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1. LAIKS UN VIDUS

Ernests Dīnsberģis — astoņpadsmitā gadu-
simteņa ardievas un sveicinājums deviņ-
padsmitam. Latvietības spēks,kas lauž astoņ-
padsmitā gadusimteņabiezo čaulu, lai gavilētu

pretīm deviņpadsmitāgadusimteņanacionālās

atmodas rīta saulei. Ne par velti Valdemāra

«Pēterburgas Avīze" iesāk (1862.) savu dar-

bību ar Ernesta Dīnsberģadievpalīgu. Vientu-

lis dundzinieks no neaizskartiem Dundagas
mežiem un dumbrājiem intuitīvi izjuta jaunā
laikmeta tuvošanos un ar jauna līdumnieka

sparu steidzās stāties šī laikmeta darbā.

Liekas, tādu darba un izturības milzi latvju
tautai, kāds ir Ernests Dīnsberģis, varēja dot

tikai Dundagasnovads: ar savu latento dabas

spēku, plašumu, pirmatnējās zemes zaļoksnī-
gumu. Pasaku milzi, kam pasaulē, lūk, tepat
darba pietrūks, — kas gāž mežus un apar

viens pats vai visus ķēniņa laukus, to atgādina
Ernests Dīnsberģis, protams, ne tikdaudz ar

sava darba kvalitāti, kā kvantitāti. Tomēr —

šī darba milzuma priekšā godbijīgi jānoliec
galva— šis mūsu pirmais eps-romans: „Maijas
Roze", šie klasiskie darbu tulkojumi, šie zi-

nātnisko darbu kompilāciju folianti, —tas viss

pašmeklētāja pirmatnēja talanta uztverts at-
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rasts, sniegts. Baznīckunga kučieris un pa-

līgs iesvētījamo bērnu mācīšanā, kas kopj
zirgus unmēž steliņģus, kas uzdod un atprasa
iesvētījamiem bērniem katķisma, gabalus, visu

nakti pie kūpošas kālā izdobtas tauku lampi-
ņas sēdēdams, studē Ģētes „Lapsa kūmiņu",
kamēr viņa patrons, no rīta nākdams to mo-

dināt, atrod to, pret galduatspiedušos, aizmi-

gušu, —
tādu ainu grūti būs atrast pasaules

literatūras lappusēs. Tā savdabīgais Ernesta

Dinsberģa talants laužas uz āru, starp akmeņu
spraugām un plieņu šķeltnēm. Pats, tikai

pats tas atrod sev ceļu, tas ir viņa neaiztik-

tās latviskās enerģijas brīnums.

Ernests Dīnsberģispiedzima zemniekubrīv-

laišanas priekšvakarā (1816). Uzaugot viņš
pilnīgi dabūjaizbaudīt smagā verdzības laika

mantojumu tiklab tautas garīgā, kā saimnie-
ciskā dzīvē. Skolu nebija, bērnus nemācīja,
zemē valdīja gara tumsība. Zemnieku saim-

nieciskais stāvoklis deviņpadsmitā gadusim-
teņa pirmo ceturksni, pat visā gadusimteņa
pirmā pusē bij vēl pavisam bēdīgs. Kungs
vēl ilgi paliek zemnieka likteņa noteicējs.
Ja kādas saimes ļaudis nevarēja ar savu

saimnieku lāga salīgt un gribēja aiziet pie
cita, saimnieks par to sūdzējās kungam un

saimei bij jāpaliek vecā vietā. „Kas neklau-

sīja ar labu, to pie tiesas lika krietni nopērt
un tad piespieda,ka bija jāpaliek un jāklausa
saimniekam," — atceras Ernests Dīnsberģis
savās jaunības atmiņās (skat. Ernesta Dīns-
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berģa dzīves apraksta [autobiogrāfijas] 11.1.p.

Cēsīs, 1903). Ja kāds bija slikts saimnieks,pie
kura saime lāga nedzīvoja, arī tam bija lī-

dzeklis drīz pie rokas: aizgāja uz muižu,
pastāstīja kungam, ka tādos apstākļos nevar

klaušas pildīt un uzrādīja kungam, ka no

tāda un tāda saimnieka varētu gājējus dabūt.

Kungs deva pavēli pagasta tiesai, tā noņēma
gājējus no uzrādītā saimnieka un nosūtīja
tam, kas pēc tādiem bij prasījis. Nekur par

to nevarēja ne sūroties, ne runāt pretīm.
Par gājēju toreizējām algām Dīnsberģis lie-

cina: „Algas ar kalpiem un kalponēm nebūt

nebija jālīgst. Mājas lauki toreiz nebūt nebij
citādi, kā tikai uz 3 arēm: 1) rudzu lauks,
2) miežu un auzu lauks, un 3) papuve. Pilnīgs
kalps katrā šajā laukā dabūjapūrvietu zemes.

Tas bij viņa banda un sievas un bērnu uz-

turs. Kalps pats ēda pie saimes galda un

tikvien tajās_ dienās (divas dienas pa nedēļu),
kad apstrādāja savu pūrvietu, vai pļāva savu

pļavu, tad kalps ēda pats savu maizi." Citiem

vārdiem sakot 3 pūrvietas aramzemes un

gabaliņš pļavas bij toreizēja precēta kalpa
un viņa ģimenes gada alga. Ja labībanepa-

auga, tad, protams, ģimenei bij pilnīgs bads!

Lielpuiša alga toreiz bij 6 pūri labības un

kārta_ drēbju. Kalpones alga gadā: 2 rubļi
naudā, pāris pudu linu un 6 mārciņas vilnas!

Bet kā tad ar apaviem? Liekas, toreizējās
algas nepietika lāga apaviem! Toreiz neval-

kāja ne pastalas, par zābakiem nemaz neru-
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nājot, bet — vīzes! Un par vīzēm bij jagada

pašam gājējam. Kalpam vai kalponei deva

3 lūku dienas gadā, šinīs dienās nu bij jāsa-
plēš kārklu lūki vīzēm, ko valkāt cauru gadu.
Lūkus saplēsa lieliem rituļiem, pakāra uz

klēts virsus, rudenī un ziemā, kad vajadzēja,
izmērcēja un nopinavalkām vīzes.

Tikpat neapskaužams bij tajā laikā bērnu

liktenis. Vecāki nebūt nebij noteicēji par

saviem bērniem. Zēnus un meitenes, kalpu

bērnus,kuri bij sasnieguši savu vienpadsmito
mūža gadu, ar pagasta tiesas pavēli noņēma
vecākiem un nodeva pie saimniekiem,_kurjem
vajadzēja ganu un kalpotāju. Tādā kārta

bērni atradās pilnīgi saimnieka varā.

No kā sastāvēja toreizēja pagasta tiesa,
kurai bij tik neaprobežota vara pār iedzīvo-

tāju likteni? Pagastu tiesu nodibināja zem-

nieku brīvlaišanas likumi. „Svarīgaka zem-

nieku sabiedrības iestāde bij pagasta tiesa,"
saka vēsturnieks Fr. Zālīts (skat. „Latvijas
vēsture" 173.1.p.),— „kura ne tikai iztiesāja
mazāk svarīgas zemnieku prasību

izpildīja ari dažus policijas dabas pienāku-
mus, kā: rūpējās par mieru, kārtību un dro-

šību pagastā, rūpējās par to, lai ceļi atrastos

kārtībā, lai pagasta robežās neuzturētos per-
sonas bez pasēm un t.t." Parastie pagasta
tiesas sodi bija„koks",—t.i.pēršana, vaiarests

pie pagasta darbiem uz 3 dienām. Pagasta
tiesa sastāvēja no viena priekšsēdētāja un

diviem viņa biedriem. Pagastatiesa atradās
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dzimtkunga tiešā pārziņā un uzraudzībā —

dzimtkungs apstiprināja pagasta tiesnešus

no viņam priekšā liktiem 3 kandidātiem, ap-

stiprināja pagasta tiesas lēmumus, atcēla no

amata tiesnešus. Faktiskā pārvaldības vara

tā tad atradās dzimtkunga rokās. Un, pro-

tams, viņš to izlietoja pilnā mērā.

Tikpat neapskaužams bij saimnieku likte-

nis. Lauciņi bij mazi, pārtikšana vāja. Ne

par savu lauku apkopšanu tas drīkstēja do-

māt, bet par muižas darbiem. Tur patērēja
mājas cilvēku un zirgu spēku. Māju lauki

bij izmētāti starp aparēm, krūmiem un ielā-

miem, nelielos gabaliņos, ko apstrādāja mā-

jās palikušie vecīši, sievietes un bērni. Pro-

tams, ka slikti apstrādātā zeme deva vāju
ražu, sekas

—
katru pavasari trūkums, tiklab

lopiem, kā cilvēkiem. Atkal jāgriežas pie
kunga, lai muiža glābj, jāietpie „magazinas",
tur jāaizņemas sēklai un pārtikai, kas rudeni
ar pagaidiem jāatdod. Par „magazinām"
sauca labības krātuves pagastā, kuru sabēra

saimnieki, lai trūkumgados būtu kur aiz-

ņemties.

Drūma, netīra, tumša bij vēl 19. gadusim-
teņa sākumā latvju arāja dzīvojamā māja.
Dīnsberģu Ernests savās atmiņās raksta: „Mā-
jas ēkas bija nekārtīgi, nabadzīgi un rupji
turētas, gluži no apaļiem, netēstiem baļķiem,
bez nekādiem pamatiem, uz mīkstas zemes.

Tādēļ pamata baļķi drīz sapuva un ēkas

iegrima zemē iekšā; istabas tik zemas, ka



8

tikko galvu pacelt, sliekšņi augsti, palodi
zemi, lodziņi mazi, tādēļ istabas tumšas, un

lielās akmiņu krāsnis, kas, nekārtīgi mūrētas,
laida dūmus cauri, un tādēļ nereti istaba bij
dūmu pilna. Garos rudens vakaros tolaik

nededzināja ne sveces, ne lampas." Apgai-
smošanu izdarīja ar skaliem, parastākie bij
priežu un bērzu skali.

Smagākie darbi bij muižā: lauku apstrā-
dāšana, labības apsēšana, siena un labības

nopļaušana un novākšana, labības izkulšana.
Darbu gaitu apgrūtināja tas, ka zemnieku

mājas bija reizēm jūdzēm atstatu no muižas.

Ja saimnieks ar saimes ļaudīm agri no rīta

bija ieradies muižas darbā,tad sāka līt lietus,
saimniekamar visiem ļaudīmvajadzējabraukt

mājās, diena gāja zudumā. Ja otrā rītā bija

jauks laiks, vajadzēja ceļu no jaunamērot.

Pie nakts darbiem piederēja sevišķi siena

un rudzu un kviešu pļaušana un labības kul-
šana. Sienu pļāva ap pusnakti sākot, kad

izkapts labi griež rasoto zāli. Rudzi un kvieši

bij jāpļauj pa nakti, lai neizbirtu graudi, pa
lielai daļai naktīs arī jānokopj. Pēc labības

novākšanas uz lauka bij jāuzlasa vārpas.
Pats savus laukus apstrādāt, pļaut un novākt

saimnieks varēja tad, kad tam atlika vaļas,
parasti tā tad tikai lietainās dienās. Tā saim-

nieku laukos vājipaaugusē labībarudenī aiz-

gāja uz lauka lietū bojā.
Školu vēl nebija; tā jau bija liela skola,

ja prata grāmatu lasīt. Arī tādu, kas būtu
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pratuši grāmatu mācīt, jeb tā saucāmo grā-
matnieku, bija maz. Galvenie laicīgie raksti

bija Vecā Stenderaļ grāmatas, bet ari tās ne-

aizklīda visās latviešu sētās. Kur pašu
grāmatnieku bija tik maz, tur vēl mazāk bija
to, kas meklētu prieku pie grāmatām. Izglī-
tības lietu pārzināja baznīca. Ja mazākās

draudzēs tas mācītājam kurmet bija iespē-
jams, tad Dundagā, viņas platības un atsta-

tuma dēļ, tur maz ko varēja darīt. Arī lai-

cīga satura grāmatas parasti apzīmēja ar

vienu vārdu par „niekiem". Kā pats Dīns-

berģis savās atmiņās pastāsta, „mācītājs, ru-

deņos pa mājām apkārt braukdams, bērnus

pārklaušinot, bija ar mieru,kad tie no dziesmu

grāmatas pirmo adventes dziesmu vai citu

prata „noskaitīt". Bet šij „noskaitīšanai"bija
maz kas kopējs ar lasīt prašanu. Dažs pār-
klaušināmais, atvērtā grāmatā skatīdamies,
nolasījis mācītājam pavisam ko citu, tikai ne

atšķirto dziesmu! „No rakstīšanas, rēķinā-
šanas, ģeogrāfijas un citām skolas mācībām

neviens cilvēks ne sapņos nesapņoja. Satik-
sme ļaudis bija vientiesīgi un valodā rupji.
Māņu ticības bija papilnam, un buršanai, pūš-
ļošanai, apvārdošanai un zīlēšanaidaži ticēja
vairāk nekā dakteriem. Dieva ticība, māņu
ticība un burvjuticība bija kā māsas unradi."

Sadi apstākļi deviņpadsmitā gadusimteņa
pirmā puse bija gandrīz visur Latvijā. Dun-

daga ar savu atstatumu nolielākiemcentriem

vel ilgāki palika no garakultūras neaizskarta
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un ļaužu tikumi te šaja ziņa bija vel rupjāki
ka citur.

Tikpat īpatnīgi kā Dundagas iedzivotāji ir

viss šis vidus dabas un etnogrāfiskā ziņā.
Dundagas pagasts ir vislielākais Latvijā,

apaļosskaitļos pāri par300kvadrātkilometru!

(Visas ziņas par Dundagu pēc Fr. Adamoviča

apraksta—autors pats irdundzinieks—«Dun-
daga",A. un Ed. Tomasu ģeogrāfijas chresto-

matijā „Latvija".) Tas aizņem Kurzemes pus-

salas ziemeļa galu, kas nobeidzas ar Kolkas

ragu. Jūras robeža sniedzas no Dižirves

grīvas līdz Žocenes ciemam, netāļu no Rojas

grīvas, apmēram 80 kilometru.
Jau ap pašuDundagasvārdu saistās vairāk

teiku. Tās nav aizmirstas pat mūsu dienās

un pat jaunākā laikā vijas ar mistiskiem

pavedieniem. Tā Fr. Adamovičs pastāsta, ka

bāznīcas zvani (kara laikā aizvesti uz Krie-

viju),kā tas dundziniekiem(tā saka turienieši)
izlicies, sauktu: „Pilten—Dondang". Mazais

zvans skaļā, augstā tonī sauca „Pilten", bet
lielais dūca: „Dondang". „Šāds skaņu iztul-

kojums,"— saka Fr. Adamovičs, —„ir rakstu-

rīgs: pirmais vārds rāda, ka tautā uzglabā-

jusies atmiņa par sakaru ar Pilteni, kuras

bīskapam Dundaga kādreiz piederējusi." Ot-
rais vārds rāda vietas seno nosaukumu, kas

uzglabājies arī vēl senos dokumentos. Par

dangu sauc Dundagā vēl tagad no gravām
vai kraujām ierobežotu vietu. Mīlenbacha

un Endzelīna «Latviešu valodas vārdnīca"
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(437. 1.p.) uzskaita vārdam
„danga" kādas

piecas dažādas nozīmes.

Dundagas teiku liecinieki pat vēl mūsu

dienās redzami. Tā 1905. g. agrarnemieros
nodedzinātā muižas pils pirms kara celta no

jauna, ar torni pils stūrī. Bet tas palicis ne-

pabeigts. Kad tornis uzcelts 4 metru aug-

stumā, ļaudīs izplatījušās valodas, ka pils
atkal degšot (19. gadusimtenī pils nodegusi
divus lāgus). Barons tūlīt licis apturēt torņa
būvi un tikai apklāt torni ar jumtu. Tā tas

redzams vēl mūsu dienās. Pils austruma

pusē redzami no mūra divi akmeņi — viens

lielāks, otrs mazāks virs tā. Kā liekas, ka-

toļu laikos tur stāvējusi svētbilde. Pils īpaš-
niekiem 19. gadusimteņa pirmā pusē nebijis
bērnu. Ļaudis pareģojuši, ka viņiem agrāk
mantinieku nebūšot, kamēr uz akmens pils
sienā nebūs izaudzis bērzs — šūpulim. Un
tiešām —uz akmens pils sienā sācis augt mazs

bērziņš, ko veci ļaudis vēl atminas redzējuši.
Lai veicinātu kociņa augšanu, barons pavē-
lējis aplikt bērzu ar zemi. Tomēr — bērzs

drīz vien nokaltis. Barons licis pagatavot
šūpuli, ietaisīt pirksta resnu strīpu šūpuļa
galvgalī no nokaltušā bērziņa. Bet tas neko

nepalīdzējis —
barona dzimta ir palikusi bez

bērniem. Vēlāk muiža pārgājusi cita īpaš-
nieka rokās.

Dundagu pēc savas dabas iedala augstiene
un jūrmalas zemumā. Augstiene ir Dundagas
labākā daļa. Tepat tās centrā atrodas Dun-
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dagas muiža ar visām savām blakus muižām,
skaitā kādas piecpadsmit, un zemnieku mā-

jām. Pati augstiene līdzena un vienmuļīga.
Pārmaiņu sniedz nelielas upītes pa gravām
un ielejām, kā Dižupe, Austrupe un citas, kas

ietek Lonastē, kura savienojas ar Irves pie-
teku Stendi. Tikai Kaļķupe ņem virzienu uz

Rīgas jūras līci un ietek Rojā. Dienvidus un

dienvidu austrumu pusē augstiene pamazām
noslīdplašāmežu unpurvu apgabalā—Uķenē.

Augstienes nogāzi dundzinieki sauc par

«Zilajiem kalniem", kādu nosaukumu tiem

devuši jūrnieki tādēļ, ka kokiem apaugušā
nogāzeno tālienes atgādinazilas kalnu grēdas.

Augstienes nogāze daudzās vietās ierobe-

žota gravām. Nogāze un gravas krāšņi ap-

augušas kupliem, zaļoksnīgiem kokiem: ozo-

liem, kļavām, ošiem, gobām, pīlādžiem, alk-

šņiem, lazdām; tur sastop arī vēl Latvijā pa-

visam reto īves jebplatpaegles koku. Vietām

paglābajušās arī vijīgas efejas. Nogāzes pie-
kājē vienā laidā aug papardes, arī lakši.

Gravās burbuļo strautiņi, kuru gultnes sedz

šļūdoņu akmeņi. Dažas gravas tik bieži aiz-

augušas dažādiem kokiem, ka saules sta-

riem tur grūti izspiesties cauri. Bez papar-

dēm te aug dažādi mitraudži, pavēņu augi
un liekēži. Daudzās vietās sastopami miešķi.
Pie Slīteres muižas «Dāvidapils" — sarkanā

smilšakmeņa klints, stāva kā siena.

Augstienes rietumu nogāze uz Rīgas jūras
līča pusi zemāka kā pie Slīteres muižas, bet,
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sākot no Latves ciema, tā daudz vairāk izro-

bota gravām un upju lejām: še tek Kaļķupe
ar savām pietekām, kas ietek Rojā. Se atro-

das arī senlatviešu pilskalns »Puiškalns", ko

apdziedājis arī mūsu dzejnieks. (Skat. Dīns-

berģa rakstu izlasi grāmatiņas beigās.) Pils-

kalns dabūjis savu nosaukumu no kāda ak-

mens tēla, kas atradies uz pilskalna un at-

gādinājis „puisi".
Dundagas zemums atrodas starp augstienes

nogāzi un jūru un viņa platums ir dažāds:
rietumos un austrumos 6 —7 kilometri, bet no

augstienes līdzKolkas ragam apmēramastoņ-

padsmit kilometru. Nogāzes piekāje ir 30—35

kilom. augstāka par jūras līmeni un tad pa-

mazām noslīd uz jūrmalu.
Senlaikos jūras krasts gājis viscauri līdz-

teku kalnu nogāzei, bet ne visur vienādā

attālumā, kā tas redzams no vecāko kāpu
atstatuma no augstienes malas. No Slīteres

bākas līdz kāpu joslai kādi 21
/i kilometri,

tālāk uz austrumiem atstatums 4—5kilometri

pret Kolkas ragu un kilometri 6 pret Ģipku.
Sī josla ir zemuma otrā daļa. Še daudzās vie-

tās satopams māls, kurpretim kāpu joslā ir-

dena smilts. Šo zemuma iekšējo joslu ap-

klāj plašs mežs —Unžava,ko vietām pārtrauc
pļavas.

Priekš kara Dundagas pagastā bija vairāk

kā 10.000 iedzīvotāju. (Dīnsberģa laikā pāri
par 8000.) Pagastā ir divi draudzes: Dunda-

gas draudze, ar baznīcu augstienes vidu(kilo-
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metri6 atstatu no Kubeles skolas, Dīnsberģa
dzīves vietas)unMaģirves jeb jūrmalas drau-

dze ar baznīcām Maģirvē, Kolkā un Ģipkā.
Bez latviešiemDundagā dzīvo lībieši jeb lībji,
atliekas no citkārt prāvās tautas, kas apdzī-
voja jūrmalas piekrasti līdz Aināžiem Vid-

zemē. Lībieši apdzīvo pašu jūrmalu, sākot

no Mellsila līdz Popes pagasta robežai un arī

pašā pagastā. Pēc kara saskaitīti ap 800 lī-

biešu, gan visvairs Dundagaspagastā(85,570 ).
Pie mājām mazi smilšaini lauki, ko ieslēdz

slīpas kāršu sētas, kādas raksturīgas somu

tautām (pie kādām pieder arī lībieši). Arī

pļavu tiem maz, tamdēļ netura liellopus, bet

kazas. Visvairāk lībiešu nodardojas ar zveju.
Lībiešu valoda spēcīgi iespaidojusi dundzi-

nieku izloksni. Ar šo izloksni mūs iepazīstina

Dīnsberģu Ernesta dzejolis:

Par dundznisk.

Sainik dziesam us rudiņ.

Nu nāk tas bagātsrudensklāte,
Kur Diev' sveiteb' bus jasajem_
No loukiem, darzem, kur kas sets bi

Tie liel'kes pūls ar raciņiem.

To nevar brēkt, ka sov'ties audz's nav:

Gan rudž', gan miež', auz's, zieriņ'e.
Le Dievs tik viss līdz godamsakopt,
Tad iztikt' diezganšī gadē.

Bet tas tie bēd's: ta liel'ke dal', i

Par rent', par gāljmoud' jānodod,
Un puišiem, meitām jādodlon's c.

Mājs vaidzeb's viss c, vo tu prot?



Kad vis' to atrēķan' it skaider,

Tad atliek knap' tik doudz, ka var

To gad' courvilktes, pašam sainkam
Nav lon' nekād', nu ko le dar'!

No rīt tov' vaig būt pirmām kājēs,
Pi darb būt pirmiem,peidem klat,
Tev jānoskrejes it kā trakam,

Un v tu kad drīkst brīdant, rat?

Nu vēl kād's gad'sir jāapskates.
Bet jaus priekš' vel smagāk ies,

Tad sainik grož's bus jālaiž vaļē.
Ka būs, tā bus! legādeDievs'!

Dundzinieku apģērbu Dīnsberģa jaunības
dienās pats Dīnsberģis apraksta, ka vīrieši

valkājuši īsas bikses, strimpas, kājautus un

vīzes vai pastalas. (Jau pieminētā Dīnsberģa

autobiogrāfijā.) Zābakus redzēja tikai vaga-

riem un muižas ļaudīm, sulaiņiem, kučieriem,
jātniekiem un citiem tādiem. Svārki bija

strupi_ līdz gūžām ar mazām, īsām polstēm

pakaļā. Garie svārki, ko sauca par „sartur-
svārkiem" bija tikai vagariem un citiem pa-

vēlētājiem. Cepures no tūka. Ziemā valkāja
kažokādu izoderētas un apkantētas mices jeb
„ziemas cepures ar prēmi". Cimdi raibi dū-

raiņi, uz svārkiem uzvelkamais jeb„poltraks"
līdz pusdilbiem, un uz muguras apkakle līdz

jostas metai. Jo vīrs bija turīgāks, jo „polt-
raks" garāksunapkaklekuplāka. Sievietēm—

strīpaini lindraki līdz pusdilbiem, vamži un

borstes ar izgrieztām jeb vaļējām krūtīm.

Galvā mice jeb drāna ap pieri apsieta. Baz-

nīcā ejot, uzlika galvā mici ar puķēm izšūtu



16

dibenu, pār to pārsēja pieres drānu, lai re-

dzētu mices puķaino dibenu. Pār vamžiem

pārsedza meln- un baltrūtainusakšu, vai arī

balto villaini, kad gāja pie dievgalda,aplika

ap muti balto drāniņu, apsēja, lielu, baltu

priekšautu, kas apsedza visu lindraku, tā kā

pakaļā tikai strīpiņu varēja redzēt. Kājās
āva zemas kurpītes ar baltām zeķēm. Balti

vilnas cimdi rokā. Vīrieši, baznīcā ejot, ģērba
vadmalas bikses un svārkus, apsēja baltu

kakla drānu, bet rokās adītus baltus vilnas

cimdus. Vasarā gāja basām kājām, ziemu

visvairāk valkāja vīzes ar kājautiem.

Tagad, protams, dundzinieku izloksni stipri
ietekmējusi rakstu valoda. Arī Dīnsberģa
tēva un viņa darba pēcteču izglītības pūliņš
dundziniekos atstājis pēdas. Gan jūtam iz-

loksni, dundziniekiem runājot, bet daudz iz-

loksnes formas devūšas vietu gramatiskām.

Tāpat apģērba ziņā dundzinieki neko neat-

šķiras no latviešiem citos novados.

Tā ir laikmeta aina, kurā uzauga, dzīvoja
un darbojās Ernests Dīnsberģis. Apkārtnes

slogs viņam nebij vieglāks kā tūkstošiem ci-

tiem, tomēr Dīnsberģa gara spēks cēla šo

laikmeta slogu uz augšu. Latvietība lauzās

uz āru, rāva pušu verdzības važas.



Dundagas
Kubeles
pirmā

skola

(tagad

nojaukta)

(1838.—
1843.)

©
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II. PA DZĪVES JŪŖAS BANGĀM

Ernests Dīnsberģis piedzima 24. janvārī
(pēc tagadējā stila) 1816. g. Dundagas Irbe-

nieku mājās kā trešais bērns saviem vecā-

kiem Fricim un Marijai. Pusgadu vecs bērns

sasirga ar grūtu baku slimību, no kuras gan

izveseļojās, bet baku rētas uz visu mūžu pa-
lika sejā. Kad Ernestiņš bija divi gadusvecs,

vecāki pārgāja uz Dingeskalna mežsargamā-

jiņu, kur barons tēvu iecēla par mežsargu.
Tur Ernestiņš auga, mācījās un jau seši gadi
vecs prata lasīt dziesmu grāmatu. Bet vecāki

bij tik trūcīgi,ka pavisam nespēja apmierināt
mazā lasītāja dedzīgo lasīšanas kāri. Tad

tēvs uzzināja no mācītāja, ka grāmatu iespie-
dējs Stefenhagens Jelgavā gribot pa jaunam
iespiest Jura Mancelija sprediķu grāmatu
jeb postili (pirmais izdevums iznāca 1654.,
tas bija šīs sprediķu grāmatas sestais izde-

vums un maksāja 2 r. 50 kap.; pēc Dīnsberģa

ziņām 5 rbļi). Tēvs, gribēdams dēlēnam gā-
dāt grāmatu lasīšanai, naudu aizņēmās un

pasūtīja to pie vietējā mācītāja. Zēns pār-
lasīja grāmatu vairāk reizes (tai pāri par

1000 lappuses), kamēr tas visus sprediķus
tepat zināja vai no galvas. Vēlāk tēvs iega-
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dajas ari bibeli, ko zens lasīja ar tadu pat
kāri.

Par skolām tajā laikā maz bēdāja, te kāds

gadījums palīdzēja puikam tikt drusku pie
mācības. Ārlavas novadā Dreimaņu muižā

nomnieks pieņēma kādu vācu mājskolotāju
saviem bērniem. Muiža atradās labu kilo-
metru no Dreimaņu mājām. Zēns plijās tē-

vam virsū, lai sūta to tur skolā. Tēvs apso-

lījās dēlēnam,neraugoties uz grūtiem apstāk-
ļiem, dažus mēnešus to nodot skolotājam.
Tā 1825. g. decembra sākumā Dīnsberģis, ne-

pilnus desmit gadus vecs, sāka mācīties

skolā, kur jau bija pieci seši skolēni priekšā.
Pāris mēnešus tiešām piepildījās mazā Er-

nesta sapnis: te viņš iemācījās rakstīt, jo šo

mākslu mājās neviens tam nevarēja iemācīt.

Tas bija liels solis uz priekšu centīgā zēna

izglītības gaitās. Tagad viņš pats sāka čakli

pārrakstīt no dziesmu grāmatas un pats sa-

likt pantiņus garīgu dziesmu garā.
Ja nu no tālākas skolas izglītības nebij

nekā ko domāt, tad liktenis arī tagad nāca

mazajam censonim palīgā. Kaimiņos dzīvoja
saimnieks Biksiņš, liels grāmatnieks. Tas

abonēja Jelgavas „Latviešu Avīzes" (ko ar

1822. g. sāka izdot mācītājsVatsons), tam pa-
šam bija arī māju grāmatu krātuve, kurā at-

radās visas tolaik ievērojamās grāmatas lat-

viešu valodā, kāVecā Stendera raksti, „Laika

grāmata" un citas. Grāmatas tā saistīja Er-

nestu,katas dažkārt atrada iemeslu apciemot
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grāmatnieku ar vecāko brāli, lai dabūtu tur

palasīties grāmatas un paklausīties, ko kai-

miņš izlasa no avīzēm. 1823. g. „Laika grā-

matā" iespiesta leišu dzejnieka Donaleiša

poēma par„četriem gadalaikiem"(fragments),
tā patika mazajam Ernestam,ka viņš ar savu

vērīgo atmiņu to izmācijās no galvas. Daž-

reiz Biksiņš iedeva arī Ernestam grāmatas
līdz uz mājām lasīt.

Laiks gājauz priekšu unvisas zīmes rādīja,
ka Ernestspaliks pie tēva mājāspar laukstrād-

nieku. Viņš gāja jau brāļiem līdz mājas dar-

bos, bet grāmatu kaislība nerimās. Kamēr
citi brāļi, izstrādājušies, dusēja diendusu, Er-

nests, kādu grāmatu vai laikraksta lapu sa-

dabūjis, vai nu ko lasīja, vai norakstīja. Citā
laikā tēvs dēlēnam „ar tādām lietām" neļāva
nodarboties.

Kā jau teikts, mācības lieta toreiz atradās

mācītāju rokās. 1830. g. Dundagā ieradās

jauns mācītājs, kas sāka bērnus pārklaušināt
„pataros". Mācītājs atbrauca kādās vieglāk
sasniedzamās mājās.kur tad saveda pārklau-
šināmos bērnus. Tur ieradās arī Ernests.
Viņš pats tā attēlo šo gadījumu savās at-

miņās: „
Retais kādu vārdiņu prata atbildēt,

bet tas lielais pulciņš stāvēja ar acīmunmuti

uz mācītāju skatoties, itin kā tas runātu par
kādu ne mūžam vēl nedzirdētu lietu. Maz no

tiem ko varēdams izdabūt, viņš griezās arī

pie Ernesta un tam prasīja, vai tas arī ko

azinot no Jēzus līdzības par «žēlsirdīgo zarn-
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ritieti". Ernests to līdzību visu no galvas
viņam priekšā izskaitīja. Mācītājs skatījās

viņam acīs; visi bērni klausījās, mutes atplē-
tuši. Mācītājs viņamprasīja: „Dēliņ, kā tavs

vārds?" — „Ernests," viņš atbildēja. — „No
kurām mājām?" — „NoDingeskalna."— „Kam
dēls?" — „Pašam saimniekam - mežsargam."
Mācītājs to visu pierakstīja un tad sacīja:
„Reiz ar taviem vecākiem par tevi gribu
runāt."

Tomēr tā pagāja trīs gadi: mācītājs vai nu

solījumu bija aizmirsis, vai arī Dīnsberģa tēvs,
trūcības labad, nespēja dēlu tālāk skolot.

Jau Dīnsberģis nāca astoņpadsmit gadus un

joprojām staigāja arklam pakaļ tēva tīrumā.

Te viņš uzzināja, ka mācītājam Glēzeram

apprecējies kučieris un mācītājs meklējot
jaunu. Ernests lūdza tēvu, lai nākot līdz uz

mācītāja muižu, aprunāties, vai nevarētu pie

mācītāja dabūt kučieravietu. Mācītājs atce-

rējās vēl Ernestu no viņas pārklausāmās rei-

zes un no iesvētīšanas mācības, un labprāt
pieņēma grāmatnieku puisi dienestā. Gan ne

alga un ne dienests Dīnsberģim par visu stā-

vēja prātā. Viņšte ieguva ko citu, viņa dzīvē

visai vērtīgu: kā mācītāja kučieris viņš bija
brīvs no toreiz ilgā (25 gadus) karaklausības

dienesta, otrkārt—mācītājam bija daudz grā-
matu, tās nuDīnsberģis dabūja lasīt. Arī mā-

cītājs šad tad neliedza jauneklim vienā otrā

lietā paskaidrojumus. Ernests Dīnsberģis nu

sāka čakli mācīties vācu valodu. To protot,
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viņam tiktu pieietamas arī grāmatas vācu

valodā. Kā vienīgā rokas grāmata Dīns-

berģim bija Vecā Stendera vācu - latviešu

vārdnīca. Mutes vārdos vingrinoties Dīns-

berģis klausījās no cienīgmātes un ķēkšas
sarunām vācu valodā. Rudens un ziemas

vakaros, kad lauka darbu bija mazāk, varēja
čakli mācīties. Bet cienīgmāte atrada, ka

kučierim tāda gudrība kā vācu valoda nav

vajadzīga un nedeva vairāk sveces, kā tikai

apgulties. No algas — desmit rubļu gadā —

arī neiznāca sveces ko nopirkt. Izdobis resnu

kartupeli vai kāli, Dīnsberģis ielēja eļļu vai

trānu, ielika dziju par dakti un tad pie šis

gaismas lasīja vai rakstīja. Reizēm, kad

miegs un nogurums pagalam nomāca, turpat
uz galda atmeties, aizmiga. Bet tagad Dīns-

berģim nāca klāt jauns uzdevums: mācīt

iesvētījamos bērnus, kamēr mācītājs kur iz-

brauca vai gulējaslims. Tebija pirmā prakse
nākošam skolotājam.

Jāpiemin, ka 1827. gadā Dīnsberģis dabūja
arī savu uzvārdu. Līdz tam laikam latviešus

sauca pēc kristītiem un māju vārdiem. Tā

kā Dīnsberģa vecāki dzīvoja Dingeskalna
mājās,tad skrīveris arī to ierakstīja par„Din-
berģi", kas vēlāk ļaužu mutē un rakstībā

pārvērtās par Dīnsberģi. Ernests Dīnsberģis
nokalpoja pie mācītāja par kučieri 47

2
gada

par desmit rubļu gadā.
1837. g. pavasarī_ sāka runāt par skolas

ierīkošanu Dundagā. Mācītājs kā skolotāju
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baronam bija ieteicis atveramā skolā savu

kučieri. Tam par iemeslu toreiz bija izglī-
totu skolotāju trūkums, Dīnsberģis mācī-

tājam ne sevišķi patika. Jauneklis izrādījās
diezgan patgalvīgs. Dīnsberģis bija sarak-

stījis līdzību par grieķu taisnības dievieti

Temidu,kas aizsietām acīm svērusi cilvēkus,
bet mācītājus pielikusi pie muižniekiem, lai

jele latviešus varētu uzsvērt gaisā, pataisīt
„par viegliem". Šis raksts mācītājam nebij

paticis._ Viņš jau piedraudēja Dīnsberģim,

jāvēl tā rakstīšot,tad par skolotāju atveramā

skolā gan netikšot. Uz to Dīnsberģis bija
solījies, ja par skolotāju tikšot, tad tādiem
niekiem vairs laika neatlikšot. Tagad nu

Dīnsberģis vēl jo čaklāki mācījās vācu va-

lodu,pie tam mācītājs to visādi pabalstīja un

deva aizrādījumus, kā bērniem mācāma ticī-

bas mācība.
—

Kādu izturību Dīnsberģis vēl

tolaik pierādīja, liecina tas, ka Dīnsberģis
viens pats 1835./36. g. izdarīja lielajā Dun-

dagas pagastā „dvēseļu reviziju",vai kā mēs

tagad teiktu „tautas skaitīšanu", apbraukā-
dams visas pagasta mājas uu uzrakstīdams

jau toreiz vairāk kā 7000 iedzīvotājus!
Diemžēl

— skolas vietu muižas barons, uz

muižkunga ieteikšanu, bija izredzējis pavisam
nepiederīgā vietā — Kubeļulmežsargu mājās.
Kamēr jauno skolas namu uzcēlā, skolotājam
ierādīja mežsarga dzīvojamo māju skolas

vajadzībām. Dīnsberģim tas pavisam nepatīk,
bet jāpadodaskungu gribai. 1838.gadaaprīlī
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Dīnsberģis aizjāj apskatīties savu jauno dzī-

ves un darba vietu.

«Mājojamā ēka, jebkā dundziniekisaka," —

apraksta pats Dīnsberģis pirmo Kubeles

skolu, — «istabiņa, veca un būvēta pec vecas

vīzes: maziem lodziņiem un tie paši izsisti,
zemām durvīm un augstiem sliekšņiem, ka

tikko nepaklupa iekšā kāpdams. Kā jau kur

visi ļaudis uz drīzu projāmiešanu: istaba

un kambarī nekādas lietiņas vairāk. ka paris
vecu gultiņu un galdiņu un veci krāsns soli.

Malka nepievesta nekāda, žogi nolauzīti un

nodedzināti. Vārtu nekur priekšā: cūkas

iet visur cauri uz sēju, izrok pļavu un sējas
lauku. Viena klēts bez durvīm, otras tādas

pussapuvušas. Kūtis divas, pēc vecas vīzes

būvētas, mazas un vecas, blakus stāvošas

budkiņas, zveņģis vidū. Piedarbs pussagruvis
un jumts tāds šķidrs, ka visur lietus tek cauri.

Ko lai jauns tukšs cilvēks iesāk tādās tukšās

nolaistās mājās? īpaši skolmeisters, kam nav

vaļas nodarboties ar saimniecību, bet kam ir
cits nolūks un citi rūpesti?"

Svētdienā pēc vecajiem jāņiem tā paša
(1838.) gada vasarā mūsu Dīnsberģis ierodas
šinī postažā, kurai turpmāk vajadzēja tapt
par dundzinieku gaismas pili. „Itin sērīgs
apskatījos visu to pieminēto tukšību, un cik

tas izrādījās pretīgi tai pilnībai, pie kā tas

bija pieradis mācītāja muižā." Trūka pat ne-

pieciešamo gultas_ drēbju. Jaunais skolotājs
uzkāpa staļļa virsū un tur uz govju pakaišiem
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pārgulēja pirmo nakti savā skolā. Otru rītu,

kopā ar kalpu, ķērās pie siena pļaušanas,
kamēr ievāca sienu un tad varēja gulēt sienā.
Bet saimniecības grūtības nemaz nemitējās.
Skolotāja alga pastāvēja no zemes ražas, ja
tā nekā nedeva, nebij ko ēst. Kā par likstu,
nākošā gada vasara bija ļoti slapja. «Pie-
darba jumts bija tik caurs, ka nemitējamā
lietus dēļ, iekam labību izvilka no rijas, no

bedrainā plāna vajadzēja izslaucīt ūdens peļ-
ķes, tad tur iekaisīt vecus salmus, vai čubas,
tad vilkt sausu labību virsū un mīdīt (dundzi-
nieki nekuļ labību spriguļiem kā citur, bet

mīda), tikai mīkstā plānā iemina tik daudz

graudu, ka tas izskatījās kā no graudiem
taisīts." Cits mazdūšīgs cilvēks šinīs apstā-
kļos būtu izmisis vai visam pametis ar roku.

Dīnsberģis panesa visas grūtības, panesa ar

klusu heroismu un cīnījās, lai uzlabotu skolas

iekārtu. Cauro klēts jumtu tas pats izlā-

pīja, tomēr klēts arvien palikamitra unlabība

apcirkņos sapelēja. Saimniecība un grūtā
dzīves cīņa sauktin sauca palīga. Jau savas

skolas dzīves otrā gadā 1. decembrī (j. st.)

Dīnsberģis apprecējās. Ģimene gan palikabez

bērniem. Skolas nama būve Kubeles mājas
mežmalā veicās gausi no 1838.—1843.gadam.
Kamēr skolas namu cēla, Dīnsberģim ar sievu

bija jādzīvo vecajā istabā, turpat pa ziemu

bērni jāmāca, kuru gan, vietas atstatuma dēļ
sākumā nebija daudz, dažreiz desmit un

vairāk. Kādos apstākļos mūsu tautskolotājam
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toreiz nācās strādāt, tagadējos laikos grūti
iedomāties. No mācītāja Dīnsberģis dabūja
ābeci

—
tā bija vienīgā visā skolā — paša

skolotāja „biblioteka" sastāvēja no dziesmu

grāmatas un bībeles, ko Dīnsberģim bija sa-

maksājis mācītājs kā algu par milzīgo ļaužu
skaitīšanas darbu! Arī gaismas (sveču) skolai

nebija, jo petroleju toreiz vēl nepazina. Ja

kādu stundu vakaros mācījās, tad vienam

skolēnamvisai klasei bija skala uguns jārāda.
Lasīt mācīšana bija vienīgā māksla, ko Dīns-

berģis toreiz varēja iemācīt saviem skolēniem.

Dziedāšanu mācīja pēc cipariem. Tā kā sie-

nas tāpeles skolai nebija, tad ciparus labi

treknus uzrakstīja uz papīra lapas, to piekāra
pie melnajām kambara durvīm un tad mācīja
bērniem

Jaunais skolas nams bija plaša ēka ar 10

istabām, vidū skursteni un plašu virtuvi.

Klases bija divi, īsti lielas, bez tam četras

istabas skolotāja dzīvoklim. Eka bija rupji
būvēta, jumts — lubu. Uztaisīja arī lielus,
biezus skolas galdus. Skolas nama vieta bija
neveselīga — jau desmit piecpadsmit soļu
atstatumā no parādes durvīm bija tāds mu-

klains mežs, kad lai „vilki tur taisa midzeni"—

kā Dīnsberģis pats liecina.
Kas domātu, ka šinīs neizsakāmās dzīves

grūtībās un cīņās Dīnsberģis jau patērētu
visu dzīves enerģiju, tas alotos. Viņa gars

juta un darbs rādīja, ka pa visām lietāmtam

trūka vēl skolotājam vajadzīgās izglītības.
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Pa ausu galam Dīnsberģis bija dzirdējis, ka

skolotājs Bergmanis Cīravas Dzērves skolā
nevien mācot sava pagasta bērnus, bet izglī-
tots vīrs būdams, sagatavojot jaunekļus arī

no citurienes skolotāja amatiem. Pie tā nu

Dīnsberģis gribēja vēl tikt pamācīties. Viņš
pastāstīja savu nodomu mācītājam un lūdza
tā norādījumus. Mācītājam tomēr likās, ka

Dīnsberģim skolas jau diezgan.
Kad Dīnsberģis neatlaidās, mācītājs piekā-

pās. Papriekš abi aizbrauca ar mācītāju pie
Bergmaņa sarunāties, vai tas Dīnsberģi pie-
ņems, jo tam bija jau 24 gadi. Bergmanis

uzzinājis Dīnsberģa nodomu, labprāt to

pieņēma, pamazinādams Dīnsberģim skolas
maksu no parastiem 35 uz 20 rubļu pusgadā
no 1. maija līdz 1. novembrim, t. i. vasaras

brīvlaikā, kad Dīnsberģim pašam nebij skolā

ziemas bērni mācāmi. Pienācīgoskolas naudu

par Dīnsberģi samaksāja Dundagas barons.
Te Dīnsberģis, bez citiem priekšmetiem, mā-

cījās vēl vairākbalsīgu dziedāšanu un kla-

vieres spēlēt. „Tā man aiztecēja tas jaukais

pusgads Cīravas Dzērves skolā kā īss sap-

nis", — atceras šo skolas laiku savās atmiņās
Ernests Dīnsberģis. «Vēlējos vēl ilgāk tur

palikt, lai vēl vairāk dabūtu ko iemācīties, bet

nevarēju, tāpēc ka pa mārtiņiem bija jāsāk
pašam sava skola mājās. Bet jāsaka: vēlējos
būt arī mājās,lai redzētu savas mājasunlauku

apkopšanu, un kur jaunā sieviņa, ar kuru
tikai pusgadu kopā dzīvojuši, gaidīt gaidīja".



27

1. novembrī (1839.) Dīnsberģis saka ardie-

vas Bergmanim, kas to vēl pāris kilometru

pavada. Rezultātā Dīnsberģis bija padziļinā-

jies vācu un latviešu gramatikā,prata korāļus
uz ērģelēm spēlēt un elementāro dziedāšanas

mācību. Bergmanis aizrakstīja mācītājam,
ka Dīnsberģis tagad spēšot skolotāja pienā-
kumus pildīt. Atgriezies Kubelē, Dīnsberģis
vēl papildinājās mūzikā pie vietējā ērģel-
nieka.

Ziemas svētkos 1842. gadā Dīnsberģis bei-
dzot varēja pāriet dzīvot jaunajā skolas namā,
kas nu reiz bija gatavs. Pēc zvaigznes dienas

sākās mācība skolā ar kādiem 60 skolēniem,
kuriem vēlāk barons apgādāja skolas grā-
matas un citus mācības līdzekļus. Galvenais

mācības priekšmets bija un palika — ticības

mācība, to mācīja trīs stundas dienā! No

7—9 rītāmācījabībelstāstus, no 5—7katķismu.
Pārējā laikā mācīja rēķināt, dziedāt, ģeogrā-
fijas pamatjēdzienus, arī drusku no vēstures.

Zīmīgi, ka torejz vācu valodu zemniekiem

skolas nedrīkstēja mācīt, muižnieki un mācī-

tāji baidījās, ka zemnieki tad palikšot par

kungiem. Pie citiem skolotāja uzdevumiem
vel Dīnsberģim pievienojās uzdevums — sko-

griezt spalvas, jo toreiz skolēni rak-
stīja vel ar zosu spalvām. Arī tas katru dienu

prasīja laiku.

Skolas darbā auga pats darītājs. Mācības

traucēja tas, ka skolotājam pašam bija jāap-
strādā lauki, jāgādā lopiem pārtika, jo atal-
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gojumu, kā teikts, tas saņēma, lietojot zemi.

Bet zemes apkopšana gan lielā mērā atrāva

Dīnsberģi no skolotāja pienākumiem, neno-

drošināja tomēr dienišķu maizi. Tad Dīns-

berģis, ar barona atļauju, iznomāja Kubeles

māju zemi, bet arī noma deva pārāk maz

iztikas. Tikai sākot no 1848. gada jurģiem

uzlabojās Dīnsberģa dzīves apstākļi, kad tas

saņēma no barona 50 rubļu skolotāja algas
gadā un prāvu deputātu. Kad skolas tuvumā

uztaisīja piebūvi skolotāja lopiem, izraka

skolai aku unpēdīgi deva skolotājam iespēju
zirgu turēt, viņš jutās pilnīgi apmierināts savā

amatā.

Galvenais palika skolas darbs. Vasaras

brīvlaikā Dīnsberģis strādāja sniķera darbus,
izgatavodams sev dažādas istabas lietas,pats
uztaisīja sev ratus un kamanas, pat iesēja
sev grāmatas. Bet vismīļākā tam bija litera-

tūra: gan paidagoģiskā, gan cita zinātniskā,
gan dzejas — stāsti, līriski dzejoļi un citi.

Savus rakstus Dīnsberģis iesūtīja toreizējiem
laikrakstiem «Latviešu Avīzēm", gan dze-

joļus, apcerējumus un ziņojumus, un laik-

rakstam «Latviešu ļaužu draugs", ko no

1832.—1846.g. Rīgā izdeva mācītājs Hermanis

Trejs. «Latviešu Avīzēs" Dīnsberģis parak-
stās ar «Kubeles Ernests", «Lat-
viešu ļaužu draugā" lieto šifru „m 51." Ja

gadās vasaras skolēni, Dīnsberģis pieņem ari

tos, mācīdams par 1 rubli visu vasaru.

No 1844. gada Dundagu pārvaldīja izglītots
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īpašnieks Teodors Ostenzakens. Tam bija
plaša bibliotēka, tas pats mīlējaliteratūruun

remdināja arī Dīnsberģa gara slāpes, izsnie-

dzot tam grāmatas lasīšanai no savas biblio-

tēkas. Sevišķi barons cienīja vācu klasiķus
un tos ieteica arī Dīnsberģim. Uz barona

ierosinājumuDīnsberģis pārtulkoja 1850./51.g.

Ģētes epu: „Lapsa kūmiņš", kura pirmais
dziedājums iespiests Jelgavas „Vecā un jaunā
laika grāmatā" 1859. g.

Jāmin tomēr mazas pārmaiņas Dīnsberģa
gara noskaņojumā. Liekas, labākā saticība

starp Dīnsberģi, baronu un draudzes mācītāju
arvien valdījusi. Mums grūti iedomāties, ka

šis caurcaurīm taisnīgais vīrs, kāds bija Er-

nests Dīnsberģis, būtu varējis slepeni intriģēt

pret personām, no kurām tas bija pilnīgi at-

karīgs savā vietā, bet kurām zināmā mērā

tas bija arī morālisks parādnieks: šā vai tā

mācītājs Dīnsberģim bija roku padevis viņa
varonīgā izglītības cīņā, tā vai tā barons bija
celis jaunu skolas namu, gādāja par skolu

un izglītību pagasta ļaudīm, kamēr citur ne-

likās ne zinis. Tomēr kāda ēna jau pārlidoja
šad tad triju vīru attiecībās, itkā vēstot par

turpmāk gaidāmāmlielākām nesaskaņām, vai

pat atklātu naidu.

Cēloņi šij parādībai slēpās laikā. Krievija
bija beigusi nelaimīgoKrimas karu. Krievijas
valsts iekārtas trūkumi kļuva redzami pat
viņas maz attīstītai sabiedrībai. Tā modās.

Krievijas lielās sešdesmito gadu reformas
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gaidīja pie vārtiem. Sakustējās inteliģence,
sakustējās muižniecība. Vai Dīnsberģa dzī-
vais gars, kas jau uzminēja «Pēterburgas
Avīžu" centienus pirms vēl neviens numurs

nebij iznācis, intuitīvi nebūtu izjutis jaunā
laika vēsmas? Ja nu viņš tās izjuta, tad

attiecības ne ar pili, sevišķi ne ar mācītāju,
nevarēja būt diezcik labas. Vajadzēja satikt,
vajadzēja kopā sadzīvot, to juta tiklab viena,
kā otra puse, tamdēļ «pārpratumus" mēģi-
nāja novērst, un kādam dzimšanas dienas vai

citam jubilejas dzejolim vajadzēja izlīdzināt

domstarpības, kas bija radušās ikdienasdzīvē
un darbā.

Dīnsberģis bija nepieredzētugribuun milža

izturību apdāvināts vīrs, bet līdz krūtīm stā-

vēja savā laikā iekšā. Astoņpadsmitā gadu-
simtenī bija parasta lielmaņu slavināšana.

Ģeniālais Ģēte šinī ziņā nebij savam laikam
mazāk ziedu deviskā jebkurš provinces rīmju-
kalējs. Ko lai brīnāmies par mūsu Dīnsbergi.
Augstu titulētu personu slavināšanā viņš ir

tikpat neatlaidīgs, cik pakalpīgs. Kad pēc
pazaudētā Krimas kara vēl nomirst 1855. g.
varmāka Nikolajs L, tad, — saka pats Dīns-

berģis, — «lielas skumjas satricināja visu-

lielo Krievu valsti un arī Dīnsberģa sirds

palika tik sēra, ka nevarēja citu neko darīt,
kā dzejot žēlošanāsdziesmu par ķeizara mir-

šanu." To pagatavojis, Dīnsberģis dzejoli
nosūta Jelgavas «LatviešuAvīžu"redaktoram
Šulcam iespiest laikrakstā. Bet Šulca sirds
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stāvēja tāļu no šīm žēlabām. Šulcs aizbildi-

nājās Dīnsberģim, ka dzejolis par garu. Bet

Dīnsberģis neatlaidās. Tagad viņš piesūtīja

dzejoli bīskapamUlmanimPēterpilī, lūgdams,

ja tas jel maz būtu iespējams, to pasniegt ta

laika ķeizara mātei, Nikolaja L atraitnei Ma-

rijai. Ulmanis tulko dzejoli vāciski, ķeizara
atraitne ar to iepazīstas, tulkotājam dāvina

sudraba dzeramo kausu, bet autoram Dīns-

berģim „par to sadzejošanu lika atsūtīt simts

rubļus piemiņai". Ar panākumiem iedroši-

nāts, Dīnsberģis savas dzejas glīti norakstīja
(Dīnsberģa rokraksts, kā to redzam no mūsu

grāmatiņas attēla, lielā mērā līdzinājās māk-

slas litogrāfijai) un ar Kr. Valdemāra vidnie-

cību raudzīja pasniegtķeizarienei. Dzejas no-

deva Zinātņu akadēmijas kritikai, bet tur ne-

varējaatrastlatviešu valodaspratēja. Galā,kā

Dīnsberģis saka, —~bija nolēzējuši 150 rubļu
vērtībā",— tos piesūta Dīnsberģim līdz ar

returnētu dzejoļu grāmatiņu. Kad 1865. g.

nomirst troņamantinieks, Dīnsberģis sacerē

dzejoli: ..Svēta gaudu piemiņa ļoti Mīļotam
un Augsticienīgam Troņamantiniekam Liel-
firstam Cezarevičam Nikolaj Aleksandrovie",
— par ko saņem no galma ministra ķeizara
pateicības rakstu.

Tā bija viena puse Dīnsberģa literāriskā

darbība. Tā jāsaprot kopā ar Dīnsberģa
laiku un nav jāiztulko, ka mūsu Dīnsberģim
būtu piemitusi sevišķa līšanas vai pielabinā-
šanas kāre. Taisni otrādi: dzīvei vajadzēja
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pierādit, ka mūsu miermīlīgais Dīnsberģis
nemiernieks un dumpinieks.

Kā tas nācās —par šo notikumu patsDīns-
berģis īsti skops. Savā autobiogrāfijā viņš
raksta: „Pēc 1860. g. Dundagā atkal vairs

neizskatījās tik jauki; gadījās dažādas ķildas
muižai ar svešniekiem. Dīnsberģis gan no

tām, cik varēdams, atturējās, savā mežā dzī-

vodams; tomēr 1863. g. iesākumā viņam uz-

nāca posts: aizliedza turēt skolu; sūtīja uz

Jelgavu un 1864. g. 4. aprilī viņu aizsūtīja uz

Jaunjelgavu un atstāja tur uz ielas."

Kas tad bija noticis? Dīnsberģa liktenis

mums kļūst saprotams, kad atgādinājamies
sešdesmito gadu notikumus latviešu zemē.

Pareizi, ka Dīnsberģis, cik spēdams, attu-

rējās no aktiva sabiedriska darba vietēja
dzīvē. Bet viņš bija nevien skolotājs, bet arī

dzejnieks, kas juta un dzīvoja ar savu laiku.

Dīnsberģa dzejolis bija iespiests „Pēterburgas
Avīžu" pirmā numurā. Kr. Barons bija daža

ziņā dundzinieks — ~Pēterburgas Avīzes"

šā vai tā aizķēra dundzinieku lietas. Pēter-
burgas Avīžu" „Dzirkstele" 1862.g. 4.numura

zināja dziedāt:

Lai lapsa kūmiņš aug un zied,

Dīnsberģis viņa godu dzied!

Tās bija zīmes par skolotāja garīgiem sa-

kariem ar dumpīgajiemjaunlatviešiem.Pēter-
burgas Avīzes" daudz lasīja tumšajā Dun-

dagā. No dundziniekiem radās Kr. Valde-

māra pirmie latviešu iebūvieši Novgorodas



Dundagas Kubeles tagadējā skola ar Dīnsberģa dēstītu osi

priekšā (Dīnsberģis te strādāja no 1843.-1878.)

Dīnsb. biogr. (3)
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guberņā. Okšķeri par to visu_ bija sen jau

pienesusi muižai ziņas. Vajadzēja tikai Dīns-

berģa dumpības vainu formulēt no juridiskā
viedokļa. Šinī nolūkā Dīnsberģi sūtīja pār-
klaušināt uz Jelgavu. Pazīstamais paidagogs
un rakstnieks Fricis Adamovičs „Latvju Grā-

matas" 6. nr. 1925. g. dzejiskā formā, pamato-
damies uz pašu dundzinieku atmiņām, ap-

raksta Dīnsberģi trimdā. Adamovičs skaidri

pasaka, ka „Pēterburgas Avīzes", pareizāki
sakot Dīnsberģa darbība „Pēterburgas Avī-

zēs" bijusi iemesls viņu izsūtīt.
Kad Dīnsberģis aizgājis uzDundagasmuižu

pie barona izskaidroties, tas ilgi to bāris un

norājis, kāpēc rakstot «Pēterburgas Avīzēs"

un sarakstoties ar «dumpinieku tēvu" (domāts
bija Krišjānis Valdemārs). Barons rājies un

ar dūri vicinājis Dīnsberģim gar acīm, drau-

dēdams: „Gan es tev rādīšu," tā kā beidzot
lūzusi ir pacietība miermīlīgam Dīnsberģim
un skaļā balsī tas atcirtis baronam: „Tad rā-

diet arī!" apgriezies un aizgājis. Pēc laika

atkal Dīnsberģis dabū pavēli, ierasties pilī.
Barons pavēl nekavējoties braukt uz Jelgavu
pie izmeklēšanas tiesneša fon Kocebū. Šo

Dīnsberģa braucienu ne bez humora apraksta
Fr. Adamovičs. Dīnsberģa vedējs ir kaimiņš
Dīriņš. Domu pilns un rūpju nomākts par
nezināmo nākotni, Dīnsberģis sataisās ceļā
uz Jelgavu.

Tam sieva saliek nastiņu ar veļu
Un ceļa maizi; abi iet tad ārā.
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Kur šķūtnieks Dīriņš ratos sež un gaida.
„Kas zin, kad mājas pārbrauksi, vai kādreiz

Vairs redzēsimies!" sieva teic ar raudam.

„Gan līdzēs Dievs, gan bušu atkal mājās,"
Viņš sievu mierina un sēžas ratos.

Pliukš! noskan pātaga, un aizrit rati.

Tek zirdziņš sīkiem rikšiem tālo ceļu
No Dundagasuz Jelgavu. Daudz reizes

Tas bija jāputina,ceļa jāpabaro,
Un Dīnsberģim nu atliek laika diezgan
Par visu pārdomāt,ko savā mūžā

Viņš darījis,ko rakstījis: viņš prāto,
Par kādiem darbiem atbilde bus jādod.
Ar' kaimiņam viņš izteic savasrūpes:
„Diezin, kāds liktenis tur mani gaida...
Tu labi novēro, kas Jelgavā man notiek.
Tad varēsi tu mājas pateikt sievai,
Kur palieku, — ja mani nelaiž mājās.
Liec vēra: kungs, pie ka es braucu, saucas

Fon Kocebu ... fon Kocebu." Un Dīriņš
Pie sevis ilgi murmina šo vārdu.

Nak tuvāk Jelgava; luk viņas torņi.
Nu ceļš ir gala; rati rīb pa ielu.

Gan bija teikts, kur viņam jāierodas,
Bet ej nu zini gluži sveša vietā!
Te šķūtnieks norauj cepurino galvas
Un skaļa balsī prasa kādam kungam:
..Vai, cienīgs kungs, jus nezināt man pateikt,
Kur dzīvo šeitan Kaķabuka_lielskungs?
Lūk, Dīnsberģis man jānoved pie viņa,"
Viņš piebilst, radīdams uzto ar īkšķi.
„Fon Kocebu"! pats Dīnsberģis sauc starpa.
Tiem parada, kur jābrauc. Tomēr šķūtnieks
Arvien vel savu cepuri tur rokā:

Tikdaudz tur augstu kungu redz uz ielām.

Ta viņi nokļūst noradītā vieta.

Tie iebrauc seta; padod zirgam sienu.

Ar bailēm Dīnsberģis no sētas puses

let meklēt savu soģi. Atver durvis

Un ieiet priekšnama — tam līdzi Dīriņš.
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Pie iekšdurvīm stāv kārtībnieks par sargu.
Tam pateic Dīnsberģis. kadē} viņš nācis.

Pēc brītiņa īon Kocebu to iesauc

Pie sevis iekšā. Tasbij veikls cilvēks;

Viņš zināja: ar laipnību un labu

Var drīzāk izvilināt noslēpumus,
Nekā ar bardzību un draudiem. Tādēļ
Viņš nosēdina Dīnsbergi sev blakām,

Pats aizdedzina cigāru, un otru
Sniedz laipniDīnsberģim. Tad lena gara

Viņš krustam-šķersam iztauja par visu,

Un atbildes bij noteiktas un skaidras.

Drīz nacaKocebu pie pārliecības^
Ka sūdzībām nav pamata, un tadeļ

Viņš atlaiž Dīnsberģi, lai brauc uz mājām.
No sava laipnāsoģa atvadījies,
Viņš ārā iet, un redz — aiz durvīm gaida
Vēl viņa vedējs. „Es tur novēroju,"
Viņš saka Dīnsberģim, uz setu iedams:

„Tur durvīs atslēgai tads paprāvs caurums.

Un mēs ar sargu abi skatījāmies,
Ko justur iekša darāt. Ko es redzu?

Jūs abi sežat tur ka veci draugi
Un runājat tik mīļi viens ar otru ...
Nu palūko, es.nodomāju sevi,

Kā augsti lielkungi prot cienīt tādus,
Kas raksta_ grāmatasun macaskolas!"

Vel pakavējās, pabaroja zirgu,
Tad jautra prata abi brauc uz mājam

Bet negaiss bija pārgājis tikai pagaidām.
Baumas par Dīnsberģa dumpību nerimās.

Vēl vairāk: kād tagad Dīnsberģi pagastā sāka
uzskatīt kā uzvarētāju, kam pat barons „nekā
nevar darīt", par jaunu vāca pierādījumus
pret Dīnsberģi.

_

Atkal pienācās braukt uz

Jelgavu. Lielākā vaina, ko Dīnsberģim va-

rēja pierādīt, bija viņa darbība pie „Pēter-
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burgas Avīzēm". Ja tās vadītājiem Pēterpilī
nevarēja muižnieki nekā darīt, tad barona

spēks pie neaizsargātā tautskolotāja varēja
parādīties. Šoreiz Dīnsberģi atzina par vai-

nīgu. Dīnsberģa kverkšķināšana turpinājās
visu ziemu. Manīdams, ka iedzīvotā darba

vietānebūs vairs palikšana, Dīnsberģis iepērk
zemi Novgorodas guberņā, kur Krišjānis Val-

demārs izpārdod savu muižu latviešu bezzem-

niekiem. Bet Dīnsberģis nebij iedomājies, cik

kungu vara vēl stipra. Viņu —
vienkārši

neizlaida no Dundagas! Viņš stāvēja aiz-

domās kā politiski neuzticams un tamdēļ ne-

drīkstēja atstāt savu dzīves vietu. Lai ne-

zaudētu iemaksu, Dīnsberģis iegūto īpašumu

pārdeva tālāk kādam savam radiniekam.
1864. g. aprīļa pirmās dienās pienāk pils-

tiesas pavēle, ka Dīnsberģis tiek izsūtīts —

kur, tas nav teikts. Dīnsberģim jāatstāj visa

iedzīve un sieva Dieva ziņā un jādodas nezin

kur. Dīnsberģi pavada zemnieka šķūtīs no-

slēpumains policists, kas ne pušplēsta vārda

neizpauž par savu ceļa mērķi. Pēc vairāk

dienu brauciena Dīnsberģis, kopā ar savu

neatlaidīgo pavadoni, atrodas mazā ēbreju
pilsētiņā pie Daugavas. Tā ir Jaunjelgava.
Tur uz galvenās ielas policists aptur vedēju,
liek izkāpt Dīnsberģim, paņemt viņa mājās
iesaiņotu vīstoli — un pasaka, ka tā Dīns-

berģa dzīves vieta. Bet kur lai Dīnsberģis pa-

liek? Par to viņa pavadonim nav daļas! Ko

Dīnsberģis laistrādā, no kā viņš še, pilnīgi sve-
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šā vietā, lai pārtiek? Par to Dīnsberģim pašam

jābēdājas. Tikai par liecību, ka arī še viņu uz-

rauga modra acs, Dīnsberģim katru dienu

jānāk rādīties pilskunga kanclejā! Tā tad

Dīnsberģis noliktsstingrāpolicijas uzraudzībā.

Dīnsberģis sadabū trūcīgu mēbēletu ista-

biņu un ar savu neapvaldāmu enerģiju —

gudro par darbu. Saprotama lieta, kā poli-
tiski neuzticams viņš nevar būt vairs skolo-

tājs, ne ieņemt kādu valsts ierēdņa vietu.

Dīnsberģim atlikāsbrīvāproīesija—literatū-

ras lauks.Viņš bija tulkoj is vai pārstrādājisprā-
vu daudzumu grāmatu.Tur bija tāds darbs, kā

Ģētes „Lapsakūmiņš",bet tas veltigaidījaizde-
vēja. Tur bijarinda skolas grāmatu un bērnu'

ābeču,bet kas tagadvairs gribēsko apgādātno

dumpīgā skolmeistera?Kurš skolotājs mācīs,
pieturoties pie nemiernieka mācības grāma-
tām ? Tiesa—Dīnsberģimbija jau savs lasītājs,
bet ko tas zinājatoreizpar savu rakstnieku, ko

viņštagad zin? Turbija saistoša poēma: „Gu-
mals un Līna", kas bija iekarojusi mazu un

lielu lasītāju sirdis, bet kas iedomājās likteņa
vaijātā skolotāja?

Dīnsberģis ķērās pie iemīļotā literatūras

darba. Viņš bija jau paradis strādāt, nepra-

sīdams, kad viņa darbi varēs parādīties at-

klātībā. Savus manuskriptus viņš rakstīja
savāapbrīnojamālitografiskā rokrakstā, (skat.
attēlu), ar tiem varēja acis pamielot grūtā
stunda, gaidot uz labākiem laikiem. Viņš
tulkoja stāstus un zinātniskus rakstus, pār-
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strādāja un atstāstīja, sacerēja dzejoļus un

mācības grāmatas, vārdu sakot, ar milža iz-

salkumu metās darbam virsū, tanī remdinā-

dams savas ciešanas. Tirgus dienās pastai-
gājās pa tirgu, sarunājās ar zemniekiem,

prasīja, vai bērnus skolās sūta, vai paši lasa

grāmatas, ko pazīst no latviešu literatūras?
Tādos gadījumos, nepazītam, nācās pieminēt
ir savas grāmatas un dzirdēt par tām gan

uzslavas, gan paļas. lerunājoties izskanēja
viena otra skumīga stīga par tagadējo likteni,

kur ienākumu nekādu nebija, mazais no mā-

jām līdzņemtais krājumiņš siktin sika un tu-

vumā stāvēja drūms un nepielūdzams—bads.

Sīksto zemnieka enerģiju, likās, ir tas nevarēja

salauzt, lai gan šaubas, kā no būra izsprukuši
zvēri, gaudoja aiz trimdinieka rakstnieka

istabiņas durvīm. Šinī bada dzīvē Dīnsberģis
piedzīvo gadījumu,ko tas nevar aizmirst līdz

mūža vakaram. Fr. Adamovičs to attēlo:

Ta paiet nedēļas, un mazais krājums
Jau iet uz beigām, sava istabiņā
Sēž Dīnsberģis un doma: ko nu iesākt?

Bij tirgus diena] dzird — pie durvīm klauvē;

Viņš ielaiž , ienāk sieviņa no laukiem.

„Vai jus tas Dīnsberģis?" — Jā, tas es esmu."

„Kas raksta grāmatas un taisa rīmes?"

„Tas pats." — „Tad jus tas esat! Tavu prieku!
Še atnesu jums maizi, sviestu, sieru."

— „Bet mīļa, man nav naudas, ko jums maksāt".

— „Es atnesu tāpat; vai naudu prasu?
Tas jums par grāmatām, par jaukiem stāstiem.
Es lasīju par Gumalu un Līnu,
Par Toma Budu ... noraudājos lasot.
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Ka dzirdu kungi sākuši jus vaijat"
Kā sastindzis stāv Dīnsberģis un klausās;

Un asaras aiz prieka pamirdz acīs.

Vel brīdi paruna, tad viņa aiziet

Ar dziļu pateicībuizvadīta.

„Vairs neesmu še svešinieks starp svešiem:

Šī atziņa no laucinieces mutes —

Visskaistākā par maniem darbiem alga,
Ko esmu saņēmis līdz šim. Nu redzu,

Ka neesmutak dzīvojis par velti."_
Tā Dīnsberģis pie sevisnopriecajas

Un nākotne vairs nelikās tik drūma.

Raksturīgi, ka uz kārtīgo, darbīgo skolotāju

vispirmā kārtā uzmanību vērsa tā pati poli-

cija, kurā Dīnsberģim ik pārdienas bija jāiet
rādīties. Vairāk sarunās ar Dīnsberģi, pils-

kungam baronam Stempelim nācās atzīt, ka

bīstamais revolucionārs ir inteliģents, samēra

izglītots, gaišu vērienu tautskolotājs. Pils-

kungs pieņēma Dīnsberģi par norakstītāju,

pēc tam kad bija jau agrāk apbrīnojis Dīns-

berģa jaukorokrakstu. Dīnsberģis, ieskaitot

savu uzturu un dzīvokli, pelnīja mēnesī

7V2 rubli, par ko strādāja pilskunga kanclejā
no agra rīta līdz vēlam vakaram. Protams,

ar šo algu nepietika pat dienišķam uzturam.

Liekas taču, Dīnsberģa rakstnieka slava tajā
laikā bija populārāka, nekā vīņš pats to grib
atzīties. „Daži labi cilvēki, kamēr Dīnsberģis
tur bija," — liecina mums rakstnieks, — «aiz-
maksāja viņa pusdienas ēdienu katru dienu".

Dīnsberģa smagais trimdas laiks turpinājās
tepat astoņus mēnešus, līdz 1864. g. beigām.
Tad administrācija atrada par iespējamu
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Dīnsberģa sodu mīkstināt. 1865. g. sākumā

Dīnsberģim atļāva pāriet uz Rīgu. Tur va-

rēja sākt meklēt jaunu skolotāja vietu,dzīvot

atkal kopā ar sievu. Vietu Dīnsberģis sa-

klaušināja Jāņa baznīcas skolā, kur Dīns-

berģis darbojās kādus trīs gadus, līdzteku

čakli strādādams pie laikrakstiem un tulko-

dams dažādus rakstus. 1866. g. sāka iznākt

Rīgā brīvprātīgā mācītājaBraunšveiga redak-

cijā jauns mēnešraksts: „Draugs un Biedrs".

Tajānu Dīnsberģis čakli piedalījās arrakstiem.

Dundagā Dīnsberģa aiziešana tomēr nepa-

lika tik nepamanīta, kā varbūt barons un mā-

cītājs to būtu vēlējušies. Skolas darbu nā-

cās grūti atjaunot. Dīnsberģis pazina savus

„dundziniekus", tie pazina viņu, vecāki uzti-

cēja tam savus bērnus, grūtā skolas darbā

bija sekmes. Pret jaunajiem skolotājiem,
kādus tagad ielika skolā, zemniekiem vairs

nebija uzticības. Tie vienkārši nelaida savus

bērnus vairs skolā. Gan muiža visādi pūlē-
jās lauzt zemnieku stūrgalvību, bet bez sek-

mēm. «Jaunais skolotājs bija derēts gans,"
— ironizē pats Dīnsberģis, — „ko jēriņi ne-

pazina. Ne viņš pareizi saprata jēriņu, nedz

jēriņi viņa balsi. Jēriņi šķīrās tādā vīzē, ka
skola palika tukša un tad arī skolotājam bija
jāšķiras." Kubeles skola stāvēja raita kā

bārene. „Kā jūdi tad sēdēja uz Jerūzalemes

gruvešiem, tā dundzinieku bērni skatijās uz

savu atstātu skolas namu, kas nu bija auksts

un tukšs bez visas dzīvības."
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Dundagas milzu pagastam toreiz pagasta
vecākais bija enerģiskais Dinģes Adamovičs.

Tas izteica savas „tautas balsi".
_

Griezās pie
barona, griezās pie vietējā mācītāja — tie

beidzot piekrita, ka Dīnsbergi aicina atpakaļ
viņa darba vietā. 1867. g. decembrī pagasta
vecākais ieradās Rīgā un nonesa Dīnsberģim

pagasta aicinājumu. Kas tas bija par ganda-
rījumu likteņa pārbaudītam vīram! Viņa ne-

vainība tagad bija redzama arī pagastam.
Gan jau Dīnsberģis bija iemīļots arī savā

jaunā darba vietā — bet īsto pamatu zem

kājām viņš juta tikai savā dzimtenes pagastā.
Dīnsberģis sacīja ardievas Rīgai. īsi pirms
ziemsvētkiem Dundagas trimdinieks ieradās

atkal savā Kubeles skolā.

Pa četriem gadiem Kubeles skolas namā

bija daudz kas mainījies. Acīmredzot, skolas
saimnieki un paši vecāki bija sākuši atjēgt
savus skolas trūkumus. Mēģinādami skolas

darbu atjaunot, tie skolas telpas visādi bija
uzlabojuši. Ja arī, dundzinieku stūrgalvības
labad skolas darbu nebij izdevies atjaunot,
tomēr skolas uzkopšana tagad nāca Dīns-

berģim par labu. Visas istabas tagad bija
caurcaurīm kručiem (skaliem) izsistas un iz-

mestas. Logi visi ielikti skaidrām rūtīm un

tafeldurvīm, baltpelēkas krāsotas, tādas pat
logu stenderes. „Visas durvis ar atslēgām,
kas pirmak nekad nebija,"liecina Dīnsberģis.
„Arī apgaismošana bija daudz labāka; jo pir-
mak dega viena pati svece lielā klasē, citas
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telpas visas tumšas. Nu pa Dīnsberģa prom-

būšanas laiku bija atradies jauns apgaismo-
šanas līdzeklis: petroleja; bija apgādātas

lampas,ko pirmāk nemaz nepazina,un skolas

apgaismošana desmit un simtkārt gaišāka un

labāka nekā pirms bija."
Svētkos, draudzei par gandarījumu, mācī-

tājs Glēzers no kanceles paziņojis, ka vecais

skolotājs Dīnsberģis atkal atgriezies vecajā
dzīves vietā un pēc 6. janvāra (1868.) atkal
turēs skolu. Tagad dundzinieki ar sirdi un

prātu nāca savam skolotājam pretīm. Bērnu

saradās lūzums. Skolas atklāšanas dienā

Kubelē ieradās barona vietnieks, mācītājs,
pagasta vecākais uncitaspagasta autoritātes.

Visos valdīja sajūsma un prieks. Kamēr

Dīnsberģis bija bijis projām, ganu puikasbija
izvilkuši un izmētājuši pa krūmiem skolas

ērģeļu stabules. Dīnsberģis izlūdzās no ba-

rona citas ērģeles,kas nelietotas stāvēja pilī.
Tagad skolas darbs saņēmaDīnsberģi savā

varā. Pa ziemas skolas laiku maz palika va-

ļas rakstniecības darbam. Skolēnu skaits

sniedzās pāri simtam. Dīnsberģim laiku lai-

kiem nācās strādāt bez palīga. Kad skolēnu

skaits neatlaidīgi vairojās, dundzinieki ierī-

koja otru skolu. Tomēr skolēnu skaits vēl

necik nemazinājās, tā kā Dīnsberģim deva

palīgu, no sākuma vienu, vēlāk divus. Vaja-
dzība vēl arvien spieda dundziniekus skolas

joprojām paplašināt. 1875.g. Dīnsberģis atkal

strādā viens, jo viņa agrākie palīgi tikuši
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patstāvīgās vietās. Kad uz gada beigām sko-

lēnu skaits iet pāri par piecdesmit, Dīns-

berģis dabū jaunu palīgu, kā algošanai muiža

deva 50 rubļu, bet pagasts par uzturu apņē-

mās Dīnsberģim maksāt 36 rubļus par ziemu.

Par palīga skolotāju darbojās kāds Zīriņš.
Bet — ļaužu prati grozīgi. Nāca jauni laiki,

un jauni ļaudis, kam trūka agrāko vēsturisko

saišu ar Dīnsberģi. Bez tam semināri tagad

sagatavoja jaunus skolotājus, Dīnsberģis bija

pilnīgs autodidakts, tam nebija nekāda sko-

lotāju diploma. Tas bija viens ierocis rokas

Dīnsberģa pretiniekiem. Tā kā Dīnsberģis
savās prasībās pret pagastu bija stingrs, tad

drīz izcēlās nesaskaņas tā paša otrā skolo-

tāja algas dēļ.
1876. g. februāra mēnesī Dīnsberģi ar pa-

līgu ataicina uz pagasta vietnieku sēdi. Sko-

lotājs aicināts ar palīgu jau no rīta, bet liek

tiem visu dienu nogaidīt pagasta valdes

priekšistabā, jo vietnieku kungiem papriekš
jāatspirdzinājas. Beidzot, kad skolotājs ar

savu palīgu visu dienu izgaidījušies, pagasta
vietnieku sapulce paziņo, ka Dīnsberģim ne-

maksās vis solitos 36 rubļus par palīga sko-

lotāja uzturu, bet 17V2 rubli, tamdēļ ka Dīns-

berģisKubeles skolā pieņēmis ārnovadu bēr-

nus! Uguns salmos. Dīnsberģis uzrāda pa-

gasta valdes dotās atļaujas tādus bērnus uz-

ņemt. Bet tas neko nelīdz. Vietnieku kungi
nemaz šīs atļaujas negrib redzēt. Sašutis

Dīnsberģis atsakās no piedāvātiem 171 /» rub-
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Uem, aiziet uz muižu pie barona, kas tam iz-
maksā tos 36 rubļus, atvelkot no pagastam
solītiem 50 rubļiem.

Dīnsberģis tā bija panācis savu taisnību,
bet traucēto labo satiksmi ar pagastu vairs

nevarēja atjaunot.
Juzdams pārvērtības dzīvē,Dīnsberģis cen-

tāsdabūt palīgu, kas atbilstu jaunālaika pra-

sībām. Tāds bija viņa znots Dreiberģis: tas

bija Baltijas skolotāju semināra audzēknis,
ar skolotāja tiesībām, tādā ziņā mazāk atka-

rīgs no labvēļiem, muižas un mācītāja. Tiem

tomēr arvien bija bail, ka Dīnsberģis nepār-
aug kungiem pār galvu. Tā citādi pret Dīns-

berģi labvēlīgais Glēzers, liels skolu draugs
un veicinātājs,ar uzmanību sekoja Dīnsberģa
lasāmām grāmatām. Kādreiz pamanījis, ka

Dīnsberģis lasa reliģijas vēsturi, Glēzers tam

— atprasa grāmatu, citiem vārdiem sakot —

noņem, un atnes tās vietā kādu sprediķu
grāmatu! Varbūt Dīnsberģa gara vēriens

būtu ņēmis citu virzienu, ja tas būtu atradis

sev citādus garīgus labvēļus.
Liekas, Dīnsberģim garīgi nobriestot, no-

tika atsvešināšanās tiklab no muižas un mā-

cītāja, kā nopagasta. Dīnsberģagars instink-
tīvi tiecās pēc garīgaspatstāvības, tas nepa-

tika ne vienam, ne otram. Šo atsvešināšanos

sajuta arī Dīnsberģis, varbūt gan neizpraz-
dams viņas cēloņus un uzkraudams vajnu
gan pagastam, gan mācītājam. Nostrādājis
pagastam vairāk kā 40 gadus kā skolotājs,
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Dīnsberģis sagaidīja no pagasta pensiju. Par

daudz labi cerēts! „Pagasts nelikās par viņu
neko zinām," sausi, apslēpdams rūgtumu,
saka Dīnsberģis, — „nedeva ne maizi, ne arī

algu par to 40 gadu kalpojumu, it nekā!"

Tagad Dīnsberģis palika znota maizē. Uztai-

sīja uz augšienes istabiņu, pārvietojās un ar

savu sirmo dzīves biedreni nu dzīvoja „kā
rakstnieks undzejnieks",brīvs no visām ķen-
gāšanām!

Tā ir vēsturiska istabiņa, dažus soļus liela,
kuru vēl tagad ar Dīnsberģa grāmatu skapi
Kubeles skolā var redzēt ziņkārīgs apmeklē-
tājs. Istabiņas logs iziet uz ceļa pusi, pa šo

logu rudens un ziemas naktīs ceļa gājējam
ilgi spīdēja pretīm uguntiņa, liecinot, ka sir-

mais rakstnieks vēl nomodā pie sava darba,
vai nu dzīvo sengrieķu lielo varoņu sabie-

drībā, jūsmo par Odiseja brīnišķīgiem pie-
dzīvojumiem, vai aizgrābts nogrimst Miltona

„Pazaudētās paradīzes" dīvainos dārzos. Bet

priekš 50 gadiem — dzīvot no latviešu litera-

tūras un dzejas! Tas nozīmēja —
dzīvot no

ideāliem — tos Dīnsberģu Ernests savā ilgā
mūžā un darbā nebij aizmirsis!

Ka skolotājs Dīnsberģis skaitījās līdz 1878. g.
vidum. Par šo laiku mums uzglabājušās kāda

cita darbinieka
— ievērojamā MāteruJura at-

miņas par Ernestu Dīnsberģi. 1878. g. jūlija
otrā pusē paklausot dundzinieku ielū-

gumu, pavada kādas 10 dienasDundagā. Savā
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braucienāMāters apciemo arī Dīnsberģi, kam

toreiz gan jau pāri par sešdesmit. „Baltijas
Zemkopja" literāriskā pielikumā, 35. numurā

un turpmākos, Māters rakstā: „Desmit dienas

Dundagā" attēlo savus Dundagas piedzīvo-
jumus un ciemošanos pie Dīnsberģu Ernesta
Kubeles skolā:

„Taisnību sakot, vecais Dīnsberģa tēvs au

klēja sava kalpa3 gadus veco meitiņu, kad es

it lēnāmviņa klusā mājā ienācu. Un vai par

to kāds brīnums? Vai tīrā, nevainīgā un plašā
dziesminieka sirds jautās, kas tas par bērnu,
paša vai cita, kunga vai kalpa? Bērna ve-

cāki ir pie darba, bērni ir bez uzrauga, un

tas, kas tikdaudz par un priekš maziņiem ru-

nājis un rakstījis, tas taču nevar citādi darīt,
kā šo maziņo pie savas allaž augsti un tīri

jūtošas krūts spiest, itkā izpildīdams tos jau-
kos Pestītāja vārdus: „Laidiet tos bērniņus

pie manis nākt". Tādas domas man šāvās

galvā, kad es mūsu sirmo dziesminieku ar

minēto bērniņu sēžam un viņa uzticīgo un

laipnīgo dzīves biedreni, tā kā arī mundru un

patīkamu jaunu meičiņu, turpat čakli rokas

darbu strādājot, ieraudzīju... Mani pamanījis,
Dīnsberģa tēvs ātri pacēlās un iesaucās: „Jau
šodien? Gaidījām jūs tikai rītu!" Bet maziņā
nelaidās vis vaļām. Kā apenītis tinas ap

kaklu, tā viņa savam tēvam pieglaudās, un

draudēja ar gariem raudāšanas pātariem, ja
svešinieka labād viņu atstāšot. Beidzot ap-

mierinājās un nu mums atlikās vaļas apsvei-
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cinaties un izrunāties. Ka protams, es te

paliku par nakti."

Tālāk Māteru Juris attēlo savus iespaidus
no Kubeles skolas nama un Dīnsberģa tēva

dzīves iekārtas. „Skolas ēka ir koka un diez-

gan rūmīga. Skolotāja mājoklis —tas godam
jāpiemin—ir rūmīgs, gaišs un veselīgs. (Tas
sastāvēja no 4 istabām; acīm redzot, 1878. g.

vasarā to vēl apdzīvoja Dīnsberģa tēvs.) To-

mēr vecais skolas tēvs dzīvo visai vientiesīgi,
unvisi saimniecībasrīki, kā skapji, galdi un 1.1.

ir viņa paša taisīti. Tikai viena istaba ir jo
glīti izrīkota. īpaši te pieminams jauks grā-
matu skapis, kurā labs krājums derīgu, pa

daļai ļoti dārguun svarīgu grāmatu redzams.

Bet nu dažs lasītājs jautās: kur tad paliek
mūsu rakstnieka rakstāmā istaba? Jā, to es

arī jautāju, kad laipnais nama tēvs man visu

savu „būšanu", kā Braže tēvs no sava „Pa-
leijas Jāņa" saka, bija izrādījis. Vel bērns

būdams un E. Dīnsberģa jaukos rakstus lasī-

dams, es allaž pie sevis domāju: „Tas latviešu
Šilleris (kā P.Etmanis [Māteru Jura skolotājs
Kazdangā] Dīnsberģa tēvu nokristījis) gan
dzīvo jaukā plašā namā un viņa rakstāmā
istaba mazākais ir tikpat grezna un jauka,
kā mūsu lielkungam." Paaugušam, man šīs

domas gan izlikās par ne visai riktīgām, jo
pagasta skolotāja dzīve ar tām nebūt ne-

saskan, bet taisnību sakot, es arī tagad vai-

rāk cerēju, nekā atradu. „Kur tad jūsu rak-

stāma istaba?"— „Nu, tepat." — „Kā? Te jau
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ēšanas un darba istaba?"—„Kas par to. Arē,
tur pie loga ir mans rakstāmais galds." Tur

pie loga ir gan mazs, prasts, pat ne mālēts

galdiņš, un uz tā ir tintes glāze, pāris rak-

stāmo spalvu, papīris un kādas grāmatas; pie
galdiņa ir tāds pat prasts krēsls — te mūsu

slavenais rakstnieks 43 gadus ir sēdējis un

savai tautai sarakstījis dārgas, neiznīcināmas

mantas un ieguvis neiznīkstošus dziesminieka

kroņus! Kāda vientiesība, kāda sirds paze-

mība!"
Vēl Māters satiekas ar Dīnsberģi tajā pašā

reizē izbraukumā uz Kolkasraga bāku. Mā-

ters joko, vai Dīnsberģis nevarētu „sataisīt"
par izbraukumu kādu „rīmi"? Teikts un da-

rīts! „Ak Kolka, Kolka, Domesness! Tu rags,

ko jau no tālienes Redz jūras braucēji!" Tā

viņš sākas. Ko te runāt par dzejoļa mākslas

vērtību? Tas atļauj mums ieskatīties Dīns-

berģa mākslinieciskā radīšanas procesā. Cik

viegli un ātri viņš dzejo. Te redzam mūsu

Dīnsberģa tēva kā dzejnieka spējas un ne-

varību reizē.

čio 1878. g. rudens tā tad Dīnsberģis vairs

neskaitījās Kubeles skolā par skolotāju. Viņa
darbs bija dziļas saknes laidis dundzinieku

dzīvē. Ja toreizējā tautskola, savas šaurās

programas dēļ, maz zinībuvarēja skolēnam

dot, tad jo vairāk Dīnsberģis kā audzinātājs
deva audzēkņiemar savu dzīves paraugu. Ar

kādu godbijību vēl tagad (1928.) Dīnsberģa
skolēni,padzīvojuši vīri un sirmgalvji, atceras
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sava skolotāja! Tikumi, ko Dīnsberģis dēstījis
savuskolēnusirdīs,palikuši tiem parv zticīgiem
vadītājiem mainīgās dzīves ciņās.

_

Ticība la-

bam stiprinājusi tos grūtā stundā. Mācījies

Dīnsberģis kā skolotājs gan no piedzīvoju-
miem klasē, gan nopaidagoģiskās literatūras.

Dīnsberģa bijušie skolēni atminas Dīnsberģi
kā paidagogu, kā cilvēku, kā rakstnieku. Ne-

kad Dīnsberģis skolā nav bijis nikns, nekad

pie saviem skolēniem nav pielietojis rupjus
miesas sodus, nekad saviem skolēniem nav

uzstādījis tādas paidagoģiskās prasības, kas

iet pāri viņu spēkiem. Bez šaubām — Dīns-

berģis nav stāvējis ārpus sava laikmeta. Skol-
nieki mācījušies, pēc tā laika parašas, sēžot

pie galda, vairāk metru garos solos, skolotājs
skolēnu rindas galā ar garu vicu rokās. Ja

nu kāds rindā palicis neuzmanīgs, sarunājies,
aizticis savus citus biedrus, noskanējis spējš
plīkšķis, vica kritusi uz galda, biedējot vai-

nīgos un nevainīgos.
Vismīļāki savus skolēnus Dīnsberģis vedis

seno grieķu vēsturē. Pats dzejnieks un sko-

lotājs, saviem skolēniem šo vēsturi stāstot,
dzīvojis to līdz. Ar saviem skolēniem Dīns-
berģis pārdzīvo līdz Herakla 12 slavenos va-

roņadarbus,viņš priecājas,ka var rādīt varoņa

tikumus, viņš skumst un nožēlo viņa cilvēcī-

gas vājības. Tomēr galā Dzevs tam piedod,
jo Herakls alojies, cilvēkiem gribēdams labu
darīt. Skolniekiem, izņemot citu vienu otru la-

sāmu grāmatu, vai katķismi. mācības līdzekļu
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trūcis. Cik no skolotāja stāstapalicis atmiņā,
tik ar mācījušies, Atprasījis uzdoto vairāk

pārrunas kārtībā. Ticības mācības stundas

padarījis interesantas ar piemēriem nodzīves

un vēstures.

Ar savu toreiz populāro rakstnieku slavu

Krnests Dīnsberģis nav lielījies ne klasē, ne

Jaužu priekšā, skolēniem par saviem rakst-

niecības darbiem nav stāstījis. Turpretim, ja
kādi griezušies ar lūgumu, „sarīmēt" kādam

gadījumam vienu vai otru dzejoli, Dīnsberģis
labprāt to darījis.

Ar cildenu piemiņu Dīnsberģa skolēni at-

ceras viņa taisnīgumu. Liekas, ar savu pie-
mēru Dīnsberģis savus skolēnus visvairāk

audzinājis. Vai tie bijuši kalpu, saimnieku,

vai muižas darbiniekubērni, Dīnsberģis pret
visiem vienādi bijis laipns un stingrs. „Viņš

bija tik taisns, cik cilvēkam vien iespējams
būt taisnam", — aizkustināts savu skolotāju
atceras sirmais Dižkužnieku saimnieks Jānis

Dravnieks. — Šis taisnīgums ir bijis Dīnsberģa
tēva stiprās bruņas viņos smagos laikos, kad

skolas vara atradās starp muižu, mācitāju
un pagastu. Dīnsberģa stāvoklis bieži nav

bijis viegls: daudziem kungiem neviens nevar

kalpot. Dīnsberģim tomēr vajadzēja kalpot,
ja viņš gribēja savu skolotāja darbu strādāt.

To Dīnsberģis ir panācis tikai ar savu taisnī-

gumu. Ar to viņš pie reizes gan saniknojis
ir baronu, ir mācītāju, ir pagasta vīrus, bet

ar laiku pārpratumi novērsti un Dīnsberģis
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varējis savu darbu turpināt. Dīnsberģis ne-

kad nebijis lišķis, neraugoties uz to, ka ne-

liedzis godu ir baronam, ir mācītājam.
Dundzinieki atminas arī Dīnsberģi kā lielu

sniķeri. Neraugoties, ka pagājuši jau vairāk

kā divdesmitpieci gadi no Dīnsberģa nāves.

Kubeles skolā vēl sastopami dažādi Dīnsberģa

galdnieku darbi. Vispirms tas ir viņagrāmatu
skapis — vienkāršs, vientiesīgs, tomēr savam

laikam glīts. Ticis pie līdzekļiem, Dīnsberģis
daudz pircis grāmatu, čakli tās lasījis, tā ievē-

rojami padziļinādams savu izglītību. Kurmet

sava laika pazīstamākās paidagoģiskās grā-
matas bijušas sastopamas viņa grāmatuskapī.
Tamdēļ paidagoģiskos jautājumos Dīnsber-

ģim bij plaša erudicija. Bet Dīnsberģis nebij
nekad lepns uz sevi. Viņš priecāt priecājās
par jaunajiem skolotājiem, kas vieglākā ceļā
varēja sagatavoties savam amatam nekā

viņš. — Tāpat citas koka lietas Dīnsberģis
pats mēdzis glīti pagatavot. Vasaras vakaros

sēdējis uz lievenēm durvju priekšā, vai

strādājis dārzā.

Skolas purvaino apkārtni Dīnsberģis kul-

tivējis, ietaisījis tīrumus, grāvojis, dēstījis
kokus, starp citu kādu osi un kļavu, kas ta-

gad izaugušipar lieliem milzeņiem,ka aizsedz

Kubeles skolas jumtu un logus. No Dīnsberģa
galdnieka darbiem redzams vēl dzīvoklis

skolas nama augšā, austrumpusē, ar 3 istabi-

ņām, no tam viena bez loga — guļamistaba.



III. SAULAINS SVĒTVAKARS

No 1878. g. otrās puses sākot, Ernests Dīns-

berģis atraisās no skolotāja pienākumiem.
Savas dzīves prasības viņš pavisam sašaurina.

Kubeles skolas nama augšienē tas ierīko

pāris istabiņu, no tām viena liela, ar atdalītu

guļamtelpu, kamēr otra gluži maza mājas
stūrī, ar logu uz dārza un ceļa pusi, Dīns-

berģa darba istaba. Spriežot no paša Dīns-

berģavārdiem, viņš jūtas tagadkā atvieglots.
Skolas darbs nav viegls jau fiziskā ziņā,

sevišķi laukskolotājam. Nekopti, netīri, bieži

bērni, kas neprot nemaz grāmatu lasīt, sanāk

skolā no visām novada pusēm. Šie bērni nu

skolotājam jāpataisapar cilvēkiem. Ja sko-

lēnu skaits sniedzas pāri par 50, kā tas daž-

kārt bija Dīnsberģim, jāstrādā pie reizes bez

palīga, tas ir grūts darbs, kas prasa no darī-

tāja lielu piespiešanos. Bez tam skolotāja
stāvokis starp trim kungiem: baronu, mācī-

tāju un pagastu arī nebija ērts. Sevišķi
pēc pēdējā nelaimīgā gājiena uz muižu, pa-

līga algas lietā, Dīnsberģis gan guva uzvaru

par pagastu, bet attiecības pavisam paslikti-
nājās.

Šīm nepatikšanām,klizmāmun rūpēmpre-

tim Dīnsberģa fantāzijā iztēlojās citapasaule.
Tur cilvēks nebija saistīts pie zemes, te viņš
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dzīvoja lielu varoņu, lielu notikumu un lielu

kaislību dzīvi. Tā bija dzejas pasaule. Rau-

goties uz Dīnsberģa atstāto darbu mozaiku,

sākot no lopu ārstēšanas un beidzot ar ābe-

cēm, varētu domāt, ka Dīnsberģim dzejas

pasaule pavisam sveša. Tair rupja alošanās.

Neraugoties uz Dīnsberģa daudzo darbu
amatnieciskumu uz šķietamostila kokainībuun

nodrāztību,Dīnsberģa personā slēpjas patiess
dzejnieks. Zemnieka zēns klaušu laikos, kas

pats nekādu sistemātisku izglītību nebija

baudījis, kas pasaules literatūras klasiķus

nepazina augdams vēl ne vārda pēc, bet pie-
audzis nevar atrauties no Ģētes, no Šillera

lielās dzejas mākslas, no Homēra, no Bičer-

stou,kas tik kaislīgi iemīļo Miltonu,ka divreiz

pat tulko tā lielo epu: „Pazaudētāparadīze",—
šo vīru nevarēsim saukt par nedzejnieku,
kaut gan viņa izjūtā un ārpasaules skatīšanas

veidā un izpratnē daudz kā tāda, kas nesa-

skaņojams ar dzeju. Šis jautājums pats sva-

rīgākais Dīnsberģa personības izpratnē: viņš
bija dzejnieks tikai klaušu laiku prizmā, viņa
skatīšanas veids bija salauzts un viņa milža

gribai neikreiz atbilda liela, izsmalcināta

dzejnieka formas spēja.
Ja Dīnsberģis bija dzejnieks, tad saprotams,

ka atsvabinājumu no smagā skolotāja darba

viņš uzņēma kā atvieglojumu. Vairāk kā

40gadusviņš bija strādājis kā tautskolotājs—
butu jadoma, dienišķu maizi, kaut arī mazas

pensijas veidā no Dundagas milzu pagasta
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varēja sagaidīt. Diemžēl ne — dundzinieku

paaudzes bija aiznesušas sava krietnā skol-

meistara stiprumu un jaunības un vīra gadus,
tagad viņš varēja iet. Nē! Dundagaspagasts
bij tik augstsirdīgs, ka skolas augšieniatvēlēja
sirmajam skolotājam par brīvu — un malku!

Ja no dzejas nevar diezgan sasildīties, lai

iekurina krāsni.

Dīnsberģis ar savu mūža biedreni varēja
dzīvot kā rakstnieks. Brīvs, pavisam brīvs.

Vai un ko latviešu rakstniecības darbs toreiz

ienesa, par to liecību dod mums toreizējie
laikraksti. „Baltijas Vēstnesis", tāpat „Balss1'
saviem tuvākiem līdzstrādniekiem par čaklu

gada līdzstrādību izmaksā gratifikāciju 10

40 rubļu apmērā,un tas tiek skaitīts par goda
atlīdzinājumu. Jurim Allunanam viņa „Dzie-
smiņas" draugi izdod ar iepriekšēju paraksti
šanos. Lautenbachu,tāpat Dīnsberģa „Lapsas
kūmiņu",Kaudzīšu „Mērniekulaikus" godalgo
Latviešudraugu biedrība. Bet tie ir reti gadī-
jumi. Pārējie darbi tikahonorētinejauši,neno-

teikti, vai nemaz netika honorēti.

Ernesta Dīnsberģa grāmatas piederēja pie

pirktām grāmatām. Savā laikā Dīnsberģis
skaitījās pie sava laika visvairāk lasītiem

un populārākiem rakstniekiem. Daži viņa
dzeju tulkojumi iznāca pat sešos izdevumos

Dīnsberģa „Kabatas ziņģu grāmatiņas" trijos
un četros izdevumos, ko reti piedzīvo mūsu

dienu dzejnieki. Vai šo parādību varēsim

izskaidrot tikai ar grāmatu trūkumu: ļaudīm
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toreiz grāmatu nebija,pirka, ko varēja dabūt.

Aplams spriedums. Izjūtas ziņā Kārlis Hu-

genberģers nenoliedzami lielāks dzejnieks
par Dīnsberģi, bet Hugenberģerarakstu kopo-
jums: „Derīgs laika-kavēklis latviešiem par

labu sarakstīts" (Jelgavā, 1826., 1827.), vēl

74 gadus pec iznākšanas pirmā iespieduma
bija pērkams Jelgavas veikalos! Ja Ernesta

Dīnsberģa grāmatas bij tik pieprasītas, tad

tas izskaidrojams ar to, ka viņš bija uzminējis
sava laika prasības, pielāgojies vientiesīgā
lasītāja gaumei.

Kubeles skolas dažus soļus liela augšista-
biņa garā skolas nama stūrī, nu paliek par

mūsu pirmā rakstnieka „darbakabinetu". Ja

sirmie dundzinieki, Dīnsberģa skolēni savā

laikā, vēl tagad (1928.) atminas, ka „vēlu
naktīs mirdzējusi ceļa gājējam pretim ugun-
tiņa no Kubeles skolas nama augšloga, lieci-

nādama, ka Dīnsberģa tēvs vēl nomodā pie
savarakstāmāgalda", tad simbolistiski to sa-

protot, šī uguntiņa tāļu mirdz pretīm latviešu

kultūras pētniekam deviņpadsmitā gadu
simteņa vidū un otrā pusē.

Neraugoties uz to, ka Dīnsberģis bij pilnīgs
pašmāceklis, gara ziņā viņš daudz pacēlās
pāri sava laika skolotiem vīriem. Viņš dzīvo

visnotaļ jaunu laiku garā un virzienā, tajā,
ko izpauda «Pēterburgas Avīzes". Vispirms
Dīnsberģis ir noteikts skolas un izglītības
aizstāvis. Kā skudra viņš velk kopā mācības

līdzekļus skolai, gādā, lai trūcīgi skolēni va-
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rētu apmeklēt skolu, visādi skolas valdniekus

rauga iesildīt skolas lietai. Nepiekusis viņš
skubina ļaudis uz grāmatuun laikrakstu lasī-

šanu. Laikraksti Dīnsberģa acīs ir tā saite,
ar kuru tautas locekļi garīgiapzinājās tautas

kopībā. „Tas lielākais tautas locekļu pulks",—
skumst Ernests Dīnsberģis „Baltijas Vēst-

nesī" (1872.) — vēl maz ko zina, ka viņi arī

ir locekļi pie tautas miesas, kam no visas

tautas garaspēka arī kāds labums jādabū, un

ka ar to spēku, kas pēc savas kārtas iekš

viņa ir, visai tautai par labu jāstrādā". Tā ir

tik gaiša prasība nevienpar inteliģences, bet

par katra tautas locekļa pienākumu strādāt

tautas labā, ka to varētu parakstīt katrs jaun-
latvietis. Raksturīgākais Dīnsberģi, ka viņš
no katra tautas locekļa, lai viņš piederētu
pie kādas kārtas piederēdams, prasa darbu

tautas labā. Dīnsberģis nav izredzēto draugs,
Dīnsberģim visiem jāstrādā. Tas ir demokrā-

tisms, kas mums atgādina Valdemāru.Bet ko

Dīnsberģis redz dzīvē: „Tie cits par citu nedz

ko zina,nedz gribzināt, un savā vēl neizglītotā
dzīvībā vārgst priekš sevis vien, un to pašu
neizglītoto dzīvibu padara vēl jo neglītāku
caur pārliecīgu brandvīna un alus dzeršanu

un citiem nevajadzīgiem kārumiem". Vērtīgu
laikrakstu lasīšana tādu tautas locekli varētu

modināt, izkopt viņa dzīvi, lai tā viņam pašam
un apkārtnei nāktu par labu.

Kāds gara bērns ir Ernests Dīnsberģis, lie-

cina tas. ka viņš dedzīgi aizstāv sieviešu iz-
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glītību. Mūsu sieviešu emancipācijas vēsturē

vēl pirms Ausekļa tad ierindosim Dīnsberģi.
Sievietei jādod līdzīgi izglītība virietim, šīs

domas tājā laikā, kad Dīnsberģis viņas cilāja,

bija ķecerība pat progresīvo latviešu vidū.

Dīnsberģa motīvi nav politiskas, bet skaidri

paidagoģiskās dabas. „Baltijas Vēstnesī"

(1871.), apskatīdams jautājumu,kāpēc sievieši

jāskolo, Ernests Dīnsberģis izsaka tādas do-

mas, ka viriešus dažkārt māca dzīves skola,
bet sievietes retāk atstāj tēva māju, tā tad

„dzīves skolas" mācību maz dabū. „Uz āru

uz klajumu un uz tāļumu iet un darboties

nav sieviešu dabas likums. Bet neņemietpar

ļaunu mīļās meitas un cienījamās sievas, ka

kāds sakāmvārds man te attrāpījās uzrakstīt:
kā incim pieder krāsns, tā sievietei mājas
dzīve. Un arī Luters uz tādu pašu vīzi saka

(to raksta Lutera garīdzniecībai tieši padots

tautskolotājs! Lt): „Krāsns un saimniece pa-
liek mājās". Un pa mājām vien dzīvodams,
ko gan labu var iemācīties? Ar savām aitām

un cūciņām papriecāties, pašām savā starpā
papļāpāt, bērnus uzkāt, labi izlādēties, tādas

lietas jo vairāk pa mājām dzird,un jo vairāk
dzird un redz, to vairāk patur un mācās".

Dīnsberģis tomēr redz tālāk. Ne latviešu

sieviete tāda vien. Slimība dus viņa laikā:

„Tādas viņas ir gandrīz pie visām nemācītām

tautām, no veciem laikiemlīdz mūsu dienām".

Tad nāk spriedums no Dīnsberģa mutes, kas

rāda. cik Ernests Dīnsberģis plaši uztvēris
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sieviešu izglītības problēmu: „Un tīri ar vienu

vārdu jāsaka, visa cilvēcība noveciemlaikiem

līdz mūsu dienām par sieviešu mācīšanu un

skološanunav nebūt,vai maz vienrūpējusies".
Tas ir raksturīgs vilciens Dīnsberģa per-

sonībā un pelna, ka Dīnsberģi vērtējot, to

paturam atmiņā. Bet pie šīs pašas reizes

kāds gaišs stars met gaismu uz Dīnsberģa
personību pavisam no citas puses.

Par visu mūsu garīgo kultūru, kā
v
milzīgs

koks nokaras lietderības princips. Šo koku

reiz bija dēstījis Vecais Stenders, gan dēstu

aizņemdamies no kāda filozofa, kas tik lielā

mērā iespaidojis mūsu garīgo dzīvī. kā reti

kāds cits. Šis vīrs ir Kristjāns Volfs (no 1679.

līdz 1754.) taspats bijaLeibnica audzēknis, kas

tādā mērā atšķaidīja ar savu saprotamību
Leibnica filozofiju, ka viņu gan saprata visi,
tikai no Leibnica filozofijas tur maz kas

vairs palika pāri. Visas lietas Volfs vērtēja

pēc viņu derīguma. Pat zvaigznes pie de-

besīm viņš izskaidroja ar savu lietderību.

«Zvaigznes mums dod to labumu, ka mēs

nakti uz ielas varam ko drusku saredzēt..."Šo
Volfa filozofiju, pa daļai Halles augstskolā,
vēlāk kā mājskolotājs Berstelē pilnā mērābija
uzsūcis sevī Vecais Stenders. Ar Vecā

Stenderarakstiem šī doma bija iesakņojusies
latviešu prātos. Būtu jāsagaida, ka tikai no

šī viedokļa mūsu Dīnsberģis spējīgs spriest.
Bet Dīnsberģis, šis vientiesīgais lauku sko-

lotājs, atzīstkāda principa suverenitāti, ko pa-
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visam no viņa grūti sagaidīt: skaistuma prin-

cipu, ka skaistums ir vērtība pats par sevi!

Neapzināti, kautkur dvēseles dziļumos, Dīns-

berģi runāja nojauta, ka viņš latviešu mātes

dēls, tās pašas latviešu mātēs, kas zināja tik

daiļas tautas dziesmas. Dīnsberģis, prasīdams
sievietes izglītību, pirmā vietā tomēr stāda

tāsdaiļumu! Tikai šinī Dīnsberģa gara bū

tībā iedziļinoties, saprotot šo estētu, kāds

bija Dīnsberģis, mums neizklausīsies kā ač-

gārnība, ka Dīnsberģis varēja tā dievināt

Miltona «Pazaudēto paradīzi" un Homēra

alliādi" un „Odiseju". Savu estēta spriedumu
Ernests Dīnsberģis apliecina tajā pašā
rakstā: „Kālab sievieši jāskolo". Dīnsberģis
prasa sievietei gudrību, prāta attīstību, bet
tas nedrīkst notikt uz daiļuma rēķina. „Es
pelnītu grēku", saka Dīnsberģis, „ja to teiktu,
ka meitiņām, ko Dievs pats ar patīkamu
skaistumu pušķojis, būtu aizliedzams koši

ģērbties un pušķoties. To viņām vajaga un

tā nav nekāda meita, kas neprot koši ģērb-
ties!"— Tādu skaistuma apliecinājumu, kā

tas izteikts augšējās rindās, neviena vietā
neatrodam izteiktu no tās paaudzes, pie
kuras piederēja Dīnsberģis. Ja saules spī-
dumu vērtēja no tam, ka tai mirdzot var

iekārtot saules pulksteni, tad sievietes skai-

stums, zem kristicisma iespaida, bij pamests
pavisam novārtā. Tāds viņš palikās līdz

19. g. s. beigām. To lielāko dāvanu, ko Dievs
devis sievietei, viņas daiļumu vēl jaunās
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strāvas laikos iedomājās, ka var atvietot ar

šaurām zināšanāmun formulu prašanu. Dīns-

berģis grib redzēt sievietē apvienotu gudrību
un skaistumu.

Kā grozītos visa dzīve, ja latvju sieviete

būtu izglītota! „Kas ir mūsu zemkārtu bērnu

pirmās mācītājas un skolotājas? Mātes!

Kas ir mūsu pirmie kopēji un audzinātāji?
Mātes. Kas ir bērnu pirmie pamatlicēji uz

laicīgu un mūžīgu labklāšanos? Mātes. Kas

ir mūsu pirmās vadītājasun valdītājas? Mātes!
Nu redziet, mātes un atkal mātes ir mūsu

bērnu pirmajās visu labumu iegruntētājas.
Ja nu tās pašas ir labi izmācītas un izglītotas,
tad tās arī varēs saviem bērniem ielikt labu

grunti, uz ko pēcāk varēs visas labas mācības

virsū būvēt un tās tur būvētas arī pastāvēs
un augļus nesīs. Un ja tas tā būtu, vai tad

mūsu sievas nebūtu tie lielu lieliepalīgi pie
tautas attīstīšanas un izglītošanas?"

Tā Ernests Dīnsberģis čakli ķērās pie
spalvas, un visi nākošie gadi viņam raženi
rakstniecības laukā. īsi pirms tam viņš iesā-

cis pārstrādāt Bišofa baznīcas vēsturi: Dīns-

berģa pārstrādājums patstāvīgs. Vietas, ko

tas atzīst nepiemērotas latviešu skolām, Dīns-

berģis saīsina, citas papildina. Arī šī grāmata
nav iztikusi bez cenzora strīpojumiem. Galā

ņemot, te ir plašs darbs, kādas 14 iespieduma
loksnes biezs. Grāmatas beigās Dīnsberģis
dod īsu pārskatu par latviešu presi un grā-
matniecību. Silti viņš slavē Veco Stenderu
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un atrod, ka „būtu gan vērts, ka latvieši tam

kādu goda piemiņu uzceltu". Par «Pēterbur-
gas Avīzēm", acīm redzot, rēķinādamies ar

cenzūras apstākļiem, Ernests Dīnsberģis min

šādus vārdus: ~1862. gadā Valdemāra kungs

Pēterburgā izdeva «Pēterburgas Avīzes", kas

bija latviešu tautas atmodinātājas uz patie-
sības gaismu, bet tām nebija ilgs mūžs,
1865. gadā tās savāds neveselīgs gaiss no-

slāpēja." — Tā tad ne trimda, nevēlākie cīņas
gadi Ernesta Dīnsberģa brīvprātību nebij
nomākuši: par muižniecību viņš vēl arvien

runā kā par «neveselīgu gaisu". Diemžēl

Latvijā šis «neveselīgs gaiss"vēl arvien smagi
bija sajūtams.

Tagad pastniekam arvien darbs gan manu-

skriptu saiņus sūtot uz Jelgavu, Rīgu un

Liepāju izdevējiem, gan pienesot korektūras,
gan apgādājot citu korespondenci. Šad un

tad Dīnsberģis raksta laikrakstos unžurnālos.

Kad 1881. g. savu gaitu uzsāk latviešu pirmais
mākslas žurnāls «Pagalms", tajā piedalās arī

Dīnsberģis. Pirmā gadgājumāiespiesta Dīns-
berģa jaukā parabola (Dīnsberģis to uzdod

kā oriģinālu) «Paradīzes dārzs" (1881. nr. 5,6),
tāpat viņš piedalās «Austrumā", iesūtīdams

tam dažus rakstus. Katru gadu tepat 3—4
Ernesta Dīnsberģa grāmatas parādās grā-
matu tirgū.

Laiks gāja tik straujiem soļiem uz priekšu,
ka mūsu 60 un vairāk gadu vecam censonim

grūti nācās tam sekot. Radikālās pārmaiņas
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mūsu valodas attīstībā tam tikko tikko bija

pa spēkam. Jo vairāk tuvojās vecums, jo
distance starp Dīnsberģi un jauno dzejas
valodu palika lielāka.

Tomēr sabiedrība bija vērtējusi ilggadīgā
celmlauža nopelnus mūsu rakstniecības un

kultūraslaukā. Tādsmoments, kad sabiedrība

sirmajam rakstniekam atklāti varēja izteikt

savuatzinību un pateicību,bija 30. jūlijs 1889. g.

— Dīnsberģa 50 gaduamata jubilejas un zelta

kāzu gadījumā. Šī diena nevien izvērtās par

Dundagas,bet visas latviešu sabiedrības goda
svētkiem. Tas bija pelnīts atzinums vīram,

kas tik čakli un klusi bija strādājis raženu

kultūras darbu,neprasīdamsne godu,ne slavu,

ne atlīdzību.

Pirmo vārdu bija sacījusi mūsu lielākā un

autoratīvākā nacionālā organizācija: Rīgas
latviešu biedrība. Jau 15. februārī 1879. g. tā

Dīnsberģi bija iecēlusi par savu goda biedri,
tagad to pasteidzās darīt Jelgavas latviešu

biedrība, Kuldīgas un Talsu sadraudzīgās bie-

drības, Dundagas dziedātāju biedrība. Tas

viss rāda, cik liela savā laikā bija Ernesta

Dīnsberģa popularitāte mūsu sabiedrībā.

Toreizējie latviešu laikraksti: «Baltijas

Vēstnesis", „Balss" unciti šo jubilejuapraksta:
«Svētku dienas (30. jūlija) rītā cienītais ga-

viļniekupāris tika modināts dziesmu skaņām.
Pēc īsas dievkalpošanas mājās, kuru pats
Dīnsberģa tēvs noturēja, jau labā skaita sa-

pulcējušies svētku dalībnieki devās braukšus
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uz Dundagas baznīcu (ap 7 kilometri). Dun-

dagas muižas īpašnieks barons Ostensakens

bija atsūtījis uz skolu savus ratus, kuros bija
iejūgti četri brangi zirgi, aizvest gaviļnieku
pāri uz baznīcu. Tur jau sagaidīja milzīgs

laužu pulks, kas pa daļai bija sapulcējies
baznīcā, pa daļai ārpus baznīcas, jo tā bija
par mazu uzņemt visus tos, kas bija atnākuši

sirmajam Dīnsberģa tēvam un viņa laulātai

draudzenei godu parādīt. Dziļi sajustā runā

mācītājs Krauze kgs tēloja Dīnsberģa tēva

un mātes laimīgo ģimenes dzīvi, kā arī pir-
mējā darbus un pūliņus gan skolas, gan
rakstniecības laukā. No kora atskanēja jau-
kas dziesmu skaņas. Dievkalpošanai beigtai,

gaviļnieku pāris brauca atpakaļ uz Kubeles

skolu, pavadīts no nepārskatāmas līdzbrau-

cēju rindas. (Pēc citām ziņām 42 ratos! Lt.)
Priekšā jāja četri balti ģērbušies puisēni,
sarkanbaltus karodziņus vicinādami.Kur ceļš
uz Kubeles skolu nogriežas no lielceļa, bija
celti glīti goda vārti. Tādi paši goda vārti

bija arī Kubeles skolas priekšā. Drīzi skolas

ērtajās telpās bija sapulcējušies svētku da-

lībnieki ap 250 personas. Tagadiesākāssvētku
otrā daļa." Gaviļniekus apsveic dažādu

iestāžu un organizāciju sūtņi, draugi un cie-

nītāji. Rīgas latviešu biedrības adresi nolasa

priekšnieks Grosvalds. Adrese konstatē, ka

Biedrības svētkos jūtams robs, ja tajos trūkst

Dīnsberģa tēva. „Un kā tad arī Jums bij
trūkt tautiešu pulciņā, kas pirmais lielākā
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mērā vienotiem, biedrotiem spēkiem ķērās
pie darba, kam Jūs jau gadudesmitus bijāt
savus spēkus nodevuši, izglītodami latviešu

jauno paaudzi skolas mācībām, pašu tautu

krietniem paša rakstiem un sveštautu rakstu

tulkojumiem. Dziļa tautas mīlestība un caur

neko neatbaidāma pārliecība pie darba palī-

dzēja Jums ar vieglu sirdi un augsti paceltu
galvu panest rūgtumus, kas daždien savienoti

ar īsta vīra darbošanos, laimīgi pārvarēt
skauģu ļaunos nodomus un ieguva Jums vis-

pārīgu tautiešu cienību un atzinību".

Kā šī adrese liecina, tā laika sabiedrība

ļoti labi vēl atcerējusies Dīnsberģa trimdas

laikus un pratusi tos objektīvi vērtēt.

Valdemārs bija atcerējies sava pirmā cīņas
biedra «Pēterburgas Avīzēs". Viņš rakstīja:
Apsveicināju Jūs, latvju rakstniecības pat-
riarchu, šinī Jūsu goda dienā. Līdz ar Jums

teikšu Dievam, ka tas Jums ir atvēlējis sa-

dzīvot tik ievērojamus laikus priekš latviešu
tautas literatūras augšanas. Diezgan esiet

savā mūžā piedzīvojuši vētru un pērkona

gaisu, tumši, draudoši mākoņi ir gājuši pār

Jūsu tagad sirmo galviņu, bet galā arvien
ir iznācis labāki, nekā tumšā dienā varējām
cerēt. Nāca atkal mierīgs, jauns saules gaiss,
un tas tagad, kā cerams, apgaismos Jūsu

vecuma dienas bez pārmaiņas."
Daudzas organizācijas un iestādes, sākot

ar skolu pārvaldi, cildina šinī gadījumā Dīns-

berģa tēvu kā centīgu skolotāju, rakstnieku,



%at metatecS, fii eS littdju, ar fmu

sPee fenieS; un tab, bef fa aifforeet nnmi,

Iriba reif it fnafdn tai pa&rltji-et,

%ab mitj'i to formu noffuĻpftcct,

far fa fdļcņt 3uniž bijis patcef,

Jta eļeet tif baubfreij grebfojuīcriecs.

@djo fobu par (ļretjfeem 3ums uilectu,

Un tas pabaros jroababu

310 roiļa, fo fauna un blctjnao orrocen

3ut)4 barijuid)i tiķbj pntdju fd)o becn'.

Un tibjcfjam ja roairs Sufjs negrct)Mect,

Sab taifni it pitnigi paliftcet." —

ftab Jlutjminfcb to roiiu bij libanfs gan;

Xab 3tubfiS roebl Kija: „SRu tlauieetces man':

3it roi'tn ttf, frufttetjros, fīnet't un «arat,

~I.apsas Kūmiņa" lappuse ar Kaulbarsa Ilustrācija
(1879. ļļ. Izdevums)

Dīnsh. biogr. (5)





65

sabiedrisku darbinieku. Jā, arī sabiedriskā

laukā, kā katrā darbā,kur tas lika rokas klāt,

Dīnsberģis strādāja ar sirdi un prātu, lietas,
bet ne algas dēļ. Deviņpadsmitā gadusimteņa
vidū Dundagā bija nodibināta «rekrūšu nau-

das lāde", jeb kā mēs tagad teiktu, rekrūšu

kase, ar kuras palīdzību katrs par 300 sidr.

rubļiem varēja atpirkties no kara klausības.
Kases pārvaldībā, nemākulības labad, bija
izcēlies liels juceklis. Barons,pazīdamsDīns-

berģa goda vīra dabu, nodeva Dīnsberģim
kases pārvaldīšanu, piedodotkāpadomniekus
divus pagasta saimniekus. Rudenī no miķe-
Jiem līdz ziemassvētkiem bija naudas saņe-

mams laiks. Katru svētdien Dīnsberģim bija

jābūt pagasta namā, nauda jāsaņem, jāieved
kases grāmatās. Šo darbu 6 gadus Dīns-

berģis nostrādāja bez graša atlīdzības, pē-
dējos trīs gadus saņemdams 30 rubļus gadā.
lesācis Dīnsberģis bija kasi pārvaldīt ar 11

rubļu lielu kapitālu, pēc 9 pārvaldīšanas ga-

diem, 1853. g., Dīnsberģis atdeva savam pēc-
nācējam 11,000 rubļu (sidrabā).

Kritiķis Teodors Zeiferts savā jubilejas
gadījumā pītā „goda vaiņagā" raksturo Dīns-

berģi kā vienu no vispirmiem lieliem darbi-

niekiem nacionālās kultūras laukā. Tikai

pats darbinieks zin darba grūtības.
Parādītā plašā sabiedrības uzmanība, par

ko ilgi nemitējās rakstīt laikraksti, dziļi saku-

stināja sirmo Dīnsberģa tēvu un viņa dzīves

biedreni. Aizgrābti viņi pateicas „Balt. Vēst-
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nesī" saviem sveicinātājiem ungodinātājiem.
Vēl tepat mūža vakarā, šo notikumu atcerē-

damies, Dīnsberģa tēvs raksta: „Bija vare-

nas kāzas, ko gan retais skolotājs būs svi-

nējis. Viesi bija augsti un zemi no visām

Kurzemes unVidzemesmalām, un arīno Pēter-

burgas, Maskavas un tā vēl".

Dīnsberģa raksti vecuma dienās vairs ne-

atrada to atbalsi un uzņemšanu, ko jaunās
dienās. Jauni laiki, jaunas dziesmas! Pārāk

jau Dīnsberģa izteiksme kļuva vecmodīga
19. g. s. beigās.

Bet savā ilggadīgāliterariskā darbībāDīns-

berģis bija tuvākī sapazinies ar Liepājas ne-

dēļas laikraksta «Latvietis" izdevēju un re-

daktoru, arī citreizējo skolotāju Klāvu Uk-

stiņu. Tas atvēlēja Dīnsberģim «Latvieša"
slejas gan klasiskiem tulkojumiem, gan seno

grieķu vēsturei, gan citiem rakstiem. Pats

par sevi saprotams, ka atskaitot brīveksem-

plārus, Dīnsberģis kādu kārtīgu honorāru

par saviem rakstiem avīzē nesaņēma.
Vecuma dienās parastie cilvēka dzīves si-

tieni netāupīja arī Dīnsberģatēvu. 1897. g. pa-

vasarī nomira viņa uzticīga dzīves biedrene

Agnese, ar kuru tas tik ilgus gadus saticīgi
bija nodzīvojis unkas ar savu piemīlību, gara

attapību un gādību bija pušķojusi viņa dzīvi
un devusi prieku un atbalstu. To apglabāja
turpatKužnieku ciemakapsētā, Kubeles sko-

las tuvumā.

Dīnsberģim tomēr liktenis nebij lēmis aiz-
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vērt acis iemīļotā Kubelē. Dīnsberģa zno-

tam Kubeles skolotājam Dreiberģim radās

nesaskaņa ar baronu skolas zemes dēļ. Sko-

lotājam sākās prāva Liepājas apgabala tiesā

ar baronu. Redzēdams, ka Kubelē vairs dzī-

ves nebūs, Dreiberģis pārnāca Rīgā, kur da-

būja skolotāja vietu Sarkandaugavā. Gan

83 gadus vecais Dīnsberģa tēvs labprāt dzī-

ves vakara pēdējo laiciņu būtu pavādījis
Kubelē, „ja pagasts viņam jel to deputāti
būtu devis", bet

— „kad tas (pagasts) deva

tikai apsildīšanu, tad nevarējapalikt", un „ar

gaužu sirds salaušanu šķīrās no savas vecās

dzīves vietas." Mūsu pašvaldību kulturelais

līmenis nebija vēl tik augsts, lai nepieku-
sušām garīgamdarbiniekamun tautas audzi-

nātājam būtu atvieglojuši vecuma dienas.

1899. g. augusta beigās Ernests Dīnsberģis

pārnāca Rīgā un apmetās pie savas audžu

meitas un znota.

Vēl pāris gadu un klusi norietēja dzīves

gājums mūsu Dīnsberģa tēvam pēc mierīgā
un saulainā dzīves svētvakara. Viņš mira

Sarkandaugavā 30. aprilī pēc j. st. 1902. g. un

viņa nāvi sabiedrība uzņēma ar sērām. Vēl

pirms nāves Dīnsberģis bij izteicies vēlē-

šanos, lai to apglabā Kužnieku ciema kap-
sētā, līdzās viņa dzīves biedrenei. Nelaiķa
vēlēšanos izpildīja. Bet arī rīdzinieki gribēja
atvadīties no aizgājuša darbinieka. Dienu

pirms pārvešanas uz Dundagu, nelaiķa atdzi-

sušās miesas pārveda no Sarkandaugavas
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Rīgas latviešu biedrības zālē. Pie šķirsta
garāku runu sacīja mācītājs Gailītis. Runātājs
salīdzina Dīnsberģi ar Simeanu, kas pēc svē-

tīta mūža var teikt: „Kungs, lai nu Tavs

kalps mierā aiziet." Dīnsberģis bijis savai

tautai patiess mācītājs. Redzēt savējos par

dzīviem, patiesiem evaņģēliskās draudzes lo-

cekļiem, redzēt tos brīvus, redzēt gaišas viņu

būdas, redzēt savus dēlus un meitas atkal par

sava zemes stūrīša īpašniekiem, redzēt tos

pašapzinīgus, vienprātīgus — laimīgus, tā bija
aizgājēja vissirsnīgākā vēlēšanās, tam viņš
ziedojis visu savu mūžu. Biedrības priekšnieks
Grosvalds atvadās no nelaiķa kā no biedrī-

bas godabiedra biedrības vārdā. Redaktors

Vebers cildināja nelaiķa rakstnieka nopelnus,
un novēl no „Balss" redakcijas puses saldu

atdusu. Skolotāju vārdā atvadās skolotājs
Mednis. Pēc tam dziedātāji noskandināja
atkal bēru dziesmu. Juris Kalniņš „Balt.
Vēstn." un „Balss" uzdevumā noliek vaiņagu
kā atzinības un piemiņas zīmi pie nelaiķa
šķirsta. Pēc tam publicists unadvokāts Kreic-

bergs daudzina sirmā rakstnieka cītību un

nopelnus, nolikdams vaiņagu no „Vārda" re-

dakcijas. Vaiņagu noliek arī no Liepājas
biedrību puses rakstnieks Janševskis. —

Pēc kopīgi nodziedātas „Nu tad uz gaitu
beidzamu" un vēl kādām uz balsīm nodzie-
dātam dziesmām, šķirstu iznes līdz līķa ra-

tiem un pavada uz Tukuma dzelzceļa pie-
stātni. „Pavadītāju pulks te bija neaprak-
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stāms," saka toreiz „Balt. Vēsjnesis". „Tadu
bēru gājienu mūsu pilsēta pēdējā laikā ne-

bij redzējusi."
Svētdien 4. maijā (j. st.) nelaiķi pārved

Kubeles skolā, kur dundzinieki skolas ceja
sākumā tam cēluši godavārtus. Apbedīšana
kapsētā notiek pirmdien 5. maijā (j. st.). Bē-

ru ceremoniju izdara vietējais mācītājs Mol-

trechts. Bēres pušķo Dundagas dziedāšanas

biedrības jaukts koris. Kā pirmais pie aiz-

bērta kapa no nelaiķaatvadās Rīgas latviešu

biedrības delegāts māc. Maldonis. Runātājs
salīdzina Dīnsberģa tēvu ar milzu upi, kas

pavasarim iestājoties,sadragāvisstiprākoledu
un neapturami raujas uz priekšu. Dīnsberģa
tēva vārds, viņa darbu vērtība kļūšot ierak-

stīti latviešukultūras vēsturē. Runātājs novēl

viņam kā Rīgas latv. biedrības goda biedram,

saldu dusu, noliekot viņam lauru vaiņagu.
No Jelgavas latv. biedr. puses noliekuz kapa
vaiņaģu ar uzrakstu: „Jelgavas latviešu bied-

rība savam goda biedram Dīnsberģa tēvam."

Talsu sadraudzīgās biedrības vārdā runā

skolotājs J. Adamovičs, tēlodams Dīnsberģa
tēvu kā priekšzīmīgu, nerimstošu vispārības
darbinieku. Runātājs noliek vaiņagu ar

uzrakstu: „Savam goda biedram Dīnsberģa
tēvam. Pēc darba saldu dusu!"

Dundagasdziedāšanas biedrības vārdārunā

skolotājs J. Karpovics, aizrādīdams, cik ļoti

aizgājējs priecājies par dziedāšanas biedrības

nodibināšanos,par viņas plaukšanu, bijis viņai
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allaž palīdzīgs, gan pārtulkodams, gan sadze-

jodams dziesmas. Runātājs noliek uz kapa
biedrības vārdā vaiņaguar uzrakstu: „Savam

goda biedram E. Dīnsberģa tēvam. Tavi

darbi tevi pavada! Dusi saldi!", pēc kam

biedrības jaukts koris noskandināja sēru

dziesmu. No bijušo skolēnu puses atvadījās
skolotājs Fr. Jēriņš. Pēc tam skol. Obšteins

nolasa dzejnieka J. Danberģa Dīnsberģa
tēva nāves gadījumam sacerētu dzejoli.

Dundagas pagasta vecākais K. Šreitmanis

sirsnīgos vārdos pateicas Dīnsberģa tēvam

Dundagaspagasta vārdā par viņa pūliņiem iz-

glītībasveicināšanāunnoliekuzkapa vaiņagu
ar uzrakstu: „Savam pirmajam skolotājam
Ernstam Dīnsberģa tēvam. Atdusies, sirmais

tautas darbiniek,dzimtenes vieglajās smiltīs."

Dundagas skolotāju vārdā no aizgājušā
atvadījās skol. T.Landsbergs. Runātājs, labi

pazīdams Dīnsberģa tēva mūža gaitas, sevišķi
norāda uz viņa grūtajām cīņām pret toreizē-

jiem nelabvēlīgiem dzīves apstākļiem. Runā-

tājs noliek vaiņaguar uzrakstu: „Tu esi mums

pa priekšu gājis". Pēc tam Dundagas dzied,

biedrības vīru koris ar skolotāju piedalīšanos
nodzied „Dusi saldi". — Piederīgo vārdā no

Dīnsberģa tēva atvadās skolotājs J. Drei-

berģis, pieminēdams tautas dziesmiņu:

Ko laba nopelnīju
Ilgu mūžu dzīvodams:

Sešus de|u gabaliņus,
Vienu linu paladziņ'.
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Mīlestība, ar kādu sirmais aizgājējs no Rīgas
izvadīts, Dundagā saņemts un tagad pēdējā

gaitā pavadīts, liecinot, ka Dīnsberģa tēva

mūža nopelns neesot vis tik vien kā seši dēļa
gabaliņi līdz ar balto paladziņu, bet esot gan
kas dārgāks, lielāks...

Rīgas skolotāju vārdā runā P. Kūla, aiz-

rādīdams, kādi grūtumi Dīnsberģa tēvam kā

skolotājam bijuši pārvarami, kad bez ceļa
rādītāja vajadzēja dzīt pirmo vagu līdumā,
bija jāstaigā nemīta teka. Runātājs noliek

vaiņagu no Rīgas skolotājiem.
Tāļāk uz kapu noliek vaiņagus Liepājas

latv. labdar. biedrība un „Latvieša" redaktors

K. Ukstiņš; tiem pievienojasvaiņags noBal-

tijas Vēstneša" un „Balss" redakcijām ar uz-

rakstu: „E. Dīnsberģa tēvam. Savam cienī-

tam līdzstrādniekam un latviešu raktniecības

Nestoram", un no „Vārda" redakcijas.
Pagājuši gadi, kopš Dīnsberģatēvs atdusas

Kužnieku ciema kapsētā. Pasaules karš

saudzējis gan Kubeles skolu. Dīnsberģa tēva

piemiņa vēl dzīva dundziniekos. Tagadējais
skolas pārzinis Seveļa kgs, kam šo rindiņu
autors pateicību parādā par vērtīgiem mate-

riāliem šij biogrāfijai, kopā ar vietējiem dar-

biniekiem panācis, ka Kubeles skola tagad
pelnīti nes nosaukumu „Ernesta Dīnsberģa
pamatskola". Paredzams skolā iekārtot arī

Dīnsberģa muzeju.



IV. DARBS

Kā pasakās milzis aiziet aiz kalna, lai tas

nebūtu saredzams, tā Dīnsberģi aizsedz viņa
darba kalns. Viņa pirmās grāmatas iznākša-

nas gads atzīmēts ar 1846, pēdējās — ar 1902.

Paliek laika posms —
56 gadi, kas visi vel-

tīti literariskam darbam. Šinī laikā no Dīns-

berģa iespiestas kādas 120 grāmatas, vai pla-
šāki raksti žurnālos un rakstu krājumos, par

sīkākiem un garākiem avīžu rakstiem, apce-

rējumiem un dzejoļiem nemaz nerunājot!
Un cik raibs un dažāds nav šo grāmatu sa-

turs! Tur ir raksti par reliģiju un baznīcas

vēsturi, paidagoģiski raksti, ābeces un fābu-

las, raksti par ģeogrāfiju, par lopu ārstnie-

cību, par vēsturi, par etnogrāfiju, daiļlitera-
tūras raksti-dzejoļi, stāsti, epi-romani, idiles.

teātra lugas, vēsturnieki, pat poētika! Šī lielā

dažādība viegli var pavedināt uz domām, ka
tā savienota ar paviršību, ar seklumu. Bet

tur ir grāmatas, kas iznākušas 2, 3, pat 4 un

vairāk iespiedumos! Ja grāmata būs tik pa-

virša, tā nekalpos savam uzdevumam un neat-

radīs tik daudz lasītāju. Šo vainu Dīnsber-

ģim nevarēsim atrast. Izskaidrojums jāmeklē
citur. Tas dus Dīnsberģa laikā.

Dīnsberģis sāk savu literarisko darbību

deviņpadsmitāgadusimteņa vidū. Mūsu litera-
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turvēstures jaunos laikus un „tautas atmodu"

mēs parasti iesākam ar šiem gadiem, ar Kriš-

jāni Valdemāru. Tie irkalendāra termiņi. Vē-

sturiski tie nepieciešami,bet patiesībai tie ne-

kad neatbilst. Arī mūsu nacionālās atmodas

laiks būs datējams labi agrāk. Plašāki par
to rakstījis Antons Birkerts savā „Inteliģen-
ces vēsturē" (II d.) Gara rosība latvjos jau
stipri izjūtama trīsdesmitos un četrdesmitos

gados, kam par liecinieku Spāģis, Cīravas

Bergmanis, Pantenijs. Reizē ar to mostas

tautā spēcīga lasīšanas kāre, griba mācīties,
argruntniecībasnodibināšanos jāpaplašinājas
jaunāgruntnieka garīgam aplokam. Tas viss

rada dzīvāku pieprasījumu pēc grāmatas.
Bet septiņpadsmitais un astoņpadsmitais

gadusimtenis kopā devuši tikai labu simtu

grāmatu, no tām prāvs skaits baznīcas grā-
matu. Deviņpadsmitā gadusimtenī gan ap-

stākļi uzlabojas, bet vēl lēni, sevišķi gadu-
simtapirmāceturksnī. Maz ir vēl pašugrāmatu
rakstītāju. Šinī laikā nu nāk darbīgais, ap-

ķērīgais, zināmā mērā praktiskais Dīnsberģis.

Viņš_ atgādina līdumnieku latviešu garīgā
druvā: tas pats ceļ māju, tas ir ēkatnis, tas

ir mūrnieks, tas ir lopkopis, tas ir dārznieks

— viss vienā personā. Kur darbs prasa, tur

jāliek roka klāt, jo katrreiz vajadzīgā speci-
ālista nebūt nevar atrast. Tāpat kā musu

Dīnsberģim vienā laikā nākas rakstīt par

lopu ārstēšanu un dot dzejas likumus! Kad

māja ir uzcelta un iedzīvotāji zem jumta,
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kad saņem jau ražu no sētiem laukiem, var

meklēt katrai vajadzībai un lietai darītāju

speciālistu, tādi ir jau sasniedzami, to atļauj

jaunsaimnieka ekonomiskais stāvoklis. Tāds

ir mūsu stāvoklis pretīm Dīnsberģim un viņa

laikam, tāpēc Dīnsberģa literariskā darbība

vērtējama no viņa, ne no tagadējā laika

viedokļa.
Pārskatot Dīnsberģa rakstus, varam tos

sagrupēt; 1) baznīcas raksti; 2) paidagoģiski
raksti; 3) vēsturiski raksti; 4) daiļliteratūras
raksti.

Laika putekļi biezu kārtu apklājuši Dīns-

berģa daudzus baznīcas rakstus. Visi šie

„bībeles pantiņi", „Genujas pērles", „Sirietis

Naemans", „Mazas bērna lūgšanas" un tamlī-

dzīgas, mūsu dienās savu nozīmi pilnīgi
pazaudējušas, vai izspiestas no mūsu dienu
baznīcas rakstniekiem. Bet savā laikā tās

kalpojušas ir mājai, ir skolai, mācīdamas

bērnus reliģijā un tikumos. No primitīvākā
šeitan attīstības virziens gājis uz pilnīgāko.

Daudz vērtīgāki skaitāmi Dīnsberģa
paidagoģiskie raksti. Tur ir jaukas fābulas,
kā piem. pēc vācu paidagoģiskiem rakstnie-

kiem sacerētās „Piecdesmit pasaciņas", kas

veselām paaudzēm kalpojušas kā jauka
bērnu grāmata mājās lasīt un pašķīrušas ceļu
uz skolu. Tur ir „Bērnu draugs" no ābeces

līdz skolai, palīga grāmata vecākiem, saga-

tavojot bērnus uz skolu. Piecdesmitos, seš-

desmitos gadossāka nodibinātieslielāksskaits
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pamatskolu. Tām visām vajadzēja skolas

grāmatu. Šis lauks bija pavisam neapstrā-
dāts. Tas nebija arī vienā dienā un vienai

personai apstrādājams.
Pienācīgi neesam vēl vērtējuši Dīnsberģa

darbību vēstures laukā. Jau kā skolotāju to

sakustinagrieķu teikas, varoņu nostāsti, grieķu

bagātā mitoloģija. Labprāt viņš grieķu va-

roņu teikas stāsta saviem skolēniem un šo

varoņu pasauli pārdzīvo līdz, to stāstīdams.

Atsvabinājies no skolas darba, Dīnsberģis ar

šo antisko pasaulicenšas iepazīstināt latviešu

lasītāju. Šī fantastiskā pasaule, kuras dievi-

šķīgums ar cilvēcību vijas roku rokā, papla-
šina katras tautas gara vērienu un paplaši-
nāja arī latviešiem. Papriekšu „Vecos grie-

ķus" iespiež „Latvietī", pēc tam (1887., 1888.)
tie iznāk divi daļās ap 400 lap. puses biezā

grāmatā. To Dīnsberģis pārstrādājis pēc
populāriem vācu avotiem. Tas ir pirmais
lielais darbs, ko Dīnsberģis veic (1879.),

galīgi unvienīgi piegriezdamies rakstniecībai.

Savu grāmatu Dīnsberģis domājis bērniem.

Viņš atceras, ka tam pašam lielā mērā pati-
kušas grieķu teikas: „Man bērnu dienās tās

par visām citām tautu vecām teikām mīļāk

patika; es tās lasīju, kamēr puslīdz galvā
iemācījos un dažus gabalus sadzejoju per-

šās" („Vecie grieķi" priekšvārds). Šinī tul-

kojumā ir trūkumi, sevišķi seno grieķu īpaš-
vārdu rakstībā, bet vai tādu tagad anno 1928

esam nodibinājuši? Profesora Felsberģa
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mēģinājums, pats par sevi teicams, tomēr

tāds palicis. Teiku spēcīgais, uzskatāmais

tēlojums un simboli tā ir vērojami cauri arī

Dīnsberģa neapmierinošam tulkojumam.
Otrs milzu darbs vēstures laukā ir Dīns-

berģa „Vispārīgā vēsture" jeb pasaules no-

tikumi no vēstures iesākuma līdz mūsu die-

nām, četras biezas grāmatas (1892, 1895

un 1902) vairāk kā 2000 lapas puses! Ir

grūti iedomāties kādas tautas kulturelo lī-

meni, kurai nav nekādas vēsturiskas izglītī-
bas! Un mums nevien tā bija, bet ir arī ta-

gad, jo tās četras piecas skolas vēstures

grāmatas pavisam taču nevarēs aizpildīt pa-

saules vēstures zinātnes robu. Jau tas fakts

vien, ka Dīnsberģis viens saviem spēkiem
stājas pie tāda kapitaldarba apstrādāšanas,

gaiši rāda, ka viņš sapratis tautas izglītību.
Par šo milzu darba iesākumu (Dīnsberģis

novadījis to līdz viduslaikiem) katru atzinību

mūsu Dīnsberģa tēvam! Tagad mums ir stu-

dējuši vēsturnieki, sava augstskola, „Kultū-
ras Fonds", bet vai mums ir jebkāda pasau-

les vēsture ?_ Vēl vairāk, nedzird pat, ka
kāds organizētu šī lielā, nepieciešamā darba

izdošanu. Vēl paies gadudesmits un vairāk,
un Dīnsberģa pasaules vēstures grāmatas tā

arī paliks vienīgās šinī laukā, jo skolas grā-
matām ir specifisks raksturs un tās nekad

nespēs aizpildīt kādās zinātnes robu. Dīns-

berģis savu lielodarbu rakstījis „bibliotekām
un katram tautietim par prāta apgaismošanu
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un pasaules atzīšanu". Tikai mēs domājam
mūsu dienas tautas „prātu apgaimot" bez pa-

saules vēstures zināšanas. Kamēr mums nav

nekādas pasaules vēstures grāmatās, tikmēr

mums nav tikumiskas tiesības atmest šo Dīns-

berģa kaut arī mūsu dienām trūcīgo darbu!

Visievērojamāko Dīnsberģis ir sasniedzis

dzejā — īstenībāepiskā dzejā! Te viņš gan de-

vis taisni blēņas, bet arī to labāko, ko vispār
viņa spalva rakstījusi! Viņa „Rīmes" (liriskā
dzeja) neglābjaminovecojušās unmūsu dienu

lasītājam var sacelt tikai negribētu humoru.

Ko lai sakām piem. par tādiem „rīmju" pa-

raugiem, kas 1886. g. piedzīvo ceturto iespie-
dumu („Gaudas, kad līgaviņa atstāj")

Bēdu dzīlēs es nu slīcis!

Viss mans labums tīri nīcis!
Sirds ka plaksters kopa spiežas,

Nopūtas kā auka griežas,
Kas zin, vai vairs redžešu

Vienu dienupriecīgu!
Tikai retumis Dīnsberģim padodas atskan-

dināt kādu skaidru lirisku vai lirisku-apceres
dzejoli, kā piem. «Pavasaragaidīšana", «Vasa-
ras vakars", «Staburags",«Upe unlaiks" unvēl

dažas. Daudz labāk Dīnsberģim padodas ap-

ceres lirikā, kur viņš var pilnīgi atdarināt

savu garīgo skolotāju Veco Stenderu. Mūsu

Dīnsberģis arī nebaidās «pārtaisīt" agrākos
dzejniekus, kā piem. Jauno Stenderu (~Kur

godaļaudis sēž pie galda"),Vītiņu («Pavisam
zemnieks godājams"), Hugenberģeru («Grib'
un gribu mirt nudien!") un c.
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Lokanāka Dīnsberģim apceres lirika ar

humoristisku noskaņu. Tāda ir poēma

„Nopūšanās par dzērāju vīru", ko arī tagad
varam lasīt smiedamies:

Vel labība nav nopļauta,

Tapārdzerta jaukroga;
_

Vēl teļš un kumeļš neziņa,
Jau piegriezts šeņķa loga.
Vēlkartupeļi tīrumā,
Sviests nesists, viļņa necirpta;
Vēl tauki nekauseti,
Jau krogā iztērēti.

Dīnsberģa liriķa nevarība mums nebūs iz-

skaidrojama tikai ar viņa paviršo valodas

skandē jumu, bet gan ar liriskās nopietnības
trūkumu: liriku nevar amatnieciskiatdarināt,
kā grāmatas par lopu ārstniecības, visādas

lūgšanas un pamācības grāmatiņas. Tā viņa

smagā dzejnieka kļūda, kas tam bijusi jāsa-
maksā ar liriskadzejniekapilnīgu aizmiršanu-

neraugoties, ka savā laikā tas dēvēts par
„latviešu Silleru".

Dīnsberģa mākslinieka un dzejnieka vērtība

episkā dzejā. Te Dīnsberģis radījis, vai pār-
strādājis darbus, kas paliks kālieli vēsturiski

pieminekļi, vispirms viņa eps-romans: „Maijas
Roze". Ar šo darbu Dīnsberģis iegūst mūsu

pirmā oriģinālepa autora slavu, un jāsaka,
viņš ir cienīgs Andrēja Pumpura priekštecis.
Dīnsberģis sarakstījis to vēl 70-tos gados, tā

tad vēl pirms Pumpura „Lāčplēša". Eps sa-

cerēts 9 dziedājumos 52 oktāvās 416 rindās

un viņa saturs grozās ap pazīstamo teiku —
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nostāstu pa Turaidas jaunavu Maijas Rozi.
Dīnsberģis dod ziedu savam laikam —

sentimentālamromantismam, epā daudz kla-

sisku atdarinājumu, bet aiz tā visa psicholo-
ģiski diezgandzīvs Maijas Rozes, Jakubovska

un Skudrīša tēls. Meitene, Maijas Rozes pa-

vadone, Gutmaņa alā no slepkavības skata

pārdzīvojumiem kļūst ārprātīga. Bez šaubām,
Dīnsberģim trūkst tās latviskās, dzejiskās
valodas, kas Pumpuram, bet ja ielāgojam, ka

Dīnsberģis savu „Maijas Rozi" sacerēja vēl

tad, kad mums nebij ne Pumpura, ne Ausekļa
dzejas valodas, tad Dīnsberģa valoda jāatzīst
savam laikam īsti kupla, bet par visām lietām

kompozicijā izmanāma droša meistera roka,
dziedājumos vietām spēcīga jūsma un tēlo-

juma traģisms.
Publika daudzina Dīnsberģa skandināto

„LapsaKūmiņš". Betmākslinieciski līdzvērtīgs
stāvMiltona„Pazaudētasparadīzes"tulkojums.
Šī grāmata viena no Dīnsberģa iemīļotākām.
Literaturvēsturnieks liecina, ka no Miltona

epiem vēsmo „Dievišķa pacilātība un dievi-

šķīgs lielums". (Miltons dz. 1608., miris 1674., no

1652. g. akls). Dīnsberģis tulko to savās trim-

das dienās Jaunjelgavā, tulko, kad tam nav

ko ēst un labvēļi tam samaksā pusdienas.
Tas rāda mums Dīnsberģa patieso dzejnieka
dabu. Gadiem ilgi tulkojuma manuskripta
(pirmās daļas: „Paradise lost") tura kāds

izdevējs, jo nevar izšķirties. Beidzot izde-

vējs atrod Miltonakritiķi jauna cilvēka per-
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sonā, kas manuskriptu nozog. Dīnsberģis
ķeras pa jaunam pie darba, notulko otrreiz,

iespiež tulkojumu vispirms Liepājas «Latvietī",
vēlāk (1893., 1898.,) K. Ukstiņš epu izdod divi

grāmatas.
No citiem Dīnsberģa vērtīgiem episkas

dzejas tulkojumiem minēšu divus, kas čakli

lasīti latviešu mājās: amerikāņu rakstnieces

Bičerstou romānu: „Unkel Tohma būda" un

(1863.) Auerbacha zemnieku stāstu „Bas-
kājiete". Sava mūža beigās Dīnsberģis
tulkoja arī Homēra «Odiseju", taču te viņa

spēki nebij pietiekoši lielajam uzdevumam.

Dīnsberģa plašajai rakstniecībai visā vai-
rumā bijis lietderības, ne estētikas raksturs.

Viņa darbi kalpojuši sava laikavajadzībām,at-

raduši savā laikā lasītājus un ar savu laiku

aizmirsti, Vēsturei palicis pāri lielais darba

darījums, kas kā Ēģiptes piramida skatisies

pāri gadusimteņiem latvju kultūras pagā-
tnē. Šis darba darījums, liekas, iespējams ti-
kai milža pārcilvēka spēkiem,vēl tagadmūsos

saceļ apbrīnošanu, kā to apbrīnos arī nāka-
mās paaudzes. Kas tikdaudz ar tādu sirds

pārliecību kā Ernests Dīnsberģis strādājis
savam laikam, tas strādājis visiem laikiem.



"Odisejas" tulkojums Dīnsberģa rokrakstā

Dinsb. biogr. (li)
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Pavasara gaidīšana

Lauku puķes, raibas, baltas,
Zemi skaisti pušķojat!
Koku lapas, zaļās,_staltās,
Mežus, birzes apģērbāt!
Nost ar ziemas bārgu ģīmi!
Nost ar viņas grūtumiem!
Nost ar viņas nāves zīmi!
Nost ar visiem trudekļiem!
Lai pec tas visjaukās kārtas
Šinī jaunavasara

VisSj, ka paradīzē rādās,

Pilnā jaukabranguma!
Putniņi lai rodas mājas,
Dziedat skaņi, modrīgi!
Visur lai par zemi klajas
Zaļais apsegs mudīgi!
Ķezberes, nu ziedēt sākat!

Bezdelīgas, šurpu nākat!

Visas malu maliņas
Lai nu skan no līgsmības!
Tīra prieka līgsmības!

Vasaras vakars

(Saīsināts)

Skat, saule dikti gurdena
Uz mājamtagad nostaigā.
Tai raibais kabatlakatiņš
Ir zils un pelēks mākoniņš,
Ar to ta pieri slaucīt steidz,
Un stars pec stara mirdzēt beidz.

Tai tagad nav vis svētdiena,
Kads garš tas ceļš, kas jāstaigā;
Jo lauka, dārza,pļaviņa,
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Tai darba Dieva svētība.

Viss gaišumuun siltumu

No viņas gaid ik brītiņu.

Tai daža puķe jāpušķo,
Ar

pervem ziedi jaraibo,
Un bitēm, kas pec medus skrej,
Tai puķu kannas jāpielej.
Ir kukainim, cik vajaga,
Vīns ziedos jāietecina.

Kur ķezberes tik līgojas,
Tai japerve tās sarkanas.
Kur āboli tik šūpojas
Un vārpas druvā paklanās,
Tur japiešaujtai stariņi,
Tie jāiztaisa derīgi.

Un blieķu dārzā, skatieties.
Kads brīnums caur tās gadījies:
Skat, tumšas dzijas audekli,
Kā krits tik balti pervēti.
Gan vešerene priecājas,
Tak saulei „paldies!" saka maz.

Tā kokus mežos pastaipa
Un zaļi pļavas audzina.

Kur izkapts krīt tik pļāvējam,
Tur saule palīdz strādāt tam.

Un brīnums: siens jau vakarā,
Kas vēl no rīta zaļoja.

Nudien! kur acs tik paskatās,
Tur dārzos, laukos, sētmalas

Visapkārt skaidri ierauga,
Cik saulei darba vasara.

Ka māte mīļus bērniņus,
Ta silda, kopj un audze mus.
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Tadeļ ta dikti gurdena,
Nedz tīk vairs vakar-dziesmiņa.
Tai sviedri plūst, tā atpūsties
Grib tur aiz kalna, apsēsties.
Vel ped'gu reizi uzsmaid mums,
Sauc: „Dusiet! miegs lai salds ir jums!"

Staburags

Tur Daugava, kur viļņi kauc un šķeļas
Pa asamklintu-aizam sprauzdamies, —

Tur kalnarags, ka milzis gaisa ceļas.

Vecs, sirms un sērs, ar dūmiem aptinies.
Kad gaišumuno saules rītos smeļas
Jau dabas acs, tad, it ka nosirdzies,
Priekš vaigaklāj, kas brīnum koši laistas.

Un vaiņagukad dabaiziema barga
Jau laupa nost ar visiem skaistumiem,
Tad brangi viņš, ka starukronī dārga,
Tur mirdz starp spožiem ledus pīlāriem.
Ta melš, ka spoku ēnas viņu sargā,
Un gputi lāsti guļuz kamiešiem.

Ar' raudam to tur redz no veciem laikiem,
Vai saule spīd, vai mēness tek aiz tvaikiem.

Ka pērlītes tas lāses seri raisās

No viņa sirmiem sunu plakstiņiem,
Un krizdamas ar vaiduskaņam maisās,
Līdz izput pec iekš dzīles niragiem.
Un lakstīgalu gaudu dziesmas kaisās
Ar grūtam seram tur pa līcīšiem,
Un viļņi, klints un birzes tur ar gaudām
Pa veculaiku briesmām liekas raudam.



Puiškalna dziesma

(Saīsināta)

Draugi un biedri, kas kopā teitan

Priecīgas dziesmas lai dziedam šeitan,
Rokas lai rokām preti še sniedzam,

Sirdis pie sirdem sirsnīgi spiežam.
Brā|i ar brāļiemlai vienojas
Puiškalna koši priecājas.

Un tad lai atskan mīlīgas dzejas

Šeitan, kur apkārt dabīgas meijas.
Tad lai tas šaujas ka saules stari,
Tur lai tās sajūt sentēvu gari.
Un viņu ēnaslai_nolaižas,
Ar musu dziesmām lai priecājas.

Puiškalnu saucam šo kalnu galu,
Šo stāvu šo dziļu alu.

Kas to var zināt,priekš tūkstoš gadiem,
Kādi tie biedri ar draugiem, radiem

Dzīroj'ši šeitan, ka priecajšies,
Puiši ar meitām ka bučoj'šies.

Kolkas baka

(Saīsināts)

Ak Kolka, Kolka, Domesness!

Tu rags, ko jau no tālienes

Redz juras braucēji!
Un viņiemuziet šaušalas,

Tāpēc ka kuģi strandejas
Uz tavu sēklieni.

Cik kuģu nav te strandej'šies,
Cik kuģinieku cīnij'šies
Ar nāvi, slīkdami?
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Cik mantas te nav grimušas,
Cik dārgumite negul,kas

Miljoniemvērti bij!

Mēs paša jekabdieniņa,
Ar Teodor' Roland' biedrība.

Pa viļņiemšupošiem
Uz jūras baku aizbraucām,

Visapkārt to apskatījām,
Ar visiem stiprumiem.

Kas ir sirds?

Kas iraid sirds? — Ak puķu dobe koša,
Kur rozītes ar liljem stalti zied,

Ko apspīd pavasara saule spoža,
Un eņģelīši kopt un laistīt iet, —

Kas mīlīgaun laipna katra diena, —

Kaut tada sirds jel butu iekš ikviena.

Kas iraid sirds?
— Apkoptas, košas mājas,

Kur mājo pacietīb' un strādība,

Kur visai miesai caur to labi klājas,
Un paliek mudra, spirgta, vesela,
Ka mūžam izturas ka Dieva priekša,
Un saul' un mēness spīd pa logiemiekšā.

Kas iraid sirds?— Tukšs tuksnesis, kur tāli
Nedz tīrums kāds, nedz avots ieraugams,
Bet tikai smilšu kalni sausi, bali,
Kur bada, slāpes nekas dabūjams.
Ak tada sirds ir dzīva nomiruse
Priekš sev un citiem,—ir kā pazuduse.

Kas iraid sirds? — Ak tumša čūsku ala,

Kur odzes nāves zāles tais' un spļauj;
Kur naids un niknums nomocāsbez gala



87

Un grēku sodu lielas gubas krauj,
Ka, ja tur klat tiek Dieva dusmu liesmas,

lededzinajas nebeidzamas briesmas.

Redz, tāda sirds! Ak lieciet labi ciena

Ikkatrs to, kam sirds ir azoti,
Ka nomoda viņš nakti stāv un diena

Par savu sird' un viņas dzīvokli.
Jo jāatbildpar to bus Dieva priekša,
Vai debess tur vai elle kopta iekša!

Upe un laiks

Kā vienumer bez stāšanas

Uz juru upe steidzas:
Ta laiks pec laika nemitas,
Līdz mūžība tas beidzas.

Mes, dzīvodamipasaule
Kā upes krastā sēdam,

Aiz kuras mušu tēvzeme

Zied priecīgi bez bēdām.

Ar' mums uz turien jāceļas;
Tik gatavi lai esam,

Kad laivnieks saucun jāsteidzas.
Ka līdz, ka vajag, nesam.

Pars jaunavu sež jūrmala:
Tā viena gaudas grūti.
Tai otrai vaiņags galviņā, —

Ta derēta par brutl.

Tai vienai gaužāmbēdīgs vaigs,
Ta nopūšas ar bedam:
Ak, jura! ak, tavs_grozīgs tvaiks

Ir līdzīgs nāves pedam!
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Tai otrai mīlīgs, priecīgs vaigs;
Ta lec un dej,bez bedam:

Ak, jūra!ak, tavs mīlīgs tvaiks,

Ir līdzīgs dzīves pēdām!

Krāc jura, nedzird vairs nebūt
Tos priekus,nedz tas gaudas.
Te viļņi irst, un līdz tiem zud
Tie prieki un tas raudas.

Gudrība sapratīgam un muļķim

Vārdu,ko prātīgamteic, viņš tūdaļpar mācību ņem;
Pat tavs smiekls un jokspatiesību tam rad.

Lasi tam muļķim tu priekš' daudz tūkstošus gudrības
stāstus;

Viņa negudra auss visus par niekiem tos tur.

Laime un Nelaime

(Pēc Heines)

Še Laimei aušas meitas daba,
Kam ilgi stāvēt vaļas nav:

Ta glaudapieri, radās laba,
Dod mutītesun — projām jau.

Bet mamiņ' Nelaime kad radās,

Kāpj leni namā iekša tad

Un teic: man steigšanasnekādas,
Pie gultas apsēžas un ad'.



Šas abas mani moca

(Pēc H. Heines)

Šās abas mani moca,

Ka nederu nekam:

Ta viena mīlēdama,

Ta otra nīdedam'.

Kaut es ar vēja spārniem
Pār juru aizskrietu.

Lai ne to mīlestību,
Nedz naidu dzirdētu.

Jūrmalas bilde

(Pēc AnastasiusGrīna)

Raug', juras mala tirgonis
No precēm tirgu taisa,
Un blakām zvejnieks noskumis,

Sež smiltīs, tīklus raisa.

Te lepnais flagainskuģispeld,
Tur saplēsts trude smiltīs;
Še osts, kur visas preces ģeld,
Tur klintīs putnu ciltis.

Še saule spīd, tur vētra krāc;
Še kluss, tur atskan dziesmas.

Še mājas nāk. tur šķiras kads;
Še līgsmība, tur briesmas.
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Tēvija

(Tulkota)

Tēvija ir jauki vien

Pa tiem kalnu augstumiem,
Līgoties pa lejām, gravām,
Košiem laukiem, zaļam pļavām.
Lopiņi kur cd un brien.

Tēvija ir jauki vien.

Tēvijā ir jauki vien,

Upītes kur skaidri skrien,

Kalnos lēnais vējiņš cilda,

Lejas saule silti silda,

Mīlīgs_ gaiss tur nakt' un dien.

Tēvija ir jauki vien.

Tēvija ir jauki vien,

Tur man bij ta svēta dien',

Kura pazīstami tapām
Mēs, kas mīlamies līdz kapam
Tāman sirdī nakt' un dien',

Tēvijā ir jauki vien.

Grāmata bez burtiem

Vecs vīrs, kam bard' un galviņa
Kā sniegs jau baltas mirdzēja,
Bet vaigi sārti, sirmgalvim,
Vēl bija itkā ļauneklim,
Pie durvīm ara sedeja
Un grāmatiņa lasīja.

Kads lepnais, garam staigādams,
To sirmo, lasot redzēdams,
Ka augsti mācīts vīrs to sveic,



91

Tad smiedamies uz veco teic:

„Ko vecīt, lapās skaties ta?
Tur neredz rakstītu ne A."

„Šai grāmatiņā,gudrais kungs,
Nav A, nedz B, ka redzams jums,
Tik sešas lapas vien tai ir,

Un visas tukšas, lai kur šķir;
Tam katrai krāsa savāda,
Un klausāt, ko tas sludina:

Kā debess spīd ta pirmā pret'
Un māc': uz augšu acis met!
Ka roze sark'na otrastāv,
Rad' Pestītāja asins nāv'.
Ka liljabalta treša mirdz, —

Sauc: gada, ka tev skaidra sirds!

Ka ogle melna ceturta:

Tumšskaps tev' gaida!maca ta.
Ka

uguns zvēro piektā šī,
Sauc: past'ru dienu piemini!
Ka zelts ta sestā lapa spīd.
Kad' debess god',kur svētie mīt.

Kad apceru, ko māca tās,

Tad nodreb sirds — birst asaras, —

Še iekšā visas mācības,

Kas musu dzīve vaj'dzīgas,
Tās tāpēc man daudz mīļākas.

Ne jusu gudras grāmatas."

Tas mācīts vīrs klus' aizgāja.
Hm! tas ir ties', viņš domāja.
Kas daudz ko mak,_bet maz ko dar'
Maz labu augļu cerēt var; —

Kas maz ko zin', bet dar' cik mak,'
Tam svēti augļi roka nāk.
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Maijas Roze

(Fragments no ā-ta dziedājuma)

Mēs cilvēki ne drusciņ nezinām,
Kāds liktens spriests mums nākošajā brīdī!

Še, ka uz juras viļņiem dzīvojam,
Kur šurp un turp no vēja topam dzīti.

Daudzreiz ar skumjam dusēt liekamies,
Bet atmostamies priecīgi bez hedam;

Bet dažu reiz gan jautri ceļamies
J

Bet vakars atnāk bēdīgs ar sirdsēdām.

Dažlabs no rīta, jautri dziedādams,
Irmudrīgi pie sava darba steidzies,

Un to papriekš ne jutin nejuzdams,
Jau vakarā ar dzīvību ir beidzies.
Dažs drošs un vesels aizbrauc pilsēta,
Tur pārdodpreci, saņem naudu knašu;
Te laupītājiuzkrīt nestundā,

To aplaupaun klat vēl nosit pašu.

Tāds ir šis mūžs! Kurš var to izzināt,

Kas priekša stāv; ka nākamībā klāsies?
Vai prieks un laime steidzas tuvu klat:

Vai nelaime un posts tam priekša stāsies!
Vai atrās nāvesbriesmas uzkritis?

Ka jau dažs ūdenī, vai uguns liesmās

Ir necerejotgaludabūjis,
Vai citādika kritis nāves briesmas.

Ta Viktoram ar savu Rozi MaijuRozīti,

Kad viņš to bijapavadījis līdz mājam,
Tai labu nakti devis mīlīgi,
Tas steidzies mājas tad ar čaklam kajam;
Tad abi savas gultāsapguļas
Ar pilnu sird' par savu nākamību.

Akkaut tiem zīle padziedātu,kas
Tiem priekša stāv par post' un nelaimību!



Epa-romana:"Maijas Roze" tituļlapas attēls
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Ta tu, kas valdi musu likteni,

Arvien priekš briesmām tumšu ziņu sūti
Te cilvēkiem;kas tikai prātīgi
To vera liek un sargās, tam tik grūti
Posts neuzbruks. Bet daudz reiz liktenis
To sajauc, ka neko tur nevar saprast,
Skrien cilvēks postam pret kā bezprātis,
Ka vaj'dzētu to nelaimi tam atrast.

Pec tumšas nakts, ko abi domīgi
Pavadīja, tie bij' jau piecēlušies.
Un Roze Mai vel itin sērīgi

ka vakar izšķīrušies.
Tad viņa tadu vēsti dabūja:
„
Viktora jaunskungs sut jums labu rītu,

Un veļas, ka jus šodien, pusdienā
Tur Gutman alā viņu sagaidītu.

Tam rīt no šejieņs projām ceļot būs,
Un grib ar jums pec savas aiziešanas
Vel satikties un iedrošināt jus.
Uz vakaru tam būšot darīšanas.

Kad pusdiena tam vairāk pavaļas,
Tad mīļi ludz jus aiziet tur pie viņa.
Viņš tiešam gaidīs jus — varbūt ka tas

Bus ped'ga reize." Skanēja ši ziņa.

Šī ziņa Rozei likās ērmīga;
Bet kad no Siguldas tā nākam likās,
Tad lēnīgi ta vestim atteica:
Es iešu turp, kad Viktoram tā tīkas,
Nu vēstnieks projām. Roze bēdīgi
Tam ilgi, ilgi pakaļ noskatījās;
Tai palika ap sirdi ērmīgi,
Ka no tas stundas, kā no nāves bijās.

Pusdiena Viktors alā gaidīs man ?

Un ped'gu reiz varbūt mēs satiksimies ?
Kas tas var but? un kam tik atri gan
Viņš aiziet grib — un vairs neredzēsimies?



Vēl vakar vakara ne vārdiņu
Viņš neminējaman no aiziešanas!
Kas noticis tam uz tik ātrumu ?

Tas iet pār manas vajās sajēgšanas.

Vai jau šo mīlestību apnicis,
Ko turējām tik svet' un nevainīgi?
Vai nav pie man* kas vairs tam paticis,
Ka atstāt grib uz reiz tik nežēlīgi?
Es nevaruneko iedomaties.
Caur ko kaut ka es pretīga tam kļūtu!
Es nejēdzu neko atminēties,
Kas iegansts mums pie šķiršanas gan butu!

Ši vests man ir pa visam ērmīga!
To nevarunekāda vīze saprast!
Kaut par to izdomājos ša un ta,

Tak nevarutai mīlai galu atrast!
Ak liktens ērmīgs! Tikko draudzīgi
Uz mūžu solījušies kopa palikt,
Tu grib mus šķirt, — varbūt reiz pēdīgi
Vel redzēties un tad nekad vairs satikt!

Tas nevar but! — ne! — To es neticu! —

Bet kāpēc vēstnieks tad to manīm teica,
Ja Viktors tam to licis nebūtu ?

Un kam, to teicis, ātri projām steidza?
Es iešu turp! Lai but kas būdams tur!

Sirds neapzinās ļaunumanekāda!
Uz Dievu ticos, kas man klāt ļeb kur

Un tēvišķi par serdienīšiem gada!

Jūs kūtrās rīta stundas steidzieties,

Lai dabu dzirdēt tur noviņa paša,
Kur liktens tads nelaimīgs gadījies,
Caur ko nak tada atšķiršanas aša.

Es_iešu, kaut ar' vienu stundiņu
Velkopa palikt dabūtu ar viņu,
Ko sirsnīgāk par visiem mīlēju,
Un kas man' mīlēja ar taisnu ziņu.
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Tā domādama Roze skumīga
Pie saviem audzētajiem gāja iekšā,
Tiem to svešu ziņu stāstīja,
Un lūdzas, nestāties šim ceļampriekšā.
Tie abi viņai iet tur atjāva,
Tas uzticību skaidri pazīdami;
Tak, kā ik reiz, ta ar' šīpusdienā,
Lai mazo masu līdz ņem, pieteikdami.

Nu Maijiņaka kazu rītiņa,
Kad brūte taisās brūtgānu sagaidīt,
Visdargo zīžu kleiti apģērba,
Un dārgo eļļu ņema matus svaidīt,
Ir citas skaistas rotas pielika,
Kas meitas skaistum' patīkamu dara,

Lai butu mīlestība pilnīga,
Ar' apģērba,ka miesas, prata, gara.

Ta teic pie sevis: „Brutei piederas
Pasaules greznumiun dārgasrotas,
Tie līdzekļi, ka mīlīb' vairojas
Un pušķo to, pat zārka līdzi dotas.
Pat vecas teikas reizēm lasām ta,

Ka brūtgāns skaisti izgreznotu brūti

Nomirušu pat zārka mīļoj's,ka

Tam no tās šķirties bij līdz nāvei grūti."

Tad vel par mīlestības zēģeli,
Ta zīžu lakatiņu izraudzīja,
Kam līdz ar citam puķēm stūrītī,
Šīs vecs romieš' pantiņš iespiests bija:
„Nekad nenolaid dušu dzīvība!

Kaut rūgtais liktens ari lauztu sirdi!
Ja dzīvīb' jādod — jādod,lai ar' ta!

Bet godu nebūs pazaudēt! vai dzirdi?"

„Jā, godu!"Roze teica, „to paties'
Par brūtes dāvanu tam gribu taupīt!
Līdz nāvei uzticīga turēties,

Kaut arī dzīvību kads nāktu laupīt!



Kužnieku
ciema

kapsēta
(pie

Kubeles
skolas)

Dīnsb.

biogr.

(7)





97

Kā man šis lakats mījš, ko devis viņš,
Ta manauzticība, mīla viņam!
Tev piespiežu pie sirds

J
mans dārgumiņš!

Un noskūpstu ar karstam asariņām!"

Tad lakatiņu gaisos pacēla,
Kur saule mirdzēdams tas plevinājas.
Uz iešanu kad bija gatava

±
Tad maza māsiņa tai blakām stājās.
Tā tecēja papriekš', un pušķota
Ka skaista brūte Roze pakaļ gāja,
Gan priecīga, bet vairāk skumīga,
Grūts katrs sols ka svins, ko ceļa kaja.

Reiz atpakaļ uz majām_skatoties,
Ardievas atdeva ta audzētajiem,
Ka tie tik uzticīgi rupej'šies
To audzināt starp Kristus cienītajiem.
Tā viņa gājaprojām domīgi,
Nezinādama priekša nāves briesmas;
Bet meitēns tekalajapriecīgi,
Padziedadama košas bērnu dziesmas.

Te Rozei gara priekša rādījās,
Ka eņģeļi no debess zemē kāptu,
Un raudādami stāvētu priekš tas,
Un ka aiz muguras to negants grābtu.
Nekāda laba vēsts nerādījās,
Jo kraukļi krakaja unvārnas brēca,
Un viss ta viņas priekša izlikās,

Ka to uz agru kapu vadīt steidza.

Gan Roze Mai tiktaļ bij mācīta,

Ka vairs uz maņu zīmēm neklausījās,
Un gaj' uz priekšu, Dievu lūgdama,
Drošpratīgi — no niekiem neizbijās;
Tak tādas sliktas zīmes ieraugot,

_

Tai leņas šaušalas caur galvu skrēja,
Un speķi zuda, pašai nemanot,
Ka vairs tik mudri staigāt nepaspēja.
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Viktora taks tur gāja līkumu;
Bet Roze ātrāk tikt tur gribēdama,
Caur krūmiem caur, pa mazu taciņu
Tur tiešām steidzās, žigli staigādama.
Uz priekšu vieuādīgi steigdamās,
Tur krūmos tai priekš acīm pazibēja
Bals ģīmis,kas ka nāve skatījās
Un ka caur vēju saucam sadzirdēja:

Vai, vai! tavs beidzams liktens ir jau spriests
Tu nāvesbrūte, viņaipretī ieti!

Bet viņas prāts, kas nost no māņiemgriezts
Pie sevis atbildēja droš' un cieti:

Ja tu no Dieva, ta' man nekavē,

Bet palīdz, ka Šis gājiensman par labu!
Bet ja no ļauna, nestāvi tad še,

Bet ej uz elli, kur tu algu dabū!

Viss atkal kluss. Kad Roze aizgāja
Pie pakāpēm, kas veda ala iekšā,
Tad likās tai, ka upes pakalnā
Tur atskanētu gaudubalsis priekšā:
Ak Maijiņa! Posts gaidatev tur priekš!
Tad kluss, ka nebijis nekas vairs teju.
Uz to sirds Rozei pukstēja gan iekš',

Tak saņēmās un kap uz alas leju.

Pērtiķis un zābaki

(Fabula)

Zābaciņi, zābaciņi!
Cilvēkam stāv koši viņi.
Vajadzētu mēģināt
Vienreiz ar tiem pastaigāt.
Brīnumi bus cilvēkiem,
Redzot mus iekš zābakiem.
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Bet kuš! kas čab tur aiz brikstujiem?
Tas ģēģeris. Bailes bij' pērtiķiem.
Grib zābakus noraut. Bet kas nu par bēdām!
Tie neiet tik ātri vairs zemē no pēdām.
Un kamēr tie mocās, te ģēģerisklāt.
Ta iet tam, kas sak ko ar muļķīša prāt !

Govs, suns un cuka

(Fabula)

Govs: Vē! ko jus divi te strīdieties?

Tu suns un tu cuka! Jel kaunieties! —

Suns: Govs, vīzdegune, kas tev par to,
Cuka: Ka mēs te strīdamies paši par ko?

Kur nakuse, ej! Ja nē, taar zobiem
Tev radīsim ceļu, kas nebūs bez robiem!

Govs neatbildējaneko vairs tiem;
Bet gāja mierīgauz ganekjiem.
Nemūžam nebij' prāts tai ķīvēties,
Kad bij' šie ilgi strīdēj'šies,
Tad zens ar pātagu tos izšķīra.
Kas suns un cuka, tie ta jāvalda.

Vilks pie staļdurvīm

(Fabula)

Vilciņ', tev bads gan ir uzmācies,
Ka ta pēc aitiņām tīkojies?
Rau, kā tam bail un ka spārdās un skraid

Ķap' klātu un ņem, ko tik ilgi vel gaid'?
A, redzu to vainu: ir durvtiņas ciet.

Ar' zaglim ir daļa; tur posta lai iet?

Ilgitur pec aitiņas

Kārīgi vilks skatījās.



100

Bet pirms viņš to domāja,
Pāris vīru uzskrēja,
Sita, ietrieca to valga.
Zaglim nākas zagļa alga.

Zens un ēzelis

(Fabula)

Zēns: Še mīkla
?

ezel', uzmini:
Liess lopiņš, sāņi bālgani,
īss prāts un garas austiņas;
Kliedz „Ja!" bet stīvs pie iešanas. —

Ēzelis: Ne zen', to uzminēt man grūt',
Kas tads gan var par lopu but?

Tad zēns tam atbildējasmiedamies:

„Tu pats tas lops! Ej lempi, apkaunies!" —

Un kad tas dumiķis to neprata,
Tad zens „Tu ezel'" teicis, aizgāja.
Kāpēc to mīklu neuzmina tas*?

Tāpēc, ka ēzelim trūkst gudrības.

Lacis un bluķis

(Fabula)

Saki, ka tas gadījies:
Bluķis kājām piekāries?
Pagaid', kur tu paliksi!
Tur no dambjaspēcīgi
Sviedīšu tev dīķī iekša,
Ka tev mels vien paliks priekša.

Tak Meškam slikti tur izgāja:
To bluķis līdz ūdenī ierāva.

No kritiena galva tam apskurba ta,
Ka neprata vairs no sevīm nekā.

Ta iet tiem, kas nastu grib nokratīt,
Bet neprot,kā vajaga to izdarīt.
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Suns un vārna

(Fabula)

Suns: Vārna, tu šķelmi, tu zagle, kur tu

Nesi šo gabalu gaļasman nu? —

Vārna: Sunīt, tik dusmīginešķetiesvis!
Amats no tiesām man uzvēlēts šis!
Lūkot uz blēžiem un zagļiemik vietās,

Un atņemttādiem laupītas lietas.

Tie meli bij', ko vārna runāja;
Tik sunim cepeti tāizkrāpa.
Tak suns to tādēļ sudzet negājis;
Tāpēc ka pats to ķēķi nozadzis.
No tā, ko blēdis netaisnīgikrājis,
Teic sakāms vārds: ka nācis tas, tā gājis!

Lapsa Kūmiņš

(Devītais dziedājums. Kūmiņš karaļa priekšā. Fragments).

Pats Kūmiņškad pili nu iegājis bija,
Kur viņu ka rītin ar sūdzībām rija,
Tad domāja viņš: kaut laimētos jel
Šas sūdzības novērst no kakla man vel,

Un uzgriezt tiem skauģiem, tad nezinu,
Cik sirsnīgi priecīgs es paliktu.
Betredzēdams, kads liels skaudnieku tracis

To sudzet un notiesāt kopa bij nācis,
Jau duša un sirds tam gribēja zust;

Bet viņš to nevienam nelika just.
Un gāja ka vīrs caur tiem baroniem droši;

Un Ruķistam blakām, kā pavadons koši.

Tā čukstēdams ausi: „Nu klausieties Jus! —

Jums droši un manīgi turēties būs!
Ne mūžam nav nejēgiem laimējies;
Bet dūšīgiem allaž izdevies!"



102

„Tas taisnība, dels!" —tā Kūmiņš tam

Nu atteica, — „paldievs par mācībām!

Kad vaļām no visiem šiem stiķiem es kļūšu

Jus godamtad pieminētpateicīgs bušu." —

Nu apkārt visur tas skatījās:
Daudz radu tai pulkā gan vērojas;
Bet draugu gan maz. Tas vairums bij tads,

Kam bijauz viņu pikts — atriebīgs prāts,
Kā bebriem un cauņiem un Incīšiem,

Ko krāpis bij viņš iekš pinekļiem;
Tiem visiem it mīļi pa prātam tas butu,
Ja Kūmiņš uz navi nu notiesāts kļūtu.

Bet tak draugs dažs vēl ar' gadījās,
Kas viņam, tam viltniekam,pieķeras.

Priekš karaļa troņa uz ceļiemnu kritis

Un zemīgi, svēti pie krūtīm sev sitis.

Viņš iesāka runāt: „Ak karal! lai Dievs,

Kam viss, kas vien notiek, ir zināms paties' —

Kas valda par pasauli mūžīgi, —

Lai pasarga allaž jel tēvišķi
Jus,karali manuviscienigo
Un arī to karalen' vienīgo!
Un mūžam lai viņš Jums abiem tur klātu

Dod gudru un taisnu un ticīgu prātu,
Ka atrast pareiz' Jums padomu veiktos,

Un godīgiem taisnību paradīt steigtos.
Ak, cik daudz viltnieki, bieži un skauģi
Nav pasaule tagad,kas godīgi draugi,
No ārienes liekas, bet_iekšķīgi
Ar viltuun bleņam ka piebāzti!
Ak, kaut jel ik katram tas uzrakstīts kļūtu
Uz pieres paties', kads sirdī tas butu,

Tad, karal, nudien! Jus redzētu
Un skaidri un taisni to atzītu,

Ka taisnība tīra, ko tagadinteicis,
Un ka Jums gadiemes labdarīt steidzis;

Ta pat a.v\ cik bieži un viltnieki,
Kas sen jus aplam jaukrāpuši,
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Un ka tie par mani nu netaisni sudz,
Lai taptu es atmests un notiesāts, ludz:

Ka būtu es Jums par postu un sodu.
Tā blēdnieki taisnajam noplēst grib godu!
Bet tak, kungs karal, es zinu, nudien!
Jus esiet tik gudriun taisni arvien,

Ka krāpties no bledniekiem nelausieties,

Un pārstāsiet taisno! to ticu paties'!"—

Visi, kas pili vien bija, nu steidzas

Kūmiņu redzēt un apbrīnot, —

Dzirdēt, ka visi tie meli tam veicas,

Kā viņš tos varētu attaisnot.

Jo visiem bij zināms, cik darīj's tas ļauna;
Un sprukt viņš nespēja tiem vairs no jauna.

„Tu pasaules smējējs!" — tā uzsaucadikti

Tam kārais, un niknojās, dusmojāspikti;
„Tavs viltus un netaisnas izrunas

Vairs blēdību tavu nu neapklās,
Kā klājis līdz šim! es pazīstu tevi

Un viltību tavu tik lab kā pats sevi,
_

Un saku tev acīs: nu gals tev bus klat!
Jo esi man Kūmiņa godīgupraf
Pie vārnas un trušiņa parādīj's tā,
Ka nevajag' liecības citas nekā.

Uz slepkavu darbiem un raušanu vien
Tu izgājis allaž, tā naktī, ka dien'!

Gods Dievam! nu vienreiz tas viss bus pagalam.

Tavs blēdības mers nu ir pilns līdz maļam!

Un ko es tik daudz vel še runāšu?
Nost! nost ar šo pasaules Mednieku!" —

Te Kūmiņš nu domājanoskumis gara:
Kā ies nu,kā neies man karaļa vara?

Kaut Orgā pie sievas nu sedetu! —

Sak', kur lai nu padomu izrauju?
Bet lai nu kā būdams, tas jāraugabutu;
Jo citādi maz vairs svabads es kļūtu.
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„Kungs karal!" —tā iesāka viņš nu no jauna,—
„Ja grūst uz šoreiz man' domājietkaunā,
Un sodu un navi par man Jus spriestu,
Tad tiesu un taisnību apkārt grieztu!
Un redzētu visi, ka prast maz variet,

Kas meli, kas taisnība — nedz, ko dariet.
Nu tādēļ lūdzos vel zemīgi:
Ak klausāties Kūmiņa likteni!
Jus ziniet, cik dažādu labumu
Jums citkārt darīj's, un padomu
Jums devis, kad dot to neviens vairs nespēja —

Jums palicis klāt, kad bedza un skrēja
Tie lišķi, kas nu, kad nebijuklātu,
Man' sudzejši aplam ar skaudīgu prātu,
Un grib man' tadeļ vien samaitāt,
Ka ticams es tads Jums stāvējis klāt. —

Kungs karal! ak klausieties žēlīgi,
Līdz visu te izteikšu kārtīgi:
Un tad, ja vainīgu atrodiet Jus,
Tad laika vel gan, man' sodīt bus.
Man radās, ka Jus vairs neminiet to,
Ka nerēķinādamspar sevi neko,
Daudz vietās par valsti es turējuvakti,
Kur miega gan daudz bij jākavē naktī,
Kad nemiers un dumpis visapkārt bij kājās,
Un naidnieki ap mums tračiem_vien stājās.
Un vai Jus domājiet,žēlīgais tevs,
Ka butu uz mielastu atnācis es,
Ja tīšamko Jums darījis ļauna!
Kurš skrietu ka traks pats sodā un kaunā?

Bet butu jaubēdzis, ta it ka no liesmām

No Jums un no naidnieku nagiem un briesmām;
Un tiešām par visas šas pasaules zeltu

Ne kājas no Orgas es arā tad celtu!
Tur pašam man grunts —

tur miera es butu,

Un klāt tur neviens ne mūžam man kļūtu!
Bet neapzinājies ļauna nekāda,
Es atnācu priecīgs pie mielasta šāda.
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Pat vakarrīt ap brokastu,
Kad viens pils priekša es sēdēju
Un lasīju lūgšanas — redzu, ka nāk

Pat aizvakar, kad es vēl stāvēju
Par sargu, un noskumis domāju,
Ka vienreiz no lāstiem gan vaļām eskļūšu
Un pilnīgi labs priekš karaļa būšu,
Tad Rūķis man pavēli atnesa,

Ka jāietuz pili pie karaļa.
Gan sargjvietu atstāt man netika;
Bet domāju:kārais kad aicina,

Tad jāiet, lai būtu ka būdams! — te nu

Ar Pērtiķi brikstuļos satiku.

Tam stastīj's tos lāstus un bēdīgas lietas.
Tas atteica: „Draugs! es pat no šīs vietas

Uz Romu pie pāvesta staigāju,
Un taisni, ka draugam, to apsolu,
Jūs svabadus darīt no lāstiem un grēka.
Un manīm, ko solu, ir izdarīt speķa.
Tik ejiet uzpili, it mierīgi Jūs.

Ko apsolos es, tas izdarīts kļūs]" —

Tas Pērtiķa padoms; un ticu, tas lietas

Viņš protj jo puspiektus gadusno vietas

Viņš apkats bīskapam Bezgaļam
Ir bijis. caur to daudz zināms tur tam.

Tā šķīrāmies mes;_un es atnācu
Uz pili, kur priekša nu atradu

Daudz, kas man'netaisni apsūdz par lieku.
Pavisam tas nejēgatrušiņš par nieku

Ir sūdzējies.. — Kūmiņš te stāv! lai nu nāk

Pats priekša un skaidri to pierādit sak!
Tas nevaid, nekas, tad sudzet un gaust,
Un dīrāt tad godu, un kaklu tad lauzt,
Kad apsūdzēts nost! — nē! — jādzird tas ar'

Ko pretiniekssaka, tad izspriest tik var.

Nudien! to saku: tie nejēgas abi,

Tā trušiņš ka vārna tik mīļi un labi
No manīm ir uzņemti tapuši gan.
Un redz', priekš karaļa sudz tie nu man!
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Pats trušiņš nu man tur sveicināt sāk,
Un teica, ka staigātuzpili tam prāts.

Es pret': „Dēls, Dievs lai Tev' pavada pats!" —

Pec tam viņš vēderu braucīja dikti.

Es atkal: „Vai, dels, Tev kas uzgājis slikti?" —

Viņš: ~Neganti esmu es izsalcis,
Jo šorīt ne nieka vēl baudījis." —

Es vaicāju mīļi: „Tad vēlies Tu,
Lai brokastam Tevīm ko uznestu?" —

„It labprāt, ja dodiet," — tas atteica.
„Tad" — teicu es, — „jānāk Tev istabā." —

Tur labprātka viesim tam uzklāju galdu,
Un uzliku barību gardu un saldu,
Kā maizi un sviestu un ķezberes.
Ēst piektdienā galu jaunemēdzu es.

Un kad viņš paedļs bija, tad nāca

Mans jaunākais dēliņš, un nokopt sāca

Tās atliekas. Zināms, jo ēšana
Ir bērniem tā pirmākā kārība.
Un kamēr tas puika, kā bērnijau dar',
Tur ošņā un laiza, ko dabūt vel var,

Šluikt'! trušiņš pa muti tik stipri tam šāva,
Ka puika kā lops no sapem nu blāva,
Un asins pa nāsīm tā nabagam skrēja,
Ka tikai ar mokām vel noturēt spēja.
Kad Reinels, tas vecākais, redzēja to,
Tas nogrāba trušiņu itkā neko

Pie rīkles un cieši to plūkāja,
Tā brālīša pliķi tam atrieba.
Tas viss bij tas stiķis. Es pielēcu klat

Un saku tos bērnus tur sabārt un rat,
Un tik ko ar mokām tos izšķīru.
Ja dabūjis skrambas, vai spērienu
Tur kādu, lai pateic un klusi to cieš.
No vecveciem laikiem ta taisnība spriež:
Kas pirmais sāk aiztikt un dumpēties.
Tas rād', ka tam ada un mugura niez',

Vel vairāk tam šķelmim gan vai'dzeja,
Un sirds ja man nebūtu žēlīga,
Un vaļas tiem puikām, kā pienācās, lautu,
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Tad drīz tie to lempino dzīvības rautu.
Nu redziet: par to, ka to izglābu.
Tas nejēgamani par slepkavu
Nu sudz, ka es ausi tam norāvis
Un deniņoscaurumus iegrābis.
Nu zināms, kas kaušanos cienī par labu,
Tas kaušanas zīmi pie cekula dabu.

Bet ka es tam brokastu devis, no tā

Tas lops priekš karaļa nemin nekā!

Tas pasaules likums: Ja sliktums tik kāds
No tuvāka nācis, ko iesācis pats,
Par to māk sūdzēties gan; bet ja tas

Ko darījislaba, to nemin nemaz! —

Joprojām, ar vārnu tas bijatā pat:
Tā gaudaspriekš man', un stastīja tad,

Ka sieviņai nelaime vēdera,
Un būšot gan jāmirst bez glābēja.
Jo dienam bez ustura būdami,
Tie palieku līdaku rijuši
Ar visiem kauliem. Tie dūrās nu dikti.

Zin paši, kur bij tas tā noticies slikti!
Nu sūdzas: es esot tas slepkava.
Bet tur tas gan citādi notika:

Pats līdzēt sieviņai gribēdams.
To nonavēj's, asakas izraudams.
Vai pirmreiz tas notiek tā pasaule,
Ka muļķi cits citu vēl nonave,

Kad slimības prātīgiem ārstiem un Dievam
Tie netic; bet klausa tik babam un sievām.

Un ja tik pie tiesām tas pārjautāts tiktu,

Jebman pa reizi to parvaļcat liktu,
Tad redzētu, ka daudz citādi gan
Ta sūdzība izgrieztos. Ticiet to man!

Un brīnums! vai Kūmiņš pa gaisu tad skrien,
Ka vārnai var pietikt. Tas brīnums, nudien!

Vaiputnu, kas pari pa mežgaliemskrējis,
Kads, iedams gar zemi, ir sagrābt spējis?
To aklis ar roku jau aptaustīt var,

Ka, sūdzot tā, blēdību lielu tie dar'.
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Ja cerē šo aizliegtublēdību
Kads pierādīt manīm ar taisnību.

Tas lai ar ticamiem liecniekiem nāk
Še priekšā, un skaidri to pieradītsāk,
Ka vainīgs. Bet ja nu tie nenāk ne kāds,

Tad nebūs un nebūs tā mierā mans prāts!
Jo labāki mirstu, ne nesu to kaunu,

Ka netaisni pārmet grēkus un ļaunu!
Un tādēļ es veļos, lai nospriestu
Man dienu un vietu un pretnieku,
Kas ar man' vienādā cienība stāv,
Tad kausimies mes uz dzīvīb' un nāv'.

Kurš uzvarēt varēs, tas paliks tad goda,
Kuj-š kritīs, tas kritīs tad kaunā un sodā.
Tā mūžam pec taisnības darīts ir tas,

Tā veļos es arī, un labāk nemaz!" —

Visi, kas vien tur klausījās,
Varen par Kūmiņu brīnījās,
Ka viņš tur tik dūšīgi runāja,
Ka tāds, kam pilnamir taisnība.

Un vārna un trušiņš pārbijās
No tādas varenasvalodas.

Ne vārda tie_runāt vairs nespēja,
Tad pili it bēdīgiatstāja
Un teica: „Ko taspalīdzētu,
Ja kads no mums tam pretstāvētu?
Kurš lapsas viltus stiķus nepazīst,

Kujš uzņemties ar tadu kauties drīkst?

Ne mūsu rungām nav tā vara,

Ko viņš ar meli vien jau dara,
Un vel tur kur ņemtu liecniekus,

Kas pārstatu pec taisnības tur mus?
Jo cits neviens pie tam nav klātu bijis.
Kamēs un viņš, kad viņš mus piesis, rijis;
Un tādēļ, vai ar' tādu kauties iesākam,
Vai klusi netaisnību panesam,
Vien' alga; tak to mes jaulabi zinām,
Mums skāde būs un pec virsroka viņam.
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Tā pasaulē tas gājis, iet un ies,
Kamēr tātaisnā tiesa piesteigsies!
Kas manīgs, drošs, tam valoda tek knaši,
Tas klausīts top un tiesu dabu aši.

Kam naudas
J
— kas to slepen iešaut var,

Pa prātam tādam visi tūdaļ dar'.
Bet nabadziņ,kaut taisnība tev būtu,

Tak tiesa tev maz taisni spriesta kļūtu;
Bet tads, kads svešs un tukšs tu atnāksi,
Tads svešs un tukšs tu atkal aiziesi!
Jods lai to biedi rauj un maksā viņam
Par visiem meliem, vilt' un biežu ziņām!
Laiņem un cd un rij! — gan aizrīsies!
Pie kāķa elle beidzot pakārsies!
Viņšblēdis bijis — blēdis ir un būs,
Kas diezgankrāpis — lupinājismus!
Ar siev' un bērniem tīri jānīkst nost;

Tik briesmīgi viņš mus še plēš un post'!" —

Kad Mežens un Meška to redzēja,
Ka vārna un trušiņš nu aizgāja,
Tad gaužām tie noskuma. — Kārais nu lika

Saukt vel: „Kam sūdzēt par Kūmiņu tika,
Lai priekšā nu nāk! dāudz_sūdzējuši
To vakar, un aprīt to gribejuši

L
Tad redziet, te stāv nu tas apsūdzēts pats

Un gaida,lai nak nu; bet nenāk nekāds." —

Un Kūmiņš nu teica: „Ak majestēt!
Tā gājistas pasaule — tatas vel iet:
Daudz bieži gan nāk tad sudzet un gaust,
Vilkt ādu pār acīm un kaklu tad lauzt,
Kad apsūdzēts nost, bet pats kad tas nāk

Priekš tiesas, tad gorīties — slapstīties sak.

Tā trušiņš un vārna, tie nejēgas abi

Pie Jums man' cerējaapsūdzēt labi,
Kad nebijuklāt; bet kad es nu pats

Še atnācis, prāts tiem ka izgaisināts,
Un raug tik abi, ka projām tie tiktu,
Nedz kārais uz tiesu tos saukt vairs liktu.
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Lai iet! es tiem nejēgiem piedoduar';
Jo lūdzas; un ko lai ar tādiem nu dar'?

Jo vienkārt tie muļķiun negudri,
Un otrkart tukši un nabagi.
Grēks tādus ir plest — grēks saukt priekš sod',
Mums skauģiem un viltniekiem jāpiedod.
Tā, kungs, Jus redziet, ka traki tas iet,
Kad visādiem nejēgiempaklausiet.
Tie pārgroza taisnību, cik tik vien var,

Un netaisni sudzet, tas prieku tiem dar'.
Par sev' maz raizes es turetu

L
Ja cits caur to postā tik nekļūtu." —

Dž. Miltona: «Pazaudēta paradīze"

(Fragments no ceturtā dziedājuma)

Apakšā redzēja viņš par brīnumu bagātu dabu,
Visu, kas cilvēkam ģeld,itkā tai mazajā vidu

Debesis butu virs zemēs. Tas Dieva visjaukākais dārzs

bij.
Laimīga paradīze tur Ēdene austruma vidu,

Dievs to stādījisbij un Ēdene bij aiz Aurām,
Līdz pat karaļa tornim Selaukija, cēluši to tam

Grieķu valdnieki bij tik staltu, tur Ēdenes deli

Dzīvoja senpapriekšu Telesarā. Viskošākā vidū

Bija tur Radītājs pats to visjaukāko dārzu sev taisījis.
Kokus audzinājis turpriekš smaršas ungaršasvislabos,

Kuplajā treknajā zeme. Aiz visiem tur augstāka vidu

Bij tas dzīvības koks ar Ambrozijaszeltotiem augļiem.
Blakām dzīvībaskokam tur auga tas koks,pie ka atzīst

Labu un ļaunu, kas palika visam par navi, ka pecak
Dzīvību grūtibij pirkt; uz dienvidiem Ēdenei cauri

Tecēja plata straume pa krūmiem, kalniem un lejam.
Dievs šos kalnus pats par pamatu dārzam bij licis,
Arī par stipriem kraujiem tas abas tekošas straumes.

Caur daudz aderem dziļāmpa zemes apakšu ūdens

Tecēja no tam straumām ka strukļu akas pa vietām
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Sākās augš un ar mīlīgusmaršu to svētajo dārzu
Slacinot tecēja, tad šurp pa tūkstošām reuēm,
Kamēr no stāvajā kalna tad gāžoties saskrēja kopā
Lielajā straume, kas ārā no tumšajās straumes tad

plūstot
Šķīrās četras lielas un platas upesj

kas dažos
Līkumos tecēja tur uz četrām pusēm un lielām
Valstīm un tautām caur,ko dziesma še pieminētnevar.

Raudzīšu labāk izrotāt to ar košajiem vārdiem,
Kā ta plašajā straume no kristālu avotiem šķīstiem

Tek par zeltotam smiltīm un pērlēm ar debesu svetīb',
Caur paradīzes vidu, ka medus un vīns tur, visapkārt
Slacina stādinu katru un dzirdina puķīti katru,

Kas paradīze aug, un ko nevar dārznieku māksla

Uzkopt musu dārzos, bet ko tik tā bagāta daba

Audzināt var paradīze, tais palejas svētību pilnās,
Auglīgas kalnmalas ar', kur rīta saule vļspirmos
Zeltotus starus met uz lankām un birzītem zaļām.
Visur tur jaukums un prieks, rets prieks, kur acis vien

uzmet:

Košas birzes ar staltiemkokiem un garšīgu smaršu,
Gurni un balzams tecēja tiem un garšīgi augļi
Līgojās zaros, zeltoti, spoži, ka prieks bij tos skatīt,
Labāki vel nekā tie, ko Hesperijas pasakas piemin.
Vieta visjaukākā šeit; jo skaista ne Ennas paleja;
Kur Prozerpinu, kad plūc' visskaistākajās puķītes

noplūc
Tumšais Dis kā puķi visskaistāko, ko Cereda mate

Meklējaraudādama un tumsība Vezuva kalnu

Aizdedzināja, lai gaišs. Un vēl jo jaukāka nekā
Datnes mīlīgas birzes, kas tai pie Orontes upes,

Nekā Kastilijas avots, kas dzejniekuspilda ar domām,

Bija šī paradīze; jo mazāk bij līdzīgas viņai
Nizeijas salas, ko Tritons ar mīlīgiemūdeņiem apjož,
Kur Kams citreiz mitis, ko pagāņi saukuši Amon',

Jeb arī Libijas Dzevu; — kur Amaltea ar savu

Ziedošu dēliņu Bachkus no Reas tapamātes glābās,
Kas tam meklēja nāvi, — nedz Amara kalni, kur slepen
Saviem dēliem augt Abisinijaskaraļi ļāva,

Šķistdami to par vietu visjaukāko, tuvu kas klāt pie
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Nilus avotiem guļ. Daudz moslemi par paradīzi
Tura to vietu vel. Aitiopijas zeme visapkārt
Kristālu kalni mirdz, kas dienas gājumuaugsti,
Palejās, puķainas pļavas un birzes, tur lustīgi ganās

Lopiņi stalti, pa vietām irkalni ar staltajiempalmiem.
Visur puķes un ziedi, kā strukvien garšīgamsmaršām,

Visādās formās un krasas un rozesbez spicajiem
ērkšķiem.

Ziemeļa pusē atkal bij ērmīgas alas un gravas,
Dzestrākās vietās tur aug' daudz vīņa koki ar trekniem

Purpura ķekariem, kas tur rotājakalnmaļus visus.

Ūdeņi burbulēja no augstam klints gravām zeme,
Pārplūda palejas košas, tad ezera, spožā ka spieģels,
Sakrājas tie un kraujās tur apkārt kronētās zaļam
Mirtēm, kā cerība svēta. Dzied putniņi jauki un skaņi
Dziedāja bariem vien tās saldākas mīlības dziesmas.

Gaiss tur mīlīgs un jauks un vispār ziedoņa smarša
Dvesās palejās, birzēs pa kuplām, drebošam lapām,
Ka viss līgojās vien; tur Grācijas deijaarHorēm*)
Lustīgais Pans ar tām vēl tagad ziedoni svin tur.
Tak paradīzei klāt šīs vietās neviens jaunetop**).

*) Grācijas skaistuma dievenes, Hores stundu un laiku dievenes.

Pans meža dievs.

**)Tas viss izvilkts no vecgrieķu teikām.
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ERNESTA DĪNSBERĢA

GRĀMATAS

(Pārstrādājumi,tulkojumi, oriģināli*)

1846

1. Kristīgs stahstitajs, jeb 100 ihsi stahstiņi. Pie

Hācker, Rihga.

1849

2. WallentlņschDlhwals, no E. Dunsberg. (Siņņas
un 1.1. 2, VII), pee Hācker'a Rihga.

1851

3. Trihs stahsti noDunsberga un H.Kupffer. (Siņņas
par Dieva valstibu, V, 2)pie Steffenhagena,Jelgawa.

1852

4. Zilvveks zaur sapni pee Deevva atgreesees no

E. Dunsberg. (Siņņas un t. t. 4, I). Pie Hācker'a

Rihga.
5. Malku lasitaja, no E. Dunsberg. (Siņņas un t. t.,

4 krahj., 8 gab.). Turpat.
6. Paganu lalmiba, no E. Dunsberg. (Siņņas un 1.1.,

4, VII. 3). Turpat.

*) Mēģinājums, sastādītbibliogrāfijuDīnsberģa galveniem rakstiem,
atskaitotavīžu rakstus. Ne beznepilnībām un trūkumiem. Dažipirm-
iespiedumi nav nekur uzrādīti, minēts tikai otrsvai trešais.

Lt.
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7. Paganu uppurl,no E. Dunsberg. (Siņņas un 1.1,

4. 111, 4). Turpat.
8. Ta zeenljama mahzitaja Kristiāna Skrihwera

mahtes dslhwes stahsti, no E. Dunsberg. (Siņ-
ņas unt. t, 5-ta krahj., 11. gabb.). Turpat 24 1. p.

1853

9. Deewa rohka, no E. Dunsberg. (Siņņas un 1.1.,
5. 11. 5). Turpat.

10. Tad nu mums no tahs tlzzibas taisnoteem
meers Ir pee Deewa un t. t. (Siņņas un t. t, 5,

11, 1) no E. Dunsberg. Turpat.

1855

11. Akrostichons, draugam Georg Schnelle no Diins-

berģu Ernesta. Riga drikķehts Millera grahm.
drikķ., 4 nenumm. 1. p.

1856

12. Semneeku dsihvve katrā melinesi zaurugaddu,
dseesma no E. Dunsberg (Wezza un jaunaLaika-

grahmata uz to 1868. gaddu. Jelgawā, 24.1. p).

1857

13. Mihlestibas spehks, jauka siņģe. Hartung. Rihgā.
14. Mihlestibas siņģes. 1 daļļa. Siņģes un Rihmes.

E. Dunsberg. Hartung. Rihga.

1860

15. Krusta-ehna. Lihdsiba, ko behrneem par mah-

zibu latvviski pahrzehlis E. Dunsberg. 1860. Jel-

gawapee S. F. Steffenhagenaun dehla. 82 1. p.
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16. Priddis unTruhte. Rihme, seschos dseedajumos
Jaunekleem un Jauneklehm sarihmeta no E. Duns-

berg. Turpat 150 Lp.
17. Sehta, dabba un pasaule. Trescha grahmata,

Tehrpata pee H. Laakmaņa. Satura E. Diinsberģa:
Weegli graudi. Barriba. Dzelzes un selta laiks.

Tā'd ja viņņi i. (Dundziņeeku wihsē).

18. Svvehtigas gaudu peemiņuas, zitteem us muh-

schibu aisgahjuscheemaugstizeenijameemun zee-

nijameem wihreem, sarihmetas no E. Dunsberg.
Saturs: 1) Peemiņņamuhsu Augsti zeenigamKun-

gamunĶeisaram NikolajamPirmajam, f 18.Webr.

1859. 2) Swehtigas nopuhtas pee mihļa zeeniga
mahzitajaunLatweeschu draugaapgahdatajaHer-

mannTreykappa. f 21. Januar 1849. 3) Peemiņņa
tam ne peemirstamam W. Pantenium, Jelgawas
rihta mahzitajam. f 12. Juhli 1849. 4) Dohmas pee
mihja ammata brahla J. Spahg kappa. f tanni

30. Juhli 1852. 5) Sirdsmihlam weztehwam unKur-

semmes Latweeschu ļauschu skohluzehlejam, zee-

nigam Zihrawas mahzitajam, Johann Chr. Wolte-

ram. f 14. September 1858. Jelgavva pee S.F. Stef-

fenhagenaun dehla 74 1. p.

19. Tobijas,jeb to tizzigajo dsihvvepasaulē,noE. Diins-

berg. Turpat 192. Lp.

1861

20. Gumals unLina, ko behrneem par lusti un mah-
zibu no K. F. Lossius ihsaki saņehmis un Latwiski

pahrzehlis E. Dunsberg. Trijās daiļas,weena seh-

juma. Ar bildi. Turpat 487. L p.

21. Mante. Masi perschiņi ar 12bildehm no G. A. Rey-

her, bilschu apgahdataja un E. Dunsberg, rihme-

taja. Turpat 16. 1. p.

1862

22. Bihbeles dabbas-stahsti, jeb: Deewa raddijumi
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Palestina un tannis apkahrtejās semmēs ko bih-

belē peeminn. Schee dabbas stahsti ispuschkoti ar

dauds bildehm. Jelgavva, 286.1. p.

23. Deenupehrle,jebkahdaswehtibanahk nokristīgas
svvehtdeenu svvehtischanas. Latwiski no E. Duns-

berg. Riga pee Ernst Plates, 110. L p.

24. Kabbatas siņgu-grahmatiņa. Isdohta noE. Diins-

berg Ohtra daļ|a. 155. 1. p.

25. Peezdesmit pasazziņas ar bildehm, ko klausi-

geem behrneem par lusti un mahzibu apgahda-
juschi E. Dunsberg, rihmetajs un G. A. Reyher, bil-

schu apgahdatajs (Is W. Hey und 0. Speckter
50FabelnfiirKinder). Peelikums ardaschadahm

dseesmiņahm. Pirmā da||a. Jelgavva pee S. J. Stef-

fenhagenaun dehla. 114. 1. p.

26. Rihmes no E.Dunsberg. Pirmās grahmatastrescha

daiļa. Mihlestibas gaudas, 160.1. p.

27. Skaistākais deggons. Johku-spehle 5 zehleenos

no E. Dunsberg. Jelgavva pee J. F. Steffenhagena
un dehla, 72.1. p.

1863

28. Angelika zeetuma un pasuddis Ado. Schohs

stahstus no Wahzu vvallodas pahrzehlis. Rihga pee
W. F. Hācker, 71. 1. p.

29. Ehstere Ahdams, jebvvehrdsiba Āfrika. Mahjahm
un skolahm par nojehgschanu,ka pasaulē eet, no

E. Dunsberg. Jelgavva pee J. T. Steffenhagenaun

dehla, 120.1. p.

30. Jauka rihme par skohiu. No E. Dunsberg. Jel-

gavva, pee Steffenhagena, 12.1. p.

31. Kabbatas siņģu-grahmatiņa.Isdohta noE. Diins-
berg. Trescha daļļa. Turpat 148. 1. p.

32. Temps un Tohms. Dabas teateris. Latvviski no

E. Dunsberg. Ar 4 bildehm. Turpat 128. 1. p.

33. Unkel Tohma buhda, jeb Nehģeru dsihvve Ame-
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rikas wehrgu-walstis, ko ihsi saņehmis savvai

tautai par pasaules atsihschanu latvviski pahrzehlis
E. Dunsberg Divvās daiļās. Ar 8 bildehm. Turpat
208. L p.

1864

34. Atlassa isstahsttschana. Turpat 107. 1. p.

1865

35. Lohpu draugs, jeb daschas derrigas siņņas par
lohpumeesas un dvvehseles dsihvvibu un spehkeem.
Sarakstijis Ferdinand Miiller, skohlmeisteris pee
St. Jehkaba skohlas, Rihgā, latwiski pahrzelts no

Ernst Dunsberg. Rihgā pee E. Plates, 117. I. p.

36. Prlnzis Mudris. Pasaules liktens. Latvviski no

E. Dunsberg, Rihga pee E. Plates, 70. 1. p.

37. Rihga jeb siņģe par Rihguun vviņņas dsihvvi.
Sarakstīja M. Reinberg, pahrtaisija un vvairoja
E. Dunsberg. Rihga, 12. 1. p.

38. Svvehta gaudu-piemiņņa lohti mih)otam un

augstizeenigam Krohņamantineekam Leelfirstam

Zesarevvitscham Nikolai Aleksandrovvitschs, ko

Deevvs us savvu debesu-vvalstibu aisaizinajis
12-tā April 1865. no Ernst Dunsberg, zitreisejaDun-

dagas pagasta skohlmeistera. 8. 1. p.

39. Willls un Marri, jeb Marri ar selta gabbalu. Lat-

vviski no E. Dunsberg. Rihgā, pee W. F. Hācker,

86. 1. p.

1866

40. Appaksch seemas-svvehtku eglītes. Klausigeem
behrneem par preeku to rakstījis E. Dunsberg
Pirmā daUa. Rihga54.1. p.

41. Jahnis Daniels Falks. Uszihtigs gahdatajs par

zilvvezibas-labklahschanohs. Latvviski topahrzehlis
E. Dunsberg. Rihga pee W. F. Hāckera. 68. L p.
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1867

42. Zilvveks zaur sapni pee Deevva atgreesees. No
E. Dunsberg. (Siņņas un t. t. 4-ta krahj. I gabb.)
Zettorta driķķe. 15. 1. p.

43. Deevv'galda grahmatiņa,ar ismekletahm svveh-

tahm luhgschanahm, ka zeenigi jasataisahsun ja-
turrahs preeksch, pee un pehz swehta wakkariņa,
No Schmolka raksteem latwiski pahrzehlis Ernsts

Dunsberg. Rihga pee J. Deubnera. 100.L p.

44. Ķeisara deenas Rihgā. No E. Dunsberg. Rihgā
pee Ernst Plates. 20. L p.

45. Piķķis un Stintis, jeb speeģelis dzehrajeem,ko

vvezzais Pehteris Gohdis teem preekschā turrejis
Bubbula-krohga. To usrakstijis E. Dunsberg.
Turpat 71. L p.

46. Wehrā leekami noteikkuml noLuttera dsih-

wes-stahsteem, lihds ar to datumu, kad tee gad-
dijuschees. Rihgā pee W. F. Hāckera 35.1. p.

47. Wehrā leekami wahrdl un notikkumi no Pa-
saules-stahsteem, lihds ar to datumu, kad tee

gaddijuschees. Turpat 50 1. p.

1868

48. Jauka rihme par skohlu. Ohtra driķķe Skat.3o.

49. Leanders un Ismene. Raiba dseesma, ko trihs

dseedajumos sarihmejis E. Diinsbergis. Jelgawā
pee I. Schblowsky, ?4. 1. p.

50. Puķķes un pehrles, ko no to labbako rihmetaju
dseesmahm islasijis un vvirknē sawijis tikkuscheem

seevvischķeem par kohschu gohda-waiņagu Ernst

Dunsberg. Rihgd pee Ernst Plates, 255.1. p.

51. Siņņas par to slepkawu Beresowski, kas Pa-

risē us muhsu Ķeisaru Aleksanderu 11. schahvvis

tai 25. Mai (6. Juni) 1867. Latvviski pahrzehlis
E. Dunsberg. Ohtra driķķe. Rihga. Turpat.6.1. p.
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1869

52. Kohschi spohschi stariņi no tahm trihm svvaigs-
nehm pirmajā leelumā: Kreewu Ķeisara Pehtera

ta Leelaja, Wahzu Ķeisara Jahsepa, zilvvehzibas

drauga, Pruhschu Ķehniņa Willuma ta Pirmajā.
No E. Dunsberg. Jelgavva pee J. F. Steffenhagena
un d. 62 L p.

53. Mihklas kabbatas grahmatiņa, par islustescha-
nohs vvajļas brihschos. (723 mihklas). No E. Duns-

berg. Turpat. 128 1. p. Ar bilschainu wahku.

54. Sultanene Kausade un tschetrdesmits vvesiri. No
tuhkstosch' un \veenas nakts to isņehmis un lat-

vviski pahrzehlis E. Dunsberg. Turpat. 110 1. p.

1870

55. Peezdesmit pasazzlņas ar bildehm, ko behr-

neem par lusti us mahzischanohs latviski pahrzeh-
lis E. Dunsberg (Pehz W. Hey und Otto Speckter
50Fabelnfur Kinder). Peelikums ar daschadahm

perscham un bihbeles panteem. Otra daļļa. Tur-

pat. 88 1. p.

56. Rihmes no Ernst Dunsberg. Pirmās grahmatas
Pirmā daļla. Mihlestibas-siņģes. Ohtra pahrlab-
bota un us pussi pavvairota drukka. Tehrpatā.
170 I. p.

1871

57. Angelika zeetumā un Pasuddis Ado. Ohtra

driķķe Rigā pee W. F. Hackera. 71. 1. p. Skat. 28.

58. Mahlo pllsehtas konterbantneeks. Sarakstits

no W.Schroder. Latvveeschu vvalloda pahrtulkohts
no E. D. Rihga pee Ernst Plates. 135 1. p.

59. Svveiks! Hurrah! Apsvveizinaschanas un laimes

vvehleschanas us dsimschanas-,vvahrdu- un zittahm

gohda-deenahm,vvissahm zilvveku kahrtahm. Di-

vvas daļļas. Pirmā daļļa: Ihsi un lustigi vvahrdi un
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perschiņi. Ohtra daļļa: Garrakas dseesmiņas Sa-

stahdijis E. Dunsberg. Turpat. 184 L p.

1872

60. Apaksch seemas-svvehtku eglītes, ko klausi-

geem behrneem par lusti un mahzibu sarakstijis
E. Dunsberg. jOhtra da|ļa. Behrneem derigas si-

natnibas. Turpat. 128.1. p.

61. Greeķu-Peršu karsch. Kserkses, Leonides, Te-

mistokles. No E. Dunsberg. Dzeja. Oriģināls.
Rigā. 32 1. p.

62. Rihmes no E. Dunsberg. Pirmās grahmatasohtra

daļļa. Mihlestibas-stahsti. Saturs: 1) Laime un

Mihlestiba. 2) Diwas meitas. 3) Inkle un Igurika.
4) Ursule. 5) Jahnis un Lihse. 6) Kahrlis. 7) Teo.

dors. 8) Meitas lehzeens. 9) Matilde. 10) Piramus

un Tisbe. 11) Leonore. 12) Sapnis. 13)Wolks, Me-

juls un Lila. 14) Anzis, Weitis un Truhte. 15) Blan-

dine. 16) Braukschana pa Daugawu. 17) Jette un

Sette. 18) Teseus un Ariadne. 19)Liljeun Rose.

20) Leanders un Hero. 21) Lihsette. 22) Orfeus un

Euridike. 23) Pandora. 24) Ustizzama seewa.

25) Rinsolts un Luzie. 26) Sapņu muldeschanahs.

27) Taj skaistakaj. 28) Mattihs,. 29) Gaudu stahsts.

30) Atmiņņa. 31) Eewiņa. 32) Karlihne. Ar rihme-

tajabildi. Jelgavva pee J. Schablowsky. 192.1. p.

1873

63. Jahņa Arndta, Lineburgas General-Superinten-
denta ohtras grahmatas pirmā daļļa no ihstas

kristigas tizzibas un dsihvvoschanas, ko latvviski

pahrtulkojis E. Dunsberg. Rihga. 104.1.p.

64. Lohpu-draugs, jeb daschas derrigas siņņas par
lohpumeesas un dvvehseles dsihvvibu unspehkeem.
Rihga pee Ernst Plates. 70.1. p. Skat. 35.

65. Puķķu-puschķis, ko klausigeem behrneem, kad

tee savvu abezeju pabeiguschi, pasneeds E. Diins-
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berg. Saturs: Pirmā daļļa. Behrna apcerres par
sewi paschu un schahdi tahdi perschiņi. Ohtra

daļ|a. Behrna apzeres par dabbu, pasauli un

Deewu un rihtos un vvakkaros un svvehtos laikos.

Turpat. 149. L p.

66. Rihmes no E. Dunsberg. Otras grahmatas pirmā
daļa. Stahsti un lihdzibas. Rihgā. 252. L p.

67. Sappiņa un Seppis, jeb: Tehwa dseesma. Stahsts,
ko kreetnahm mahtes meitahm par jauku mah-

zibu latvviski pahrzehlisE. Dunsberg. Jelgavva pee
J. Schablovvskv 85.1. p.

1874

68. Behrnu audslnaschana,jebkāKreetassaimneeks,
Prahta Jānis savvu dehluKristapu audsinajis. No

vvezeem raksteem isņehmis, pehz schi laika vvaja-
dsibas pahrtaisijis un pavvairojis E. Dunsberg.
Rihgā pee brahļeem Busch. 197. L p.

69. Mahtes mihlestiba, ko desmit dseesmās isteizis
E. Diinsberģis. Oriģināls. Rihga. 48.1. p.

1875

70. Dlvvpazmit gulloschas Jumpravvas. Wezzu-

laiku pasaka. Latvviski no E. Dunsberg. Ohtra
drukka. (Kad pirmais iespiedums? Lt.) Jelgavva
pee J. F. Steffenhagenaun d. 35.1. p.

71. Par piemiņu. Rakstu krājums, salasīts iz „Balt.

Vēstneša" pirmiem gadagājumiem (1869. — 1874.)

Rīga, 415. 1. p. Saturā no E. Dīnsberģa: 1) Kālab

sievieši jāskolo? 2) Kam vajag laikrakstu, unkāds
labums no tiem nak? 3) Septiņas mijas —pasaka.

72. Rihga, jeb siņģe par Rihgu un vviņņas dsihvvi.

Sarakstīja M. Reinberg, pahrtaisija un vvairoja
E. Dunsberg. Zettortā driķķe. Rihgā pee Ernst

Plates. 64. 1. p.
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1876

73. Etnogrāfija. Tas ir: Pasaules vvalststautas, wiņu
dabas, eeraschas un dsihvve ar tahm wajadsigahm
tur peederigahm siņahni, preeksch mahjahm un

skolahm. Pirmā daļļa. Eiropa. SarakstījisE. Diins-

berg. Turpat. 200. I. p.

1877

74. Koscha rotas-kastite. Grahmatneekeem par pa-
mahzibu un vvaļas-brihschu laikakavvekli, sarak-

stijisDiinsberģa Ernests. 80 l.p. JelgavvapeeE.Sies-
lack'a.

75. Willis unMarri, jeb:Marri ar selta gabbalu. Lat-

vviski no E. Dunsberg. Ohtra driķķe. Rihga pee
W. F. Hāckera. 86 1. p. Skat. 40.

1878

76. Ahbeze jeb vvajadsiga Behrnu-paij», ko us sa-

wadu vvihsi teem saspraudis Ernsts Diinsberģis.
Rihga. 18 l. p.

77. Behrnu draugs un wadons no ahbezejas lihds
skolas-maisei, jeb pirmā lasāma grahmata mahjas
un skolas. Sarakstita no Ernst Diinsberga. Pirmā

daļa. Riga. 80I. p.

78. Kristīgas Basnizas vvehsture, no wiņas eesah-

kuma lihds muhsu deenahm, ko evvaņģeliskahm
skolahm pehz Ottobald Bischoffa sarakstijis Ernsts

DUnsbergs. Jelgavva. 216 1. p.

70. Sarkanais putniņš un Silais putniņš. Dabas

jaukums pavvasari. Jauka jokuspehle,ko behrneem

par preeku un mahzibu sazerejis E. Dunsbergs.
Jelgavva, 174 1. p.

1879

80. Lapsa Kuhmiņš no Wolfgang v. Goetbe, ar 60

Vvilhelm v. Kaulbacha sihmejumeem. Latvviski
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pahrzehlis un saskandinājis E. Diinsbergs.
Jelgavva pee E. Sieslack'a. 296 1. p. Us glihta
papihra.

81. Tizlgo Sirdsnopuhtas us katru gadadeenu,
eetehrptas isvvehletos bihbelesperschos. Oriģinal-
raksts no E. Diinsberg'a. Pirmā daja. No 1. jan-
vvara lihds 30. jūnijam. Ar Kristus bildi. Jelgavva,
191 1. p.

82. Wezpuisls, vviņa gaudas un zitu atbildes, ka tik

ilgipalizis neprezejees. Oriģināls no Ernsta Duns-

berg. Leepajā pee K. Ukstiņa. 62 1. p.

1880

83. Baskahjeete. Bertholda Auerbacha „Barfußele",
ko latvviski pahrzehlisErnest Diinsbergs. Tschetros

meteenos. Jelgavvā pee E. Sieslak'a. 188 1. p.

84. Behrnu draugs un vvadons no ahbezes lihds sko-

las- maisei jebpirmā lasāma grahmata mahjās un

skolās. Otra pahrlabota driķe. 781. p. Skat. 77.

85. Mihlestibas vvehstnesls. Grahmaturakstneeziba

samihlejuscheem vvisadās vvajadsibās. Ar peeli-

kumu: Siņģes samihlejuscheem, puķu vvaloda un

mihlestibas orakelis. Latvviski no E. Dunsberg.
Trescha druka. (Kad pirmā?Lt.) Jelgavva pee J. F.

Steffenhagenaun d. 104 1. p. Ar bilschainu vvahku.

86. Trlhs romantiski gadījumi. 1) Brauzeens us

Gretna-Grinu. Jozigs stahstijums is Skotijas. 2) Pre-

zibas-lose. Jozigs gadijumsŅu-Jorka. 3) Atjauno-
jees vvezums. Pasakains stahsts. Tautas bibliote-

kahmun katram grahmatneekam vvaļigi pahrzehlis
Ernst Dtinsberg. Leepajā pee K. Ukstiņa. 175.1. p.

1881

87. Bahrlņsch Antonius Siņge 132 perschas gara.
Pavvairota ar to jauku rihmi „AmijantsunVVillntus"

10 perschas gara, sarihmejis E. Dunsberg. Sestā
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druka. Jelgavva pee J. Schablovvskv. 22 lap. p.

(lepriekšējās? Lt.)
88. Kabbatas grahmatiņa. Ohtra daļļa, 98 siņģes.

Trescha druka. Jelgavva pee J. J. Steffenhagena
un dehla 144 L p. Skat. 24.

89. Kabbatas grahmatiņa ar dauds lustigahm siņ-

ģem, sarakstita no E. Dunsberg,unvvehl pavvairota
ar daschadahm siņģehmno citteem Latvveeschu rih-

metajeem.Trescha daļļa. Ar 110 siņģehm. Zettorta

driķe. Turpat. 148 L p.

1882

90. Jozigas pasaziņas un stahstiņi, ko gan oriģina-
ligigan arno Wahzu raksteem tapinatahm domahm

sarakstijis Ernsts Diinsbergs. Leepajā pee K. Uk-

stiņa. 84 1. p.

91. Kokles meita un Joziga Kuhmiņa jakts. Ar 9
bildehm. Latvviski no E. D. 39 1. p.

92. Trihs stahstl. 1) Deevvs pats vved blehdibu gaismā.
E. Dunsberg. 2) Tevvim nebuhs savvutuvvaku kahr-

dinaht. 3) Jo augstāki kahpj, jo smagāki kriht.
Treschā druka. Jelgavva pee J. F. Steffenhagena
un dehla. 24 ļ. p.

1883

93. Bihbeles dabas-stahstl. Schee dabas-stahsti is-

Euschkoti ar 101 bildi. Otradruka. Turpat. 259 1. p.

kat. 22.

1884

94. Masu behrnu luhgschanas ar devviņpadsmit bil-

dehm puschkotas. Apgahdatas no Ernst Plates un

pahrtulkotas no Ernst Dunsberg. Otra druka. (Kad
pirmā?) Rigā pee Ernst Plates. 24 ī. p.
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1886

95. Rihmes no Ernst Dunsberg. Pirmās grahmatas
trescha daļa: Mihlestibas gaudas. Zetiirtā druka.

Jelgavva pee
J. F. Steffenhagenaun d. 160 1. p.

1887

96. Wezee Greeķi. Pirmā daļa. Wiņu eesahkums,
mitoloģija,jeb deevvu teikas par vviņu deevveem

un leelakeem vvaroņeem. Pehz „01impus" un K.
Fr.Beckera sarakstijis Dunsberģa Ernsts sen. Lee-

pajā pee K. Ukstiņa. 203 L p.

1888

97. Sireetib Naemans (2 Ķehniņ. gr. 5 n.) un Pilniga
schehlastiba(Apust.darb. 16 n.). Tulkojis E.Duns-

bergs. Wentspili pee J. Neubucka. 31 1. p.

98. Skaista Mihle unprinzese Truhte. Romantiska

pasaka. Oriģināls. E. Dunsberģa sen. sarakstits.

Leepajāpee K. Ukstiņa. 159 1. p.

99. Wezee Greeķi. Otra daļa. VViņu tautiskas sa-

beedribas, eeraschas, spehles, svvehtki un karo-

schanahs. Pehz „01impus" un K. Fr. Beckera sa-

rakstijis Dunsberģa Ernsts sen. Leepajā pee
K. Ukstiņa. 227 1. p.

1889

100. Genuas Pērle. Stahsts, kahdu algu Deevvs pee-

schķir labeem un mihligecm behrneem. No Ed.

F. Ambach. Latvviski pahrzehlis Dunsbergu
Ernsts sen. (Tautas bibliotēkas Ns 60). Jelgavva
pee J. Schablowsky. 136 1. p. Ar bilschainu
vvahku.

101. Krista gahjeens zaur pasauli us debesim.

Pehz Bunjana„Pilgerreise"sadseijojis divvpadsmit
dseedajumos, E.Dunsberg. Pirmā daļa. Leepajā
pee K. Ukstiņa. 178 1. p.
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102. Pallada Atene. Stahsts pehz K. Reinharta no

Diinsberģa Ernsta sen. (Eespeests «Austruma"
7 un 8burtn.)

1890

103. Apaksch seemassvvehtku eglītes. Tautas biblio-

tēkām un katram lasitajam. Sarakstijis E. Diins-

berg. Treschā daļa. Kā daschas semēs un vvee-

tās swin seemas svvehtkus. Leepajā pee K. Uk-

stiņa. 168 L p.

104. Homēra Odiseja. Pehz H. B. Meklenburga J. H.
Vossa raksteem. Latvviski tulkojis un sadsejojis
Dunsberg Ernsts sen. Trihs pirmee dseedajumi
Rigā pee M. Jakobsona. 39 L p.

105. Maijas Roze. Deviņos dzeedajumos sadzejojis
Dunsberģa Ernsts sen. Oriģināls. Leepajā pee
K. Ukstiņa. 122 1. p.

106. Metrika, ar tahm vvajadsigahm dsejas mahkslas

siņahra. Sarakstijis Dunsberģa Ernsts. Turpat.
87 L p.

107. Rakstu krahjums, izdots no Rigas Latvveeschu
Beedribas Zinibu Komisijas. 6. krahjums. Saturā

Kahsu eeraschas Dundagas apgabala dsimtlaikos.

Salasijisun kopa sakahrtojisDūnsberģuErnstssen.

Jelgava pee H. J. Dravviņ-Dravvneeka. 115. L p.

108. Simts bihbeles pantiņi, lihdz ar 100 svvehteem

dseesmu pantiņeem. Latvviski no E. Dunsberģa.
Leepajāpee K. Ukstiņa 26 L p

109. Swehtajo muhschlga dusa. Angļu vvalodā no

Richard Basetera. Latvviski no E. Dunsberģa.
Turpat. 178 1. p.

1892

110. Bataku zeems uz Sumatras salas. Pehz Grun-

demaņa DunsberguErnsts to atstahstijis latvviski.

Rigfi pee L. Hoerschelmaņa 34 L p.
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111. Dseesmiņas, luhgschanasun mahzibas kristī-

bās preeksch un pehz behrniņa kristischanas. No

dascheem raksteem salasijis un pahrzehlis Diins-

berģu Ernsts sen. Leepajāpee K. Ukstiņa. 22 1. p.
un 10 L p.

112. VVispahrlga vvehsture, jeb pasaules notikumi
nowehstures eesahkuma laikeem lihdz muhsu dee-

nām. Bibliotēkām un katram tauteetim par prahta
• apgaismoschanu un pasaules atsihschanu. Pehz

vvehsturneeku siņāmsarakstijis Diinsbergu Ernsts

sen. Pirmā grahmata. Wezu laiku vvehsture. No

pasaules un vvehsturiga laika eesahkuma lihds

Ķirum, kas uszehla leelu Persijas vvalsti jeb no

4000 lihds 560 gadam preeksch Kristus dzimscha-

nas. Priekschvvehstures laiks un pirmais laiku ga-
bals. Turpat. 554 1. p.

1893

113. Miltona, J. Pasaudeta paradise. Epose divv-

pazmit dseedajumos. Pehz F. W. Zacharij un

Dr. Kottenkamparaksteem to latvviski pahrzehlis
un heksametra perschos sadzeijojis Dunsberģa
Ernsts sen. Pirmā daļa. Seschi dseedajumi. Tur-

pat. 122 1. p.

1894

114. Homēra Odiseja. Pehz H. B. Meklenburga un

J. H. Voss raksteem. Latvviski tulkojis un sadze-

jojisDunsbergu Ernsts sen. Pirmā daļa. No 1 lihds

12 dseedajumam. (Par to ir zeeschi gahdats,ka

saskan ar oriģinālu). 155 l. p.

1895

115. VVispahriga vvehsture, jeb pasaules notikumino

vvehstures eesahkuma laikeem lihds muhsu dee-

nahm. Otra grahmata. Wezu laiku vvehsture. No

Persijasleelākaraļa Kirus lihds Augustam, pirma-
jam Romas ķeisaram jeb no 560 lihds 30 gadu
preeksch Kristus dsimschanas. Otrais laiku ga-
bals. Turpat 472.1.p.
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116. Vvlspahrlga wehsture. jeb pasaules notikumi

no wehstures eesahkuma laikeem lihds muhsu

deenam. Trescha grahmataWezu laiku wehstare.

No Augusta, pirmā Romas leeia ķeisara lihds Ro-

mas reetruma vvalsts isnihkschanai, jeb no30 gada
preeksch lihds 476. gadapehz Kristus dsimschanas.

Treschais laika gabals. Turpat. 144.1. p.

1896

117. Krista gahjeens zaur pasauli us debesim.

Pehz Bunjana „Pilgerreise" sadsejojis divvpadsmit
dseedajumos Dunsberģu Ernsts sen. Otra daļa.

Turpat 198. L p.

1898—1899

118. Pasaudetaparadise, Dschona Miltonadsejojums,
pehz T. W. Zacharijaun z. tulkojumeemno DUns-

berģa Erasta. Otrā puse K. Ukstiņa isdota un

vvadita laikraksta „Latweetis", Leepajā.

1902

119. Wispahrlgavvehsture jab pasaules notikumi no

vvestures eesahkuma laikeemlihds muhsu deenam

sarakstijis Dunsberģu Erasts. Zeturta grahmata.
Widus-laiku vvehsture. Pirmais uu otrais laika

gabals. Leepajā, K. Ukstiņa apg. 510. 1. p.

1904

120. Ernsta Dunsberģa dsihvves apraksts (autobio-
grāfija). Ar Poruka Jahņa eevvadu. Zehsis, 1004.

Apgahdajisun rakstos eespeedis J. Osols (isnahza
pehz Dunsberģa nahvves).

NB. Vairāk Dīnsberģa darbi palikuši rokrakstā.

Fotogrāfiskie uzņēmumi: S, 4, 7 un 8 — Berkholca, Dundagā,
5 — Dr. K. Žiglevics Rīgā.
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