ir

sat i r a Muļķu cīniņš. Še runā par Cilvēku, kurš ieceļ par savu

mantinieku to, kas visā Muļķavā vislielākais muļķis. Muļķavnieki

nu sacenšas. lerodas mērnieks Bezrūpis, kas par visu to nu tik

dzird. Viņš norāj tos, kas cenšas iegūt cilvēka mantību. „Kaunēties

jums vajadzētu, jūs naudas kalpi! Es ēdu sāli ar maizi, vai stāvu
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niecību, būdams par pastāvīgu līdzstrādnieku krievu laikrak-

stam Novostji. Studijas beidzis un Rīgā nometies, viņš bija

pa kārtai par otru redaktoru vācu laikrakstam lieimat, žur-

nālam Rota, Baltijas Vēstnesim. Viņa avīžnieka darbība

pārtraucās, kad viņš no 1888. līdz 1892. gadam bija par ap-

riņķa priekšnieka palīgu Smiltenē. Tad viņš nometās atkal

Rīgā un bija līdz sava mūža beigām par Duna-Zeitungas un

Balt. Vēstneša pastāvīgu līdzstrādnieku. Viņš mira ātrā nāvē

25. (13.) maijā 1897. g.

Par avīžnieku darbodamies, Vensku Edvards cieši

stāvēja uz nacionāliem pamatiem. Viņa laikā bija latviešu

nacionālismam jāatsit uzbrukumi no krievu puses. Šai cīņā

bija jāiet uzmanīgāki nekā cīņā ar vāciešiem. Bija rūpīgi jā-

šķir krievu valdība no krievu avīžniekiem, jo tikai pret pēdē-

jiem varēja atklāti uzstāties. Vensku Edvards griezās (1886. g.)

pret Rižskij Vestņiku, kas latviešu tautībai nosprieda nāves

sodu. Bet (saka Vensku Edvards) valdība latviešus līdz šim

sargājusi un saudzējusi, un sargās, saudzēs tos kā savus uz-

ticamus pavalstniekus ari turplikām. Kāpēc latviešiem tagad

jāiet bojā, „kur viņiem zem varenā Krievijas ērgļa sargātāja
spārniem ataususi jauna gaisma, uzlēkusi spožā baltā laimes

saule?" Bet tas katra latvieša tikumisks pienākums palikt

pie savas tautas un par viņu gādāt. Kas aiz materiāliem la-

bumiem atkrīt no savas tautas un pāriet citā, tam būs ap sirdi

kā noziedzniekam, kas nonāvējis savu pirmo sievu un apņēmis

citu, kura viņu skubinājusi pirmo nonāvēt, — „tiklīdz viņš

gribēs pieglausties jaunajai, parādīsies viņa gara acīm ne-

laiķes bālā seja, atgādinādama viņa noziegumu, un viņš ar

īgnumu atstums otro sievu, kas viņu darījusi par noziedznieku,
kas viņam ar glaimiem laupījusi labo sirds apziņu un godu.
Savu tautību noliegt un pāriet citā var tik tikumības ziņā
pagrimis cilvēks." — Tautas uzplaukšanu traucē ari pašu
tautiešu netikumi: patība, godkārība, lepnība, skaudība, at-

riebība v. c. Tie ir tie mazie cinīši, kas gāž lielu vezumu.

Ir vīri, kas gribēdami spēlēt lielu lomu, ceļ citiem neslavu, kas

citus uzteic tikai tik ilgi, kamēr tie kalpo viņu godkārībai un

patībai.



321

neēdis, bet es uzturu savu prāta gaismu, sargāju savu godu."
Testamenta izpildītājs ieceļ Bezrūpi par Cilvēka mantinieku, sacī-

dams: šai laika, kur Latviešu Avīzēm un Latvietim tik daudz

lasītāju, kur Bušs vicina vienā rokā slotu un otrā rakstāmu spalvu,
kur atrasts, ka Vidzemes draudzes skolas pasniedz pārak augstas

mācības, — kas šai laika, es saku, no goda un gaismas runa, tas ir

tiešām pelnījis būt par Cilvēka mantinieku." To Vensku Edvards

raksta 1882. gadā.
Vensku Edvarda avīžnieka raksti sakopoti grāmatā: Par šo

un to, Rīgā 1894.

Vensku Edvarda dzeja ir pa lielākai daļai tīra dziesmu

lirika. Tai piemīt kaut kas no viņa dzimtenes vienkāršās da-

bas ainas. Dažā dzejolī atspoguļojas šī daba. To, piem., ierau-

gam dzejolī Vakars siena laikā: Strautiņš kā sapņodams
burbuļo uz leju; norasojušās druvas un pļavas līgojas mēnes-

nīcā; vītolājā līča malā tinas migla; visur valda klusums,
miers; istabā sēž saimnieks ar savu saimi pie vakariņām.

Citā_ reizē ar šādu pat ainu sakūst kopā laimīgās prieks (Lai-
mīgā). Visi dus un sapņo; tikai strautiņam nav miera; viņš
stāsta par zaļām piekrastēm, par lakstīgalu dziesmām, par
neaizmirstulēm.

Man ari nava miera,

Man ari jāstāsta,
Cik esmu prieka pilna.
Cik esmu laimīga.

Skaista dabas rotaļa ietveras dzejolī Rasa. Tā mirdz uz

katras puķītes kā asaras, kas raudātas kusā mēness naktī.

Bet tās asaras nav; tās ir dimanta pērles, kurām Udensmāte

ik vakarus izrotā puķītes; Saules meitas tās ik rītus salasa

un noglabā mākoņos Ūdensmeitai. — Daba pieņem sim-

bola nozīmi. Kur senāk viļņojusi jūra, tur tagad zaļas pļavas,

bagātas druvas; no jūras atlicis mazs ezers, kas mierīgi lai-

stās saulē; tā ir dzejnieka sirds, ko vairs nespaida rūpes un

skauģu spītības, kam vairs nav dziesmu un jaunības kaislību

(Izsīkusi jūra). Dziļi iespiežas prātā vienkāršā glezna Bērzs

tīrelī. Tas stāv vientulis pakalnē: apkārt viss smaida viršu

zilos ziedos, kā rāms jūras spogulis; bērzs raugās skumīgi

mākoņos, un viņa nokaltušos zaros mirdz rasas lāses. Vai

dzejnieks še grib tēlot savu piemeklēto tautu jeb vai sevi

pašu?

Nevaldāmām bangām dzejnieka jutas nav pielīdzinamas.ari

jaunībā. Viņa mīlestība ir dziļa, klusa
L

ka Dieva lūgšana. Vi-

ņas saknes, meklējamas mātes mīlestība. Kad viņš sež blakām
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laudaviņai, viņa jūtas pret to noskaidrojas, sakusdamas ar

mātes mīlestību; viņam tad nāk prātā brīži, kad māte tam,
blakām ceļos nometusies, mācījusi Dievu lūgt. Mīlestības jū-

tas savērpjas kopā ar dabas iespaidiem. Dzejnieks ir klints

šalcošā jūrā, viņa līgava ir saule; tad jautājums: kas vainīgs,
kluss un auksts. Vītola prauli spīd nakti, ka pār tiem

dienu baltā saule gājusi, dzejniekam dziesmas un laimes jūtas,
ka viņam mīlas acis laipni smaidījušas. Ar dabu saaužas ne-

aprakstāma nojausma dzejolī Tālumā. Dzejnieks braukā gar

mēness aplaistītā ezera krastu; viņš lūkojas uz balto ūdens puki,

ierauga dzelmē savas līgavas bālo seju un jautā:

Kam manim, taļa mcitiņ,
No tevim ziņas nav?

Vai tu man aizmirsusi.

Jeb vai tu kapā jau?

Dabā atspoguļojas ari cilvēka raibais, neaprēķināmais lik-

tenis. Sniega pārslas krīt, veļas, visu dabu ietin baltā sniega

palagā; mūža dienas nāk, steidzas, ietinas baltā nāves palagā.

Vējā lauzta lapa viesulim rota, kas mieru atrod strautā; bēdu

lauzta sirds dzīvei rota, kas mieru atrod kapā.

Šie dabas un mīlestības dzejoli, kas nereti pastāv no pāris

pantiņiem, ir Vensku Edvarda dzejas neiznīcināmais kodols.

Tie arvienu piederēs pie labākajiem latviešu lirikas paraugiem.

Vensku Edvarda dzejoli iznāca divos krājumos: Dziesmu

pavasaris, Rīgā 1880, 2. idz. 1893; Jaunas dzejas, Rīgā 1893,
dāvātas Lautenbacham-Jūsmiņam. Bez oriģināliem šais krā-

jumos ir ari tulkojumi. Sevišķi Heines dziesmas Vensku Ed-

vards pārdzejojis ar lielu mīlestību un meistarību; tāpat ori-

ģinālos nomanāms Heines iespaids. Bez tam še tulkojumi pēc
Vilh. Mūllera, Dāna, Pruca, Horāča, Šillera v. c.

Ari stāstus Vensku Edvards rakstījis, pirmos no tiem

piecpadsmit gadu vecumā. Tie iespiesti Balt. Vēstnesī sākot

ar 1872. g. Tā ir lasāmviela, kādu sniedz avīžnieks. Lie-

lāka vērtība vēsturiskajam stāstam Kirkuču dzirnavas (1893);
tanī atspoguļojas hercoga Jēkaba laiki.

Literātūra. Vensku Edvarda Raksti. Dzejas un stāsti.

Vensku Edvarda biogrāfija un rakstu sakārtojums Līgotņu Jēkaba.

Rīgā 1929. — Teodora V. E., Tautas rakstnieki, Rīgā 1913, 116—126.

— Edvards Skujenieks, Balt. Vēstn. 25 g. jubilejai par piemiņu.

1913, 126—127. — Kaudzītes Matīsa V. E. (Ed. Skujenieks), Atmi-

ņas etc. 11, 274, Rīgā 1924.
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6) ESENBERĢU JĀNIS.■ Vensku Edvardam stāv līdzās

Esenberģu Jānis. Viņi savā starpā stipri radnieciski. Abi vini
saņēmuši no bērnības iespaidus no tā paša apgabala; abu vinu
dzejā tie paši galvenie motīvi; abi viņi kā liriķi paceļas savā

laikā pāri citiem.

Esenberģu Jānis dzimis 9. aprīlī (28. martā) 1862. g. Liel-

Svētes Upes-Priekuru Daiļos. Tā tad ari viņu kā bērnu auklē

Lielupes līdzenums. Viņa tēvs Dāvis nodarbojas ar dreimaņa
amatu un ir melancholiskas dabas, nesaietas ne ar vienu cilvēku,
turēdams tos par saviem nelabvēļiem, skauģiem un naidnie-

kiem. Viņa māte, cēlusies no turīgas dzimtas, bija smalkjūtīga
un atjautīga. Apkārtējie ļaudis viņai pārmeta, ka tā savus bēr-

nus pārāk lutina. Vismīļāks viņai bija Jānis, no viņas četriem

bērniem vecākais.

Traģiskus momentus Esenberģu Jānis dabūja pār-

dzīvot, zaudēdams savu vienīgo brāli Ģedertu (1886) un pāris ga-

dus vēlāk savu mīļāko māsu Alīdu, sauktu par Zetiņu. Ģederts
nomira Varšavas kara hospitālī plaušu karsonī. Zi'tiņa mīl prātot

par dzīvi, izsaka savas domas lakoniskas epigrammās, dzejo. Viņa

savam brālim gara radiniece un no visiem ģimenes locekļiem viņu

vislabāk saprot. Daži viņas dzejiskie mēģinājumi iespiesti Rotā.

Viņa sasirgst ar diloni un nomirst sava brāļa acu priekšā. Tas

stipri satricina tā jau ļoti savārgušo dzejnieku. Esenberģa māsa

Emīlija vākuši kopā sava brāļa atstātos.rakstus, vēstules, citus ma-

teriālus un sniegusi ziņas dzejnieka biogrāfam Pludonim.

lemācījies lasīt piektajā dzīvības gadā, Esenberģu Jānis

ņem kā pirmo lektiru rokā Kurzemes Laika grāmatu uņ tēva

abonētās Latviešu Avīzes. Uzgājis pēdējās kādus dzejoļus,

viņš tos iemācās no galvas un sāk ari pats pantus sacerēt.

No Daiļiem Esenberģu ģimene pāriet 1868. g. uz Sējas

Platones muižu. No nākamā gada viņš apmeklē Liel-Svētes

pagasta skolu. Pēc trim gadiem viņš no skolas izstājas un

nodzīvo vienu gadu uz laukiem, grāmatas lasīdams un sapņo-

dams par junkuru skolu. Tad viņš (1873) aiziet saviem pie-

derīgiem līdz dzīvot uz Rīgu. Viņš nu iestājas Torņkalna pil-

sētas puisēnu elementārskolā un to pec diviem gadiem pa-

beidz. Jāķeras pie maizes darba. Tēvs viņu 1877. g. ieliek

Pichlava zāģētavā, lai izmācās par koku brāķeri. Saslimis ar

tīfu, viņš divus gadus nogul uz gultas, pēc gatavojas iestaties

junkuru skolā, bet nepilda mēru.

Tad viņš (1880) uzņem gaitu, kura paliek visu savu īso

mūžu: viņš tiek par teātra darbinieku. Viņš ir Rīgas latviešu
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teātrī par aktieri, par suflieri, par teātra dzejnieku un rakst-

nieku. Ādolfam Alūnānam 1885. g. no Rīgas latv. teātra va-

dības atkāpjoties, Esenberģis palika Alūnāna trupā par inspi-
cientu un apceļoja ar to Kurzemes pilsētiņas un miestus. Jau

nopietni sasirdzis ar diloni, viņš 1887. g. atkal piestājās pie
Rīgas teātra par suflieri, bet neveselības dēļ nevarēja še vairs

ilgi darboties. 1888. gada maijā viņu aizved aktieris Stīnus

uz savām mājām Kandar-

tēniem Vecsaules pagastā,
lai še veseļotos. Viņš nāk

sakarā ar kaimiņos dzīvo-

jošo Dunkeru ģimeni un

tuvākās attiecībās ar jau-
nāko Dunkera meitu Leo-

kadiju. Ģimenes galvu,

agrāko Vecsaules skolo-

tāju, zaudējusi, šī ģimene ir

trūcīgos apstākļos. To-

mēr tā sniedz slimajam
dzejniekam lielāko mate-

riālo un garīgo atbalstu,

viņu kādu laiku ari uzņem

pie sevis. Slimībai pieņe-

moties, Esenberģis atbrauc

uz Rīgu pie ārstiem. Tie

vairs nevar palīdzēt. Viņš
mirst Rīgā 20. (8.) no-

vembrī 1890. g. Viņu pa-

glabā Torņkalna kapos 25.

(13.) novembrī.

Esenberģa dzejā

ieraugāma puslīdz tā pati

pasaule, kas Vensku Ed-

varda dziesmās. Vēsma

nāk vakarā no lejas un

stāsta, cik daiļa tur plūst

upīte, cik mīli tā glāsta vī-

86. att. Esenberģu Jānis

tolu; tauriņi rokas ziedos, jāņutārpiņi zib, puķes lokās pret zemi.

Rudenī dzejnieks stāv klusu krastmalā: lejā strauts dus kā sapnī,
niedra irst vējā, viļņos mirdz saules stari. Lielupes plašajās
lankās sevišķi siena laikā daudz rosības. Vensku Edvards

tēlo vakaru siena laikā (5k.321.1p.), Esenberģis siena laika dienu,
kad debess mirdz tik spoži zila, ka acis jālaiž zemē; uz noras

sila malā gaiss trīc; visās pļavās, kam tek cauri upe, smaršo-
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dami žūst saule izārdītie siena vāli; piepeši atskan ganu dzie-

smas; meitenes un zeni sāk jautri līgot. Ari pēdējie vēlējumies
saskan abiem dzejniekiem. Vensku Edvards vēlas: kad viņam
kādreiz jāmirst, lai tad būtu pavasaris.

Tad nopietni un klusi

Jus mani guldīsiet,
Uz ziedu lietus kritis

No visiem zariņiem.

Esenberģu Jānis veļas:

Man akmeni uz kapa
Un krustu nespraužiet,
Tik mazās vieglās puķes
Tur virsu uzstādiet.

Un tomēr Esenberģu Jānis nav samaināms ar Vensku

Edvardu. Lai viņi būtu uzņēmuši tos pašus iespaidus, lai viņi
izsacītu tās pašas jūtas, tomēr še ir divi savā īpatnībā izšķi-

rami dzejnieki. Liksim blakus divus, dažos vilcienos vienādus

pantus par rudeni.

Vensku Edvards:

Tumsā koki kailiem zariem

It kā spoki līgojas,

Viņu lapas, salnas kostās,

Vētra sen jau lauzusi.

Esenberģu Jānis:

Salts vējš caur kailiem kokiem slīd:

Šur tur vēl bāla lapa krīt,

Šur tur vēl reta puķe zied,

Uz pļavas gans tik skumji dzied.

Redzam: Vensku Edvardam krāsas vieglas, mierīgas,

Esenberģim smagas, spilgtas. Viens notver skaidri reālos

priekšmetus un dabū no viņiem iespaidus; otrs nes savu pa-

sauli pats sevī un atrod apkārtējā dabā pats sevi ietēlotu. Esen-

berģim daba dzīvo, pieņem cilvēka seju un īpašības. Puķes

lokās pret zemi un grib to skūpstīt, kā līgavu. Strautiņš čalo

un jaucas sapņos kā šūpļa dziesma, kas maigi skan no matēs

lūpām. No tāluma debess raida retus, spožus starus, ka vaigs,

kas miegā smaida par seno laimi. Dabai mirstot, debess aiz-

klāj savu vaigu miglā, kā māte, bērnam mirstot, aizsedz viņa

acīm savu sāpju un moku pilno seju. Dzejnieks ir šalcošais

mežs, kas drūmi liec galotnes; viņa līgava ir tumša egle, kas

līgsmās jaudās sāk lēni drebēt; egles tels mirdz meža ezera

— dzejnieka sirdī. Tā ir grezna dzeja, tikai vietām ne bez

sentimentālisma un smaga patosa.

Esenberģis tulkojis, iekārtojis latviešu skatuvei ap 20

lugu. Bet ari viņa labākie tulkojumi, ta Šekspīra Sapnis

vasaras naktī, bijuši vēlāk jāpārstrādā.
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Viņa stāsti (Uz juras, Zemnieku skuķīts v. c.) piemē-
roti laikrakstu feļetoniem un iespiesti Rotā, Balt. Vēstnesī.

Literātūra. Esenberģu Jāņa Kopoti raksti. Plūdoņa ko-

pojumā un kārtojumā [Viņa paša ari ievads pirmā sējumā: Mī-

lestības dziesminieks Esenberģu Jānis]. I—III sēj., Rīgā 1924.

— Fr. Karkluvalka Latviešu dzejnieks E. J., Austrums 1892, 12

b. — Esenberģu Jānis, Balt. Vēstn. 25 gadu jubilejas piemiņai 1893,

81—84.

7) ADAMOVIČS. Arējiem notikumiem un spilgtiem cen-

tieniem nabagais laiks darīja par iespējamu dzejā rūpīgāk iz-

strādāt formu un skubināja

pārņemt vērtīgākus literāri-

skus darbus no citām tautām.

Dzejas formā sasniedza kla-

sisku pilnību Adamovičs.

Viņš latviešu literātūrai tad

ari ieguvis paliekamus dar-

bus no citām tautām.

FndrichsAdamovičs dzi-

mis 18. (6.) janv. 1863. g.

Dundagas Rīzemes mājās,
kur viņa tēvs kalpoja pie sa-

va māsas dēla. Rīzemes

māja gul Zilo kalnu malā, no

kurienes atveras tāls skats

pāri mežiem un purviem uz

Baltijas jūru; skaidrā laikā

redzami kuģi, kas peld pa Ir-

ves šaurumu, un pat Sāmu

salas krasti. Kalna piegāze
izrobota gravām un apaugusi
daždažādiem kokiem. Še

Adamovičam bija pazīstama
katra vietiņa. Piecu gadu
vecumā viņš jau lasīja grā-

87. att. Fr. Adamovičs

matu. Bet kalpa zēnam būtu bijis grūti tikt uz

priekšu, ja par viņu nebūtu rūpējies viņa krusttēvs

un tēvbrālis, Kr. Barona māsas vīrs Fr. Adamovičs

Dingas mājās, kas bija 18 gadus no vietas par Dun-

dagas pagasta vecāko. Šis izglītības draugs, kas abonēja

Balt. Vēstnesi un vēlāk Balt. Zemkopi un kura grāmatu krā-

jumā bija pirmo Mājas Viesa gada gājumu un Pēterburgas
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Avīžu sējumi, gadaja, ka viņa krustdēls, Dundagas draudzes
skolu 1876. g. izgājis, tiek Baltijas skolotāju seminārā, kurp
viņu aizveda un ari citādi par viņu rūpējās skolotājs Drei-
berģis. Adamovičs iekļūst 1878. g. tikai semināra priekšskolā
un nākoša gada semināra ka kroņa stipendiāts. Šai laikā viņš
vingrinās dzeja, gan oriģinālus sacerēdams, sevišķi par patrio-
tiskiem tematiem (Dzimtene, Zilie kalni, Kūri), gan tulkodams.
Daudz viņš pardzejo Lermontova darbus, tā viņa Pravieti jau
1880. g. Semināra viņu aizrauj skolotājs Maļinovskis, maz-

krievs, ar Krilova pasaku deklamācijām. Viņš dabū lasīt ari

Šekspīra darbus Šlegeļa vācu tulkojumā. Nodibinās seminā-

ristu starpa nelegāli literāriski vakari, kuros bez citiem par
dalībniekiem Purapuķe, Bebru Juris. (Sudrabu Edžus, kas tai

paša jaika seminārā, pie vakariem nepiedalās.) Adamovičs ap-
meklē ari Latviešu biedrību, jautājumu vakarus, Alūnāna va-

dīto teātri. Kādu viņa dzejoli iespiež (ap 1883. g.) Balsī. Se-

mināru 1883. g. beidzis, viņš mācījās Pēterpils skolotāju in-

stitūtā un piedalījās latviešu pulciņā, kas sastādījās no dažādu

mācības iestāžu audzēkņiem un citiem Pēterpils latviešiem.

Viņu starpā bija: valodnieks Sirmais, Rāviņš, brāļi Vidiņi,
Remiķis, Sanders, kādu laiku ari Rainis un Stučka. Adamo-

vičs pulciņā nolasīja kritisku apceri par Ausekli, ko vēlāk

iespieda Dienas Lapā (1887, 218—220). Viņš še iepazinās ari

ar rakstiem par sabiedriskiem jautājumiem (Bekla, Pisareva,
Hekeļa, Lasala v. c).

Par skolotāju Adamovičs darbojās no 1886.—1899. gadam
Bauskas pilsētas skolā. Bauskā dzīvodams, viņš čakli pie-
dalījās sabiedriskā dzīvē un pastrādāja daudz literāriskā darba.

Viņš rediģēja Paidagoģisku Kalendāru skolotājiem un vecā-

kiem 1897.—1900. gadam, sagādādams tam_ katru gadu plašu

paidagoģisku rakstu krājumu. Ap 1890. g. sāka parādīties viņa
tulkotās Krilova pasakas. Tās iznāca sakopotas Derīgu grām.

nodaļas izdevumā 1893. g., otrā papildinātā iespiedumā 1900. g.

Parādījās viņa Šekspīra tulkojumi: Jūlijs Cēzārs (1897), Mak-

bets (1898), Richards 111. (1902).
Piedzīvodams Bauskā dažas nepatikšanas no tautskolu

inspektora Šatalova, nākdams, apmeklējot uz Bausku izsūtīto

tolstojieti Birukovu, policijas uzraudzībā, Adamovičs pārgāja

par skolotāju uz Pobijaņicu komercskolu Polijā. Tur viņš pa-

lika līdz 1906. g., kad pārnāca atpakaļ uz Latviju un sāka dar-

boties Olava tirdzniecības un komercskolā. No 1915.—18. ga-

dam viņš līdz ar minēto skolu bija ēmigrējis uz Pēterpili. No

1918. g. viņš strādā Latvijas valsts dienestā, vispirms kā taut-

skolu inspektors Jelgavas apgabalā, tad kā pamatskolu no-
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daļas vadītajā biedrs, no 1920. g. ka skolotājs Rīgas vidus

skolās un ari kā lektors augstskolā.

Latviešu literātūrā Adamoviča klasiskiem tulkojumiem pa-
liekama vērtība. Bez minētiem darbiem mums viņa pārdze-
jojumā: Puškina Skopais bruņnieks, Mocarts un Saljeri, gabali

no Oņegina, ballādas, dzejoli, sakopojums Puškina darbu, sa-

kopojums Ņekrasova darbu, Lermontova Dziesma par Jāni

Briesmīgo, Pravietis, daži dzejoli, A. Tolstoja Kņazs Repņins,

Fontanes Džons Meinards, riebbeļa Sila zēns, Ernsta Ģirts

Kraujums, Ņikitina, Nadsona, Ševčenko, Adas Negri v. c.

dzejoli.

Valodu Adamoviča tulkojumos latviešu dzejas ģēnijs līdz

darinājis. Adamovičs centās jauno saturu ieliet tai pašā va-

lodā, ko tauta līdz tam laikam lietojusi, taujādams pēc izteik-

smes katrai jūtu nokrāsai tautas dvēselē. Tāda taujāšana lie-

cina par lielu cienību un mīlestību uz tautas garīgo būtību. Tā

dibinās uz pārliecību, ka tautā atdzejošanai vajadzīgie izteik-

smes līdzekļi ir; tikai tie uzmeklējami. Un Adamovičs nerima

meklēt. Viņš tad tika pie panākumiem, ar kuriem atkal reiz

uzrādīta latviešu valodas bagātība, tā, piemēram, Krilova pa-

saku tulkojumos.

Adamovičs pastāsta, kā izstrādājies viņa dzejas

stils. Viņš sācis vingrināties no 1879. gada. Viņš savus vingri-

nājumus par tādiemari uzskata un nedod iespiest. „Centos sev būt

stingrs kritiķis un neticēju draugiem, jo tie mēdza slavēt to, ko

pats par labu vēl neatzinu. Uzrakstīto pats pēc ilgāka laika, kad

biju to pa daļai aizmirsis, lūkoju cauri no jauna, un tad pats re-

dzēju, kas nav izteikts diezgan skaidri un dzejiski." Viņa paraugi

labākie dzejnieki, sevišķi Auseklis, Kaudzīši, Apsīšu Jēkabs. Viņš

meklē tautas valodā raksturīgus izteicienus, krāj sakāmus vārdus

un paruņas. Bauskā viņš dzird skaidru vidus dialektu. Viņš ķe-

ras pie Krilova fābulām. „Krilovam īpatnīgs stils krievu tautas

garā. Centos viņa domas izteikt īpatnīgā latviešu tautas garā (mek-

lēju paruņas, raksturīgus izteicienus). Otrkārt, Krilova fābulās pē-

du skaits rindās ļoti dažāds. Kādēļ? Krilovs necieš lieku vārdu un

ielāpu, rinda noslēdzas tur, kur doma beidzas ar raksturīgu iztei-

cienu; tāpat ja atskaņa prasa, viņš taisa rindu gluži īsu. Tādēļ ne-

skatījos uz to, cik pēdu Krilovam rindā, bet — domas un gleznas lai

svabadi izlejas valodas dabīgā tērpā. — Pie tulkojumiem strādā-

jot, šad un tad bija jāuzduras uz kādu grūtāku vietu (sevišķi

Šekspīra lugās). Tomēr ne brīdi nešaubījos, ka var atrast attiecīgu

izteicienu latviešu valodā; par to liecina latviešu tautas bagātais

dzejas pūrs. Valodai dzejā vajaga plūst viegli, svabadi (še ņemu
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par paraugu Puškinu un Ļermontovu, īpaši pirmo): tāpat nedrīkst

lasītājs manīt, ka atskaņas meklētas."

Literatūra. Teodora Frīdrichs Adamovičs, Druva 1913,

I, 134—137. —Fr. Adamoviča pašbiografija, K. Egles Atziņas I, 145.,

Rīgā 1923.

4. TEĀTRIS UN DRĀMA

Pēc tam, kad Jaunais Stenders bija latviešiem sagādājis

pirmo drāmatisko darbu (Žūpu Bērtulis 1790), Elverfelds ap

15 gadu vēlāk bija sarakstījis pirmo latviešu orīģināllugu (Tā
dzimšanas diena 1804) un ari devis pamācības, kā sarīkojamas

teātra izrādes, latviešu teātris nodibinās līdz ar Rīgas lat-

viešu biedrību. Tikai tad tam bija pamats latviešu sabiedrībā,
kas kopā ar citiem kultūras prasījumiem uzstādīja ari prasī-

jumu pēc sava teātra.

Pec Daugavgrivas un Carnikavas citreizēja mācītajā Ad. Al-

banus ziņām, pirmā latviešu teātra izrāde notikusi

19. gadusimteņa sākumā (sk. J. Missiņa rakstu «Latviešu teātra iz-

rāde priekš simts gadiem", Dailes teātris VI. sezonā, 1925.) Viens

muižnieka uzaudzināts, ap 17 gadus vecs latviešu jauneklis, sa-

vam kungam ceļojumā līdzi braukdams, vienā pilsētā dabūjis no-

skatīties Šillera ..Laupītāju" izrādi. Izrāde viņu tā sajūsminājusi,

ka mājās pārbraucis, viņš tūliņ šo lugu pārtulkojis (tulkojums gla-

bājas Latviešu literar. biedrības rokrakstu krājumā) un kopā ar

citiem zemnieku zēniem 1825. gada kada šķum ari izradījis.

Tomēr pagāja vēl gadu desmiti kopš šī pirmā mēģinājuma,
kad varēja iesākties plašākas teātra izrādes. Tās ievada Lat-

viešu palīdzības biedrība trūkumu ciezdamiem ar teātra izrādi,
kas notika 14. (2.) jūnijā 1868. g. Rīgas vingrotāju biedrības

zālē. Izrāda Stendera Žūpu Bērtuli. Pie galvenajiem rīkotā-

jiem pieder Richards Tomsons (sk. 161. lp ), Kristaps Bergs,
architekts Baumanis, Šterns; Tomsons uzņemas režiju, citi mi-

nētie uzstājas kopā ar vēl dažiem par aktieriem. Kad no minē-

tās biedrības vēl tai pašā gadā attīstījās Rīgas latviešu bie-

drība, nodibinājās pie tās (decembrī 1868. g.) Teātra komisija,

kas nu turpmāk rūpējās par teātra izrāžu sarīkošanu.

Lai novērstu lugu trūkumu, Rīgas latv. biedrība izsolīja

godalgu par labāko latviešu orīģināllugu. Panākumi nebija

nekādi lielie. Vienīgais iesūtījums Kroņa mežsarga dzīve god-

algu neizpelnās. Godalgas izsolījumu atkārtojot, iesūta paris
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lugas, no kuram dabu godalgu Marijas Pekšenes traģēdija

Ģertrūde.

Marija Pēkšene ieraugāma pašu pirmo latviešu orīģi-

nāllugu scerētāju starpā. Dzimusi 28. septembrī (10. oktobrī)

1845. gadā Maz-Salaces Valtenbergas Kalna Mačos, viņa apmeklē-

jusi Valmieras pilsētas skolu un darbojusies pēc tam par audzinā-

tāju sava brāļa un Vec-Ates muižas nomnieka Ziegvalda ģimenēs.

Mirusi Rīgā 25. novembrī (7. decembrī) 1903. gadā. Pēkšene sa-

rakstījusi pavisam 4 lugas, kas visas palikušas neiespiestas (rok-

raksti Rīgas pils, Missiņa bibliotēkā). Divas no tām, jau piemi-

nētā godalgotā Ģertrūde un Vienu stāstu, izrādītas Rīgas Latviešu

teātrī (1877. un 1879. gadā), bet Ceļa biedri (vēlākā rokraksta la-

bojumā pārsaukta par Mūsu barons) un Laiku ziedi nav ari uz-

vestas. Ar 4 cēlienu skatu spēli Ģertrūde viņa tad ari kļuva pa-

zīstama tālaika teātra rakstnieku aprindās. Ādolfs Alūnāns par

šo lugu liecina (levēr. latvieši I, 37), ka tā sarakstīta ar izveicību,

kāda var piemājot tikai īstam skatuves pazinējam vai bagātīgi

apdāvinātam rakstniekam. „Šinī lugā redzējām patiesi gabalu iz

pašu dzīves, tie ir patiesi latvieši, kurus satikām še kā mīļus, ve-

cus pazīstamus; visi mums priekšā vesti skati bij pazīstami atga-

dījumi, kā viņi mēdz notikt katru dien mūsu tautas mājiņās, —

bet īsts poēzijas gars viņus darīja smaršainus, viņus, tā sakot, pār-

smalcināja. Visas mūsu laiku un sadzīves kaites bij zīmētas tik

dzīvām krāsām un tādu patiesību, kā to tikai var noklausīties

dabai un dzīvei." Plašāk Marijas Pēkšenes dzīvi, bet it sevišķi vi-

ņas lugu saturu apskata J. Missiņš rakstā Marija Pēkšena, tautiskā

laikmeta rakstniece (Rakstu krājums Rīgas Latv. Biedr. Zinību

Komisijas izdots. 18. krājums, 121—157, Rīgā 1928). Klusībā viņa

rakstījusi ari dzejas (glabājas turpat, pie lugu rokrakstiem), bet

tām mākslas vērtības nav.

Pirrnajļem latviešu teātra sākumiem stājās vēl dažādi

šķēršļi ceļa. Aktieri, nekādas algas nedabūdami, nāca un

gāja. Līdzekļu nebija, ar telpām bija jālāpās. Kad Rīgas latv.

biedrība uzcēla 1870. g. savu biedrības māju ar diezgan ērti

ierīkotu skatuvi, gadījās pavisam negaidot jauna klizma:
Rīgas latv. biedrībai, kam statūtos tieši nekas par teātri nebija
sacīts, aizliedza teātri sarīkot. Tagad bija izrādes dažādi jā-
masko. Tikai no 1875. g., kad aizliegums bija atcelts un iz-

strādāti nosacījumi par saimnieciskām attiecībām starp teātri

un latviešu biedrību, latviešu teātris uzskatāms par nodro-

šinātu.

Latviešu teatra_ nodibināšanā un attīstībā vislielākie no-

pelni Ādolfam Alunānam, kas veltījis visu savu mūžu latviešu

skatuvei.
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1) ĀDOLFS ALŪNĀNS. Laika prasības izpilda attiecī-

gām dāvanām apbalvoti darbinieki. Alūnāns apmierināja sa-

biedrības vajadzības, ar sirdi un dvēseli teātrim nododamies.

Vina personiskās īpašības darīja viņu par šāda uzdevuma sek-

mīgu izpildītāju, tā ka viņš ar pilnu tiesību dēvējams par lat-

viešu teātra tēvu.

Ādolfs Alūnāns, Jura Alūnāna brāļa dēls (sk. 65. lp.), dzi-

mis 11. oktobrī (29. sept.) 1848. g. Jelgavā, kur ari apmeklēja

ģimnāziju. Zēna gados viņš bieži apmeklēja Jelgavas vācu

teātri kopā ar savu

vectēvu no mātes pu-

ses rātskungu Volcki

(Voeltzke). Par aktieri

Alūnāns pirmo reiz uz-

stājās Tērbatas vācu

teātrī un tad darbojās

pārmaiņus uz vācu ska-

tuvēm Rēvelē, Tērbatā,

Narvā, Pēterpilī. Viņš
ņēma dalību galma vācu

teātrī, kad tas sarīkoja
viesu izrādes Vīborgā.
1869.—70. gada sezonā

Alūnāns tēloja Rēveles
teātrī jaunu varoņu un

mīļotāju lomas.

Kaut gan Alunanan

saktaja_ gaitā uz vācu

skatuvēm bija paredza-
mi ievērojami panāku-
mi, tomēr viņš neatsa-

cīja Rīgas latv. biedrī-

bai, kad tā viņu 1870. g.

aicināja par latviešu te-

88. att. Adolfs Allūnāns

ātra vadoni. Viņš nostājās uz pamatiem, kas nupat tikai vēl bija

nostiprināmi viņa paša rokām. Kad latv. biedrībai aizliedz

teātri izrādīt, Alūnāns sarīko izrādes gan savā, gan Labda-

rības biedrības vārdā. Latviešu biedrībai tiesības uz teātra

izrādēm atgūstot un teātrim drošāk nostājoties, Alūnāns da-

būja par atalgojumu procentus no ienākuma (ap 25 proc). Citi

aktieri nesaņēma nekādas atlīdzības. Alūnāns uzaudzināja

pirmo latviešu aktieru paaudzi, pie kuras piederēja M. Stīnus,
J. Birzgalis, J. Brigaders, Ziemciešu Marija (Zīraks), Briga-
dere-Maija, Spodrīte, Berta Graudiņ-Rūmniece, K. Brīvnieks,

Teātris un drāma
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J. Steglavs v. c. Pats komiķis būdams, Alūnāns pārsvarā pie-
kopa joku lugas, gan pats tās sacerēdams, gan tulkodams un

likdams tulkot vācu poses ar bagātīgiem kupleju iepinumiem.
Sakarā ar teātra vajadzībām attīstījās Alūnāna rakstnieka

darbība. Viņa pirmais raksts Kā lēti var reizot bija iespiests
jau 1864. gadā Latviešu Avīzēs (13. nr.). Bet tikai ap 1870. g..
Alūnāns ķeras pie drāmatiskās literātūras, lugas gan sacerē-

dams, gan tulkodams. Pirms viņš bija pieņemts par Rīgas
latv. teātra vadoni, viņš uzveda Rīgā viesodamies 1869. gadā
savu lugu Paša audzināts. Tūliņ savā pirmajā darbā viņš iz-

rādījās par veiklu komisku situāciju tēlotāju, par populāru, pa

reizei parupju joku piekopēju, par rakstura krietnības cildītāju.
No 1870.—1885. g. viņš vēl sarakstīja: Priekos un bēdās (1871),
Mucenieks un muceniece, Icigs Mozes (2. dr. 1881), Skaistā

Grietiņa (1873), Skolotāja tupeles, Džons Neilands v. c. Viņš

izdeva ari kupleju krājumu: Kupleju vēstnesis (1873). Visi

šie drāmatiskie sacerējumi nodomāti tieši skatuvei, piemēro-
joties publikas prasībām un aktieru spējām, pat katra aktiera

īpatnībai; literāriskas vērtības tiem maz. Ari nacionālā ideja
tanīs neizpaužas.

Nākdams nesaskaņā ar Rīgas latviešu biedrības vadītā-

jiem, Alūnāns 1885. g. atstājas no šīs biedrības teātra vadības.

Tomēr latviešu teātra laukā viņš palika vienumēr. Svabadām

rokām viņš tagad veicināja teātra attīstību visā Latvijā. Vēl

būdams par Rīgas latviešu teātra vadoni, viņš 1875. g. ar savu

trupu apceļoja Vidzemes pilsētas. Aiziedams no Rīgas, viņš

dabūja konsecīju teātra izrādēm visā Kurzemē. Alūnāns nu

bija redzams drīz vienā, drīz otrā vietā. Visur, kur viņš nāca,

posās kā uz svētkiem, sakustējās īpaši vietējā intelligence un

jaunā paaudze. Kas teātri nebija redzējis, nu ar to iepazinās;
kas ar to jau bija nodarbojies, papildinājās. Noskatījās, noklau-

sījās, saņēma no Alūnāna pamācības, un teātris sāka plaukt
visā Latvijā.

Tagad Alūnāns pacēlās tikpat uz skatuves, kā literātūrā

savos augstumos. No viļja personas dzīvība staroja. Tiklīdz

viņš iznāca uz skatuves, viņu saņēma aplausiem. Viņš katrā

gadījumā izprata, ko sniegt: kādus jokus, kādas zobgalības,
kādas kuplejas, kādus raksturus. Šai ziņā viņam smalka iz-

jūta un nopietna griba. 1 Viņš, kas audzis ārpus tautas pla-
šākām aprindām, kas latviešu zemnieku dzīvi redzēja tikai

no tālienes, centās un prata notvert to, kas latviešu sabiedrību,

sevišķi uz laukiem, visvairāk sakustināja. Te daudz palīdzēja

viņa saviesīgā daba un aizspriedumu trūkums. Viņš varēja

omulīgu tautiešu vidū būt vaļsirdīgi omulīgs, izvilināt uz vaļ-
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sirdību,_ta ka viņam bija iespējams ieskatīties dažādu cilvēku

iekšiene.

Tad saprotams, ka tiem ideāliem, kas sabiedrības centie-

niem piešķīra_ augstāku vērtību, Alūnāns deva veidu uz ska-
tuves un literātūrā. Viņu aizņem nacionāla doma; tās

apgarots
1

viņš rada savus labākos drāmatiskos darbus. Viņš
čakli strādā ari laikrakstos un no 1892. gada sākot izdod savu

Zobgaļa kalendāru.

_

Pastāvīgi Alūnāns dzīvoja Jelgavā, darbodamies tomēr

visā Latvijā, parādīdamies drīz vienā, drīz otrā vietā. 1893. g.

viņš nosvinēja Rīgas Amatnieku biedrības zālē savas darbības

25 gadu jubileju un 1908. g. savu 60 gadu dzimšanas dienuRīgas
Interimteātrī. Šie svinējumi bija mazi tautas svētki. Tad viņš

tapa gurdāks. Viņš mira ar trieku 4. jūlijā (22. jūn.) 1912. g.

Jelgavā. Ari Alūnāna bēru diena pulcēja ap viņu visas lat-

viešu teātra un intelligences aprindas.
Nacionālā doma izpaužas sevišķi lugās: Kas tie tādi,

kas dziedāja, un Lielpils pagasta vecākie (abas 1888). Gan vis-

populārākā no Alūnāna lugām ir Kas tie tādi, kas

dziedāja. Par latviešiem iesilst muižas īpašnieks grāfs

Konrāds, kas iemīlas saimnieka meitā Skaidrītē. Intrigas, aiz-

spriedumu vara Skaidrīti dzen nāvē. Grāfs Konrāds tad saka:

„Tikai tas, kas ieskatījies jūsu klusā dzīvē, spēj saprast, kāds

dimants atrodas jūsu skaidrās sirdīs. Nē, jums nebūs turpmāk
dziedāt bez saulītes vakarā, un ari bāra bērni nebūsiet, nedz

bargu kungu klausītāji, bet brīva vīra brīvie, laimīgie bērni."

Uzskatos par attiecībām pret muižniekiem šai lugai radniecība

ar Mātera Sadzīves viļņiem.
Skatu lugā Lielpils pagasta vecākie notiek

cīņa par pagasta vecākā amatu, uz kuru sacenšas bagāts saim-

nieks Lielozols un ideālists Dr. Briedis. Galā, zināms, uzvar

Briedis. Par pagasta vecākā uzdevumiem Briedim šādas do-

mas: „Viņam jāgādā par kārtību un labklāšanos pagastā, vi-

ņam jābūt gādniekam un tēvam visiem apspiestiem un trū-

cīgiem. Pie katra krietna darba viņam jāķeras kā pašam

pirmām."
Kad sadzīves problēmas, kam sakars īpaši ar šķiru

starpībām, deviņdesmitos gados stājas tautisko centienu vietā,

nomanāma šāda pārmaiņa ari Alūnāna lugās. Viņš saraksta

sadzīves ainu Visi mani radi raud (1891), kur redzami

saimnieku šķiras aizspriedumi pret kalpiem. Sadzīves aina

Pārticībā un nabadzībā (1893) pietiecas pie naba-

dzības posta, ko dzērums veicina. Alūnāns apstrādā ari mo-

dernā vācu rakstnieka Gerharda Hauptmaņa lugu Biberpelz

Teātris un drāma
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(Veļas mazgātāja 1901). Drāmatiskiem darbiem lat-

viešu literātūrā piegriežoties latviešu senatnei un pieņemot

dzejiski noskaņotas formas, Alūnāns 1905. g. vēl laiž klajā

lugu Mūsu senči, kur piecpēdu jambos apstrādā teiku par

Imantu un Kaupu.
Savas atceres par latviešu darbiniekiem Alunans sako-

pojis grāmatā levērojami latvieši (I 1887, II 1890).

Latviešu teātra attīstība nemitīgi turpinās. Par pirmo

un lielāko latviešu teātri paliek vienumēr Rīgas latv. biedrības

teātris. Pēc Alūnāna tam pieņem 1887. g. par direktoru vācieti

Hermani Rodi-Ebelingu (dz. 1846). Būdams liels skatuves

technikas pratējs, viņš pacēla latv. teātra izrādes. Latviešu teātris

sāka darīt iespaidu ar mākslinieciskiem lomu tēlojumiem, grupēju-

miem, dekorātīviem līdzekļiem. Viņš deva latviešu aktieriem jau-

nus ierosinājumus. Viņa vadībā darbojās Duburs, Dace Akmen-

tiņa, Roberts Jansons, Olga Ezerlauka, Aleks. Freimanis v. c. Lie-

kot svaru uz ārējiem efektiem, gan parādījās uz skatuves tādas

mākslinieciski nevērtīgas lugas ar pasakainām dekorācijām, dzie-

dāšanu un dejām, kā T. Hāna Staburaga meitiņa (1891), Turaidas

roze (1892), Salacgrīvas zieds. Bet ķērās ari pie klasisku lugu, tā

Šekspīra darbu, nopietnas iestudēšanas. —■ Rode-Ebelinga vietā

nāca 1893. g. par Latv. teātra direktoru Pēteris Ozoliņš (dz.

1867), kas bij izglītojies ārzemēs. Ar viņu teātrī nostiprinās nacio-

nālais elements, kas savienots ar augstākiem mākslas prasījumiem.

Repertuārā nostājas pirmajā vietā oriģināli, sevišķi Blaumaņa

lugas.

Bez Ad. Alūnāna gādāja latviešu skatuvei lugas vēl daudz

citi, tās tulkodami vai lokālizēdami. Teātra literātūra pa-

plašinājās ar darbiem, kam vienīgi skatuves vērtība. Viņu paga-

tavotāji bija pa lielākai daļai skatuves darbinieki, kas vai nu uz

skatuves darbojās, vai tieši skatuvei rakstīja. Pie tiem pieder: Pā-

vuls Pļavnieks (1850—1888), avīžnieks, Balt. Vēstneša redakci-

jas loceklis, tulkojis ap 15 lugu, kas gandrīz visas iespiestas 1880.

g., starp tām Dakteris Klauss, Labdarīgas sievas, Biedrību sērga:

Kārlis Brīvnieks (dz. 1854), nodibināja vēlāk pats savu trupu,
tulk. opereti Vecais Mārtiņš (1892), joku lugu Jaunais dakteris

(1896); Rozentāls-Krūmiņš (1855—1918), Rodes-Ebelinga pa-

līgs, sarakstījis skatu lugas Čigāniete (1897), Sarkanais kungs:
Ziemciešu Marija (M. Zīraks, 1852—1915), tulk. Meldera
meitu (1892), Tēvijai (1889); Eižens Kociņš (1860—96), sarakstījis
sadzīves ainu Melnais Pēteris (1893); Dāvids Šveņķis-Zariņš
(1896—98), sar. sadzīves ainu Draugi (1892), jautrības lugu Smalki

ļaudis (1897), tulk. Čigānu baronu (1895).

Literatūra. Lejas-Krumiņa Ad. Alūnāns, nekrologs, Dru-
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va 1912, 11, 902—903. — Ad. Alūnāns, Balt. Vēstn. 25 gadu jub. par

piemiņu, 129—130. — Ad. Alūnāna Einiges aus den Anfangen des

lettischen Theaters, Balt. Monatsschrift 1910, 69 sēj., I—s burtn.
—

Tas pats latviski, Ādolfa Alūnāna atmiņas par latviešu teātra iz-

celšanos. Tulkojusi Valeska Alūnān. Jelgavā 1924. — V. Der-

maņa Latviešu orīģināldrāma, vēsturiski-kritisks apskats, Rīta

Skaņas 11, Jelgavā 1904. — Kaudzītes Matīsa Atmiņas par Ādolfu

Alūnānu un latviešu teātra sākumu, Atmiņas etc. 11, 21, Rīgā 1924.

— P. Jēger-Freimanes Dace Akmentiņa, Monogrāfija, Rīgā 1929.

2) PŪRIŅU KLĀVS.■ I Pirmajā latviešu teātra pastāvē-

šanas laikā parādījās maz lugu, kas nebūtu nodomātas tieši

skatuvei un kuru nozīme snieg-
tos tai pāri. Starp pirmajiem,
kas bez tiešiem sakariem ar

teātri deva saviem literāriska-

jiem darbiem drāmas veidu, re-

dzam Pūriņu Klāvu.

Pūriņu Klāvs, Nikolajs P.,
dzimis 10. decembrī (28. nov.)
1858. g. Vestienas Kāļu krogā,
apmeklēja Raunas draudzes

skolu, studēja (no 1879. g.)
Rīgas politechnikā architektūru.

Agrā jaunībā uz viņu atstāj
iespaidu Dīriķis un Kronvaldu

Atis, kuri viesojās pie viņa
tēva. „Abu vīru saruņas, bet
it sevišķi Kronvalda Ata dīvai-
ni dedzīgie, straujie vārdi par

tēviju un tautas mīlestību val-

dzināt valdzina zēna prātu un

ieliesmo viņa jauno sirdi." Stu-

diju laikā viņš kopā ar citiem

latviešu studentiem nodibina la-

sāmus vakarus, no kuriem iz-

ceļas Selonijas korporācija. Kā-

89. att. Puriņu Kļāvs

dv laiku architekta Baumaņa birojā nodarbojies, viņš
1890. gadā iestājās Balt. Vēstneša redakcijā un pa-

rakstījās vēlāk par šīs avīzes redaktoru līdz 1905. g. Pēc tam

viņš kādu laiku strādāja Mājas Viesa redakcijā un bija no

1909. gada par Latviešu Avīžu redaktoru. Pēdējos gados viņš

darbojās Ekonomista redakcijā, tad par Satversmes Sapulces
un Saeimas bibliotēkas pārzini.

Teātris un drāma
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Pūriņa raksti sāk nākt klajā 1887. g. Balt. Vēstnesī; dze-

joli, stāsti, apcerējumi. Viņš parakstījās ari par Vietuvieti,

Nārdavieti un citādi. Daudz viņa rakstu iespiesti Rotā. Na-

cionālā ideja un sajūsma piešķir zināmu nozīmi viņa dzejoļiem,
stāstiem un lugām. Sakopoti iznāca viņa dzejoļi grāmatā
Kokles 1883. g., Stāsti 1893. g. Viņš sacerējis lugas: Lielkungu

pusdienas (1889), Zviedris (1890), Nauda (1893).

Joku lugā Lielkungu pusdienas izšķir biedrības

darbiniekus, kam patiesi rūp vispārīgs labums, no tādiem, kas

apmierina tikai savu patmīlību. Pēdējie atstāj biedrības da-

rīšanas, kad lielkungs viņus paaicina uz pusdienām. Beidzot

top par īstajiem lielkunga mīluļiem tie, kas ar pusdienām nav

pielabinājami. Pūriņš prasa nopietnību no sabiedrības darbi-

niekiem. Kāda persona lugā saka: „Vai mums nav tepat ap-

kaimē pat studētu latviešu vīru, kas tik kāri pēc lielkungu pus-

dienām, ka atdod par tām savu labo slavu, kuru tie bija izpel-

nījušies kā studenti caur savu sirsnību un dedzību latviešu

lietā?"

Vērtīgākais Pūriņa darbs ir bēdu luga Zviedris. Še

tēlots centīga jaunekļa Arnolda Greijera traģiskais liktenis.

Viņš cenšas piesavināties vispusīgu izglītību, sasniegt augstu

stāvokli un iegūt fon Dornburga meitu. Bet fon Dornburgs

ne par ko nelaistu savu meitu pie latvieša. Tāpēc Arnoldam

jāslēpj sava latviešu tautība. Viņš top par profesoru un sa-

derinās. Te ierodas viņa tēvs, ārprātīgs. Arnolds nošaujas.
Luga beidzas: „Dievs debesīs tiesājis! Akla godkārība, kai-

slīga mīlestība viņu noveda pie vecāku aizliegšanas un paš-
nāvības."

Bedu luga_ Nauda attēlojas mantrauša traģika, kas at-

stāj mīļus cilvēkus naudas dēļ un tad ari iet bojā.

Kara laika P. strādājis pie tautiskā laikmeta darbinieka

Krišjāņa Kalniņa dzīves apraksta, no kura līdz šim klajā nā-

kusi tikai pirmā daļa, Kr. Kalniņa piemiņai (pirmais posms,

1926).

Literatūra. Pūriņu Klāvs, Balt. Vēstn. 25 gadu jubilejai

par piemiņu, 139—141.

3) STEPERMAŅU KRUSTIŅŠ.■ Pūriņu Klāvs, nebūdams

skatuves darbinieks un tieši tas vajadzībām nekalpodams, pa-

turēja tomēr acīs savās lugās skatuvi. Pilnīgi kā dzejnieks
saraksta savas lugas Stepermaņu Krustiņš, īpaši pirmās, ar

skatuvi nerēķinādamies.

Astoņdesmitie gadi



337

Stepermaņu Krustiņš dzimis 10. febr. (29. janv.) 1860. g.

beidza reālskolas kursu, kalpoja par savvaļnieku kara klau

sībā, tad bija par grāmat-

tirgotāju Bauskā un Saldū,

stipru dalību ņemdams sa-

biedriskā dzīvē. Pēc kara viņš

dzīvo Rīgas Jūrmalā.

Viņa pirmie dzejas darbi

grieza uz sevi vērību ar sa-

vu naturālistiski jūsmīgā iz-

teiksmē ietērpto nacionālismu.

Tas krita acīs viņa pirmajā

lugā un pirmajā dzejoļu krā-

jumā. Pirmā dzejoļu krājuma
virsraksts: Neaizmirstu-

-1 e-s. Dzejas līdz ar ruņām

un tautas pieminekļu vijām
(1888). Stepermanis tanī ap-

dzied ievērojamus latviešu vī-

rus, latviešu iestādes, uzzīmē

patriotiskas runas dzejoļu

starpā. Valodā tautiski iz-

teicieni, spilgtas, saspīlētas
gleznas: Esi drūms kā sau-

les gaiss; Esi viņas paradī-

90. att. Stepermaņu Krustiņš

zes šķēps laba roka. Ir ari pa izjustam, noskaņotam dze

jolim. Tāds ir lūgšana:

Kad vētra kokus lauza,

No saknēm ārā rauj,
Un Dieva paša ziņa
Šām briesmām trakot ļauj;

Zem ziedu liepas stāvu

Un sirdī noskumstu,

Un viņas daiļo stāvu

Es rokām apkampju:

Man šķiet, ka mana tauta,

Ko turu apkamptu,

Lūdzot, lai Dieva ziņa

To želi sargātu.

Stepermaņa otrs dzejoļu krājums Ideāls (1902) pilnīgi

atšķiras no pirmā ar savu bezkrāsaino mieru.

Ar savām lugām Stepermanis mēģināja pirmais sniegt

augstāka stila drāmu latviešu valodā, lietodams piecpēdu jam-
bus un attēlodams tautas senatni. Viņa pirmā luga ir Zem-

galieši (1887). Tanī darbojas Namējs, Madis, Gailis (Gai-
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dis?), Viesturs, Tālibalts, Indriķis Latvietis v. c. Stepermaņa
tā laika stilu raksturo lugas dāvinājums draudzenei: „Cien.

jkdze! Man gara acīm priekšā stādās jauks brīdis: zvani

skani zvana, un Jūs tur, raug, patlaban cita stalti kā senulaiku

tēls, baltā sagšā tīts — virsaiša bērns. Es domāju par pagā-

jušiem laikiem. Mana gara acīm priekšā stājas diža pagātne

un sirma senatne; kā zibens domu strāva leca turp uz vielu —

tesa Zemgaliešus." Ari lugas rakstīdams, Stepermanis grib

palikt ideālos augstumos; viņš nenāk zemē tautas šolaiku pe-

lēkajā dzīvē pēc vielas. Viņš aicina darbībā tautas senos va-

roņus. Tie dzīvo viņa fantāzijā, cīnās, uzvar, iet bojā. Viss

vienumēr notiek pēc likuma: „Un ja man mirt, par tēvu zemi

mirt." Zemgaliešus sarakstīdams, Stepermanis gan turējis

par paraugu acu priekšā Šekspīra darbus. Neparastām glez-

nām, atjautībām, spēcīgiem teicieniem bagātais stils no ārie-

nes viņu cik necik atgādina; bet Stepermanim pilnīgi trūkst

Šeskpīra ģeniālā skata un skaidrības.

Kādu no visdrāmatiskākām vielām Baltijas vēsturē Ste-

permanis apstrādājis bēdu lugā Altranstetas asins

zieds (1893). Tanī tēlota Patkula un citu Vidzemes muiž-

nieku sacelšanās pret zviedru valdību, Patkula cīņas, mīlestī-

bas epizodes un gals. Notikumi un raksturi nostājas priekšā .
skaidrāk nekā Zemgaliešos, lai gan nesaslēdzas kopā noteikti

virzītā darbībā.

Ar citām lugām Stepermanis tuvinās tagadnei. Bet reā-

listiskā dzīvē viņš nenolaižas. Tur ir fantāzijas, teikas, ro-

mantiski sarežģījumi. ledegas mīlestība cilvēku starpā, kuri
vēlāk izrādās par brāli un māsu. Šāda vadoša doma roman-

tiskai bēdlugai Ūdensmeita (1893). .Skatu lugā Mācī-

tāja meita (1893) latviešu students iemīlas mācītāja meitā,

kuru var sasniegt tikai pār līķiem. Drāmā Sodība (1893)

puisis pēc likteņa lēmuma, par sodu tēva grēkiem, neviļus no-

šauj savu mīļāko. Lugas Zemgalieši, Mācītāja meita, Ūdens-

meita Stepermanis saraksta an 1883.—84. gadu, lai gan tās

iespiestas vēlāk.

Pēckara laikā viņš laidis klajā divus drāmatiskus darbus:

vēsturiskas drāmas Revolūcija (1924) un Zemgalieši II (1925),

mēģinādams tanīs attēlot nesenos Krievijas revolūcijas un Lat-

vijas brīvības cīņu notikumus. Taču šo sacerējumu literā-

riskā vērtība pāri agrākiem darbiem nepaceļas.
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5. ZEMNIEKU STĀSTI

Tautiskā laikmeta stāsti attēlo zemniecību, vai tanī sak-

ņojas. Citādi tas nevarēja būt. Daudz gadu simteņus latviešu
tauta pastāvēja vienīgi no zemniekiem. Latviešu pasaule bija
zemniecības pasaule; visu, ko latvieši pārdzīvo, jūt, domā, cer,

ierobežo zemnieku dzīve. Kad vēlāk dažiem latviešiem ari

bija iespējams tikt ārā no zemnieku kārtas, tomēr ar savu

bērnību un jaunību, ar saviem pirmajiem iespaidiem un pie-

dzīvojumiem, ari ar savu satiksmi savēju un tuvinieku vidū

turpmākajā dzīvē tie palika no zemniecības nešķirami. Ja tad

nu latviešu rakstnieki, tautas pašas locekli, ņēma par savu tē-

lojumu priekšmetu dzīves īstenību, tad tā bija zemnieku pa-

saule, kam viņi piegriezās. To viņi pazina visos sīkumos,

īpaši tai viņi varēja ari iedvest dvēseli: tanī viņi varēja ielikt

to, ko viņi bija pārdzīvojuši, izbaudījuši, izjutuši. Latviešu

stāsti, kam mākslas vērtība, tā tad dabiski izauga no zemnie-

cības.

Tie bija reālistiska rakstura, stāvēja uz īstenī-

bas pamatiem. Še atspoguļojas tā laika centieni. Apzinīgie
latvieši dibināja savas prasības pēc pārgrozījumiem, pēc tau-

tas tiesībām uz īstenību. Pētīja, iztirzāja tautas dzīvi, viņas

trūkumus un vajadzības. To darīja attiecībā uz ārējo iekārtu

un ari uz iekšējo saturu. No meklēšanas pēc tikumiskā kodola

tautas dzīvē bija taisni izauguši Neikena stāsti. Ari turpmākie
stāstnieki tad bija dzīves īstenības aplūkotāji, pētītāji, tēlotāji.

Sajūsma par spožiem ideāliem, pat tālā pagātnē vai nākotne

nostādīto ideālo pasauli palika liriskajiem dzejniekiem, kas

savā dzejā ievija ari pa episkam pavedienam. Viņu spēks pa-

rādījās īpaši latviešu tautas dzejas atdzimšanas pirmajā laikā

(Pumpurs, Auseklis). Atkārtojumi nevarēja tik augstu pacel-

ties; ari dzīves noteikumi novilka dzejnieku izdomai robežas.

Stāstniecība, kas jau pašā sākumā bija radusies savrup no tau-

tiskās dzejas, palika nepārtraukti savā īstenības pasaule. Tai

bija plašs meklējumu lauks un neizsīkstoši atjaunošanās avoti.

Kad tautiskie centieni uzdūrās uz nopietniem šķēršļiem, kad

apzinīgajiem latviešiem bija jāatsakās no savu nodomu izve-

šanas tuvākajā nākotnē, tautas masu dzīve, kā vienumēr, ri-

tēja tālāk savā īpatnīgā, nopietnā gaitā. Tāpēc stāstu rakst-

nieki, ko šī dzīve nodarbina un nes, astoņdesmitajos gados,

iestinguma un atslābuma laikā, rada paliekamus darbus.

Viņos attēlojas bezkrāsaina dompasaule. Tur nav neka

no ticības Pērkonam vai Potrimpam, no cerības uz uzmodi-

nāmiem varoņiem vai uzceļamām gaismas pilīm; tur nav va-

Zemnieku stāsti
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roņu, kas izietu tautu atsvabināt, vestu tautu cīņā pret ienaid-

niekiem. Kas skatījās uz to, kas tautā patiesi ir, tiem šādas

lietas palika tālu. Tautas dompasaule sakņojās pa daļai kris-

tīgā ticībā, pa daļai dažādos māņos. Tā attēlojās ari šo rakst-

nieku stāstos. Daži no tiem nostāda notikumus taisni kristīgo

ideju apgaismojumā (Apsīšu Jēkabs); citi apraksta kristīgas
ierašas un uzskatus kā savu tēlojamo cilvēku atribūtus. Šo

cilvēku centieni aprobežojas ar dienišķām vajadzībām, ar rū-

pēm par uzturu, par dzīves, par dzimtas apstākļu nokārtošanu;

viņu ideāls ir nodibināt panesamu vai ari ērtu dzīvi sev un

savējiem.

Latviešu šī laika stāstu rakstniekos neizsakās ari

jaunlaiku centieni, kas parādās dažu citu tautu rakst-

niecībā. Viņi neuzskata savu reālismu par mākslas problēmu,
kas to nostāda pretī agrākajiem, ideālistiskajiem mākslas prin-

cipiem, kā to dara jaunreālisti jeb naturālisti. Viņi negrib uz-

rādīt sadzīves ļaunumus, kas dara par nepieciešamu pilnīgu
sabiedriskas iekārtas pārgrozību. Viņiem nav tendences, kas

mākslas vai sadzīves jautājumu atrisināšanu nostādītu uz jau-

niem pamatiem. Viņi ir vai bezpartejiski, vai pie parastajiem
uzskatiem piebiedrojušies tautas dzīves, latviešu zemniecības

tēlotāji.

Viņu rādītā latviešu zemniecība ir ieguvusi zināmu

patstāvību. Tā ir tikusi ārā no klaušu laikiem un nodibi-

nājusi savas pašvaldības iestādes. Šīs savā darbībā izcel da-

žādus raksturus un iesaista dažādus sarežģījumus. Še rodas

ari daža plašāka sabiedriska doma, kas apņem vienu otru sa-

biedrības locekli, tomēr neierosina visu sabiedrību uz kopējiem
darbiem.

No šiem laikiem daži pavedieni sniedzas atpakaļ klaušu

laikos. Tie uzglabājušies ļaudīs kā atmiņas, kas pieturas

pie dažām raksturīgākām personām (Doku Ata Krišs Laksts,

Lercha-Puškaiša Ojārs, Vodžus). Patlaban skatāmajai sadzī-

ves ainai un raksturīgajiem dzīves sīkumiem pazūdot, še svars

vairāk likts uz ārkārtējiem raksturiem un notikumu sarežģī-

jumiem.

Daži pavedieni sniedzas ari jaunajā, topošajā dzīvē.

No zemniecības pamazām nodalās jaunas šķiras. Nodibinās

latviešu pilsonība, tanī pāriet viens otrs zemniecības loceklis.

Rakstniecībā šīs personas vēl pa daļai redzamas karikatūru

veidā. Plašākas aprindas dabū ieskatīties latviešu studentu

dzīve, ko patēlo daži rakstnieki (Zeibots). Tam visam vēl
trūkst īstas dzīvības.
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Še piegriežama vērība tiem latviešu stāstniekiem, zemnie-

cības tēlotājiem, kuru darbība norisinās vai sākas astoņdesmi-

tajos gados, un kas turpmāk nepieslēdzas ne pie viena no jau-

najiem virzieniem. Pie tiem jāpieskaita Apsīšu Jēkabs, Doku

Atis, Purapuķe, Lerchis-Puškaitis.

1) APSĪŠU JĒKABS. Astoņdesmito gadu stāsti ir agrāko

turpinājums. Apsīšu Jēkabs ir tiešs pēctecis Neikenam un

Kaudzīšiem. Viņus vieno ne tikai tā pati tēlojamā pasaule, bet

ari tā pati vadošā doma. Tas nenozīmē, ka Apsīšu Jēkabs būtu

savu priekšteču atdarinātājs.
Tā apkārtne, kas viņus audzi-

nājusi, viņus darījusi līdzīgus.

Apsīšu Jēkabs savas apkārtnes

iespaidus uzņēmis, pārdzīvojis
un attēlojis tik patstāvīgi kā re-

ti kāds.

Jānis Jaunzemis, kā īstā

vārdā sauc Apsīšu Jēkabu, dzi-

mis 8. decembrī (26. nov.) 1858.

gadā Lizuma Kalaņģu mājās
Velēnas draudzē Vidzemē.

Viņa tēvs Andrējs še bija par

skolotāju. No sava tēva Apsī-
šu Jēkabs mantojis daudz.

Viņš pats liecina: „Tēva līdz-

dotais garīgais pūrs dzīvē ir

mans vienīgais mantojums, kas

nav ne ar zeltu uzsverams un

kuram man jāpateic, ka varēju
vēlāk sākt nodarboties ar

rakstniecību. Viss, ko šinī ziņā

esmu panācis no atzinības, ir

tēva nopelns." Tēvs viņam
paliek vienumēr priekšā kā.

91. att. Apsīšu Jēkabs

ideāls, par ko visu mūžu domāt, kam pakaļ dzīties.

Par to Apsīšu Jēkabam viņa tēvs ticis ar savu patieso,

dziļo dievbijību, ko viņš apliecinājis savā dzīvē, savos darbos,
būdams par dzimtas tēvu, par saimes galvu, par skolas vadī-

tāju, par sabiedrības locekli. Pret visiem viņš nostājas kā īsts

kristīgs cilvēks, kas parāda katram nesavtīgu mīlestību, palīdz

trūcīgajam, stiprina vājo, pamāca maldīgo. Viscaur viņš pie-

kopj ari kristīgas ierašas. Dēlu pirmo reizi uz skolu vezdams.



Astoņdesmitie gadi

342

viņš sapulcina mājas ļaudis, nodzied dziesmu: Jēzus, pavadi, no-

skaita lūgšanu un tad dodas ceļā.
Apsīšu Jēkaba tēvs nestāv tāds savā apkārtnē viens. Sa-

vas bērnības atmiņas sakārtodams, viņš sniedz tās zem virs-

raksta: Vecā baznīciņa. Ap šo pulcējas visa tā sabiedrība, kurā

viņš aug. Še nesen darbojies vīrs, kas iedvesis tai dzīvību un

atstājis lielu iespaidu vairāk nekā uz vienu paaudzi: mācītājs
Šacs (1837—53). Skolas laukā viņš pazīstams ar to, ka sarak-

stījis vienu no pirmajām un visvairāk lietotajām skolas lasāmām

grāmatām: grabināta (1844). Viņa laikā Vid-

zeme, līdz ar to Velēnas draudze, pārdzīvoja bada laikus; pēc

tam lutera draudzes locekļi veseliem pulkiem pārgāja pareiz-
ticībā. Šai laikā Šacs darbojās uzupurēdamies un panāca to,

ka viņa draudzē musinājumiem uz pāreju nebija sekmju. Viņš

rūpējās ari par mājmācības ievešanu un skolu nodibināšanu sa-

vā draudzē. Andrēju Jaunzemi, Apsīšu Jēkaba tēvu, viņš sagata-

voja par skolotāju un izgādāja viņam Kalaņģu mājas, kur ierī-

koja skolu.

Par pamatu ņemot to dzīvi, kas saaugusi ar baznīcu, Ap-
sīšu Jēkabam nepalika sveši ari citi iespaidi. Pērminderus

viņš aplūkoja ne tikai baznīcā, bet ari krogū, kur tie rādīja

pavisam citu seju. Še un citās atklātās vietās pagastā viņš iepa-
zinās ar pagasta amata vīriem, ar viņu raksturu un rīcību.

Mājās nāca dažādi amatnieki, no kuriem skroderi viņam vis-

vairāk iespiedušies prātā. Viņam palicis atmiņā čigānu zēns

Janka, kas viņam bijis par aukli. No tā viņš sakās mantojis

viņa sapņus par mežu un klajumu, par brīvību un jaukumu
dzīvē.

Paliekamu iespaidu uz viņu atstājusi daba. Še pirmo vietu

ieņem mežs. Viņa dzimtenes meži dod pirmgleznu viņa lielis-

kajiem meža, gāršas tēlojumiem. Viņam neatliek še cits ne-

kas, ko darīt, kā nodoties savām atmiņām par gāršu, par upi un

līčiem, un burvīgā aina pati no sevis paceļas priekšā: no līčiem

plūst ziedu smarša, vakara blāzma aplej gāršas galotnes lies-

mainu kvēlu, zili tauriņi šūpojas pa līča puķēm, kas atkal iz-

plaukst par brīnišķu mežu, milzīgiem kātiem un lapām, dīvaini

diženiem ziediem, līdzīgiem lieliem zvaniem. Rakstnieks pats
saka: „Lai eju kur iedams, visur man mežs iet līdz, kā mīļš

draugs, kas mani pazīst un ko es pazīstu jau no bērna kājām,

ar ko es saaudzis kopā un ar ko man vislabāk sakrīt prāts un

domas un jūtas."

Pirmās mācības no tēva mājās saņēmis, Apsīšu Jēkabs no

1869.—72. g. apmeklēja Velēnas draudzes skolu un pēc tam

Cēsu apriņķa skolu, ko vadīja Boms, gan latviešu nelabvēlis*
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tomēr centīgs un krietns_ paidagogs.
_

Apriņķa skolas kursu
1874. g. beidzis, Apsīšu Jēkabs nākošā gada janvārī piestājās
par palīgu savam tēvam, kas tagad darbojās par skolotāju Si-

noles pagasta skolā. Pa vasarām viņš dzīvoja dzimtenē,
iedams pie lauku darbiem, vai ari darbodamies Velēnas drau-

dzes skola par palīgu. Uzsavu roku sagatavodamies, viņš
nolika 1878. g. Valkas seminārā kā eksternis draudzes skolotāja
eksāmenu, bet palika vēl vienu gadu seminārā, lai dabūtu pla-
šāku izglītību mūzikā. Še viņam bija gadījums daudz ko mantot

no semināra direktora Cimzes.

92. att. Apsīšu Jēkaba rokraksts

Apsīšu Jēkaba gaitas nu top patstāvīgākas. Viņš nāk dzī-

vākos sakaros ar spēcīgāko strāvu latviešu intelligencē, ar tau-

tiskajiem centieniem, piesavinās viņu kodolu, no sirds tiem pie-

biedrojas un sāk ņemt dalību rakstniecībā. Vispirms viņš ir

par palīgskolotāju Rūjienas draudzes skolā. Še viņš iepazīstas

ar vēlāko Austruma redaktoru Velmi, no kura dabū ierosinā-

jumus uz literārisku darbību. Ilgāku laiku (no 1881.—93. g.)

viņš ir par skolotāju Kokmuižā pie Valmieras, kur viņš saraksta

savus ievērojamākos stāstus. Pēc tam dažus gadus Vec-Gul-

benes draudzes skolā par skolotāju sabijis, 1900. g. viņš ģimenes

apstākļu dēl pāriet uz Rīgu pie Jāņa baznīcas meiteņu skolas

par skolotāju. Pēdējā laikā še viņš strādāja ari vidusskolās.

No skolotāja darba atsvabinājies, īsu laiku pavadīja Rīgā, sa-

ņemdams pensiju. Mira Gaujienā pēkšņā nāvē 10. jūnijā 1929.

gadā, no kurienes to pārveda un paglabāja Rīgā, Meža kapos.
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Apsīšu Jēkabs ir stāstu rakstnieks. Bez tam no viņa pa-

rādījušies dzejoli un apcerējumi par sadzīves un valodas jautā-

jumiem. Viņa rakstnieka darbībā izšķirami trīs posmi: pirmais
no tiem aizņem astoņdesmito gadu pirmo pusi, kad rodas viņa
literāriskie mēģinājumi; otrs minētā gadu desmita otru pusi, kad

Austrumā nāk klajā viņa labākie darbi; trešais laiku pēc 1890. g.,

kad viņš laiž klajā rakstus, kam vairs nav agrāko mākslas vēr-

tības, un uzraksta savas atmiņas.

Apsīšu Jēkaba stāsti nodalās pa minētajiem trim pos-

miem. Pirmie no tiem ir interesanti stila vingrinājumi. Viņa
labākie stāsti, kas pieder pie viņa darbības otrā posma, parādās
Austruma pirmos gada gājumos. Tie ir: Pie pagasta tiesas

(1885), Laimes spoks (1885), Bagāti radi (1886), Svešos ļaudīs
(1888) un tēlojumu pirmā virkne Iz tautas bilžu galerijas (1889—

91). Šo tēlojumu otrai virknei un stāstam Uz pilsētu nav vairs tās

mākslas vērtības. Pirmajā posmā Apsīšu Jēkabs nodarbojas
ar dažādām mākslas un stila problēmām, atturēdamies no savu

ideju sludināšanas. Otrā posmā viņš ir reizē mākslinieks un

sludinātājs, kas savu visdziļāko pārliecību ietēlo noskaņotās
mākslas formās. Trešajā posmā viņš ir sludinātājs, kas cīņā

par savām idejām pazaudējis mākslinieka līdzsvaru.

Apsīšu Jēkaba pirmie stāsti: Krusttēvs Ādams

(1883), Ārprātīgais (1883), Kaimiņi (1884), legātnis (1885). Tos

varētu saukt par studijām. Pirmais ir tīra rakstura studija.
Katrā turpmākā stāstā ieraugam vairāk personu, sarežģījumi

top arvienu raibāki, tā ka pēdējs jau zināmā mērā dabū maza

romāna veidu ar jaunavu kā galveno personu un ar veselu rindu

precinieku.

Krusttēva Ādams ir vecs invalids, 1849. un 1885. g. ve-

lc ranis. ko rakstnieks dēvē par savu jaunības draugu, ar kuru viņš
dažus gadus nodzīvojis vienā pajumtē. Viņš grib tam celt piemi-
nekli „ar spalvu, kas tiešām iznāk daudz lētāks un, otrs labums,

pastāvēs varbūt ari ilgāk." Dzīves aprakstu pasniegdams, rakst-

nieks turas pie šādas dispozicijas: vispirms Ādamu aprakstīt kā

cilvēku un laulātu draugu un vispēdīgi Ādamu kā patriotu. Āda-

mam piemīt dzeršanas kaite. Viņš Krimas karā pazaudējis kāju

un dabū 36 rubļus gada pabalsta. Mājās pārnācis, viņš uzsāk

kurpnieka darbu, apprecas un dzīvo mūžīgā nesaskaņā ar savu

levu, kas īpaši viņa dzeršanu apkaro. —■ Ārprātīgais Vīksna

top par tādu, kad saimnieks noliedz viņa aizdotos simts rubļus un

kad saimnieka dēls paņem viņa līgavu. — Kaimiņi Prātiņš un

Irbe sāk ķildoties par pirti, kur no seniem laikiem abu kaimiņu
ļaudis pērušies, bet kam nu mērnieks vilcis cauri robežu. Irbe
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spītēdams cc] istabu pie paša Pratina dārza; Prātiņš pretī spītē-

dams uztaisa priekšā milzu sētu. 'Bet Prātiņam gadās izglābt Ir-

bes dēlēnu bargā laikā. Nu kaimiņi samierinās. — legātnis
ieiet Silmežos pec tam, kad pie Silmežu Trīnas nākusi vesela rinda

precinieku.

Kad iznāk Austrums, Apsīšu Jēkabs še darbojas līdz no

pašas pirmās burtnīcas. Še strādā Apsīšu Jēkabs, pabalstīda-
mies uz saviem īpatnīgiem, viņam neizārdāmiem pamatiem.
Viss viņā top dzīvs: viņa stipri nodibinātie uzskati, viņa iegūtā
dzīves aina, viņa tuvāku mīlestība, viņa ticība. Savus stāstus

rakstīdams, viņš neprasa pēc laika literāriskās modes. Par pa-

raugu viņš ņem Bībeli. Viņš slēdzas kopā ar tāļiem laikiem,
ar to, kas pēc viņa domām neiznīkst. Šī apziņa viņu dara

stipru, tā ka atraisās visi viņa spēki un viņš ceļ gaismā darbus,

no kā runā visa viņa kristīgā gaismā apskaidrotā būtība.

Stāsts Pie pagasta tiesas atvelk priekškaru pa-

gasta tiesnešu rīcībai. Tā norisinās ne tikai tiesas istabā, bet

pa labai daļai ārpus tās, sevišķi krogū. Še atklājas tiesnešu

raksturīgie vaibsti. Še druknais tiesas priekšsēdētājs Blāķis,

kam katra kustība maksā pūles. Viņš tomēr tik ievingrināts,

ka, pamatīgo stāvu nemaz nepagrozīdams, ar īkšķi pāri ple-

cam zin parādīt, kuram kārta dzert. Ja krodzniekam ceļas

šaubas, vai no pilnīgi tukšā Pēterīša, kam tiesas priekšā būs

jāatbild par to, ka nedod mātei maizes, ņemt pretī desmit rubļu

gabalu, tad pietiek, ka Blāķis pamet acīm, un krodznieks zin,

kā lieta stāv. Pēc miesas apmēra no viņa gluži atšķiras pie-

sēdētājs Stabule. Viņam, kā jau piesēdētājam, tāda piebalso-

tāja loma ari krogū. Bet visās klusumā turamās tiesas darī-

šanās viņš Blāķim pilnīgs biedrs. Trešais ir švītīgais tiesas

skrīveris Klutcē ar nemaldīgi taisno matu celiņu un trim mel-

niem spalvu kušķīšiem ap muti, kā kad kādstam trim tinte_ ap-

mērcētiem pirkstiem būtu saņēmis aiz lūpām, pie tam iksti

spiezdams pret apakšlūpu. Šie jau par to parūpējušies, ka Pe-

terītim ir izmaksāts tiesas glabāšanā nodotais teva mantojums

(40 rubļi) bez aizbildņa Jēkaba ziņas, kurš_ tos gribētu dabūt

neapgādātās mātes Mades uzturarm Krogu redzams, kas pie

tiesas notiks: sūdzību par to, ka Pētentis mati neapgāda, at-

raida, mantojuma izmaksu Pēterītim atzīst par likumīgu. Daba

atbild uz netaisno spriedumu: saceļas pērkona negaiss. Matēs

sirds lūst. Tā maldās un cieš, līdz nāve tai nes mieru ceļmala

zem egles. — Tas viss rādīts drošiem, skaidriem vilcieniem.

Šos niecīgos un vājos ļaudis mākslinieka pacilāta un noskaņota

dvēsele apdveš ar neiznīcību. Netīrās telpas un tukšie cilvēki

Zemnieku stāsti
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dabū apskaidrojumu. Ar to pietiktu. Bet rakstnieks negrib tā

lietas pamest: tām jāgrozās uz labu. Pēterītis pie mātes līķa
atgriežas; starp tiesnešiem ir ari viens taisns un godsirdīgs:
Rozīte, kas vēlāk tiek par priekšsēdētāju; netaisnos tiesnešus

par viņu tumšajiem darbiem atcel un viņu vietā nāk goda vīri.

To prasa rakstnieka taisnības jūtas, kurām viņš seko, tām pie-
skaņodams savu mākslinieka apziņu.

Laimes spoks — vaļējs stāstījumu savirknējums, ar

ko vēžotāji kavē laiku jaukajā vasaras naktī. No stāstījumiem
dabū novērot, kā vēl pašos jaunākos laikos ceļas nostāsti par

spokiem (sk. 12,I
2

, 151).
Bagāti radi ir Apsīšu Jēkaba labākais stāsts. To

skaidrāko un daiļāko, ko rakstnieks sevī un pasaulē atradis,

viņš še sniedz brīvi, laimīgi. Viņš pastāsta visu savā personā,

kā atmiņas no bērnības. Bērna skaidrā acs, nevainīgā dvēsele

visu uzņem. No tāluma visa skatītā burvīgums pavairojas, visi

sīkie darbi un piedzīvojumi, kam debess pāri, visas apstaigātās

teciņas, kam mūžīgā daba apkārt. Pie bērna skatīšanās nāk

klāt nogatavojies vīra spriedums, kas godbijīgi pārņem pāri to,

ko bērns glabā sevī skaidrāki un pilnīgāki. Tādā kārtā ierau-

gāma stāstītāja vienība, kas aptver dažādus vecumus, tas tīri

cilvēciskais, ko laiks negroza, lai gan tam dod dažādu veidu.

Kur viņam kas sakāms, tur viņš to saka: vai par nabadzību, vai

par cietsirdību, vai par mīlestību. Kāpēc lai viņš ciestu klusu,

ja viņam kas uz sirds? Viņam jau tik sirsnīgas attiecības pret
lasītāju un visu pasauli. Tad jau varēs atkal apskatīties, kas

apkārt redzams un kas tālāk notiek. Apkārtne vietām aizrauj,

sevišķi gārša, kuru gleznojot vajadzīgās krāsas vienumēr taisni

pie rokas. Notikumi virza acu priekšā labus cilvēkus. Ar slik-

tiem (kā stāstā Pie pagasta tiesas) rakstniekam nav darīšanas.

Tie gan paēnojas kaut kur aizmugurē, bet pilnīgi redzami tie

netiek, tā Andra tēva bagātie radi, kas var mierīgi noskatīties

uz savu tuvinieku nabadzību un postu. Bet ari tie nav nekādi

ļaunie, ir parastie pašmīlīgie, vienaldzīgie, trulie ļaudis. Gal-

venās personas ir rakstnieka ideāls: ne spēkā, gudrībā, skais-

tumā mirdzoši varoņi; taisni otrādi, tie ir vāji, vientiesīgi, naba-

dzīgi, pie malas nostumti vecīši, bet no viņiem staro dievišķīga
sirds skaidrība. Tā vienīgi, pēc rakstnieka uzskata, dara cil-

vēku vērtīgu. Andra tēvs (Pēteris Avotiņš) un viņa sieva Ilze,

ko bagātie radi atstāj savam liktenim, nes savu krustu pacietīgi.
Ilze gan dažreiz uztraucas un kurn. Bet Andra tēva labvēlību

pret bagātajiem radiem nekas nespēj sakustināt. Viņa mute

plūst pāri no viņu slavas. Andra tēva un Ilzes vecākais dēls

Andrējs ir garā paviegls, jaunākais Jēcis ir leinām kājām un ar
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krītamo ligu. Viņi par postu vecākiem, kam nav sava kaktiņa.
Radi šad tad kaut ka_palīdzL

bet īsti tikai tad atceras savu rad-
niecības saišu, kad jārīko Jēcim vai Andra tēvam bēres, kuras
tad patiesi iznāk lepnas. Bet Andra tēvs, vēl miris, mēmiem

smaidiem pauž „savu pateicību, savu prieku par to, ka ari viņam
mūžā ļauts ieelpot to pašu gaisu, ko citi visi elpojuši". Stāsts

izskan zvana skaņās, kas skubina uz mīlestību. Tās dabiski

izplūst no stāsta gaitas. Ar visu savu silto sajūsmu rakstnieks

nostājas lietišķi pret katru raksturu un skatu. Viņš iedveš savu

dvēseli vielā un reizē ar to paceļas tai pāri.
Citādi iznāk stāstā Svešos ļaudīs. Tanī attēlojas

dabas spēku klusais, lieliskais, zināmā mērā nomācošais iespaids
uz cilvēku. Šņācoša gārša, milzīgi sniega blāķi visapkārt. Tur

cilvēks vairs nav nekas; ne tam vairs īpatnīga rakstura, ne

enerģiskas gribas. Rakstnieku pārņem dabas neatvairāmais

pārākums; tas uz viņa guļas kā lietuvēns, un viņa roka vairs

nav svabada tēlotāja. Cilvēkā pamostas pirmatnīgās jūtas un

atrod izeju mistikā. Ari tās pārmāc rakstnieka apzinīgo tēlo-

tāja spēju, viņa smalkāk un brīvāk attīstītos spēkus. Stāsts

Svešos ļaudīs pieder ar visu to pie rakstnieka spēcīgākiem

gabaliem.
Stāsts Svešos ļaudis ieved meža vientulībā ietaisītajos Dum-

brājos, kur dzīvo saimnieku pāris ar desmit gadus veco meitenīti

Māritu un saimi. Dumbrājs ir dievbijīgā Grīvgaļa dēls, ko tēvs

padzinis no mājām par to, ka viņš ielaidies tuvā satiksmē ar kādu

Dieva vardu nicinātajā meitu. Dumbraja brālis Krišs palicis pie

tēva. Dumbrājos Mārita saslimst, kad tēvs ar kalpu patlaban aiz-

braucis uz Rīgu un Dumbraji iesniguši. Dumbrajiene brien, lai

gādātu dakteri. Tēvs pārbrauc, Mārita mirst. Galā Dumbrājs iz-

līgst ar tēvu un iet uz Grīvgaļiem dzīvot. Viņa brālis Krišs, kas

ticis par jūrnieku, paņem Dumbrājus, kur nomesties ziemu.

Turpmāk rakstnieks zīmē sīkas gleznas Iz tautas

bilžu galerijas. Pirmās virknes gleznas uzmestas dro-

šiem vilcieniem. Pa kārtai atveras acu priekšā krogus, maga-

zīna, tiesas māja. Rakstnieks nostājas apzinīgi, droši, ko liecina

viņa jautrais humors. Un nu var atkal atspirgt ari dūmainajā

krogus istabā. Gleznu virkne saistās brīvi kopā. Nāk priekšā

vīri, kam savs raksturs: Žibulis, Vipulis un Virulis. Bet viņi

rīkojas uz postu. Parādās galā vāja sieviete, kas tomēr tik spē-

cīga, ka tā uztur visu ģimeni, ko vīrs ārda. Vājā sieviete gādā

par uzturu, par galvas naudu, nes autiņā ietītu pēdējo grasi uz

tiesas māju, iet pa putekļaino ceļu, pa jauko, mīlīgo dabu un cer

un mīl un dzīvo. — Otrās virknes gleznas katra par sevi no-

šķirta: Bildes tautas dziesmās, No mazam

Zemnieku stāsti
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dienām, Pazudušais dels. Pirmā ir stāsts par bāre-

nīti (Maza biju, neredzēju). No mazam dienam ir drūmaglezna:

Spricīša sirdsprāts ir Jauns no mazam dienam; bet ari matē Aža

ir jauna, māca liekuļot, melot. Gala iet visi boja: ir mate, ir

bērni, ir tēvs. Bet māte ir viscaur dzīvs cilvēks. Ta zog un

melo un spītē un —- mīl. Ļauna, nekrietna mate, bet tomēr

māte. Tāds pat pesimisms atrodams Pazuduša dela. Viņš, no

mājām izstumts, ko iemanto sveši ļaudis, mētājas no vienas

malas otrā, novārgst, saslimst, mirst

Deviņdesmitajos gados Apsīšu Jēkabs piedzīvo ļaikus, kad

sāk valdīt virziens, kas viņam pretīgs.
_

Viņa ideāli sadrūp,

kristīgās ģimenes un maju pamati sašķobās. Un viņš brīdinā-

šanas nolūkā tēlo lietas, kas satricina veco latviešu maju. Viņš

rāda, kā mājas iedzen spekulantu, izsūcēju nagos (Pazudušais

dēls); viņš turas pretī aiziešanai uz pilsētu (Uz pilsētu): viņš

rāda, cik grūti ir no dzimtenes aizgājušiem, kad tiem nav savas

baznīcas (Latvijas malā).

Sadzīves pirmajās rindas nākusi nevien cita, bet ari citada

paaudze, kas radusies citādos apstākļos, pabalstās uz citam ap-

rindām un piegriežas citādiem mērķiem._
Apsīšu Jēkabs vairs nav radošs mākslinieks. Viņš tulko

Andersena pasakas, sakārto savus rakstus, uzzīmē savas at-

miņas. Šīs ietveras uzzīmējumos Veca bazniciņa (1897)

un No bērnības brīnu md ar z a (1902—1903). Tie ir

interesanti laika dokumenti un vērtīgi biogrāfiski materiāli.

Vēl nāk klajā daži Apsīšu Jēkaba stāsti, to starpa_ At-

mests (1902), skati no veca, atmesta skolotajā dzīves gājuma,

Vienu gadu Upmalos (1903), kur tēlotas attiecības starp

nolaidīgu pusgraudnieku un māju īpašnieku jeb kungu.
_

Dažādus sadzīves jautājumus apskata_ Apsīšu Jēkabs no

kristīgi nacionālā viedokļa Vēstulēs iz tēvijas (1885—1895).

Pavisam viņu septiņpadsmit. Pēdējā no tām viņš attēlo ceturto

vispārējo dziesmu svētku iespaidus.

Apsīšu Jēkaba valoda vienkārša, daiļskanīga, skaidra.

Par to viņš vienumēr rūpējies nevien savos darbos, bet daudz

rakstījis ari par valodniecības jautājumiem vispār gan perio-

dikā, gan speciālos zinātniskos izdevumos (Rīgas latv. biedr.

zin. kom., Filologu biedr. rakstu krājumos v. c). Vairākus

praktiskas dabas valodas jautājumus piemēros viņš iztirzā rak-

stos, kas sastopami grāmatā Kā man rakstīt? (1927). Ap-

sīšu Jēkabs izteicis savas domas ari par audzināšanu un citiem

jautājumiem. Dalu savu apcērējumu par audzināšanu viņš ap-

vienojis grāmatā Uz ko audzināt (1900). Par saviem

senčiem interesēdamies, viņš iedziļinās vecos dokumentos par
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savu dzimteni, ko izdod grāmata No Lizuma senatnes

(1928).
Ka daiļdarbus, tā pārējos rakstus viņš pats sakopoja un lai-

da nesen klajā, nosaukdams tos vienkārši Apsīšu Jēkaba

Raksti (1—IV, 1924—1925). Pirmajā sējumā kā ievadam te

viņš sniedz ari īsu pārskatu par savu dzīvi un darbību (paš-
biografiju). Reizē ar Rakstu sakopojumu sāka iznākt un no-

slēdzās viņa tulkotās Andersena Pasakas (I—VI,
1924—1926). Kā viņš pats pēcvārdā atzīmē, šo rakstnieku viņš

bija iemīļojis jau jaunībā un cienīja to līdz savam mūža vakaram.

Literatūra. Teodora A. J., Tautas rakstn. 1913, 129—146.

— Annas Bērzkalnes Apsīšu Jēkaba Andra tēvs un radniecīgie Po-

ruka tipi, Latvijas Vēstnesis 1922., 25. febr. un 11. marta nros. —

A. Baltpurviņa Apsīšu Jēkaba piemiņai, Latvju Grāmata 1929.,

4. burtn.

2) DOKU ATIS.■ ■
dās latviešu literatūrā

rakstnieki, kas atsakās

no katras tendences,
kas negrib būt ne mo-

rāles, ne kristīgas ticī-

bas, ne nacionālisma

sludinātāji, bet kas ar in-

teresi, mierīgi aplūko dzī-

vi, cilvēkus, notikumus,

dabu. Viens no tādiem ir

Doku Atis. Ja par Ap-
sīšu Jēkabu jāsaka, ka

viņu rakstnieka darbā

traucēja tas, ka sāka pa-

rādīties cita, viņam pretī-

ga tendence, tad Doku

Atim bija par traucēju-
mu prasība pēc tenden-

ces vispār.

Doku Atis dzimis 16.

(4.) janvārī 1861. g. Dzel-

zavas Muceniekos, ap-

meklējis divi ziemas vie-

tējo pagasta skolu un pēc

tam trīs gadus Cesvaines

93. att. Doku Atis

draudzes skolu. Tad viņš palika par skolotāju un darbojas par

palīga skolotāju Dzelzavas pag. skolā deviņus gadus
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(1878—1887), strādādams pie tam, īpaši vasaras, mājas ari lauku

darbus.

Dzīvodams savā dzimtenē, Doku Atis sāk interesēties par
literatūru. Viņš lasa, kas nāk rokā. Sevišķi viņam patīk Kau-

dzīšu Mērnieku laiki un Mātera raksti; viņu še pievelk tēlojumi
un humors. Bez tam viņš iepazīstas ar klasiķiem: Šekspīru,
Goti, Šilleru. Mīļi viņam vācu dzejnieki Lenavs un Heine.
Viņš sak ari pats rakstīt. Sīkus darbus, pa daļai tulkojumus,
viņš iesuta Mājas Viesim. Viņš saņem no M. Viesa vadītāja,
humorista Laubes Indriķa, vēstuli, kurā atzītas viņa humorista

dāvanas, kas šur tur uzmirdz viņa mēģinājumos. Paklausīdams

vietējā mācītāja pamudinājumam, viņš ar dažiem rakstiem pie-

dalās ari Latviešu Avīzēs. Arvienu vairāk ievingrinādamies,
viņš ķeras pie plašākiem darbiem. Rodas viņa stāsti: Biedrības

svētki (Austrums 1889), Divas Jāņu dienas (Austr. 1890), Vec-

tēvs_(Austr. 1891), Paugurieši (Austr. 1893), Krišs Laksts (Dien.
Lapa, ari grāmata 1893).

Šos darbus Doku Atis pastrādā šauros, trūcīgos apstākļos,
dzīvodams, darbodamies gan skolā, gan mājās. Tikai laiku

pa laikam viņš tiekas ar centienu un domu biedri, dzejnieku
Augustu Kažoku, ari dzelzavieti. Pēdējam semināru apmeklējot,

pāris vasaras pie viņa padzīvo vēlākais filologs Kauliņš, kas

tāpat tiekas ar Doku. Citādi dzīve norit vienmuļīgi. Grūtais
darbs un āpstākļi sagrauž ari veselību.

Par Doka dzīvi Dzelzavā raksta Saulietis (D. A. rak-

sti, VII lp., A. Gulbja izdev.): „Bet ne tikai klasē vien pie skolē-

niem viņam darbs: — svētdienās viņš māca dziedātāju kori, pie-
dalās priekšlasījumu vakaros vietējā sātības biedrībā (kas vēlāk

iznīka), izrāda teātri
— ar vārdu sakot, dara visu, ar ko cerē vai-

rot gaismu. Tā viņš saprata savu uzdevumu. — Un to visu par

tiem pašiem 90 rubļiem gada algas! — Cietumam līdzīgs kamba-

rītis ar tādu mazumiņu gaisa, kā īstos bada gados, pārtikšana pa

lielākai daļai no tējas un maizes, neatlaidīgais darbs deviņus ga-

dus no vietas — tie pamazām saēda jaunā ideālista veselību, tā ka

no ta laika viņš vairs nekad nejutās īsti vesels."

Kad viņa draugs Augusts Kažoks pāriet uz Ropažu drau-

dzes skolu par skolotāju, viņš aicina pie sevis Doku. Še Doku

Atis darbojas no 1892. gada janvāra līdz 1893. gada pavasarim.
Šai laikā viņš saraksta savu labāko darbu Mans dzīves rīts,
bez tam Uz bērnu bērniem un Drupaliņas no Ropažu dzīves.

1893. g. (šai pašā gadā mirst Kažoks) Doku Atis pāriet uz Inču-

kalna muižu par ekonomijas rakstvedi. Jaunais virziens rakst-

niecībā, kas visādā ziņā prasa tendenci un idejas, nesaskan ar
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viņa māksliniecisko īpatnību. Viņš iekļūst apstākļos, kas viņam

paņem gandrīz visu laiku, tā ka viņam nav iespējams ķerties pie
plašiem literāriskiem darbiem. Viņš vēl uzraksta dažus humo-

ristiskus dzejoļus, ko iespiež Alūnāna un Zvārguļa Zobgaļa

kalendāros, Dienas Lapā un citur, ari dažus stāstus (Sirds ap-

ziņa Mājas Viesa Mēnešrakstā, Mākslinieks Pēterburgas
Avīzēs). Krūšu vājībai pieņemoties, viņš 1903. g. augustā at-

stāj vietu un iet veseļoties uz tēva mājām. Bet ir par vēlu:

14. novembrī viņš uz mūžu aizdara savas acis. 21. novembrī

viņu paglabā Dzelzavas kapos, kur skolu jaunatne viņam uz-

stāda 1922. gadā glītu pieminekli.

Doku Atis ir viens no vislabākajiem latviešu

humoristiem. Ar sirsnīgu labsirdību, ar skaidru aci, kurā
dažreiz pamirdz gan ari asara, viņš visu aplūko un par to klusi

pasmaida. Ja ari kādam tās vērtības nav, ko viņš pats iedo-

mājas, vērtīgs tas tomēr kā aplūkojamais priekšmets. Ja ari

sīki tie mērķi, kas kādam acu priekšā, tomēr pievilcīgi redzēt,

kā viņš tiem seko. Lūk kārtīga gruntnieka laimes brīdis: „Kad
tev brangas, pienīgas govis vakarā lēnām ielīgo no ganībām

sētā, un tu pats, sētas vidū nostājies, rokas bikšu ķešās sabāzis,
mierīgi stāvi un noraugies, kā viņas viena pakal otrai kūtī

iestorē, katra pie savas siles, kur jau mīksta sulota barība

priekšā, un tu klusām pats pie sevis saki: Tās visas man pieder,
— tad taču tu esi laimīgs!"

Ari dabā Doku Ata humors iemet savus vizuļus. „Saule

vairs nespiež tik karsti. Laiks ir gluži rāms, debess zila. Tāds

ir, ja skatāmies gaisā. Bet paraug uz noras: kas tur dzeltenu

puķīšu! un gandrīz vai uz katras skaists, raibs tauremts: pa-

bauda, pabauda un tad lido līgodamies uz otras,"

Tāpat ari tanīs dzejoļos, kam l i r i s k s raksturs, ienes hu-

mors svaigas vēsmas. Doku Atis tēlo vakara noskaņas (Vakara).

Viņš bauda mieru pēc karstas darba dienas, sēž skaista dabas

klēpī; visur rāms; kurkst varde; divi meitas gaišiem matiem

iet uz māju; viņpus dīķa sunītis rej un spārdās; pa zariem skrien

lakstīgalas dziesma; saldas jūtas pārņem sirdi.

Nu paliek kluss, ir koku lapas klausās,

Ir lakstīgalas aptur savas balsis ...
Tur viņa parka stūrī, smalku muti,

Nu muižas kēksa dzied par mīlestību.

īsto veidu savām radītāja spējam Doku Atis uzgāja vēlāk.

Sarežģīts stāsts, ko viņš atrada priekša, viņam nebija piemē-

rots. Tāpēc viņa Dzelzavā rakstītajiem garajiem stāstiem īstā

Zemnieku stāsti



Astoņdesmitie gadi

352

vērtība humoristiskos tēlojumos, personu savādību apzīmēju-

mos, ne darbības gaitā un izturētos raksturos. Ari sarežģīju-
miem par pamatu vecā šablone: labie un ļaunie dabū galā katrs

savu algu.

Stāstam Paugurieši par paraugu derējuši Mērnieku

laiki. Tas ir vesela novada raksturojums sakarā ar skolotajā

vēlēšanām. Prātā paliek runas vīri Irgains, Stagains un Greiz-

boms, kas cits citu pabalsta. „Kad Irgains sacīja: nē! tad Sta-

gains jau bija divreiz sacījis: nē! un kad Stagains sacīja: ja!

Irgains sacīja divreiz: ja! Visās lietās viņiem bij iespējams

vienoties, jeb, pareizāki sakot, visās lietās Irgains spēja Sta-

gaiņam padoties, tik vienā lietā vien ne, proti: Irgains pastā-

vēja uz tam, ka balti ģērētas aitādas bikses esot labākas! Sta-

gains turpretim atkal, ka sarkani ģērētas esot labākas!"

Krišs Laksts ir stāsts no klaušu laikiem. Ari tanī ar

humoru bagātas vietas. Laksts muižas tētiņš, kas jau 37 gadus
vecs stāv lauku vidū, rokas sānos saspraudis kā pods diviem

kliņķiem, līkā maizes kūja pār roku, un čamda ļaudis pie darba.

Vēlāk Doks atmet sarežģījumus un patur acīs tikai per-

sonas un gadījumus svabados sakaros. Nu var viņa humors

pilnīgi apgaismot katru priekšmetu un tos mierīgi virknēt kopā.
Pēc Vectēva viņš saraksta Mans dzīves rīts un dod ir

bērniem, ir pieaugušiem pārdzīvot viņu dienu laimi. Tur sva-

rīgs viss: ir vectēva nūja, ir vecmātes puriktiņas uz deguna.
Ari pantos sniedz Doku Atis dažas zīmīgas, neaizmirstamas

ainas. Brāļu būšana ir tā, ka bagāts saimnieks liek savam ve-

cajam, nespēcīgajam brālim uzzeltīt, kad šis ielaidis cūkas ru-

dzos, bet atlīdzības par skādi neprasa; vecais brālis varētu

sūdzēt, bet: — brāļu būšana. Traka blēdība iznāk, ka Sīmanis,
kas dabūjis no muižas zirgu un solījies par to atstrādāt, neat-

brauc divi nedēļas un vēl divi, un kad nu iet mantu uzņemt, ir

zirgu pārdevis un pats nomiris.

Literatūra. Doku Ata raksti. Ar autora ģīmetni un

A. Saulieša biogrāfisku apskatu. Rediģējuši A. Saulietis un P. Doka.

A. Gulbja apgādībā. (Cenzūras datums 1904.) —A. Saulieša D. A.,

biogrāfiski-kritiska studija, Vērotājs I, 633—701. — Vizuļa D. A.,

literārisks raksturojums, Rīta Skaņas 11, 51—61. — Doc. J. Kauliņš,

Atmiņas par Daku Ati, Latvju Grāmata 1928., 3., 162. —
Doku

Atis, Kopoti raksti. Divos sējumos. A. Gobas biogrāfisks ievads,

piezīmes un redakcija. Rīga 1928.

3) PURAPUĶE. Ari Purapuķe dzīvoja un darbojas šauros

apstākļos, kas vīnu noveda kapā nelaikā. Ari viņš skaidri un
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dzīvi notēlo šīs šaurās dzīves skatus, bet viņā stipri darbojas
ari fantāzija un tendence. Ja citi viņa laika biedri, jaunam,
straujam virzienam uznākot, apklusa, vai gāja tam garām, tad

Purapuķe visu krūti stājās tam pretī. Viņš parādās par spilgtu
tendences rakstnieku. Bet viņam tik ievērojamas dāvanas,
ka viņš ar visu to rada vērtīgus literāriskus darbus.

Jānis Purapuķe kalpa dels, dzimis Lindes-Birzgales Muce-

niekos 1864 g Paskolojies dažās pagasta skolās, viņš 1879. g.

iestājās Baltijas sko-

lotāju seminārā Rīgā.
Par skolotāju viņš

strādāja Stukmaņos
(Pļaviņās) un no

1884. līdz 1901. g. par

pārzini Skrīveru pa-

gasta skolā. Gan

skolā, ganrakstniecī-

bā nemitīgi būdams

darbīgs, viņš sabo-

jāja savu veselību,
bet ari iedzīvojās tik

tālu materiālos lī-

dzekļos, ka varēja

iegūt par īpašumu
Aizkraukles Ignatu
mājas. Neveselības

dēļ no skolotāja dar-

ba atvaļinājies, viņš
pārgāja dzīvot uz sa-

vām mājām. Še viņš
mira 17. (4.) novem-

brī 1902. gadā.

94. att. Purapuķe

Pirmie Purapu-
ķes raksti, humoristiska satura, iespiesti Rotā. 1887. gadā viņš
izdeva jocīgo kalendāru. Plašāk pazīstams viņš tika ar savu

stāstu Leišu svētbilžu griezējs, kas nāca klajā
Austrumā 1889. g.

Stāsts Leišu svētbilžu griezējs norisinās Lietavā, ar kuras
dzīvi Purapuķe bija iepazinies, uzturēdamies pie sava brāļa Kaunas

guberņā. Stāsta galvenā persona ir Juzis, leišu puika, kas zosis

ganīdams sāk izgriezt svētbildes, tēlus. Ar to viņš tiek ciemā pa-

zīstams un ievērots. Griezēja darbā viņu kādreiz ganos pārsteidz

vietējā muižnieka meita Marija. Abi bērni nogrimst saruņās un
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izstāsta viens otram visus dzīves sīkumus. Viņi iedraudzējas un

daudzkārt satiekas. Bet vēlāk viņiem jāiet katram savi ceļi. Ju-

zis nonāk klosterī un kļūst par slavenu mākslinieku; Marijai pret

savu gribu jāapprecas. Pēdīgi viss iznāk labi. Marijas vīrs no-

mirst: ceļodama viņa nejauši satiek Juzi. Viņu laimei nekas vairs

nestāv ceļā.

Drīz naca klaja Purapukes stāsti sakopojumos ar virs-

rakstu Latviešu onģinalraksti. No tiem parādījās 1891. g.:

Humoreskas un stāsti, Bez paraksta, Vecpuisis priekos un bē-

das; 1892. g.: Divi draugi, Pasaules lāpītājs.

Šie darbi pieder pie Purapuķes pirmā darbības laikmeta.

Redzam darbojamies rakstnieku, kam ievērojamas tēlotāja spē-

jas, bagāta fantāzija, īsts humors, bet kam trūkst mākslinieka

disciplīnas. Viņš par katru cenu cenšas iegūt populāritāti. Iz-

justiem tēlojumiem pievienojas fantāzijas darinājumi, kas noved

pie neizprotamiem un neticamiem pārsteigumiem; humors vie-

tām pārvēršas par rupjiem, zemiem jokiem.

Pasaules lāpītajā priekšvārda vieta liktajā Atklāta vēstule

Purapuķe saka:
„... jel nemeklējiet šinī gabalā ciešus ideālus,

nemaldīgus, nelokāmus karakterus, bet ikdienišķus, vājus cilvēci-

ņus, kuru rīkošanās bieži notiek bez kādas ciešas pārdomāšanas,
tik vienīgi aiz acumirklīgiem iespaidiem jeb apstākļiem. Nepra-

sāt ari ļoti stingra sakara: esmu lūkojis rakstīt tā, kā dzīvē no-

tiek." Starp citiem šai grāmatā tādi skati: bērni sāk kauties un

plūkties; sievas metas vidū; iznāk neaprakstāms mudžeklis, kam

vecais Mētriņš dara galu ar to, ka uzmauc savai sievai ūdenī sa-

mērcētu kuli galvā. Plūkšanās aprakstīta Purapuķes stāstos vai-

rākkārt. Viņš to dara ne bez veiksmes, tā piem. meistariski attē-

lots skats, kā (Sieviešu ienaidniekos) plūcas muižkunga gailis ar

vftgares gaili. — Purapuķem ir ari cita veida humors, smalks, dze-

jisks. Viņš, piem., stāsta par Daugavu, kā tā viz. „Patiesi jauki

redzēt, bet vēl patīkamāki dzirdēt, kad dzejnieks, no šī jaukuma

aizgrābts, stāsta, ka tur sudrabs tekot. Ak, nedod Dieviņ! ja tas tā

būtu, tad otra rīta ta droši butu tukša, žīdi būtu visu aiznesuši

pa nakti."

Ap deviņdesmito gadu vidu redzam Purapuķi karstas cīņas

ugunīs. Viņš raksta Baltijas Vēstnesi, ko tai laika vada A. Ve-

bers, pret Jauno strāvu" ievadrakstus, pamācības, satiras. Viņš
laiž tautā ari plašus stāstus, kuros apkaro šo parādību. Nāk

klajā viņa tendences stāsti: Jaunā strāvā (1895), tad Sieviešu

ienaidnieki (Balt. Vēstnesis 1897, 145—206 nr.), Mūsu modernās

jaunavas. Jauna strāva Purapuķe pastāsta, ka augstākas

meiteņu skolas skolniecēm nāk rokā Zudermaņa raksti un ka
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vienu no skolniecēm tie noved postā; viņas biedrene, kas Zuder-

maņa lektiru pārtrauc, laimīgi apprecas. Romāns Sieviešu
ienaidnieki merķe pret sieviešu emancipāciju. Tas ir sa-

režģīts mīlestības stāsts, kas beidzas ar to, ka visi «sieviešu
ienaidnieki" apprecas.

Pēdīgi Purapuķe latviešu literatūru apbalvo nopietniem
vērtīgiem stāstiem. Pec labi novērotām un veikli notēlotām
ainām Pārspēts ienaidnieks, Āitiņ, bē! Divi slimnieki (visi Balt.
Vēstnesī 1901) v. c, iznāk Savs kaktiņš, savs stūrītis zemes

(Balsī 1898 g., Der. grām. nodaļas izdevumā 1904. g.), Spieķis
un divi suņi (Austruma 1900. g., Der. gr. nod. izdevumā 1910. g.).

Stāsta Savs kaktiņš, savs stūrītis zemes no-

tēlojas latviešu arāja neizdzēšamie ideāli, nelokāma griba, ne-

piekausejama darba spēja. Viņš grib tikt pie sava zemes stū-

rīša. Tas viņos laikos nebija panākams vienā dienā. Zelmeņi,
kalpu ļaudis, galā tiek pie sava zemes īpašuma Vilku tīrelī, no-

hž, uzplēš to, uzceļ tur mājiņu. Tā ir sīksta, nemitīga cīņa, kas

turpinās dienu pa dienai ilgus gadus, kamēr pie tam tiek.

Zelmenis ta doma par zemi: „Viņa sakrājas tavs darbs, tavi

sviedri un tavas asaras, sakrājas un tiek uzglabāti, lai vēlāku tev

pasniegtu pelnīto atmaksu. Nē, zeme ir svēta! Gan reizēm viņa

pārbauda cilvēka pacietību un izturību, bet galā nekad neaizmirst

atalgot čaklību. Un gluži tāpat, kā viņa atalgo čaklību, tāpat viņa

atriebjas tiem, kas viņu nicina un apsmej. Zeme ir svēta! un ne-

viens patiesi krietns cilvēks neies ar viņu bojā. .. Visi pasaules

dārgumi nav tik daudz vērts, kā apziņa, ka tev ir sava dzimtene,

sava tēvija, sava pastāvīga mājas vieta: ka tev ir zināms, kurā

kaktiņa tu uzkārsi šūpuli, kura stūrītī tev izraks mūža bedri."

Nevien jāliec mugura darbā, bet ari daudz kavēkļu un šķēr-

šļu jāpārvar, pirms tiek pie mērķa. Bet ja nu tas sasniegts, vēl

cīņas un pārbaudījumi nav galā. Tikai pa vairāk paaudzēm būs

arāja sēta pienācīgi iekārtota un druvas apkoptas. Zelmeņa
dēls pārved laisku vedeklu, saimniecība iet atpakaļ. Pēdīgi

jaunais pāris noslīkst. Bet vecā māte audzina dēla dēlu par

māju mantinieku. Viņi noskaita lūgšanu pie aizgājēju kapa. Un

Vilku tīreli uzplaukst dienu no dienas vairāk. — Purapuķe še

atsakās no raibiem sarežģījumiem un pārsteigumiem, bet tēlo

mierīgiem, vienkāršiem, lieliem vilcieniem zemnieka nopietno
gaitu.

Stāsts Spieķis un divi suņi rāda laba, sirsnīga cil-

vēka dzīves traģiku. Asnītis nespēj iegūt laimi, nekas viņam

neizdodas; neviens cilvēks viņa nemīl, neviens viņam nepie-

ķeras. Vienīgais labvēlis viņam dzimtkungs, kas viņu iecel par
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Virgas aitu ganu. Tikai savu kustoņu vidū Asnītis jūtas labi;

viņš ar tiem sarunājas, tie viņam pieķeras. Bet muižā nāk jauni

valdnieki. Tie atrod par derīgu aitu baru pārdot. Pēdējs skats:

Pie Lejas krogus stāv liels bars baltu aitu. Tām blakām divi

pelēki suņi. Smidzina lietutiņš. Iznāk no krogus Asnītis. Ai-

tas to aplenc, suņi slienas pie kājām, smilkst un skatās acīs. Tad

iznāk no krogus divi plūdaiņi vīrieši, uzsauc Asnītim, lai beidz

niekoties un lai dodas uz mājām. Bet viņam taču māju vairs

nav. Dzinēji iekliedzas, cērt pātagām. Bet aitas nešķiras no

sava gana.Tad tām jāiet tomēr. Stāv Ansītis ceļmalā un skatās.

Tur aizdzen viņa mūžu. Suņi tup sava kunga priekšā un smilkst.

Slapjuma lāses nokrīt gar kustoņu galvām. Spieķis un divi

suņi — tas mūža pēdējs panākums.

Literatūra: Kaudzītes Matīsa Purapuķe, Atmiņas etc.

11., 277, Rīgā, 1924.

4) LERCHIS-PUŠKAITIS. Ne apskatīt un tēlot tautas

dzīvi bija Lercha-Puškaiša īstais uzdevums, bet krāt kopā tau-

tas tradicijas. To, ko ļaudis stāsta no seniem vai neseniem lai-

kiem, ko atrod par ievērības cienīgu ari patlaban pārdzīvojamā

laikā, Lerchis uzraksta. Mākslas daudz tur nav vajadzīgs, bet

dzirdīgu ausu un siltas sirds. Un šīs lietas Lerchim-Puškaitim

Ansis Lerchis, kas vēlāk pieņēma rakstnieka vārdu Puš-

kaitis, dzimis 2. septembrī (21. augustā) 1859. gadā Talsu Cīruļu

mājās, kur viņa tēvs bija saimnieks. Talsos dažās vācu pirm-
mācības skolās pamācījies, viņš 1874.—1877.g. apmeklēja Talsu

apriņķa skolu, kuras kursu nenobeidza. Pats sagatavodamies,

viņš 1879. g. nolika kā eksternis Irlavas seminārā skolotāja eksā-

menu un bija Annenieku, pēc tam Džūkstes-Pienavas pagasta
skolā par palīga skolotāju. No 1883. g. viņš darbojās par skolas

vadītāju Džūkstes-Lancinieku skolā.

Lerchis-Puškaitis daudz darījis savas apkārtnes izkopšanai
un Džūkstes sabiedriskās dzīves veicināšanai par labu. leie-

dams skolā, kas patlaban bija uzcelta uz plika pakalna, viņš
visas trīs pie tās piederošās pūrvietas drīzā laikā pārvērta par

jauku koku dārzu. Kopā ar savas apkārtnes iedzīvotājiem viņš
ierīkoja skolā visiem pieejamu grāmatnīcu un bija viens no

Džūkstes zemkopības biedrības dibinātājiem. Uz viņa ierosi-

nājumu un viņa vadībā biedrības nama apkārtni apdēstīja pēc

viņa izstrādāta plāna visādiem kokiem. Akmeņains, bedrains,
pliks zemes stūris tika pāris gados par kupli aplapotu zaļumu

vietu, kas pastāvēja no parka, ķiršu, bišu, ābeļu un bumbieru
dārza. Kādu akmeni uzcēla par piemiņas zīmi.
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Parka aprakstā Lerchis saka: „Tai akmenī iekala: Parks

dēstīts 1895.—1897. un viņu tai vietā, kur varbūt tūkstošiem gadu

gulējis, atkal izcēla stāvus un nolika uz daudz gadiem, bērnu bēr-

niem parkam it kā par sargu, par piemiņu. Akmenim aiz muguras

auga maza priedīte vīra garumā; to atstājām par piemiņas akmeņa

dekorāciju, lai priedīte aug un šo akmeni apēno uz gadu gadiem.

Varbūt, ka pēc simts un pāris simts gadiem šī tagadējā priedīte

baļķa resnumā vēl liecinās par 1895. gadā stādīto parku un bērnu

bērniem vēstīs, ka reizi džūkstnieki-pienavnieki mācēja kopoties,
vienoties un uz teicamu darbu roku sniegt."

Ap 1900. gadu Lerchis saka nopietni slimot ar krūtīm, jo-

projām izpildīdams savus amata pienākumus, neatsacīdamies

ari no sabiedriskiem un literā-

riskiem darbiem. Viņš mira 29.

(17.) martā 1903. g. un tika pa-

glabāts Džūkstes kapos, kur vi-

ņam uzcēla pieminekli.

Lercha-Puškaiša galvenais
darbs rakstniecības laukā ir vi-

sa latviešu tautas pasaku un tei-

ku krājuma sakopojums. Tei-

kas izlietodams, viņš sacerēja

stāstu par Kurbadu. Turēda-

mies pie tautas pasaku parau-

giem, viņš sarakstīja pats pasa-

kas un fābulas. Pa dajai pēc

tautas nostāstiem viņš sniedza

stāstus.

Kā latviešu tautas

pasaku un teiku krā-

jējs un sakopotājs Ler-

chis-Puškaitis pastrādājis lielu

darbu un ir savā ziņā stādāms

blakām Baronam, latv. tautas

dziesmu sakopotajam. Pie šī

uzdevuma viņš ķērās bez ie-

95. att. Lerchis-Puškaitis

priekš sagatavota plāna, pat bez attiecīga nodoma. Savus skolas

darbus strādādams, vēsturi mācīdams un ari par latviešu se-

natni un ticējumiem skolniekiem stāstīdams, viņš meklēja pec

vielas latviešu tradicijās. Viņš sadabūja pasakas, lasīja skol-

niekiem priekšā un izlietoja rakstu darbiem. Ari skolnieki pie-

nesa pasakas, un krājums auga. Lerchis sāka apklaušināties

pēc labākiem pasaku teicējiem, gan aicināja tos pie sevis, gan

Zemnieku stāsti
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gāja pie tiem mājās, atlīdzinādams viņiem dažreiz ar naudu.

Dažus gadus tā strādājot, varēja sākt domāt par krājumu iespie-
šanu. Pirmās trīs daļas Tautas pasaku iznāca li. Alūnāna ap-

gādībā 1891. g. Turpmāko dalu izdeva Lerchis-Puškaitis pats sa-

viem līdzekļiem un cieta zaudējumus. Par tālāko dalu iespiešanu

rūpējās li. Visendorfs un Rīgas latv. biedrības Zinību komisija.
Pa tam Lerchis-Puškaitis bija apņēmies sakārtot un izdot it

visas latviešu pasakas, ari tās, kas citur krātas vai iespiestas.
Piektā pasaku dala iznāca 1894., sestā 1896. g. Ap 1900. g. viss

darbs bija lielumā pastrādāts. Bet iespiešanai nebija līdzekļu.
Uz K. Mūlenbacha ierosinājumu, kas ceļodams bija Lercha

mājās ieskatījies milzīgajā septītās pasaku daļas manuskriptā,
Zinību komisija subskripcijas ceļā sadabūja naudu un 1903. g.

nāca klajā septītā sējuma pirmā puse. Šī daļa ir sistēmatisks

darbs, kas iekārto sistēmā ari iepriekšējo daļu pasakas, kuras
tur iespiestas svabadās virknēs. Še Lerchis-Puškaitis sniedz

ievadā apcerējumu par latviešu pasakām, uzskatīdams par lat-

viešu teiku un pasaku pasaules pamatu veļus, kas nāk un iet,

uzturēdami sakarus ar apakšzemi; še pat ir ari ziņas par lat-

viešu pasaku krāšanas vēsturi un krājējiem. (Sk. 12,I
2

, 146.)
Stāstam par Kurbadu (1891) trīs daļas: 1) Dievu darbi

pirms Kurbada, 2) Kurbada vecāki, 3) Kurbada darbi. Sirmā

senatnē Likteņa tēvs nodod Pērkonam virsvadību. Pērkonam

jācīnās ar Velnu, Raganu un viņu bērniem. Dievi uzdod Laimai

par to gādāt, ka pasaulē rastos cilvēku varonis, kas karotu pret

Velnu un viņa saimi. Kurbads piedzimst no ķēves, par ko Ra-

gana pārvērtusi Laimdotu. Laima aizved ķēvi ar viņas dzem-

dēto Kurbadu pie kalēja, kas pieņem Kurbadu par savu dēlu.

Kurbads izdara visādus varoņa darbus, pārvār milžus (Koku-

rāvēju, Kalnugāzēju, Sumpurni), mirst cīņā ar Raganu un viņas
dēlu Krāvēju. — Sastādīdams Kurbadu, Lerchis nav cieši turē-

jies pie tautas tradicijām. Tanī atspoguļojas tautiskā laikmeta

tieksmes pēc mitoloģiskiem tēlojumiem.
Vairāk orīģinālitātes Lercha pašsacerētās Pasa-

kā s(I 1890, II 1891). Ari tām tautas pasakas par paraugu. Bet

tās uzrakstītas pamācības nolūkā. Ar to lielākā daļa pasaku ti-

kušas par īstām fābulām (Lapsene un bites, Ganu suns un ro-

taļu suns), daža par allēgoriju (Ļaunprātība un Labprātība),
daža par ierosinošu ainu (Ko vecais ozols pastāstīja). Valoda un

tēlojumu veids ņemti no tautas mutes, bet ne bez mākslojuma.
Lercha-Puškaiša stāsti nav izdomājumi, bet viņš tos uz-

rakstījis vai pēc ļaužu nostāstiem, vai pēc dzīves novērojumiem.

Par to, ka radušies Lercha-Puškaiša stāsti, R. Bērziņš saka

(Austruma Kalendārs 1904, 43): „Ar šiem stāstiem Lerchis rīkojas
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līdzīgi ka ar tautas pasakām, proti, viņš tos vairāk uzraksta neka

saraksta. Stāsta varoņa tēls ir dzīvojis dzīvē, stāsta pavediens pa

lielāko tiesu no likteņa jau vērpts un izlocīts. Tad Lerchis to pa-

manījis, vai tas viņam pastāstīts un nu viņš to ietērpj stāsta formā

un sūta tautās. Ja kādam bijis gadījums ar Lerchi reizē apmeklēt
Talsu apgabalu, to Lerchis droši vien ved pie Ojāra un Vodžus

kapiem un stāsta, ko viņš bērns būdams par šiem varoņiem dzirdē-

jis vai redzējis. Dārznieks Melnplauka, kurš darbojas stāstā ~kā

jūgsi, tā brauksi", ir Lercha draugs un dus Džūkstes kapos zem

paša stādītām bumbierēm, kā tas ari minētā stāstā aprādīts, kamēr

Pīlādžu Indulis vēl tagad (1903) Džūkstē staigā apkārt, jumtus

jumdams un pasakas stāstīdams. Tāļāk Ģirtā pazīstam kādu Ler-

cha skolēnu. Dzirdēdams stāstam kādu tipisku gadījumu, vai ie-

pazīdamies ar kādu sevišķu raksturu, Lerchis rakstīja savus pie-

zīmējumus, no kuriem izcēlās, kā viņš pats mēdza sacīt, stāsta

kauli, kuri vēlāk izveidojās par pilnīgiem, nogluminātiem stāstiem.

Ta cēlušies visi Lercha stāsti."

No tautas aizgūto vielu Lerchis-Puškaitis ietērpj savā tēlo-

jumā un valodā. Ari še viņš daudz ko ņem no tautas: teicienus,
gleznas, paruņas, iemetina pa tautas dziesmai. Viņa valodā tad

uzejam dažus rakstos mazāk lietotus, viņa apvidū noklausītus

vārdus (viņas tergavo; puiši palika suinamies — tiem

bija savas re g a s prātā; meitas pa ž ar g o j ā s ; tās uz tam

vien ž ū r). Tēlojumi daudzkārt izplūst; mācības vietām pārak

uzbāzīgi raugās ārā, vietām tieši tiek sniegtas. Bet īstenība,
kas stāstos izjūtama, dod tiem interesi un vērtību. Katram no

tiem par pamatu kāds īpatnējs, dzīvē nolūkots raksturs. —

Lercha-Puškaiša stāstos izšķiramas trīs vienā no tam

rakstnieks tēlo klaušu laiku, otrā sava laika vecākās paaudzes,
trešā bērnu (skolnieku) raksturus.

Klaušu laiku cilvēki ir Ojārs (Austrums 1892) un

Vodžus (Austr. 1895). — oja r s ir miesīga speķa varonis.

Viņš uznes žīda balto ķēvi ūdens dzirnavas augša, kur rudzus

izber, sagrābj lāci aiz priekšķetnām un iegrūž atmuguriski peļķe,

pavelk ragus ar septiņām mīstīklām un septiņiem puišiem pa

pliku zemi, pārcel Talsos tirgus uzraugu par_žogu Hendzeļa

dārzā. Viņa mūža laime izirst ar to, ka iecerēta līgava Maija
aiziet pie viņa brāļa Didžus, kas piemīlīgākas dabas. Viņu sa-

gūsta zaldātu ķērēji; ar kunga gādību viņš dabū denčuka vietu

pie Rīgas komendanta, nodzīvo vecuma dienas mājās sirsnīgā

satiksmē ar brāli, Maiju, viņu dēlēnu, savu krustdēlu. Klaušu

laiku apstākli sevišķi attēlojas Ojāra tēva piedzīvojumos. Pamī-

los par saimnieku būdams, viņš ir ari muižā par vagaru, aizkaiti-

na muižkungu, nedodams viņam Maiju par istabas meitu, tiek sa-

Zemnieku stāsti
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ttemts un vārdzināts cietumā. Lielskungs galā lemj katram

savu tiesu pēc taisnības. — Vodžus dēvējams par gara va-

roni. Viņš ieprecas Mežklabjos par saimnieku, ierīko rovja
vietā skursteni, uzplēš atmatas, taisa dzelzs ecēšas un ar tām sa-

strādā zemi. Apsūdzēdams Jelgavā Talsu muižas kungu, ka viņš
neatlaiž sava pagasta saimniekus uz renti, viņš zaudē mājas,
aiziet viens pats dzīvot ērbērģī meža kaktā, kopj mazo zemes

stūri, padara visus darbus pats, tur mājas kustoņus, dzīvo ar

tiem, kā ar biedriem, ar tiem ved garas valodas, sarunājas ar

zāli, dažreiz sērās nogrimdams nosēžas kaut kur un domā

cauru dienu. Šai ziņā viņš atgādina Purapuķes Asnīti (sk.
355 lp.). Uz kapiem viņu pavada daudz laužu. „Katrs taču gri-

bēja redzēt, kā to savādnieku apglabāja, kuru līdz šai dienai

neviens nebija varējis izprast: vai viņš cietsirdis, vai vientiesis,
vai mantrausis jeb loti krietns — kauču neizprotams cilvēks."

Vecās paaudzes raksturi ir: Pīlādžu Indulis,
Melnplauka, Kreimmatis. — Pīlādžu Indulis ir par ga-

nu pie dažādiem saimniekiem, ar mokām iemācās grāmatu,

apprec savu bērnības biedreni, dzīvo ar to loti saticīgi, tā ka

citi viņus apskauž, pēc sievas miršanas iet apkārt par pagasta

nabagu, bērnu mīlēts, gaidīts, uz rokām nēsāts par pasaku

stāstījumu, par nodošanos viņiem. — Melnplauka (stāstā
Kā jūgsi — tā brauksi) ir par ceļa rādītāju Pēterim Avotiņam,
kas viņa vadībā izaug par krietnu cilvēku, top par rūpīgu

saimnieku. Melnplauka raugās nopietni uz dzīvi, cilda darbu,

apkaro dzeršanu, iziet uz dzīves pārlabojumiem. Mirdams

viņš novēl 600 rubļu zemkopības biedrības pārdotavai par

labu, 300 rubļu dārza ierīkošanai ap biedrības namu, 100 rubļu
tā pagasta vietniekiem, kas izgādā, ka pagasta krogos nepār-

dod degvīnu, bet tēju. Pētera pretstats ir Ašais, kas izdzīvo

cauri tēva doto muižu. — Kreimmatis (stāstā Vientulis) top

par savādnieku, sīkstuli, noslēdzas pilnīgi no cilvēkiem, kad
nedabū iemīlēto kurpnieka meitu, kuras dēl viņš bija raudzījis
savam meistaram, iemīlētās tēvam, visādi iztapt. Sīksts bū-

dams, viņš tomēr ne grasi negrib iemantot netaisni; savā vien-

tulībā viņš stingri ievēro morāles prasījumus. „Savas vainas

— īpaši sīkstulību — viņš pasaulei rāda atklāti, saules gaismā,

bet cēlās īpašības gandrīz apslēpti ietinis miglas autā, tā kā šad

un tad tikai vēlēts šinī dzidrajā dvēseles kaktiņā ielūkoties —

tomēr būt viņš tur ir, šis gaišais kaktiņš."
Bērnu raksturi ir: Oirts, Ingus, Mikus. — Ģirts,

kas bijis skolotāja dārzā pēc ogām, atzīst savu vainu, kad

skolotājs viņa nedarbu neizpauž un nesoda. — Ingus, ko

viņa maizes tēvs kūda pret skolotāju, labojas, kad viņa biedri
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pret to uzstājas un skoļotājs viņam paliek labvēlīgs. — Mikus

ir sevī noslēgts un stūrgalvīgs pret cieto, untumaino māti, bet

vaļsirdīgs un lokāms pret laipno, lēnprātīgo tēvu, kam viņš at-

klāj ari kādu nedarbu, par kuru skolotāji no viņa nekā nevar

izdabūt. — Ar vaļsirdību un mīlestību var iegūt bērna uzticību;
turi bērnu par labu un apejies ar viņu kā ar tādu, tad viņš būs

labs, kaut ari viņš klūdītos — šādas audzinātāja atziņas izsaka

rakstnieks savos bērnu raksturojumos.

Literatūra. Anša Lercha-Puškaiša stāsti. Ar kritisku

apcerējumu par A. L.-P. no Teodora. Jelg. 1903. — Roberta Bērziņa
A. L.-P. dzīvē un darbā, Austruma Kalendārs 1904, 36—47. — Tā

paša Lerchis-Puškaitis dzīvē un darbā līdz ar viņa rakstu izlasi.

Rīgā 1928. —■Līgotņu Jēkaba Anša Lercha-Puškaiša dzimtenē, Brī-

vā Zeme 1919, 3. nr. — Kaudzītes Matīsa Atmiņas par A. Lerchi-

Puškaiti, Atmiņas etc. 11, 111, Rīgā (924.

6. ZINĀTNE

Ar nacionālo literātūru stāv sakarā tā zinātnes daļa, kas

attiecas uz tautas garīgo attīstību, uz viņas vēsturi, valodu un

dzeju. Ari tikai šī zinātnes daļa latviešu vidū apskatāmajā
laikmetā uzejama; pārējā zinātniskā darbība, zinātniskā pētī-

šana no latviešu tautas šķirta. Viņai nav savu zinātnes iestāžu,

ari skolās nemāca zinātni viņu valodā. Zinātnieki, kas no

latviešiem cēlušies, savai tautai nozūd, tā, piem., ķīmiķis Pauls

Valdens, kam pasaules slava. No otras puses, zinātni, kas attie-

cas uz latviešiem, piekopj ari citu tautu locekli, sevišķi vācieši

Ar šo zinātnes dalu nodarbojas dažas biedrības, to virza uz

priekšu atsevišķi darbinieki.

1) ZINĀTNISKAS BIEDRĪBAS. Kad izglītoti, mācīti vīri

sāka lielākā skaitā interesēties par latviešu valodu, senatni,

rakstniecību, tie pulcējās attiecīgās biedrībās. Vispirms tie

bija vācieši, kam bija pēc šādas biedrības vajadzība. Kad vi-

ņiem gribēja pievienoties pie izglītības tikušie apzinīgie lat-

vieši, izrādījās, ka tas nebija lāgā iespējams, un mācītie lat-

vieši Hihinnin nnši «uiAmc virmtniskā*; hiprlrīhn*;

a) Latviešu literāriskā biedrība (Lettisch-

Literarische Uesellschat't) jeb, kā viņa pirmajā laika latviski

devējās, Latviešu draugu biedrība, dibināta 1824. g., bija to dar -

binieku centrs, kas no vācu puses gādāja par latviešu kul-

tūru. Tiklīdz savos izglītības centienos latvieši paši saka no-

stāties uz savām kājām, Latv. literāriskā biedrība nāca ar

tiem nesaskaņā un sadursmē. Tas notika jau Mājas Viesim
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(1856) nodibinoties. Še atzīmējama mācītāja Šulca uzstāšanās

(sk. 37. lp.), sadursme ar Neikenu (sk. 146. lp.). Kad nu daži

latviešu nacionālisti gribēja 1859. g. minētajā biedrībā iestā-

ties, to starpā Dīriķis, tad viņus neuzņēma (Notikumi Latv.

atm. laikm., 13. lp. v. t.). Latviešiem pašiem pēc desmit ga-

diem savu biedrību nodibinot, konflikti turpinājās. Gan ari

daži latviešu nacionālisti ietika literāriskā biedrībā. Bet kad

viņu rīcība nebija saskaņojama ar vācu kultūras nesēju vir-

zienu, šī biedrība izslēdza no sava vidus Kalniņu, Dīriķi un

Veberu 1881. g. Lai pierādītu savu saskaņu ar latviešu na-

cionālās intelligences mierīgo darbību rakstniecībā, Latv. lit.

biedrība piesprieda tai pašā laikā godalgas Kaudzīšu Mērnieku

laikiem un Lautenbacha Zalkša līgavai.
Ar visu to Latv. lit. biedrība daudz strādājusi uz lat-

viešiem attiecināmās zinātnes laukā. Pašā pirmajā vietā mi-

nams A. Bīlenšteins, kas 30 gadus bija par Latv. lit.

biedrības priekšnieku un kura ievērojamākie darbi, grammati-

kas un Latv. tautas robežas, iznāca latviešu nacionālās atmo-

das laikmetā (sk. 12,I
2

,
347).

No 1828. gada Latviešu lit. biedrība izdeva savus rakstu

krājumus, tā sauktās Magazīnas (Magazin, herausgegeben

von der Lettisch-Literārischen Gesellschaft). Tās nesa gan

tautai nodomātus (Šaca Pirmā lasīšanas, grāmata 1844, Latv.

dziedāšanas skolas grāmata 1848 v. c), gan zinātniskus rak-

stus: Rozenbergera valodas mācību (1848, 1852), Baara (1847),

Vilumsona (1860), Krumberga (1873), Lindes (1881) v. c. rak-

stus par latviešu fonētiku, Katerfelda (1835), Bilenšteina (1885)
rakstus par latviešu tautas dzeju, Auniņa mitoloģiskos rakstus

par Ūsiņu (1881, 1905), Pūķi (1891), Napīrska un Dobnera lat-

viešu literātūras rādītājus jeb konspektus (1831, 1844, 1858,
1868), Buchholca rakstu par vecākiem latv. iespiedumiem
(1868), Dobnera par latv. laikrakstu (1872) un Bībeles latv.

tulkojumu (1893) vēsturi, sniedza vēl daudz citus rakstus, grā-
matu recenzijas, gada sapulču protokolus. Līdz 1905. gadam

bija iznākuši 20 sējumi Magazīnu, katrā parasti pa trim burt-

nīcām (gabaliem). Plašu pētījumu par šās biedrības darbību

sniedz Aronu Matīss savā grāmatā Latviešu literāri-

skā (Latviešu Draugu) Biedrība, etc. (Rīgā, 1929).

b) Zinību komisija nodibinājās pie Rīgas latviešu

bieanoas iooy. g. 10. maija. Tanī iecēla 7 ruņas vīrus, lai

tie no savas puses vēl pieaicinātu 5 locekļus. Pirmajā laikā tā

saucās par Zinātnības komisiju. Pēc kārtības ruļļa tā «apņe-

mas darboties ar zinātnības prasījumiem, gādāt par priekšlasī-
šanām un derīgiem jautājienu izskaidrojumiem izskaidrošanas
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vakaros, apgādāt derīgus rakstus un labas grāmatas, cienī-

dama labas grāmatas ar goda maksām, uzmudināt uz rakst-

niecību, sniegt pēc vajadzības un iespējas palīdzību rakst-

niekiem un augstskolu mācekļiem ..." Pie Zinību komisijas
nodibinās apakškomisijas: Jautājumu vakaru komisija, De-

rīgu grāmatu apgādāšanas nodaļa (1886), Literātūras fonds

(1899) v. c. Tā ierīko muzeju, bibliotēku, krāj tautas tradi-

cijās, etnogrāfiskus materiālus, pabalsta studentus. Zinību ko-

misijas darbība sevišķi uzplaukst no astoņdesmito gadu vidus,
kad tai Vebers par priekšnieku. No 1884. g. sāk noturēt Zi-

nību komisijas ārkārtējas jeb vasaras sapulces jūnija mēnesī,

pulcinot kopā latviešu rakstniekus, zinātniekus, darbiniekus no

visām Latvijas malām un ari no tāļākām vietām, sniedzot pār-

skatus par notecējušā gada rakstniecības darbiem, pārrunājot

jautājumus par latviešu valodu, literātūru, vēsturi, kultūru v. c.

No septiņdesmito gadu vidus Zinību komisija izdod savus

Rakstu krājumus. Pirmais krājums iznāk 1876. g., sniegdams
Kr. Kalniņa pēc Manhardta sastādīto rakstu par latviešu saules

teikām. Otrs krājums iznāk 1884. gadā un tad biežāk. Līdz

1895. g. iznākuši 10 krājumi, līdz 1914. g. 17, pēckara laikā 18.

(1926) un 19. krājums (1929). Pirmajos desmit krājumos zi-

nātniski raksti, Vebera (par ortogrāfiju v. c), Velmēs (par latv.

participiem 1885, par latv. vokālu trejādo garumu 1894),Lauten-

bacha, Kalniņa, Kažoku Dāva, Aronu Matīsa v. c. sastādīti.

Ceturtais krājums (1888) veltīts latviešu literātūras trīssimts

gadu piemiņai ar Vebera, Klusiņa, Sandera, Kundziņa rakstiem

par latviešu literātūru. Piektajā krājumā latv. tautas dziesmas,

sestajā tautas paruņas, sakāmvārdi, māņi, kāzu ierašas.

c) Rakstniecības nodaļa■ pie Jelgavas latviešu

iuuo ociivci vatuuuuco aoLuyutoiiiuu gadu beigas. Jelgavas
latviešu biedrība cēlusies no pirmā Kurzemes pagastu vecāko

kongresa, ko sasauca Jelgavā 1880. g. Par viņas dibinātāju

uzlūkojams J. Māters. Jelgavas biedrība tiecās apvienot Kur-

zemes latviešu intelligenci, atstājot Rīgas biedrību vidzemnie-

kiem. Tomēr Jelgavas latv. biedrība nevarēja sasniegt to no-

zīmi, ko Rīgas. Pie Jelgavas latv. biedrības uzdevumiem pie-

derēja sarīkot ikgadus 30. augustā Kurzemes brīvlaišanas svēt-

kus ar koncertiem, teātra izrādēm, priekšlasījumiem. Šais svēt-

kos uzstājās 1893. g. Jansons ar savu iznīcinošo kritiku par

latviešu rakstniecību. Jelgavas latv. biedrība tiecās ari pēc

rīkojumiem un darbiem, kam attiecība uz latviešiem vispār.

Tā, piem., sarīkoja ceturtos vispārējos latv. dziesmu svētkus

Jelgavā (1895).

Zinātne
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Jelgavas latv. biedrības Rakstniecības nodala rūpējās gal-
venā kārtā par latviešu tradiciju vākšanu. Tā sāka 1890. g.

izdot savus Rakstu krājumus, kuros laida klajā savāktās gara

mantas, piegriezdama vērību īpaši tām parādībām folklorā, ko

citur mazāk izcēla. Pirmajā krājumā iespiestas tautas dzie-

smu virknes, otrā (1893) — bez teikām un pasakām ierašas,

māni, izlokšņu paraugi. Citos krājumos uzņemtas leģendas,
sadzīves ainas no Latvijas vidiem. Sestajā krājumā (1901)
Pētersons sakārtojis tradicijās un māņus, kas attiecas uz lat-

viešu māti un bērniem.

2) VĒSTURE. Raksti par Baltijas senatni, kas aptver ari

Latviju, bija radušies jaunākā laikā lielā skaitā. To starpā mi-

namas Richtera, Rūtenberga, Šīmaņa, Arbuzova (1889), Sera-

fima (1898) vācu valodā sarakstītās Baltijas vēstures. Bet

visas tās patiesībā Baltijas vāciešu, šejienes valdošās kārtas

vēstures, kurās latvieši maz minēti, negriežot nekādu vērību

uz šīs tautas pārdzīvojumiem un attīstību. Ar simpātijām uz

to noskatījās Rīītenbergs, bet īpaši Merķelis, tomēr vairāk

fantāzijai vaļu ļaudami, nekā pētnieka dziņas nodarbinādami.

Šo simpātiju dēl vien viņus tautas atmodas laikmetā godam
minēja latviešu intelligence. Tikai vēl astoņdesmitos gados
latvieši bija tik tālu tikuši, lai paši sāktu pētīt savu vēsturi un

to aplūkot no sava viedokļa. Kā pirmie pie latviešu vēstures

pētīšanas stājās latvieši Jānis Reinberģis, Kārlis Graudiņš, Jānis

Krodznieks.

a) Jānis Reinberģis, dzimis Daigones Reinās, lu-

kuma apriņķī, apmeklēja lukuma apriņķa skolu un 1875. g. otrā

pusē iestājās Jelgavas ģimnāzijā. Viņa mīļākais priekšmets

bija vēsture, sevišķi raksti par Baltijas senatni. Vēstures sko-

lotājs viņu iesauca par „oraculum", jo uz jautājumiem, uz ku-

riem neviens nevarēja atbildēt, viņš atbildēja. 1880. g. decembrī

gala eksāmenu nolicis, viņš pēc pusgada aizgāja uz Maskavu

studēt tieslietas. Bet vienumēr viņš nodarbojās ari ar vēsturi.

Viņa darbību agri pārtrauca nāve: viņš mira Maskavā 4. oktobrī

(22. sept.) 1884. g. Viņu pārveda uz dzimteni un paglabāja
Daigones kapos.

Reinberģis sarakstīja monogrāfiju: Kurzemes pirmais liel-

kungs Gothards Ketlers, kas iznāca grāmatā 1885. g.
Sava darba Reinberģis mēģināja uzrādīt latviešu attīstības

stāvokli Ketlera laikā un šī hercoga gādību par latviešu sko-

lām un baznīcām.

Lai Reinberģa piemiņu godinātu, maskavnieki izsolīja

Astoodes mi t i c gadi



Zinātne

365

1885. gada janvārī Reinberģa prēmiju labākajiem lat-

viešu valodā sarakstītajiem rakstiem par Latvijas pagātni.
Maskavas latviešu pulcina vārdā izsolījumu laida klajā Brīv-

zemnieks, atgādinādams Kronvalda vārdus, ka tauta, kas pie-
mirsusi savu vēsturi, pielīdzināma nelaimīgam cilvēkam, kas

ļaunā dienā kļuvis akls un kurls, un likdams pie sirds latviešu

jaunekļiem, ka tiem svešās skolās ejot jālasa un jādibina Lat-

vijas vēsture.

Pirmais, kas ar saviem rakstiem ieguva Reinberģa prē-

miju, bija Graudiņš.

b) Kārlis Graudiņš, dzimis 28. (16.) novembrī

1864. g. 11. Taurkalnes gīrupniekos Kurzemē, skolojās Jaun-

jelgavas elementārskolā, no 1877. g. Rīgas 11. apriņķa un tirdz-

niecības skolā, no 1882. g. Rīgas politechnikas priekšskolā.
1884. g. septembrī viņš iestājās Rīgas politechnikas inženieru
fakultātē. Viņš nodarbojās ari ar vēsturi un statistiku, šais aro-

dos laizdams klajā rakstus. Turpmāk viņš nodevās vienīgi

literariskiem darbiem. 1891. g. viņš vārīgi saslima ar krūtīm

un aizbrauca veseļoties uz Sērenes Pungām, kurp viņa vecāki

bija pārgājuši dzīvot. Atveseļojies, viņš pārgāja uz Jelgavu

par avīzes Tēvijas faktisko vadītāju, izpildīdams no 1899. g.
ari darbveža vietu Lauksaimniecības biedrības Krāj- un aiz-

devu sabiedrībā. Viņš mira 22. jūlijā 1915. g.

Reinberģa prēmiju Graudiņš izpelnījās 1885. g. ar rakstiem

Senais latvietis un Latviešu zinicas, kas iespiesti Balsī 1886. g.

Vēlāk viņam piesprieda godalgu par rakstu Pagājušu laiku at-

miņas, kas ar virsrakstu Svarīgākie zemnieku likumi no 18.

gadu simteņa iespiests Austrumā un Balsī 1887. g.

Statistikā viņš nodarbojās, Latvijas un latviešu dzīvi iz-

pētīdams un izskaidrodams. Viņš sarakstīja garākus rakstus

(Balss 1887), salīdzinādams 1881. g. ļaužu skaitīšanā dabūtos

skaitļus ar citām statistiskām ziņām par Latviju un Baltiju.

Vairākos rakstos par latviešiem Vidzemē, Kurzemē un Ar-

baltijā viņš raudzīja izpētīt latviešu izdalīšanos_ pa dažādiem

Krievijas vidiem un latviešu daudzumu, ko aprēķināja uz di-

viem miljoniem (Balt. Vēstn. 1889).

Pārskatus par dažām Rīgas latv. biedrības darbības no-

zarēm viņš sniedza rakstos: Rīgas latv. biedrības teātra attī-

stīšanās (Balt. Vēstn. 1890), Lugas, kas izrādītas uz Rīgas
latviešu biedrības skatuves (Balt. Vestn. 1891), Pārskats par

Zinības komisijas darbību no viņas dibināšanas līdz šim lai-

kam (1893).
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c) Jānis Krodznieks jeb Krūgers, dzimis 10. aprīli
(28. martā) 1851. g. Valmieras Jēros. Apmeklējis Valmieras

elementar- un apriņķa skolas, tad Rīgas guberņas ģimnāziju,
viņš studēja Maskavas augstskolā, studijas beigdams ar vē-

stures filoloģijas kandidāta grādu. No 1878.—1885. g. viņš

bija par skolotāju Rēveles guberņas ģimnāzijā, tad pārgāja uz

Maskavu. Pēc kara viņš pārnāca uz Rīgu un ieņēma valsts

archīva pārziņa vietu. Viņš mira 1. oktobrī 1924. gadā.

Rakstus par Latvijas vēsturi Krodznieks sāka laist klajā
Austrumā. Kā pirmais no tiem parādījās Kā muižnieku kārta

Baltijā cēlusies un attīstījusies (1885).

Pie Krodznieka raksta par Baltijas muižniecību Valdemārs

piesprauda piezīmi (Austrums 1885, 12 b.), ka Krodznieks tanī nav

lietojis nekādas kontroles jeb kritikas. ~laikam par daudz uzticē-

damies vācu vēsturnieku pašslavai un domādams, ka tie, caur cau-

rim ņemot, esot ļoti nopietni un bezpartejiski strādnieki un zinību

vīri." Pēc Krodznieka stāstiem, feodālmuižnieki pārvaldot Baltiju

jau 600 gadu. Valdemārs norāda, ka lielākā daļa muižnieku ie-

dzīvojušies muižās tikai vēlāk. Latviešu vēsturniekam neesot viegls
darbs kritiski apstrādāt tās ziņas, kas jāsmeļ no vācu avotiem. —

Krodznieks atbild (Austr. 1886, 2 b.), ka viņš gribējis izskaidrot

muižnieku tiesību izcelšanos, lai ar to apgaismotu ari zemnieku

kārtas likteni. Viņam nav nācies slavēt muižnieku kārtu; „viņas

darbi, neapnikušie pūliņi, vienprātība, pacietība, izmanība izlietot

jebkādu apstākli sev par labu, un pēdīgi panāktais rezultāts pats

liecina un dzied viņas slavu. Es tik varu vēlēties, ka latvieši mā-

cītos no muižniekiem, strādātu un cīstos tāpat, panāktu tādus pat

augļus dzīvē: un jo liels prieks man būtu, kad es pats vēl piedzī-

votu savas tautas uzzelšanu." Še satiekas publicists ar zinātnieku,

agrīnā tautas atmodas laika darbinieks ar vēlākā laika darbinieku.

Viedokli uz Baltijas vēsturi, par ko Valdemārs stāv, ari Krodznieks

pilnā mērā piesavinājās.

Pirmajam Krodznieka rakstam sekoja: Druskas par sen-

latviešiem (Austr. 1885), par zemgaliešiem (1886), par katoļu
baznīcu Livonijā v. c. Viņa raksti iznāca sakopoti ar virs-

rakstu Iz Baltijas vēstures Der. gr. nod. izdevumā: I. 1912.

(Kas ir latviešu vēsture? Par senlatviešiem, Par zemgalie-

šiem), 11. 1913. (Par Livonijas pirmehronikas autoru, Katoļu
baznīca Livonijā), 111. 1914. (Kura cilts pirmāk apdzīvojusi
Baltiju? Kā muižnieku kārta Baltijā cēlusies, Sigismunda

Augusta privilēģija, 1765. gads, Brāļu draudze Vidzemē v. c).

1920. g. saka iznākt Krodznieka Latvijas vēsture.

levadā viņš aizrāda uz iemesliem, kas viņu aizturējuši jau
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agrāk stāties pie latviešu tautas likteņa apraksta. Tie bijuši

nevajā, avotu trūkums, bet visvairāk „drūmā aina, kādu nāk-

tos tēlot, runājot par mūsu tautas dzīvi zem cittautiešu jūga.

Nu, paldies Dievam, likteņa rats griezies, uzlēkusi brīvības

saule, uzliesmojusi cerība, ka paši būsim kungi savā zemē,

ka paši būsim sava turpmākā

likteņa noteicēji un rīkotāji.
Tas iedvesa manī drošību, ka

laiks nācis ķerties pie tāda ne

viegla darba, dot pārskatu par

tiem gadījumiem tautas dzī-

vē, kādus mums nesusi laika

straume."

Plaša, uz nepublicētu ma-

teriālu pamata sastādīta mono-

grāfija ir Krodznieka Zem-

nieku nemieri 1841. ga-

dā (1922). Tanī celts priekšā
viens no visdrāmatiskākiem

momentiem latviešu vēsturē:

kā norisinās Vidzemes zemnie-

ku vidū kustība uz silto zemi.

Krodznieks uzskata šo momen-

tu tautas dzīvē par pamatakme-
ni mūsu tagadējam dzīves stā-

voklim, kas ierosinājis atmo-

das laikmetu, pat ieskatāms par

viņa sākumu. Materiāli, kas

līdz šim nebija pieejami, ņemti

96. att. J. Krodznieks

no guberņas valdes aktīm un bruņniecības archīva. Turpmā-

kais darbs šai pašā virzienā ir viņa grāmata Vidz c m c s

muižnieku un zemnieku adreses ķeizaram

Aleksandram 11. Rīgā 1924.

Literātūra: Teodora Vēsturnieks Krodznieks, Izglīt. Min.

Mēnešraksts 1924., 11. burtn. 512. — Jānis Krugers-Krodznicks

Latvju Grāmata 1924.. 5. burtn. 471.

3) VALODA. Latviešu valoda grieza, valodniecībai attī-

stoties, uz sevi valodnieku vērību ka tada, kas līdz ar leišu

valodu stāv dzīvo valodu starpa vistuvāk indoeiropiešu pirm-

valodai. Bīlenšteina lielais darbs par latviešu valodu (1863)

deva šīs valodas studijām jaunus ierosinājumus. Latviešu va-

loda tika par pētāmo priekšmetu dažiem zinātniekiem ārpus

Zinātne
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Latvijas. Pie tās ķeras: krievu akadēmiķis Fortunātovs Mas-

kavā, vācu profesors Becenbergers Karaļaučos, čechu pro-

fesors Zubatijs Prāgā v. c. Vēlāk ari latviešu vidū rodas valod-

nieki ar speciālu izglītību, kas virza uz priekšu pētījumus lat-

viešu valodas jautājumos. Kā pirmais no tiem minams K. Mū-

lenbachs, kas sāk darboties apskatāmā laikmetā un atstāj tiešu

iespaidu uz latviešu literāriskās valodas attīstību. Viņam bla-

kām un pirms viņa rūpējās apmierināt laikā nobriedušas, pa

lielu lielai daļai praktiskas vajadzības latviešu valodas laukā

citi darbinieki. No tiem minami Dravnieks, Stērstu Andrējs.

jeb Draviņ-Dravnieks, dzi-a) Jēkabs Dravnieks

Dravniekos, beidza 1879. g. Tēr-

batas skoltāju semināru un bija

par skolotāju Kaukāzā, Vec-Sātu

zemkopības skolā, Jelgavas Jas-

maņa bāriņu namā, Palangas ap-

riņķa skolā v. c. Vienumēr viņš

piedalījās ar rakstiem avīžnie-

cībā, no 1883. g. strādāja dažādu

laikrakstu redakcijās (Tiesu Vēst-

neša, Dienas Lapas) un bija no

1893.—95. g. par Austruma un

Zemkopja izdevēju un redaktoru.

1889. g. viņš sāka izdot Mācības

vēstules par krievu valodu. Tās

viņam deva līdzekļus 1890. gadā

atvērt Jelgavā grāmatu veikalu

un vēlāk iepirka Zīslaka spiestuvi.
Jo plaši viņš tagad nodarbojās ar

latviešu grāmatu apgādību, ar to

stipri paceldams latviešu grāmat-
niecību. 1895. g. viņš savārga un

aizbrauca ārstēties uz ārzemēm;

viņa veikals pa tam izbeidzās.

97. att. J. Dravnieks

Latvija atpakaļ pārnācis, viņš nometās dzīvot Rīgā, nododa-

mies literāriskiem darbiem. Viņš mira Rīgā 21. decembrī

1927. gadā.
Daudz un dažādus rakstus klajā laizdams, tulkodams un

sacerēdams stāstus, rakstīdams par dažādiem jautājumiem, sa-

stādīdams dažādas grāmatas, viņš padarīja ievērojamu darbu

ar savām vārdnīcām.

Vispirms Dravniekam galvenie nopelni latviešu Kon-

A s to n d esmi t i c gadi
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versacijas vārdnīcas lietā. Pirmo mēģinājumu šai

zipa viņš izdarīja pats uz savu roku, būdams par grāmatu ap-

gādātāju: viņš sāka izdot Konversācijas vārdnīcu 1891. gadā
un noslēdza 1893. g. pirmo sējumu, kas aptvēra 18 burtnīcas
(674 lp.). No otra sējuma iznāca 7 burtnīcas, kas sniedzās līdz

vārdam Kristjāns. Kad 1902. g. Zinību komisija stājās pie
Konv. vārdnīcas izdošanas, Dravnieks še atkal galvenais darbi-

nieks, būdams par Rīcības komisijas darbvedi. Vārdnīca iz-

nāca no 1904. g. līdz 1921. g. 99 burtnīcās. Pie pēdējām burt-

nīcām Dravnieks dalību neņēma.

Tālāk Dravnieks strādāja pie latviešu vārdnīcām.

Agrāk izdotās vārdnīcas, pieaugušā un pārgrozītā vārdu krā-

juma dēļ, izrādījās vēlāk par trūcīgām. Dravnieka Vācu-

latviešu vārdnīca iznāca 1910. g. (1350 lp.). Tā nodomāta

praktiskām vajadzībām. Tādā pat nolūkā Dravnieks sastādīja
Krievu-latviešu vārdnīcu, kas iznāca 1913. g. (992 lp.). Pēc-

kara laikā tās iznāca jaunā izdevumā. No jauna nāca klāt

Angļu-latvju vārdnīca (1924), pēc kādas bija nu radusies va-

jadzība. Šai laikā Līgotņu Jēkabs sāka sakopot ari Dravnieka

darbus, no kuriem iznācis pirmais sējums Raksti I (1926).
Še sakopotājs sniedz ari plašāku Dravnieka dzīves un darbības

raksturojumu.

Literatūra: Anša Gulbja Jēkabs Dravnieks, Izglītības

Min. Mēnešraksts 1928, 1. burtn. 60.

b) Stērstu Andrējs, dzimis 4. oktobrī (22. sept.)
1852. g. Vec-Piebalgas Veļķu Telviešos, mācījās Rīgas Alek-

sandra ģimnāzija, bija vienu gadu Vec-Piebalgas draudzes

skolā par krievu valodas un zinātņu skolotāju kopā ar Kron-

valda Ati, tad studēja tieslietas Pēterpils augstskolā un beidza

studijas 1881. g. Tai pašā gadā viņš sāka darboties kā ties-

lietu pratējs, piestādamies pie hoftiesas advokāta Kr. Kalniņa

par palīgu. Viņš bija par tulku pie revidējošā senātora Mana-

seina pa tā revīzijas laiku 1882—1883, vēlāk par prokurora
biedri Rēvelē 1884—1887 un Jelgavā 1887—1889. No 1889. g.

viņš nodarbojās par zvērinātu advokātu Jelgavā. leguvis Za-

ļenieku pagastā par īpašumu Kauliņu mājas, viņš pa daļai dzī-

voja tanīs. Karš izpostīja viņa īpašumu, ari veselība bija sa-

dragāta. Viņš mira Jelgavā 21. februārī 1921. g.

Bez dažiem citiem literāriskiem darbiem (Kuplejas, daži

lugu tulkojumi v. c), Stērstu Andrējs sarakstīja pirmo plašāko,

pamatīgāko grammatiku latviešu valodā: Lat-

viešu valodas mācība, sistēmatisks kurss, I. Etimoloģija 1879,
11. un 111. Sintaksa un ortogrāfija 1880. Pirms viņa bija izde-
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vuši latviešu grammatikas latviešu valodā: Fr. Mekons (1874),
Tauriņš (1877), Spalviņš (1879). Tās bija nodomātas zemākām

skolām. Stērstu Andrējs paturēja acīs skolu vecākos kursus.

Par gala nolūku viņš uzstādīja, ka latviešu valodu skolās mā-

cītu un mācītos kā zinātni. Ar Stērstu Andrēja valodas mā-

cību bija sniegta rokas grāmata ari tiem, kas ārpus skolas gri-

bēja papildināties latviešu valodā. Viņa rūpīgais darbs, kurā

ņemti paraugi no tautas dzejas un labākiem latviešu rakst-

niekiem, palīdzēja noskaidrot daudz latviešu valodas jautājumu.
Latviešu valodas izteiksmes spējas viņam bija praktiski

jāparāda tulkojot 1864. gada tiesu likumus (Ķeizara
Aleksandra II Tiesu Ustavi). Bija atvasināmi ari daži jauni
vārdi, tiesu zinātnes termini; pie tādiem pieder: aizmuguras

spriedums, blakus sūdzība, izpildu raksts v. c. Tulkojums iz-

rādījās par praktiski nepieciešamu, jo jau 1893. un 1894. g. pie-

dzīvoja jaunu izdevumu.

Tiesu likumu tulkošanas darbā Stērstu Andrējs nāca sa-

dursmē ar Bīlenšteinu, kas nevarēja atraisīties no lat-

viešu valodas agrākā attīstības posma. Bīlenšteinam Pēterpilī

esot, senātors fon Reuternsbija viņu uzaicinājis tulkot minētos li-

kumus, norādot uz Stērstu Andrēju, toreiz studentu, kas varētu pa-

darīt „melno darbu". Kad šis, uz senātora Reuterna uzaicinājumu,

bija ieradies pie Bīlenšteina un viņam rādījis jau sākto tulkojumu.

Bīlenšteins pārliecinājās, ka ar viņu kopā strādāt nevarēs: par va-

lodas īpatnību un juridiskiem terminiem nebija iespējams vieno-

ties. Bīlenšteins nu apspriedās ar saviem tuvākajiem biedriem un

tautiešiem par valodas un terminu jautājumiem un pagatavoja tul-

kojumu, ko ministrija ari lika iespiest. Tagad ņēma latviešu ju-
risti Rīgā prokurora Mjasojedova vadībā tulkojumu pārlūkot. At-

rada to par nederīgu un par to ziņoja ministrijai, kas uzdeva se-

višķai komisijai i/šķirt jautājumu. Galā Bīlenšteina tulkojumu

atmeta: lietošana nara Stērstu Andrēja darbs.

Literātūra. Kaudzītes Matīsa Atmiņas par Stērstu An-

drēju. Atmiņas etc. 11, 221, Rīgā 1924. — J. Lautenbacha Stērstu

Andrējs. Izglīt. Min. Mēnešraksts 1926., 7. burtn., 30.

c) Kārlis Mülenbachs, dzimis 18. (6.) janv. 1853. g.

KandavnieKu mežsarga mājas i>Ķ_ūtes, izglītojas Tukuma ap-

riņķa skolā un Jelgavas ģimnāzija, kur beidza kursu 1876. g.

ar zelta medaļu par rakstu darbu latīņu valodā. Tērbatas

augstskolā iestājies, viņš divus pirmos gadus nodarbojās ar fi-

lozofijas un valodniecības studijām, iegūdams atkal zelta me-

daļu par valodniecības darbu. Klasiskajā filoloģijā viņš ari

ieguva kandidāta grādu (1880) un virsskolotāja tiesības. No

Astoņdesmitie gadi
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1881. g. viņš bija par zēnu skolas priekšnieku Talsos, aizgāja

1889. g. par vācu valodas skolotāju Jelgavas ģimnāzijā, tad

(1896) Rīgas Aleksandra ģimnāzijā. Viņš mira bēgļu laikā Ve-

ravā 27. (14.) martā 1916. g.

Mūlenbachs nevien kā zinātnieks strādājis valodniecības

laukā, bet ari uzcītīgi par to rūpējies, lai latviešu intelligence

iepazītos ar valodniecības panākumiem un apzinīgi lietotu skai-

dru latviešu valodu.

Par valodu vispār viņš runa apcerējuma Par valodas

dabu un sākumu (1891). Viņš apskata un salīdzina valod-

nieka Boppa, Ābela, Gei-

gera, Stengela, Harisa,
M. Mūllera, Kurtija teori-

jas par_ šo priekšmetu.
Viņš ievēro savā darbā no

attiecīgo rakstu daudzuma

tikai to, kas pēc viņa do-

mam tīkams un derīgs ie-

spiest un zināt tiem, kas

ar valodu sevišķi nenodar-

bodamies, tomēr kāro pēc
cik necik dziļākiem ieska-

tiem valodas dabā un

darbnīcā.

Sekodams latviešu

rakstniecībai, Mūlenbachs

novēroja valodas neparei-
zības, kādas tanī visbiežāk

sastopamas, un tās uzrā-

dīja pamatīgos, bet nespe-
ciālistiem pieejamos rak-

stos. Tādā kārtā viņš ap-

lūkoja veselu rindu jautā-
jumu par latviešu valo-

du; Par akūzātīvu un ģe-

98. att. K. Mülenbachs

nitīvu pie noliegtiem tranzitīviem verbiem, Par galot-
nēm -ējs, -īgs, -isks; Par prēpoziciju ar, Zinība un zi-

nātne, Vidutājība un tiešamība, Vācu rakstnieku kļūdas
latviešu valodā, Par artikulu, Par satiksmes vārdiem v. 1.1.

Viņš raksta ari par latviešu paruņām, par latviešu vēsturi un

latviešu valodu, par valodas pareizības virzieniem, par jaun-

vārdiem, par latviešu dzejas valodu. Šie raksti papriekšu nā-

Zinātne
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kuši klaja laikrakstos un tad sakopoti četros krājumos: Daži

jautājumi par latviešu valodu (I 1891, II 1893, 111 1902, IV 1909).

Sakarīgs zinātnisks darbs ir Mūlenbacha Teikums

(1898). Tas pamatojas uz bagāta piemēru krājuma un valod-

nieku teorijām, valodu salīdzinājumiem. Sakot ar teikuma jē-

dziena un vina galveno locekļu aplūkojumu, beidzot ar pakārto-

jamiem saikļiem, apskatīts teikuma sastāvs un vina dažādie

veidi. Pie tam Mūlenbacha valoda pati še uncitos viņa rak-

stos ir prozas paraugs. Ar visu to, ka tā ietērpj zinātniskas

domas, tā ir īsta tautas valoda, bagāta no tautas pārņemtam

gleznām un teicieniem.

Kopā ar Endzelīnu Mūlenbachs sastādīja Latviešu

grammatiku (1907), Mūlenbacham sevišķi sintaksi apstrā-

dājot. Še uzstādīti ar pamatīgu lietpratību un dibinoties uz pla-

šiem materiāliem latviešu literāriskās valodas likumi raksta un

izruņā.
Priekšvārda sastādītāji saka: „Ko esam mācījušies no tautas

niiilrs un no latviešu valodas vēstures, to te pasniedzam šāvieni

lasītājiem. Lasītājus gaidām nevien no sveštautiešiem, bet ari no

pašiem latviešiem, ttevien no tiem, kuru izloksne stipri atšķiras no

lakstu valodas, bet ari no vidus izlokšņu runātājiem. Vienkārt

nav tagad vairs tādas izloksnes, kas it nekā neatšķirtos no rakstu

valodas, un otrkārt latviešu valodas avots plūst visā savā dzidru-

mā tagad vairs tikai vecajā paaudzē, kas vēl nav padevusies ne

grāmatnieku un avīžnieku, ne svešu valodu iespaidam. Jaunā pa-

audze turpretim, skolās mācīdamās svešas valodas, viegli zaudē

tīro valodas apziņu un runā un raksta latviski krievu vai vācu va-

lodas garā. Un pie tam vēl piemaisa rakstu valodai izlokšņu for-

ums tādā mērā, ka pat zobgaļa kalendārs par to smejas."

Vairāk piemērota skolu vajadzībām Endzelīna un Mūlenba-

cba mazākā Latviešu valodas mācība (1908).

Par sava mūža uzdevumu Mūlenbachs izraudzījās sa-

rakstīt zinātnisku latviešu valodas vārdnīcu. Šāds nodoms

viņam radās jau Talsos. To izpildīt viņš nopietni gatavojās:

pamatīgi iedziļojās attiecīgos valodniecības jautājumos un pa-

raugos, sevišķi pētīja latviešu valodas likumus. Bija čakli jā-

meklē nevien literātūrā, bet ari tautā. Pa daļai kopā ar Endze-

līnu viņš apceļoja gandrīz visu Latviju, vārdus, materiālus krā-

dams un sīki iepazīdamies ar izloksnēm. Bet ari katra atse-

višķa vārda izruņa un nozīme bija jānoskaidro. Viņš griezās

pēc norādījumiem gan laikrakstos, gan personīgi pie dažādu

izlokšņu pazinējiem. Rīgā dzīvodams, viņš vairāk gadus katru

ceturtdienas vakaru noturēja sēdes ar ienācējiem no dažādiem
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Latvijas apgabaliem, lai tiktu skaidrībā par dažiem vārdiem,

kas pa daļai bija iepriekš izsludināti laikrakstos. Manuskripts

virzījās uz priekšu. Viņš tika līdz pat vārdam patumšs, tad

nāve viņa darbu pārtrauca. To pārņēma savās rokās Endze-

līns. Viņa redakcijā sāka iznākt 1923. g.: K. Miilenbacha

Latviešu valodas vārdnīca, darbs, kas tiecas ap-

tvert visu latviešu vārdu krājumu ar vissīkākiem izruņas un

nozīmes uzrādījumiem dažādās izloksnēs, ar atsevišķo vārdu

etimoloģiju un ierindojumu teicienos.

Savus tīri zinātniskos valodniecības pētījumus Mūlenbachs

rakstījis gan latviešu, gan krievu un vācu valodās. Pie tiem pie-
skaitāmi: Par galotni — ums, Par neitra jeb nekatras kārtas likteni

latv. valodā (Zin. Kom. Rakstu krājumā XIII): Das Suffix — urna

im Lettischen, Zum Wechsel des Wurzelauslautes im Lettischen,

Über die vermeintlichen Genitive oder Ablative auf
— Tu im

Lettischen (Indogerm. Forschungen, Beitr. zur Kunde der indogerm.

Sprachen); 06t> ynoTpe6;ieHin na,ue>Ka BMfccTo BiniHTe/ib-

uaro hi) c;iaßHHCKnx'b a3biKaxi», O cnf,a.ax-b flßoficTßeimaro micna btj .na-

TbiiucKOM-b H3biKt, O po;mre;ibiibix-b na.ne>KaxT> MiioKecrßen-

naro micria na -āmis h poflCTßeiuibix-b hmtj naptwiHXT>, O ,ae6nTiißt

(Krievu zīn. akadēmijas M3Btcrin).

Klasisks dzejas paraugs ir Mūlenbacha Homēra Od i -

sejas tulkojums. Pārtulkoti astoņi dziedājumi, kas

iespiesti piecās burtnīcās (1890—1895). Mūlenbachs ar to pie-

rāda, cik viņš dziļš dzejas daiļuma izjutējs un cik liels latviešu

valodas meistars. Tulkojuma ievada vārdos viņš saka Mēģi-

nādami Homēra vienkāršo daiļumu un daiļo vientiesību pār-
dēstīt latviešu tulkojumā, dzīrāmies izsargāties no liekas va-

lodas jaunināšanas, smeldami savu valodu iz tautas mutes, un

cik spēdami, iz vienkārši daiļajām un daiļas vientiesības izrotā-

tajām tautas dziesmām." Tautas mute pauž Mūlenbacha tulko-

jumā Homēra mūžīgo dzeju. Līdz ar to tulkotājs atklāj re-

dzamus tos pirmavotus, pēc kuriem ilgojušies un no kā gribē-
juši smelt spirgtumu apskatāmā laikmeta skaidrāko ideālu me-

klētāji. Viņi darīja, ko diena prasa, saņēma iespaidus no gara

dzīves, kas viņus kā jaunās Eiropas pilsoņus patlaban apņēma.
Bet lai pacilātu un izglītotu savu garu, viņi sniedzās pie klasi-

skiem darbiem, pie Šillera, Gotes un citiem, kas savukārt turēja

acu priekšā grieķu, Homēra dzejas nevīstamo daiļumu.

Homēra apdziedātajām Odiseja maldībām pa svešām ze-

mēm un salām var ari būt simbola nozīme. Tā viņā laikmetā

latvju labākie dēli klīda svešumā, un ari kas dzīvoja savas tau-

tas vidū, bija patiesībā bez savas paša dzimtenes, jo pār to val-
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dīja citi. Bet viņi nerima pēc tās ilgoties, nevien grūtības pa-

nesdami, bet ari raisīdamies vaļā no dažādiem kārdinājumiem

un vilinājumiem, kā no nimfas Kalipsas smalkajiem tikliem.

Tomēr viss tas viņos audzināja patiesus tikumus un darīja vi-

ņus jo vairāk labāka likteņa cienīgus. Daudzi palika svešumā

un neredzēja savu dzimteni. Bet pie daža, kā pie Odiseja, vēl

varbūt sirmā vecumā, izpildījās dievu vēstneša vārdi (Odiseja
V, 113—115):

Neba vis likteņa lemts tam gals še tāli no draugiem,
Bet tam liktenis lēmis vēl savējus redzēt un nonākt

Diženi uzcirstā namā un savā dzimtenes zemē.

Literatūra: L. Adamoviča Kārlis Mūlenbachs, Jaunā

Latvija 191N., 3., 167. —Tā paša, Kārlis Mūlenbachs. Latviešu zi-

nātnieka izglītības gaita, dzīve un mūža darbs. Rīgā 1927. —
E.

Bleses K. M. 10 gadu uāves dienas piemiņai, Latvju Grāmata 1926..

3, un 4. burtn., 161.—166. un 252.-238.

Astoudesmiti c gadi
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ATTĒLU SARAKSTS

Att. Nr. Lapp.

Ģīmetnes

87. Adamovičs, Fr. 326

88. Alunans, Ādolfs 331

24. Andersons (grupa) 121

91. Apsīšu Jēkabs 341

61. Auseklis 242

62. Auseklis — Krogzemju Mikus (grupa) 245

24. Bandrevičs, A. (grupa) 121

1. Barons, Krišjānis '5

26. Barons, Krišjānis, ap 1866. g 89

18. Barons, Krišjānis (grupa) 97

24. Barons, Kr. (grupa) 121

17. Barons, Kr., pie Dainu skapja 95

20. Biezbārdis, Kaspars 108

2. Brīvzemnieks, Fr 12

23. Brīvzemnieks, Fr., jaunības gados 120

18. Brīvzemnieks, Fr. (grupa) 97

24. Brīvzemnieks, Fr. (grupa) 121

33. Dīriķis, Bernhards 152

93. Doku Atis 349

97. Dravnieks, J 368

62. Dreimanis, T. (grupa) 245

86. Esenberģu Jānis 324

62. Gailītis, F. (grupa) 245

62. Griinbergs, J. (grupa) 245

62. Gutmanis, P. (grupa) 245

62. Grosvalds, Fr. (grupa) 245

51. Jurdžs, Andrievs 180

62. Jurjānu Andrejs (grupa) . . 245

34. Kalniņš, Krišjānis 154

62. Kampe, B. (grupa) 245

73. Kažoku Dāvis 265

62. Kažoku Dāvis (grupa) 245

66. Kaudzītes Matīss 256

68. Kaudzītes Reinis 258

75. Klavinš, Jānis 292

62. Klavinš, J. (grupa) 245

62. Klusiņš, M. (grupā) 245
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Attēlu saraksts

Att. Nr. . Lapp.
96. Krodznieks, J 367
24. Krodznieks-Krūgers, J. (grupa) 121
62. Krogzemju Mikus — Auseklis (grupa) 245

36. Kronvalda Atis 132

37. Kundziņš, Kārlis 159

70. Lapas Mārtiņš 262

36. Laubes Indriķis . 157

79. Lautenbachs-Jusmiņš 298

24. Lesņikovs, T. (grupa) .' 121

95. Lerchis-Puškaitis, A 357

56. Mālberģis, Fr 218

24. Maskavas latviešu pulciņš 1876. g 121
46. Māteru Juris 170

7. Medinsku Marija 40
62. Meijers, J. (grupa) 245
98. Mulenbachs, X 371

50. Miglinieks, Pēteris 177

53. Neikens, Juris 193

62. Peterpils latviešu pulciņš 245

58. Pumpurs, Andrejs 227

94. Purapuķe, J 353

89. Purinu Klāvs 335

72. Purkalītis 7.fA

62. Remiķis, M. (grupa) 245

24. Sietiņsons, P (grupa) 121

83. Šiliņš, Matīss
-

312
iy. spagis, Andrejs 100
4. sprogis, J 26

90. btepermaņu Krustiņš 337

o<z. sterus, L. (grupa) 245

84. Sudrabu Edžus

24. Šleziņš, A. (grupa) 121

39. Tomsons, R 162
li' īu,ijs 2~ > • ;

~263
62. Tress, C. (grupa) \ ' \ ' \ 245

1!. Valdemārs, Kr., 49. dzīvības gadā 61

24. Valdemārs, Kr. (grupa) 121

44. Vebers, A 167
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