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1. Prāvests Dr. theol. h. c. Kārlis Kundziņš.

Šā gada trešajā maijā prāvests Kārlis Kundziņš svinēja

savu 80. dzimšanas dienu un 50 gadu mācītāja amata jubileju
Smiltenes draudzē. Retam ir lemts sasniegt šādu lielu ve-

cumu, bet vēl retāki mēs sastopam šai vecumā tādu spirgtu

garu kā mūsu Kundziņa tēvam. Ar sevišķu prieku varam mi-

nēt, ka šis ilgais mūžs ir pavadīts ar nenogurstošu darbu. Par

minēto laiku Kundziņa tēvs ir bijis nevien mācītājs Smiltenes

draudzē, bet arī sabiedriskās dzīves vadītājs plašā apkārtnē.
Šie viņa darbi jau ir daudzkārt apcerēti, sevišķi vēl viņa jubi-

lejas gadījumā, kādēļ par tiem šoreiz plašāki nerunāsim. Par

šiem darbiem viņš arī ir ievēlēts gan par Rīgas Latviešu bie-

drības goda biedru, gan arī par Latvijas universitātes goda
doktoru.

Paliek tomēr vēl viena darbības nozare, kur Kundziņa tēva

nopelni, kā liekas, nav vēl pienācīgi atzīti. Šī nozare ir rakst-

niecība, pareizāki sakot, latviešu rakstniecības vēsture. K. Kun-

dziņa 1879. gadā iespiestā grāmata „Vecais Stenders" ir pir-
mais plašais um zinātniskais pētījums latviešu literatūras laukā.

Šī grāmata nav novecojusi arī vēl tagad pēc vairāk kā piec-
desmit gadiem. Šis pētījums nav arī nebūt tikai kāds gadījuma
raksts. Jau agrāki (Sēta, daba, pasaule, IV, 1873) bija parā-

dījies viņa raksts par Erastu Glūku. Tad sekoja pētījums par

Kārli Hugenbergeru (Z. k. Rakstu krājums, 4. 1888). Loti ievē-

rojama ir Kronvaldu Ata biogrāfija (1905.), jo šo tautas dar-

binieku autors pazina personīgi. Bez šās grāmatas daudz kas

Kronvalda Ata dzīvē būtu palicis svešs un nesaprosams. Tad

vel Kundziņa tēvs ir sarakstījis plašu apcerējumu par Alek-

sandru Veberu, tikai žēl, ka viss šis raksts vēli nav iespiests.
Aleksandra Vebera laikmets ir ļoti svarīgs latviešu attīstības

vēsture, kadeļ rakstniecības un vēstures cienītāji uzņemtu šādu

grāmatu ar lielu prieku. No tā nu redzams, ka K. Kundziņa no-

pelni latviešu rakstniecības pētīšanā ir tik lieli, ka tas īsā rak-

stiņa nebūt nav izskaidrojams. Enā viņš ir palicis tikai tādēļ,
ka viņam nav tuvāku draugu starp rakstniekiem un politiķiem,
kas dotu viņa darbiem pienācīgu apgaismojumu.

K. Kundziņš ir atradis laiku uzrakstīt arī tautas tradīcijas
un ir piesūtījis krājējiem tautas dziesmas, pasakas un citus ma-
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teriālus. Publicēdams dažādus rakstus un krādams tautas dze-

jas materiālus, viņš ir interesējies arī par valodas jautājumiem.
Kamēr mums vēl nebija savu valodnieku jeb arī tie vēl nebija
plašākai pasaulei pazīstami tikmēr profesors A. Becenberģers
un A. Bīlenšteins ir griezušies arī pie viņa pēc izskaidrojumiem
dažos jautājumos par latviešu valodu. Tādēļ viņš arī tika izvē-

lēts par līdzstrādnieku latviešu bībeles tulkojuma pārlabošanai.
Bībelei ir bijusi liela nozīme katras kristīgas tautas dzīvē. Arī

daudz latviešu rakstniek:! ir nevien smēlušies dziļo tikumu mā-

cību no bībeles, bet ir mācījušies no turienes arī dzejisku iz-

teiksmi un valodas bagātību. Tā tad arī šis K. Kundziņa darbs

ir nesis latviešu rakstniecībai lielu svētību.

levērojot K. Kundziņa lielos nopelnus visā latviešu garīgā

dzīvē, arī Zinību komisija gribēja kaut kā atzīmēt viņa reto ju-

bileju un tādēļ nolēma veltīt viņa piemiņai savu divdesmito

Rakstu krājumu.

P. Šmits.



P. Šmits.

2. Apsīšu Jēkaba raksti.

Labprāt man patiktos sastādīt kādu plašāku apcerējumu

par Apsīšu Jēkaba rakstiem, bet dažādu citu darbu deļ nevaru

uzjemties šādu lielu pētījumu. Zināma nozīme būs varbūt arī

manam sekošajam rakstam, kādu tiku publicējas priekš kādiem

35 gadiem („Mājas Viesa" Literāriskā pielikumā, 1895., 41), bū-

dams vēl Pēterpils universitātes students. Toreiz latviešu kri-

tikai vēl bija citi mīluļi, kādēļ Apsīšu Jēkabu vēl turēja par ma-

zāk ievērojamu iesācēju. Šis mans raksts gan laikam bija pir-

mais, kas šo mūsu rakstnieku nostādīja labākā gaismā. Tagad

es gan jau šo to būtu citādi izteicis, bet tā ka nevaru pārlabot
visu rakstu, tad publicēju to labāk negrozītā veidā, izlabojot
gandrīz tikai dažus valodas trūkumus.

Kā priekš kādiem desmit gadiem mūsu kritikas turēja par

savu svarīgāko uzdevumu izšķirt, vai pārrunājamais stāsts ir

sarakstīts skaidrā latviešu valodā, jeb vai rakstnieks nav ļā-
vies saistīties vācu valodas saitēs, tā atkal mūsu tagadējās kri-

tikās augstākais uzdevums liekas būt izdibināt, vai raksts pie-

šķirams vienam vai otram virzienam. Vispirms tūliņ mēdz iz-

pētīt, vai rakstnieks varētu būt ideālists jeb reālists, t. i. vai

viņš ir vairāk strādājis pēc brīvas fantāzijas, jeb lūkojis turē-

ties pie dzīves īstenības. Bet šitā meklējot tikai strāvas un

virzienus, tiek atstāta novārtā vissvarīgākā kriitikas prasība,
vai rakstniekam ir pavisam kādas dzejnieka gara dāvanas.

Tā ka nu lielākā daļa rakstnieku tagadējā pasaules litera-

tūrā smeļas vielu saviem rakstiem vairāk no dzīves īstenības

nekā no brīvas fantāzijas, un ka arī mūsu rakstniecībā iir ma-

nāms tāds pats virziens, tad karot pret šādu kultūras gaitu būtu

nevien veltīgs, bet pat smieklīgs darbs. Bet vai rakstnliekam

pavisam ir iespējams dzīvi gluži pareizi tēlot un vai, tā sakot,
vienkāršā dzīves fotografēšana būtu jau tūliņ māksla, tas ir

atkal cits jautājums. Kad nu pēc viena konstatēta gadījuma
vien mēs vēl nevaram dot spriedumu par visu sadzīvi, tad arī

sapratīsim, ka tas ir vēl mazāk iespējams, ja šāds gadījums ir

atstāstīts
_

pēc rakstnieka fantāzijas. Dzeja jau ir tāda pati

māksla kā mūzika un glezniecība. Itin kā Bētovena simfoniju

mēs nevaram izskaidrot ar putnu dziesmām, vēja šalkšanu, jeb
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ar kāda dabas cilvēka dziedāšanu, vai ar citām kādām dabas

skaņām, tāpat arī Zūdermaņa romānu mēs nevaram turēt par

kādu patiesu dzīves notikumu. Tā arī gleznotājs, kādu portreju

gleznojot, netaisa vis pakaļ ģīmja dabisko baltumu, bet vispirms

gan skatās uz mākslas prasībām krāsu ziņā. Gluži tāpat mums

ir jāprasa papriekšu no rakstnieka, cik tālu viņš pārvalda savu

mākslu, un tad tik vēl varam sākt meklēt, vai viņš savu vielu

tēlošanai ir jēmis no patiesas dzīves, jeb ir devis vaļu tikai fan-

tāzijai.

Bez minētiem virzieniem mūsu rakstniekus vēl mēdz ieda-

līt optimistos un pesimistos, skatoties pēc tā, vai tie dzīvē at-

rod vairāk laba vai ļauna. Bet pa lielākai daļai gan šī dalīšana

atkarājas no stāsta beigām, vai tas beidzas priecīgi vai bēdīgi.

Pēdējā laikā mūsu rakstos sākot ieviesties pesimisms un tāda

parādība esot kaitīga. Bet daudzreiz kritika nosauc rakstnieku

par pesimistu bez pietiekoša pamata. Tad arī nevar vis vēl

apgalvot, ka tas vien jau tūliņ lasītājiem kaitētu, ka dažam

rakstniekam ir tumšāki uzskati par dzīvi. Tad jau tas pats

arī būtu sakāms par bēdīgiem mūzikas gabaliem un bildēm, kas

izrāda bēdīgus skatus.

Šai savā rakstā par Apsīšu Jēkabu es negribu uzstāties

itin kā par kādu roba izpildītāju kritikas laukā. Mans nodoms

ir tikai vienkārši un bez aizspriedumiem izskaidrot, kā minētā

rakstnieka stāsti man patīk. Kas zīmējas uz viirzieniem, tad

es tur varu tikai piebilst, ka Apsīšu Jēkabs jem savus stāstus

no pašas tautas dzīves un apstrādā tos pēc brīvas dzejnieka

fantāzijas, un ar to lai šoreiz pietiek. Tuvāku es še gribu ap-

skatīt tikai viņa rakstīšanas mākslu.

Ja mēs jemam kādu izdaudzinātu briesmu romānu, tad tur

valdzina lasītāja uzmanību visādu raibumu pārpildīta varoņu

dzīve, kuri. tā sakot, pastāvīgi lidinās starp dzīvību un nāvi,

iedami no viena noslēpuma uz otru, no vienām briesmām uz

otrām, pie kam atstāstāmie atgadījumi parasti tiek ievietoti

svešās zemēs ar visādiem dabas brīnumiem. Ja nu mēs še

jemam salīdzināšanai Apsīšu Jēkaba stāstu „Bagāti radi", tad

redzam tur pavisam ko pretēju. Rakstnieks tur mums tēlo

nabaga kalpiņu no mūsu pašu dzīves, kam turklāt vēl nav itin

nekādu nedzirdētu piedzīvojumu. Andra tēvam —tā to kalpu

sauc — ir vēl par sevišķu slogu tā nelaime, ka viņa abi deli

ir puskropli. Mūžam pieticīgais Andra tēvs tomēr panes visu

ar lielāko pacietību, un ja viņa bagātie brāļi tam vēl pasniedz
kādu niecīgu palīdzību, tad viņš pat nezina, kā tos būtu sla-

vējis. Viņa sieva turpretī sāpīgāki sajūt savu nospiesto stā-

vokli un nepiekrīt, ka Andra tēvs tā slavē savus radus. Tomēr

arī viņa maz žēlojas par savu grūto dzīvi. Galu galā Andra

tēvs nomirst nabagu mājā. Bagātie radi, itin kā bīdamies no

pasaules, ka viņi no nabaga Andra tēva tā atrāvušies, sarīko



9

tam tomēr krietnas bēres no savas puses. Tas l,r viss saturs,

kas aizjem veselu grāmatiņu. Nav tur nekā neparasta, nekā

sevišķi interesanta. Tomēr katrs uzmanīgs lasītājs izlasīs šo

stāstu ar prieku Te nu mēs skaidri varam redzēt, ka šeitan

saista mūsu ziņkārību nevis kādi brīnišķīgi notikumi, bet gan

īsta dzejnieka tēlošanas māksla. Tādas gara dāvanas i:r jā-

prasa no katra rakstītāja, kas grib, lai to cildina par dzejnieku.
Ja kāds gleznotājs, kam savas mākslas laukā nav īstu gara

dāvanu, gleznotu pat visskaistāko sievietes tēlu, bet turpretī

īsts mākslinieks uzzīmētu tik kādu izdilušu vecu vecenīti, to-

mēr katram lietpratējam patiktu tikai pēdējā bilde. Gluži tāpat

mums ir jāspriež, ja salīdzinām kādu briesmu romānu ar augšā
minēto Apsīšu Jēkaba stāstiņu. Autors vienā bildē pēc otras

stāda mums priekšā Andra tēvu un Andra māti tik dzīvi, ka

lasītājs nevien jūt viņiem līdz, bet pat redz tos itin kā acu

priekšā. Stāstiņā gan daudz tiek runāts par lielo starpību starp

bagātnieku un nabagu, bet starp Andra tēvu un viņa bagāta-
jiem brāļiem viņa tomēr nekur netiek sevišķi uzsvērta. Un

tomēr cik skaidri taisni šī starpība ir tur izjūtama! Tā ir īsta

rakstnieka tēlošanas māksla.

Pirmā sliktu rakstnieku pazīme ir tā, ka tie neprot stingri

izvest savus tēlojamos raksturus. Šādas kļūdas mēs gan velti

meklētu pie Apsīšu ķēkaba. Tā ari Andra tēvs parādās ar

visām savām īpašībām no stāsta iesākuma līdz galam. Andra

tēvs it kā vēl zārkā ir pajēmis savu labsirdību līdz. Uzrak-

stīšu še paša autora vārdus: „Viņš likās tik mierīgi guļot, ka

pavisam nebūtu nomiris, bet tikai aizmidzis. Mati balti, kā

ābeļu ziedi, plāni apsedza gludo galvu. Grumbas ģīmī arī ne-

likās tagad esot tik dziļas, kā toreiz redzēju piie nabagmājas,
bet izlīdzinājušās, it kā gludākas. Un mute — man šķiet, ka

tā gribēja uz mani teikt: ~Redz nu, kas main par radiem! Visi

sanākuši, vecā radinieka tak nav aizmirsuši. Vai tās kalpa
vīra bēres? .. Paldies Dievam, man jau vēl radi... aprok
ar tādu godu kā saimnieku

... Izgādāja mums nabagmāju, iz-

gādās Andrām ar. Un paskat, kādas man pašam bēres iz-

vīkšuši! ... Vai tad viņiem nezināms, kāda mūsu dzīve! Ai,
radi man labi! ... Vai neteicu, ka radi mani aizvadīs? ..." Un

Andra tēva vaigs! Tas rādīja dižajam radu pulkam, cik ļoti
viņš ar tiem mierā, cik daudz pateicības viņš par visu to vi-

ņiem palicis parādā. Šis vaigs neapsūdzēja, bet, lūpām nespē-

jot kustēties, mēmiem smaidiem izteica savu pateicību, savu

prieku par to, ka arī viņam mūžā lemts ieelpot to pašu gaisu,
ko citi visi elpojuši."

Nepārspējams ir Apsīšu Jēkabs dabas aprakstos un daži

tadi būs pieskaitāmi pie skaistākajiem pasaules literatūrā. Se-

višķi bagāts ar tādiem aprakstiem ir stāstiņš „Svešos ļaudīs".
Piemēri izskaidros to lietu vislabāk.
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„Vientulīgs un tukšs izskats šimmeža ezeriņam, ne te re-

dzam zaļo niedru, ne lakstu gar malām! Augšgalā tanī staigs

purvs, lejas galā plata dūkstaina izteka, gar sāniem kailā, baltā

pakalnu smilts ar vientuļo zvejnieka būdu, kā cilvēku dzīves

ēnu meža vientulībā. Tomēr palaunaga saules ieslīpos staros

ezers laistās kā spožais zelts, un pāris gaigalu, spārnu galus pie
līdzenās ūdens virsas piedūrušas, aizšaujas atkal projām kā

bultas, pielīdzināmas gaišiem, žigliem sapņiem šai mēmi rāmā

meža dvēselē."

„Bet ir jau labs brītiņš, kamēr saule norietējusi, gāršā tā-

dēļ jau nakts. Va! esi jau kādreiz redzējis nakti uznākam tādā

vecokšņa gāršā? Nakts te, tā sakot, ir vairāk nakts nekā citur

kur, viņa ir cienīgāka, drūmāka, jausmīgāka, svētāka, pŠ'nāka

godbijības un augstības. Cik kluss viss gāršā! Un tomēr šis

klusums nav kapa klusums: te skaidri jūti dzīvības rāmos, bet

drošos dvašas vilcienus. Šur tur dzirdi kādu zaru nobrīkšam:

varbūt vēl visi meža iedzīvotāji nav gājuši pie dusas, varbūt

vāvere to nolauza, varbūt tas arī, sakaltis būdams, pats no-

krita. Tu dzirdi kāda putna spārnus šmīkstot, — tad atkal visu

apklustot, tad atkal no jauna kāda putna balsis, līdzināmas gu-

lētāja muldēšanai miegā — un lūk, atkal tas pats cienīgais,
varenais nakts klusums gāršā."

Loti skaists ir tur izdegu apraksts gāršā. Uguns mežam

bijusi tīšām pielaista un ar viltīgām liecībām notiesāts kāds ne-

vainīgs cilvēks. Uzrakstīsim šeit tikai šā apraksta beigas.

„Vai tiešām uz izdegām guļ tik grūts noziegums? ...
Bet

koki jau mēmi. — viņi nerunā, — un tak viņi runā gan: ar sa-

viem melniem stāviem viņi kā biedinātāji spoku tēli pulcējas ap

īsto vainīgo naktīm un dienām, spiezdamies tam tuvāk un tver-

dami viņu ar saviem sakaltušiem melniem zariem kā simtu

rokām, un sen izdzisusī liesma nav vis apslāpēta, tā deg jo pro-

jām viltīgā liecinieka sirdī dienām un naktiftn un nemitēsies

degt mūžīgi..."

Lai gan visi Apsīšu Jēkaba stāsti ir ar dziļu nopietnu sa-

turu, tomēr vajadzīgā brīdī viņam netrūkst arī humora. Ne-

varu atturēties kādu skaistāku skatu neizrakstījis.

,—
- Ja tiesas vīni un skrīvēja kungs, — Kasīklis iesāka savu

uzaicinājumu, - manas labās sirds negribētu apsmādēt, tad

lūgtu ar mani kopā izdzert kādu mēriņu šņaba. —

— Klunk, klunk, klunk! Kas tur ko smādēt? Blāķis

[priekšsēdētājs] ieklunkšķējās, dod tik šurp!
— Vai tad mūsu sirds meža zeme? Stabule [tiesas vīrs]

pūta.

— Laba sirds pēc likumiem nav aizliegta, Klutzē kungs

[skrīvelis] tagad pēc ilgas klusēšanas savu reizi atdarīja muti,

pie kam šos vārdus izrunāja tā, ka tik drusku vien viena lupa

pie otras piesitās. Caur to viņa runāšana izklausījās kā svip-
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snāšana, proti tā: svips, svips, svips, kā jau cilvēki

pa laikam mēdz runāt.

Pēc tik saprotama un droša uzaicinājuma Kasīklis tad arī

nekavējās katram no pieminētiem pagasta tiesas ierēdņiem pa-

sniegt pielieto glāzi, skubinādams pēc iztukšošanas ķerties kā-

dam zutiņam „aiz ausim". Kad nu uz vienas kājas pat taisnība

nevar stāvēt, tad raudzīja iemest arī uz otras, — tad atkal_pa
otru lāgu uz vienas un otras kājas, ar ko tad arī „šņabošanās"

pagaidām beidzās. Nu sākās «alošanās", kurā Kasīklis ieveda

pagasta ierēdņus. No šīs Kasīkļa rīkošanās varēja noskārst,
ka tam kāda ķezaiina prāva pie pagasta tiesas bija jāiegroza
labās sliedēs. Amata vīri tagad caur baudīto šņabi un alu ie-

kļuva mošā sarunā, kurā jaucās Blāķa klunkšķēšana ar Klutzē

kunga svipsnāšanu.

— Tiesa, kas tiesa, bet tiesas vīram brandvīnsl Kasīklis

teica, no jauna pieliedams glāzes. Neņemat tik ļaunā, ka tā

iedrošinājos ar tiesas vīriem jokot. Joki paliek joki. Lūdzu

dzerat!

— Vai tad nu tevu tevu likumus pārcelsi? Stabule ie-

pūtās.
— Neviens lai nedoma, ka taisnība vairneniešiem majo

glāzē! Klutzē pamācīja.
— Dievs pasarg, bet vēdera, tas ir sirdī, Blāķis pārlaboja.
— Ludzu „valdīšana", vel vienu glāzi! Kasīklis no jauna

piedāvāja Blāķim alu.

Caur Kasīkļa brangajiem panākumiem pamudināti, vēl

daudz citu no tiesiniekiem spiedās amata vīriem tuvumā, gri-
bēdami braukt pa tām pašām sliedēm, pa kurām Kasīklis.

— Lūdzu, valdīšana, no manas puses arī kādu mēriņu,

kopā tāpat jādzīvo, kopā jāpazīstas. Cliilvēki, sak, esam visi,

un taisnības meklējam visi. — tā dzirdēja dažas balsis aiz trel-

liņiem stoikā. Ikviens manījās pirmais savu glāzīti ziedot vār-

nēnu taisnības elkam Blāķim, tad Klutzē kungam un Stabulei.

Un tiešām, šiem vīriem par godu jāliecina, ka viņi nebija labas

sirds smādētāji. It kā iztvīkusi, izkaltusi zeme sadzer kārīgi
lietus lāsītes, tā arī minētie vīri iesūca visu slapjumu, ko tiem

pasniedza." (Pie pagasta tiesas).
īsts dzejnieks prot ar nedaudz vārdiem iztēlot veselu skai-

stu bildi. Viens pats labs vārds, viens pats noderīgs salīdzi-

nājums — un tūliņ visa priekšā stādāmā bilde dabū skaistu no-

krāsu un paliek it kā dzīva. Neviens latviešu rakstnieks nelieto
tik daudz šādu dzejisku Izteikumu kā Apsīšu Jēkabs. Uzrak-

stīsim še atkal vairāk piemērus.
«Viena cilvēka dzīvība kā ēna bija izdzisusi, noskanējusi

ka atbalss mežā." (Pie pagasta tiesas.)
„Viss pirmītējais- satikšanās prieks no sejas bija aizbēdzis,

tik grumbas dziļas un asas, kā likteņa bargie raksti, ...
izteica
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manam jautājumam jau agrāk atbildi, neka pats Andra tevs ar

Andra noti" (Bagāti radi).

„Bet iekšā no istabas pa atvērto logu atskan siržu ilgošanās
pēc tālās pilsētas, paceldamās kā putns no zemes dobuma uz

augšu, viņa aug ar katru dienu un arī šinī vakarā izskan dzie-

smā: Jeruzāleme augstā pilsēta, kad tevi aizsniegšu?" (Sve-
šos ļaudīs.)

„Met acis lejā uz līčiem! Tur upīte kā gurdena velkas,
karstuma bīdamās, zem kupliem kārklu krūmiem un alkšņu pu-

duriem pabēgusi, uz tuvējo ezeru, kas saulē mirdz un laistās."

(Bildes tautas dziesmās.)

„Vējš šņāc, palikdams arvien stiprāks. Viņš dzied savu

pavasara naktsdziesmu, tomēr viņa dziesmā nav nekādas līdz-

jūtības apbēdināto cilvēku sirdīm, kā auksta nakts dvaša viņš
sitas ap tikpat bezjūtīgiem, nedzīvajiem gāršas kokiem, kas kā

ķēmu bari pulcējušies gar abām ceļa malām." (Svešos ļaudīs.)
„Š;

em tādiem ~zaļ; . dzīvotājiem" Glūniņš bija kā soģis: bez

līdzcietības un žēlastības viņš izpildīja savus spriedumus ar

tādu pašu akmeņa vienaldzīgumu, ar kādu liktens izpilda sa-

vus." (Pazudušais dēls )
Šādus skaistus dzejiskus salīdzinājumus var izdomāt tikai

īsts dzejnieks. Ja turpretī rakstnieks bez dzejnieka gara dāva-

nām grib patētiski rakstīt, tad mēs vairs nevaram tam līdzi

just. Paraugam uzrakstīsim tikai pāra piemērus no mūsu die-

nās izslavēta dzejnieka rakstiem.

„Ka upis pats nu dažreiz vaidu, ar ilgošanos gaismu gaidu."

„Manu lielu sāpju svelme var tik jura remdēties."

Arī tiešām dzejiskas domas var dzejas nepratējs sabojāt
ar vienu otru neveiklu vārdu. Katram dzejas cienītājam gan

laikam patiks šāda vienkārša tautas dziesma:

~Augstu dzied cīrulītis

Par visiem putniņiem;
Gudrs Dieva padomiņš
Par visiem ļautiņiem."

Šīs domas ir viens musu dzejnieks ša sagrozījis:

„Kā cīrulis gaisos augstāki skrien

Par citiem putniem, uz matu

Ta Dieviņa padoms augstāks, nudien,
Par mirstīga cilvēka prātu."

Tautas dziesmā ir cīrulis jemts, lai izteiktu nesalīdzināmu
pārākumu, bet dzejniekam šis augstums ir jau izmērīts kā uz

matu, kas vēl ir apstiprināts ar vārdu «nudien". Šādu salīdzi-

nājumu rnes drīzāk sagaidītu no matēmatiķa nekā no dzejnieka.
Netaisnība nu ir notikusi tai ziņā, ka pēdējo izteikumu autoru
slavē par lielu dzejnieku, bet pie Apsīšu Jēkaba meklē visādus

trūkumus un kļūdas.
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Ir loti patīkami lasīt, kā Apsīšu Jēkabs tēlo vienkāršo lau-

cinieku, kas tik retis izdodas mūsu rakstniekiem. Cik daudz

reiz neesam lasījuši, ka vienkāršs zemnieciņš jemas spriest par

„omulību
"

un „garlaikošanos", par „dabas jaukumiem" un

putnu «burvīgu" dziedāšanu. Ne te vienkārša laucinieka jūtas,

ne arī valoda! Bet paklausīsimies, kā domā un runā Apsīšu

Jēkaba zemnieks: „Un tā cilvēciņa ceļā neviena, ne braucot,

ne ejot. Viss kluss kā baznīcā. Šķērstam jau sak mesties dru-

sku bail, sila viducis vairs nav tālu — un diezin, kā vel lai-

mējas tam pašam Dadzītim garām tikt, tādēļ vīrs sācis skaitīt

tēva reizi, — aizmetis priekšā krustu un domājis: kas nu nāk,
lai nāk, — viss Dieva vārdā. Un tā sirds ar' pašam palikusi
kā drošāka. Bet kā nu nāk pret Dadzīša priedi, kurā krusts

iecirsts, tā dzird no pakaļas kungus braucot. Atskatās atpa-

kaļ. Kā tad. Brauc viens kungs ar divi melni-melniem zir-

giem; tāpat kučieris, kā kungs — abi melni. Pie krusta prie-

des izkrīt kučierim viens zirgudeķis, balts kā palags. Tā kunigs

liek pieturēt. leraudzījis klibo Šķērstu, saka, lai esot tik labs

un lai padodot kučierim to deķi. Šķērsts arī klibo pēc deķa, —

vai tad nu kungam neklausīsi, lai arī kad svešs? Kā liecas

pēc deķa un pieķer nagus, tā salts vien pāriet par kauliem!

Deķis auksts kā ledus, tīrs miroņa palags! Kājas pašam tikko

kust, deķi uz vāģiem nesot" (Laimes spoks.)

Stāstiņu rakstot, rakstniekam zināms vajadzēja vairāk pie

gramatikas un estētikas likumiem turēties, nekā tas notiek ik-

dienišķā sarunā. Tomēr vēl šinī runā mēs atrodam īstāku tau-

tas valodu, nekā dažos pasaku krājumos, kuros pasakas esot

no tautas mutes norakstītas. Uz pareizu tautas runu gan va-

jadzētu griezt lielāku vērību ne tik vien dzejniekiem, bet arī

pasaku un teiku uzrakstītājiem.
Kā jau augšā minēts, par Apsīšu Jēkabu ir ļoti maz rak-

stīts, bet pārmetumu tomēr viņam ir daudz izteikts. Viens šāds

pārmetums ir tas, ka Apsīšu Jēkabs esot pesimists. Nav tomēr

vel pierādīts, kādēļ viņš būtu jātura par pesimistu. Ir jau tai-

snība, ka Apsīšu Jēkabs, gribēdams vest lasītāju pie patiesības
un gaismas, dažreiz ieved to vēl tumšākos noslēpumu labirintos,
bet tas vēl nav pesimisms. lemsim atkal piemēram paša rakst-

nieka vārdus: «Zvaigznes uzlec cita pēc citas gar gāršas koku

gailotniem. Austrumos atspīd jauns gaišums, — mēnesis paceļas
staigāt savu nakts ceļu un kaisa savus starus kā baltu sudrabu

šurpu, turpu pa koku starpām, bet ir vietas mežā, kur arī vi-

ņam Mēgts skatīties. Tā pati neizprotamā, noslēpumainā gāršas

vara nāk pār visiem, kas te kust un dvašo, viņa vada pašu cil-

vēku kā gar bezdibeņa malu, kurā aizsegts tas, ko viņa acis

mūžam nedrīkst ieraudzīt, un lai cilvēks pārdrošībā netuvotos

šim_bezdibemim, tad tā pati vara aizklāj viņu ar šausmām un

bailēm. Vai gan tādā tumšā meža klēpī, dziļi zemes apakšā,
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netiek austs mūža tumšais audums, kuram nāve par audēju?"

(Svešos ļaudīs.) Kāds noslēpums te mums būtu_ izskaidrots?

Taču nekāds' Un tomēr kas par dzeju šajos vārdos! Pesi-

misms tas nav un par kādu kaitīgumu te nevar ne runa būt.

Otrs pārmetums Apsīšu Jēkabam ir tāds, ka viņš personu

raksturus vairāk noteicot, nekā tos rādot darbībā un attīstībā,

lai gan aprakstot savus stāstus skaistās dzīvās bildēs. Man gan

liekas, ka šis trūkums piemīt taisni izslavētiem rakstniekiem,
kamēr Apsīšu Jēkabs ir mums varbūt vēl vienīgais, kas skaisti

un pareizi tēlo ļaužu raksturus. Dzejiska bilde ir taču taisni

darbības bilde, kur katrs brīvi kustas un runā, bet nestāv vis

kā priekš fotogrāfa aparāta.
Tad vēl tiek apgalvots, ka Apsīšu Jēkabs gan daudz runā-

jot par sadzīves ļaunumiem, bet nekur nejemoties izskaidrot

kā tie ceļoties, jeb kā viņi būtu novēršami. Man atkal ir grūti
saprast, kā šāds spriedums varēja celties. Pirmkārt, dzejnieks
jau nav kāds tautsaimnieks, kas lai mācītu, kā ļaudim būtu jā-
saimnieko. Otrkārt, Apsīšu Jēkaba domas par mūsu dzīves

uzdevumiem ir tik vienkāršas un skaidras, ka mums ir jābrīnās,
kā tās var pārprast, Ja cilvēki būs godīgi un uzcītīgi, tad pēc

mūsu rakstnieka pārliecības viņiem klāsies arī labi. Bet ja cil-

vēkam uznāk kāda nelaime, tad viņam nav vis jāvaino citi,

bet jālūko viss panest ar Andra tēva pacietību.

Tagad nu dažs varbūt varētu sacīt, ka pēc manām domām

Apsīšu Jēkabs būtu mums tas vienīgais brīnuma rakstnieks,
kam nebūtu nekādu kļūdu. To es nebūt negribu apgalvot, bet

papriekšu mums būtu jāmācās viņu saprast un cienīt, tad varētu

runāt arī par v»ņa trūkumiem. Tādu kļūdu, kas būtu lasītājiem

par piedauzību viņa rakstos gan neatradīsim, kas mūsu rakst-

niecībā ir diemžēl arī reta parādība. Viņa labākie stāsti gan

laikam būs „Svešos ļaudīs" un „Bagāti radi", bet arī visi citi

ir cienīgi tiem Makus stāties. Tikai „Bildes tautas dziesmās"

stipri atgādina nodeldēto tematu par bārenīti, kādēļ gan lai-

kam kritika šo stāstiņu ir uzjēmusi vislabāk!. Nebūtu gan lai-

kam ieteicams, ka tautas dziesmas stāstiņā būtu vairāk nekā

vienkāršs moto. Tomēr pēc dzejiskā tēlojuma arī šai stāstā

mēs pazīstam mūsu meistaru.

Beidzot mēs tik varam vēlēties, lai Apsīšu Jēkabs arī uz

priekšu vēl strādātu mūsu rakstniecībā, un lai Zinību komisija
arī -citus viņa rakstus apgādātu lētā izdevumā. Taču svarī-

gākais uzdevums būtu tas, kā šos rakstus varētu, cik vien

iespējams, izplatīt tautā. Šo lietu varētu veicināt gan laikrak-

sti ar labvēlīgām kritikām, gan arī paši grāmatu tirgotāji uz

laukiem. Neviens lasītājs, kas vien prot rakstus cienīt, neno-

žēlos tas para desmit kapeikas, ko viņš par šiem rakstiem būs

izdevis. Šādus rakstus var lasīt veci un jauni: katrs tur atra-

dīs savu patikšanu.
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Tagad pēc 35 gadiem apstākli jau ir mainījušies: toreiz

slavētie dzejnieki jau ir stipri aizmirsti, kamēr Apsīšu Jēkaba

reputācija ir cēlusies, lai gan pienācīgā vietā viņš vēl nav no-

stādīts. Par pesimistu un sliktu raksturotāju viņu gan vairs

nesoda, bet tomēr vēl tam pārmet, ka viņa stāsti neesot māk-

slinieciski noapaļoti. Man gan tā liekas būt dzejnieka teicama

īpašība, ka tas neraksta gluži pēc šablona, kādēļ arī viņa «no-

apaļotais" stāsts «Bildes tautas dziesmās" man nepatīk gluži

tā kā citi stāsti. Dažiem atkal nav pa prātam Apsīšu Jēkaba

nelokāmā ticība, itin kā ticība varētu dzeju traucēt.

Rakstniecības kritika gan vairs nemeklē virzienus kā se-

nāk, bet ir nogriezušies vēl vairāk uz ļauno pusi, cildinādama

tikai partijas un politikas biedrus. Veco elku vietā ir radušies

atkal jauni elki, par kuru trūkumiem netiek ciesti nekādi aizrā-

dījumi. Bet sava laika mīluļi nekad nav iemantojuši pastāvīgu
slavu, un to laikam arī piedzīvos mūsu dienu slavenie dzejnieki.
Turpretī īstiem dzejniekiem arvien ir bijis jāstaigā pa ērkšķu
ceļu, ko ir izbaudījis arī mūsu Apsīšu Jēkabs. No kā atkal va-

ram vērot, ka nākamības slavu drīzāk iemantos kāds kluss

rakstnieks, kamēr mūsu dienu lielajiem praviešiem būs jāap-

mierinājas ar sava laika lauriem.



Stud. phil. A. Kalniņš.

3. Šķīstsirdības motīvs Saulieša stāstos.

Saulietis ir savu piejemto uzvārdu pilnīgi attaisnojis: retā

rakstniekā atradīsim tik daudz spožas, siltas saules kā šai. Pro-

tams, viņu pašu šī saule nav spējusi sasildīt, jo viņš arvien pa-

licis vientulis, kas staigā savu ēnaino dzīves ceļu, skumju

grauzts. Šīs saules gaisma izlējusies pār citiem, kas varējuši
iž un gribējuši Saulieti saprast.

Šī siltā gaisma ir šķīstsirdība, kas parādās gandrīz, katrā

autora stāstā.
U

I. Sķistsirdibas motīva sākumi latv. stāstniecība.

Paceļot acis no kādas upes, ko esam visu laiku aplūkojuši,

neviļus jautājam: kur radusies šī upe; vai tā ir kādas lielākas
R upes sākums, turpinājums jeb tikai atteka?

Tāpat varam jautāt par minēto motīvu Saulieša stāstos,

g], Lai varētu atbildēt uz šo jautājumu, mēģināsim izdibināt tā sa-

H kūmus latviešu stāstniecībā.

Šīs literātūras nozares sākumi meklējami 18., t. s. apgai-

|;; smības gadu simtenī.

ļjß 1) Nacionālais laikmets.

ļļp Vērojot luterānisma laikmetu, skaidri nojaušams, ka lat-

ļžļ viešu literatūra, līdz ar to arī stāstniecība, varēja tikai tad

p plaukt, kad latvieši kļuva par rakstniekiem.

Papriekš latviešiem bija jātop neatkarīgiem no vāciešiem

jjļ? materiālajā ziņā. To viņi saprata loti labi un sāka cīņu. Šai

cīņas laikmetā, protams, nevarēja gaidīt daiļrakstniecību. Visi

gļ latviešu prāti un raksti darbojās gar praktiskiem jautājumiem:
Valdemārs un Alunāns rakstīja par tautsaimniecību. Spāģis nar

|| juridiskas dabas jautājumiem.

Ja arī parādījās pa stāstiņam, tad tie bija domāti vai nu

jp praktiskai pamācībai, vai ari — laika kavēklim. Turklāt kar-

m sta_ tautas mīlestība tā apžilbināja šo rakstnieku acis, ka viņi

idealizēja latviešus, nespēdami saskatīt atsevišķus vilcienus to

garīgajā sejā. Tā bija tikai jūsmošana.

Tāds jir Barons, tāds pats arī Zvaigznīte. Tā Barona stā-

sta
„
Vectēva precības" redzam muižkunga meitu Bizi un.va-

gares Eņģelīti. Protams, rakstnieka simpātijas nosveras' pe-
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Rakstu krājums, 20. 2

dejas puse. Viņš saka: „Sirds man te pavisam citādi juta ka

pie Elzas."

To pašu redzam arī Zvaigznītes ~Bāra bērnā".

Tā liecina par šo laikmetu arī Zeiferts „Druvā", 1913. g.

„Viņu rakstos redzami tā laika pārejošie ideāli. Šis tautas at-

modas laikmets pa daļai līdzīgs senajam tautu varoņu laikme-

tam, kad tautas iekaroja sev zemes, nostiprināja tur kārtību, cī-

nījās ar ienaidniekiem; kad radās varoņi, tautas gribas un la-

bāko spēju izteicēji; kad dzima dziesminieki, kas tos apdzie-
dāja."

Bija tomēr latvieši, kas, izglītojušies augstākajās skolās,
nepiedalījās vis cīņās, bet nodevās klusam darbam. — Tāds

bija arī Neikens. Strādādams par mācītāju, viņš redzēja, ka

daudz vēl jādara, lai latviešu sirdis būtu spodras. Šā cēlā

mērķa vadīts, Neikens sarakstīja stāstus, kam bija lemts kļūt

par nacionālās stāstniecības pamatakmeni.
Tā bija pagājuši simts gadi, kamēr latvieši varēja teikt:

„Jā, tagad mums ir stāsti, kuros redzam paši sevi!"

Še pirmo reizi sākam atšķirt latvieša dvēseles stīgas, tā

atsevišķos sejas pantus. Tomēr par tiem vēl laižas tumšas

ēnas: Neikens, būdams apdāvināts rakstnieks, arvien paliek
savos stāstos mācītājs, kas redz ļaužu trūkumus. Viņš vēl nav

pamanījis un attēlojis reālos latviešus. Tiesa, Neikens rāda

mums labus un dievbijīgus cilvēkus (piem.: vāveri, Pēcīša vec-

māti, krusttēvu v. c), bet tie liekas būt ideālAzētii.

2) 80-tie gadi.

Bija jāpaiet vēl pāris desmit gadiem, līdz pilnīgi norima

viļņi tautisko cīņu satrakotajā jūrā. Tas notika astoņdesmita-

jos gados.
Teodors Zeiferts raksturo šo laiku šā: «Literatūrā tad nu

radās darbi, kuros bija dzirdamas agrāko gadu noskaņas, kas

ietvēra sevī mīlestību uz tautu, viņas mantām, viņas mierīgi
atspoguļojamosenatni. Bet radās arī darbi, kas dod vietu klu-

sajiem sirds pārdzīvojumiem, darbdienas pelēkajai dzīvei, die-

nišķiem, sīkiem cilvēkiem." Vispirms jāmin tie astoņdesmito
gadu dzejnieki, kas sarakstījuši arī stāstus.

Pari visiem paceļas Lautenbachs, kura stāstos „Zilās acis",
«Katrīnas dālderis" v. c. izpaužas mīlestības motīvs.

Zeibolts kļūst pazīstams ar morāliskiem zemnieku dzīves

tēlojumiem. Sudrabu Edžus tēlo skolotāja dzīvi, Vensku
Eduarda un Esenberģu Jāņa stāsti ir lasāma viela avīžu lasī-

tajiem.

Teodors Zeiferts, runādams savā literatūras vēsturē par

darbiem,_kas attēlo ikdienišķo dzīvi, nav protams, domājis dzej-
nieku stāstus; Teodora vārdi attiecināmi uz Apsīšu Jēkabu,
Doku Ati, Purapuķi un Lerchu-Puškaiti. Neikens, kā redzējām,
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nespēja attēlot vispusīgi latviešu zemnieku. Šo darbu godam
veikuši šie rakstnieki.

Skaidrsirdības motīvs jau tiešam parādās Apsīšu Jēkaba

stāstā «Bagāti radi". Nekur nevarētum atrast šim motīvam

auglīgāku zemi kā šai rakstniekā.

Apsīšu Jēkabs spēja sajust un saprast tikai savu tuvāko

apkārtni: par plašāku pasauli viņam ir mazāk intereses. Tam

bija loti liela nozīme: dzīvojot ar tiem pašiem cilvēkiem dien-

dienā kopā, viņš smalki iepazinās ar zemnieku dvēseli.

Tomēr īsti redzīgas padarīja Apsīšu Jēkaba acis bībele. Tā

šķīstīja un spodrināja viņa sirdi, un ši skaidra sirds atrada Andra

tēvā otru. sev radniecīgu.
Tā tad redzam, ka tā skaidrā upe, kas strāvo Saulieša stā-

stos, nav pats sākums — tas meklējams Apsīšu Jēkaba dar-

bos.

11. Saulieša šķīstsirdības motīva būtība.

Vēl neesam pilnīgi skaidrībā- jāpētī, vai šī upe nav vien-

kāršs strautiņa turpinājums, vai tā neveļ savos krastos pēdējā
ūdeņus, maldinādama mūs ar savu platumu un straujumu.

Vienkārši runājot, mums jāmēģina izdibināt, vai šķīstsir-
dības motīvs Saulieša st. nav pārjemts no Apsīšu Jēkaba jeb
kāda cita rakstnieka. Pamats tā jautāt, jo daži rakstnieki ir

nosaukuši Saulieti par Apsīšu Jēkaba skolnieku.

Lai izšķirtu šo jautājumu, aplūkosim tās strāvas, kas at-

rodamas Saulieša bērnības pasaulē. Tas darāms ne tikai šo

šaubu izklaidēšanas dēļ. bet arī tāpēc, lai pilnīgi saprastu šo

motīvu. Vispār zināms, ka: 1) cilvēks bērnībā jau dažkārt lie-

cina, kas viņā iedzimts, un 2) tie iespaidi, ko sajem bērns, pa-
liek visu mūžu.

Cik svarīgi pazīt kāda rakstnieka bērnību, liecina piemē-
ram Doku Aša „Mans dzīves rīts". Lasot šos tēlojumus, sa-

stopam mazo Ati arvien citu bērnu pulkā. Tā nepārprotama
liecība, ka Doku Atis arī kā pieaudzis cilvēks nebēgs no sa-

biedrības. Kas pazīst viņa biogrāfiju, tas zina, ka tas tā bija.

Latviešu literātūrā netrūkst arī citu piemēru. Ir vesela

rinda rakstnieku (Neikens, Apsīšu Jēkabs, Poruks), ko bēr-

nība loti stipri ietekmējusi kristīgā ticība.

Krišjānim Valdemāram palicis arvien atmiņa juras iespaids,
ko tas redzējis bērnībā.

Saulietis auga citos apstākļos. Viņa dzimtenes tuvumā ne-

bija nedz juras, nedz citu grandiozu dabas ainavu. Apkārt bija
klusa daba — meži, kalni. Ar tiem mazais zēns bija kopa

augu dienu, lopus pa laukiem ganīdams. Šīs ainas Saulietis
sevī dziļi uzsūcis.
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Vairāk par Saulieti nekā nezinām no viņa biogrāfijas. Ja

gribam dziļāki ieskatīties zēna dvēselē, tad jāgriežas pie viņa
rakstiem.

Poruku un Apsīšu J., kuru darbos parādās skaidrsirdības

motīvs, ietekmējusi kristīgā ticība. Vai tas nav noticis arī

ar Saulieti? Par to Saulietis pastāsta st. „Spožā zvaigzne"
10. un 16. lappusē. „Nu es saprotu," viņš teica klusi, «saprotu...

Māt, tev bija ticība. Tu ticēji savam ceļam, tu ticēji gala mēr-

ķim, tu nomiri ar savas ticības vārdu uz lūpām."

Talak 16. (lappuse — „Tad viņa, ta rociņas savējas saņē-

musi, mācīja viņu Dievu lūgt..."
Redzams, ka māte centusies mazajā puisītī ieaudzināt kri-

stīgo ticību. Saulietis tomēr nav kļuvis tik reliģiozs kā Apsīšu
Jēkabs jeb Poruks. Māte gan locījusi dēla sirdi, bet citā vir-

zienā.

Jau agri parādās Saulieša skaidra, patiesa sirds.

Tā attēlota kopoto rakstu 6. sējumā «Pie mazā loga". Šis

sējums veltīts
—

kā rāda tā moto — bērnības atmiņām: „— Sar-

kanas dzirksteles cēlās augstu pār galvām un, gaisā «kvēlo-

jušās, kā baltas plēnes bira zemē atpakaļ. Tā krīt baltas at-

miņu plēnes no bijušā dzīves ugunskura ..."

To liecina arī citi fakti. Še Saulietis vairākkārt min savu

audžu māsu. To piemin arī Zeiferts savā literātūras vēsturē.

Jau kā mazs bērns Saulietis ļoti cieš, redzot mokāmies

mazu kaķēnu, ko atstājusi tā māte. Kad kaķēns vairs nav glāb-
jams, un mājinieki pavēl to aprakt dzīvu, mazā zēna sirds vai

lūzt aiz sāpēm. „Kā ar izmisumu iecērtu vēl lāpstu divi reizes

zemē un smagi iemetu smiltis bedrē. Kaķēna vairs neredz.

Tikai smiltis tā kā drusku nokust... Klusums... Arī pie
istabas gala neviens nekā nesaka

...
Kaut jel viņi nu runātu

un klaigātu! .. Kaut viņi kliegtu visi reizē, ka lai birzs tīruma

malā dreb!
..

Bet ne skaņas ... Briesmīgs klusums
...

Jā,
bet vai... vai nebij tur zem zemes tas troksnis?., tikko sa-

dzirdams, nosmacis kunkstiens?
..

Vēl!
..

Kā sitiens nodimdēja man pret krūtim, apkārt tikai tum-

šāks
... Es iekliedzos tādā dobjā, sev pašam svešā balsī, aiz-

smakuši, kā no tumšas apakšzemes. Ceļos nokritis, es grābu
smiltis ar tādu briesmīgu steigu, it kā katrs acumirklis nebūtu

ne ar ko samaksājams ..."

Pirmīt sacīju, ka māte locījusi zēna sirdi citā virziena. Pati

viņa bijusi ļoti noslēgta, un šī īpašība Saulietī attīstījusies par

vientulību. Tā otra galvenā īpašība bērnība. Mātei te arī bi-

jusi sava daļa — to pastāsta Vītols stāstā «Dvēseles vientulībā".

Māte teikusi, ka arī dēls piedzīvošot reiz dzīvē vientulību; tad

lai nemeklējot citur palīdzību, bet pašam jāmēģinot kļūt sti-

pram.

2*
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Par savām pirmajām vientulības jūtām Saulietis pastāsta
šai pašā grāmatā (6. sēj.).

Kādreiz viņš ganījis cūkas, ka jau daždien. Piepēs i licies,
ka visa apkārtne kā ēnu pārklāta. Sirdij uzvēlusies kā smaga

nasta, un to pārjēmusi neizsakāma vientulība (179. 1. p.).
Ceru, ka šais rindas esmu atbildējis uz sakuma uzstādīto

jautājumu!

Apsīšu Jēkabs nav būtiski ietekmējis Saulieti, jo vientulība

viņam sveša, un šis motīvs —
kā liecina bērna dvēsele — nav

ienācis no ārienes.

Gribēju noskaidrot arī galvenās īpašības Saulieša bērnībā.
Tās ir — līdzjūtība, kas izriet no tīrās un skaidrās bērna sirds,
un vientulība.

Šīs īpašības stastapsim Saulietī arī velak — tam viņš pa-
licis uzticīgs visu mūžu.

111. Šķīstsirdības motīvs Saulieša stāstos.

Taisnība Zeifertam, kas Saulietidēvē par reālistu, zem-

nieku dzīves attēlotāju; taisnība arī Ermanim un Vizulim, kuri
redz SaulKieša stāstos tā dvēseles atspulgu. Kur neparādās šķīst-
sirdības motīvs, tur Saulietis reāls; bet tiklīdz tas vērojams
vienā jeb otrā stāstā, jūtam, ka runā rakstnieka dvēsele.

Talak apskatīsim visus šos stāstus un mēģināsim iepazīties
ar Saulieša dvēseli.

Sākumā gan jāaizrāda, ka Saulietis tēlojis (kaut arī maz)
tādus šķīstsiržus, kas nav viņa iekšķīgās pasaules atspulga.

Bez tam jūtama vietvietām arī Poruka un Apsīšu Jēkaba

ietekme.

Aplūkosim visus šo stāstu tipus pēc augumiem, sākot ar

beriliem, tad pārejot uz jaunekļiem, vīriem un veco paaudzi.
Tada kārtā redzēsim šī motīva pakāpenisko izveidošanos dzej-
nieka fantāzijā.

1) Bērni.

Te pamirdz mūsu acu priekšā Vientiesītis (stāstā „Vientie-
sītis"), Pēteris (st. „Soda diena"), Andrievs (st „Nabaga prin-
cis un Dailā"), Auseklis („Viņā") un Līzīte („Sniegā un

tumsa").

Vērojot Vientiesīti, tā vien liekas, ka redzam mazo puisēnu,
kas mums jau pazīstams no stāsta „Kaķēns". Te tā pati līdz-

jūtīga, skaidra sirds un vientulība, rikai jau krasāka. Vientie-

sīti citi nesaprot un izsmej. Par viņu zobojas tēvs, kad Vien-

tiesitis prasa viņam, kā zvaigznes var stāvēt, un kas atrodams

aiz tam. Tāpat viņu izstumj no sava vidus citi bērni: šis esot
tads savāds, tikai tāds vientiesis. Un Vientiesītim arī lāgā ne-

patīk but citu pulka; viņš labāk turas kaut kur nomaļus. Bet
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kluso zēnu neviens vairs nepazīst, kad viņš uzbrūk savam sko-

las biedram, lai atjemtu tam mazo, vārgo zīlīti. Vientiesītis,

kas nevar otram ne pirkstu piedurt, sit Kārlim, lai tikai atsva-

binātu sīko dzīvību.

Tāds pats ir Pēteris, Vislabāk! viņš jūtas tad, kad var būt

ganos viens ar savu uzticīgo draugu Ektoru. Tur viņš gudro,
ka pirks par iekrāto naudu grāmatu. Papriekš mazais zēns

gribējis pirkt pistoli, bet kad redzējis, ka puisis nošāvis vāve-

rīti, tad sirsniņa sažņaugusies. Pēterītis līdzjūtīgs arī pret visu

nievāto un nicināto Mistri Viņam gan sāp sirds, kad dzērājs
Mistris nozog iekrāto naudu, bet, tam mirstot, viss piedots,
aizmirsts.

Un Kalnainu Andrievs. Tam arī nav draugu bērnu starpā.

Andrieva mīļotā Maja par viņu saka:
„...

Es jau zinu, ka Tev

sirds skumst
— tev jau tāda sirds, kas vienmēr cietīs ...

arī

par citiem... Jā, brālīt, tāda sirds! .. Bet būs reiz arī viņai

prieks, un tā būs tāda laime, kādas citi nemaz nepazīst — kam

sirdis aukstas un cietas..." —

Te autors rada sevi bērnība, tas ir viņa ciešanas un prieki.

Tomēr visos bērnos neatspoguļojas Saulieša bērnība. Ir

tādi stāsti, kur skaidri jūtama cita pasaule. Pie šādiem stā-

stiem pieder „Viņš" un „Aiz sniega un tumsas".

Auseklis ir kluss, nopietns zēns. Viņš mīl lasīt grāmatas

un domāt. Auseklis dzīvo citā pasaulē .nekā pārējie bērni.

Braucot mājās ziemsvētku vakarā, zēns ierauga Viņu — Pe-

stītāju. Tas stāv zem kādas egles un skatās uz mazo puisēnu.
Balts sniedziņš pārklāj zemi. un arī mazajam tik labi, tik labi:

viņa sirdī mājo neaizmirstamais baltais tēls. Viņam nav miera.

Kad visi sēž ap eglīti., viņš lavījās ārā, lai vēlreiz redzētu balto

tēlu...
W

it,'Auseklis sasaldējas un mirst, bet lupas čukst: „Mami, vai

zini, Viņš bija te ..."
Arī Līzīte ir tāda pati balta dvēsele, kuras sirdi pilda Pe-

stītāja mīlestība. Cīnīdamās ar nāvi, viņa redz sapni: meža

vidū, kas pārklāts baltu sniega kārtu, stāv lela, zaļa egle ar

zilām, zaļām un baltām svecītēm. Tur sapulcējies liels pulks
cilvēku, to starpā arī viņa. Visi gaida Jēzu ... Arī Līzīte gaida
viņu un drīz vien dosies turp, apģērbusi baltās zeķītes, ko tai

iedāvinājusi Anniņa...

Jūtam, ka šie nav Saulieša bērni, lai arī viņi vientulīgi, ar

skaidrām un tīrām sirdim. Šo bērnu sirdīs mājo Pestītāja tēls.
Te baltas drānas, viss pārāk balts un smalks, lai derētu vienkār-

šajiem lauku zēniem. Te dveš pretī Poruka gars, tā Poruka

pasaule. —

Paliek vel Anniņa (st. „Aiz sniega un tumsas") un Jēkabs

(st. „Vaļas diena"). Te nekavēsimies, jo šais bērnos gan vē-
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rājamas dažas Saulieša īpatnības, bet tas pabālas. Vispār jā-

saka, ka meitenes Saulietim nav tuvas, tais viņš netēlo sevi.

Ta tad bērnos, atskaitot Ausekli un Līzīti, redzama Saulieša

bērnība.

2) Jaunekli un vīri.

Vērojot bērnus, jau sazīmējām tanīs tipiskus Saulieša vil-

cienus. Lai gan tie neizveidoti, tomēr varējām nojaust, kas

būs vēlāk. Tagad piegriezīsimies Saulieša ideālistiem: kalē-

jam Indriķim, skolotājam Alksnim, Liepām, Veldem v. c. Te

redzam, pašu rakstnlieku jaunekļa un vīra gados, te visskai-
drāk! atmirdz šķīstsirdības motīvs. Zūd plīvurs, un redzam

šī skaidrā cilvēka dvēseli. Tagad Saulietis jau izveidojies.
Tad nu lūkosim uztvert šīs baltās dvēseles svarīgākos pamat-
vilcienus!

Jau bērnībā, kā redzējām, Saulietis turējies nomaļus no

citiem bērniem, bet sācis sajust brīžiem lielas, lielas skumjas

un vientulību. Atcerēsimies, kā mazais puisēns, laukā cūkas

ganīdams, skumju un vientulības pārjemts, sauca mīļo māmiņu.
a) Vientulība. Vēlāk šīs jūtas kļuva arvien asākas,

arvien vairāk mocīja Saulieti. Bērnībā vientulība bija tumša,
smaga sajūta; vēlākos gados jau varam to analizēt tuvāki.

Vientulības svarīgākais iemesls bija iedzimtās īpašības (kā sa-

protams vārds «iedzimtās īpašības" — par to runāšu vēlāk, ap-

skatot Saulieša pesimismu).
Bija tomēr ari citi fakti, kas attīstīja šo dvēseles pamat-

vilicenu.

Saulietim sasniedzot 26. gadu, nomira tā, kas viņam bija
bijusi visdārgākā pasaulē — māte. Man pašreiz prātā divi

stāsti, kuros redzamas vislabāk! attiecības ar māti un tās nā-

ves sekas proti «Nesaules zemē" un «Dvēseles vientulībā".

Pirmajā stāstā Saulietis pasaka, cik viņam māte dārga un

mīļa. «Cik niecīgs tas skaistums, ko par skaistumu bieži dau-

dzina, un ko tā esam saukuši arī mēs paši! Nu, piemēram, sie-

vietes mīlestība. Varbūt viņā ir daudz no tā, ko mēs apzīmējam

par mūžības skaistumu, jā gan.. Bet mans Dievs, cik daudz

viltojuma, cik daudz seklu peļķu, kuras grib par jūrām dau-

dzināmas! -

Bet vienā vietā mēs viņu tomēr atrodam: mātes mīlestība

un matēs bēdās! Mātes mīlestība, brāl, īsta un svēta: tur re-

dzam mūžības skaistumu! .."

Otrs_ stasts_— «Dvēseles vientulībā" aizved, mūs tālajā

Kaukazija pie kāda vientuļa latvieša Vītola. Kādā Vītola die-

nas grāmatas lappusē lasām: «Un nomira viņa, kas deva man

dzīvību. Aizvērās nogurušās acis, un nogulās nosirmojusī

galva — uz garu miegu pēc rūgtām ciešanām un dvēseles bē-
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dām. Šodien viņas nāves diena —un tagad man jāatzīst, ka

toreiz, īsti toreiz, es sāku mācīties pazīt vientulības ceļus.. .**

Šai vientulībai nav citu iemeslu! Kas domātu, ka vainīga

apkārtne, sabiedrība, tas nepazīst nedz Saulieti, nedz vispār

vientulības jūtas! Pasaulē dzīvojuši miljoniem cilvēku, kas nav

sajutuši šādu mūža vientulību. Un tomēr tie, ar kuriem viņi

dzīvoja kopā, bija tādi paši kā Saulieša apkārtnē.
Šīs jūtas Saulietis nekad nav sajutis kā kādu nepelnītu

slogu, gluži otrādi: tās vinu arvien pacēlušas, darījušas skai-

drāku, tīrāku. Vientulība Saullietim arvienu likusies kā liels

smagums, kas pārvērš galu galā dvēseli par dimantu, ja tikai

tā diezgan stipra.
Vītols (st. „Dvēseles vientulībā") loti cieš, nevarēdams at-

rast radniecīgu dvēseli, ko varētu ievest savā svētnīcā, bet galā

viņam tomēr jāatzīstas: „Un es palikšu tev uzticīgs, vientulība!

Moki mani, izstiep man pēdējo dzīslu, lauzi manus kaulus, bet —

beigās pacel mani! Es gribu stiprs tikt!

Un Andrs Vītalks mūžīgi meklēdams sievieti baltās drā-

nās un mūžam to neatrazdams, saka: „Ir vērts gadiem ciest,

lai vienu vienīgu dienu laimīgs būtu! Ir vērts grēku bēdās

sirgt, lai zinātu, cik brīnišķīgs prieks dvēselei, no slimības gul-
tas ceļoties!"

Tāpat Alksnis (st. „Ceļa jūtīs") aiziet no sievietes, ko viņš

ļoti mīl un mīlēs, dzīvo smagajā vientulībā, lai tikai nezustu

ideāli, viņa svētnīca.

Vientulība ir Saulieša svētnīca, ideālu glabātāja, sargātāja!
b) Pesimisms. Tuvs radinieks Saulieša vientulībai ir

pesimisms. Arī Poruks ir pesimists. Lai gan šie abi rakstnieki

loti tuvi (Poruks Saulietim tuvāks kā Apsīšu Jēkabs), tomēr šai

ziņā viņi pa daļai atšķiras. Poruks kļūst par pesimistu, tāpēc
ka analizējot redz savas un citu nepilnības. Krišjānis (st. „Bal-
lās drānas") nelaimīgs, atsakās no sabiedriskas darbības redzē-

dams, ka nav cienīgs apvilkt baltas drānas.

Un Saulietis? Arī viņu padara drūmu pasaulē novērotās

negātīvās parādības. Tādu nekad netrūkst! Sāp jau mazā

zēna sirds, redzot kaķenes cietsirdību pret savu bērnu (st. „Ka-
ķēns"). Cik drūms Vītols vērojot, kā visi zemojas naudas

priekšā! Pārtikas tirgotavas īpašnieks tikai tāpēc pailokās
zemu jo zemu Vītola priekšā, ka tas ir lielas firmas pirmais

grāmatvedis, Skārdiņš, Vītola darba biedrs, met kūkumu kā

kaķis, kad viņu aicina pie sevis naudīgais tirgotājs. Kalējs
Indriķis skumst, ka jaunatne sekla un izvirtusi.

Visur izlikšanās un sirdis aukstas kā ledus! Tāpēc arī Anldrs

Vītalks bēg no cilvēkiem, kam maska priekšā. Maska ir arī

viņam. „Retu reizi tev sirdī kā gaiša dziesma skan, un tu

varētu arī pats dziedāt. Bet, jau no mājas iziedams, tu esi uz-

licis masku un, ļaudīs ticis, ieturies nopietnā tonī, runā rāmi.
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cienīgi, bargi: sak, kam citiem to zināt, kas ir man sirdī!
.

apsmies, sagānīs...! Valkā masku un glabā aiz viņas, ko turi

vēl svētu, Andri Vītalk!"

Un tomēr — liekas tikai, ka Saulieša pesimisms nak no

ārienes. Tas mīt jau vinā pašā.

Saulieša vientulība un pesimisms — tās divi dvēseles īpa-

šības, kas izaugušas no vienas saknes. Abu šo māsu šūpulis

Saulieša dvēsele. Šī dvēsele savāda, nav kā citas. Kas viņai

dārgs, citiem nē; kur viņa sarkst aiz kauna, tur citi jūtas ļoti

omulīgi. Vina maldās apkārt pa pasauli kā mikrokosms makro-

kosmā, bet viss — svešs, nesaprotams.

Vispirms tā meklēja kaut ko sabiedrībā, bet nevarēja atrast,

jo viņa tak pavisam citāda! Tā radās tas, ko parasti sauc par

«ļaunu pasauli" jeb «ārīgiem apstākļiem".
Šī vilšanās sabiedrībā redzama Šaulieša stāstos ik uz sola.

Par to liecina laipnīgais un lunkanais tirgotājs, Skārdiņš, Prā-

taiņu pagasta iedzīvotāji un vēl daudz citu.

Izmisusi un nogurusi, drebēdama aiz pasaules saltuma un

vienaldzības, tā gremdējās Andra Vītalka, Alkšņa, Vītola iz-

skatā atsevišķos cilvēkos, citos mikrokosmos un juta, ka arī tur

viņu nesaprot. Viņas ideāli nevienam nebija vajadzīgk

Izstaigājusi malu malas, dvēsele atgriezās, līdz nāvei no-

skumusi, savā mājoklī — Saulietī, un no viņas asarām izauga

divi skumju puķes — vientulība un pesimisms. Pāri tām mirdz

skumju saule, Saulieša ideāli, viņa svētākais, kas cieši gla-

bājams.

Ta luk saprotu vardu «iedzimts", ko minēju, runājot par

vientulību.

Paklausīsimies jel paša Saulieša vārdus! Stāstā «Dvēseles
vientulībā" Saulietis liek runāt Vītolam par savām nepiepildī-

tajām ilgām un gaidām. «Un kā klusa, sirsnīga un sita lūgšana
modās viņam sirds dziļumā — ilgošanās pēc tās radniecīgās
dvēseles, kura kā balts eņģelis, smaržīgus rīta rasainus zie-

dus nesdama, bez kautrēšanās un smaidīdama nāk iekšā viņa

pasaulē. Un tai viņš vērs durvis plaši vaļā, ne baidīdamies un

šaubīdamies, bet laimīgs ar neizsakāmu prieku krūtīs... Un

tad nāks ciltī laiki, cita dzīve...!"
Tā tad pesimisms radās Saulietī, tāpēc ka dvēsele jutas

sveša, vientuļa un nevarēja sev atrast otru, radniecīgu, kaut

gan meklēja līdz nogurumam un nespēkam.
Ja salīdzinām Saulieti un Poruku, tad redzam, ka viena

radās pesimisms, analizējot sevi un atrodot bezgala daudz trū-

kumu, otrā — tāpēc ka viņš jutās gluži svešs, vientuļš kā Gai-

galputns starp citiem putniem (tēl. «Pasaka").
c) Sirdsapziņa. Beidzot apskatīsim trešo galveno

Saulieša dvēseles pamatvilcienu, kas izpaužas viņa stāstos —

sirdsapziņu.
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Katram cilvēkam ir kaut kāda iekšķīga mēraukla, kas no-

saka viņa dzīvi. Daudziem tā ir ticība jeb citas normas, ko

radījusi cilvēce. To var teikt par Apsīšu Jēkabu, Poruku. Sau-

lieša noteicēja ir sirdsapziņa. Goba, rakstot par Saulieti apce-

rējumu «Piesaules" 1929. g. 12. numurā, apgalvo, ka šis mo-

tīvs parādoties jau tais stāstos, kas attēlo bērnu dienas. Viņš
min stāstu „Aiz sniega un tumsas", kur Anniņā esot redzama

sirdsapziņas problēma. Lai gan Gobas raksts, man liekas, pie-

der pie labākiem, varbūt ir pat labākais, kas par Saulieti rak-

stīts, tomēr sirdsapziņas motīvu nevaru un nevaru saskatīt nedz

šai stāstā, nedz citos, kuros Saulietis tēlo bērnus. Tas parā-

dās tikai jaunekļos, vīros un vecīšos.

Minēsim tikai Veidi (st. «Pērkons"), Zariņu (st. «Pa citu

ceļu") un Liepu («Purvā").
Kamēr Velde ārzemēs, kāds vīrietis paved un atstāj viņa

māsu. Kad viņš atgriežas, tad gadās, ka pavedējs ir viņa
priekšnieks. Kristīgā ticība nu pavēlētu saudzēt savu ienaid-

nieku, bet Velde jūt, ka viņu spiež kā smags kalns, viņa sirdī

savelkas kā pērkona negaiss. Vēlde zina, ka nebūs miera, ka-

mēr māsas nāve nebūs izlīdzināta. Jaunais mežsargs sper lik-

tenīgo soli un viņam top labi, it kā būtu viņa dvēselei pārgājis

perKona negaiss.
Tāds pats ir Liepa. Viņš cīnās, vai dot nepatiesu liecību

un iegūt labklājību, vai arī glābt Daļģieni, pareizi liecinot. Galu
galā viņš paklausa savai sirdsbalsij un atsakās no visa, lai tikai

sirds būtu skaidra un mierīga.
Tā paša motīva dēļ Zariņš izglābj savu ienaidnieku Spalgi.

Viņš nedomā par kristīgo ticību, bet par savu sievu: vai viņš
būs tās cienīgs, kad sirds nebūs šķīsta, balta?

Šī problēma atrodama ne tikai tais stāstos, kur Saulietis

tēlo sevi, bet arī citos, kur mazāk subjektīvā elementa — «Ne-
aizberaimā akā", pat drāmās («Audžu bērnos").

Tā tad redzam, ka tanīs stāstos, kur Saulietis sevi rāda par

nobriedušu cilvēku, sastopami trīs dvēseles pamatvilcieni —

vientulība, pesimisms un sirdsapziņa.

Visspilgtāk! tie parādās šī posma stāstos. Te, ka jau agrāk
sacīju, redzam Saulieša dvēseli visskaidrākl.

3) Veca paaudze.

Itin dabīgi, ka pats Saulietis atspoguļojas tanīs stāstos, kur

attēloti bēnnli, jaunekli un vīri. Šo laikmetu Saulietis pārdzī-
vojis, tas viņam pazīstams. Pavisam cita aina stāstos «Ticīgais
cilvēks", «Vecā meistera tiesības".. «Bezdelīgu perēklis" un

«Dūmaļa". Šos vecīšus autors pa daļai dzīvē noskatījies, pa
daļai te Andra tēva ietekme.

Saksim ar stāstiem «Veca meistera tiesības" un «Dūmaļa".
Vecais meisteris, īstajā vārdā Ģēvele, īsts darba rūķis, vien-
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karšs, patiess cilvēks. Dzīve viņam liekas skaidra un sapro-

tama, kamēr vien tā (ievēro tā tiesības, t. i. dod pajumti un

darbu. Ģēvele nekad nekurn un ja kādreiz pabaras (piiem. ar

savu sievu) un iekas neapmierināts, tad tikai tā «modes" pēc.
Patiesībā viņam tuvas, sirsnīgas attiecības ar laulāto draudzeni.

Viņš par to gādā un rūpējas, kā prazdams.

Tikai pašās mūža beigās vecais Ģēvele kādu laiciņu it kā

nesaprot dzīvi, kad tā grib atjemt viņam tiesības — ļaut no-

miitrt badā. Viņš atgūst tikai tad līdzsvaru, kad pagasts tam

ierādījis par mājokli kādu vecu, neapdzīvojamu būdu. Arī tad

vecais meisteris nesūdzas» lai gan būdā ziemu tik auksts, ka

pamazām sastingst visi locekli. Te nav nekā ideālizēta: ve-

cais meisteris stāv kā dzīvs mūsu priekšā ar visiem saviem nie-

cīgajiem trūkumiem.

Arī stāstā ..Dūmaļa" tēloti gājēju ļaudis: Vilciņi. Viņi
dzīvo kopā kā divi baloži. Šo vecīšu pasaule nav plliaša: tā

aptver viņu mazo saimniecību.. Bet šai šaurajā pasaulē tik

daudz siltuma, sirsnības' Kad Vilciņa sieva sasirgst un mirst,
tad tā vien liekas, ka pats viņu nepārdzīvos.

Kā jau minēju, te jūtama arī Andra tēva ietekme. Par to

stāsta arī pats Saulietis, atcerēsimies Andra Vītalka vārdus

tēlojumā «Pasaka". Vislabāki parādās Andra tēva tēls stāstā

cilvēks" Kāds tad ir šis ticīgais cilvēks Steķītis, kas

visiem tic, nekad nepeļ dzīvi ?

Pēc ārējā izskata Steķītis mazs., sauss vīriņš ar rudu, no-

dilušu bārdiņu, pelēkiem paldainiem svārkiem un vecu noplu-
kušu cepuri galvā. Steķītis iet pa gājēju ēršķaino ceļu, tā sa-

kot, ar smaidu uz lūpām. lenaidnieka viņam nav neviena, ne-

kas nespēj sadusmot lēnīgo vecīti. „Un vēli viena ērmīga īpa-

šība Steķītim," piemetina autors, „viņš tic ikkatram cilvēkam,

un ja kāds viņu piemāna, tad Steķītis par mānītāju nemaz ne-

sodi jas, bet lūko šā un tā attaisnot..."
Tāds pats arī Lietiņš (st. «Bezdelīgu peieklis"). Ticība vi-

ņam dod_ spēku pārdzīvot dēlu nāvi, kas kaujā krituši; ticība

pilda pelēko, ikdienišķo dzīvi ar siltu spožumu un mīlestību.

«Tētiņ, vai tu nevarētu salāpīt šitā ķipīša — pārtrūka stī-

piņa," lūdzas kalpone, pienesdama savainoto trauku.

„Oi, kādēļ nē, meitiņ, tūliņ. Man jau lūk tepat būs tāda

stīpiņa."

„Kad tu zinātu, tētiņ, kā nu šorīt visi ceļi aizputināti, ne-

var ne pie akas tikt, ne uz kūtiņu aiziet," saka otra kalpone.
Un nava ilgi jāgaida, kad tētiņš, kažociņu uzvilcis un maizes

lāpstu paņēmis, iziet ārā, lai atmestu aizputinātos celiņus...
Lietiņš nekad nebaras. «Tikai vienu vienīgu reizi es redzēju
viņu sadusmojušos/ piebilst Saulietis.
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Iztirzājuši šķīstsirdības motīvu Saulieša stāstos, aizvērsim

acis un garā vēlreiz nostaigāsim jau pazīstamo ceļu.
Ko tur redzam?

1) Šis motīvs parādās nirmo reizi latviešu stāstniecībā

astoņdesmitajos gados Apsīšu Jēkaba stāstā „Bagāti radi",

i as te tikai ieskanas, bet Saulietis ir patstāvīgs rakstnieks un

nav Apsīšu Jēkaba skolnieks.

2) šis motīvs dzimis Saulieša tīrajā, skaidrajā sirdī un pa-

rādās jau agrā bērnībā, kā līdzjūtība un vientulība. Reliģija,
kā liekas, nav to daudz ietekmējusi, gan pa daļai mātes noslēg-
tais raksturs urt lielā mīle.

3) Šķīstsirži ir Saulieša dvēseles atspoguļojums. Te jā-

atskaita tikai vecā paaudze, kas vai īu reāli tēlota, vai arī

ir Apsīšu Jēkaba ietekmēta. Tāpat manāmaarī Poruka ietekme

bērnos, kaut arī niecīgā mērā; tais, vispār jemot, attēlots Sau-

lieša bērnības laiks.

4) Skaidrsirdības motīvā dominē Saulieša dvēseles dzīve.

Tai izšķirami, spriežot pēc stāstiem. 3 galvenie pamatviliceni —

vientulība, pesimisms un sirdsapziņa. Pirmajiem! diviem pa-

matā vientujā, visiem svešā dvēsele un tās nebeidzamās ilgas
pēc otras, sev radniecīgas.

5) Reāli tēlotie šķīstsirži ir Saulietim visi laucinieki. —



J. K. Dambergs.

4. Kā Latvija pie Daugavas izcēlusies.

Kur un kad latviešu tauta un valoda izcēlusies, to neviens

mūsu dienās nevar nosacīt. Vēstures gaismā latvieši parādās

pie Daugavas, vidū starp leišiem, krieviem un somu tautām:

igauņiem un lībiešiem. Polockas un Novsarodas lielkungu pa-

valstnieki, viņi nereti tiek minēti krievu chronikās. Ap 1220. g.

četri Lotvas pilskungi (khh3h JIOTBbi), kopā ar vairākiem leišu

pilskungiem palīdzēja Volinijas kņaziem karā pret poļiem

(KapaM3HH-b, McTopia roc. Poc». iiiCKaro, t. 111. 190).

Jau drusku agrāki 1200. g. veļikolufciesi ar savu karavadoni
Nezdilu bija negaidīti ielauzušies Latgale (Jlo-rbirojia), pa nākti

apkāvusi 40 vīrus, bet sievas ar bērniem paņēmuši ka gūstek-

ņus līdz uz mājām (KapaM3HH-b, Hct. r. P., t. 111. npHM-84. 116).

Vēl agrāki, 1106., jeb 1107. g. iesākumā, Nestora chronika min

Zemgali (3HM-Ero;ia): zemgali pārspēja Vseslava dēlus, visus

brāļus, un apkāva viņu kara pulkā 9000 vīru, tā atsvabināda-

mies no Polockas kņazu virs varas, jo chronikās iesākuma zem-

gaļi minēti starp tām tautām, kas maksājuši krieviem nodokļus:

H3biUH, u>Ke .naHb .n,aK)Tb Pycu . . . JIuTBa, Kopcb,

Hopoßa, Jln6b; ch cyTb cboh H3biKb. HMyme (t. i. leiši, zemgaļi,

kurši, narvi, lībieši, un tie runā savu (nekrievu) valodu).

«Narvi", kas šeit minēti starp kuršiem un lībiešiem, varētu but

igauņi, jo Eiropas tautu sarakstā krievu chronika runa par

«sieti'galiem", ko krievu vēsturnieki lasa par letgaļiem: „JIuTBa.

3HM-BTOJia, Kopcb, CETbrojia, Jlfo6b, Jlaxße ace h llpycu, HyAb

npHCBii.HTb Krb Mopio BapH>KbCKOMy". Kā redzam, zemga-

ļus krievi raksta par «zimgaļiemi". ar jeb ar i vārda vidū,

lībiešu vārdu —ar »
k>" jeb i, kuršus vienmēr ar s, par «kur-

siem" jeb «kuršiem". Latīņu rakstos Baltijas tautas, par ku-

rām nupat runājām, sauc : Letthi, Lethigalli, Semigalli, Livones,

Curi; un viņām vēli pievieno Selones, vāc. Selen. Trīs no viņam

dzīvoja Daugavas labajā krastā: Lethi, Lethigalli un Livones,

un trīs kreisajā, tāpat no augšgala rēķinot: Selones, Semigalli

un Curi (vāc. Kuren).

Tagad visās šīs zemītēs dzīvo viena tauta, atskan viena

latviešu valoda, kas visiem tautas locekļiem diezgan viegli sa-

protama, lai gan valodniekam viņa jāsadala trijās izloksnes:

jūrmalnieku, vidus un rēdiņu izloksnē, jeb kā J. Endzelīns saka:

«mēdz izšķirt trīs dialektus: a) vidus d., b) tāmnieku d., c) augš-

zemnieku d". Augšzemnieku dialektu runājot Augš-Kurzeme,
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Latgalē, Vidzemes austrumos. Vidus dialektu runājot pa Lat-

vijas vidieni, no Maz-Salacas un Ērģemes uz dienvidiem pār

Valmieru, Cēsim, Dobeli, Jelgavu līdz leišu robežai. Par tām-

niekiem mēdzot saukt latviešus, kas dzīvo apmēram starp Kul-

dīgu, Talsiem, Dundagu, Ventspili; bet viņš saucot tā arī lat-

viešus starp Skulti, Limbažiem, Liel-Salacu, kas runājot ļoti
līdzīgi Kurzemes tāmniekiem (sk. Endzelīna-Mūlenbacha,

Latv. valodas mācība, Rīgā 1921., § L). Izlokšņu robežas šeit

vispārīgi saskan ar tām, ko agrāki bija spraudis A. Bīlenšteins.

It īpaši labi saskan vidus izloksnes robežas, kas pēc Bīlenšteina

vārdiem sniedzoties mo Kuldīgas līdz Jaun-Jelgavai un no Nīcas

līdz Valmierai. Tāmnieku izloksnei Endzelīns diensvidos gan

atņem kādas 4 jūdzes zemes platuma, no Kuldīgas līdz Aizputei;
bet ziemeļos viņiem pieliek daļu no Vidzemes rantailiešiem pie
Limbažiem. Tikai augšzemnieku izloksnes robežas, nezinu,

vai īsti saskan, jo Bīlenšteins saka: „Der oberlāndlische Dialekt

\vird im Osten des lettischen Sprachgebietes geredet, m den

lettischen Distrikten des VVitepskischen Goiuvernements, im

sūdostlichen Livland, im kurlschen Oberlande, rlauptmannschaft
IMuxt, besonders Kirchspiel Oberlauz'* (sk. A. BUenstein, Lett.

Grammatik, Mitau 1863, § 3). Ja ziņas par rēdiņu izloksni ir

smeltas no Bīlenšteina, tad „die lettischen Distrikte des VVi-

tepskischen Gouvernements" ir nepareizi saukti par Latgali,

izšķirot Latgali un Vidzemes austrumus. Tas izskaidrojams
caur to, ka agrāk vienkārt nezināja, ka krievi senlaikos iizšķīra
Latviju (JIoTBa) un Latgali (Jlorurojia), nosaukdami par Latgali
Vidzemes austrumus; un otrkārt neievēroja, ka Latviešu Indri-

ķis savas chronikās 10. nodaļā, iesākdams runāt par Vidzemes

latviešiem, šos gan nosauc īsi par Letthi, bet pie tam lūdz

ievērot, ka viņus saucot par letgaļiem (Letthos, qui proprie

dicuntur Letgalli) un tālāk, vēl reiz . atgādinādams, raksta:

„Letthi vel Lettgalii, adhuc pagani, vitam Chriistiianoruni ap-

probantes, ad co!lloquium perfidorum non veniumt." Tā tad

nemaz nevaram šaubīties, ka krievi un vācieši XIII. g. Vidze-

mes malēniešus sauca par letgaļiem, kā šie arī sevi saucās, un

ka ar „Letthi" un „JIoTBa" saprotami Rēzeknes un Ludzas īstie

latvji aiz Krīsburgas. Leišus atkal krievi sauca „JIuTBa", Lat-
viešu Indriķis ,ļ.etthones". Tagad varam Bīlenšteina vārdus

par augšzemniekiem tulkot šā: rēdiņu izloksni runā Latvijas
austrumos: Lotvā, Latgalē un Sēlijā. Tā būtu varbūt pārlabo-
jams agrākais spriedums par šo lietu. Arī Latvijas jūrmalnieku
izloksnes robežas mēs vēlāku nosacīsim citādi un atkal atšķir-
sim Kurzemes tāmniekus no Vidzemes rantaliešieim, kā īpašas
lejinieku parunas.

Jūrmalnieku izloksne drukā pazīstama caur pirmā latviešu

grarnatiķa Jāņa Jura Rēhehūzena Manuductio ad liinguam letto-

nicam facilis et certa (Riga 1644. g.), kas rokrakstā jau 1630. g.
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bija dažam labam vācietim palīdzējusi_ iemācīties latviski ru-

nāt, bet mūsu dienās no jauna nodrukāta Latviešu literatūras

biedrības Magazīnā (Magazin, herausgegeben von d. Lettisch-

Literārischen Gesellschaft, z\vanzigsten Bandes 2. Stūck Mitau

1901). Uz vidus izloksni nodibināja luterāņu baznīcas rakstu

valodu četri vācu vīri: Juris Maneēlijs (t 1654. g.) ar savu

sprediķu grāmatu un vācu-latviešu vārdnīcu, Kurzemes ģene-

rālsuperintendents Indriķis Adolfijs (t 1686. g.) ar savu gramatiku

tin dziesmu grāmatu, un Vidzemes generālsuperintendents Jānis

Fišers (t 1705. g.) ar Ernstu Glūku (t 1705. g.) caur bībeles

izdevumu latviešu valodā. Arī rēdiņu izloksne jau sen drukā

pazīstama: Jura Bigera (t 1672. g.) vārdnīca: „Dictionarium

polono-latino-lottavicum" izdota Viļņā 1683. g.; 1732. g. turpat
izdota pirmā rēdiņu izloksnes gramatika: „Dispositio imper-

fecti sen Rudimenta grammatices lotavicae", kam 1737. g. se-

koja otra jo pilnīgāka „Grammatica lotavica"; bez tam visas

katoļu baznīcā un skolā vajadzīgās latviešu grāmatas drukātas

rēdiņu izloksnē. Ar visām trim latviešu valodas izloksnēm

vislabāki varam iepazīties Barona un Vlsendorfa izdotās

„Latvju dainās", uz kuru dziesmu numuriem mēs šeit vienu-

roēr aizrādīsim savā apcerējumā: vārdiem piespraustie skaitļi
aizrādīs uz dainas numuru, kurā vārds atronams.

Latviešu ciltis Rīgas vēsturē parādās īpašā kārtībā, pie

kuras arī es domāju šeit turēties, vispārīgi ņemot. Tādēļ iesāk-

sim ar rēdiņu galu un tad par tāmniekiem ar rantaliešiem dosi-

mies uz Zemgali un vidus izloksni.

Polockas lielkungs bija Brēmenes vāciešiem atvēlējis iz-

platīt kristīgo ticību starp lībiešiem pie Daugavas grīvas. Kad

vācieši sāka celt savas pilis gar Daugavu uz augšu un 1205. g_.
jau sasniedza Aizkraukli, itin tuvu pie krievu Kokneses pils, tā

ka šās pils kungs, jeb „regulus Vesceke dc Kukenovs", vairs

nejutās drošs savās mājās un kopā ar Salaspils lībiešiem sāka

saukt Polockas lielkungu palīgā: tad šis gan nonāca par Dau-

gavu līdz Salaspilij, kur 20 vācieši ar lībiešiem atsita visus

krievu uzbrukumus. Kad nu izrādījās, ka tikai maz lībiešu un

neviens latvietis nenāca lielkungam palīgā pret vāciešiem, tad

šim bija jābēg atpakaļ uz savu zemi, un vācieši ar zviedriem

1206. g. piespieda beidzamos lībiešus pieņemt kristību un atdot

savus labiešu bērnus, uzticības ķīlām. Nu vācieši varēja droši

doties gar Daugavu uz augšu. Par iemeslu derēja Kokneses
krievu kungam dotais apsolījums palīdzēt pret leišu uzbruku-

miem. Vācieši bija ievērojuši, ka leiši virspus Lielvārdes, pie

zemgaļu-sēļu robežas, gāja par Daugavu un sēļu zemē (Selo-
nla) bija kā savās mājās. Un 1208. g. pavasarā rīdzinieki it

negaidot uzbrūk sēļiem, ieņem Sēļu pili, piespiež sēļus pieņemt
katoļu ticību un atdot savus dēlus ķīlām, ka turpmāk vairs ne-

biedrosies ar leišiem, Kristus vārda ienaidniekiem. Tā sēļi
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Gatīn. Selones) pirmie no latviešiem sāka dzīvot Marijas ka-

roga paspārnē, un 1219. g. viņiem jau ir savs bīskaps, „Selo-
niensis episcopus", kuram Rīgas bīskaps ierāda plašas bīskapi-

stes robežas: šīs robežas, «terminos tuae diioeeesis et per te

Seloniensis ecclesiae", pāvests Honorijs apstiprināja 25. okt.

1219. g. Sēļu bīskaps Bernhards nomira 1224. g. Viņa pēc-

nācējam Lambertam Rīgas bīskaps bija piešķīris arī daļu Zem-

gales, bez noteiktām robežām, tādēļ ka šī zeme vēl nebija kri-

stīta; bet 1226. g. martā Lamberts atsacījās no Sēļu zemes uin

dabūja visu Zemgali ar tikpat lieliem ienākumiem, ka Selonija
viņam bija atmetusi. Pati Selonijas baznīca tika savienota ar

Rīgas bīskapisti, kam tolaik piederēja viss Daugavas labais

krasts. Lieta tā, ka 1208. g. vāciešu rokā bija kritusi Koknese

ar visu savu krievu kungu; no bīskapa atsvabināts, šis vēlāku

bija apkāvis pilī pamestos vācu sargus un tad aizbēdzis uz

Krieviju, atstādams pils drupās letgaļus un sēļus, kas tur bija

dzīvojuši kopā ar krieviem. Vācieši apkāva visus šos ļaudis
kā vācu nodevējus, un izpostīja visu Kokneses pils apgabalu.
Nākošā gadā vācieši par Daugavu sasniedza otru krievu pili
Oerciku pie tagadējās Cargrades; Gerciku ieņēma un sadedzi-

nāja, bet tad atdeva senākajam valdniekam Vis vaidam, kas pa-

devās Rīgas bīskapam un apsolījās turpmāk vairs nevest drau-

dzību ar vācu ienaidniekiem, leišiem un krieviem, bet jo drīz

paziņot par šo nolūkiem. No tā laika latvji (Letthi) ir zem vācu

rokas. Ziemeļu letgaļi, kas (Letthigalli circe Ymeram habitan-

tes) jau 1208. g. pieņēma kristību no vāciešiem, meklēdami aiz-

sardzības pret leišiem un lībiešiem, pa daļai arī, kā Letthigalli
dc Tholova, pieņēma kristību no Pliskavas krieviem un tad

1214. g. palika par katoļiem un Rīgas pavalstniekiem, lai va-

rētu atriebties igauņiem. Un no tā laika, kad rēdiņi pieņēma

katoļu ticību, viņi vienumēr bija vāciešiem uzticīgi. To dzir-

dam jau 1225. g. no pāvesta sūtņa Modenas bīskapa Vijuma

vārdiem Cēsīs, kur viņš it īpaši uzslavēja latviešus, Letthi, par

pastāvību ticībā. No 1226. g. visi rēdiņi, kas senāk bija sada-

līti trijās daļās, atkal klausa vienam kungam un vienam Die-

vam, nu būtu varējuši mierīgi dzīvot, tādēļ ka Polockas valsts

viņus netraucēja. Tikai Rīgas vāciešu kari ar Pl/iskavu un

Novgorodu un krievu kari ar leišiem nedeva vajadzīgā miera

latviešiem, kas viņiem bija ceļā. Ar saviem vācu kungiem lat-

vieši bija mierā un vāciešiem tik uzticīgi, ka ne chrouīkfts ne

dokumenti it nekā nezin par kautkādu sacelšanos pret bīskapu

jeb ordeni, caur ko latvieši, kā visas citas Baltijas tautas:

igauņi, lībieši, kurši un zemgaļi, būtu zaudējuši tās tiesības un

brīvības, ko bija ieguvuši, kristību pieņemdami. Šis fakts ir

ļoti svarīgs Baltijas vēsturē. Viņš pierāda, ka līdz XVI. g. s.

Baltijā vēl bija tikpat brīvi ļaudis, kā paši vācieši — latvji, sēļi

un letgaļi, un vācu vēsturnieki, pat tāds cienījams jurists kā

i
ta'



32

v. Bunge, maldās, kad viņš saka: ~fāhlt mithin im alten Livland

die Geschiehte der Unfreiheit mit der der Landeseiingebor-
nen

.
.. zusammen" (sk. Friedrich 0. von Bunge, Geschichtliche

Entvvicklung der Standesverhāltnisse m Liv-, Esth- und Cur-

land bis zum Jahre 156L. Einleitung). Vācu pētnieki nav ievē-

rojuši, ka viņiem pavisam (trūkst faktu par latviešiem Vidzemes

un Kurzemes austrumu galā, ka viņi uz šiem attiecina nosacī-

jumus par citām Baltijas tautām, kas savu brīvību nebija mā-

cējušas uzturēt līdz poļu laikiem, kad daudz kas pārvērtās Lat-

vijā. Polijas kara dienastā stāvošais itālietis AI. Guagnini, kas

rēdiņus labi pārzināja, saka savā Livonijas aprakstā: „Quamvis
miserrima gens (Livonica) fnerit, supra modumtamen callida, fal-

lax, tumidaatrox et caedes patrandas prompta, Polonos,Lituanos,
Ruthenos caeterosque extraueos reg; Poloniae militantes (extra

Ģermāņos, quorum sub jugo olim fuerunt) maxime invident,

eosque depraedatores et comestores bonorum fundique sui cala-

mitatem appēli aut, et übi possunt quoscunque rrtiites, astu

circumeuntes et lincautos, opprimunf' (sk. A. Guagnini, Rerum

Polonicarum torni tres, •Erancfurt 1584., tom. 11. pag. 156). šie
vārdi mums gaiši rāda, ka rēdiņi (Guagninijs ap 1580. g. dzī-

voja Vitebskā) vāciešus mīlēja un cienīja; ja Rīgas vācieši vi-

ņus būtu verdzinājuši, kamēr virsvaldība bija viņu rokā, tad

rēdiņi būtu pret vāciešiem izturējušies tāpat, kā pret polu var-

mākām. Nē, līdz polu laikiem latvieši juta un zināja, ka viņi

bija brīvi Vācijas pilsoņi un tapa par tādiem atzīti no Rīgas
kungiem. Tikai ja šo faktu atzīstam, varam izskaidrot otru

līdz šim tik pilnīgi nesaprotamu faktu, ka katoļu ticības laik-

metā latviešu valoda izplatījās par visu vācu Livoniju. Jūr-

malnieku izloksnes aizrāda uz rēdiņu izloksni, kā savu galveno
avotu.

Ka latvji un letgaļi XIII. g. s. runāja latviski, to pierādīt va-

ram tikai ar vienu vienīgu latviešu vārdu, kas t. s. taisni no

viņu mutes uzrakstīts Indriķa chronikā: Sotekles pils kungs
Rusins, par kuru chronists saka, ka „Russinus erat Letthorum

fortissimus", 1212. g. uzrunā savu pretinieku, Cēsu bruņinieku
Bērtuli, ar vārdu: draugs („Draugum suum, id est eonsocium,

alloquitur"). Žēl, ka nav uzglabājušies daudz tādu vārdu ar

latīņu tulkojumu; cilvēku un vletuvārdi svešā apģērbā neizpro-

tami, lai gan daži izskan latviski- IlvKbiHKO, Talibaldus, Russi-

i. Letthi, Tholova, Beverīna c. c. Visi slēgumi par

ta laika latviešu valodu ir vairāk jeb mazāk nedroši. Ta, sa-

līdzinādami vārdus „Lotva" un „Tolova" ar „Talibaldu'\_ slē-

dzam, ka jau tolaik rēdiņi, kā tagad pārbalsodami izrunāja a

platāki, ja nākošā zilbē bija mīksts patskanis, šaurāki cietā pat-

skaņa priekšā, piem. galldeņš un golds (13602, 3) „malējeņa/'
un „molumeņš"_(79BB, i) „darēja" un „dora_" (6780, 3). Jādomā,
ka jau tolaik rēdiņi runāja ne visur vienādi. Liela nozīme ir
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Rakstu krājums, 20. 3

rēdiņiem Baltijas pārlatvināšanā, tādēļ ka viņi bija vienīgie

Baltijas iedzimtie, kas līdz poļu laikiem mācēja uzglabāt savas

tiesības un brīvības, ko bija ieguvuši, pieņemdami katoļu ticību

no Rīgas vāciešiem.

Jau 15 gadi bija pagājuši, kamēr pirmais lībietis, Turaidas

pilskungs Kaupo, bija pieņēmis kristību, bet lībieši (Livomes,
Jlučb) vēl vienmēr kavējās sekot viņa priekšzīmei, kamēr vā-

cieši 1206. g. nepiespieda viņus pieņemt kristību un dot savu

labiešu dēlus ķīlām, ka paliks Rīgai uzticīgi. Līdz ar ticību lī-

bieši iemantoja visas Vācijas brīvo pavalstnieku tiesības un

brīvības. Bet jau 1210. g. lībieši atsakās no Kristus ticības un

sabiedrībā ar igauņu un kuršu pagāniem, sapudcējās pie Rīgas,

gribēdami apkaut visus vāciešus. Tikai Kaupo paliek uzticams

un palīdz vāciešiem padzīt ienaidnieku barus. To vācieši ne-

piemirsa lībiešiem, un Latviešu Indriķis savā chronikā saka,
ka bīskaps viņiem desmitā vietā uzlicis maksāt īpašu mēru la-

bības ik no zirga (pro decimamensuram quadam modi, qui esset

decem et octo digitorum, dc quolibet equo annuatim solvendam

instituit)- Par šo jauno mēru Indriķis raksta vairāk vietās, un

vācu pētnieki mūsu dienās labprāt gribētu zināt viņa lielumu,
st. c. arī tādēļ, ka pāvesta sūtnis Vi ļums 1225. g. lūdz vāciešus
neuzlikt lībiešiem par lielu nastu; bet ne vis tas ir svarīgs, cik

liels šis mērs bijis, tādēļ ka mērs ar laiku varēja Izaugt un sa-

rukt, bet lieta ir tā, ka tāds mērs ir pavisam citāds nodoklis,

nekā visu kristīto ļaužu desmitais savai baznīcai, un šo maksā-

tāju apzīmēja par noziedznieku un nebrīvu cilvēku. Drīz vi-

ņiem pielīdzināja Koknesis pils apgabala latviešus.

i
s

Kurši (Curi, Curetes, Kopcb, Curones, die Kuren) ar ķēniņu
Lamekinu (Lammechinus rex), kā rādās, bada piespiesti 1230. g.

pieņēma kristību no Rīgas vāciešiem ar nolīgumu: viņi apsolī-
jās bīskapam ikgadus dot desmito no labības un siena un celt

un uzturēt priesteriem vajadzīgās ēkas (jura, quae persolvere
tenentur indigenae dc Gotblandia), bet vācieši no savas puses —

aizsargāt no zviedriem un dāņiem, Kurzemes senākiem valdnie-

kiem, un uzturēt brīvu ļaužu kārtā, „perpetuaim eis indulsimus

Übertatem, quamdiu eos apostatare non contiiigemit". Pāvests

Gregonius IX. apstiprināja kurzemnieku nolīgumu ar Ainas Bal-

vīnu un iecēla šo pašu par Kurzemes bīskapu uz visu māžu

1232. g. Kādus 30 gadus abas puses turēja nolīgumu. Kurši,
kasl24s. g. dabūja par bīskapu Indriķi, palīdzēja Rīgas mestriem

kara pret leišiem un žemaišiem, bet 1260. g. atkrita no vācie-

šiem pie Durbes un, kopā ar leišiem un žemaišiem, gribēja pa-

dzīt visus kristītos (die Christen wollten sie vertreiben). Ne

ilgi_ kurši dabūja priecāties par brīvību no vāciešiem, jo< šie

ieņēma un sadedzināja visas kuršu pilis, un 1267. g. ordeņa
mestrs Atis v. Lutterbergs noslēdza ar viņiem jaunu nolīgumu,

pēc kura kurši zaudēja savu brīvību: „Vier Dage sal ein Jege-
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liche ar b c i d c n m dem Lande, dar he sittet, den Broderen:

twe Dage m dem Somer un twe m dem Winter (§ 5), war von

den Broderen ein Hans vor den Heiden wiirt gebuvvet, weliike

des Christen Geloven vertiet. die sal derselves eni Mant d i ne n

bi siner eigen Kost (§ 6); ein jegelike Erve solen si erheven m

dem virden Knie, also doch dat si n Here m sime Rechte

enghenen Schaden neme (§ 8): vortmeir, war dat he sien

nidersettet to wonen, dat sal he hebben vor ein

ewi c h Erv c, so dc Stede enghene Erve nicht en hovet

(§ 9)." Caur šo jauno nolīgumu ikkatrs kursis uz visiem lai-

kiem bija piesiets pie sava zemes gabala umi pie sava kunga dar-

biem. Tikai svešie ienācēji varēja Kursā paliilkt brīvu cilvēku

kārtā; un ka tādi ieradās, to redzam no Kuldīgas brīvarāju pa-

pīriem, kas līdz mūsu dienām uzglabājušies. Viņu vecākie do-

kumenti attiecas viens uz 1320. g. otrs uz 1333. g. un ir izrak-

stīti uz Toutegoda vārdu; šis vārds varbūt aizrāda uz žemaiti,

jo žemaišu arāji vēl šodien nes līdzīgus saliktus uzvārdus, piem.

Toutvils, Toutvids, Gedgauds (sk. „>KHBaji Grāpja": 1896. r

Bbin. 1.).

Zemgalieši (Semigalli, di Semegallen), par kuru valodu

nekādas drošas ziņas nav. dzīvoja Lielupes auglīgos līdzenu-

mos, kur viņiem bija divi stipras pilis: Tervetene un Mezoite.

4r saviem kaimiņiem, leišiem un lībiešiem, viņi bija ienaidā,
bet 1202. g. noslēdza mieru ar lībiešiem un vāciešiem Rīgā. No

tā laika Indriķa chronikā daudzkārt tiek minēts zemgaliešu
„princeps" jeb „dux" Vesthards. ko nevarēja vācieši ne pieru-

nāt, ne piespiest pieņemt kristību. 1204. g. viņš palīdz apkaut
leišu pulku starp Turaidu un Ropažiem, 1206. g. apspiest at-

kritušos lībiešus, 1208. g. kopā uzbrūk Lietavai; bet kad virs-

bīskaps Alberts 1218. g. nokristīja Mezoites pili un tur atstāja

vācu bruņiniekus par sargiem „pret leišiem", tad Vesthards

devās turp no Tervetenes, padzina un apkāva vāciešus un pie-

runāja kristītos Mežotē atsacīties no kristības. Vācieši drīz

atkal ieņēma un sadedzināja Mežoti, apkaudami pat tos, kas

paši bija padevušies, un piespiezdami apgabalu atkal pieņemt

bīskapu Bernhardu un pēc šā nāves Lambertu; bet Vesthardu

ne pāvesta sūtnis Vilums nevarēja pierunāt pieņemt kristību,
lai gan izdabūja atvēli sūtīt uz Terveteni vienu savu priesteri.
Nu tik Lamberts un, pēc šā nāves, Baldvīns bija visas Zemgales
bīskaps. Baldvīns 1234. g. aizdeva •vāciešiem novadus Zem-

galē, ikkatram pa 25 arkli „cum decimis et omni jure,... su-

premo tamen judicio nobis permanente". Zemgalieši ar šiem

soģiem nebija mierā, bet ordeņa mestram, Stīres Andiejam, iz-

devās viņus piespiest 1248. g. noslēgt mieru un apsolīt dot no-

sacītu maksu (den Czins) ik no arka. 1254. g. Zemgale sa-

dalīta 3 daļās, no kurām viena palika Rīgas bīskapam, divi da-

ļas dabūja tiesa un bruņinieki. Bet 1259. g. zemgalieši atkal
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padzina savus soģus (Vogte), un vāciešiem bija jāved karš un

jāceļ savas piis Zemgalē (Dobene, Jelgava). Tikai kad vācieši

ieņēma Terveteni 1270. g. un Mežoti ar Rabeni 1271. g., tad

zemgaliešiem beidzot bija jāpadodas un atkal jāpieņem kristība.

Nolīgumā, ko 1272. g. 6. jūlijā noslēdza ordeņa mestrs Valters

v. Nordeks, zemgaliešiem bez cenza no arkla vēl jāapsolās iet

darbos: „Vortmeir, so solen si to dem Arbeit dienen twe Dage
m dem Somer und twe Dage m dem Winter also doeh, dat m

dissen vij Dagen van jegelicheme flaken ein Vore don solen

to Vorende, wes dat wi behoven, und die anderen jegeliken

Personen, die also alt sin, dat si arbeiden mogen, die solen uns

dienenmit iren Handarbeit, als fioije to slānde od Holt to dragen

und houwen, ift dat it Behuf is (§ 2);
... mer, to der Borch

Buvnge und die Wege to makene vnde to Reisen solen sie sich

v/iliich und reit bewlsen (§ 3)," Kā redzam, šie nosacījumi bija
vēl jo cietāki, nekā kuršu nolīgumā. Zemgalieši 1279. g. pa-

vasarī vēl reiz atkrita zem Nameises vadības, savienodamies

ar žemaišiem. Tagad karš vilkās vairāk kā desmit gadu, bet

tad arī bija visas zemgaliešu pilis sadedzinātas un visa Zem-

gale tā izpostīta, kā vēl nekad nebija postīts ticis, un 1290. g>

zemgaliešu atliekas pa daļai aizgāja uz Lietavu, pa daļai pade-
vās vāciešiem un pieņēma kristību, kā domājams uz senākiem

nosacījumiem. Zemgalieši palika vāciešu vergi (servi, Drellen)
savā zemē. Tādi ļaudis 1323. g, miera nolīgumā ar Lietavas

Ģediminu ir brīvu vīru pretstats: „Lopt en Drel van eneme

Lande m dat andere, den scal men utandwerden, wan he ge-
vorderet wert. . . Wil en vrie Man varen van eneme Lande m

dat anderes des scal he weldich \vesen."

Ja nu salīdzinām lībiešu, kuršu un zemgaliešu stāvokli no

XIV. g. s. beigām līdz Sigismunda Augusta Privilēģijām no

1561. g., kas Livonijas muižniekiem atdeva pat kakla tiesu par
saviem zemniekiem (Nobilibus Livoniae (datur)

...
suis curiis

capitalis civilisque judicii privilegium, quemadmodum nobiles

Esthoniae ducatus olim a regibus Danie consecutii sunt), ar to

pilno pi'soņu brīvību, kas pa visu šo laiku bija rēdiņiem Livo-

nijas austrumu malā; tad gan varam sacīt, ka starpība bija tik

liela, kā nakts un diena. Ar varu brīvība vairs nebija atdabū-

jama. To pierādīja igauņu bunts 1343. g. kura liesmas pār

Sāmusalu sasniedza arī Rīgas jūrmali. Nemiers tika apslāpēts
nemiernieku asinīs, un viss palika pa vecam. Bija jāizmēģina
citi līdzekļi, kas gan ne tik ātri, bet drošāki vestu pie dārgās
brīvības. Vislabākais gan bija pierakstīties kādā pilsētā ar

Rīgas tiesībām; bet tur vajadzēja prast vācu valodu un paslēp-
ties no sava kunga veselu gadu, un viss tas nebija viegli izda-
rāms. Vieglāki paslēpties uz laukiem starp brīvajiem rēdiņiem

un iemācīties latviski; caur valodu pielīdzinājies brīvarājiem,
tāds bēglis vēlāk droši varēja apmesties uz dzīvi pat dzimtenes

3*
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tuvuma ar brīva cilvēka tiesībām. Tikai caur to, ka latviešu

valoda XIV. un XV. g. s. varēja kursi un lībieti pataisīt par

brīvu pilsoni, varam izskaidrot to faktu, ka XVI. g. s. pa visu

tagadējo Latviju bija izplatījusies latviešu valoda. Jo XIII. g. s.

vēl ne kurši ne lībieši nebija latvieši, bet runāja katrs savu va-

lodu jeb izloksni.

Lībiešu vārdu dokumentos un chronikās man līdz XVI. g. s.

Pēc 1212. g. viņi vairs neiedrošinājās sacelties pret vācu varu,

bet gāja saviem kungiem līdz karā pret kristīgās ticības ienaid-

niekiem, piem. 1220. g. pret zemgaliešiem. Vāciešiem nebija
iemesla atņemt lībiešiem tiesības, un lībieši, vidū starp latvie-

šiem dzīvodami, uzglabāja savu valodu ilgi. Tikai ap 1850. g.

izmira lībiešu valoda Vidzemē, un Kurzemē ap Kolka ragu ir

vēl tagad 14 lībiešu ciemi ar kādām. 3000 dvēselēm, kas paši

saucās
;
,rāndalist"; t. i. par jūrmalniekiem (soim. rantalaiset).

Ar šo vārdu apzīmēsim ar to latviešu valodas izloksni, ko ta-

gad runā Vidzemes jūrmalnieki Valmieras un Rīgas apriņķos.
Vidzemes randaliešu izloksne liecina, ka šeit sajaukušās somu

un latviešu valodas un virsroka palikusi beidzot minētai, t. i.

iatv. valodai.

Zemgalieši bija latvieši, kā redzams no 1254. g. dokumenta,

par Zemgales dalīšanu, kur minēti mežs, ko sauc Vēiii( ad sil-

vam, quae Vere dicitur), un zeme pie Lielupes, ko sauc Upmali
'terra, quae Opemole dicitur, .. inter Memolam et Semegal-

lera,... a sflva Vere per descensum Semegallera). Arī Spārnene
konsistorijas daļa un Silene bīskapa dala, ka rādās, nes latviešu

vārdus (cf. spārns, sils): bet sala Lielupē, ko sauc Langholmenu,
tā nes skandināviešu vārdu (zv. lāng garš un holmen=sala),

tāpat kā Daugavas sala, kur vācieši uzcēla Salas pili (vāc. Kirch-

holm). Pie tam ievērosim, ka pēc dokumenta sarakstītāja vār-

diem, minēto Lielupes salu visi ļaudis (vulgariter) sauca Lang-

holmenu; šis vārds atgādina Dņepra ūdenskrāces aiz Kijevas,
kas arī senatnē nesa skandināviešu vārdus: Holmfors, Strvk

v. c. Var domāt, ka Garāsala bija Gotlandes tirgotāju piestātne,

kad viņi Zemgalē uzpirka 'labību un ādas, jeb ka tur bija ap-

metušies tie kolonisti, kas bija atstājuši Dānijas Spalvainā Knuta

Hriksona laikā („hujus tempore quilibet tertius dc servis eir

plebeis hominibus exivit dc regno et venientes totam Pruciam,

Seniigalliam et terram Carelorum... subjugaverunt sibi et

delectati terrarum übertate noluerunt redire, sed ibi remanent

usque inpraesentem diem," (sk- Chronicon Erioi Scriptores rer.

Danicarum, vol. I, pag. 158). Tādēļ ka arī dažas dāņu pasakas,
kā man liekas, uzglabājušās Zemgalē, tad domāju, ka šie kolo-

nisti devuši salai vārdu. Vācu kungi auglīgā Zemgalijā nome-

tināja arī karā sagūstītos somus. Pēc P. Einhorna vārdiem šie

krieviņi 1636. g. dzīvoja pie Bauskas un Saules muižas un savā

starpa runāja igauniski (sk. P. Einhorn, Reformatio gentisLetticae
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m Ciīri'andiia, Riga 1636). Viņi atnesuši uz Zemgali somu Kale-

valas atmiņas, kā piem. B. W. 13268. ZemgaMstoi tolaik runā-

juši no Auces līdz Vallei un no Lietavas robežām līdz Džūkstei

un Baldonei, un zemgaliešu izloksne izšķīrusies no tām/nieku

un rēdiņu izloksnēm caur vārdu īpašu izskaņošanu un caur da-

žiem īpašiem nosaukumiem. Zemgaliešu izloksne, interesanta

pati par sevi, latviešu valodas vēsturē, ir svarīga arī tādēļ, ka

uz viņas dibinājās latviešu rakstu valoda.

Esam aplūkojuši latviešu izloksnes, meklēdami ceļu, pa

kuru latvieši pie Daugavas izplatījušies. Ceru, ka lasītāji līdz

ar mani būs pārliecinājušies, ka no iesākuma latvieši bija ap-

metušies, kā divi ciltis: rēdiņi ap Krizburgu un zemgalieši pie

Lielupes, viri starp leišiem, krieviem un igauņem, un šie starp

leišiem, kuršiem un lībiešiem. Krieviem uzticīgi, rēdiņi jeb
lotvi drīz sāka izplatīties par lībiešu ciemiem rietumos; zemga-

lieši turpretim par krieviem negribēja ne dzirdēt, un kad 1106. g.

Polockas kungi ar lielu kara spēku uzbruka Zemgalei, tad zem-

galieši ne tik vien padzina krievus, bet apkāva 9000 vīru

3Hivrßrojia BcecjiaßHHb, bck> 6paTbie, v npy>KHHbi

9 Tbicaiub), kā sacīts Ņestora chronikā, Arī no dā-

ņiem un zviedriem viņi, cik zināms, mācēja izvairīties, jo ve-

cais Vesthards, kā pilnīgi brīvs zemes kungs, beidzot atvēlēja

Rīgas vāciešiem sūtīt vienu priesteri viņa zemē Kristus mācību

pasludināt. Uz savu radniecību ar zemgaliešiem latvieši vēl

šodien var lepni būt, lai gan rēdiņi labāki mācēja aizsargāt

savu brīvību pret vācu kungiem un caur to izplatilt savu va-

lodu par visu tagadējo Latviju. Kādā kārtā somu tautiņu pār-
latvināšana notikusies, to gan varam noredzēt arī no tāmnieku

un randaliešu izloksnēm, bet ka randalieši tik jauuiņi latvieši,

salīdzinot ar tāmniekiem. to gan no valodas vien mēs nevarētu

droši nosacīt, ja nebūtu citu liecinieku, kas to apstiprina. It klu-

sumā un miera ceļā Lotvas rēdiņi izdarījuši savu kultūrās darbu

pie Daugavas, un brīvā Latvija nevar liegt viņiem arī patei-
cību. Latviešu abi slavenie sentēvi aizgājuši, atstādami bēr-

niem savu mantu un bagātību, latviešu valodu, ikkatram pēc

viņa spēka. Šī dārgā manta mums uzticīgi jāpiekopj un jā-

kuplina, lai netopam izmesti tumsībā, kā Evaņģēliju nelietīgais

kalps (Mat. 25, 30).



Dr. Ernsts Harmss.

5. Tautu psīcholoģijas perspektīves pie somu-baltu

tautām»

Mūsu laikos tautu dzīve visvairāk tiek apskatīta no tādiem

viedokļiem, kas atstāj neievērotus nacionālo vienību īsto ga-

rīgo dzīvi un iekšķīgos dzīvības dzinekļus. Parastā etnogrā-

fija visvairāk nodarbojas ar politiski oikonomiskiem un antro-

poloģiskiem jautājumiem.. Pie modernā internacionālisma bieži

daudzinātām tautību lietām tikai retis ko dabūj dzirdēt par vie-

nas jeb otras tautas savādo raksturu jeb tautas dvēseli. Un

ja par to tiek kāds vārds minēts, tad aprobežojas ar ārīgo rak-

sturojumu, kur bieži trūkst vajadzīgo faktu un pierādījumu.
Retis tikai sastopam to pārliecību, ka kādas tautas īstajās ko-

pības dvēselē un mentālitātē atrodas tas smaguma punkts, kas

10 raksturo tautu dzīves polifonijā, un ka taisni tautu psīcholo-
ģiļjā ir jāmeklē tas līdzeklis, kā izšķirt mūsu dienu tautību jau-

tājumus.

Pēdējos gadu desmitos atsevišķa cilvēka pētīšanā smagums

ir arvien vairāk pārgājis no ārīga antropoloģiska uzskata uz

iekšķīgo dzīvi, līdz ar to ir nevien attīstījusies dvēseles zinātne

jeb psīcholoģija, bet ir atzīta arī vajadzība pēc tautu psīcholo-
ģijas. Lai nu gan īstā psīcholoģija ir gājusi milzu soļiem uz

priekšu, tomēr tautu psīcholoģija ir tikai gausi attīstījusies, tā

ka pat viņas pamatus nevaram uzskatīt par pienācīgi noskai-

drotiem. Vispirms to var izskaidrot ar studiju materiālu trū-

kumu rietumu Eiropas zemēs, kur taisni psīcholoģijas pētīšana

ir sākusies un attīstījusies. Lai varētu pētīt tautas dvēseles

darbību, ir vajadzīga vēl noslēgta tautas mentālitātē un attīsto-

šas tautas dzīve, kādu civīlizācionisma bojātām rietuma tautām

vairs nav, bet ko vēl bagātīgi var novērot jaunajās valstīs

Eiropas austrumos.

Jautājumi, kas attiecas uz Somiju, Igauniju, Latviju un

Lietavu, līdz šim ir iztirzāti gandrīz tikai poilīto-oikonomīiski
un antropoloģiski. Trīs jaunās Baltijas republikas ir politiski
apvienotas vienā pašā „Baltijas jautājumā", kamēr par Somiju
runā tikai kā par starpnieci starp Krieviju un Zviedriju. Etno-

grāfiskos pētījumos griež vērību uz somu-ūgru tautu radnie-

cību, uz latviešu attiecībām ar vāciešiem un leišu attiecībām ar

poļiem, pie kam ievēro arī valodas, folkloras un tautas mākslas

datus. Bet šādas lietas netiek uzskatītas par pašdarbīga tautas
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gara un nepersonīgas entitātes ražojumiem. Patiesībā atse-

višķie individi jau nav tautas mākslas radītāji, bet viņu kopējie,
radniecīgie un līdzīgie veidošanas impulsi ceļas no pārperso-

nīgās tautas dvēseles, kas darbojas ikkatrā atsevišķā cilvēkā.

Tautas dvēseles dinamika var būt tik stipra, ka spēj asimilēt

pat antropoloģiski svešus individus, ja tie nonāk spējīgākas

tautas vidū. Šādu noslēgtu tautas dvēseļu īstie dzīvības li-

kumi un radīšanas impulsi ir vēl pārāk maz izpētīti, lai gan tie

ir visas kultūras pamati.
Kā pēc atsevišķa cilvēka redzes un dzirdes īpašībām un

muskuļu reakcijām nevar neko drošu novērot par viņa vispā-

rējo psīches savādību, tikpat maz var teikt ko itin drošu par

tautas dvēseles dabu tikai pēc salīdzināmās valodniecības da-

tiem tautas dzejas krājumiem un tautas apģērba aprakstiem.

Ja mēs gribam noteikt atsevišķas psīches vispārējo raksturu,
tad mums ir jāizmeklē viņas jūtu un domu spēja, atmiņas

spēks un morāliskās īpašības, un viss tas attiecīgā samērā un

sakarā. Gluži tāpat, ja mēs gribam izpētīt veselas tautas dvē-

seles dzīvi, mums ir jāapvieno visi etnogrāfiskie pētījumi un

jāizmeklē viņu sakari.

Vēl arvien valda tā pārliecība, ka tautas dvēsele un tau-

tas gars ir kas kollektīvistisks, kas sakrājas, savienojas un

tipizējas no atsevišķa cilvēku antropoloģiskām un garīgām spē-

jām. Patiesība ir jāmeklē pavisam pretējā virzienā, jo tautas

dvēsele, būdama neatkarīga no katra cilvēka atsevišķās dzī-

ves,_ir kāds organisms, līdzīgs stādam, kas nekur nav identisks

ar tām šūniņām, kas viņu rada un kas viņā dzīvo. Lai arī sa-

līdzinājumam ar organismu, ko socioloģija ir tā iecienījusi, ir

savi trūkumi, jo tautas dvēsele nav nekāda bioloģiska dzīva

būtne, bet gan garīga entitāte, tomēr uzmanīgi salīdzinot, var

nākt pie kādas skaMrības. Valoda, tautas dzeja (viņas dažā-

dos veidos), mitoloģija, pasakas, teikas, skaņu ražojumi, ap-

ģērbs, lietojamie ieroči un izgreznojumi ir tautas psīches īstais

dzīvības lauks un arī zināma vienība, pielīdzināma organi-
nismam. Pie cilvēka organisma ir rokai, sirdij un galvai gluži
savādas nozīmes un kvallitātīvas vērtības, kādēļ roku nevarētu

likt sirds vietā, nedz arī sirdi rokas vietā. Tāpat arī tautas

dvēseles darbība ir tautas mentalitātes dažādu parādību savie-

nojums, parādību, kas var tikt pielīdzinātas locekļiem un orgā-

niem.

Lai arī šī jaunā tautas psīcholoģijas zinātne vēl nav

paspējusi pienācīgi izprast un apgaismot tautas dvēse-

les organizācijas dažādo funkciju pamatlikumus un viņu sav-

starpējos sakarus, tomēr taisni nesen radusies un pašreiz attī-

stošās somu-baltu tautu pasaule ir tāda reta parādība, kur vēl

var pētīt šos tautas mentālitātes likumus, kas arī pretējā vir-

zienā varbūt nebūs bez nozīmes šādu jaunu tautu attīstības vei-
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cināšanā. Šā raksta autors ir sarakstījis par šo jautājumu lie-

lāku grāmatu, ko viņš domā publicēt tuvākā nākotnē.

Ja šīs tautu grupas pētīšanā un problemātikā krustojas po-

litiskie un antropoloģiski etnogrāfiskie uzskati, jo politiski tiek

savienotas trīs Baltijas tautas, kamēr antropoloģiski stāv somi

ar igauņiem tuvāku kopā, tad tautu psīcholoģijas aspekts rada

pavisam citādu apvienību, kur somi, igauņi un latvieši stāv tu-

vākos sakaros, kamēr leiši izkrīt no šīs grupas.

Somu, igauņu un latviešu apvienošana mums gan no pirmā
uzskata var izlikties brīnišķīga, jo valoda un folklora rāda mums

lielu diferenci, tomēr tautu psīcholoģijas viedoklis dibinās uz

tautas dvēseles dzīves spraiguma intensitātes, kur katoliskie

leiši ir jēmuši citu virzienu. Minēto triju tautu intensitātes

kvalitāte savas tautības izveidošanā loti labi saskan. Pie vi-

sām šīm trim tautām darbojas tie paši mentālie centieni.

Valoda ir ar pitonu tiesību pieskaitīta pie tautas dvēseles

dzīves galveniem dzīvības spēkiem, viņa ir pat apzīmēta par

īsto tautas mentālitātes nesēju. Ja apskata tautas dvēseles

būtību visā visumā, tad valodas impulsiem kā dvēseles dzīves

cellēm piekrīt varbūt tāda loma, kā temperamentiem modernā

psīcholoģijā, kādēļ valoda izrādās it kā visas individuālās dvē-

seles dzīves pamata tenors. Viņu vēl varētu pielīdzināt tona

veidam mūzikas gabalā un asinīm dzīvā organismā. Valodā

dzīvo irt kā tautas dvēseles intimitāte un pamata raksturs. Viņa
ir kā dvēsele pašā dvēselē.

Tautas dzejai turpretī pieder pavisam citāda loma. Viņa
ir tautas dabas īstais intellekts. Tautas dvēseles domāšana,

fantāzija līdz pat reliģioziem pamata impulsiem, visa viņas ga-

rīgā struktūra dzīvo un darbojas viņas dzejā. Tā tad no tau-

tas dzejas var nolasīt pašas tautas garīgās īpašības un spējas.
Sākot no mitoloģisku un citādu tematisku vielu izvēles un bei-

dzot ar meldijām, dzejas formām un ritumu tautas dzejā var

atrast vielu šās tautības garīgo īpašību tēlošanai.

Taisni šai ziņā somu-baltu tautu grupa izrādās tik visai

instruktīva tautu psīcholoģijas pētīšanā. Stiprā tautas dzejas

ražošana, kādas mūsu dienās citām tautu grupām vairs nav,

somiem, igauņiem un latviešiem ir tāda psīcholoģiska radnie-

cība., kas viņus stipri atšķir no leišiem un dod mums tādu iespē-

jamību raksturot šis tautas no tautu psīcholoģijas viedokļa.

Somiem ir Kalevala kā raksturīga tautas dzeja, igauņiem
Kalevipoegs, latviešiem gan nav episku dziesmu, bet tai vieta

milzīgs skaits mazu lirisku dziesmiņu. Prozas dzejojumiem
tautu psīcholoģijas pētīšanā pieder citāda loma, kādēļ par pa-

sakām un teikām še nerunāsim. Ja salīdzinām somu tautas

dzeju ar igauņu un latviešu tautas tradicijām, tad mitoloģiskas
vielas ziņa viņa gan nav bagātākā, bet tur mēs redzam lielus

un ļoti krāsaini veidotus tēlus, kas savā starpā stāv skaidrās,
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varētu teikt, pat sistemātiski skaidras attiecības. Somu mītā-

kai ir patiešām lieliska struktūra.

Latvieši izrādās pavisam citādi. Viņu mītika ir daudz ba-

gātāka, bet nav ne tuvu tik skaidra un noteikta kā somu mītika,

kas parādās lielos un viegli pārredzamos priekšstatos un ainās.

Daudz tūkstoši mazo latviešud ziesminu dod liecību par pārāk

bagātu detalizējošu psīchi, kurai tomēr trūkst lielā sistemati-

zējošā spēka, kāds ir radījis somu Kalevalu un viņu romances.

Pie latviešiem par dzinēju spēku ir noderējusi Mela pilnība ma-

zos tēlojumos, poiifonija individuācijā.

Igauņu Kalevipoega mītika rāda atkal attiecībā uz tautas

psīches vitalitāti citādu savādību. Kā Nībelungu mītika izšķiras

no Edu mītikas, tāda pati starpība ir arī starp igauņu un somu

tautas dzeju. Kalevalas spīrituālitāte ir kosmiska, teiksmaina,

nereāla, pilna deo-simbolisma; igauņu turpretī reālistiska, histo-

riksa, pilsoniska un attiecībā uz savu dziesmu natūrālistiska.

Salīdzinot ar latviešu spīrituālitāti, viņa ir skaidrāka, sistemā-

tiskāka, precīzāka un arī vienkāršāka. Tā tad neskatoties uz

stiprā dzejas dzinekļa līdzību, še ir trīs pavisam savādas dze-

jas mentālitātes, kas reprezentē šīs trīs tautas.

Ja nu šo dažādību apspriež no tautu psīcholoģijas viedokļa,
tad var —• un taisni to es šai rakstā esmu gribējis aizrādīt —

no šām tautas dzejas īpašībām novērot arī tautas dvēseles

spēju un savādību. Tautas dzejas raksturīgās īpašības var

meklēt arī pašas tautas intelligences un viņas garīgo dzīvības

dzinekļu parādībās. Ja pēc savas Kalevalas mīitikas soms kā

tautas tips izrāda stipras metafiziskas dāvanas, tad tas pierāda,
ka viņam ir liels sistēmatizējošs un sakarus redzošs spēks. At-

sevišķo tēlu plašs izveidojums liecina par lielām mākslinieka

spējām. Turpretī pēc somu tautas dzejas nevar vērot racionā-

lismu un dabas zinātņu fenomenālismu.. Ja nu mēs meklējam
pakaļ, ko Somija ir devusi modernai civilizācijai, tad mēs tur

redzam darbojamies tos pašus spēkus, kādus mēs vērojam viņu

tautas mitoloģijā. Hirns (Hirn), Vestermarks (Westermark),
Grotenfelds (Grotenfeld) un Krons (Kroon) ir ievērojami pētī-

tāji un sistēmatiķj humānitārās zinātnēs: Kivi (Kiwi), Sārinens

(Saarinnen) un Altoners (Aaltoner) ir ievērojami mākslinieki

tēlniecības laukā. Trūkst viņiem turpretī filozofisku rationālii-

stu un dabas zinātņu fenomenologu.
Turpretī latviešu mītiskā sīkražošana liecina par viņu psī-

chisko dispoziciju modernas zinātniskas aprakstīšanas un novē-

rošanas virzienā. Pēc tās kārtības, kā latvietis ir iztēlojis un

izveidojis savu mitoloģiju, viņš izrādās kā dzimis fenomenologs.

Turpretī šajos tautas dzejiskos ražojumos nav nekādu liecību

par filozofisku initellektuāltāti un par organizējošām domām,
bet šās mītikas radītā daudzumā ir redzams cauri stiprs racio-

nālistisks spēks.
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Igauņi ar savu Kalevipoega dzeju neizrādās ne tik meta-

fizliiski un monumentāli apdāvināti kā somi, ne arī tik femono-

loģiski kā latvieši, bet totiesu viņu intelligentās dzīves pamata

tenors liekas būt kāda tieksme pēc īstenības. Viņi ir patiesībā
starp minētām trim tautām visnoteiktākie racionālisti.

Šādu tautu savādo īpašību raksturojumu pēc tautas dzejas
varētu vēl paplašināt attiecībā uz valodu un citām tautas dzī-

ves parādībām. Tādā kārtā mēs nonākam pie tautas gara iko-

nografijas, kur etnogrāfija mums rāda kādas tautības pārdabu
(Übernatur), viņas garīgo ģīmi, viņas miesu un vērtību. Mēs

gan dzīvojam individuālisma laikā, kur visa cilvēka dzīve lie-

kas būt atkarīga vienīgi no zemes virsas"; bet taisni šī vien-

pusība ir radījusi psīcholoģiju, no kuras tālākā gaitā ir attīstī-

jusies tautu psīcholoģija. Šī garīgo sakaru seismografija, tēlo-

dama mūsu dienu psīcholoģiskos centienus., ierobežos vienkārt

individuālisma vienpusību, otrkārt, atvērs mums acis, rādī-

dama, kur atrodas nacionālās dzīves noteikumi. Tos pazīt un

sadzīvē ievērot ir vairāk vērtēs, nekā tas troksnis, ko sacel par

sociāliem jautājumiem, kas savkārt tiek radīti tādu vajadzību
dēļ, kuras mēs vēl nepazīstam un arī nevaram novērtēt. No

šiem noteikumiem ir atkarīgs arī jautājums, kas īsti viena tauta

ir, attiecībā uz viņas īpašībām un spējām. Tā tad tautu psīcho-

loģija nav vis kāda palīga zinātne vēsturei, kā Vunts (Wundt>

domāja, bet gan mācība par kultūras un sadzīves jautājumiem.

Redakcijas piezīme. Šis raksts ir še uzņemts tādē], lai rādltu-

ko kāds vācu zinātnieks spriež par latviešiem un viņu kaimiņiem, nemaz neuz-

jemoties atbildību par paša raksta pareizību. Autors gan laikam būs pār-
skatījies, domādams, ka leiši būtu ražojuši mazāk tautas tradiciju, kā latvieši,

igauņi un somi. Šo pārpratumu var arī atvainot, jo leiši ir vēl samērā maz

krājuši savas tradicijas un viņu krājumi ir kultūras tautu literātūrā maz

pazīstami.
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6. Daži vardi par leišu tautas pasakām

Vissvarīgākais leišu tautas pasaku laukā ir viņu lielā pa-

saku krājēja un kārtotāja Dr. J. Basanaviča mūža darbs. Viņa

darba raža sakopota pavisam septiņos sējumos, no kuriem di-

vos ietelp mitoloģiska satura pasakas, vienā nostāsti un pasa-

kas par veļu un velnu dzīvi un četros dažāda satura pasakas.

Pēdējos četros sējumos ievietotas pavisam apmēram 780 pa-

saku, no kurām gan vairums garāko kā varianti būtu sadalāmi

pa nedaudzām pamatpasakām,
Apskatot plašāko dažāda satura pasaku sakopojumu 1), du-

ras acīs tas, ka pasaku sakārtošanā ievērotas gan tikai valod-

nieku un vēsturnieku prasības, kamēr pasaku pētītājam, pagai-

dām, nav iespējams pilnīgi pārredzēt satura līdzību un vari-

antu skaitu. Arī pasaku ceļošanā, sevišķi pētot latviešu leišu

savstarpīgo pasaku izmaiņn grūti atrast vajadzīgos pieturas

punktus, jo pasakas uzrakstītas, atskaitot agrākos nelielos sa-

kopojumu avotus, pa nedaudziem apvidiem, it īpaši Prūsijas,

lietavju un poļu parobežu.
īstās pasakas, zvēru pasaciņas, joku stāsti un dažādas

teikas, cita ar citu jaukdamās, traucē satura skaidrību, kādēļ
lielāku pirmā acu uzmetiena ievērību pelna tās pasakas un

teikas, kas pēc satura līdzības novietotas blakus un tādā ziņā

mēģinātas izcelt no citām laukā. Te minamas pasakas un tei-

kas par pūķiem, vilkačiem, laumēm un pērkonu.
Pūķis, ieitiski „aitvaras". gan pieminēts tikai kādās astoņās

pasakās
2 ), pre kam pirmajā sējumā, kurā sakopotas jau agrāk

iespiestas pasakas, šādu piemēru nava neviena. Arī otra sē-

juma bijušās Kauņas guberņas pasakās sameklējami tikai divi

piemēri, kamēr trešā un ceturtā sējuma bijušās Suvalku gu-

berņas pasakās sastopami pūķi veselos seši gadījumos. No pē-

dējām vienā
3) pūķis-velns puiša izskatā kalpo nabaga zemnie-

kam un padara viņu par bagātnieku. Kādā citā pasakā 4) ve-

dekla malēja nosit dzirnaviņu pūķi-gailii un līdz ar to izbeidz

maļamā krājumu. Arī pārējie piemēri neatšķiras no līdzīgām
latviešu pasakām par pūķa izskatu, ēdināšanu v. c, kādēļ pelna
ievērību prof. P. Šmita domas

5):

„ . . .
nav mums nekādu šaubu, ka latvieši, leiši, lībieši

un igauņi ir savu pūķi aizņēmušies no vāciešiem."

Arī par vilkačiem, leitiski „vilkalokas, vilktakis v. c." pa-

saku un teiku nava daudz, pavisam kādas sešas6). Atskaitot
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vienu teiku'), kur puisis, kalpodams pie viena, no citurienes at-

nākuša, saimnieka, noskatās viņa mākslu, un arī pats pārvēršas

par vilkaci, visos pārējos gadījumos pārvēršanās nava labprā-

tīga, bet gan spaidu ceļā — noburot. Ka šāda veida nostāsti

un pasakas nava bijuši sevišķi populāri, par to liecina arī jau

pieminētās žemaišu teikas beigu piezīme, ka vecie žemaiši do-

mājuši šādus vilkačus esam krievos, ap Kijevu.

Visvairāk pasaku un teiku par laumēm, ieitiski „laumē",
kopā ar variantiem trīsdesmit piecas

8). Launrju vārds pasakās

bijis iemīļots, jo laume bieži vien iejēmusi laimes
9), raganas

10)
vai lietuvēna11) vietu. Līdzīgi laimei viņa dažkārt ir jaun-

piedzimušam likteņa lēmēja. Viņa ir arī bērna šūpotāja un sar-

gātāja, tikai te jau laume atgādina drīzāk raganu, jo tā daž-

kārt jaunpiedzimušu bērnu nozog
12), vai apmaina un pat no-

galina. Laumes pa lielākai daļai minētas vairākas kopā. Vi-

ņas — šie sieviešu kārtas gari — uzturas vai nu mežu biezo-

kņos vai arī pēc dažiem variantiem rijā
13), kur viņas dara visus

parastos sieviešu mājas darbus un sestdienas vakaros peras

pat pirtī, un mazgā tur savus bērnus. Viņas palīdz saimniecei

aust, vērpt, pat nokopt laukus. Apdāvina darba steigā uz lauka
aizmirstus bērnus, bet nogalina tīši izliktos. Velēdamās atstāj

dievpalīga teicējam par labu vārdu nekad neizšūdināmu au-

deklu. Laumes ir arī ļoti smalkjūtīgas, viegli aizkaitināmas

un pat atriebīgas, kādēļ no viņām baidās un tās labprāt padzen
no mājām. Ceturtdienas vakaru pasakās dēvē par laumju

vakaru, jo viņā pēc saules rieta nedrīkst strādāt, citādi līdzīgi
laumēm nevarēs nevienu darbu ne lāgā. sākt, ne pabeigt. Ja

laumes vārds, kā jau minēts, jo cieši savijas ar raganas vārdu,

un dažas pasakas 14) stāsta par laumi-raganu, tad šeit gan vē-

rojams baznīcas iespaids, kas pamazām šīs saimnieces mājas
darbu palīdzes atbīdīja ļauno garu sabiedrībā. Dažos variantos

pat minēts baznīckunga vārds15), kas palīdz ar padomu atsva-

bināties no laumju burvībām.

Kā latviešu, tā arī leišu pasakās un teikās — skaitā septi-

ņās
1") — pērkons, zibeņus mezdams, dzenā savu mūžīgo ie-

naidnieku velnu, kas, pārvērzdamies par kaķi, suni, vācieti v. c.

slēpjas gan zem akmeņa, gan ūdenī, gan ozola caurumā vai

arī pie cilvēkiem. Ja nu kāds šāvējs ar sudraba lodi pērkona
ienaidnieku nošauj, tam tad parādās vecītis vai rudbārdis vīrs

un apdāvina viņu ar kādu brīnumlietu. Tikai vienā Prūsijas

Lietavā uzrakstītā pasakā
17) pērkons kopā ar veilnu un gald-

nieku ceļo pa pasauli, nodibina savu saimniecību, dabū no rā-

ceņu zagles laumes sukas un beidzot galdnieks to izjoko kopā

ar velnu. Tā kā šai pasakai trūkst variantu, un satura ziņā viņa

stipri vien atšķiras no pārējām, tad pērkona vārds šeit uzska-

tāms par nedrošu.
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Jāmin vēl pasakas par čūskām, čūsku karali un viņa

kroni
18), kas gan variantu ziņā daudz nabadzīgākas par savām

latviešu māsām, taču visos sīkumos attēlo to pašu ainu.

Tāpat netrūksit leišu pasaku starpā tādu, kas stāsta par

naudas kaltēšanos, par sīkstuli naudas glabātāju un viņa bur-

vības vārdiem, par gudro dēlu vai puisi, kas šos burvja vārdus

noklausās un naudu izrok.

Ja beidzot apstājamies pie izplatītākiem variantiem, tad

šinī ziņā visiecienītākās un visplašāki pazīstamās ir pasakas

par trim karaļdēliem, brīnumputna meklētājiem, jeb par trim

brāļiem: gan par muļķa Jānīti, kas uzjāj stikla kalnā, gan par

jaunāko dēlu, kas ar saviem zvēriem nogalina pūķus un dabū

ķēniņa meitu par sievu, pie kam gandrīz visās šāda veida pa-

sakās varonis pierāda savas tiesības ar izgrieztām pūķa mē-

lēm, kas latviešu pasakās tik stingri nava ievērots. Jaunāka

laika iecienītās triju brāļu pasakās muļķīša gudrība parādās
vairāk viltībā un savu brāļu apmānīšanā. Tikpat populāra pa-

saka par karaļmeitu jeb vispār māsu, kas iet meklēt savus pa-

zudušos brāļus, tāpat par pameitu, īkšķīti, velna kalpu, laupī-

tājiem un Lāčausi jeb stiprinieku ar saviem biedriem Kalnu-

gāzēju, Kokurāvēju v. c. Jādomā, ka abu tautu puslīdz vienā-

die dzīves apstākļi lielā mērā sekmēja zināmu pasaku iecienī-

šanu un jo plašu variantu attīstīšanos.

Vienīgi par leišu velnu, raganu un spoku pasakām varam

sacīt, ka viņas nostaigājušas savu īpašu ceļu, jo vienkārt: ka-

toļu baznīca ir spējusi sekmīgi savā garā iespaidot ļaužu ticē-

jumus, nolīdzinādama visu pretrunīgo un pat no savas puses

ār attiecīgas baznīcas literatūras palīdzību sniegdama svaigu
barību ļaužu māņticībai, bet otrkārt: leišu valodas iespiestā
vārda «krusts un bēdas" veicināja šādu pasaku veidošanos,

ceļošanu un uzglabāšanu no mutes mutē līdz tam laikam, kad

viņas varēja nodot rūpīga pasaku krājēja rokās. Leišu tautas

garam pasakas ir bijušas ilgus gadus nepieciešama barība, jo

grāmatas pagājušā gadu simtenī leišiem vēl «dārgums aiz septi-

ņiem zieģeļiem". Viegli saprotams, ka augšminētā veida pa-

sakās iegūstam daudz vairāk tautas ticējumu materiāla nekā

līdzīgās latviešu pasakās.
Ja tomēr prof. P. Simta novērojumu

19): «Latviešiem atkal

vairāk ir bijis satikšanās ar svešiem kaimiņiem, nekā leišiem,

kādēļ pēdējie vienu otru sentēvu mītu ir arī uzglabājuši tīrākā

veidā, kamēr latviešu tradīcijas liekas pie reizes būt plašākas
un pilnīgākas," varam vispārināt arī par pasakām, tad jāpatura
acīs tas, ka atsevišķos gadījumos sacītais var vērsties arī

otrādi.

Oiešie kaimiņu sakari, abu tautu piederīgo dzīves vietu sa-

jukums no laika gala ir veicinājuši tradīciju izmaiņu un pār-

jemšanu. Par pasakām, piemēram, ir nācies novērot, ka leišu
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puses parobežas apgabalos, sevišķi priekš pasaules kara, leišu

mātes pasakas labprāt stāsta latviešu valodā, jo to laiku lat-

viešu valodas prašana minētos apgabalos bija taisni apbrīno-
jama. levērojot to, ka leišos jau kopš laika dzīvojuši daži

desmiti tūkstošu latviešu, ka leišu übagiem, kas taču vislielākie

pasaku stāstītāji, Kurzeme senāk bija tikpat kā «apsolītā

zeme", — sekojošs gadījums varētu noderēt par vislabāko iilū-

strāciju. Pagājušo vasaru, uzturoties Lietavā, man radās iz-

devība noklausīties kādas, apmēram 00 gadus vecas (pēc viņas

pašas vārdiem) leišu übadzes brīnumjaukās pasakās. leintere-

sēts par kādu pasaku, kur sieva sametušies uz vienu roku ar

velnu un mēģina vīru dažādi nomaitāt, iejautājos: kur šī pasaka
saklausīta? Izrādījās, ka māte jaunībā dažus gadus kalpojusi

Zemgalē. Krimūnu apkārtnē, un tur šo pasaku dzirdējusi „no

viena vīra, kas bijis liels pasaku stāstītājs".
Dažos gadījumos, šinī sakarā, nākas padomāt par pēkšņu

kādas jaunas pasakas klajā uzpeldēšanu. Tā piemēram tagad
ir leišiem, ir latviešiem, jo labi pazīstama daudzinātā zalša

teika, ko Lautenbachs-Jūsmiņš izraudzījies savai Zalkša līgavai.

Latviešiem šī teika pirmo reizi iespiesta vācu laikrakstā „In-

land", 1852. gadā un viņu sacījis kāds vecs kara veterāni», kas

bijis gan poļos, gan prūšos. Ja nu leišiem šī teika
20) palikusi

tik populāra, ka dažos variantos beigu daļu atstāsta dziedot,
ja vienā variantā zaiti dēvē par ūdens dievu; tad, ievērojot
leišu plašāki attīstīto čūsku jeb zalšu kultu, par ko tautas mutē

vecas atmiņas uzglabājušās līdz pat mūsu dienām, jādomā, ka

zalša teika pie latviešiem varbūt ienākusi no dienvidus kai-

miņiem.

Vērojama arī pretēja parādība. Pa visu četrsējumu leišu

pasaku krājumu atrodam tikai vienu pasaku 21) par suņa un

vilka draudzību. Pasaka sīkumos, pat atsevišķos vilka un suņa
izteicienos atgādina dažus latviešu variantus, kādēļ varam

šeit vērot vai nu savas pasakas piemiršanu jeb aizjemšanos no

latviešiem.
Šādu piemēru, kur varētu vērot vienas vai otras puses

aizjemšanos, būs samērā daudz, tikai te jāsalīdzina abu tautu

pasaku avoti. Šis darbs tad arī darāms.

1) Dr. J. Basanavičius „Lietuviškos pasakos, yvairios", I, 11, 111, IV. 2) Sk.

81.iv. (ceturt. sēj. 81. pasaka), 82.iv., 91.11,, io9.H-, 164.1"-, 197.111., 198.ni-,
199.m-, 3) sk. 81.iv., 4) Sk. 82.iv., i) Sk. prof. P. Šmidta „Latv. mītol." 1914. g.
XIX. nod.. 6) Sk. 34.n., (150.n.), (132.iv.), ]02.iv., 108.IV, io9.iv., (183.iv.),
7) Sk. 34.n., 8) Sk. 25. L, 26 I-, 97.1-, 98.1-, 44."-, 45.n., 46 "., 47.H-, 48.n., 49 .6.
50.n., 185.ni., 186.m., 187.m. 188.ni-, 189.m., 190.ni., 191.m., 192 ni, 125. iv.

126.iv., 127.iv.. 128.1V., 129.iv., 132.iv., 133 iv., 134.iv, 135.1V., 136.1V.,

137.iv., 9) Salīdz. 190.m. ar 116.1V., 117.1V., 118.IV. v
,

c, 10) Salīdz. ar92.iv.„
93.iv., ii) sk. 137.iv., 12) Sk. 10. 13) Sk-. 45.n., 14) sk. 103n., 104.n., 144 n.,
130.1V

v. c. 15) Sk. 25.1-,-un arī 192.1H-, 16) Sk. 34.1-, 83.iv. 84.iv., 85.rv.
f

86.iv-, (87. IV), 88. iv., 17) Sk. 34.1-, 18) Sk. 45.1-, 86.1-, 87.1-, 231.iv., 69.H-,

19) Sk. prof. P. Šmidta „Latv. mītol.", 1918. g. XLI nod. 20) Sk. 174 ni., 84.H-,,
194.ni-, 21) Sk. 225.iv.
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7. Nīcas tautas dziesmas.

Lielākā daļa šeit ievietoto tautas dziesmu gan nebūs pē-

tītājiem vairs gluži svešas, bet Nīcas varianti mums ir ļoti sva-

rīgi tai ziņā, ka še ir uzglabājusies vecā izruna ar nesabojātu
pantmēru. Nīcenieki vēl tagad dzied: „Balti puķi roku devu.

zaļi niedri gredzentiņu," kamēr parastās frāzes: JBaltai puķei"

un „Zaļai niedrei" vairs neatbilst pantmēra likumiem. Topašu

redzam, ja salīdzinām imcēnieku: „Savi veci māmulīni" ar pa-

rasto: „Savai vecai māmuliņai". Sevišķi interesants ir Nīcas

vecais daudzskaitļa intrumentālis ar galotni is; piem.: „Tu

ar savis dēlis diža, es ar savis jaunbrālīšis". Ja še „savis" vietā

liekam parasto „saviem", tad atkal pantmērs ir sabojāts. Šā-
dus pārlabojumus vajadzētu ievērot visos populāros tautas

dziesmu izdevumos.

m

m

Arī daži jauni vārdi ir sastopami šajās dziesmās. „Saulīt'
mazu gabaliņu, man notika tikumīnis (notikums, nelaime)."

„Mīļa mūsu īstenība (dzimta, tuvie radi), neba mūsu daudzi

bija." ~Plampim (dzērājam) plampja līgaviņa." „Nedomā tu,

puisīti, ka es dziedu ierunās (runās par iegātnību)."
Pārāk rets vārds mūsu tautas dziesmās ir mīlestība, bet

šajos piemēros mēs to sastopam trīs reizes (10, 205, 381). In-

teresanti ir arī tādi gadījumi, kur no pārpratuma tiek ielikts

kāds cits vārds, piem.: „sēņu mātes" (148) vietā „zēnu māte"

(149). Tāpat arī
„
vilka stumbra" (218) vietā būs laikam ienācis

„clema stumbris" (219).
Ļoti vecs ieradums, laikam mantots jau no indoeiropiešu

pirmtautas, ir tas. ka līgava ir ar celšanu pārcelta pār sava

tautieša slieksni. Tāpat laikam arī būs saprotama vienā dzie-

smiņā (21) pieminētā līgavas lēkšana pār slieksni.
Arī visi cilti piemēri būs pētītājiem vienā jeb otrā ziņā sva-

rīgi, bet visas tādas lietas še nevaram pārrunāt. Pieminēšu
tikai vēl to, ka še uzjemtās dziesmas ir tikai neliels izvilkums

no skolnieku uzrakstītām tautas dziesmām, kuras ir man pie-

sūtījis Nīcas skolotājs K. Lielozois.

1. Adi cindus, man' mašīna, 2. Ai, asa purva zale,

Liec pūrā nevelētus!

Es redzēju: tautīnām

Ziedupīte lejīnā.

Purvā tev nolīgot!

Ai, bargā dēlu māte.
Vienai tev nodzīvot!

J. Jurķis. f Kļava.
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3. Ai, ezera purenī,

Tavu skaistu cekulīnu!

Vienu ziedu es norāvu,

Treju tautu karināju.
J. Jurķis.

4. Ai jel, manu dižu radu,

Ik svētdienas kūmās iet!

Manas baltas viiainītes

Sasavēla tūbīnā.

Ž. Pūķis. J. Vīksne.

5. Ai jel, manu vecu tēvu,

Tavu lielu klaju lauku!

Trīs dienīnas rudzus

pļāva,
Laukam galu neredzēju,

Ceturtā dienīna,

Tad redzēju laukam galu.
J. Banazis.

6. Ai, labo kumeliņu,

Kad man tevis nevajaga?
Darba dienu druvīnā,

Svētdienīnu baznīcā.

J. Jurķis.

7. Ai, liepiņa, platlapīte,

Apsedz manu vainadziņu!

Tautās bija plati zari,

Noplēš manu vainadziņu.
J. Banazis.

8. Ai. mana māmīna,

Atdari durvis!

Ķekatas atbrauca

Ar vezumīnu:

Ar miezis, ar rūdzis,

Ar bēris kumeļis.
J. Banazis. J. Jurķis.

9. Ai. mana māmīna

Dari duratīnas!

Ķekatas atbrauca

Ar vezumīnis,

Ar miežis, ar rūdzis

Ar bēris zirgis.
M. Kaupelis. J. Kļava.

10. Ai, puisīti, aumulīti,
Tavu smalku atslēdziņu!
Tu atslēdzi meitīnāmi

Mīlestības kambarīti.

M. Upmale.

11. Ai, svēta Mārīna,

Nedusmojiesa!
Es jauna iesāku

Kūmāsi ieta.
J. Daizis.

12. Ai, vecā vecainīte,

Auga tev rudzi, mieži.

Ai, vecā māmulīnia,
Gudra biji padomam.

J. Jurķis.

13. Apaļš tēva novadīns,
Kā viens vaska ritulīns:

Ik dieniņas kungi nāca

Nevarēja izmērīt.

Pārved brālis sīvu māršu

Ežīnām izmērīja.
2. Pūķis.

14 Apīnītis, gudrs vīrs,

Kokā kāpa lielīties.

Ko līdz tavis gudrumīnis,
Pats iemirka ķīvenī!
L. D. 19544. J. Banazis.

15. Apīnītis, gudrs vīrs,

Kokā kāpa lielīties.

Ko līdz tavis gudrumīnis

Kājas mirka ķīvenī!
J. Banazis.

16. Ar Dievinu, ar Dievinu,

Brālīts mani godināja.
Kad es iešu tautiņās,

Es brālīti godināšu.
Es brālīti godināšu
Savai galda galiņā,
Savai galda galīnā,
Alus kanna rociņā.

J. Banazis.

17. Ar gailīti Rīgā braucu,

Trīs zirnīši vezumā.

Pats iegāju krodziņā,

Zirgs apēda vezumīnu.
J. Jurķis.

18. Ar meitām dziedādamis,
Es lūlkavu līgaviņu.

Kuri meiti skaļš balsīnis.

Tā būs mana līgaviņa.
J. Banazis.
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Rakstu krājums, 20. I

19. Ar vērsīti es aparu

Visus tēva tīrumīnus;

Ar skudrīti, melnacīti,

No pakaļas noecēju.
J. Jurķis.

20. Arājīni, ecētāji
Maizi mina kājīrtam;

Cepējīna, goda sieva,
Savāc kļava lapīnās.

J. Kļava.

21. Atata, Dievinu,
Manu labu laimii!

Noķēru brūti,
Pār slieksni lecot.

A. Silenieks.

22. Audzi, audzi tu, puisīti,

Sprogainiem matiņiem!
Dievs gribēs, Laima liks,
Es tās sprogas plucināšu.
L. D. 9367. K. Pelnene.

23. Augsti, saule, tu līgo,

Augsti tev jālīgo.

Dzievā ilgi tu, māmīna,

Ilgi tev jādzievā.
J. Jurķis.

24. Auklēju dēlīnu,
Neraugu darbu.

Dzievāšu darbinu,

Ar jauņuvīti.
J. Daizis.

25. Avetīna, -magonīte,
Pušķo manu augumiņu,

Lai es līdzi pušķojos

Līdz bajāra meitiņām.

J. Banazis.

26. Bajāram dvii meitiņas

Grib grūst mani upītē,

Kam es vilku brūnus

svārkus,
Sedzu baltu villalinīti.

J. Banazis.

27. Balta puķe, zaļa niedre,
Tā bij mana līgaviņa.
Balti puķi roku devu,
Zaļi niedri gredzentiņu.

J. Banazis.

28. Baltas auga tās meitiņas,

Kas upītes malīnā;
Vēl jo balJtas, jo raženas,

Kas upītes neredzēja.
A. Cukurs.

29. Baltas, baltas tās mei-

tiņas,

Kas upītes 'malīnā;
Vēl jo baltas tās meitiņas,

Kas upītes neredzēja.
J. Banazis.

30. Balti bija kungu dēli,
Manas varas viilcējīnl;

Vēl jo balti Dieva dēli,
Manas varas devējīni.

J. Jurķis.

31. Bēgait, meitas, sīvus

kungus,
Vecus puišus nebēgait!
Veca puiša laime nāca

Par devinis ezerīnis.

J. Kļava.

32. Bērīts manis kumelīnis

Zeltītām! lāsītēm;
Caur Daugavu peldināju

Zaļa vara pavadā.
J. Jurķis.

33. Bērni, bērni, lasāt vārpas,
Vārpas gula tīrumā;

Puiši, puiši, ņemat meitas,
Meitas sēd vainagā.

J. Kļava.

34. Bērzu birze kalniņā,
Strauja upe lejīnā;
Māsīnai mirgas meta,
Tautu drēbes velējot.

J.: Kļava.

35. Bēri, bēri, raužii, rauži,
Tie tikuši kumeiīni;

Sērdienītes, kalponītes,
Tās tikušas mātes meitas.

J. Jurķis.

36. Bitīt, tavu dailumīnu,

Rudajām actīnām;

Tev actīnas degtirt dega,

Caur ābeļu baltis ziedis.

J. Daizis.

.1
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37. Bitītēmi, meitīnāmi,
Tām namiņu nebūvēja;
Tām Dievīnis novēlēja
Gatavāji ielīgoti.

J. Daizis.

38. Blusa kūla circenīti,

Pie matiemi turēdama:

Blusa, sieva, maltu gāja,

Clrcen's bērnus neauklēja.
J. Banazis. J. Kļava.

39. Brālīts man skalus šķēla,
Lai es pūru pielocītu.
Kad es iešu tautiņās,
Brālītim cindus došu,
Trejis rakstīs rakstīdama,
Trejis pušķis pušķodama.

J. Banazis.

40. Butelīte, butelīte,
Tu man kaunu padarīji;
Es gribēju mājās iet,
Tu iegāzi grāvītē.

J. Banazis.

41. Cauna viilka audeklīnu

Visgarām sila mali.

Lieli pulki irbju nāca,

Sajauc caunas audeklīnu.

J. Jurķis.

42. Ceļat, tautas, māsas pūru.

Ceļat viegli, nevalstāt;
Māsas pūra dibenā

Trīs asaru biķerīši.
„Tos es visus pieraudāju,
Svešu māti klausīdama."

J. Kļava.

43. Ceļu gāju, daudz redzēļjn
Bet nesaku līgavīni,
Lai tā visa nezināja,
Lai tā žēli neraudāja.

Būt' tā visu zinājusi,
Būt' tā žēli raudājusi.

J. Jurķis. J. Banazis.

44. Cep, māmīna, auzu maizi,

Rītā iešu plkiderēt.
Auzu maize gausi ēst,
Viegli nest kulītē.

J. Banazis.

45. Cibu, čabu, cābulītti

Ko tu vedi vezumā?

Sievu vedu, bērnus vedu,
Pats tecēju kājiņām.

J. Jurķis.

46. Cielaviņa ceļu tek

Sasukātu cekuinu.
Nav jums kauna, jauni

puiši,

Nesukāti kumeliņi.
J. Banazis.

47. Ciemīns mani mājās

raida,
Sak': muciņa netekot.

Muca (tek čurkstēdama,
Es vēl dzeršu dziedādams

J Banazis. A. Silenieks.

48. Cieti, brāļi, sprādzējat!
Mana ceļa kumeliņu:

Daža laba strauja upe

Man priekšā brīdināma;
Daža laba mātes meita

Man priekšā bildināma.

J. Banazis.

49. „Cindiu, oindu, rokas sala,
Mana jauna līgaviņa!"
„Vēl neesi sienu pļāvis,
Avetīnas mitinājis."

J. Banazis.

50. Čīkstēt čīkst liepas sedli,
Kumeliņu sedlojot;
Tā čīkstēja meitu māte,
Kas man savu meitu

liedza.

M. Kaupelis.

51. Dancādama Laima dzēra

Ar sudraba biķerīti.

Tās meitiņas godīnā,
Ko lautīni nicināja.

J. Kļava.

52. Desa lēca par galdīnu,
Līkumiņu mētādama;
Panāksnieks pakal lēca,

Garas dūres rādīdams.

J. Kļava.
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53. Delu mate lielījasi:

„Man ceļ pieci dēli

krēslu!"

Tev ceļ pieci dēli krēslu,
Man deviņi jaubrālīši.
Tu ar savis dēlis diža,

Es ar savis jaubrālīšis.
J. Daizis.

54. Dēlu māte priecājāsi,
Ka es viņi sagšu segšu.
Es apsedzu buļļa ādu —

Skrej mežāji maurādama.

A. Cukurs. J. Banazis.

55. Dievinām zaļa roka,
Man bij zaļa ķeselīte.
Ko Dievīns man iedeva,
To iebāzu ķeselē.

J. Jurķis. J. Kļava.

56. Dievs, nedodi tā raudāti,
Kā raudāju uzaugdama:
Div upītes strauji tek

Manu gaužu asariņu.
J. Jurķis.

57. Dievs, nedod grīslītim

Baltis ziedis noziedēt!

Dievs, nedod atraitnim

Noņemt manu vainadziņu.
Sal. 247. M. Upmale.

58. Dievs to zina, Dievs to

zina,

Kur tie kungi naudu

ņēma.
Ne tie ara, ne ecēja,
Ne stādīja apīnīšus.

J. Jurķis.

59. Diezgan man gaudu

dziesmu,
Pati gaudi nedziedāju;
Pati gaudi nedziedāju,
Negaudinu bāleliņu.

J. Jurķis.

60 Dika, dīka avetīna,
Trīs sprodzīnas mugurā:
Viena cindu, otra zeķu,
Trešā baltu villānīšu.

J. Banazis.

61. Divi bija, divi bija,
Kas miedziņu negulēja.
Akmens brāļa maltuvē,
Ūdens kalna avotā.

M. Upmale.

62. Dod, māmīna, kam do-

dama,
Nedod mani lejmiekaim,
Lejniekam zuvu smaka,
Nevarēju klāt gulēt.

J. Banazis.

63. Dod, māmīna, kam do-

dama,

Nedod mani 'lejniekam!
Neba dižas vainas dēļ
Lejnieks savu sievu kūla.

Siļķi galvu nolauzusi,
Kāīīnā skaitīdama.

J. Banazis.

64. Dod, māmīna, kazas

sieru

Jele vienu gabaliņu,
Lai puisīši pakaļ skrēja
Kā āzīši brēkādami.

J. Kļava.

65. Dod. māmīna, meitiņām

Sīkstus linus, baltu villu!

Sīksti HmiL, balta villa

Cel pūrīnu augstumā.
Sīkstus linus, bāleliņi,
Pa saujām, griezieniem,

Ne no lūka nodarām
Es pūrīnu piedarīju.

J. Jurķis.

66. Dvi puišeli krogā dzēra,
Nav ne graša kabatā.

Dvi meitīnas garām gāja,
let pie loga skatīties,
Ko tie ēda, ko tie dzēra,
Ko tie abi ieJījās.

J. Banazis.

67. Duls bērītis, lauku pieri,
Mans jājamis kumeliņš.

Smuka meita, baltu muti,

Mana jauna līgaviņa.
J. Jurķis.
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68. Dzērājs vīrs nebēdāja

Nevienā vietiņā:

Kur aizgāja, tur dzīvoja,

Kur pakrita, tur gulēja.
J. Kļava,

69. Dzēris biju, kritis biju

No labā kumeliņa.

Bij zemīte, kas saņēma,

Kas laudiim jārunā?
J. Kļava.

70. Dzeru pilnu, dzeru pusi,

Tāpat teica dzērājīnu;
Labāk dzēru itin pinu,

Lai patiesi dzērājīns.
J. Kļava.

71. Dzied', gavill, tautu meita,

Mana būsi vakarā.

Tu vēl pati nezināji,
Man māmīna pavēlēja.
Man māmīna pavēlēja
Šo naksniņu pārgulēt.
Ja gullēsi šo naksniņu,
Tad gulēsi visu mūžu.

Negulēsi šo naksniņu,
Negulēsi visu mūžu.

Pie priedītes tev gulēt,
Ne pie mana augumiņa.

J, Banazis.

72. Dzied, meitiņa, nevelc

gari,
Uz novada stāvēdama:

Novadāmi div dēlīnii,
Nevienami līgaviņas.

J, Banazis.

73. Dziedat, meitas, manu

dziesmu,
Ņemat mani palīgā,
Sienat manu kumeliņu

Zaļa zīda pavadā.
Ja diedziņu pušu rāva -

Klēti sprundžu iemauktīni.
j. Jurķis.

74. Dziedat, meitas, vienu

dziesmu,

Kas vienāji pulcināji:

Viens tevīnis, māmuliņa,

Viens darbina devējīnis.
J, Banazis.

75. Dziedāju, dziedāju,
Paliku klusa,
Pietrūka dziesmiņu,

Sadila mēlīte.

J. Jurķis.

76. Dziedāt vien es dziedāju,

Nemācēju -gavilēt,
Lūdzu savus jaubrāilīšus,
Lai par mani gavilēja.

J, Banazis.

77. Dziedi, meita, ko tu gaidi,
Vai tu savu nāvi gaidi?

Aties nāve nezināma,
Paliks dziesma nedziedāta.

J. Jurķis.

78. Dziesmu dēla jūs, ļautiņi,
Neturati ienaidīnu.

Tā dziesmiņa sen dziedāta,
Ne tā mana piedziedāta.

J, Banazis.

79. Bit, kur gribat, meža sargi,

Es par jums nebēdāju,
Lai es savi jauni padi
Ozoliņa kārti cirtu.

J. Bernāts. J. Vīksne. 2. Pūķis.

80. E kur skaisti meitas dzied

Priežu, egļu kamībarī!

Bitīt' nesa saldu medu

Ar ozola kanniņām.

J. Jurķis.

81. Es apmetu zīda diegu
Gar to suitu istabiņu,

Lai tā man neizbēga,
Sen lūkota līgaviņa.

M. Upmale.

82. Es, ar kungu runādams,

Diegus bāzu azotē.

Lai izgāja kunga dusmas

Par diedziņa galiņiem.
J. Jurķis.

83. Es atradu māsiņai

Tautās pilnu dzievāšanu:
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Piecas vardes, rutku lapas,

Kliba kaza laidarā.
J. Kļava.

84. Es būt cirtis to kociņu,
Būt' tam simtu atvasīšu;

Es grib' ņemti to meitiņu,
Kaut tai simtu iiedzējīnu.

J. Jurķis.

85. Es dziedāju diezgan labi

Puisi ts mani izmēdīja.
Dievis zina, kā dziedās
Paša puiša līgaviņa.

J. Jurķis.

86. Es gan zinu, es gan zinu,

Kas māsīnas pūrīnā:
Zilas bantes, zaļas bantes,
Maza bērna cepurītes.

J. Vīksne.

87. Es izslaucu baltu kazu

Melnā kriju vācelē;
Sieru sēju, puišiem devu,
Lai tie mani izprecē.

K. Pelnene.

88. Es māmīni viena meita

Kā dzeltēna linu sauja.
Ik dienīnas tautas jāja,

Kā lagzdāji riekstu rautu.

M. Kaupelis.

89. Es māmīni viena meita

Kā zālīte žagaros;
Ik dienīnas tautas nāca

Kā lazdā riekstu raut
J. Banazis.

90. Es mežīna vīrīns biju,
Man pumpuru cepurīte.
Pie pumpuru cepurītes,

Vajag skuju mētelīša.

J. Jurķis.

91. Es nedzeršu, tu nedzersi,
Kas to kroga alu dzers?

Es nejemšu, tu nejemsi, ļ
Kas tās ciema meitas jems?

J. Banazis.

92. Es neietu pie tā puiša,
Ja es vīra nedabūtu:

Īrijas asis garuma,

Vēders šķūņa Lielumā.
J. Banazis.

93. Es nemestu tai ciemā

Savas vecas pastaliņas:

Tai ciemā sllilnikas meitas,
Staigā ausis nolaidušas.

J. Banazis.

94. Es nemestu tai sētā

Savas vecas pastaliņas:
lai sētā slinkas meitas,

Netikusi saiimeniece.

J. Banazis.

95. Es novedu dziesmu pūru

No kalniņa lejīnā;
Būs man laime dzievājot,
Velšu dziesmas kalniņā.

J. Jurķis.

96. Es paņēmu jūras meitu,

Lielas mantas gribēdams:

Siļķu muca, mencu muca,

Mušu rinda pakaļā.
J. Kļava.

97. Es par kungu nebēdāju,
Lai es muižu ieraudzīju.
Es piesēju kunga dusmas

Pie vārtiņu stuburīna.
J. Jurķis.

98. Es piedzēris kā viicīns,
lekrīt' kārklu krūmiņā.

Saka meitas paiedamas:

„Vai šādam še gulēt?
Ne tam cimdu, ne cepures,

Ne vairs gudra padomīna."
J. Banazis.

99. Es, pādīti dīdīdama,
Kules speru pabeņķē,
Lai neauga mana pāde

Kungu kuļu nēsātāja.
J. Jurķis.

00. Es pādīti dīdīdama,
Matus metu pagultē,
Lai mani pādīti
Prātīnis auga.

J. Vīksne.
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101. Es redzēju vecu puisi

Krūmos suni seglojot:
Liepas segli, lūku kāpšļi.
Veca striķa iemauktlni.

K. Pelnene.

102. Es redzēju vecu puisi
Sēdam elles malīnā;

Garām gāju, sper' ar kāju
Lai krīt elles dubenā.

K. Pemene.

103. Es savami kumeļam!
Krustis ceļu sienu pļāvu.
Kad es jāju, kad es braucu

Krustis ceļu vien tecēja.
J. Banazis. M. Kaupelis.

J. Kļava. A. Alļis.

104. Es savām mājīnām
Labu devu vakariņu.

Ja to labi nesaņēma,
Lai saņēma svēta Māra.

A. Silenieks.

105. Es savi pādīti
Pusrubli došu,
Lai mana pādīte
Pusgadu staigā.

J. Banazis.

106. Es šķitos uzaugam

Purenīna sagaidīt.
Sagaidīju vīrekstīnas,
Nekam lieti nederēja.

J. Jurķis.

107. Es tev saku, mans brālīti,
Neprec sievu baznīcā!
Daži labi mātes meiti

Tapinātas vilnainītes.
M. Kaupelis.

108. Es uzaugu smuka meita

Vazdiķīšus dēstīdama.
Tam puisim mani jemt,
Kam vazdiķu cepurīte.

J. Banazis.

109. Es uzliku Jānīšam

Zaļozola vainadziņu,
Lai Dievs doda Jānīšam
Labas bites ozolā.

J. Jurķis.

110. Enā labi, ēnā labi,
Kas ēnā maizi deva?
Māte laba, māte laba,
Kas dod māti visu mūžu?

J. Jurķis.

111. Gana agri es cēlos,
Mīļš Dievīns vēl jo agri.

Ko, Dievi, tu cēlies,
Kā tev agri vajadzēja?

J. Jurķis.

112. Gana bija meitu māte,
Savu meitu pušķojusi:
Deguntīnu izdrāzusi,

Lūpas biezas atlikušas.
J. Daizis.

113. Ganīdama nolūkoju
Tautu dēla tikumīnu,

Kuru vagu tas izdzina,
Rauga blusu cepurē.

M. Upmale.

114. Gāju ceļu, dziedādama,
Kā cielava dancādama,

Pār galvīnu mētādama
Visas ļaužu valodīoas.

J. Jurķis.

115. Grib. kundzīnis tā sēdēt,
Kā saulīte debesīs.

Kur kungam zelta krēsls,
Kur sudraba sēdeklītis?

J. Jurķis.

116. Gribēj 1
bite medu sūkt

No ozola lapiņām
Gribēj' meitas (S. ļaudis)

man atņemt
lemīlētu tēva dēlu.

Nevar bites medu sūkt

No ozola lapiņām;
Nevar meitas (S. ļaudis)

man atņemt
lemīlētu tēva dēlu.

J. Kļava. A. Silenieks.

1.17. Grūti bija mūs' māsīui

Virāt eņģu duretīnas;
Nu aizgāju, nu atradu

Izceļamas, ieceļamas.
J. Kļava.
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118. Grūti pūta kumelīns,
Puiša gadus kalpodams.
Cik naksniņu galviņā
lemauktīnus skandināja!

J. Banazis.

119. Gudra bija vāverīte,
Gudri bērnus audzināja:
Pati brida dziļus dubļus,
Bērniem laipu lipināja.

J. Banazis.

120. Guli, guli, meitiņa

Maigo miedziņu!

Klaudzēs pūrīns,
Pa silu vedot.

J. Jurķis.

121. Guli, guli, tēva dēls,
Saule lēca kājgalā.
Tālab tavis kumelīnis

Pavasari skujas ēd.

M. Upmale.

122. lenākušu ogu rāvu

Uzaugušu meitu ņēmu.

lenākusi oga salda,

Uzaugusi meita gudra.
K. Pelnene.

123. lestādīju ievu krūmu

Pie lodziņa dārziņā.

Es dziedāju istabā,
Lakstīgala ievājā.

J. Jurķis.

124. levas ziedi smaržii labi,
Ne bitēmi medu sūkt;

Jaunas meitas dančiem

labas

Ne grūtaini darbinām.

J. Kļava.

125. Ik dienīnas ganos gāju,
Ik svētdienu baznīcā:

Aiz laiskuma ganos gāju,
Aiz skaistuma baznīcā.

J. Kļava.

126. Ik svētdienas dziedāt

gāju,

Kroga galda galina.
Izdziedāju rudzu pūru,
Par vienaim graudiņam.

J. Jurķis.

127. Izaud man, māmuliņa,

Baltu puķu viltlainīti!
Kam tu mani apsolīji
Purenīna dēliņam.

J. Jurķis.

128. Izmīstiju linu riju,

Nav man spaļu nesējīua.

Nāc, brālīti, spaļu mestu,
Došu linu nēzdaudzīnu,
Sola linu nēzdaudzīnu,
ledod raibu kaķēniņu.

J. Banazis.

129. Izmīstīju liinu riju,
Nav man spaļu nesējīma.

Nāc, ciemīni, spaļu nestu,
Došu raibu nēzdaudzīnu;
Došu raibu nēzdaudzīnu

Par rijīnas tīrīšanu.

J. Banazis.

130. Jauna meita kājas āva,

Rītā agri celdamās.

Dod, Dievī, man satikt

Jaunu puisi cēlājīnu.
K. Pelnene.

131. Jauna vīra kumeliņu

Pie mietiņa nesieniet,
Sien pie zaļa ozolīna,
Lai rīb zeme dancājot.

J. Jurķis. J. Banazis.

132. Jauni puiši, jaunas meitas,

Tīrījieti celmalliīnas!
Te jāj Dievs, te brauc

Laima,

Pakrīt Laimas kumeliņš.

J. Jurķis.

133. Jānis gāja ar Jēkaupu

Kalnīnāji lielītiesi,
Jānis savu siena kaudzi,

Jēkaups savu rudzu

kaudzi,
Miķēlītis nosasauca

Auzu kaudzes galināji.
J. Banazis.

134. Jo tai ievi balti ziedi,
Jo tai mellas ogas auga;

l
N

I
1
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Jo tai mati daiļas meitas,

Jo tai daiļi znoti nāca.

J. Banazis.

135. Jūrā gāju mantas gūt,

Rokā nesu dvēselīti.

Jūras manta gan bij dārga,
Vēl dārgāka dvēselīte.

J. Vīksne.

136. Jūs, puišeļi, nezināti,
Kā jālūdz meitu māte:

Cepur', cimdi padusē
Alus kannas rocīnā.

J. Banazis.

137. Jūs. sieviņas, savas mēles,
Saveriet diedziņā,
Savērušas diedziņā,
Pakariet skurstienā.

J. Jurķis.

138. Kad es biju jauna meita,
Bez tabāka nestāvēju:
Šim pīpīna, tam pīpīna,

Kas gabalu vizināja.
J. Banazis.

139. Kad es biju jauna meita,
Es visādi pelnījos:
Gāju gaiļus rūnīdama,
Tabāoiņu pelnīdama.

J. Banazis.

140. Kad man tiktu, es piecirstu
No smilgām vezumtīnu.

Kad man tiktu, es apņemtu
No bajāra līgaviņu.

J. Jurķis.

141. Kal kaldams, kalēji,
Kal iņan dzelža kamani-

ņas!

Akmiņaina ta zemīte,
Kur aug mana līgaviņa.

J. Jurķis.

142. Kalnā leju iestāvēju,
Ar tautieti runādama.

Viņš teic savu tēva zemi, ;
Man žēl savas māmuliņas.

J. Banazis.

143. Kalpa puiši klēti cēla,
Dzīrās ņemti līgaviņu;

Kaza klēti lizdancaja,
Ne kalpina līgaviņa.

K. Pelnene.

144. Kas bij rijas kūlējīns,
Lad kul riju dziedādams;

Kas bij miega gulētājs,
Lai gul miegu raudādams.

J. Jurķis.

145. Kas, grīslīti, tev vēlēja
Ņemt ābeles meitenīti?

Tev bij ņemti niedras

meitu,

Kas tev līdza locījās.
, J. Jurķis.

146. Kas kaitēja mūs' kungam
Ozoliņa muižīnā?

Visapkārt liepas auga,

Vidū muižas ozoliņi.

J. Jurķis.

147. Kas kaitēja mūs' kungam

Spilvenos negulēt?
Pats gulēja spilvenos,
Dzird arājus dziedājām.

J. Jurķis.

148. Kas kaitēja sēņu māti,
Tai meitiņas ātri prec;

Piektdien dzima, sestdien

auga

l Svētdien jāja precinieki.
A. Silenieks.

149. Kas kait zēnu māmiņai

Tai meitiņas drīz uzauga

Piektdien dzima, sestdien

auga,

Svētdien jāja precinieki.
A. AUis.

150. Kas kazīni lapu liedza,
Kazi lapa piederēja;
Kas puisim meitu liedza,
Puisim meita piederēja.

J. Jurķis.

151. Kas piedzēris Dievu lūdza,
Tas Dievinu kaitināja.
Kas es biju piedzērusi,
Es pātaru neskaitīju.

J. Banazis.
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152. Kas šī zeme par zemīti

Ka ziediņi neziedēja?
Es atvedu saujiņā
Savas zemes purenīšus.

Citam zieda zīļu spārni,
Citam raitu rit enīsi.

J. Jurķis.

161. Kādus ērmus es redzēju
Tai svešā zemītē!

Visti pupi, cūkl ragi,
Aunam sedli mugurā.

Ž. Pūķis.

162. Kādus ērmus es redzēju

J. Kļava

153. Kas tur rībina

Uz istabiņu?

Ķekatas dancina

Savus kumeliņus.

Apkaltas kājīnas,
Līdz zemi krētes.

Svešajā zemīte!

Aunam galva poda vira,
Ledus dega ugunī,J. Banazis

Sūra zupa, jēla gaļa,

Auzu maize necepusi;
Cūkai ragi, vistai pupi,

Akmeņam kājas, rokas.

154. Kas var liegt vējiņam,

Rožu krūmu vēdināt?

Kar var liegt puišeļam
Jaunas meitas bildināt?

J. Kļava.J. Kļava

155. Kas var visas straujas 163. Kādus divus es redzēju
Tai svešā zemītē:

Cūki ragi, visti pupi,

Akmeņam kājas, rokas.
Uz akmeni malku cirtu,
Straumē kūru uguntiņu.

upes

Bez laiviņas pani iet,
Tas var meitu nolūkot,
Kumeļa sēdēdams.

J. Banazis.

156. Kas var visas rīta
L. D. 26028. M. Upmale.

zvaigznes 164. Kādus ērmus es redzēju
Tai svešā zemītē!

Ozols auga, zari dega,
Gailas dzied galotne.
Cūki ragi, visti pupi,
Aunam sedli mugurā.

Vakaraji izskaitīt?

Kas var meitu nolliukot,

Kumeļa sēdēdams?
J. Banazis. J. Kļava.

157. Kas ziedēja zirņu ziedu,
Kas magoņu daiļumīnu?
Brālīts zied zirņu ziedu,
Es magoņu daiļumīmu.

J. Jurķis.

1.65. Kālabada tam galdam

Līkas kājas apakšā?
Ar maizīti nolīkušas,
Ne ar zeltu, sudrabīnu.

A. Silenieks.

158. Kar, māmīna, šūpulīti,
Kar laukā vējiņā;
Ja tu pati nepatapii,

Vējīns man palīdzēs.

M. Kaupelis, J. Vīksne.

166. Kālabada tev, māmīna,
Atzalaini lini auga?
Kam piemīzi linu druvu,
Linam galvu turēdama?

J. Banazis

159. Kāda dzīve cīrulim,

Tāda mūsu māsiņai:

Cīrul's tupa uz akmeni,

Māsa zvirgzdu kalniņā.

J. Jurķis.

167. Kārkla vīzes, kankarīši,
Tie maizītes pelnītāji
Kunga svārki, zābaciņi,
Tie naudīnas turētāji.

J. Kļava

160. Kadi raksti neziedēja

Jaunas meitas pūriņā? J. Jurķis.
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168. Kļavas lapa lielījās 175

Vīru nest par Daugavu;
Tautu dēls lielījās
Tautu meitu aizdziedāt.

Kur tu, nieka kļavas lapa,
Vai tu vīru pārnesīsi?
Kur tu, nieka tautu dēls,
Tautu meitu aizdziedāsi?

J. Atteka.

169. Knopē mani, māmuliņa,

Sudrabīna knopītēm, jyy
Lai es augu tieva gara,

Saimenieka dēlīnam.

J. Banazis.

170. Ko es biju sariebusi

Savi balti māmuliņa,
jyg

Ka tā manas viilainītes

Baltu diegu appušķoja?
K. Pelnene.

171. Ko es biju sariebusi

Savi veci māmulīni?

Sola mani tālu dota,
Sola žēli neraudāta.

J. Daizis.
179

172. Ko, kumīnas, darīsim!?

Lapsa pādi paguvusi.
Metīslimii simtu mārku,
Vadosimi sev pādīti.

J. Kroģis.

173. Ko lielies tu, puišeli,
Kas jel tevis nepazina?

ļBO
Viens krekliņš mugurā,
Otrs pirtes lodziņā.

J, Banazis.

174. Ko, puišeli, tu domāji,
Maukdams manu gredzen-

tiņu? 181

Vai domāji citu pirkt,
Vai saukt mami līgavīnu?

„Žēl man bija citu pirkt,
Kauns saukt savu līgaviņu.

Pametīšu visu kaunu, 182

Saukšu savu līgaviņu;
Saukšu savu līgaviņu,
Pirkšu zelta gredzentiņu?"

J. Jurķis.

Ko smejies tu, puisīti,

Tev jau visu zobu nava.

Ej uz Rīgu zobus pirkt,
Piecu mārku gabalā.

J. Jurķis.

Kosa pļava, kad nopļauta,
Vēl košāka, kad sagrābta;

Vēl jo koša, jo ražena

Kad samesta kaudzītē.

J, Banazis.

Koša tēva meita biju,
Koši sevi turējos.

Neturēju melnu galdu,
Ne gružainu istabiņu.

J. Banazis.

Koši dziedu, gavilēju,
Es gan zinu, še nav mana:

Es gan zinu, še nav mana

Ne šai Nīcas novadā.

Man atbrauks no leitīšis

Sešis bēris kumelīnis,
Četris kaltis ritentīnlis!

K. Pelnene.

Dziedu droši, gavilēju,
Es gan zinu, še nav mans

Man atbrauca no leišiem

Sešis bēris kumelīnis;
Sešis bēris kumelīnis,
Četris kaltis riitentmis.

M. Kaupelis.

Košs sarkans ābolīns,
Tārpīns vina serdi grauž.
Košs dižans tēva dēls,
Suns tu būsi dzīvodams.

L. D. 12285, 11. K. Pelnene.

Kripu krāpu zābaciņi

Jauna vīra kājīnāji.
Pastaliņa klausījāsi,

Pabeņķēji gulēdama.
J. Daizis.

Krīt zemē, pūst zemē

Mana caunu cepurīte,

Ka nenāca tā meitīna,

Kura tika pratinām.

J. Jurķis.
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183. Kumeliņi, rapainīti,
Tev tecēt, man sēdēt,

Tev bij manas bruņas nest,
Manu skaidru augumiņu.

2. Pūķis.

184. Kungam gara cepurīte,
No bālīna naudas prasa.

Ber, bāli, pilnu sauju,
Dievs atdos, dzīvājot!
Kungiem laba šī vasara,

Ne maniem bālīiniiem.
Cik noklāja kunga galdu

Caunītēm, vāverēm!

J. Jurķis.

185. Kuplas nātres apaugušas
Dārzā jaunu ozolīnu;
Vecas meitas apstājušas
Manu jaunu bāleliņu.

J. Kļava.

386. Kuplākam ozolam

Viena zīle galīnā;
Lepnākam tautietim_
Vieni svārki mugurā.

A. Silenieks.

187. Kur bij veikla māmuliņa,
Tur ražena mājas dzīve.

Kur jau kāda netiklīte,

Guļ darbīnis aizkrāsnē.

J. Jurķis.

188. Kur, brālīti, acis liki,
Kad lūkavi līgaviņu?
Kad pārvedi sētienāji,
Snauž pirmājii vakarā.

J. Banazis.

189. Kur dziedāji, lakstīgala,

Ka es tevi neredzēju?
Kuplajājii bērzināji,

Zaļajāji krūimīnājii.
J. Banazis.

190. Kur, kūmīnas, braukājati,
Nosvīdušiis kumelīnis ?

Braukājami baznīcā,

Pādei vārdu meklēdami.
J. Kroģis.

191. Kur, pelīte, tu tecēsi?

— Es tecēšu pirtes kurt.

Vai tev dūmi nekūpēs?
— Palīdīšu pa zemīti?

Ko ēdīsi pa zemīti?

— Sīkus, mazus kukai-

nīšus

Vai tev sirdi nespiedīs?
— Es uzdzeršu saldu

pienu.

Kur dabūsi saldu pienu?
— lelīdīšu kambarī.

J. Banazis.

192. Kur tu biji, alutiņi,
Tur es ari gadījos:
Pār kalmīmiu pārtecēju
Ar basām kājiņām.

L. D. 19700. J. Banazis.

193. Kura dziesma man patika
Dvi reizīnas padziedāju;

Kura meita man patika,
Dvi reizīnas bildināju.

J. Banazis. J. Kļava.

194. Kura laba dziesma bija,
Divas reizes nodziedāju.
Kura laba mātes meita,
Divkārt zirgu nosveidēju

J. Jurķis.

195. Kurš kocīns ziemu zēla,

Tas vasaru nelapoja.
Kas otram ļaunu vēla,

Tas pats labu neredzēja.
J. Kļava.

196. Kurš puisītis zirgu glaud,
Tas glaud savu līgaviņu.

Kurš puisītis zirgu sit,
Tas sit savu llīgavīnu.

J. Jurķis.

197. Kūmas naudu sametuši,

Nu metiet, liecinieki!

Nu metiet, liecinieki,
Par ēdumu, par dzērumu

J. Jurķis.

198. Kūmī, tava istabiņa

Trīs dienīnas neslaucīta;

Es, pādīti dīdīdama,
Sātiņos zirnākļos.

A. Cukurs.
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199. Kviešiem ira smalka zāle, 208

Puišiem gudra valodīna.

Kas var kviešus izravēt,
Kas var puišus aizrunāt?

Lai bij grūti, kam bij
grūti,

Grūt' bij rudzu pļāvējam:
Lieli rudzi, karsta saule,
Tērauds koka galīnā.J. Kļava.

J. Banazis.
200. Labāk jemu piržu sievu

90Q
Nekā lielu kāsētāju:

M Lai bij grūti, kam bij
grūti,Pirža lauku pārtecēja,

Kāsētāja nevarēja.
Grūt' nabaga ģēgerim:
Simtiem stirnu dienā šāva,
Nevar kungus piepildīt.
Citi vīri sienu pļāva,

J. Banazis. J. Kļava.

201. Labāk man puikam būt,
Ne meitfni malējīni!
Es mācētu daiļi jāt,

Mīļi lūgt meitu māti.

Oēģer's taurē eglienā;
Citi viri sienu krāva,

Oēģer's skuju vezumīnu.

Raud sieviņa, mauj go-
M. Upmale.

202. Labāk mani vējš locīja
Ne dzērāja pātadzīna.
Vējš locīja, nenolauza,

sniņa

Pie ta skuju vezumrma.

K. Pelnene.

Dzērājs grāba, tas nosita. 210 Lai dreb lapas, kam dreb
J. Banazis. lapas,

203. Labāk manu iesalīnu

Būt' cūciņas saēdušas,
Nekā manu alutīnu

Bez dziesmām izdzēruši

Liepi lapas nedrebēja;
Lai tur naidu, kas tur

naidu,
Meita naidu neturēja.

J. Banazis. J. Kļava.

204. Labi ļaudis, laba zeme,
Lai rauj jupis, ko raudams,
Dzērējīnu tas nerauj:Labi mani pamielava:

Sēņu zupu strubinava

Ar kadiķu karotēm.

Grāvju grāvjus izbradājis,
let mājās dziedādams.

J. Kļava.
J. Kroģis.

212
205. Labrīti, Dievs palīdz,

Lazda, lazda, riekstu,

riekstu,

Ai, ābele, āboliņu!

Vēl man mazi bāleliņi,
Riekst' āboillu ēdējlni.

Tā pirmā valliodīna.

Apķerties, mutes dot,
Tā pirmā mīlestība.

K. Pelnene.
M. Kaupelis.

206. Labvakaru, bāleilī, 213
Man puķīte kamanās;
Man puķīte kamanās,

Pupu ziedi pūriņā.

Leiši, leiši mani brāļi

Garām manu sētu brauca.

Ja iekšāji nenāksiti,
Mūžam leiši paliksit.

J. Jurķis. J. Banazis.

207. Lai apēda vilki kazas, 214

Es ganīju kumeliņus;
Kumeliņus ganīdamiis,
lekūlos naudiņā.

Leitis kapa ozola,

Bite koda vēderā.

Jo tas leitis augstu kapa,
Jo tā bite sīvi koda.

J. Jurķis. J. Banazis.
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215. Lepni, lepni mūsu puiši,
Stāvi vācu deguntīni:
Divas brilles uzlikuši,
Neredz ciema zeltenītes.

J. Banazis.

216. Stulbi lepni mūs' kun-

dzīni,
Augstiem vācu deguniem
Divas brilles uzlikuši,
Neredz brāli arājīnu.

J. Atteka.

217. Lūdzat, meitas, man dzie-

dāti,
levedīšu puķītēs.
Zied puķītes trejis ziedis,

Deviņām! lapīnāmi.
J. Banazis.

218. Līka lapsa tauri pūta,

Kalnīnā stāvēdama;
Vilka stumbris klausījāsi,

Cepurīti noņemdamis.
J. Daizis.

219. Līka lapsa tauri pūta,

Kalnīnā stāvēdama;
Ciema stumbris klausījās,
Cepurīti nosajēmis.

J. Bernāts. J. Banazis.

220. Lustīg' tēva meita biju,

Vēlīg' dēla līgaviņa;
Lustīgs mani uzaudzēja
(J. paudzēja)

Vēlīgs mūžu dzievināja.
(.1. U. fcātrsināja).

J Jurķis. J. Banazis.

M. Upmale. J. Upmale.

221. Ļaudis pēla to meitiņu,
Es sedloju kumeliņu.

Dod. Dievī, visu labu,

Ko tie ļaudis nicināja.
J. Jurķis.

222. Magis, maģis zvirbuilitis

Kaņepīti kustināja,
Mans bālīns kā ozols

Nedrīkst meitu bildināt.

J. Kļava.

223. Mana balta māmuliņa,
Vai tev manis žēil nebija?
Šūpavusl, lolavusi,
Dod tautās! vārdzinātu.

J. Daizis.

224. Mana mīla saiimeniece,
Ļau man dienu kasītiesa!

;
Kad es dienu kasīšosi,
Es nedēlu uzdzievāšu.

J. Daizis.

225. Man dziesmiņu nepie-

trūka,

Jeb jo gara vasarīna;

Man blij dziesmu vācelīte

Ābelīšu dārzīnā;
Ik dziesmiņu izdziedāju,
Ik satinu kamolā.

J. Banazis.

226. Man izauda māmulīte

Dancājamus lindraciņus,
Ar zirnājis apmetuši,
Ar pupājis ataudusi.

K. Pelnene.

227. Mājās eimu, mājās teku,
Kas jel mani mājās gaida?
Saule gaida sētienāji,
Mēnestīmis pavārtē.
Tautu dēls, dūņu vepris,
Tas jau manis negaidīja:
Tas jau bija iesaracis

Līdz ausim! midzenī.
J. Banazis.

228. Mākulītli Dievīns māca,
Nemākuli māmuliņa;

Nemākuli nevarēja
Ar' māmīna izmācīt.

J. Jurķis.

229. Mārtiņs labs vīrs

Tiltiņu taisa,

Katrīnas mīžīnas

Apčurināja.
J. Banazis.

230. Māte mani rātin rāja,
Ka es liela dziedātāja.
Ko, māmīna, es darīšu

Savi labi līksmi dabi?
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Vai es savu līksmu dabu ;
Ūdenī slīcināšu?

J. Jurķis. J. Banazis.

231. Meitu dēļ, māmulīna,
Tu nevāri kāpostīnu!
lelej pienu bjodīnā,
Lai meitiņas skaistas auga.

J. Jurķis. ;

232. Meža gals, mazs_ ciiemīns,

Bet raženi turējās.
Visas mazas meitenītes

Staigā zīļu vainagos.
Visi mazi puišelīši

Staigā cauņu cepurēs.

Visi mazi kadeģīši
Zelta ziedis noziedēja.

J. Banazis.

233. Meža, meža, es meitiņa,

Es pēc meža ilgojos.
Es nebiju ieradusi

Klajīnā gavilēt.
M. Upmale.

234. Miga, miga vien' actiņa

Līdz aizmiga abi divi,

Viena gauži miega pilna,
Otra pilina asariņu.

J. Kroģis.

235. Migla, migla, rasa, rasa,

Tu man laba nedarīji:
Miglā man govis zuda,
Rasā mirka villainīte.

J. Jurķis.

236. Mirdzi, mans vainadziņš,
Caur deviņis glāžu logis;
Vedīs mani tautiņās

Par deviņi novadīni.

M. Upmale.

237. Mīla mūsu īstenība,
Neba mūsu daudzi bija;
Neba mūsu daudzi bija:
Trīs trešā desmitā.

A. Silenieks.

238. Muižlu māte priecājās,
Meitiņām piedzimstot:
Ada meitas, raksta meitas,
Muižļu māti dzives gali.

J. Jurķis.

239. Mūs' brālītis negribēja
Šo vasaru precēties.

Meitu māte ziņu sūta,
Nevar meitu savaldīt;
Nevar meitu savaldīt

Dvi laužotis iemautīnis.

J. Banazis.

240. Mūs' mazāmi māsīnāmi

Zelta griezti gredzentiņi,
Tām atgāja precinieki
Pakavotis kumeilīniis.

K. Pelnene.

241. Mūs' māsiņa piesarkusi
Kā sarkana brūklenīte;

Tautiņās nobalēj'si
Kā dzeltāna kļavas lapa.

J. Banazis.

242. Nav neviena tāda vīra,
Alutīua vecumīnu;

Ronis alus piedzemot,
Paliek alus nomirstot.

J. Banazis.

243. Nava ogu, nava riekstu

Mana ceļa malīnā.

Ko nesīšu, sērst iedama,

Mazajam bālīnam ?

J. Jurķis.

244. Nāc pie manis, tautu

meita,
Mūžam badu neredzēsi:

Ciemā ceplis, mežā malka

Rudzi Rīgas spīķeros.
J. Kļava.

245. Ne pret 'kalnu upe tek,
Ne pie brāļa māsa iet;
No kalniņa upe tek,
Pie tautieša māsa iet.

J. Kļava.

246- Nedod, Dievs, neliec,

Laima,

Kaimiņos arājīnu!
Ik dienīnas zemi dala

Ar maniem brālīšiem.
M. Upmale.

247. Nedod, Dievs, vītolam,
Baltis ziedis noziedēt!
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Nedod, Dievs, atraitnim, Man pašai saderēts,

Noņemt manu, vainadziņu. Es tik tevi kaitināju.
Sal. 57. M. Upmale. A. Silenieks.

248. Nāk rudens, lapu laiks, 256. Nepļauš' miežus rasīnā,
Nāk meitām baiļu laiks; Vēl man laika saulītē;
Krīt lapiņa čabēdama, Neieš' jauna tautiņās,

Skrien meitiņa drēbē- Vēl man laika mūžiņā.

dama. J- Banazis.

J. Kļava. 257. nevadāti,

249. Rudens nāca, lapas bira, Mumis tādas nevajaga,

Mūs' māsiņas gauži raud. Dumpinieces, radinieces,
Birst lapiņas šūpodamas, Vecu katlu dalītajās.

let mašīnas raudādamas. J- Viksne
-

J. Kļava. 258. Nevienam ta nebija,

250. Rudens nāca, lapas bira,
Kā manām cūcīnām;

Jaunas meitas gauži raud. Pasi cuki sutas kurpes,

Krīt lapiņas griezdamās,
Suveniem zābaciņi

let meitiņas raudādamas.
J
- Jurķls- z" Fuķls '

J. Kļava. 259. Nevienam tādas meitas,

251. Ne tie visi vedējīni Kā tiem mūsu nāburgiem:

Ar zirgiem sajājuši.
Uz galdiem sēnes auga,

Cits ar lizi, cits ar kruķi, Uz beņķiem baravikas.

Cits ar pirtes bistaklītl. J
-

Atte,ka
-

Pats brūtgāna īsts brālītis 260. Nīcas muiža liela muiža,
Ar vecām mīstīklām. Nav neviena laba puiša:

J. Kļava. Citam bija kleinas kājas,
252. Nebēdāju linu kreklu, Citam kumpa muguriņa.

Kad man linu apkaklīte ; Kleinas kājas kalnā vilka,

Nebēdāju linu druvu, Kuimpumīns lejīnā.
Kad man linu arājīns. M. Kaupelis. J. Daizis.

j. Banazis. 261. Nīcas muižas veci puiši
253. Nebēdāju piekususi, Staigā ausis nolaiduši;

Priecājos nodarījusi. Kad ierauga jaunas
Piekust manas kājas, meiitas,

rokas, Sacel ausis kā (lemešus.
Mute mana nepiekusa; J. Daizis.

Kājas, rokas darbu dara, 262. No ritina agrumā
Mute darbu nedarīja. Kādu dziesmu dziedāsim?

J. Banazis. No ošiem, no kļavām,
254. Nedeg labi uguntiņa, No arāju ozoliem.

Kad nav laba kūrējīna; J. Jurķis.

Neiet labi man dzievāt, 263. No zemītes izziedēja
Kad nav laba līgaviņa. Sarkanais ābofns;

J. Kļava. ļvjo es mīlēju
255. Nedomā tu, puisīti, Savu maizes ārājīnu.

Ka es dziedu ierunās; J- Kļava.
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264. Nopirkosi kumelīnu lelecis krūmā,
No Dievina garkājīnu. Tā tava muiža.

Visas upes bridin brida, J. Jurķis.

Daugavīnu pār! lēca. 273. Panāksnieki zuvis prasa,
J. Jurķis. Kur mēs zuvis dabūsim?

265. Nu projām aizgājuši Mūs' upētādas zuvis:

Mani balti bāleliņi, Četras kājas, balts vēders

Sudrabīnis vizējās
L Kļava.

Kumelīnu pēdīnās. 274. Palaid mani, māmuliņa,
J. Kļava. Brūklenīšu palasīt,

266. Nu zināms mans celms, Jtai es au^u

Nu i vārtu vērējīns:
Ka sarkana br^

Uz tautām mans celīns,
o__0

__ , . ' .ur IS
'

Brālis vārtu vērējīns.
275

'
gabalu es pazinu

J. Vīksne.
Meza sarga (K. malas)

līgaviņu:
267. Odīns kūla sav' mašīnu, ļsu strupu lindraciņu.

Pie kociņa piesiedams. Sēņu kuli mugurā.
Ai, lielais grēcinieks, j. jurķis. J. Kļava.

Ok ir visa nesejīna! 276. Pašņākdama es dziedāju.
J. Jurķis.

Pašņākdama gavilēju,
268. Ozoliņi, zemzairīti, Man pārsita dēla māte

Kam tu augli lejīnā? Ar mieturi deguntīnu.
Meitas zarus nolauzīja, M. Upmale. J. Kļava.

Cūkas saknes izrakņāja. 277. Pērc. tēvī, tādu zirgu,
Cūkas raka, tev rieb- Kur varēja seši jāt:

darnas, Tevs ar mati, bērns ar

Meitas sevi pušķodamas. . aukli,
J. Banazis. gs M sarvu ļīgavīnu.

269. Pa gabalu es pazinu, J. Jurķis.

Kur dzīvoja bārenīši: 278. Pie celmiņa piesienam

Visapkārt notekāts Baltu dzelžu zobenīnu.
Basajam kājiņām. Pie māsiņas atstājam

J. Vīksne.
Netikušu matēs meitu.

270. Pa gabalu es pazinu, J. Jurķis.

Kur nāk lepns tēva dēls:279. Pie māmiņas dzievādama
Gar zemīti kājas trina, Uzaudzēju šēperīti.
Augsti nesa deguntīnu. Ķad es iešu tautlnāsi,

J. Vīksne. Šēperīti līdzi jemšn
271. Pa gabaliņ es pazinu Ja būs pikta dēla māte,

Tautu dēla plāvumīnu: Uzraidīšu šēperīti:

Sarkanam! ābolam! Puču, puču, šēperīti,
Gali vien apkapāti. Dēlu māti mugurā.

J. Banazis. J. Banazis.

272. Padziedi, putnī, 280. Pieci brāļi, viena māsa,

Pavičaro, Pirksim zīļu vainadziņu,
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Rakstu krājums, 20. 5

Lai mašīna neraudāja, Es, -meitiņa, puišu dcl

Piecu kreklu mazgādama. Ne no krēsla nescēlos.

M. Kaupelis. J. Banazis. J. Kļava.

281. Pieci mieži, trīs apīni, 290. Puķe, puķe, roze, roze,

Kas par saldu alutiņu! Kam tu mani kaitināji?
Trīs kundzīni piedzēruši, Kad sapīkšu, tad noplūkšu,
Rīb zemīte dancājot. Aizpuškošu cepurīti.

J. Banazis. J. Banazis.

282. Plampis bija mans vīrīns, 291. Puķe, puķe, roze, roze,

Es plampīša līgavīna; Sen tu mani karināji.

Redz, kā daiļi piestāvēja Lai es gāju, kur iedams,

Plampim plampja līgaviņa. Tu zied' ceļa malīnā.
J. Kļava. J. Jurķis.

283. Plūcat rozes vasarā, 292. Puķīt' mana līgaviņa,
Ziemu rozes neziedēja; Saulīt' mana māmuliņa:

Smaidāt, prieki jaunumā, Puķītē ietinies,
Vecam prieki nesmaidīja. Saulītē sildījos.

J. Banazis. J. Jurķis.

284. Pļavā eimu, pļavā teku, 293. Pumpoti zābaki

Pļavas takus darināju: Misiņa pieši,
Visi mani pļavas taki Plānā izgāju

Sudrabāji vien mirdzēja. Pādīti dīdīt.

J. Banazis. A. Cukurs.

285. Prieki bija vīriņam, 294. Pupas, zirni, rācentīni,

Kad lustīga līgaviņa: Tie tīk mani; līgavīni:
Lai tas gāja, kur iedams, Nemaļami, negrūžami,

Šķietas pili pakaļā. Katlā vieni ieberami.
J. Banazis. J. Kļava. J. Banazis. J. Vīksne. J. Kļava.

286. Priedes koks, egles koks,
* Bernāts

-
M

' Upmale'
Abi vienu daiļumlnu: 295. Purinies, jauna vista,

Ziemu skujas nenosala Vecas vistas cekulā!

Vasarāji nenokalta. Kā tas koši piestāvēja,
J. Kroģis. Vecas vistas cekulīns.

287. Puisīts savu kumelīnu z
-

Pūkis
-

Kā puķīti darināja. 296. Pūš vējīnis, kur pūzdamis,
Sēd puisītis kumeļā Ziemelī vairāk pūta.

Kā meitīna vaiņagā. Vainā ļaudi, ko vainā,
J. Jurķis. Sērdienītes vien vainā.

288. Puišel', mani puišelīši, A- CukuTS- J- Banazis

Es puišeļu saimeniece. J- Klava-
Puišeļiem maizi devu 297. Pūt, vējīni, lēni, lēni,
Ka gavēņu sivēniem. Lai var rozes noziedēt!

J. Banazis. jā j tautieti lēni, lēni,
289. Puiši, suņi, meitu dēl Lai var pūru pielocīt.

Jūdzēm tek kājiņām. J- Banazis.
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298. Pūt, vējīni, lēni, lēni, 307. Rīitā agri cēlusies,

Ļauj šai zemi noziedēt; Trīs darbiņus padarīju:
Jāj, tautieti, lēni, lēni, Slaucu govis, vadu ganus,

Ļauj pūrīnu pielocīt. Kur' ugumi māsīnai.

A. Silenieks. J. Jurķis.

299. Pūta, pūtā, mellais gailis 308. Rītā _agri, rītā agri,

Sausā egles galonē. Uz tērauda kalejinu!

Tas nopūta meitu māti Man noluza atslēdziņa

Ar visām meitiņām." Pašai dziesmu vācelei.

J. Banazis. J- Jurķis.

300. Pūti, pūti, balodīti, 309. Rubenītis bungas sit

Vai tu manu bēdu pūti? Zaļa berza virsautne,

Pats tu pūti savu bēdu, Sīkus putnus traucēdams,

Savus bērnus barodams. Lai neēda pumpurīnus.
J. Jurķis. J- Jurķis.

301. Rakstītāja man' māsiņa,
310- gucavnieki man arami,

Nerakstīta nevalkāja;
Bartemeki

Kājautīna neapāva,
Nicenieku jauni puisi _

Ja rakstiņa nerakstīja. Apkampjam, bučojami.

J Jurķis
J
- K -aval-

-302. Rasa rozi noskaloja ' 31L Ķuc% auzas
:

tie labi
>

Visus zieda puteklīšus; Jie tik man kumeļam.

Es aizmirsu ļaunu vārdu, Nevaidams, neturams,

Labu vārdu dzirdēdama. manis kumeliņš.

J. Kļava.
J- Vlksne-

-p» v _
312. Runci, runci, lada pļiintu,

303. Razans mans pura vaks,
p , b

-

mļ ķ
Razans pura dubeņtms. Runcis plfatu aizlādāja,
Razanam tev dēlam

pe]es bĶ k J
Dos purinu vßMat. Pe|es bgrni pamukuši

,
.

i
Dziļajā alīna.

304. Rad, tautieti, savas klētis, j. Banazis.

Kur mēs mantu noliksim. 313> RunC īti<m tēvs nomira
Vaska bija pura_ vaks, Ziemas svētku vakarā.
Ātri kusa saulīte Visi taki norasāj si

K. Pelnene.
r nmC j§a asara m.

305. Rijnieks eda, j. Banazis.
dzēra

314, Sadziedam, līgojam,
Kroga galda galina Dzeltainās cielaviņas!

• Vejīns kula, putni eda
Nu pasāmi sava vaļa,

Liela kunga labibinu. Brāļii gul dienasvidu.
J- Jurkis- J. Jurķis.

306. Rībēj' Rīga, skanēj' Rīga, 315. Sakās kungi droši vīri,
Kas to Rīgu trīcināja? Nedrīkst vieni ceļu jāt:
Mus' balīna sešas masas. Sakāpuši kumeļos,
Tās pūrīnu kaldināja. Gaida manu bāleliņu.

J. Jurķis. .1. Jurķis.
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316. Satinuši manu pādi 323. Sieru, sieru, biezu pienu,
Pakulīnu rurnpučī. Šķidra piena nedodiet!

Še, pādīte, linu krekls, Tas klaudzēja vēderā,
Svied rumpuči aizkrāsnē. Jāņa nakti līgojot.

J. Daizis. J„ Jurķis. J. Kļava.

317. Manu pādi satinuši 324. Simts skalīnu man izdega,
Pakulīnu rurnpučī Kamēr pūru piedarīju.
Se, padīte, Ilmu krekls,

_

Ne skaliņš neizdega,
Svied rumpuči pabeņķe. Kamēr pūru izdalīju.

L. D. 18(R K. Pelnene. p; s purīniU piedarīju,

318. Saule rāja mēnestiņu, Ganos nagus pūšļodama,
Kam tas gaiši nespīdēja. Tautiņās izdalīju

Mēnestīnis atbildēja: Siltajā istabā.

„Tev dieniņa, man nak- J- Jurķis.

smīna; 325. Simtu putnu vēzi kūla,
Tev dieniņa ar ļaudim, Jūrmalā sanākuši.

Man naksniņa ar ūdeni." Ikkatram putniņam
J. Banazis. Vara pīckā rociņā.

319. Saule, saule, zeme, zeme, J- Jurķis.

Bez arāja nevarēja. 326. Sirmi zirgi, baltas krētes,
Arajīnis nevarēja, Sila smiltis putināja.
Bez laba kumeliņa. Aiz tā sila gabaliņa,

J. Jurķis. jur au,g ,marjs airājīns.
320. Saulīt' mazu gabaliņu —

M. Upmale.

Man notika tikumīnis: 327. Sīvi kungi sīvi soda,
Man pārtrūka kumeļam Nevar vairs izturēt.

Zaļa zīda pavadīna. Ar kungiem runādams,

Atgrožāju zelta grožu, Ledu bāzu kabatā,
Lai neskrēja eglienā, Tā lai kusa kunga div-

Lai skrej' tautu sētienā, smas,

Kur meitiņas daiļas auga. Kā tas ledus kabatā.

J. Banazis. J. Banazis.

321 Sen gaidīju tā vārdiņa 328. Skaista puķe, slikta

No baltā bāleliņa: smaka,

„Kultu, maltu, līgaviņa, To nesiešu vaiņagā.
Lai māsiņa pūru dara!" Skaista meita, slikta

Liec man vaļu, bālelī, slava,
Lai es savu pūru daru, To neteikšu balinām.

Tad es tevim vaļu došu J- Kļava.

Tautiņās lielīties. 329. Skaisti dzied ceļa vīri,
J. Jurķis. Kumeliņus sajājuši.

322. Sēdi, sēdi, ilgsēdīte, Mūs' māsiņa, zeltamīte,

Gaidi gaidi, zābakos! Tikko līdzi neaizgāja.

Man' brālīši zabakoti,
h Jurkis

-

Nejems tevi, ilgsēdīte. 330. Slinki gurķi tēva dēji,
L. D. 12302. j. Banazis. Kā mūžiņu nodzievas?

I
*.::

5-
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Čīkst jums zobi, maiz' 339. Stāvi stilM, kumeliņi,

ēdot, Līdz es tevi apsedlošu.
Grab kauliņi, staigājot. Staigā čakli, tautu meita,

J. Banazis. Līdz es tevi nolūkošu.

331. Smuks puisītis, daiļa rota,
L Banazis-

Kadeļ meitas tam negāja? 340. Svetījati, jaunas meitas,
Aiz lielā dzērumīna, Kamēr saule norietēja;

Aiz bargās valodīnas. Kamēr saule nosapēra

J. Jurķis. Sudrabīna pirtītē.

332. Snikerīti, dreimanīti,
_

M' Upmale
-

Nāc man līdzi tautīnās: 341. Sukādama, kulstīdama,

Tautām bija zemas dur- Pušu plešu linu sauju;

vi s
Ar tautieti dzievadama,

Nogāž manu vainadziņu, Pušu lauzu sav' sirsniņu

J. Banazis. A
-

Cukurs.

333. Spīdēj mans vainadziņš 342. Suni rēja, gaiļi dzieda,

Caur deviņis glāžu logis; Gaida mani pārejam.

Vedīs manu augumiņu Līgaviņa, niķu pūce,

Sveša kunga novadā. Ta jau mani negaidīja.

M. Upmale. Pagai, pagai, niķu pūce,

334. Spīdi, spīdi, vizi, vizi, £an Ju mani!
Četru pērļu vainadziņi! £an tn ™m] P?™p«»
To man pirka lepni svaiņi,

Kad gulesu kapiņa!

To bagāti bāleliņi. Kas tev ses
'

kas te
,

v

J. Jurķis. pļaus,

.
?oc 0 „ , _._

Kas tev ziemu meža
335. Spoža svāigzne grozījās brauks 9

Gar zilam debesim.
j Banazis.

Tā grozās mans prātīns,
Ar tautieti runājot 343. Svešas zemes sveši ļau-

J. Banazis. dis

336. Spoža zvaigzne ieritēja
Sveši mani pamieloja.

Manā guļas vietiņā.
Uzhek man(a > kauia

Dievs, dod man šoruden
«

.
„ _

sviestu,
Otru jaunu gulētāju.

Saskābušu pūru maizi,

J. Banazis.
ledod mana koska nazi,

„7 c
,

,
"., Lai es ēdu, lai es griežu.

Staigā mate, staigā meita, j Daizis.
Visu gaļu saēdušas;
Atlēkušas kēkatīnas, 344. Svētī, Dievs, to vietiņu,

Nav neviena kumūsīna. Kur edam(a) kur dze-

J. Banazis. ram(a).

338. Stāvi. stāvi, siena kaudze. Ļ māmīna nepiedeva,

Gaidi labu ceļa laiku! Kad Dieviņš nepalīdz.

StavL stāvi,matēs meita,
Gaid' raženu tēva dēlu! 345. Šai saulē dzievādamii,

J. Kļava. Bīstamies viņas saules.
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Šī saulīte viesiem laba, 354. Tai kalnā rudzus sēju,
Viņa saule mūžiņam. Tai stādīju ozoliņus.

J. Jurķis. Skrej bitīte rudzu ziedu,
346. Še vedēji, panāksnieki, Pats staigāju dziedādams.

Ku tā pati vedamāji? J- Jurķis.

Aizkrāšuēje kuņu cirpa, 355. Tautiets brauca pūru vest
Vīra māti zeķis ada. Nevienādis kumelīnis.

x
_

J> Daļzis
- Mus' brālīši meža brauca,

347. Sitas meitas nedziedāja, Bij vienādi kumeliņi.
Tam še auga arajins. j. Daizis.

Es dziedāju, es līksmoju,
m T Tautiets? mmi mīlē.

Man līgoja maliņa.
dams>

AO č>l . _ .

Izteic savu bagātību:
048. Šķir, mamma, man go- „Kalnīnā rozes zied,
. Sl!linu

l

' Pakalnā parozītes,
Šķir ar baltu muguriņu! Gar manam namdur_
Tautām bija melu raibas,

vim
Man ar baltu muguriņu. Xek skaidirai}ls ūden_

J. Banazis.
tīns

"

349. Šķiraties, lēpju lapas, A Aļj is>

Lai iet gūžas (var. zosis)
irļZ rrH. Ko, puišeli, tu lielies

WACI Cl. r/ ,

Šķiraties, bāleliņi,
Kas «™ tevls nepa"

Lai iet māsa
Kalniņā nātres aug,

'

350. šķitu biezu "
li?'* "Vhl, S Hpl,

Tek tas rūdas ūdentīns.
Šķitu gudru tautu delu, L

.
D. 25950. A. AHis.

Auguma raudzidama.
~„ ~ ,

J. Jurķis.
357. Tautiets, manu prece-

-351. Šodien saule tumša tapa c .
,_ _ , ,„,-^fms

'

No lielām žēlabām, |,c

H

ta

n

nesa.
Šodien māsa roku deva

Kad aizgāju tad nenesa

Sīvajam tautietim.
ozolma

J. Kļava.
J
- K!ava-

-352. Šui, bālī, man pūrīnu,
Tautu dēls, tautu meita,

Šui vāciņu rakstīdams! Abi vienu smukuminu.

Man' pūrīnu cauri veda Abl^m seska astes

Caur deviņi ciemīniem. Deguntina galma.

J. Jurķis. Abi bija mazgalšies.

353. Šūpojieta, lolojieta, Baltās ķēves mīzelos

Kas iegula šūpulī.
J- Jur*ls-

Mūs' māsīna iesagula, 359. Tautu dels zīdu vilka

Sīku rakstu rakstītāja; Apkārt savi cepurīti.
Sīku rakstu rakstītāja, Ja tu gribi, velc sudrabu,
Raibu cindu adītāja. Es neiešu šovasar.

J. Banazis. J. Banazis.
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360. Tautu meita pliķis gurnis 368. Trīs dienīnas, trīs naks-

lesavēla nātriesnā. nīnas

Tautu dēla kumelīnis Visi putni tiesājās.

Izsabija, sasapirda. Ods nosita savu sievu,
J. Jurķis. Dundurs savu māmuliņu.

361. Tautu meita velējās
J- Jurkis-

Straujupītes malīnā, 369. Tu, māmīna, nezināji,
Ošu vāle, liepu beņķis, Kam meitiņa naudukrā(j)
Velē zīda nēzdodzīnu. Pirks pīpīnu, pirks ta-

K. Pelnene. bāku,

362. Tā liepiņā kupla auga,
Pirks tabaka pīpotāju.

Kur vejīnis pari pūta.
J- Jurkis-

Tā tikusi mātes meita, 370. Tu, māsīna, ciemā biji,
Kam bij sīva māmulīte. Ko tie ciema puiši dara?

j. Banazis. Lūkus plēsa, vīzes pina,
363. Tālu tālu suni rēja, Celj dega ugunī.

Vēl tālāku gaili dzied; X- Pelnene.

Vel talaku zirgi zviedza 371. Tumsa bija, gaišs palika,
Mana miežu arājīna. Vai uzlēca mēnestīns?

K. Pelnene. Vai tie mani jaumbrālīši
364. Tec teciņus, steidzies Krievu zemi dedzināja?

ātri, Krievu zemi dedzināja,
Līku olu skroderīti! Krievu naudas gribēdami
Pašuv man(a) riekstu

'

' Tie negriba krievu nau-

kreklu, das,
Līku olu kažociņu. Tie grib savu tēvu zemi.

J. Daizis. Tie grib_savu tēvu zemi,
365. Tek upīte līki loki, Tevu bērus kumeliņus;

Nu bēg mana līgaviņa; Tevu bērus kumeliņus,
Nu bēg mana līgaviņa Tevu arklus, ecēšīnas.

Alu dzertu krodziņā. J- Banazis.

Smuka mana līgaviņa, 372. Tumsīnā es pazinu

Salda alus piedzērusi. Sav' maizītes arājīnu:
Vai tu ari smuka būsi Mīkstas rokas, salda

Kad vedīšu rijītniā? mute,

K. Pelnene. Mīļi vardi runājami.

366. Tēvs ar māti sasarāja,
J- Banazis

- J-_ Kļava.

Es pie putras kambarī. 373. Tumsīna, naksniņa

Es to putru riņķī griezu Grozu savu vainadziņu;
Un kunkuļus izšmulīju. Kur tas gaiši atspīdēja,

J. Banazis. Tur mūžīnu nodzīvāšu.

367. Tinu, tinu kamoliņu, 1 Kro§is- A- Silenieks.

Ka satīšu nevērpusi? ' J- Banazis-

letin ietu tautiņās, 374. Tumsīna, naksniņā
Kā noiešu ne vedama? Labu dziesmu nedzie-

M. Kaupelis. dāju;
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Sliņķis gula žogmalē, 382. Vainā ļaudis to meitiņu

Manu dziesmu klausījās. Ir es ari palīdzēju.
J. Banazis. Man sirsniņa gan zināja,

375. Upe, upe, jneita, meita, Ka tā mana līgaviņa.

Tas div bēdu nesejīnas.
J- Banazis-

Upe nesa visus gružus, 383< Vajadzēja, vajadzēja
Meita lauzu vaļodinas. Miezīšam, apīņam:

*
nan ZlS
' Apīņam gara mieta

376. Ai, upīte visnesite, Miezim mēslu vezumtīna.
Ai, meitiņa cietsirdīte! j. jurķis.
Upe nesa visus gružus,
Meita ļaužu valodīnas. 384. Vaverīte, kuplastīte,

Upe mesa līgodama, Ar meltamii danci veda;

Meita žēli raudādama. Ar puišiem* vien neveda,
J. Kļava. Kam tie auga strēlnieki.

377. Urce, purce dēlu māte
J- Banazis'

Gul ka cūka midzenī. 385. Veca mana māmuliņa
Matēs meita ka cielava, par visam sieviņām.
Ta pa logu skatījās. St_āv,_ galviņu nodūrusi,

M. Upmale.
varpina druvīnā.

378. Uz kundzīna dvēselīti J- Jurķis.

Manas gaužas asariņas!
Jor r . ,_ , v

Vakar pirku kumelīnu,
386 • eJ;ajanl dre?'

Šodien kunga rocīnā. galtu

,
*£vl suk

?i° :..

Kundzīns manu kumelīnu £°5uSa3;s
'

Uz akmeņa dancināja.
Nedrīkst sest mugura.

Kumeļam sviedri bira, ' *Mava-
Man birst gaužas asarī- 387. Vecā tēva sirma bārda.

uas. Zem ozola nobirusi.
J. Jurķis. Jauni puiši salasīja,

379. Vai, Dievī, vai Dievi, Padomīna gribēdami.

Krogā viegla dancāšana! J- Jurk ls-
Izdancāju rudzu pūru

388 VedējīM sajājuši
Pa vienam raudinām Ar līkiemi dcglHl ie:m;

Visas šķirbas izknabaj'ši,
380. Vai Dieviņš man bij licis Circenīšu meklēdami.

Tik līksmīgu līgaviņu? J. Daizis.

Dziedādama vien staigāja m Vedējīnu tēvīnami
Ar manam masmam Tdju ļopu kažocMs .

j. Jurķis.
suņa ādas, kaķa ādas

381. Vai mamīna iemācīja Aizpernāja kumeliņa.

Meitiņām mutes dot? Rej sunītis, ņaud kaķītis,
Mana paša sirds mācīja, Zviedz pērnājis kumelī-

Mīlestības gribēdama. nis.

K. Pelnene. J. Daizis
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390. Vēl, Dievini, tu man labu, 398. Visi teica rudzi, miezi,
Ļaudis laba nevēlēja: Kas teic auzu, baltska-

Nevēl laba zirga jāt, rīti?

Ne maizītes baltas ēst. Rūdzis, miezis klaipu
J. Banazis. glauda,

onl
_ _.

Auza glauda kumelīnu.
391. Viņas puses ravējam j iqava>

Pīle brēca vēderā:
on

„ ... _x .

Kur pagrieza degunīnu,
399- v"La mate P^ecajas:

Tur paknāba caurumiņu.
~Parved man slaucītāju.

J. Banazis. "Ja nav slotas, slauk ar

gurnis,
392. Visapkārt manas masas, es tev namu neslaucīšu."

Palīdziet man dziedat! j. Banazis.

Es jums došu visapkārt 400 Zied m t
Ar balto biķenti

Devināmi lapīnām.
J. Jurķis. t-. \,_ , _ _

Desmitalapma
393. Visi ceļi man mīlēja, Tautu dēls naudu skaita.

Kad es ceļa nezināju. Vai tu skaiti, vai neskaiti

Visas mīļas tautu meitas, Tu jau mani nedabūsi;
Kad nav savas līgaviņas. Tu jau mani nedabūsi

J. Jurķis. Ne par zelta gabaliņu.

394. Visi koki žēli raud,
J- Jurķis'

Vasarmi noejot; 401. Zied zemīte zilis ziedis,
Priede, egle, kadeģītis, Žēl man mīta kājiņām.
Tie trīs žēli neraudāja; Aug māsīna paklausīga,
Tie trīs žēli neraudā(ja) Žēl laist jaunu tautiņās.

Tiem palika zaļi svārki. J. Kļava.

A. Silenieks.
Zied zemīte zilis ziedis,

395. Visi meži gunī deg, Žēl man mīt kājiņām.
Visi ceļi atslēgām (v. at- Aug meitiņa paklausīga

zeilgām?) Žēl dot jaunu tautiņās.

Es ar Dieva paildzinu J. Banazis.

Visiem gribu pāri iet
403< Ziediet> skafetf; puretll§i>

urĶis.
Gaujas lejas maliņa!

396. Visi putni šai zemē, Dzīšu rītu raibas govis,
Valodzīte vien nevaid. Noraus Jūsu cekulīnus.

Tad vēl nāca vālodzīte, M. Upmale.

Kad lapoja ozoliņi. 404 m zirdzīns daiļ§ arajSs
J. Jurķis. - < , i- -

Viņa lauka galma.
397. Visi suņi koši rej, Kad Dievs dotu, tad es

Mūs' pišeris vien nerej. tiktu

Meitas, maitas, aizmir- Pie tā daiļa arājīna;

sušas Pie tā daiļa arājina,
Pišerimi ēst padot. Pie tā sirma kumeliņa.

J. Banazis. J. Kļava.
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405. Zinu, zinu, kas tur gaida,
Aiz kalnīnā lejīnā.
Sarkanās (?) lasītājas,
Neskaitāmas (?) zeme-

nītes.

J. Jurķis.

406. Zodz, zaglīti, ko zagdams,
Nezodz manu kumelīnu.

Būs man zagļa blēža dēļ,
Rokā nest iemautīnus.

J. Banazis.

407. Žēli rauda veca zeme:

Pāri jāja arājīnis;
Žēli rauda vecas meitas,

Jaunām nāce precinieki.
J. Kļava.



H. Skujiņš (Andris Ziemelis).

8. Senās bēru ierašas Smiltenē.

Liela vērība latviešu māņos un ierašās ir piegriezta dvē-

seļu kultam. Ar slimībām, miršanu, miroņa apkopšanu, bēru
vīkšanu un citām līdzīgām lietām ir saistīti daudz māņu, ierašu,

nostāstu un teiku, kas vēl tagad tautas atmiņā uzglabājušies
ļoti dzīvi,

Par loti vecām tautas dziesmām zinātnieki atzīst senās

bēru jeb raudu dziesmas. Bet kārtojot un pārrakstot savus

četru gadu laikā savāktos materiālus, bija jānāk pie pārliecī-

bas, ka senās bēru dziesmas Smiltenes apkaimē pilnīgi aiz-

mirstas un izzudušas no vecu ļaužu atmiņas, jo manis savākto

materiālu starpā viņu nebija.

Lai šis raksts neiznāktu pārliecīgi garš un vienmuļīgs, tad

arī atstāju neminētus māņus un burvības par dažādu vainu

(slimību) dziedināšanu. Pa vienam variantam tomēr bija jāmin

tie nostāsti un teikas, kur tiek stāstīts par burvju, raganu un

vispār ļaunu cilvēku priekšnāves mokām, par nelaicnieku (paš-

nāvnieku) pēcnāves gaitām, par miroņu zaimošanu un sekām,

kādas sagaida miroņu zaimotājus, par burvju, raganu un citu

ļaunu cilvēku apbešanu (aprakšanu).

Šie nostāsti un teikas ir plaši izplatīti un tiem ir ļoti daudz

variantu, tā kā aprobežoto telpu dēļ, tie nevar tikt minēti.

Jau agrāki šo rakstu nodevu Latviešu folkloras krātuvei,

bet beidzamā laikā nāca klāt jauni māņi un ierašas un šis ap-

stāklis arī mani pamudināja publicēt šo rakstu paplašinātā
veidā.

Šai raksta minētas ierašas, māņi, dziesmas, teikas un no-

stāsti ir uzrakstīti vietējā izloksnē.

Kārtojot un aprakstot bēru ierašas, tās ir jāsadala sekošas

galvenās nodaļās: 1) Nāves (miršanas) zīlēšana (pareģošana),
2) Slimība un mirēja pēdējā griba (vēlēšanās), 3) Līķa apkop-

šana, 4) lezvanīšana, 5) Miroņa vāķēšana, 6) Bēru vīkšana,

7) Kapa rakšana, 8) Līķa izvadīšana, 9) Līķa vešana uz kap-

sētu, 10) Līķa apstāvēšana un bešana (aprakšana), 11) Brauk-

šana no kapsētas uz bēru māju, 12) Bēru dzeršana, 13) Māžekļu
(veļu) dzīve viņā saulē, 14) Mirušā pieminēšana, 15) Nāve un

mirons sapņos, 16) Nāve un mirons parunās un sakāmvārdos.
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Nāves zīlēšana.

Viņa saule tautas tradīcijās tiek uzskatīta par nemīlīgu:

„Tālu tālu es dzirdēju,

Dzeguzīti kūkojam.
Tā nebija dzeguzīte,
Ta raud mana mamuļīna."

No viņas saules nav atgriešanas:

„Padziedam mes. mašīnas

Nu viena vietiņa.

Dievs to zin, citu gadu,
Kur mēs katra dziedāsim:

Cita tautu rociņa,

Cita smilkšu kalniņā.

Kas būs tautu rocīnā,

Tā nāks sērstu bālīnos.

Kas bus smilkšu kalniņa,
Mūžam vai(r)s neredzēs."

„Ai, saulīte, pagaidies,
Ko es tevim pasacīš':
Aiznes manai māmiņai,
Simtu labu vakariņu!"

„Ar Dievinu paliekait,
Māršas, mani bālēlīni. -
Ne es rītu še atnākšu

Jūsu duru virināt."

Uz viņu sauli pošas neiabprat:

„Judzait manu kumelīnu,
Vai es gribu, vai negribu.

Vedaiit manu līgaviņu,
Vai es gribu, vai negribu!"

Aizsaukšanu uz viņu sauli centas uzkraut kādai augstākai
varai:

«Saule saule, zeme zeme,

Ko ar mani naidojies?

Jau noņēmi tēv' un māti,
Ve mazo bāleliņu."

Kā tas no iepriekšējām dziesmām redzams, tad uz viņu
sauli ne labprāt pošas un tas mirklis ir grūts un atbaidošs. Tā-

dēļ arī no viņa. kaut pagaidām, centās izvairīties un jau no

šūpuļa sāk vērot visas ļaunās zīmes.

„Ja mazam bērnam guļot acis ir pusviru, ta tas nebūs dzī-

vātāš."

Vai arī:

„Ka bernc piedzimst, ta ir tādas zīmes, kas rada, vai tas

drīz mirs un kādā nāvē viņč mirs. Jā bē(r)nam ir balc deguna
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galīe, ta viņš noslīks. Jā ir mella apaļa zīmīte pašā pieres vidū,
ta viņč nošausies, vai karā kritīs. Ja balti cimdi rokā, ta mirs,

ka vē nebūs gadu vecs, jā zīme ap kaklu, ta pakārsies."
Arī vecāki domāja par bērna likteni un ievēroja sekošo:

„Vīrs (tēvs) nedrīkst uz ķipa sēdēt, jo ta bērni slīkst."

Arī ikdienišķa dzīve bija daudz ļaunu zīmju un tas arī

ievēroja.

„Ka deguna gals niez, ta rados kāds mirs."

„Ka terpuļi (drebuļi) iet, ta saka: Nāve kapu mērī!"

„Ka istabas sienas brakš, ta kāds mirs."

„Ka pulkstinc (kokgrauzis) siena tiks, ta ar kads mirs."

„Ja maizes kukuļam viducis pārtrūcis, ta maja viena edaja
pietrūks."

„Ka vēders kurkš, ta bus sērgu laiki."

„Ka žurkas pa istabas griestiem danco, ta ar kads «mirs."

„Kas salīcis guļ, tas ir uz iekšām slims."

„Lie!a piektdiena būri meža cērtot malku. Kas pirmais

dzird, ka buri cērt malku, tam tai gadā jāmirst."
Arī kustoņi un putni zināja ļauna mirkļa tuvošanos.

„Ja sunc gaudo un purnc uz augšu, ta mājā būs uguncgrēks,
bet ja purnc uz leju, ta kads mirs."

„Pūce un dzegūze ir nāves putni."

„Ja dzeguze nak mājas tuluma un ielaižas berza un kuko,

ta tēvīc (vīrietis) mirs, jā liepā — ta mātīte (sieviete)."

„Ja neēdis dzirdēja pirmo reizi dzeguzi, ta to dzeguze aiz-

kūkoja un tas vē tai pašā gadā nomira."

„Apogs (pūces suga) kliedz: vi, vi, vi, un nāk mājas tūlumā,
ta tas arī ir uz miršanu, jo viņč ar ir nāves zīlnieks."

Arī dabas apstākļiem piekrita zināma loma.

„Ka pirmais sniegs nāk dienā, ta to gadu jauni cilvēki mir-

šot, bet jā viņč nāk nakti, ta veci (cilvēki) mirs, bet ka nu viņč
nāk no paša ritina, ta mazi bērni mirs."

„Ja vētra mājas tūlumā izgāž kādu vecu koku, ta ar tai

mājā kāc mirs. Jā izgāž bērzu vai ozolu, ta tēvīc mirs, bet jā

liepu vai ābēl, ta mātīte."

„Ka draņķa (slikts) laiks, ta saka: Nu akai vienc būris (arī
ragana) nostiepies!"

Arī precību un kazu ierašas sastopami maņi, kas attiecas

uz nāves zīlēšanu.

„Kurš no jaunā pāra, pie altāra stāvot, ir sārts, tas ilgāki
dzīvas, bet kurš ir bāls, tas žigli mirs."

„Tas no jaunā pāra pirmais mirs, kam mācītāš laulājamo
gredzenu atstā puspirkstā."

Slimība un mirēja ped c j a griba.

Kad_ cilvēks saslima, tad jau bija manāma ļauna mirkļa
tuvošanās un tādēļ visādiem līdzekļiem centās slimo atkal „da-
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būt pie veselības". Pie ārstiem vecos laikos nebrauca, bet grie-
zās arvienu pie kāda pūšļotāja, vārdotāja vai ragu licēja. Tie

nu slimniekam lika gan nu ragus, laida asinis, vai arī vainu ap-

vārdoja. Apvārdoja arī ūdeni un sāli. Slimam deva iekšā arī

dažādu augu saknes, ogas, ziedus un sēklas. Māņi un burvības,

kas saistās ap dažādu vainu ārstēšanu, ir plaši izplatīti. Apro-
bežoto telpu dēļ nevaru viņus šeit minēt.

Kad slimam deva zāles, tad stingri ievēroja šādas lietas.

„Jā slimniekam do zāles, ta jāuzmanās, lei zāles nenopil
zemē. Jā zāles nopil zemē, ta no tādām zālēm slimam nav ne-

kāda labuma."

Ja slimais taisījās uz miršanu,, tad to pareģoja no vairāk

zīmēm.

„Ja kads ir uz miršanu ta viņam acis paliek miglainas."
„Jā slimnieks taisās uz miršanu, ta viņč vie(n}mē ap dc-

Gunu knibinās."

„Ja slimais taisās uz miršanu, ta viņč vie(n)me taujā, cik

pulkstinc."
„Ja kads maja mirst, ta pulkstinc apstājas."
„Jā slimam deguns paliek tievs un nāsis saplok, ta tas ar

yai(r)s nebūs dzīvātāš."

„Jā slimam vai(r)s nav elpas vēderā, tik krūtīs vie vai(r)s

elpa ir, ta tas drīz vie mirs."

Mirējs parasti novēlēja savu mantu tuviniekiem, novēlēja
arī, kādās drēbēs lei viņu apģērbj un kādu kustoni lei kauj uz

bērēm. Mirēja pēdējo gribu stingri ievēroja un centās arī iz-

pildīt. Jā mirēja pēdējo gribu neizpildīja, tad gadījās ļaunas
sekas.

„Ja mirēs priekš nāves novēlot kādu kustoni lei kaunot uz

viņa bērēm, ta tas ar tā jādarot. Jā to kustoni nenokaunot,

ko mirēš novēlēs, ta tas kustonis jau ar nebūšot dzīvātāš un

tāpatās nonīkšot."

Ja miroņa gribu nevarēja izpildīt, tad lūkoja no viņa at-

pirkties.

„Ja mironc bī ko veleš, un to nevarēja izpildīt, ta zārka
ielika naudu, un ta nevienam nekāds ļaunums nepiemetās."

Tuvojoties pēdējam mirklim, slimnieku senāk izcēla no

gultas un nolika zemē uz salmiem. 69 gadi vecs teicējs, Jē-

kabs Skujiņš, stāstīja šā:

„Un to es akai pats ar savām acim redzēju. Mūsmājā dzī-

vajā veca vecenīte un ka šī palika slima, ta ilgi sagulēja uz

vietas (gultas) un nomirt vie nevarēja. Reiz nu vecenīte

vēlēja, lai ienesot salmus istabā un šo izceļot no vietas un no-

liekot uz salmiem, Tā ar izdarīja un pa tādam (mazam) lai-

ciņam vecenīte nomira."

Nāvei tuvojoties, mirēja nevarēja daudz žēlot un skaļi
raudat, jo tad miroņu aizkliedza un viņš ilgi mocījās.
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Kad pēdējais mirklis pienāca, tad atkal bija daudz kas jā-

ievēro.

„Ka kads maja mirst, ta taisa logu vaļa, lei dvēsele tiktu

laukā."

„Ka maja kads mirst, ta attaisa krāsns krJšku vaļa, lei dvē-

sele tiek laukā."

„Ka maja kads mirst, ta ceļ citus augša; ja atstājot guļot,
ta tiem visu gadu ciets miegs esot."

Kad cilvēks bija miris, tad atkal bija jāievēro savas iera-

šas.

„Ka nomirst, ta tūlī aizspiež acis un ka mironc ir ielikts

zārkā, ta uzliek sidraba naudu uz acim un tik bēru dienā no-

ņēma. To naudu glabāja un nevienam nedeva."

Miroņu atstāja tikmēr gulta, kamēr visu sagatavoja, ka

vinu var nomazgāt.

Kad cilvēks bija nomiris; tad sasauca Visus mājas cilvē-

kus un nodziedāja kādu garīgu dziesmu un pēc tam noskaitīja

tēva reizi. Tad nomirušam uz krūtim uzlika dziesmu grāmatu

un no skaliņiem iztaisītu mazu krustiņu.

Burvji, raganas un tamlīdzīgi ļauni cilvēki priekš nāves

briesmīgi mokoties un nevarot nomirt, kamēr neesot savus

grēkus izsūdzējuši.

Taspats augšā minētais Jēkabs Skujinš stāsta:

„Saimnieks bīš būris. Šis palicis slims un lilllgi sagulēš uz

vietas (gultas) un nomirt vie nevarēš. Reiz saimnieks pasaucis
dēlu un sacīs šim, lei aizejot uz nāburgu māju un atnezot vie-

nus iemauktus. Dēls aizgāš un atnezis ar. Nu tēvs sagrābis
iemauktus un nobučos. Bet tai pašā rāvienā istabā ieskrēš

svešs sarkanc sunc un daskrēš pie saimnieka vietas. Saim-

nieks nelabi iebļāvies un bīš uz rāviena pagalam."

Tamlīdzīgi nostāsti un teikas ir plaši pazīstami un tiem ir

daudz variantu.

Līka apkopšana.

Miroņu nomazgāja silta ūdenī, pie kam atkal ievēroja da-

žādas ierašas.

„Ja mazgājot mironc ir ļeganc, ta maja ve kads mirs."

Tai traukā, kur miroņa mazgājamais ūdens bija saliets, pa-

priekšu iemeta sidraba naudu, tad mazgātajiem nekas ļauns ne-

piemetās.

Kad mirons bija nomazgāts, tad viņu saģērba tīrās drēbēs

un centās, lai pogas būtu kārtīgi sapogātas, lai drēbes nebūtu

pa cieši savilktas un krunkās palikušas.
Ja mironam šuva drebēs, tad viņas šuva ar priekšdurie-

niem.

Kad mirons bija nomazgāts un apģērbts, tad viņu uzlika

uz galda rokas salika krustāniski pār krūtim, uz krūtīm uzlika
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dziesmu grāmatu un mazu, no skaliņiem taisītu krustiņu. Kājās
uzāva kurpes un miroņu pārsedza ar baltu palagu. Miroņu at-

stāja tai pašā istabā līdz tam laikam, kamēr atveda zārku.

Tad pec veca paraduma apkopa arī istabu.

„Cisas, uz kuram kads nomira, izkaisa kuti, lai nevienam

nepiemestos vaina."

„Tai vieta, kur miroņu mazgāja, iesita vecu pakava naglu
kulā, lei gars nestaigā pa māju apkārt."

„Tal vieta, kur mironc mazgac, iesit trīsas naglas, lei maz-

gātājām nepiemetas miroņa vaina."

„Ka miroņu mazgā, ta nestaigā plikam kajaim, lei nepie-
mestos kāda vaina."

„Tas ziepes, ar kuram mironc mazgac, pašas no sevis

izdēd."

To ūdeni, kura mirons mazgāts, nevarēja vis izliet gluži
katrā vietā.

„To ūdeni, kurā mironc mazgāc, to nelēja pa kājām, bet

izlēja tur, kur nevienc nestaigā. Jā miroņa ūdeni izlej uz ce-

lma un kādam gadās ar plikām kājām iet pāri, ta tam būs mi-

roņa vaina klā."

„Ar to ūdeni, kura mironc mazgac, jāizslaka šķirbas un ta

visi prusaki un plaktls iznīks."

„Ar to udenli, kura mironc mazgac, jāslaka sev trīsas reizas

krustāniski pā krūtim, ta mironc nerādoties sapinīs."

„Ar to ūdeni, kurā mironc mazgāc, dzen tādus māņus: Jā

kāc (kāda) ieēdinās (ieēdināsi) meitu (puisi) un tā (tas) viņam

nepatīk, ta neredzot jāuzslaka miroņa ūdenc un jāsaka: Smirdi

tu, kā mironc! — ta tūlī būs vaļā."

Kad mirons bija apkopts, tad tūliņ brauca pec zārka.

lezvanīšana.

Vēl tai pašā dienā, kad slimais nomira, viņu iezvanīja, jo:
„Kāmē mironc nav iezvanīc, tikmē viņš staigā pa māju apkārt
un visu redz un dzird."

Kamēr mirons bija maja, tikmēr dzīvoja klusu un neklai-

gāja.
Miroņu iezvanīja baznīca. Par zvanīšanu bija jāmaksā

1 kap. par minūti vai 1 rublis par stundu.

Tai paša diena nopirka arī zārku, kuru smiltenieši sauc arī

par mūža māju, citur par mūža namu.

Ja nomirušais bija jauns, tad viņam pirka zārku gaišā
Krāsā, ja pusmūža, tad dzeltenā krāsā jeb oša pervē, ja bija

vecs, tad melnā krāsā. Jaunai neprecētai meitai pirka zārku

baltā vai gaiši zilā krāsā.

Ja nomirušam bija kādi tuvinieki, tad viņi tūliņ brauca, kā

dabuja_ dzirdēt, ka mājā ir mirons, un palīdzēja miroņu apkopt
un iezārkot.
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Kad zārks bija atvests, tad vēl to pašu dienu miroņu ie-

zārkoja un kad viņš bija iezārkots, tad nesa uz riju, pie kam

nesoīt dziedāja kādu baznīcas dziesmu, kas attiecas uz miršanu

un nāvi. Ja miroņu nesa no istabas ārā, tad nesa zārku ar

kājgali uz priekšu, tādā pašā veidā zārku ienesa rijā un novie-

toja uz neliela paaugstinājuma un atkal tā, lai zārka kājgalis
būtu uz durvju pusi. Parasti zārku novietoja tā, lai viņa galv-

galis būtu uz vakariem un kājgalis uz rītiem. To telpu, kurā
zārku novietoja līdz bēru dienai, izpušķoja eglītēm un grīdu
vai klonu nokaisīja ar sakapātām skujām. Vecos laikos mi-

roņu līdz bēru dienai glabāja rijā, bet vēlāk jau glabāja klētīs

ar. Uz zārka vāka uzlika bībeli vai dziesmu grāmatu.

Ja bija karsts vasaras laiks, tad miroņu zārkā nelika, bet

nolika uz klona, apkārt salika velēnas un pārsedza ar palagu.
Ja tuvojās pērkona negaiss, tad pie miroņa nolika kādā traukā

to ūdeni, kurā mirons mazgāts, lai mirons nepaliktu slikts, kā

arī vecus dzelžus un izkaptis., lai mirons no pērkona nepaliktu
„zls mellc".

„Ka mironc vē ir mājā, ta nedrīkst viņa mantu dalīt, jo ta

piesitoties nelabums un to saucot par miroņa vainu. Jā nu gri-

bot tikt no vainas vajā, ta jāpaņemot viena lapa no dziesmu

grāmatas un tajā jāievīstot nauda. Lapa ar naudu jāiekasot

kapā un tā vaina atsitīšoties."

„Kas pec miroņa mantas strīdas, tam ar piemetas miroņa

vaina."

„Mirona vaina piemetoties arī tā, jā gadoties braukt pretī

svešiem bērniekiem un kāds bērnieks par pretībraucējiem ko

sliktu runājot."

„Kamē mironc mājā, tikmē nedala viņa mantu un nestrīdās,
jo ta piemetās ļaunums. Jā nu manta jādala un bez naida ar

nevar iztikt, ta mironam zārkā jāiemet veca pakava nagla, bet

zagšus, tā kā nevienc neredz un ta ļaunums ne kustoņam, ne

pašam neķersies."

„Ka kādu mirēja vēlējumu neizpilda, ta tam (neizpildīt ā-

jam) piemetoties miroņa utis. Miroņa utis varot nodzīt tā:

Jāmazgā mute (seja) tai ūdenī, kurā mironc mazgāc."

„Mirona vainu varot izārstēt tā: Jāpaņemot no kapa trīsas

šaujas smilšu, viņu vietā jāatstā kāds zieds (vislabāki nauda).
Smiltis jāieberot ūdenī mn jāmazgā slimā vieta. Ka tā izdarot,

ta vaina pā(r)ejot."

„Mirona vainu varot arī izā(r)stēt tā: Slima vieta jāno-

spaida ar tā miroņa roku trīsas reizas, no kura vaina pieme-
tusies."

„Tie<m
L

kas miroņu mazgāja un apkopa, jzdalīja miroņa

drēbes. Jā tā nedarīja, ta mazgātājiem dametās miroņa vaina

un tā bī tāda, ka rokas palika pamirušas un nevarīgas."
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Rakstu krājums, 20. 6

82 g. v. Dāvis Velde un 68 g. v. P. Sūcis atceras arī se-

košu ierašu.

„Vecos laikos mironam esot devuši līdza zārkā peramo

slotu, ziepes, dvieli, susekli, pīpi un šņabi ar. Visas tās lietas

jau ta salikuši zārkā, ka miroņu iezārkojuši. Slotu likuši pa-

galvī un citas mantas sānos."

Arī man ir bijusi izdevība vairākkārt dzirdēt no veciem

ļaudīm, ka tagadējā Smiltenes draudzes kapsētā uzietas pie

veciem miroņiem dažādas mantas, kā: pīpes, susekļi un šņabis.
Šņabis, no ilgas gulēšanas zemē, esot palicis gluži zaļš un esot

ļoti stiprs. Parasti tādas lietas, kas esot pie veciem miroņiem,

atstājot turpat. Bet dažs nebēdīgs vecs vīrs teicas arī šo šņabi
dzēris. Tādas vecas lietas jau arī nedrīkstot ņemt, jo tad ņē-

mājam piemetoties miroņa vaina. Pats mirons jau esot tāds

pats, kā aprakts, pilnīgi cilvēka izskatā, bet tikldz piesitot ar

lāpstu pie zārka, putekļi vien pagriežoties un mirons sabirstot

čupā un kauli vien vairs paliekot. Mati stāvot visilgāki un tie

esot tādi paši, kā bijuši.

„Pa nakti pie miroņa atstāja uguni, ta žurkas neiet kla."

84 g. v. Jānis Liepiņš, saukts Kambara Jānis, atcerējās arī

šādu ierašu.

„Pie zārka lika uguni, lai nomiruša dvēsele varētu redzēt

aiziet un nemaldītos."

Tas pats teicējs atcerējās arī sekošu senu ierašu:

„Tai pašā rūmē (rijā., klētī un arī istabā), kur miroņu gla-

bāja līdz bēru dienai, salika ēdienus un dzērienus, kas bērēm

bī taisīti, lei mironc redz, kas šim viņā saulē būs uz gaidīna."
Par nelaicniekiem (pašnāvniekiem) tautas atmiņā uzgla-

bājušās sekošas ziņas:

(Teicējs 82 g, v. Dāvis Velde.)

„Tādās vietās, kur kāds cilvēks nelabā nāvē aizgāš, tiek

iesprausts krusts, vai arī kokam mizā iegriezts, vai akminā

iekalts, lei nelaienieks nerādītos un nebaidītu cilvēkus."

ii
h

(Teicējs 68 g. v. P. Sūcis.)

~Nelaicnieki staigājot riņķī un radoties (cilvēkiem) līdz

tam laikam, kamē viņiem bisi nolikta miršana."

Līdzīgas teikas un nostāsti par nelalcnieku pēcnāves gai-
tām ir plaši pazīstami un tiem ir daudz variantu.

Par nelaicniekiem ir vel sekošas ziņas:
~Ja nelalcnieku kads izglābjot, ta uz ta viņč esot varen

nikns."

„Ka nelalcnieku veda uz kapsētu, ta viņam nezvanīja."
„Nelaicniekus lika (bēda) savā nodaļā, līdz kapsētas sētu."

Miroņu nedrīkstēja zaimot. Kas viņu zaimoja, tam labi

neklājas.

Teicējs 82 g. v. Dāvis Velde stāsta:
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„Reiz piedzērušies puiši nākuši no kroga un tur bīš vienc

tāds ēvarģēlīgs puisis un tas zināš, ka vienā mājā bisi nomirusi

veca vecenīte un ielikta līdz bēru dienai klētiņā. Ka nu puiši
gāšii gar klētiņu, ta tas ēvarģēlīgais puisis ieskrēš klētiņā, iz-

cēlis vecenīti no zārka, iznesis laukā un piesies pie pakša.

Bet ritina vai(r)s puisis neticis no vietas lauka, saguleš
labu tJlugu un nomiris."

Teikas un nostāsti par miroņu zaimošanu un sekām, kādas

sagaida miroņu zaimotājus, ir plaši pazīstami.
Tos miroņus, kas mira ar lipīgām slimībām, tūliņ pēc ie-

zārkošanas aizveda uz kapsētas kambari (kapliču) un kad kaps

bija izrakts, tad ielaida kapā. Parasti viņiem nevīkša arī bēres.

Nekad miroņu neapraka priekš trīs dienām.

Miroņa vāķēšana.

Miroņa vāķēšana ir stipri veca ļeraša un par to man neiz-

devās savākt nekādu tuvāku ziņu. Šo seno ierašu ir izspiedusi
jaunākā ieraša, pēc kuras „katru rītu un vakaru pie līķa tur

dievā(r)dus."

Diezgan plašas ziņas par miroņu vāķēšanu ir sastopamas

mūsu pasakās un teikās. Bet grūt' nosakāms, kādas ierašas ir

latviešu un kādas aizņemtas no citām tautām. Ņemot vērā šo

apstākli, šīs ziņas nepieminēšu.

Beru vīkš a n a.

Kad līķis bijis apkopts un iezvanīts, tad miroņa tuvinieki

nolika bēru dienu un laida nomirušā tuviniekiem, draugiem un

kaimiņiem ziņu, lai noliktā dienā ierodas uz bēru dzeršanu.

Visu jau centās darīt tā, kā nomirušais novēlējis. Uz bē-

rēm arvienu kāva kādu lopu. bet parasti cūku nekāva, jo ticēja,
ka tas 'ops, ko uz bērēm kāva, esot mironam viņā saulē jāja-
mais zirgs, bet cūka ložņājot pa sētām un neturot ceļa un tā-

dēļ mironam ar viņu esot liela klapata. Tamlīdzīgas teikas ir

plaši pazīstamas
Ja nu tomēr uz bērēm kāva cūku, tad katrā ziņā kāva vēl

kādu citu lopu arī, piem. govi vai vērsi. Uz bērēm darīja alu

un cepa baltmaizi, vai arī — vecos laikos — kriķu karašu.
82 g. v. Dāvis Velde atcerējās sekošu senu ierašu: „Ka uz

bērēm brauca, ta ņēma kulītē zirņus līdzi. Tos ēda bēru mal-

tītē, ēda pie krusta priedes, ēda, ka mironc bī aprakc."
Arī nomirušā tuvinieki un visl citi, kas bija uz bērēm aici-

nāti, vīkšās uz bēru godu. Vīrieši uz bērēm nenesa maizi, bet

šņaba pudeli. Ka sievietes gāja uz bērēm, tad nesa bēru maizi

un kukuļus lika nepāros.
~Ka tos kukuļus cepa, ko uz berem nesa, ta pirmo kancīti

atdeva vai nu suņam, vai kaķam un ta tik vē paši ēda."
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Kapa rakšana.

84 g. v. Jānis Lieplņš, saukts Kambara Jānis, atcerējās, ka

vecos laikos pie katras mājas bijusi kapsēta." To pašu atce-

rējās arī 82 g. v. Dāvis Velde.

Agrāk kopējās kapsētās neesot bijuši ģimeņu dārziņi, bet

miroņus esot beduši pēc kārtas visus vienā rindā un kad pirmā
rinda bijusi pilna, tad sākuši best jaunā rindā.

Tagadējā Smiltenes draudzes kapsētā bedot jau trešo

kārtu. Paši pirmie mironi esot besti 12 pēdu dziļi, otra kārta

esot besta 9 pēdas dziļi un trešā kārta 6 pēdas dziļi.

Dienu priekš beru dienas, agri no rīta, brauca kapu rakt.

Vecos ilaikos pie Smiltenes draudzes kapsētas bijis vecs

krogs un to krogu saukuši par Dobelnieku. Tur nu kapa racēji
viens otru sagaidījuši un tad kopīgi gājuši uz kapa rakšanu.

Katram jau sava kapa nerakos*, bet rakuši vienu kopīgu
kapu.

Kad kaps bijis izrakts, tad viņu no iekšas izsprauduši ar

skuju zariem un tie skuju zari jau katram bijuši no mājas līdzi.

Pēc nobeigta darba visi atkal kopīgi gājuši uz Dobelnieku

un tur ēduši sausus novārītus zirņus un dzēruši šņabi. Zirņi

jau katram bijuši no mājas līdza. Kad krēsla metusies, tad

katrs gājis vai braucis uz savu māju.

Kapa racēji arvienu bija nomirušā tuvinieki, bet tēvs ne-

raka bērniem kapu un bērni neraka tēvam un mātei kapa. Pa-

rasti tēvam un mātei kapu raka meitu vīri un citi tuvākie radi.

Līķa izvadīšana.

Bēru dienas rītā, visus ceļus, kas veda no mājas uz liel-

ceļu, kā arī tos, kas gāja no rijas vai klēts, kur bija mirons no-

vietots, uz dzīvojamo ēku apsprauda ar eglītēm. Pēc bērēm

tās eglītes atkal tūliņ novāca.

„Tas eglītes ko apsprauž gar ceļiem, īgi netur, lei maja

kāds akai nemirst."

Bēru dienas rītā visas istabas izkaisīja ar sakapātām sku-

jām. Tāpat arī visus celiņus nokaisīja, pa kuriem vai nu mi-

rons bija jānes vai jāved. Ja tais istabās, kur mirons bija jā-

nes, bija kāds spogulis, tad to aizklāja.
Bērnieki (bēru viesi) sabrauca bēru mājā ap brokasta

laiku. Nomirušā tuviniekus veda uz klēti, vai riju, kur mirons

bija novietots, un parādīja nomirušo.

Kad bija brokastis un pusdienas paēstas, tad sākās miroņa

izvadīšana (arī izdziedāšana). Ziemā miroņu nesa no klēts vai

rijas, kur viņš bija novietots, uz istabu un nesēji bija vai nu no-

mirušā bērni, vai tuvi radinieki. Kad miroņu nesa no klēts

uz istabu, tad dziedāja dievvārdu dziesmu.

Kad miroņu kur nesa vai veda, tad vienmēr ta, lai zārka

kājgalis būtu uz priekšu.
c*
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Zārku novietoja uz 2 galdiem un tā, lai kājgalis būtu uz

durvju pusi un zārka galvgalis augstāku par kājgali. Ap zārku

salika degošas sveces, vai nu četras, vai sešas, vai arī div-

padsmit
Kad zārks bija uz galdiem novietots, tad prasīja nomirušā

tuviniekiem, vai varot noņemt zārka vāku, un savādi necēla

zārka vāku nost To darīja tādēļ, jo dažreiz mirons, no pār-
ciestās slimības, bija stipri pārvērties. Dažreiz arī no pērkona
mirons bija stipri mainījis izskatu.

Lai ~mirons ilgi nestāvētu acu priekša", tad jāskatās pa-

priekšu uz miroņa kājām un tad tikai uz sejas.
Vasara miroņu nenesa uz istabu, bet izdziedāja turpat rija

vai klētī.

Garīgo ceremoniju izpildīja vai nu mācītājs, vai vietējais
skolotājs un šķesteris, vai arī kāds vecāks vīrs, vai arī vietējās

brāļu draudzes sacītājs, jeb „saku vecis".

Pēc garīgās ceremonijas nomirušā tuvinieki atvadījās no

nomirušā un sargājās, lai nomirušam neuzkrīt kāda asara, jo
•ad viņam esot grūta gulēšana.

Nu uzcēla zārkam vāku, nopūta sveces, kas dega ap zārku,
un nesa zārku no istabas ārā. Zārku novietoja uz bēru pa-

jūga.

Pa to starpu bēru viesiem deva vīnu un maizi. „Kas pir-

mais bēru vīnu dzer, tam pirmām jāmirst, tādēļ pirmo glāzi lej
zemē."

69 g. v. Jānis Pūriņš atcerējās sekošu ierašu : „To es tiku

pats redzēs. Mūsmājā nomira jaunc puisis. Ka šo izvadīja,
ta pēc dievārdiem vienc vecs vecīts piegāja pie zārka un ie-

laida naudu mironam līdz rokām un sacīja uz miroņu: „Še nu

tev, Jānīt', ko Dobelniekā šņabi pirkt."
Kad mirons bija uzlikts uz bēru pajūga, tad kāvuši gaili

un pasvieduši bēru zirgiem zem kājām. Šī esot veca ieraša un

to atcerējās 82 g. v. Dāvis Velde.

Uz kapsētu ņēma līdzi kukuļus un tos izdalīja nabagiem,
zvaniķim, šķesterim un mācītājam.

Kad līķis bija uzlikts uz bēru pajūga, tad ievēroja sekošo:

„Ja kads zirgs izdarīja savu darīšanu, ka jau līķis bī uzcelts uz

vāģiem, ta tai mājā vē kāds mirs."

Līķa vešana uz kapsētu.

kapsētu brauca soļos. Pa priekšu brauca viens nomi-
ruša tuvinieks, otrā pajūgā brauca atkal kāds nomirušā tuvi-
nieks un veda krustu, trešais bija līķa pajūgs.

„Ja beru diena draņķa (slikts) laiks, ta saka, ka nomirušais
neesot suņu ieraudzīš un neesot to lagā baroš."
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Kad bērnieki bija jau kilometri trīs no Smiltenes, tad viens

bērnieks aizbrauca priekšā un padeva šķesterim ziņu, ka bēr-

nieki brauc.

Kad bērniekus varēja no baznīcas torņa redzēt, tad šķe-

steris sāka baznīcā zvanīt. Pēc tam arī kapsētas sargs sāka

kapsētas baznīciņā zvanīt.

Visu ceļu bērnieki brauca soļos un arī pie kapsētas pie-
brauca solos.

Vecos laikos miroņus beduši tik svētdienās, pēc dievvār-

diem. Dobelniiekā (vecā krogā pie Smiltenes draudzes kap-

sētas) bērnieki sagaidījuši viens otru un kuri bērnieki pirmie
atbraukuši, to miroņu ari pirmo beduši.

Kamēr bērnieki cits citu gaidījuši, tikmēr Dobelniekā dzē-

ruši šņabi un alu, ko varējuši krogā dabūt. V 2stops šņabja

maksājis petaku (5 kap.), kortelis šņabja maksājis marku

(3 kap.), bet alu dzēruši no puķainas ozola kannas un alus mak-

sājis 3 graši stopā.

Dobelniekā bērnieki ēduši sausus novārītus zirņus, kas bi-

juši no mājas līdzi. Vecos laikos bērnieki mājās ilgi nekavēju-
šies. Katrs gribējis pirmais pie kapsētas tikt un pirmais savu

tuvinieku apbest, jo kuru beidzamo beduši, tam bijis jāpaliek
par sargu pie kapsētas vārtiem līdz nākamai reizei, kad jaunus

miroņus beduši. Šo ierašu atcerējās 82 g* v. Dāvis Velde.

Ticēja arī, ka bērnieki tuvojās kapsētai, tad līķa zirgi smagi

v'lka, jo citi mironi nāca no kapsētas jaunam mironam pretim

un sēdās uz līķa vāģiem.
Jāievēro arī sekoša teika, ko stāstīja 84 g. v. Jānis Liepiņš,

saukts Kambara Jānis.

„Ka līķi veda uz kapsētu un viņam .sāka zvanīt, ta mironi

cēlās augšā un sacīja: „Dzi', dzi', kā Vidzemes kranči rej!" —

un mironi gāja jaunam mironam pretī un sēdās uz līķa vāģiem,

tāpē ar līķa zirgi pie kapsētas smagi velk."

Tamlīdzīgas teikas ir plaši pazīstamas.

Līķa apstāvēšana un b ēšana.

Kad bērnieki piebrauca pie kapsētas, tad līķi nocēla no

ratiem un ienesa kapsētas baznīciņā, kur zārku novietoja uz

bērēm (nestuvēm).
Kad mācītājs bija līķus kapsētas baznīciņā apstāvējis, tad

viņus vienu pēc otra nesa uz kapu. Zārku kapā ielaida tūliņ.

Kapā ielaisto līķi mācītājs nosvētīja un uzmeta trīs saujas
smilšu. Arī nomirušā tuvinieki beidzamo reizi atvadījās no mi-

rušā un meta kapā trīs saujas smilšu, lai aizgājušam būtu viegla

gulēšana un visi dzīvē bijušie naidi un strīdi izlīdzinātos.

Kad mācītājs beidza garīgo ceremoniju, tad varēja kapu
aizbērt.
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Papriekšu uz zārka uzsvieda skujas, kas bija gar kapa ma-

lām saspraustas, tad meta zemes virsū, papriekšu tā lēni un

saudzīgi, gar kapa malām, lai tās tik smagi negultos uz zārka.

Neaizbērtā kapā meta arī puķes un ziedus, jo ticēja, ka tās

tiekot mironam.

Kad kapa kopiņa bija uzmesta, tad kājgalī iesprauda kru-

stu, vēl nodziedāja kādu garīgu dziesmu un bērnieki pamazām

izklīda, lai no jauna salasītos vai nu pazīstamā vecā kapsētas

krogā, Dobelniekā, vai arī pie kapsētas baznīciņas.

Beidzamie pie kapa palika nomirušā tuvinieki. Nomirušā

tuvinieki atvadījās no kapa, tas ir, nometās ceļos pie kapa un

noskaitīja tēva reizi. Tad arī viņi gāja pie citiem bērniekiem.

Kad mirons bija apbests, tad bērnieki pie kapsētas eda un

dzēra un tad posās uz bēru māju.
82 g. v. Dāvis Velde atcerējās vel šadu ierašu:

„Ka līķis bī apbests, ta bērnieki akai sagāja Dobelniekā,

dzēra šņabi un ēda sausus novārītus zirņus. Valodās piemi-

nēja nomirušos, bet nevienc par nomirušo ļauna vārda nesa-

cīja."

84 g. v. Jānis Liepiņš atcerējās šadu tautas ticējumu:

„Ka bērnieki kapsētā staigājot un ja kāds paklūpot uz lī-

dzenas vietas, ta šis esot uzkāpis mazam bērnam virsū, kas

izrausies līdz ar citiem miroņiem no kapa un pa zemi rāpājot."

Braukšana no kapsētas uz beru maju.

„No kapsētas uz māju brauc vienc otram garām un tik ātri,
cik vie var, jo kas pēdīgais brauca no kapsētas mājā, tam pir-

mām bī iāmirst."

Pabraukuši dažas verstis no kapsētas, bērnieki apturēja

zirgus pie vecas resnas priedes un sagaidīja viens otru. Tā

bija Krusta priede. Par līdzīgām kulta vietām Smiltenes drau-

dzē )iir sekošas ziņas:

_„Šalpus Cērtenes (Smiltenes pag.) agrāk bija, pašā lielceļa
mala, resna priede, kuras mizā bija sagriezti krusti. Bērnieki

šai priedei garām nebrauca, bet apturēja zirgus, dzēra šņabi
un ēda. Tā esot vecos laikos darījuši un tā darīja vēl priekš
gadiem trīsdesmit."

Teicējs Smiltenes pag. Malavas pamatskolas skolotājs
J. Martinsons stāstīja:

„Pie Zauskas (māja Smiltenes pagastā), pašā ceļa mala

ve tagad ir veca priede un to priedi sauc par Krusta priedi. Ka

bērnieki brauca no kapsētas uz māju, ta pie Krusta priedes ap-

turēja zirgus, ēda un dzēra. Krusta priedē ir sagraizīti krusti.

Pie Krusta priedes jau vecos laikos esot bērntieki piestāši un

tagad ar vē tāpat dara."

Teicējs J. Mincis stāstīja:
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„Kad bērnieki brauca no kapsētas uz māju, tad viņi pie-

turēja zirgus un ar ēda un dzēra, ka pārbrauca pār Kamāldīna

upītes tiltu (Smiltenes pag.) un ka uzbrauca kalniņā,'ka tika no

Bilskas silīna ārā. To es ar vē pats tiku redzēs, ka tā dara."

Teicējs 69 g. v. Jēkabs Skujiņš stāstīja:

„Un ta vē Smiltenes pagastā ir viena tāda vieta, kur bēr-

nieki no kapsētas uz māju braucot pietura zirgus, ēd un dzer.
Tas ir verstes piecas aiz Smiltenes, pie Pīpuļa kalnīna (Pīpulis
ir māja Smiltenes pagastā)."

Teicējs 69 g. v. Jēkabs Skujiņš stāstīja:

„Siltenes pagastā ar ir vē viena tāda vieta, kur bērnieki

uz māju braucot apstājās, ēd un dzer un ta tik brauc tālāku.

Tas ir pie Pīpuļa kalnīna uz Cēsu lielceļa, tūlī drīz aiz Mācītāja
muižas un kādas verstes četras no Smiltenes. Tur nu gan

tagad nav ne koka, ne akmina, bet tāds pats mazs kalnīc un

vairāk nekā."

Teicējs 62 g. v. Jēkabs Bērziņš, saukts Zaņas Jepis, stā-

stīja :

„Pārkaiņu mežā (Smiltenes mežniecībā), pašā augstākā
kalnā agrāki bī iielc mežs un tādas resnas priedes vie bī. Tur

nu katrai mājai bī sava priede: Kalnasūčam bī sava, Jaunam

Spaļam sava, Vecam (Spalam) sava Praulam sava un Egļiem
sava priede. No kuras mājas nu veda miroņu uz kapsētu un

ka atpakaļ brauca, ta tai priedē iegrieza krustu, no kuras mā-

jas mironc bī.

Ka manu tēva tēvu beda un ka bērnieki brauca uz māju, ta

vienc vecītis no mūsmājas izlēca no zirga, pieskrēja pie Lejas-
sūča priedes un iegrieza krustu. Citi bērnieki apturēja zirgus,

uz Bēru akmina salika šņabi un ēdamo, visi nu ēda un dzēra

un ta brauca akai tālāku.

Krustu priede grieza tape, lai mironc līdz tai vietai vie tiek

un pāri (tālāk) netiek."

Teicējs 69 g. v. Jānis Pūriņš stāstīja:

„Par to Bēru akminu par to es ar zinu pastāstīt. Tas ta

tur bīš. Pie tā akmina bī liela priede un to es pats ar savam

acim vē tiku redzēš. To priedi sauca par Krusta priedi un ka

no kaspēstas brauca uz māju, ta pie priedes pieturēja, uz ak-

mina salika ēdamo un dzeramo un visi ēda un dzēra. Ka bī

saturēsies, ta taisījās braukt prom un priedē iegrieza krustu.

To darīja tāpē, lai mironc līdz tai vietai vie var atnākt un

lālāku vairs netiek.

Tagad tas priedes sen vairs nav, to lika muiža nocirst."

Teicējs 84 g. v. Jānis Liepiņš stāstīja: „Pārkaļņu mežā,

pašā Mēru ceļa malā, agrāki bī dati resnu priežu un ka bēr-

nieki brauca no kapsētas uz māju, ta pieturēja zirgus. Vienc

miroņa tuviiīnlieks dagāja pie priedes, un iegrieza krustu. Ta
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nu visi bērnieki sagāja ap Bēru akminu un tur dzēra šņabi un

ēda sausus novārītus zirņus, kas jau no mājas bī līdza."

Teicējs 82 g. v. Dāvis Velde stāstīja: „Bēru akminam bēr-

nieki garām nebrauc, bet pietura, ka no kapsētas uz māju

brauc. Pie akmina ēd un dzer un ta tik brauc tālāk. Tā jau

esot vecos laikos darījuši un tā dara vē tagad ar."

Teicējs J. Ikšels stāstīja: „Pārkalņu mežā, pašā Mēru ceļa

malā ir vienc tāds akminc, pie kura bērnieki apstājās, ka no

kapsētas uz māju brauc, iedzer un uzkož un ta tik vē brauc

uz māju. 7 o akminu veci cilvēki sauc par Miroņu akminu."

Teicējs 72 g. v. Pēteris Gaiīīts stāstīja: „Pārkulņu mežā,

pašā augstākā kalnā, lielceļa malā, ir akminc, ko sauc par Bēru
akminu. Akminc ir tāds kā sešstūrains un nekādu zīmu un

krustu uz viņa nav, tik pati virsa ir plakana. Ka bērnieki no

kapsētas brauca uz māju, ta akmiinain garām nebrauca, bet

pieturēja zirgus, ēda un dzēra pie akmina un ta brauca uz

māju. Vē tagadīnās daži bērnieki tāpatās dara un tāpē to ak-

minu ar ir iesaukuši par Bēru akminu."

Teicējs 62 g. v. Jēkabs Bērziņš stāstīja: „Pārkalņu mežā,

pašā ceļa malā bī liela priede un pie tās akminc. Ka bērnieki

brauca ar līķi uz kapsētu un ka līķa zirgi bī taisni pret lieto

priedi, ta zirgus apturēja, visi kāpa no zirgiem laukā un vienc

piegāja pie lielās priedes papriekšu ar nazi nodrāza priedei
mizu līdzenu un ta iegrieza krustu, tādu pašu kā līķam bī. Jā

īiķam bī mazs krusts, ta iegrieza mazu, jā akai lielc bī, ta ie-

grieza lielu un jā bī tāds, ar jumtīnu virsū, ta tādu. Un tā priede
bī no vienas vietas ar krustiem.

Bet uz ta akmina, kas pie priedes bī, salika ēdamo un dze-

ramo un ka bī iedzēruši un uzkoduši, ta brauca akai. tālāku.

Tas priedes vairs sen nav, bet tas akminc gan ve ir."

(Teicējs 68 g. v. Pēteris Sūcis.)
Kā redzam no iepriekšējām teikām, tad krustu priedē

grieza braucot no kapsētas uz māju, bet no beidzamās teikas

redzams, ka krustu priedē grieza tad, kad ar līķi uz kapsētu
brauca. Kura no šīm ierašām ir vecāka, to man neizdevās no-

skaidrot.

Netālu no bēru mājas atkal tika ievērotas savas ierašas.

„Ka brauca no kapsētas uz māju., ta tūlākā mežā, kas pie

mājas bī, salauza egļu skujas un ka iebrauca mājā, ta ar tām pēra
majniekus un ka pēra, ta sacīja tā: „Mirsti rudeni, nemirsti pa-

vasari!" — jo rudeni jau bī vairāk pie rokas, ko bēru vīkšt."

Teicējs_69 g. v._ Jānis Pūriņš stāstīja: „Ka atbrauca no

kapsētas majā, ta mājiniekus kūla ar skujām un sacīja, lai mir-

stot vasaru, bet ne ziemu, tad esot grūta kapa rakšana."

Teicējs 82 g. v. Dāvis Velde stāstīja: „Ka brauca no kap-
sētas maja, ta salauza egļu skujas un ar tām slodzi ja mājniekus
un ta vie sacīja: „Nemirsti, nemirsti, kapsētā nav rūmes!"
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Beru dzeršana.

Parasti bēres dzēra divi dienas. Daži nomiruša tuvinieki

palika vēl trešo dienu bēru mājā.
69 g. v. Jānis Pūriņš atcerējās sekošu ierašu: „Ka puAšam

vai meitai bēres dzēra, ta līdz pusnaktei dzīvoja klusu, bet ka

pusnakts bī pāri, ta dzēra kāzas un ta bī brīv kliegt, brēkt un

dancot."

„Ka bērnieki taisījās uz māju braukt, ta viņiem deva bēru
maizi līdzi, ko uz māju vest. To bēru maizi iesēja tajā pašā
drēbītē, kurā bērnieks bī bēru kukuļus atvedis. Bet to bēru

maizi, ko no bērēm atveda, to neviens (cilvēks) pirmais neēda,
bet pirmo kumāsu atdeva suņam, otru deva kaķam, trešo ie-

svieda kaktā un tad tik vē paši ēda."

„Tā gaļa, kas palika no bērēm pāri, tā jāizdala mājas cil-

vēkiem un tiem., kas palīdzēja bēres vīkšt. Jā tā nedarot, ta

lopi nīkuļojot un viņiem metoties utes."

Par burvju, raganu un tamlīdzīgu ļaunu cilvēku bērēm ir

sastopamas plaši izplatītas teikas.

Teicējs 82 g. v. Dāvis Velde stāstīja: „Burus un raganas
nebeduši kapsētās. Viņus apbeduši pūros un sakrāvuši akmi-

nus virsū, jo citādīgi buri un raganas pa naktim nākuši no

kapa laukā un mocīši cilvēkus."

Teicējs 84 g. v. Jānis Liepiņš stāstīja: „Ka buri vai raganu

apbeda, ta nocirta papriekšu galvu un ielika kāstarpī. Dažreiz

akai izdzina mietu cau(r) vēderu. To darīja tāpē, lai šie nenāk

no kapa ārā un nemozē cilvēkus."

Maže k ļ v (veļu) dzīve viņa saule.

Par veļiem, kurus Smiltenes apkārtne sauc par mažekļiem

un mānekļiem, sastopamas trūcīgas z ņas.

82 g. v. Dāvis Velde atcerējās sekošo: „No Mīkaļa līdz
Mārtīnam mānekļi gāši pa ceļiem."

84 g v. Jānis Liepiņš atcerējās sekošo: „Bīšas tādas die-

nas, ka māžekļus aicināši un baroši."
Plaši pazīstami sekoši maņi:

„Mironiem jaevele no ledus sniegs."

„Ka saulītē līst, ta bāra bē(r)ni debesīs raudot."

„Ka saulīte spīd un lietus līst, ta veci cilvēki saka, ka tas

esot bāra bērnu asaras."

„Bez saules (vakara) neslauca govis, jo ta tas pienc tie-

kot tiem bērniem, kas bez vārda (nekrustīti) nomiruši."

Miruša pieminēšana.

Nākamā svētdienā pēc bērēm mācītājs no kanceles no-

sauca nomirušam gadus. Tad arī nomirušam par piemiņu tika

dziedāta kāda garīga dziesma.
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Katru gadu jūlija mēneša beidzama svētdiena Smiltenes

draudzes kapsētā tiek noturēti kapsētas (ari kapu) svētki.

Vecos laikos kapsētas svētki turēti Jana diena.

Agrāki kapsētas svētki netikuši turēti un tad mironi esot

turējuši paši savus dievvārdus.

„Tapat arī pec berem nevaigot miroņa pārliecīgi žēlot, jo

ta viņam esot grūta gulēšana."

Na v c un mirons sapņos.

„Katram cilvēkam, kam radoties mironi sapinis, vienc mi-

rons esot laimē un otrs mironc esot nelaimē."

„Ja miroņu redz sapinis, ta tas ir uz laika grozībam."

„Jā pa sapinim redz miroņu ejam. ta tas ir vējainā laikā."

„Jā pa sapinim mirons ko ņem, ta tas ir uz ļaunu."
„Ka mirons ko pa sapinim do, ta tas ir uz labu."

„Ka pa sapinim* ar miroņu kopā ēd, ta būs bēru gods gai-
dāms."

„Ka pa sapinim mirons gaļu prasa, ta kustoņi nīkst."

„Ka pa sapinim redz miroņu galu ēdot, ta ar kustoņi nīk-

stot."

„Ka pa sapinim redz miroņu braucam, ta tas ir uz vējainu
laiku."

„Ka pa sapinim istabu slauka, ta tas ir uz iziešanu un

miršanu."

„Ja pa sapinim kādam do ardievu, ta tas ar ir miršana."

„Jā pa sapinim ēd zirņus, ta tas ir asarās."

„Ka pa sapinim izkrīt zobs, ta tuviniekos (rados) kads

mirs."

„Ka pa sapinim mauc mugura meitas drebēs (melna krasa),
ta tas ar ir slimībā un miršanā."

„Ja sapinis mīca maizi, ta kads mirs."

„Ja pa sapinim jāstaigā pa tumšu vietu, ta būs bēdas."

„Jā sapinīs redz sidraba naudu, ta būs jāraud."
„Ja sapinīs jāstaigā skrandainam, ta būs bēdas."

„Ja pa sapinim mironc ko prasa, —■ visvairāk kādu ap-

ģērba gabalu — un jā viņam to iedo, ta rados kāds mirs."

„Ja pa sapinim mironc aicina un jā ta aiziet viņam līdza,
ta zini, ka pašam drīz vie būs jāmirst."

„Jā pa sapinim mironc nogriež matu šķipsnu un aiznes sev

līdza, ta rados kāds mirs."

Nave un mirons parunas un sakāmvārdos.

Tāds kā nāves palieks!
Tas ļr ritīgs nāves krekls!

Cilvēks visādi labs, bet Dievs tik viņam nāves nedod.

Tas jau septiņas dienas nāvei parādā!
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Velkas kā mironc!

Velkas kā nāve!

Auksts kā mironc!

Čīkst ka raganu kauli!

Tas jau tads kaulu kambaris vie ir!

Miroņu pirdinātāš.
Ja nu no ta ko dabūsi, ta jau no miroņa pirdienu ar iz

dzīsi!

Ka pa nav!, ta jāmirst!
Tā kā tā reiz jāmirst.
Tas jau neatlaidisies, ja arī nāvei acīs jāskatās.
Kau(t) tevi nāve paņemtu.
Tas jau nāvei nolemts.

Tam jau nave vienīgais dakteris.

Tam jau miršanas.vaina.

Kau(t) viņu nave atpestītu.
Tas jau nav ne dzīvataš, ne mireš.

To nāve ar neizlabos.

Pa mata galu no nāves.

Tam jau nāve zobu galos.

Nāves pārpalieks.
Kau(t) vai nave, bet iešu'

Par nāvi nekā ļaunāka nav'



Alv. Augstkalna

Veclatviešu rakstu apskats.

Aizrādījums. Saīsinājumi paskaidroti 130. 1. p.

1. Pārejot pāri īpašvārdiem un retiem apellātīviem (piem.

no vecākiem: drau gv m sinim, icl es t coosocium

Henrici Chronicon XVI. 4. no jaunākiem: Margrethe Andres

Losdregers sagarrethe sevve 1534 E. Bleses Pers. v. I,
238 „saderēta [„ga" lasījuma jeb raksta kļūda] sieva") aitās

valodās sarakstītos tekstos, mēs sastopamies ar rakstiem, no

kā smelties kviešu valodas vēstures pētījumiem, tikai

XVI g. s.

2. Priekš iespiestajām grāmatām ir jau bijuši rakstu mēģi-

nājumi latviešu valodā, kuros uz vidusle jasvācu orto-

grāfijas pamata ir veidojies rakstības veids, kas pamatā ari

pirmajām grāmatām. Šos pirmos rakstus pratēji dabūja viens

no otra, tā ka jaunu rakstu sastādītāji bija jau vingrinājušies

vecajos (saprotams — ne visos, kādi bija, bet taču dažos pie-

sniedzamos) un centās tos turpināt. Bija jau tr adi ci ja.
Tas dara saprotamu, ka pirmās 1585. un 1586./7. gada grāma-

tas radušās katra savā pasaulē (katoļu un luterāņu) tik ļoti
saskan pamatpaņēmienos. Šie pamati jau varbūt likti priekš
reformācijas. Starp abām grāmatām nav tieša sakara (kā
piem. T. Zeiferts Rakstn. v. I, '247, 2

261 iedomājas kādu ve-

cāku kopēju paraugu). Raksturīgas atšķirības sīkumos tā ne-

ļauj domāt. Un kā var būt kopējs paraugs grāmatām, kurām
katrai savāds saturs?

Šie agrākie raksti ir iznīkuši. Vienīgas atliekas ir divas

vecas tēvreizes (sk. Imm. 1930. Nr. 310 tt).

3, J. Zēvers Imm. 1928. Nr. 12. 496 nospriež, ka kādā vecā

zviedru antīkvāriāta pārdodamu grāmatu katalogā minēts

1560. g. Lūbekā drukāts nevācu katķisms esot bijis latviešu

ka t ķ i_s ms. Šim prātojumam neko citu nevar pārmest, kā

vien pārliecīgu optimismu (katķisms tomēr var būt igauņu).
Lai tad turpmākie meklējumi viņu apstiprina! Uzvārētājus
nesoda.

4. Pagaidām pirmā latviešu grāmata ir 1585. gada katoļu
katķisms I s c i g c [nekāda „Istige"! j p am m a ci s c h c n no-

thems papreksche gal w c gabblems chri-

sti te s macibes. Vienīgais eksemplārs atrasts Upsalas.
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universitātes bibliotēkā 1911. g, (pret Imm. 1928. Nr. 12, 495

jāiebilst: ne tas ir atradējs, kas grāmatu ierakstījis kata-

logā, bet tas, kas pamanījis viņas nozīmi un laidis ziņu citiem

pētniekiem).
Tekstu izdevis faksimilā E. Volteris (krievu akadēmijas

Sbornik'ā 94. Nr. 2. JlaTbimcKin KaTHxn3HCb 1585 rona, IleTpo-
rpa;rb 1915 r.) un tagad atkal no jauna Augusts Gūnters (Alt-
lettische Sprachdenkmāler I. 1929, 243—312) Saīsināts šā

katķisma apzīmējums —
C

Katķisms tulkots no Pētera Kanizius vācu un latīņu grā-

matām (par tām sk. AS. I. ievadā 15 t), kas līdzšinējiem tul-

kojuma pētniekiem nav bijušas pa rokai salīdzināšanai. Tul-

kotājs nav droši zināms, Ar varbūtību domājām par Ertmani

Toiksdorfu, no Prūsijas atsauktu vācu katoļu garīdznieku, kas

esot „rakstījiis vidzemnieku jeb latviešu valodā" (3. A. Bo;ib-

Tep-b, JlaTbiiucKiH KaTHXH3HCb; šā raksta autors Fbr. 10, 107).

Tagad A. Gūnters uzstāda ari otru kandidātu šai vietai (AS. I.

ievadā, 19) — kādu Jēkābu Kauleneli, kas darbojies Tērbatas

tulku seminārā un pratis latīniski, vāciski, igauniski, latviski,
leitiski un poliski. Bez kāda aizsprieduma — es tomēr šai

otrai iespējamībai mazāk ticu. Tērbatas tulkam gan bija gal-
veno kārt jādarbojas igauniski, pārējās valodas viņš varbūt

prata vājāk, tik daudz, cik vajadzēja, lai saprastos ar nejauši

ieklīdušiem šo tautu locekļiem. Cik es māku iedomāties, tulki

darbojās mutes vārdiem. lespiestās grāmatas autoru meklē-

jot, gan jāskatās uz tiem jezuītiem, par kuriem ir ziņas, ka

tie darbojušies literāriski. Tādi ir četri (sk. Brulinilngk SB Riga
1914, 93) un starp tiem nav neviena, ko varētu minēt Toiks-

dorfa vietā. Par Toiksdorfu šaubīties varētu vienīgi kādam

līdz šim nezināmam par labu.

Gūnters ir arī atradis, ka pāvesta legāts Posevīns, 1582. g.

14. martā ieradies Rīgā, vēstulē lūdz pāvestu piesūtīt tulkoša-

nai Kanizius katķismu. lerosinājums tā tad nāk no Rīgas, un

turpat gan laikam arī izpildīts. Martā gan vēl nav Toiksdorfa

Rīgā (ieradās Vidzemē 1582. gada maijā), bet nieba tik ātri tas

viss notika. Tērbatas tulku seminārs dibināts tik 1583. gadā.

A. Gūnters ir uzslavējams par dažu jaunu ziņu atklāšanu.

Bet līdz šim Dazīstamajā materiālā viņš nav parādījis pat-

stāvīga sprieduma spējas. Viņš atkārto vecas kļūdas, dažas vēl

no savas puses ļaunākas padarīdams. Tolksdorfs ir ein

Preusse von Geburt*) _
Preusse še jāsaprot tādā nozīmē,

kada tam ir musu dienu Vācijā; autors ta laikam arī saprot
(jo Elģeru apzīmē par Livlander, Livo), bet bez brīdinājuma
dažs viņa lasītājs to pārpratis. Plaši izplatītā leģenda,

*) Runādams par Toiksdorfa tautību Fbr. 10, 150. t. es vēl nezināju,
ka literatūra jau L. Arbuzovs Imm. 1923. Nr. 9, 1078 ir izteicis šaubas par
Toiksdorfa „prušu" tautību, bet citi tam nav piegriezuši vērības.
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ka Tolksdorfs bijis no senajiem latviešu un leišu radu

prūšiem (— par to it nekā nevar zināt —), un ka kat-

ķisma valodā esot prūšu valodas ietekme (— E. Voltera ne-

uzmanības sekas: šķietamie šņāceņi ir cēlušies no vācu valo-

das, jādomā — no viduslejasvāou ortogrāfijas, bet prūšu valodā

tādu nemaz nav! —), cerams gan — ies mazumā. Tad

varbūt arī pēc kāda laika būs lieks atgādinājums, kā jāsaprot
Preusse Gūntera ievadā. Patlaban gan šāds atgādinājums
nav lieks. Gūnters atkārto veco kļūdu, ka Tolksdorfs priekš
1581. gada esot darbojies Valmierā. Tolksdorfs tikai 1582. g.

maijā ierodas Vidzemē un darbojas tūliņ Rīgā un pēc tam tik

(ap 1586. g.) Valmierā. Jauna ir ziņa, ka Tolksdorfs 1591.

gada 25. martā beidzot iestājies jezuītos* — bet kāpēc Gūntera

'kungs nepiemin, no kurienes viņš to zin?*)

Ziņas par Toiksdorfa literārisko darbību tiek nežēlīgi sa-

kropļotas. Sk. tEibr. 10, 107. Atkārtošu šos aizrādījumus vēl

reiz, piemērojot A. Gūntera izdevumam.

Gūnters (ievada 21. 1. p.) citē no Sommervogel Bibliothē-

que dc la Coimpagnie dc Jēsus otra izdevuma 1890—1900.:

„scripsit lingua lotavica catechismos, nomenclatores, concio-

nes, hvmmos et anitiphonas Ecclesiae". —■ Ja šai grāmatā tie-

šām tā ir rakstīts (un Gūnters neizdara to pašu sagrozījumu, ko

Volteris, sk. Fbr.), tad nav arī nekādu šaubu, ka Gūntera

citētā ja v nāk ā grāmata ir nepareizi norakstījusi no Voltera

citētās vecākās (Ribareneira-Alegambe-Sothvel). Tur ir

rakstīts tikai: Scripsit lingua livonica (Vidzemes valodā, ne

Jībiešu"!) sev lotauica. Punkts! Ar „catechismos etc" sākas

jauns, teikums, kura predikātu Sommer v o g c 1 ir izlaidis,
bet Volteris viltotajās vietās atstāj, tā ka iznāk vienai pašai

objektu virknei viens predikāts vienā galā, otrs otrā galā.

Pareizi lasot dabūjam zināt, ka visas minētās grāmatas Tolks-

dorfs esot grāmatu trūkuma dēļ uzrakstījis no atmiņas, t. i.

oriģinālvalodās **). Livonijas baznīcas vispārējām vajadzī-

*) Ziņas par E. Tolksdoria dzīvi tātad atrodamas — E. Voltera ap-

cerējumā (/laTbimcKifi KaraxH3HCfe), manā piezīmē Fbr. 10, 105—107 (kur
ir izlietoti prof. K. Kundziņa publicētie dokumenti AUL. 9, 15—30) un

A. Gūntera ievadā AS. I, 20u-21. Šais vietās vēl nav minēts protokols
Dr. F. G. Bunges izdotajā Archiv fūr die Geschichte Liv-, Esth- und Cur-

lands I, 1842, 24 tt, kur uzzinām, ka Tolksdorfs pavadījis Cēsu archidiakonu

JT. Teknonu pārraudzības ceļojumā pa Vidzemi 1613. gadā. Varbūt šī ir

tajvizitacija, ko min Tolksdorfa biogrāfs Pibadeneira-Alegambe-Sothvel —

grāmatā. Tolksdorfs apzīmēts par pateru.
**) Pārskatījušies jeb paļāvušies maldinājumam ir tie, kas runā par

Tolksdorfa tulkotiem evaņģēlijiem un dziesmām, jeb par Tolksdorfa

vārdnīcām (piem._ J. Lautenbachs Latv. lit. vēst. II (1928), 559. Kur tas

ir dzirdēts, ka vārdnīcu sauc „nomenclatores"? Atzīstos, ka pats nezinu,
kas šie nomenklatori ir). Pat par to mums nav tiešu liecību, ka „katķi-
smus" tulkojis Tolksdorfs. Ir tikai teikts, ka viņš rakstījis latviski,
un sarakstījis (jeb uzrakstījis — scripsit) aptissimos ad eam rem

libr o s. Kuram darbam — draudzes izkopšanai jeb valodas izmākšanai?

Biogrāfa tekstu var abējādi iztulkot.



95

bām, — Še Giinters maldina daudzus savus lasītājus. Tekstu

izdevējam tas ir lelākaite grēks, ko izlabot viņš varētu tikai —

pats savu misēkli klaji izsludinādams.

Diemžēl A. Giinters runājis arī par tekstu un izdaudzinājis
vecus nepareizus spriedumus. Titullapā esot trīs drukas kļūdas

(šās idejas cēlējs ir E. Volteris, jeb jau Barviņskis). Nav tiesa.

Droša ir tikai viena: expan (jālasa exkan). Li 11 our re

(Gūnters 16 un 18 pārgroza: I. ill ouw c) ir gluži pareizi —■
litaum zemē (sk. Fbr. 10, 99). Un laikam pareizi ir ie-

spiests arī ehspre-stcz (Gūnters sagroza: ehspe-
e s t c z). Mūsu valodā ir ar stipri tuvām nozīmēm divi vārdi —

spiest un spriest; kā gan varētu postulēt, ka tulkotājs varēja
izvēlēties tikai spiest? Viņa priekšā taču vēl nebija paraugu,

kur nodibināts vārds iespiest (drucken), kā tagad. Dubul-

tais cc gan ir parasts Mancelim un turpmākam Ifeikmetam līdz

šai dienai, bet 1585. g. katķismā pavisam rets.

Vispār Giinters saka, ka lespiedums esot ar daudz drukas

kļūdām un izlaidumiem. Kļūdas jau nu ir, bet gan ne tik dau-

dzas, kā jādomā Voltera apcerējuma lasītājam. Kļūdu nav

vairāk kā citās vecās latviešu grāmatās. Izlaidumi? Vienī-

gais Gūntera piemērs ir titullapa, kur trūkstot louderas.

Tas varētu būt pareizi novērots, bet — tiklab vācu kā latviešu

valodā tādu vārdu var pavisam izlaist, adjektīvs var izpildīt
arī substantīva vietu. Kanizius mazākajam katķismam taisni

esot virsraksts: Oatechismus oder die Summa christlicher

Lehrfiir die Einfāltigen m Fragstūck gestellet (A. S. I. ievads 16),
Tā tad šī lieta nav bez šaubu un vairāk izlaidumu Gūnters

nemin. — C 6 (= AS. I. 248) gan ir izlaidums starp 18 un

19 rindu — laikam drukātavā izkritusi rinda no salikuma. Par

vienkāršām techulskām kļūdām nebūtu ko runāt ievadā. Lie-

kas, ka autors pārmet vecai drukāta vai bezjēdzīgu paviršu
apiešanos ar tekstu. Tam nav pamata. Tādas pašas tech-

niskas kļūdas gadās vēl šodien.

Neizlabojamu kļūdu Gūnters ir izdarījis citēdams grāma-
tas virsrakstu (ievadā 16), kā viņš domājis, «izlabotā" formā

(jo no viņa tagad to pārcitēs citi): —

Semmen. Bet ar visu savu labošanu viņš nav pamanījis, ka

vārdā b c m c m s nav nekāda iespiesta āķīša apakš pirmā c.

Viņa paša tekstā (AS. I. 243), kur tituls attēlots bez rokraksta

piezīmēm*) nav nekāda c, bet virsraksta citējumā (18) drukāts

*) Upsalas (vienīgā) eksemplāra titullapā ir ar roku rakstītas pie-

zīmes. Tās lasīt esmu mēģinājis, Fbr. 10, 97—99. Tur teiktam gribu pie-

bilst: vardu, ko es lasīju instru, varētu mēģināt lasīt instit'utio
(pēc Elģera katķisma). Tas gandrīz izdodas. Lai galīgi izšķirtos,

man_ trūkst palaiografiskās skolas. Minējumam par 69 es pats neticu;
drīzāk butu lasāms -bus (-us vietā saīsinājums, kas līdzīgs g jeb 9), bet

trūkst tikai kam pielikt šo galotni.
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bernems. Nevis titula ir trīs kļūdas, bet gan Gūnters tur ietaisa

trīs kļūdas!

Izdevēju kļūdu dēļ bija man jārunā plašāk, nekā būtu gri-

bējis. Vairāk kavējos pie jaunā A. Gūntera izdevuma. Uz

Voltera apcerējumu kļūdām esmu aizrādījis Fbr. 10, 98 tt.

Dieva laime, ka teksti izdoti faksimilos, kur izdevējs neka

nevar samaitāt!

5. Kurzemes hercogs Gothards apgādāja trīs pirmās lute-

rāņu grāmatas — 1586. g. Lutera katķismu, 1587. g. evaņģēli-

jus ar ciešanu stāstiem un baznīcas dziesmas.

Katķisms (saīsinājums E) ilgi lepojās pirmās latviešu grā-

matas godā. Plašākām pētnieku aprindām bija pieejams kopš
1875. gada A. Becenberģera izdevumā (Lltauische und lettisciie

Drucke des 16. Jhs. 11, 1—30). Tagad tā vietā ir stājies Rīgas
pilsētas izglītības 'nodaļas apgādātais faksimila izdevums

(Enchiridions. Rīgā 1924.).
1886. gadā «latviešu rakstniecības (t. i. E.) trīssimt gadu

jubilejā Becenberģers un Bīlenšteins izdeva 1587. gada baznī-

cas dziesmas (Nevācu psalmi, saīsinājums UP.). Šai pārdru-

kājumā trīs rindas (54 5

.

6.7) izkritušas no gatava salikuma un

tā paglābušās no pētnieku skatiem.

Evaņģēliji (saīs. Ev) nav atjaunoti. Viņus ir pāršķirstījis
grammatikai J. Endzelīns (Lat. Predl. un Le. Gr. passim) un

patapinājumus no tiem izlasījis J. Zēvers saviem patapinātu
vārdu materiāliem (Imm.).

Es došu šās grāmatas aprakstu un tekstu paraugus pie-
likumā. Evaņģēliju grāmatā ietilpst arī Kristus ciešanu stāsti

(saīsinājums Pass).
Par šo grāmatu tulkotājiem nav tik pilnīgu ziņu, kā varētu

vēlēties. Titulā minēts tikai ciešanu stāstu tulkotājs — Bau-

skas mācītājs Gothards Reimerssun arī dziesmu grā-
matā ar viņa iniciāļiem G. R. apzīmētas divas dziesmas (UP.
42 Oeh mhes nabbage greetczeneke, UP. 55 Och Dews no deb-

bes redtcze tur exkan). Izdevuma priekšvārdus bez Reimersa

parakstījuši vēl trīs citi garīdznieki un šais priekšvārdos kā

darba uzsācējs tiek minēts piektais, kas miris grāmatu nepabei-

dzis, — Dobeles mācītājs Jānis Rīvius. Kāda daļa katram

no šiem bijusi darbā?

Nekur neesmu atradis nekāda pamata domām, ka Rīvius

darbs ir katķisms, bet pārējais turpinātāju (tā raksta Napierski'
Mag. 3, 2/3 (1831), 7—B, tāpat atkārto Bīlenšteins UP. XI, ka

Rīvius turpinātāji strādājuši „it īpaši pie lekcioniem, evaņģe-
liumiem un dziesmām, v. c). īpaši jāpiemin, ka Cimermanim
(Neue woch. Unterhalt. I, 1808, 197 un 198), uz ko atsaucas

Napjerskis, nav nekādu citu avotu kā E. priekšvārdi, un ka man

Cimermaņa rakstiņu pārlasot neradās domas, ka Cimermanis
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Rakstu krājums, 20. 7

būtu tā sadalījis autoru tiesības. Priekšvārdos skaidri teikts

(sk. E. VIII, UP. XX), ka Rīvius čakli strādājis tulkodams Lu-

tera katķismu, svētdienu un ievērojamo svētku

evaņģēlijus un c p i s tu 1 a s, kā arī parastos kri-

stīgos psalmus un dziesmas; bet nepaguvis savas

negaidītās- pēkšņās nāves dēl to pilnīgi ins werck richten un

(oder) rakstos iespiest.

Ja ir tiešām kādas ziņas, ka Rīvius miris («aTišfravs nevis

„T£#v7]xe v

) 1586. gadā*), kā izsaka Bīlenšteins UP. XI un at-

kārto T. Zeiferta Rakstn. v. 11.I
1

.

629 un J. Lautenbachs Latv.

lit. v. 11, 473 (varbūt viņi visi spriež tik no priekšvārdiem, kur

nekas neliedz domāt, ka Rīvius jau kādus gadus miris), — ja tā

tiešām ir, tad jāspriež, ka priekšvārdu parakstītājiem maza

daļa grāmatās. Ja jau tai pašā gadā (priekšvārdi datēti 10.

Octobri calendarij non correcti — sastādīti laikam priekš ma-

nuskripta nosūtīšanas uz Karaļaučiem) varēja izdot katķismu
un nākošā gada sākumā abas pārējās grāmatas (6. martā 1587.

gadā visas grāmatas jau gatavas atvestas Jelgavā, sk. UP.

XXIV t.).. tad laikam gan vajadzēja tikai pārbaudīt, vai manu-

skriptiem kas netrūkst, pirms sūta uz drukātavu, — varbūt kā-

dus sīkumus nokārtot, un kādam uzraudzīt iespiešanu. Minē-

tajā 6. marta pavēlē ir taisni pieminēts korrektors, kas bijis uz

Karaļaučiem, bet diemžēl nav norādījumu, kas viņš bijis. Vai

archīvos nekas vairs nav atrodams par šām lietām? Kara-

lauču archīvos varbūt ir kas tuvāks atrodams par Karaļauču

universitātes iebildumiem pret šo tulkojumu (Napjerskis no-

rāda par šo lietu uz Tetsch Kuri. K. Gesch. 111, 150 tt.).
Galvenais darbinieks gan laikam bijis Re i m c r s s, Viņš

savu literārisko spēju ir neapšaubāmi pierādījis (minētās dzie-

smas un Pass.), viņa darba vietā Bauskā datēti arī priekšvārdi.

Viņa paraksts atrodas trešā vietā, otrā no beigām varbūt aiz

pieklājības — mums diemžēl nav ziņu par parakstītāju gadiem
un „stāžu". Izloksnes (uz tām cerēja Becenberģers, Lit. v.

iett. Drucke 11, XVII) nedod nekādas pieturas autoru pētīša-
nai **). Visu triju grāmatu valoda liekas vienāda. Svārstības

formās liekas nejaušas. Parādību, kur viena grāmata atšķirtos
no citām jeb viena grāmatas daļa no otras daļas, neesmu va-

rējis saskatīt. Uzmanīgi lasot neesmu pamanījis nekādas īpat-

nības Reimersa rakstos salīdzinot ar anonīmajām dalām. Ne-

zinu, vai lingvistisko spektru metode jeb skaņas analizē te va-

rētu ko panākt; bez šādām metodēm gan laikam nekas nav iz-

dibināms.

*) L. r. p. 18. raksta (Birkerts), ka Rīvius miris 1585. gadā, bet tas

laikam no galyas_rakstīts skaitlis.
**) Vispār jāpiebilst, ka speciālu izlokšņu parādību meklēšana (ārpus

šo_ grāmatu valodas vienības), kopš K. Mūlenbacha mēģinājuma Baltijas
Vēstnesī 1902, Nr. 273. (4./17. dcc.) nekā nav panākusi, bet taisījusi tik

daudz kludu, ka noder tikai par brīdinājumu turpmākiem pētījumiem.
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Katķisma oriģināls ir pazīstamais Lutera katķisms. Balto-

logi parasti mēdz izlietot salīdzināšanai prūšu 1561. g. emchīri-

dionam blakus nodrukāto vācu tekstu (R. Trautmann, Apr.

Spr.). Dziesmu oriģināls esot Rīgas Dievkalpojumu kārta, kas

pirmo reiz izdota lejasvācu valodā 1530. gadā: Korte Ordeninge
des Kerkendienstes (Bīlenšteins UP. ievadā XXVI). Man gan

rādās, ka kāds no vēlākiem izdevumiem būs pārgājis uz augš-

vācu valodu un tādu ir lietojuši tulkotāji. Tātad neklājas
citēt lejasvācisko virsrakstu. Nopietnāki salīdziinājumi nav

izdarīti. Tik ir norādīts (UP. XXVI) ka UP. neesot tulkojums,
bet pārstrādājums. Še varētu jautāt: vai ir redzama apzinīga

izvēle, jeb mums priekšā pirmā tulkotāja pēkšņas nāves dēļ
pusceļā palicis darbs? Evaņģēliju oriģināls ir, saprotams, Lu-

tera tulkotā bībele. Bet vai ir arī tādi vācu izdevumi, kur sa-

kopoti taisni šie svētdienu evaņģēliji un evaņģeiju sakopojums
par Kristus ciešanu — man nav zināms. Arī J. (jerulim Sen.

liet. skaitvmai 1 (1927), 74 ciešanu stāstu oriģināls (viņš runā

par Vilenta leišu 1589. gada Evaņģēlijiem un epistulām) neesot

zināms.

Par rakstību un valodas parādībām katķismā ir spriedis

Becenberģers citētā izdevuma ievadā VII—XVII, par dziesmu

grāmatu — Bīlenšteins, piedaloties arī Becenberģeram, sava

izdevuma gala piezīmēs 43—85. Dažādos pētijumos ar šām

grāmatām nodarbojušies J. Zubatijs, K. Mūlenbachs, J. Endze-

līns, šā raksta autors un citi. Še nav vieta atstāstīt sasniegu-

mus un turpināt pētījumus. Šai rakstā es tikai izdzenu stigas

pa laikmetu, kurā mūsu literātūrvēsturnieki ir nedroši un ne-

patstāvīgi").

6. Pēc šām grāmatām gribas minama dziesma We n s

stip p c r s pils gli rl mv s c De\v s, ko kāds lerakstījis
Tērbatas universitātes bibliotēkas evaņģēliju (1587.) eksem-

plāra beidzamā lapā. To atradis J. Endzelīns un publicējis
1903. g. Apskatā Nr. 16. Pēc tam atkal to fotografējis JL Zē-

vers un ievietojis Imm. 1927. Nr. 12, 488—489 fotogrāfiskā re-

produkcijā un pārrakstījumā.
Valoda un rakstība ir stipri līdzīga 1587. gada grāmatām,

ar īpatnējām savādībām.

7. 1615» gada tas pašas nepieciešamās grāmatas — kat-

ķisms, evaņģēliji, dziesmas iznāk otrreiz — Rīgā, Mollīna dru-

katavā.

Šis izdevums ir bijis rokas tiem pašiem pētniekiem —

i. Endzelīnam un J. Zēveram. Katķismu necitē neviens —

*) Taisnības dcl pieminēšu, ka viskrietnāk gar šo laikmetu strādājis
Plūdonis.
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vai nu tamdēļ, ka nav atraduši valodā nekādu atšķirību (saturs,
saprotams, tas pats, kas 1586.), vai arī tādēļ ka nav grāmatai

piekļuvuši. Schēmatisks apzīmējums E.2
— Evaņģēlijus

citē J. Endzelīns. Saīsinājums Ev.- Tiem pieslienas ciešanu

stāsti Pass,2

. kuru titullapu citē J. Zēvers Imm. 1927.

Nr. 5/6, 443 ar savādiem prātojumiem par G. Reimersu — jo,

lūk, nemaz neievēro, ka Pass. iznākuši jau 1587. g. un 1615.

gadā pēc Reimersa nāves (1607.) vienkārši pārdrukāti. —

Psalmus (saīs. P 2) citē J. Endzelīns, J. Zēvers un E. Blese

Pers. v. I, 40. Arī šī grāmata izlieto 1587. gada UP., bet teksti

atšķiras un ir nākuši klāt jauni. Starp jaunajām dziesmām tiek

īpaši minētas Rīgā sacerētas Rama, Eka un Dāla dziesmas,
kas vecākas par 1586. gadu (šk. Napiersky Mag. 3, 2/3, 13, Mi-

siņa Latv. r. rād. 129, L. Arbuzovu Imm. 1920, Nr. 1 un lite-

rātūras vēstures grāmatas), bet nav uzglabājušās vecākā

formā. No P.
2

pārdrukāti šādi teksti: Rama Desmit baušļi,

No szirdes dubben buus tSw titczet Zeifērta

Latv. r. chrēst. I, 18 un faksimils L. r. p. 14, Eka P att eiktz

gir tas Kun x, tas Dews Israel Zeiferta chrēst.

I, 18 (sal. UP. 39 Slaweetcz gir tas Kunx Dews Israel — ļoti lī-

dzīgs teksts): Eka 0 Ješu Christ, Tu es pattesz
czil w c x vn dc Dc w s L. r. p. 14 (faksimils), Dāla Ko -

nin k s Chrj s te L. r. p. 21 (faksimils, turpat P.
2 titullapas

faksimils), Šūringa 0 The w c s \v ē s (lasi: wens)

auw o t z tas Labbv m s L. r. p. 24 (faks.), dziesma

\Vena stip p r a Pils gir mv s o Dc w s (J. Zēvers

Imm. 1927. Nr. 12, 490 t). Valoda un teksti (vienādības un at-

šķirības salīdzinot ar UP.) nav izpētīti un raksturoti.

8. Katoļu rakstos pēc 1585. gada rodas liels pārtraukums,
ko arī še varam aizpildīt ne ar tekstiem, bet tik ar ziņām par

viņu eksistenci.

Par kāda Ma 11 ovi v s (kas bijis 1613. gadā katoļu prie-
steris Koknesē) sarakstītu katoļu katķismu .1. Zēvers Imm.

1928. Nr. 12, 497 t. nekā pozitīva nesaka, tik noraida uz trim

vecām man šobrīd nepieejamām grāmatām.

Jura Eļģera biogrāfijā (Ribadeneira-Alegambe-Sothvel
Bibliotheca scriptorum societatis Ješu, Romae 1676) pie kat-

ķisma tulkojuma ir atzīmēts gada skaitlis 1620, bet par 1621.

gadā Braunsbergā drukātu J. Eļģera katoļu dziesmu grāmatu
ir ziņojumi ar tik pilnīgu šās grāmatas titulu (J. Zēvers Imm.

1928. Nr. 12, 498), ka par šādas grāmatas eksistenci nevar šau-

bīties. Diemžēl šās grāmatas līdz šim nav uzietas. Mums ir

zināmi Eļģera rakstu izdevumi tikai viņa nāves gadā — 1672-jā.

9. Varbūt arī luterāņu rakstu krājums ir drukāts no

jauna ap 1623. gadu. Jo grāmatdrukātājs Šroders pieminot

7*
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Manceļa Vademecum izdodams 1631. g., ka Mollīns esot

izdevis rakstu krājumu (Imm. 1927. Nr. 5/6, 443);

Bergmanis raksta 1795. gadā, ka Šroders esot izdevis Dā-

vida dziesmas («Psalter") un Zir ak a gudrības

grāmatu 1623. gadā; Hūpelis min titulus Safjtoiba 3)jeeūna

©tamarjta Ditjiga 1625. un ©tljrafa ©übtt&aš ©ramatļta, Sftlļiga
1625 (Napfierskv, Mag. 3, 2/3, 14). Neraugoties uz nesaskaņām
(izdevēji — Mollīns un Šroders, gadi — 1623. un 1625.), visās

šais ziņās varētu būt kāds patiesības graudiņš, bet visai es

tām neticu.

Vai ir vērts galvu lauzīt? Galu galā neviens no jaunatra-

dumiem bibliogrāfijas laukā nav neticis veco grāmatu ziņoju-

mus sēcot. Viss ir panākts tiešos bibliotēku pētījumos. (Neaiz-

mirstams J. Zēvers.)

10. Ar 1625 gadu datē pirmo atrodamo pasaulīgās prozas

tekstu. Patiesībā tas ir terminus post que m. Runa ir

par 1625. gada 18. februārī apstiprinātu Rīgas linu audēju
«amata" statūtu (Schragen) tulkojumu. Tekstu abās valodās

publicējis L. Arbuzovs Latvijas universitātes rakstos (11. 1922,
33—57). Pirmās un pēdējās lapaspuses faksimili redzami T.

Zeiferta Rakstu, v. I,
x
295 un 296,

2
3 10 un 312.

L. Arbuzovs (AUL. 11, 26) domā, ka šrāga pārtulkota tūliņ

1625. gadā; bet rokraksts, kas uzglabājies, ir noraksts —

tiklab vācu oriģināls, kā tulkojums.

Apgalvojums, ka tulkotājs esot «amata skrīveris" Mārtiņš
Bakītis (T. Zeiferts I,

1

294,
2
3 10) nav drošs fakts, kādus vienīgi

pieklājas tik apodeiktiski ievietot mācības grāmatās, bet m i -

nēj-ums bez kādiem pamatojumiem. L. Arbuzovs

spriež pavisam citādi: tulkotājs bijis vācietis, viņa vārds un

kārta paliek nezināma (26. 1. p.). Uzglabātais rokraksts plūdis
no kāda profesionāla rakstītāja spalvas, kas kalpojis «amatam"
līdz 1644. gadam. Faktiskos rakstu darbus ir veikuši šādi pro-

fesionāli rakstītāji jeb senāk mācītāji, nevis «amata skrīveri",
kas bija tā sakot valdes locekļi, un tāds «amata skrīveris" bija

arī Baķīitis. Velti viņu pacelt par rakstnieku.

Par teksta valodas raksturu mums bus sakāmi para vardi

14. gabaliņā.

11. 1631. gada iespiestā grāmatā Coelum terreste Poeti-

cum ar veltījumiem kādam Bachmanim atrodas panti, ar ko

kads rīdzinieks Melchiors Fosius apsveicis šo kungu
latviski (Curlandice). Citus publicējumus neminot, aizrādu ka

ša teksta faksimils atrodams T. Zeiferta Rakstniecības vēsturē

(I,1 297) un Latvju rakstniecībā portrejās (28. 1. p.).

11a. Latviešu burvju vardi kada 1631. gada 22. jū-
lija tiesas protokolā, ko atradis 1892. g. prof. Hausmanis, vēl
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spītē izskaidrojumam. Tos publicējis pēc Hausmaņa noraksta

A. Bīlenšteins Mag. 19, 2 (1893), 81 tt. un pārdrukājis X Lau-

tenbachs Latv. lit. vest. 11, 551. Abi šie autori ir arī pūlējušies
vārdus tulkot un kommentēt, bet šais skaidrojumos ticamas

ir tikai mazāk svarīgās lietas. Pirmais uzdevums būtu sa-

meklēt vēl reiz vecās aktis un pārliecināties, vai nevar ko la-

bāk izlasīt (kādu gabalu Hausmanis nemaz nav varējis sa-

lasīt). Tomēr, ja arī izdotos ko uzlabot, tāpat šis teksts, kuru
uzrakstītājs pats laikam nav sapratis, paliks grūti saprotams,
jāskatās uz viņu tāpat kā uz tām leišu valodas drupatām
Lasicka grāmatiņā Dc dils Samagitarum (1615), par kurām

J. Ģerulis raksta: Jeigu blogai lietuviškai mokas žmogus lie-

tuviškai sakinļ parašo, niekados visos lytys gramatikos
.atžvilgiu taisyklingos nēra (ja cilvēks, kas nemāk lāga leitiski,
raksta teikumu leitiski, tad visas formas nekad nebūs gram-

matiski pareizas), sk. Senieji lietuviņ skaitymai I, 208.

Pāršķirstot drukātos burvju vārdu krājumus neatradu it-

nekādu līdzīgu motīvu, kas palīdzētu saprast (tekstu.

Ad hoc pieminu, ka tāda pati nelaime ir ar 1582. gada
burvju vārdiem, kurus atstājām ārpus mūsu apskata robežām,
Šie vecākie vārdi gandrīz ir labāk saprotami. Sk. E. Volteri

Izv. 13,3 (1907), 163 tt. un T. Zeifertu Latv. r. vēst. I, *244,
2
258.

12. 1632. gadā*) iespiedis Fridr i c h s Mēnius,
vēstures profesors Tērbatā, grāmatu Syntagma dc* origine
Livonorum, kur ietilpst latviešu tautas dziesmiņa par „kaķe-
nīti". Tā piesniedzama Druvā 1913. Nr, 1, 121 un faksimilā
redzama L.

r. p. 28 un T. Zeiferta 12,I
2, 61, 1. p. (tik — vai tas

ir Syntagma faksimils jeb Scriptores rerum Livonicarum pār-
drukājuma? Laikam gan pēdējais).

Priekš Mancela (1631, g.) minu šo ziņu ievērojot to, ka

pagāja laiks, kamēr teksts nonāca Tērbatas profesora rokās

un kamēr tas sarakstīja savu grāmatu.

13. 1631. gads ir epocha. Šai gadā pagriežas latviešu

rakstu valodas ceļi, no šā gada ir skaitāma tagadējā latviešu

rakstu v a 1 o d a. Kā Juris Mancelis aicina -— Vade meciiml

Nāc man līdz! — tā viņam seko tālākā literatūra.

Visu, kas bija priekš Mancela un tāda paša forma turpinās

vēl kādu laiku, es nosaucu par pirmo latviešu rakstu valodu —

*) Patiesībā iespiešana novilcinājusies līdz 1635. gadam, sk. V. Dī-

derichsu Mag. 17.i (1883), 608. Mēnius pats agrāk ir bijis mācītājs_ Ādažu,
Daugavgrīvas, Carnikavas un Ropažu draudze un dzīries izdot kādu lat-
viešu grāmatu. Viņam ir bijuši sakari ar Manceli, kas veltījis Mēnius

Syntagmai dažus distichus (sal. par citiem Mancela apsveikumu dzejoļiem
J. Zēčeru Imm. 1927. Nr. 5/6, 444 tt.).
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pirmā rakstu valoda. Tagadēja rakstu valoda tad ir

otra pēc skaita.

Raksturosim šo pirmo rakstu valodu — jo viņai ar visam

nevienādībām, kļūdām un inkonsekvencēm ir sava vienība.

I. Ortogrāfija. Pirmā rakstu valoda dibinās uz

(vldus)lejasvācu paņēmieniem; patskaņu garumu neapzīmē

i dažus norādījumus, zināms, var sataustīt, bet nav nekādas si-

stēmas, tā ka izņēmumi būtu kļūdas), divskani ie neatšķir no c

(īsā, garā, šaurā, platā), mīkstinātiem līdzskaņiem nav apzī-

mējuma (retumis viņiem tiek pievienots i, y un g), balsīgie un

nebalsīgie svelpeņi un šņāceņi netiek izšķirti, afrikātu apzīmē-

jumos nav nekādas kārtības; līdzskaņu apzīmējumos vispār —

burtu sastrēgums (dubultnieki; dažādu burtu savienojumi vie-

nas skaņas apzīmējumā — īpaši svelpeņiem un afrikātām; h

raksta tēlu kuplināšanai) un fonētiskais princips. Še nav vieta

apskatīt pašu burtu izvēli.

11. Fonētikā: galotņu īso patskaņu vietā c, — « vietā

arī — o (tikai no pirmās rakstu valodas viedokļa
ievietoju šo parādību fonētikā; retie pareizo galotņu piemēri

rāda, ka patiesībā tā ir nepareiza rakstība valodas nemā-

cēšanas dēļ), citreiz patskanis pavisam zaudēts, citreiz ir

atkal lieks patskaņa burts, t. i. c; au vietā ou; sastopams i

vietā v, ue; šk vietā sk.

111. Morfoloģija: daudz galotnes slēpjas aiz c burta;

kļūdas, nezināšana un taustīšanās.

IV. Sintakse: kļūdas.
V. Leksikā varētu jautāt pēc principiālām atšķirībām

no Manceļa un citiem tuvākiem nākoša laikmeta rakstiem.

Tadu nav.

14. Mancelim daudz kas nav pa prātam pirmajā rakstu

valodā — agrākajos rakstos, kuru autorus viņš pieklājīgi no-

sauc par cienīgākiem, labākmācītiem un varbūt latviešu va-

lodas labākiem pratējiem (vielleicht m der lettischen Sprache
erfahrern) teologiem. Vademecum priekšvārdos viņš saka, ka

šie raksti esot kļūdaini un nesaskanot ar latviešu valodas dabu;
Lettus priekšvārdos sakās labojis latviešu grāmatā daudz

rupju kļūdu rakstībā un tulkojumā. Savus jaunievedumus Man-

celis pats izskaidro priekšvārdos. Šos priekšvārdus mans la-

sītājs var atrast atstāstītus un citētus Plūdoņa Latv. lit. vēst.

II (1909), 30 un J. Zēvera rakstā Imm. 1927. Nr. 5/6, 444. Mēs

to pašu apskatīsim sistemātiski.

Mancelis izšķir pareizi patskaņus, kādi viņi ir latviešu

valoda: atšķir divskani ie no patskaņa c; izšķir plato un šauro

c un apzīmē rakstot pirmo ar ā, otru ar c; pareizi izšķir pat-
skaņus galotnēs; apzīmē patskaņu garumu (ar burtu h un

citādi). Platā un šaurā c izšķīrums laikam nāk no zviedru
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ortogrāfijas, kas Mancelim bijusi pazīstama. Bez Manceļa es

nezinu neviena autora, kas izšķir c kvalitāti; ir gan autori, kas

lieto blakus c burtam ā, bet tie to lieto tāpat kā vācu valodā

bez fonētiskas nozīmes. Dažus galotņu patskaņus Mancelis

vēl nav sadzirdējis; adverbiem -i vietā -c, zināmos locīju-

mos (daudzsk. ģeniltīvos) -« vietā -o, salikteņu vidū (ģeni-
tīva galotnē) sastopams nevietā -a. Arī patskaņu garums ne

vietnumēr labi apzīmēts (nerunājot nemaz par piedēkļiem, "kas
vēl šodien ir novārtā). Tas tomēr ir mazums.

Mancelis pareizi izšķir līdzskaņus; mīkstinātie līdzskaņi
dabū īpašas zīmes (pārsvītrātus burtus), sveilpeņi, šņāceņi un

afrikātas dabū katrs savu pienācīgu apzīmējumu, atšķirot bal-

sīgos no nebalsīgiem. Gan ne visi mīkstinātie līdzskaņi ir iz-

prasti (nav sadzirdēts ģ un ķ) un ne gluži vienmēr viss Ir pa-

reizi pārsvītrāts (vismaz par iespiestām grāmatām tas ir jā-

saka), bet taču tas ir mazums.

Mancelis ieved etimoloģisko principu, sākot gan pats dažu-

reiz kļūdīdarnies. Lettus priekšvārdos viņam ir izdevība atkal

sevi izlabot, ka nepareizi rakstījis mit der alten Feder X v n x,

kur būtu jāraksta Kungs v. t. t. (AS. 11, 9—10).
Burtu sastrēgums ir lieliski mazinājies, kautgan tas notiek

gluži nevilšu vecās lejasvācu tradīcijas vietā pieņemot jaun-

augšvācu (Lutera) rakstus. Atliek tāpat vēl dubultnieki un vēl

dažs labs izpušķojums. Tāds bija toreizējais vācu raksta pa-

radums — vēl šodien jau vācieši nav gluži atbrīvojušies no šā

mantojuma.
Linu audēju šrāgā (10.) ir kautcik manāms solis Manceļa

virzienā. Šai rakstā h aiz patskaņiem vairs nav uzlūkojams

par pakupliinājumu, bet jau par garumzīmi (kautgan dažu labu

reiz viņš trūkst un pagadās arī nevietā), un nav gluži retas pa-

reizas galotnes -c vietā. Diftonga ie apzīmējumam ar cc nevar

piešķirt tādu nozīmi kā L. Arbuzovs (29. 1. p.): tas ir ļoti rets,

tā ka es no agrākiem rakstiem vieglāk sameklēšu piemērus
(jo tie ir izšķērdīgāki dubultniekos). Diftongu ie latviešu rak-

stu valoda skaita no Manceļa — no 1631. gada. Šrāgas ma-

nuskriptā ir tikai viens s (% kura vietā izdevējs lasītāju
labā ir licis f,, ja jālasa nebalsīgais, — dažreiz arī nepareizi.

Hūpeļa minētais Zīrāka tulkojums (9), ja tam varētu ticēt,

būtu ievērojams ar pareiziem patskaņiem — bet taisni tamdēļ

viņš kļūst neticams. Un ja tāds 1625. gada Zīrāks tiešām būtu,
tad gan viņš nebūs cita autora, kā paša Manceļa. (Sal.

Misiņa Latv. rakstu, rād. 69. lp. 196. nr.)
Par fonētiku, morfoloģiju, leksiku nevar tik strupi runāt:

i, au agrākā v, ou vietā ir sīkums; pārējais apgaismojams pēc

plašāka pētījuma. Sintakse progresē kopā ar stilistiku: no

Manceļa tik sākas plaši patstāvīgi netulkoti darbi. Kas mūs

tagad vairs neapmierina, tas
L

viss ir ietilpināms ģermā-
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nisma kategorija. Pirmajā rakstu valoda bieži bija jāsaka:
absurds. Mancellis jau ir ne velti slavēts valodas mākslinieks.

15. Mancelis iznīcināja pirmo rakstu valodu, to pārspē-
dams. Tā mums šodien liekas. Bet ne tā Mancela laika bie-

driem.

Līdzšinējie raksti jau bija pieņemti von mennigīich, so

[kas'] dieser Sprache kūndig, geist[lichen] und weiltllchen

Standes im ganzen Lettlande als ein scriptum authenticum

(1631. g. priekšvārdi). Ne visi tūliņ visādā ziņā saprata Man-

ceļa virsroku. Mancelis pats sakās zaimu zobiem kosts (AS. 11.

13, Lettus priekšvārdi).
Un ja arī saprata un atzina, tad ne jau tik viegli varēja

iemācīties visu (sal. Adolfija 1685. g. vārdus: was ich aus des

sel. Mancelii herrlicher Arbeit [Adoltiis jau varēja lietot po-

stili!] ohne einige Grammatik mit grosser Mūhe er-

lernet... L Bērziņa Fūrekerā 75.) — un tā vēl ilgi, blakus

rakstu valodas attīstības visvērtīgākajai virskārtai (Mance-
ims

— Fūrecker — Adolphi — Glūck) bija apakšstrāvas, kur

daudz vēl bija vecā rauga. To varam novērot iespiestos rak-

stos, un varam iedomāties daudz daudz raibāk atsevišķo darbi-

nieku privātā praksē.

Tapec es turpinu savu apskatu pa chronoloģiskai kārtai.

16. 1631. gadā iznāk Rīgā Šrodera drukātavā Jura Man-

ceļa Vademecum (sk. Imm. 1927. Nr. 5/6, 442). Tas ir —

visas tās pašas vajadzīgās grāmatas trešo (jeb ceturto —
sk. 9)

reizi iespiestas un kuplinātas ar dažiem jauniem tulkojumiem,
hiebevor m Lettischer Sprack nie m Dmck gesehen; evaņģēliji
(Ev.3) ar ciešanu stāstiem (Pass. 3), jerūzalemes izpostīšanas
stāsts (Jērus. 1

), dziesmas (P. 3), katķisms (E. 3) un Zīrāka gudrī-
grāmata (Sir.1). J. Zēvers atradis šo grāmatu Igauņu li-

terariskās biedrības bibliotēkā, citur nekur tā neesot ziniāma.

Bibliogrāfiskās ziņās par šo izdevumu ir apjukums, kas man

vēl neliekas nokārtots. Nav zināms, no kādiem avotiem A. Gūn-

ters (AS. II levadā 13) ņēmis ziņu, ka 1631. gada izdevumā bi-

jusi tikai evaņģēliju grāmata un dziesmu grāmata, un cik no-

pietni ņemama šī ziņa. Pēc Zēvera arī Jerūzalemes izpostī-
šanas stasta_un Zīrāka titulos esot 1631. gada skaitlis un lai-

kam taču Rēveles Vademecum ir viena paša izdevuma grā-
mata.

Tekstu paraugi: Rkr. 2, 7 un Rs. Nr. 1, 17—38. Vai šie

paraugi tiešam no 1631. gada izdevuma, nevaru zināt.

17. 1637. g. iespiesti Zālamāna sakāmi vārdi (Sal, 1) durch

Georgium Mancelium. Teksta paraugi: Rkr. 2, 8, Zeiferta
chrēst. I, 25 t, Voltera leišu chrēstomatijā 111—115 un Rs.
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Nr. 1, 35—37. Visu grāmatu faksimila izdevis A. Giinters

AS. 11, 415—518.

18. 1638. g. iznāk Manceļa Le 11 us
— vārdnīca (vāciski-

latviski) ar otru daļu Phraseol'ogia Lettica — pēc

satura (51 nodaļā) sakārtots vārdu un izteikumu krājums. Kā

frazeoloģijas pielikums seko vēl sarunas — tikai ne tādas,
kādas varētu vēlēties latviešu valodas mācekļi, kas nodomājuši
Latvijā savu maizi pelnīt, bet jauki tautas valodas piemēri,
zemnieku sarunas par zemnieku lietām un ar zemnieku psīcho-
loģiju; taisni jāsaka — pirmās latviešu orīģinālnoveles. Šim

krājumam, kā frazeoloģijas titulā minēts, vēl seko pievienots
1637. gada Zālamāns.

Liiterātūrvēsturnieki mums līdz šim diez kamdēļ netaisīja

atšķirības starp frazeoloģiju un sarunām. (Tie, kas no viņiem
mācījušies, domā it kā sarunas atrastos frazeoloģijā.) Tā arī

A. Gūnters, kura rīcībā bijis Štutgartes bibliotēkas eksemplārs
bez sarunām, nav pamanījis, ka viņam ir nepilnīgs eksemplārs

un to tādu arī izdevis. Gūntera faksimila izdevumā AS. II ie-

tilpst Lettus 1 —222, Phraseologia 223—414 um Zālamāns. No

sarunām ir pārdrukātas: X — Zeiferta chrēst. I, 34—36, V, VIII

un IX — Voltera chrēst. 108—111 (un pēc Dreiseļa 1685. g. izde-

vuma VII un X 141—144), VI un VII — Rs. Nr. 1, 45—49. Latvju
rakstniecība portr. 27 redzama viena lapas puse no X. sarunas

rokrakstā, bet tas gan nav Manceļa rokraksts, kā nodomās šās

grāmatas daudzie lasītāji, bet noraksts, ko izgatavojis kāds

savam privātām vajadzībām.

19. Tiesu aktīs ir atrodams viens otrs zvērests, kas

kādam latviešu lieciniekam bijis jāzvēr latviski. Daži ir arī

publicēti. Vecākais, ko es bez lielākas meklēšanas zinu, ir no

1636. gada „aus rigischen Acten". To iespiedis A. Dobners

Mag. 15, 1, 54.

Zeiferta chrēstomatijā (I, 46) ir cits zvērests no 1638. gada
(12/VI Grenzstreit im Gebiet Mitau wegen der Kunsingen
Lande).

Šie teksti pieder pie pirmās rakstu valodas.

19 a. Ar 1639. gadu datēti pirmie latviešu heksametri —

Merk I i n a veltījums Mancelim. Teksts iespiests 1654. g.

postilē, pārdrukāts L. Bērziņa Fūrekerā (2. li p.).

Varbūt šis teksts ir caur Manceļa rokām ejot izlabots —

tad nepareizās akūzātīvu galotnes r Patheizibe un

Tizzibe Mancellis labodams ir palaidis garām. Ja varētu

zināt, ka Mancelis apsveikumu licis drukāt nelabotu, tad va-

rētu spriest, ka Merklins vispār ir labi iemācījies Manceļa va-

lodu, un tomēr divos gadījumos izlietojis veco -c.
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20. 1643. g. iznāk Vademecum otrreiz. No šā izde-

vuma ņemti evaņģēliju paraugi Voltera chrēstomatijā 116—119

un turpat 119.—132. sl. nodrukāts viss Jeruzalemes izpostīša-

nas stāsts.

21. Grammatiskus spriedumus par latviešu valodu pirmais
izsaka J. Mancelis (Vademecum un Lettus priekšvārdos). Mēs

nemākam ticēt brīnumiem. Tā nevaram arī ticēt Mīrbacha

teikai, ka legāts Vilhelms tulkojis zemgaļu (citi saka: prūšu)

valodā Donata grammatiku.

1644. gada nu iznāk grammatika — Rehehuzena Manu-

ductio ad linguam lettonicam faciīis et certa (!) Tekstu pār-
drukājis Bīlenšteins Mag. 20, 2 (1901), 7—40.

Te nu mums atkal ir cita valoda un cita valodas mācība,

kas Mancelim paliek lielu gabalu pakaļ! Gan īnlav jāaizmirst,

ka grammatika sarakstīta senāk — ap 1630. gadu, jo priekš-
vārdos min, ka 14 gadu laikā tā esot noderējusi jau dažam vā-

cietim, tā tad lietota rokrakstā. Tomēr — autors, Manceli pa-

zīdams, izdod savu grammatiku bez radikāla pārstrādājuma!

Latīņu valodā sarakstītai grammatikai pievienota prakses

daļa — stāstījumi par dažādiem saimniecības darbiem, kas tā

iekārtoti, ka viņos doti daudz vārdi.

Valodas savādības še nepārrunāšu. Gribu tik piebilst, ka

nevaru pilnīgi uzticēties Bīlenšteina izdevumam: vai oriģinālā
ir taisni tās zīmes uz patskaņiem, kas pārdrukājumā pēc no-

raksta? Izdevējs nav īsti izpratis zīmes, piem. vārdu t iekās

35 (lasi: tiekams) viņš liek drukāt tiekas īsto iespiesto
formu noraidot piezīmē. Tā iznāk, ka gala piezīmēs viņam ar

minēšanu jāmin, vai tik neesot «tiekams". Rēhehūzenam ir

tādi savādi rakstības paņēmieni, ka nekā nevar spriest, ja ne-

var uzticēties iespiedumam. Būtu tātad iepriekš jāredz ori-

ģināls.

22. 1645. gadā Liepājas latviešu draudzes mācītājs Jānis

Būrgers sacerējis latviešu pantus par godu Kurzemes hercoga

Jēkaba laulībām.
Šis veltījums atrasts Gotingas universitātes bibliotēkā un

to (pēc noraksta) publicējis L. Arbuzovs Imm. 1922. Nr. 12,

1322. Ja L. Arbuzova lietotais noraksts pareizs, tad tekstā ir

viena drukas kļūda: gaim (jālasa laikam Lai m. Kā varēja

g gadīties L vietā??).

23. 1645. gadā iznākusi kāda lauksaimniecības grāmata
Stratagema oeconomicum, kurā ievietotas (saimes vajadzī-
bām!) trīs latviski tulkotas dziesmas. Napjerskis viņas min

bibliogrāfijā apakš 1645. gada (Mag. 3, 2/3 23, Nr. 18), kaut gan

pats cite 3. izdevumu 1688. gadā; L. Bērziņš (Fūrekerā 57.) pie-
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šķir viņas 1688. gadam, par agrākiem izdevumiem neiemano-

ties. Tā tad laikam neviens nav pārliecinājies, vai pirmajā
1645. g. izdevumā um otrā izd. šīs dziesmas ir, vai nav. Pēc

valodas viņas varētu piederēt 1645. gadam — un tad nederētu

kontrastam ar Fūrekera dziesmām, kā L. Bērziņš minētā vietā

viņas izlieto.

Esot šādas dziesmas: ©c&, ®ung£, borjb mum£ roeen lahhu

qt)ab (4 panti), Dcf miblaiS Šhmg§ unb fdjaligg ®ero§ (6 panti),
Dcf ®un£ pt> torrj fa muf)š tafiroe (7 panti). Plašākus paraugus

dod Zeiferta chrēst. I, 39 un L. Bērziņš minētā vietā.

24. Arī laika biedri nav bijuši mierā ar Rēhehūzena darbu

(21) — jo Pauls Einhorns, kas arī savos citos rakstos dod dažas

ziņas par latviešu valodu (sk. P. Šmitu Rkr. 14, 41), esot sa-

rakstījis traktātu pret Rēhehūzena grammatiku.
Pagājušā gadu simtenī esot sadzītas pēdas šim darbam tik tālu,
ka uzzināts: viņš esot izdots „priekš 1647. g. jūlija" (L. Arbu-

zovs, Fbr. 5, 109
4X J. Zēvers,lmm. 1927, Nr. 11, 390). Šis da-

tums jāvirza vel talak pagātne. Rehehuzens pats ir loti sašutis

par šo „zaimīgo pretrakstu" un 1647. gada 12. septembrī sūdzas

Vidzemes ģenerālgubernatoram: jau pagājušā gadā (tā tad

1646.) viņš gribējis iespiest atbildi Einhornam, bet Rīgas rāte

to aizliegusi. Vai Rēhehūzens savu taisnību dabūjis, nezinām.

Šās sūdzības atradējs P. Bērents (Imm. 1930. Nr. 2, 185) domā,
ka varbūt arī Rēhehūzena atbilde iespiesta, bet zudusi tāpat
kā Einhorna raksts.

Diemžēl nu šī polemika nav uzglabājusies, tā ka mums

ar lielu pateicību jāsaņem izvilkums, kur kāds ir izrakstījis Ein-

horna traktāta pozitīvo saturu (vai visu?). Tas atrasts vienā

kopsējumā ar Manuductio un citiem rakstiem Upsalā un

nodrukāts tai pašā Mag. 20. 2, 41—44.

Kadu paraugu no turienes paņēmis J. Zēvers (Imm. 1927.

Nr. 11, 390).

25. 1648. gadā dabūjam kādu dzīvības zīmi no latviešu

valodas pratējiem katoļu starpā: starp Viļņas jezuītu slavinā-

jumiem poļu ķēniņam Vladislavam IV. ir vieinis latviešu četr-

rindinieks. To atradis un publicējis Filologu biedrības rakstos

10, 10 J. Geruilis.

26. 1648. g. 26. jūlijā Rēhehūzens iesniedzis zviedru ķēni-

ņam lūgumu izdot viņa tulkotu katķismu, kam par motivējumu

pievienots pārskats par latviešu ticības stāvokli un aizrādīts,
ka jauni mācītāji nemāk labi latviski. Lūgums, kurā ir arī viens

teikums latviski:Ta bie labba paszaka, atrasts zvie-

dru archīvos divi eksemplāros, bet katķisma manuskripta nav.

(J. Zēvers, Imm. 1928. Nr. 12, 499, P. Bērents 1929. Nr. 2, 186.)
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Varbūt tas tiešām iedots galma mācītājam atsauksmei (kā Rē-

hehūzens lūdz) jeb atsūtīts uz Rīgu atsauksmei (kā ieminas

P. Bērents), nokļuvis privātās rokās un iznīcis. Žēl.

27. 1650. gadā J. Būrgers (22) apsveic ar latviešu dzejoli

hercogu un hercogieni, kam bija piedzimis dēls.

Šā dzejoļa faksimils redzams L. r. p. 29. 1. p. Jau agrāk
tekstu atkārtojis H. Dīderiehss (Sitzungsberichte der Kuri. Ges.

f. Lit. v. Kunst 1893, 4-—6) un no tā pārdrukājis L. Arbuzovs

Imm. 1922. Nr. 12, 1322. (Mēnešrakstā nepareizi tulkoti vā-

ciskie ievada vārdi. Ruf f c t nav imperatīva daudzsk. 2. pers.,

bet tagadnes vienskaitļa trešā; das arme Volck nav

akūzātīvs, bet nominatīvs (subjekts). Nevis „piesauciet nu arī

zemniekus", bet: ,nu arī nabaga ļaudis sauc', proti — tālāk se-

kojošos vārdos.)

28. Visi šie teksti (19, 21, 22, 23, 25, 27) ir nepareizāki par

Manceļa valodu, kaut gan jau ir klajā divi Vademecum izde-

vumi un Lettus. Šī apakšstrāva turpina pirmo rakstu valodu.

Citas lietas ir kā nu kuram autoram, kuru sīkumos nevaram

ielaisties, bet visiem kopēja ir nespēja pareizi Metot īsos ga-

lotņu patskaņus. Vēl tāpat ir lielā godā c, trūkst patskaņu (un
ir lieki patskaņi) — tāpat tas turpināsies vēl tālāk, līdz būs

pareizas grammatikas.

29. Vismaz 1650.—1660. gados (ja ne agrāk) Fūrekers

dzejo (sk. L. Bērziņa grāmatā 14). Tad nu minēsim kādu ne-

datētu viņa dziesmas rokrakstu, kas varētu būt agrāks par

dziesmu iespiedumiem.
Tas ir ieraksts grāmatā, kas piederējusi vispirms Kr. Fū-

rekera tēvam Krišjānim (titullapā ieraksts Christiano Furec-

cero 1616), — 1615. gada katķismā (E. 2

,
sk. 7), kas tagad pieder

Tērbatas universitātes bibliotēkai. Uz divām baltām lapas-

pusēm uzrakstīta Fūrekera tulkotā 11 pantu dziesma Tew

Deewu bus par wissam Leetam gluži īpat-

nējā ļoti labā ortogrāfijā.
Tekstu atradis un publicējis faksimilā Imm. 1927. Nr. 12,

4Q3—494 J. Zēvers. Šis pats faksimils iespiests arī L. Bērziņa
Kr. Fūrekerā 4—5 (=Fbr. 8, 148—9).

Tada pati ortogrāfija ir rokraksta piezīmēs Latviešu litera-

riskas biedrības Manceļa Lettus eksemplārā. No tām vienu

lapaspusi attēlo faksimilā L. Bērziņš (Fūrekerā 7. lp.). Termi-

nus post quem — 1638. gads. Man nav zināmi nekādi vērojumi,
kas varētu būt šo ierakstu autors.

Šās ortogrāfijas ārējo zīmi — pārsvītrājumu kā garumzīmi
lieto vēl tālāk minamais grammatikas manuskripts (32) un par

to vēl tiek sapņots labu laiku.
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No Ādolfija vārdiem 1685. g. grammatikas priekšvārdos

(citē L. Bērziņš Fūrekerā 14. lpp. un 22. lpp.) ir spriežams, ka

ir bijis kāds iespiests Fūrekera dziesmu izdevums priekš 1671.

gada dziesmu grāmatas. It kā Fūrekers pats būtu licis drukāt

kādu savu dziesmu krājumiņu (etliche Lieder). Paliek pāri
ļoti liela mīkla: kāpēc Ādolfijs nosauc šo izdevumu Erst-

linge lettischen Dmckes?? Erstlinge! Ādolfijs šps vārdus

liek drukāt trekniem burtiem, divtik lieliem kā cits teksts.

30. 1654. gada iznāk sengaidīta liela sprediķu grāmata
Mancela Lettische Post ill trijās daļās.

Par jaunu šā darba izdevumu jau priekš kara
domājis prof. P, Šmits un viņš nav arī vēl atsacījies no šām

domām. Teksta paraudziņi ir atrodami šur un tur: Rkr. 2, 8,

Mag. 15, 1, 53 un 67—68, Žeiferta chrēst. I, 27—33, Līgotņu Jē-

kaba Juris Mancelijs 57 t., J. Ezeriņa un J. Grīna Valoda VI,
45—50, Rs. Nr. 1, 51—63, sīkāku paraugu daudz Plūdoņa Li-

terātūras vēsturē II (1909). Bet par visiem tiem var arī

jautāt — vai paraugi no 1654. gada izdevuma? Vēlākos ne-

grozītos izdevumos laikam gan ir arī netīšas atšķirības.

31. Vidzemes snperindeudenta Jāņa Jurģa Gecelius (Joh.

Georgius Gezelius) rakstu sarakstā esot minēts 1662. gadā Rīgā
izdots latviešu katķisms (Napjerskis, Mag. 3, 2—3, 28).

Nav izdibināts, kas tā īsti varētu būt par grāmatu (varbūt

iznīkusi), bet tālāk minamā Andrēja Gecelius (38) dēļ šo ziņu

pieminētu.

32. Taiak nu mums minams grūti datējams manuskripts —

latviešu grammatika, ko aprakstīiis un publicējis L. Arbuzovs

(Fbr. 5, 106 tt., teksts 111—125).
Rakstāmo grāmatu (albumu), kur šis teksts atrodas, lieto-

jušas vairākas personas ilgākā laika sprīdī. Izdevējs nospriež
(108. lpp.), ka tekstu esot ierakstījis („droši"

; t. i. .droši vien')

Mārtiņš Būchners, Engures mācītājs (no 1674. gada līdz 1680.).
bet Būchnera vārds nekur nav albumā minēts. Jau L. Bērziņš

aizrāda (Fūrekera 12. lpp.), ka no Arbuzova atstāstītiem fak-

tiem var spriest arī, ka albums bijis Tukuma mācītāja (no 1675.

gada.) Matīsa Fērnera rīcībā, Arbuzovs pamatojas uz to, ka

nevienam citam, kā tikai pašam Engures mācītājam nerūpēja
zināt, kurās svētdienās Engures mācītājam jāsprediķo Engurē,
Plieņcieimā (Arb. „Plieņos"), „Mežragā" (kur tāds ir?), „Mēžu-
raga" (??Mērsragā?) un Uguņciemā (Arb. „Uguņos") — un

šads saraksts, lūk, atrodas albumā. Tomēr — Tukums ir

pec Engures pati tuvākā draudze, arī Tukuma mācītā-

ja m varētu būt vajadzība to zināt. Un viss pārējais norāda

uz Tukuma mācītāju Fērneru, kas ap 1675. g. tur nodibina savu
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dzīvi: apprecē sava priekšgājēja atraitni (laulības apliecība, ka

tā būtu iekļuvusi gluži svešā grāmatā?), salīgst kalpu 1676.

gadā (līguma slēdzējs nav minēts), pieraksta novērojumus par

laiku 1676. gadā (kas raksta, nav minēts), pieraksta sava dēla

dzimšanu 1677. g. (sava vārda nemin)...

Rokraksta nospriešanai tas viss maz noder. Es tāpēc no-

spriežu tā. Grammatika un sprediķa gabals uz beidzamās la-

paspuses esot vienas rokas rakstīts (108. lpp.). Tā tad

var pieņemt, ka tas viss uz reizi ierakstīts. Bet ja svešais pa-

raksts (Mālpils mācītāja M. Vāgnera) kautkā attiecas uz šiem

tekstiem, tad taču parakstīšanas laikā teksti ir jau bijuši ierak-

stīti — tātad 1669. gada marts ir terminus ante quem, nevis

(kaL. Arbuzovs nospriež 109. un 110. lpp.) terminus post guem.

Fotogrāfijas neredzējis es tikai no šādiem vērojumiem spriežu,

ka paraksts zīmējas uz mums interesanto manuskriptu: pirm-
kārt Arbuzovs viņu nodrukā līdz ar tekstu (ne tikai min ap-

cerējumā), otrkārt — kamdēļ gan lai viens pats paraksts, bez

itnekāda teksta atrastos albuma beidzamās lapaspuses beigās?
.la esam gatavi ticēt, ka albuma īpašnieks ir bijis pie Vāgnera
kandidāts (to tikpat labi var attiecināt uz Fērneru, kā uz Būch-

neru — jo pozitīvu ziņu nav ne par vienu ne par otru), tad Vāg-

ners varbūt būtu viņam devis norakstīt šos amata vajadzībām

derīgos rakstus, norakstu varbūt pats arī izskatījis cauri un ar

savu parakstu apliecinājis, ka viņš to kandidātam tiešām ir at-

vēlējis un dod no savas puses patstāvīgās amata gaitās līdz.

(Tā visa ir tikai konjektūra.)

Grammatika!, kas savam laikam nav bez vērtēs un stāv

Manceļa valodas līmenī, un sprediķa gabalam, citādā ortogrāfijā
un nedrošākā valodā — es rokrakstu datēju tātad ar 1669. gadu,
bet sarakstīta tā, es domāju, agrāk. Terminus post guem sa-

rakstījumam ir starp 1644. un 1646. gadu, Binhorna traktāta

gads (kā norāda L. Arbuzovs 109. lpp.).
•

Ja beidzamā rindā 124. lpp. vārds reiszas ir pareizi

izlasīts un iespiests, tad šī noraksta kļūda (w is z a s vietā)

radītu, ka mūsu rokraksts ir noraksts. Uz kāda pamata iz-

devējs pieliek vārdam schodee galā n scho dc c [n] ?

Vai tas ir rindas gals, kur vietas pietrūcis?
33. 1673. gadā ir nodrukāta titullapa (sk. L. Bērziņa

rūr. 33) jaunam luterāņu rokasgrāmatas izdevumam (sk. 16) —

ceturtajam (jeb piektam?) — Rīgā, Besemesera drukātavā. Tā

ka ta laika drukātavā tik lielu darbu nav varējusi viena gada
paveikt, tad dažudaļuatsevišķajos titulos ir 1671._un 1672.gads.

Zīraks (Sir.3

1671.), Zālamāns (Sal. 2 1672) un Pātaru grāmata
(1672.) esot arī izlaistas atsevišķi pirms visas rokas grāmatas
(pec Napjerska).

Viss Vademecum 3
sastāvs šāds: Ev.5 (ar Pass.

5),
Jērus.3 P.*, E.5

,
Sal.2

, Sir.
3

,
un gluži no jauna —H. Kļeinšrnita

pātaru grāmata.
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Šā izdevuma dziesmu grāmatā ir pirmo reizi dziesmas

pantmērā un ar atskaņām, proti Kr. Fūrekera un citu jaunu
autoru dziesmas Tām blakus ir vecie Manceļa teksti. Publi-

cējumi atrodami L. Bērziņa Fūrekerā, starp tiem faksimili 15.,

62., 63.,_64. un 65. 1. p., nodrukājumi 37., 58., 77 tt. 1. p. (Par da-

žiem Bērziņa citējumiem paliekam neziņa — lapas puse ir, bet

kas zin, no kuras grāmatas?)
No citiem autoriem L. Bērziņš min Incert. A. (ūicerti auc-

toris, nezināma autora'? paraugi 56. un 59. 1. p.) un Kleinšmitu

59. 1. p.), kas jau minēts arī kā pātaru grāmatas sastā-

dītājs. Šie autori lieto Manceļa rakstības paņēmienus (tikai ā

bez kādas īpašas skaņas nozīmes), un cik jau nu spēdami, raksta

tādā pašā valodā kā Mancelis.

Sattrrjeefdjo pātaro = ©rarjmataš valodu var reprezentēt
virsraksts, jo tas ir latviski. Faksimilā tas redzams L. Bērziņa

36. 1. p. un L. r. p. 30. Kleinšmita valodas faktus arī ietilpinājis
P. Šmīits savā sastādījumā par Glūka bībeles valodu. Rkr. 14,

21—100. Arī pātaru grāmatā atrodas Fūrekera dziesmas (L.
Bērziņš 54. 1. pusē).

Kleinšmits raksta Mancelam līdzīgā, bet daudz neparei-
zākā valodā. Teksta paraugs no Pātaru grāmatas i>r T. Zei-

ferta chrēstomatijā 1., 40—42. Fūrekeram kopš šiem pirmajiem

publicējumiem ir jau visi tie valodas sasniegumi, ar kuriem

viņš ievērojams mūsu rakstu valodas vēsturē.

Kad arī Fūrekera rakstības ideāls būtu bijis oits (laikam
29. minētās dziesmas ortogrāfija), to kompromisu, uz kuru
spieda laikmets, viņš ir izdarījis pats. Adolfijs gan ir plaši pa-

matojis šo kompromisu (sk. L. Bērziņa Fūr. 21.—23.), bet pašu

kompromisa formu viņš saņem gatavu, no Fūrekera. Tāpēc

man labprāt negribas ticēt L. Bērziņam (min. v.), ka Adolfija

pamatojums būtu taisni Fūrekeram adresēts.

34. Tikai piecdesmit gadus pēc pirmām ziņām par Eļģera
rakstiem (8), 90 gadu pēc pirmās un līdz šim vienīgās katoļu
grāmatas ir mūsu priekšā Eļģera grāmatas, kas, kā liekas, no-

drukātas jau pēc autora (tulkotāja) nāves — miris 30. sept. 1672.

gadā. Gandrīz tas varētu būt norādījums, ka Eļģers pats sa-

pratis, ka viņa valoda mazvērtīgāka par luterāņu grāmatām,

un nav ļāvis drukāt.

Zeiferts I,1

287,
2

302 un Lautenbachs Latv. lit. v. II 556 iz-

plata maldu ziņu, ka Eļģers esot „(pēc dažām ziņām) latviešu

tautības". Eļģers dzimis Valmierā, tā tad vidzemnieks,
t. i. par latīniski Liv o. Volteris to nepareizi tulkojis par „1 ī -

bieti" un tadpiepeši sāk šo «lībieti" saukt par «npupoziHbiH Jia-

TbiunA Nekādu tādu ziņu nav.

Pec Eļģera valodas droši varam sacīt: viņš nav lat-

vietis (J. Endzelīns Le. Gr. 335).
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Ar 1672. gadu datēti: 1) Evangclia ... 2) Catechismus sev

brevis institutio doetrinae Christianae, ar 1673.: 3) Gantiones

spirituales. 4) Pēc desmit gadiem 1683. iespiesta vārdnīca Die-

tionarium polono-latino-lottavicum Opus posthumum.

Evaņģēlijus izdevis A. Gūnters faksimilā AS. I, 1—242 pēc
Vīnes valsts bibliotēkas eksemplāra. Dažu grūti lasāmu lapas

pušu dēļ būtu derējis pameklēt, vai citos eksemplāros tās vie-

tas nav skaidrāk iedrukāltas. Gluži nesalasāms jau nu gan nav

nekas cits, kā vien gada skaitlis titullapā — 167?. Tātad jātic
citiem bibliogrāfiem, kas taču laikam ir redzējuši labākus ek-

semplārus.
Tulkojamais teksts esot no 1570. gada mišu grāmatas

(Missale — A. Gūnther AS. I. Einleitung 11).
Pirms Gūntera kādus gabalus bija nodrukājis E. Volteris

leišu chrēstomatijā 132.—134. sl.

Mazs paraudziņš no katķisma Zeiferta Rakstu, vēsturē

(1,
1
288

2303). — A. Gūnters katķisma, par Elģeru runādams, ne-

maz nemin, it kā tāda nemaz nebūtu. Un taču viņš citē Zei-

fertu! Lielāks parauga gabals E. Voltera chrēstomatijā 135

līdz 136.

Dziesmu grāmatas titula un pirmās lapas puses faksimili

redzami Zeiferta Rakstu, v. I,
1

.
288. un 289. 1. p. (tā pati 1. lapas

puse arī L. r. p, 32); tekstu paraugi Voltera chrēstomatijā
.136—142.

Tā kā ziņai par 1621. gadā Braunsbergā iespiestu dziesmu

grāmatu (ar tādu pašu virsrakstu vāciski, kāds šim izd. latīni-

ski) ir jātic gribot negribot, tad šis izdevums īsti jāsaņem kā

pardrukājums. Uz ifo itkā norāda titulā vārdi addi t i s p1 v -

ribu s, ta tad paplašināts izdevums.

T. Zeiīerts jau ir atklājis, ka Eļģers izlietojis luterāņu dzie-

smas, proti UP. Citāds pantu skaits un dažu pantu trūkums to

nedara neiespējamu. Ja jau Eļģers valodas formas mainīja, tad

viņš arī dziesmu pantus varēja izvēlēties pēc saviem viedo-

kļiem. Žināms
L

varbūt Eļģers lietojis 1615. g. dziesmu grāmatu.
Bet par to varēja viegli pārliecināties un sava doma nebija jā-
tērpj tik tumšos vārdos: „Še nav cita izskaidro-

juma [nav tiesa!] ka tas: abi šie izdevumi stāv sakarā ar kādu

trešo." (Zeif. 290, "'304).

Es vispar_ nevaru saprast, ko „nezināmais trešais" te at-

viegjo. Ja grāmatas savā starpā pilnīgi nesaskan, tad taču ar

„trešo" arī viņas abas pilnīgi nesaskan. Ja izdarīja grozījumus,
norakstot no „tre_ša". tad tik pat labi tādus varēja izdarīt, no-

rakstot no „pirmā" vai „otra".

Vārdnīcu ir lietojuši valodnieki (piem. J. Endzelīns, J. Zē-

vers). Monogrāfisku pētījumu un aprakstu nav. Titullapas
faksimilu var redzēt L. r. p. 32.
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Rakstu kiā>m\ 20. 8

Par rakstību neskaidri saka T. Zeiferts (I, 1 290): pa daļai pie-

skaņota polu ortogrāfijai un L. r. p.: tuvojas poļu rakstībai.

Patiesībā Eļģers nevis tuvojas un pieskaņojas poļu

rakstībai, bet — taisni pašu šo polu rakstību liet o.

Autori laikam nezin, ka poļu grāmatas tāpat ilgu laiku drukātas

iraktūrā un fraktūras dēļ neuzdrošinās sacīt vairāk kā „pie-

skaņojas".

Eļģera valodas tipiskākā parādība nosaucama par ķēmīgu

sava laika radījumu. Eļģers vairs neraksta katra patskaņa vietā

c, viņš izlieto visu patskaņu skālu un ļoti bieži arī gluži pareizi,
bet pilnīgas skaidrības viņam par galotņu patskaņiem nav;

bieži vien viņam ir viena patskaņa vietā kāds cits: es esma 77,

tu sakka 6, tu turru 69, 3. pers. topu, dzirdu 4, pag. 3. pers. lūdzu

107, pag. 1. un 3. pers. atzinni 10, tvcci 11, nāci 178, kā tās

beerns taptā āpgrēsts 17, ap to \vakkar aedeni stunda 174, liotu

,ļuoti' 178v. t. t. Visi šie patskaņi viņam laikam nozīmē tik pat

vien, kā agrāk c.

Liekas, ka nebūtu iemesla sacīt, ka Eļģers bija Tolksdorfam
latviešu valodas prašanā brangi priekšā (Lautenbachs Lit. v.

11, 560) un vēl mazāk iemesla sacīt, ka viņš „jau manāmi atšķi-

ras no saviem protestantu amata brāļiem" (turpat), ja ar to gri-
bēts teikt, ka viņš par tiem pārāks. (Turpat blakus 561. 1. p.

sacīts, ka Mancelis neesot diezin cik pārspējis savus priekš-

gājējus!)

35. 1673. gadā ceļojot cauri Latvijai uz Krieviju prūšu sūt-

niecības loceklis J. A. Brands ir pierakstījis tēvreizi kā kurzem-

nieku valodas paraugu un nodrukājis to savā ceļojuma ap-
rakstā.

Šo tekstu norakstījis J. Zēvers īmim. 1929. Nr. 12, 517.

Teksts pilnīgi neatkarīgs no latviešu grāmatām. Pēc rak-

stības veida spriežams, ka Brandam to kāds teicis priekšā, ne-

vis iedevis uzrakstītu. — Šī tēvreize ir gandrīz tikai kūriozitāte,
ar viņu nevaram neko iesākt. Uzrakstīiumā daudz kļūdu (da-
žas no tam varbūt ir drukas kļūdas), nepareizi dalīti vārdi (pat
visa septītā lūgsna nejauši izlaista, bet autors (to nav manījis un

pulējies sadalīt latvisko sesto parallēli vācu sēstai un septītai),
patskaņu burti vēl izpušķoti ar akcenta zīmēm A "

~, kurām
laikam nevienai nav nekādas nozīmes (Zēvers nekā nepaskai-
dro, vai autors kur citur arī šādas zīmes dieto, un kādā nozīmē).

Fonētikā: 1) latviešu š Brandarn izklausījies tā, ka viņš to

rakstījis ar schj (schjodēnysch to maisicl, laikam, šuodieniškuo

maizīti', schjodeēn, eck schjan ,eekschan Manc', kaedēnaesch-
jēn); latv. galotnes s Brands raksta sch (esch ,esi', waērtseh

,vārds', goetsch ,gods'). Kas ar to gribēts izteikt? Kādas izlok-

snes un kādas ortogrāfijas cilvēks ir bijis pats Brands? 2) lieks

r iesprausts: sweēr-ti (taisni tā Zēvera nodrukājumā. Vai tie-
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šām zīme - vārda vidū?), svētīts (vārda gals korrumpēts)' un

izlaists r: kaedēnāesclrēn. Tas, kas Brandam teicis tēvareizi,
nav diezgan skaidri izrunājis r, 3) v c rs s v sem m c s varbūt

norāda uz kā Kursas izloksnēs. Vairāk vārdu, kur tam

būtu jāparādās, tēvreizē nav. 4) īsais v Brandam izklausījies

par o — moms.

Formās: 1) gala patskanis (īsais) atmests: walstieb,
maisid, kaedēnāeschēu, besgat (laikam drukas kļūda :— bes

gal) jeb rakstīts ar c: pommettem (pirmā rakstu valoda

galotni -am rakstīja ar a), laune, walstybē. Pareizi

.parādus': inaēkas varbūt jālasa ar
- 2) lokatīva priekšā m:

m debbes (2 reiz) radies laikam teorētizējot (vācu in\) un ne-

pareizi sadalot savu uzrakstījurnu. Šo pašu i n laikam autors ir

saskatījis otrā lūgsnā un tāpēc licis drukāt inaēkas, laikam

.[lai j ienākas', 3) pamettēes mus par radus, laikam

tiešām jālasa ,pameties mūs parādus' ar refleksīvu verbu. Var-

būt biijs tā: novērojot ka latviešu refleksīvs izsaka to, ko vācu

verbs ar personālā pronoma akūzātīvu (sēžos — ich setze mich,
sēžamies — wir setzen uns), kāds vācietis nodomājis, ka arī

vergieb uns jāizsaka ar refleksīvu pameties.

4) ,dein' visur rakstīts tau. Ta varētu but kada nelokāma

forma (tava vārds, tava spēks, tava guods latv. izloksnēs un

lei. valodā), bet laikam ir tikai normalizēta kļūda. Jo arī

vārdus tavs prāts autors ir licis drukāt tā, lai iznāktu tau:

tau spraets.

5) vērssu • - laikam lokatīvs (un prepozicija) viersū.

Tēvreize nav vienīgais latviskais gabaliņš Branda ceļo-
jumā. Lautenbacha Lit. vēst. 11, 188 ir citēts gabaliņš, kur arī

ir viens latviešu teikums.

36. 1675. gada mācītājs A. Baumanis apgādājis jaunu ne-

grozītu Manceļa postiles iespiedumu.

37, Kāda 1675. gadā Rīgā drukāta Übersetzungs-

pro b c .. von J. Reuter — tulkojuma paraugi no bībe-

les — ir bijusi meklējama Zviedri ias bibliotēkās (kataloģizēta
3814. gadā), bet nav atrasta (J. Zēvers. Imm. 1928. Nr. 12, 500).

Napjerskis raksta taisni 1e 11 isc h c Ūbersetzungsprobe (Mag.
3, 2/3, 29), J. Zēvera citātē tomēr latviešu vārds neatrodas —

vai tad tā ir tikai konjektūra? Zēvers diemžēl citē tikai _vienu
no Napjerska minētām divām vietām Aurivilllius katalogā.

Ša vai ta — šis rakstiņš pazudis.

38. No pagātnes tumsas izvelkams vēl kāds īpatnējs manu-

skripts Latviešu literāriskās biedrības bibliotēkā. Zinu par

viņu tik daudz, cik lasu L. r. p. 31. Šai vietā arī viena lapas

puse reproducēta.
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Manuskripts_esot datēts ar 1678. gadu. Tas ir kāda An-

dreja Geceļa — Ērgļu un Jaunpils mācītāja atstāts 150 psalmu
un Zālamana sakāmu vārdu tulkojums. Valoda — bezbailīga

pirmā rakstu valoda (1587. gadam līdzīga), kautgan autors

dzīvo Manceļa laikmetā un vēl vēlāk. No šā laikmeta it nekas

nav manāms. īpatnēja parādība, kas ir vairāk nekā pirmās

rakstu valodas iespiedumos, ir garumzīmes. Pirmās rakstu va-

lodas saprašanai šā manuskripta pētījumi nebūs bez vērtēs.

39. 1682. gadā iznākusi Dresēja $a[)rno āftcuV

gifja — katķisms skoNām, tulkots no J. Brever Katechismus zum

Gebrauch der rigischen Schulen Riga, 1681.

40. Tērbatas universitātes bibliotēkā atrasts latvisks ap-

sveikuma dzejolis hercoga iErMricha Kazimira vārda dienai

1685. gada 25. martā. To pārdrukājis A. Bīlenšteins Mag. 20, 3

(1905.), 90—91.

Autors nav minēts. Bīlenšteins izsaka minējumu, ka tas

bijis H. Adolfijs, bet nekādu argūmentu, kas kautko nosver,

viņam nav. Tā tad apgalvojums „mit Sicherheit" (93) ļoti maz

līdz. 1685. gadā jau Adolfijs varēja nebūt vienīgais krietnākais

valodas pratējs. No tekstā sastopamām formām: daudzsk. otra

pers. ar -eeta (un 2X -cita; stenēta, dziedēta itkā aiz disimilā-

cijas ar saknes ie) un - i - celma daudzsk. 1. pers. stavim

(ftawim) Adolfija grammatika nav atrodamas.

41. Uz 1685. gadu attiecina Jānu Langius vārdnīcas

rokraksta veltījumu. Šim vecajam Bārtas un Nīcas mācītājam
esot bijuši vēl citi latviešu raksti („meine lettischen scripta"
fol. 3 v. — vārdā minēts „lettisches vademecum" 35v), bet uzgla-

bājies ir tikai vārdnīcas manuskripts, ko Zēvers 1923. gadā at-

rada Heidelbergas universitātes bibliotēkā. Vārdnīca ir nofo-

tografēta vairāk eksemplāros Latvijas bibliotēkām. Tiek izlie-

tota arī Latviešu valodas vārdnīcā (saīsinājums Lng), kaut gan

Langius vārdus tur biežāk sastop apzīmētus ar zīmi ~'Enr. I",

kas nozīmē kādu no tālāk minamiem vārdnīcu rokrakstiem.

1685. gads laikam ir vārdnīcas pabeiguma un uzglabātā

manuskripta gads, jo manuskriptā var novērot, ka tas ir pār-
rakstīts no kāda uzmetuma: manuskriptā ir nepārprotamas no-

rakstīšanas kļūdas. No literāriskiem avotiem Langius ir lieto-

jis Manceli, daudzkārt uz to atsaucoties un ne gluži reti uzstā-

joties ar citādiem uzskatiem. Pāra vietās minēts Pauls Ein-

horns. Dažās vietās autors uzstājas pret kādiem jauninājumiem.
Daži temerarij Novatores neesot mierā ar vārdu aiztuo un

gribot tai vietā fuo (8r un 48v). Šis novators nu ir superinten-
dentsAdolfijs (Erster Versuch 1685, 236). Autors pats cītīgi eti-

moloģizē un vispār grib sakārtot vārdus etimoloģiskā kārtībā,
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dažus vārdus parprazdams jeb formu un nozīmi sagrozīdams

par labu etimoloģijai. Valoda un rakstība nav bez kļūdām.

Sakāmvārdu un teikumu no tautas valodas vārdnīcā ir pa-

maz, teikumi vairāk ir autora darināti: tādi, kas var noderēt

mācītājam un ārstam. Tomēr ir diezgan daudz patstāvīgu no-

vērojumu no tautas valodas un dzīves, kas īpaši vērtīgi ir ar to,
ka viņus ar diezgan lielu drošību varam lokalizēt Bārtā un Nīcā,
kur Langius nodzīvojis savu mūžu.

[Manuskripts ir diezgan grūti lasāms, kamēr pētnieks nav

ieļasījies. No kāda lasītāja kļūdas jau ir cēlies viens neesošs

vārds. Latv. vēstu. Jjiter. pielikumā 1923. Nr. 56, Illūstrētā

žurnālā un Jaunības Tekās minēts, kā tagad piemirsts vārds

no Langius: ...ēkatnis" — namdaris. Patiesībā ir rakstīts

stekatajs (fol. 6r; sk. Latv. vai. vārdnīcā vārdu stēkūt.)]

42. Tīri vai visos rakstos, ko esam atraduši blakus Man-

celim un Fūrekeram (no iespiestajiem izņēmums ir tikai 1685.

gada dzejolis) redzam, ka citi. šiem vadoņiem līdzi nepaspēj.

Dažu ko viņi noskatās, bet turpat blakus atkal ieklūp tādā vā-

jībā kā priekš 1631. gada. Šis novērojums neļauj atzīt Bīlen-

šteina izteiktās domas, ka vecie rakstniek: patiesībā daudz pa-

reizāk izrunājuši, nekā viņu svešādā rakstība paviršam novēro-

tājam ļauj domāt (Mag. 20, 3, 91; tam līdzīgi arī 20, 1. 44). Ja

viņi būtu pareizi runājuši, tad tikko viens būtu atradis pa-

reizāku rakstību — visi tai bez liela grūtuma būtu sekojuši. Ne-

aizstāvēsim paviršus novērotājus. Bet ko pamatīgs no-

vērotājs kāda autora rakstībā nevar saskatīt — to arī šis autors

izrunā nav labi izšķīris un latviešu izrunā nav sadzirdējis.

Lielo meisteru progress panāk vispirmā kārtā tikai viņu

individuālo izcilību. Un kā gan tas lai citādi būtu! Gramma-

tiku nav. Kas grib mācīties, tam jālieto induktīva metode, pa-

šam sev jāsastāda grammatika — ne katrs to var. Vienis otrs

ir sastādījis grammatiskas piezīmes, uztic tās arī saviem tuvi-

niekiem, bet aiz kritikas baidās publicēt. Mēģinājumi varbūt

tiešām bija vāji, un otrkārt — tolaik kritikā ir bijusi modē pār-

gudrība un asi uzbrukumi, ne tikai pelnīti, bet arī nepelnīti (par
to ir liecības daudzos priekšvārdos v. c sk. piem. L. Bērziņa

Fūrekerā 28.1. p= un sal. Rēhehūzena lietu). Par grammatiskiem
mēģinājumiem ieminas H. Adolfijs, un viens no tiem bija jau
mūsu priekšā (32). Rēhehūzens savu mēģinājumu publicēja,
bet daudz nepanāca, jo pats bija vājāks valodā par tai laikā

jau lietojamām grāmatām — Manceļa rokvedi.

Tikai 1685. gadā Kurzemes superintendents H. Adolfijs da-

rīja chaosam galu ar savu autoritāti un patieso pārākumu. Viņa
Erster Versuch einer kurz verfasseten Anleitu ng zur

lettischen Sprache (priekšvārdi parakstīti 1685. gada
aprīlī) nu beidzot deva tiešas atbildes: kādi locījumi, kādas ku-
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ram galotnes; kādas verbu formas, kādas kurai galotnes, un

visu pārējo, kas grammatikā meklējams. Nu tika zināma ar

Dieva palīgu die rec h te For m z v declin i re n, kā

vecais Langius saka (fol. 184r).

Adolfija grammatikas pārākums nav paša Adolfija nopelns
vien ■— pirmkārt tāpēc, ka Fūrekers jau to, kas grammatikā
mācāms, ir realizējis; otrkārt arī tāpēc, ka Adolfijs ir tiešs Fūre-

kera skolēns un grammatiku sastādot lietojis Fūrekera mate-

riālus. Pēdējais fakts ir zināms no Adolfija paša priekšvārdiem,
bet līdz šim vēl neviens nav ieskatījies, ka grammatikā viena

vesela nodaļiņa ir apzīmēta ar to pašu šifru C. F.. kā Fūrekera

dziesmas: Formulae loqvendi Letticae per Infinitivum & Par-

ticipia. C. F. 256—258 (ar ko grammatika nobeidzas). Gram-

matika sarakstīta vāciski, bet šai nodaļiņā teksts (loti strups)

un pa daļai arī latviešu teikumu tulkojumi ir 1 a t ī n i s k i, tikai

daži latv. teikumu tulkojumi vāciski.
3
%
%

to

L. Bērziņš (Fūr. 25) pārrunā grammatiku ar domām, ka

Adolfijs būšot izlietojis Fūrekera manuskriptu par deklinācijām

un konjugācijām bez lielas pārstrādāšanas. Ja nu no īstā Fūr-

ekera gabaliņa būtu jāspriež, ka viņš rakstījis latīniski, tad gan

Adolfijam būtu vismaz viss bijis jātulko. Tekstā ir arī dažas

vietas, kur Adolfijs runā savā vārdā: Bērziņa citētā vieta (26.
1. p.) par ā- un ē- pagātnēm, un Erster Versuch 62. 1. p., kur

autors runā par savu mācītāja praksi (kādas Fūrekeram nav

bijis), — un šādas vietas nemaz nerada sveša iesprauduma

domas.

Vārdiem 217. 1. p. „\Vomit auch geschlossen w.ird der Be-

richt von denen Vocibus Declinabilibus. alsz vom Nomine, Pro-

nomine, Verbo und Particiipio. Folget auch zuberichten II von

denen Vocibus lndeclinabilibus" es nevaru piešķirt tādas no-

zīmes kā L. Bērziņš (25). Tādi pārejas vārdi sastopami arī

210. 1. p. „Und so viel von denen Verbis Personalibus. Folget
milt wenigem von denen Impersonalibus" un pēc grammatikas

stila varētu gadīties vēl dažā labā vietā.

Adolfija grammatika ir Fūrekera mācības, bet paša Fūre-

kera tekstu es tur neuzdrošinos meklēt.

Bez grammatiskiem materiāliem Fūrekeram bijušas leksi-

kālas piezīmes, ko viņš pats nav publicējis un kas pēc viņa nā-

ves vai nu iznīkušas vai nokļuvušas svešās rokās. Vistuvākais

liecinieks par tādām ir Dreselis, kas solās izdot aile des se[ligen]
Hr. Fūreckers Sachen (L. BēVz. 27. un 19), un Rūjienas Berg-

maņi pat ir domājušies turam savās rokās Fūrekera vārdnīcu.

Te ir runa par trim rokraksta vārdnīcām. Par viņām ir

jau rakstīts, bet ne visai skaidri. Es neesmu šo manuskriptu

pētījis un nevaru pārbaudīt izteiktos spriedumus. īsumā varu

sacīt tikdaudz.
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Vecākais (I.) esot vismazākais manuskripts (fotogrāfiskajā
attēlā L. r. p. 35 — otrs sējums no virsas). Ja kāds no visiem,
tad šis varētot būt tiešām Fūrekera darbs (tā spriež L. Bērziņš
20. 1. p.). Bet arī tai esot citēta Adolfija grammatika. Un jāmin,
ka pēc L. Bērziņa novērojumiem šam manuskriptam esot sakars

ar rokraksta piezīmēm zināmā Lettus eksemplārā (29).
Otra vārdnīca (II.) divos krietni biezākos sējumos (tai pašā

fotogr. attēlā abi apakšējie) ir laikam tā „iF,ūrekera vārdnīca

Bergmaņa krājumā", ko min savā literatūras vēsturē Cimmer-

manis. Tajā ir izlietots nupat minētais vecākais manuskripts,

Fūrekera dziesmas un Adolfija grammatika.
Birkerts šos abus manuskriptus (trīs sējumus) sauc par

„Fūrekera vārdnīcu"; ir doti arī daži faksimili „no Fūrekera

vārdnīcas" (bet no kuras?): L. r. p. 37 un Līgotņu Jēkaba Kr.

Fūrekerā (Jesena ievērojami vīri Nr. 2) 27. 1. p.

Trešais manuskripts ir viens vēl lielāks sējums, nekā abi 11.

kopā (fotogrāfiskā attēlā L. r. p. virsējais) Manuale Lettico —

Germanioum. No tā viena lapas puse faksimilā redzama L. r.

p. 36. Tajā izlietotas „Fūrekera vārdnīcas" (I. vai II.?), ap-

zīmējot no tām ņemtus teikumus ar J., Mancelis (šifra M. un

laikam arī P. [= postile]), Adolfijs (šifra A.), Bībele (Bibh, 8.,
un dažreiz norādīta taisni vieta —• piem. Jez. "45, 8).

Šie manuskripti vēl ir appētījami un vēl īpaši sīki viņi jā-

pētī tam, kas grib nevien viņus lietot kā vienkāršus valodas

avotus, bet arī izdibināt, vai kas — un kas tad viņos Ir no Fū-

rekera. Šie nav paša Fūrekera raksti, bet viņa pārstrādājumi
un pieder tālākā laikmeta filoloģiskai nodarbībali.

43. Ar 1685. g. grammatiku gribu šoreiz pārtraukt savu

apskatu. Palikušos robus aizpildīt un gadu simteni nobeigt ceru

kādreiz vēlāk. īsumā tomēr vēl jāmin, ka 1685. gadā izdots

ceturto reizi Manceļa rokvedis, — ks tiek teikts (Napiersky,

Mag. 3, 2—3, 20) negrozīts pārdrukājums pēc 1673. gada iz-

devuma (33).
Jauns darbs turpretī ir Adolfija izdotais Kurzemes rokvedis

Vermehrtes Lettisches Nand-Buch (priekšvārdi

parakstīti 1685. g. septembrī). Lasītāja ievērību pelnī titula

vārdi: i n ein c r gut befundenen und rich t i -

gen Schreibart ausgefe r t i gc L Izdevējam ir no-

teikts uzskats par rakstību un visa grāmata ir vienādā rakstībā.

Līdz tam katrs autors atbildēja par sevi, izdevējs viņus tikai

savāca kopā. 1673. gada rokvedī bija Manceļa raksti savā va-

lodā un rakstībā, dziesmu grāmatā katra dziesma tāda, kādu

autors bija pratis uzrakstīt, pātaru grāmatā atkali Kleinšmiitam

sava valoda un rakstība. Adolfija rokvedī viss teksts revidēts

(lielākā daļa ir Fūrekera darbs — sk. L. Bērziņa 76. 1. p.) un

pārrakstīts vienādā ortogrāfijā; tādā pārrakstītas arī Manceļa
dziesmas (dziesmu grāmatā ar šifru L. M).



119

Tai paša 1685. gada iznāca maza Dresēja grammatika.

Tādā pašā ortogrāfijā neilgā laikā pēc tam iznāk bībele.

Tas īsti nebūtu iespējams bez sazināšanās starp kurzemniekiem

un vidzemniekiem. Pagaidām tomēr trūkst ziņu par to. Ir jā-

pārrunā tikai kāds Adolfija teikums (no grammatikas priekš-

vārdiem, pārdrukāts L. Bērziņa Fūrekerā 22): Endlich hat man

mit vorhergegangener Berahmung etlicher m dieser Spra-
che wohlgeūbter Mānner fūr gut geachtet dem gemeiinem Manne

zu fūgen —un palikt pie pārlabotās Manceļa ortogrāfijas. Bēr-

ziņš grib labot vārdu Berahmung (ko nav sapratis) par Berah-

tuftģ — lietpratēju apspriede.
Tomēr vācu .valodā, ir (senāk bijis) vārds beramen (tagad

no viņa atlicis tik pārveidojums anberaumen ,dienu praestitere,

von etvvas festsetzen, wann es sein soli'). Nozīme ir — con-

stituere, als Ziel festsetzen, bestimmen, piem. Der Himmel

\volle dir Glūck, Sieg und fleii beramen 1632. Dieses erfor-

derte keinen berahmten Plan (HippeL Lebenslāufe). Adol-

fija teikumu ar šādām vien ziņām grūti interpretēt. Jātulko lai-

kam tā: nolēma piemēroties vienkāršiem ļaudīm, kā jau daži

labi valodas pratēji ar savu paraugu bija iepriekš norādījuši.
ITz apspriedi šai teikumā tā tad varētu norādīt vienīgi tas, ka

nav sacīts „es nolēmu", bet bezpersoniski „tika nolemts".

44. Tas ko 1685. g. grammatika māca, ir pēc būtības tas

pats, ar ko nāca Mancelis 1631. g. (tikai dažādi sīkumi ir at-

metami — un tas grammatikā ar ir pasacīts), un ir pilnīgi tas

pats, ko praksē rādīja Kr. Fūrekers 1671. g., 1685. gada rok-

vedis (paša Adolfija redakcijā, liela daļa «Fūrekera apstrādāta)
un 1685.—1689. g. bībele. Grammatikai nav jācīnās pret spēcī-

giem veciem rakstiem ar autoritāti — viņa pilnīgi saskan ar

visiem scripta authentica.

Disciplinēta rakstu valoda ir dabiski nobriedusi un no šā

laika stāv nesatricināma. Turpmākiem gadu simtiem tik atliek

to attīstīt un kopt.

Veciatviešu rakstu laikmets (das Altlettische) izbei-

dzas ar 17. g. s. astoņdesmitajiem gadiem.
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Paraugi no 1587. gada evaņģēlijiem un

ciešanu stāstiem.

Par šo grāmatu līdz šim maz kas ir zināms. Viņa nav iz-

dota jaunā izdevumā, bet nedaudzie orīģinālizdevutna eksem-

plāri ir pieejami tik retajiem un neviens no mūsu literātūras

vēstures grāmatu autoriem nav bijis starp šiem retajiem. Gan

ir jau 1868. gadā A. Buchholcs publicējis Mag. 14, 1, 146—152

viņam piesūtītu Karalauču universitātes bilbiotēkas aprakstu

par visām trim 1586.—1587. gada grāmatām, bet arī tas nav

iemantojis literātūrvēsturnieku vērības.

Evaņģēliju grāmata ir pati lielākā no pirmā luterāņu krā-

juma — 112 lapas bieza. Lapas puses nav nummurētas. Ka-

tras loksnes (m 4° — četras lapas) pirmās trīs lapas ir apzīmētas

apakšā. Burti pēc alfabēta kārtas norāda loksni: 21 — pirmā

loksne, 23 — otra v. t. t, romiešu cipari, kas tiek attēloti ar

mazo burtu \=l palīdzību, norāda lapu: 21 i] — otra lapa pirmā

loksnē, 23 iij — 20. loksnes trešā lapa v. t. t. Evaņģēliju grā-
matā ir 28 loksnes — viss lielais alfabēts un vēli mazais alfabēts

līdz c. Es skaitu lapas puses pēc kārtas: 1 — tituls, 2 — balta,
3 — 91 ij recto, sākas teksts, 4 — 2(tj verso, 5 —31 iiļ, 6, 7, 8 9

— 23, 10 —23 verso, 11.177 — 8..., 185 —a, 186 -
a

verso, 187 — aij... 217 — c, 218 — c, 219 — eij, 220, 221 —

enj, 222, 223 — beidzas teksts. Soli Deo gloria (skat. faksimilu

Imm. 1927. Nr. 12, 488), 224 — balta.

Burti tādi paši kā £, kas visiem būs pazīstams faksi-

milā, —
skaista fraktūra (jau Becenberģers Lit. v. lett. Dr. 11,

XVII novērtē E, iespiedumu: sehr klar und schon) ar daudz

kokgriezuma illūstrācijām (arī E, ir četras tādas).
Glīta grāmata un arī lasītājam tīkamāka kā E.

un UP. Kat-

ķisms jau pēc savas dabas nav nekāds interesantais, bet dzie-

smas tulkotājiem nav pa spēkam; no oriģināla dzejas tulko-

jumā radies tikai valodas apgrūtinājums un samistrojums.
Evaņģēliji ir vienkārša proza, ko ielasoties var saprast bez

sevišķām pūlēm, un kur tekstā ir ievērojamākas dzejiskas do-

mas, var lasīt ar prieku.
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Kopš pazīstu evaņģēliju grāmatu, negribu slavēt Bīlen-

šteinu par Dziesmu izdevumu. Evaņģēliji — ja ne visi, tad tik-

pat liels gabals kā dziesmas — būtu vērtīgāki vailodniekieuL

Un literātūras pētniekiem — vai viņiem ir kāds labums no

Dziesmām? Bija gluži viena alga, kuru grāmatu izraudzījās.

Pirmais tituls, kas izsaka visu grāmatas saturu, ir šads:

(Trekniem burtiem iespiestais ir [bala] sarkana krasa, izņemot

pirmo lielo E. — Šie attēli nav faksimili, bet tikai pārdrukājumi.)

Aiz tā, bez sevišķa daļas titula sākas evaņģēliji un episitu-
las no adventes līdz lieldienām. Katrai svētdienai ir pa priekšu
epistula un aiz tās evaņģēlijs — tā arī grāmatas teksts sākas

3. 1. p. ar epistulu pirmai adventes svētdienai (Pāvila vēstule

romiešiem, 13. nodaļa). Evaņģēlijiem atkal visā grāmatā (iz-
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ņemot trīs pēdējās loksnes) ir katram viena kokgriezuma ilu-

strācija. Ar evaņģēliju zaļai ceturtdienai izbeidzas šī daļa.' Nu

seko Kristus ciešanu stāsti ar šādu titulu (73. 1. p.):

Šī daļa ir atdalīta tikai ar titulu. lespieduma ziņā grāmata

nav sadalīta daļās — tituls ir loksnes vidū. Tās pašas lapas
•otrā pusē (74. 1. p.) sākas teksts:

Klausset lassani no to Mocvbe vnd Nomuerschenne musze

Kunge Ješu Christi, ka mums appraxte te sweete Maetcetaye,
ar w£rde:_Mattheus 26. Marcus 14. Lucas 22. vnd Johannes 13.

wetan. (Tālāk seko tie teikumi, kas pārdrukāti Rkr. 2, 5).
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Šī daļa nav liela
— pavisam 15 lapas, 29 lapas puses tek-

sta. 102. tp. (sJlii\ verso) tā nobeidzas ■— Ende der Historien

des Leidens Christi.

Seko kārtējie evaņģēliji un epistulas no lieldienām līdz

adventei. 103. 1 p. ir šāds tituls:

Otrā pusē (104. 1. p.) sākas teksts — Die Epistel am heili-

gen Ostertage, 1. Corinth. 5 v. t. t. līdz evaņģēlijam 27. svētdie-

nai nach Trinitatis (Mateus 17. nodaļa). Aiz tā seko vēl viens

nodalījums ar šādu vienkāršu titulu 211. 1. p.:
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Te ietilpst (212.—223. 1. p.): epistula un evaņģēlijs am tage
der Opfferung Christi im Tempel, ep. v. cv. Marijas pasludinā-
šanas dienā, ep. v. cv. Jāņa Kristītāja dienā-, ep. v. cv. am tage
der Heimsuchung Marle, ep. v. cv. Sv. Miķeļa dienā un bei-

dzot — evaņģēlijs par Kristus kristīšanu Mat. 3, 13—17.

Es došu tekstu paraugus no visām četrām daļām. Pa daļai

aiz techriiskiem iemesliem, bet vairāk gan aiz ievērojamas va-

lodnieku paražas — lai nemulsinātu lasītāju ar liekiem raibu-

miem, neesmu centies attēlot visu oriģināla grafisko formu.

Tekstus lieku drukāt antīkvas burtiem. Garā (D vietā tiek dru-

kāts s, gluži tāpat kā īsā § vietā; un ligātūru vietā tiek

likti divi burti sz un tz. Orīgināliespiedumā lielie burti un in-

terpunkcija nav ņemta vērā. Lielie burti lietoti pēc tagadējām
paražām. Kur mācās lielā 3 vietā likt mazo burtu, tur visur

likts i (ne j\ Pieturas zīmes saliktas pēc tagadējām paražām.
Nav griezta vērība uz vārdu šķiršanu un savienošanu oriģinālā.
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Tā iekārtota kā tagad parasts. Kursīvā esmu licis drukāt —c,

kas rakstīts vārdam galā, bet lasītājam nav jāizrunā, piem.

szi 11 c — sit. Esmu tekstiem pievienojis dažas piezīmes, uz

kurām norādu ar eksponentiem.

Teksti.

1. [Ev. 34, —
©v J

1

Tay mylibe nhebuus wyltige buut;
enideth to loune, pekarreth

2
tam labbam. Tay bralige mylibe

starpan wenotre buus szirdduebbenige buuth, wens nake
3

tam

otram prexkan ar gode parradischenne.
Nheesset kuutre exkain tho, ko yums darrvth buus; esset

vgunige
4

exkan garre, szattaisetes yums exkan to layke.
Esset lyxme exkan czerribe, preczyge exkan noskummvbe,
nhemittet no luckscheunes. Peyemimetes th6s sweetesbhe-

deczetiges
5

. Maioyeth
6

labprath. Swetiget7

,
kattre yums

pulga
8

,
swetyet vnde nheladeth. Preceetes yums ar tims preczi-

gyms vnde roudeth ar tims roudamims
9

. Tburret wenadige 10

prathe starpan wenotre, nhegadhat peetcz auxtems lethems,
beth thurretes yums py thems szemmoskems

11

.

2. [Ev. 217— e
rļ12

.
Ta mylibe nliegir

13

wiitiga, nydeth to

loune, pekarretes
14

tham labbam. Ta bralige milest)i[2lB—^ v] be

starpan vvenotre gir
13 szirdtzduebeniga, \vens tham

otra m ar godennaschenne preschan. Neheesseth

kuutre exkan to, ko ;yums darryt buus;

ess c t h karsto exk a ni garre, szattaiszetes

yums exkan to layke, Esseeth precige exk a n

to czerribe, paczesdamme exkan noskumschenne, nhe-

atstayetes no luuckschenne. Vsyemmeetes yums th 5 s

sweetes bhedaczetiges 5

. Mayoyet 6 labprath.
Sweety g c t

7 t6 s kattre yums p o 1 g a
l5

,
swee t i -

ge t7 vnd nheladeth. Lyxmoyet yums ar tims lyxmims,
vnde roudeth ar tims roudammiims

9

.
Thur-

reth wenadige 10 prathe starpan weneotre,

nhegadath peetcz auxt c m s lethems, beth

thurreetes yu m s p y te m s semmo o s k c m s
ll

.

3. [Ev. 49—© r]16

.
Kad nu doudtcze loudes wenan kopan by

vnd aran tims pillims py to steidtczees, szatcy tas czour wene

lydtczibe: We n s szey c i s isgaye szouwe szeeckle szhet;

vnd exkan to, kad tas szeye
17

,
krfctte czitta py to czelle vnd

tappe szamita vnd te putne appeskan to debbes aprye to; vnd

czitta kritta wuersson to ackmenne, vnd kad ta vsdiga, sza-

ckalta ta, tapeetcz ka tay newene szlappybe
18

by; vnd ta czitta

kritta wueddon starpan thems ehr [Ev. 50 —

©v] schims, vnd

te ehrsche vsdiga lydtcz vnd abszlapeye
19

to ; vnde zitta kritta

wuersson \vene labbe semme, vnde ta vsdiga vnde nesse
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szumptkaartiges augies. Kad tas to szatcv, szoutce tas: kam

auszes gir czirdhet, tas czird*? 20 '

Beth winge maetcekle voutava tham vnde szatcy: kas

scha lydtczibe gir? Beth thas szatcy: Jums gir dota21 szinnath

tho apszlepschenne tho Dewe \valstibe
22

,
beth tims czittims

exkan lvd/tczibims, ka
23

the to nheredtcze ieb
24

the tho yow

redtcz, vnd nheszapprooth ieb24) the tho yow czird^.

Beth scha gir ta lytczibe: ta szeekla gir tas Dewe

wardtcz. Beth ta
25

,
kattra py to czelle gir, te gir, kattre to

czirdč. Turpeetcz nak<? tas whelns vnde yem tho wirde no

\vinge szirdims, tapeetcz ka
26

the nhetitcz vnde szweete thope-
Beth the wuerszon to ackmenne gir the: kad the to czirdč,

vsyem the to \vārde ar precibe vnde thems nhegir neewena

szacknes; wene masse laike titcz the, vnde py tho lavke tho

kardenaschenne nokryt the. Bet kattra25

starpan thems ehr-

schims gir the, kattre to czirde vnde noedth appeskan
īims gadaschennims

27 thās bagatibes vnde karybes tās czy-

wybes vnde apszllaape 28 vnde ne\venes augies. Beth

kattra
25

wuerszon tho labbe semme, gir te, kattre to wārde

czird- vnde pattur to exkan wene labbe szyrde vnde

augies exkan paceschenme.

4, [Ev. 43 —
SMr ]29." Nheszinneth yuus, ka kattre tur sza-

doeuwussches gir, te teck wuesse, beth wens dabbuy to alge?
Tetczeth nu tha, ka yuus to dabboyet. Beth yckwens, katters

tur czyxtaas, nothurras sz6w no \vuessenade lethe: wynge

tha, ka the \vene kronē dabbu30

,
beth mhes wene nhepassud-

dige. Beth es tecko tha, nhe kha vs to nessinnamme; es szitto

tha neh tha ka tas, katters exan to gaysse beth es no-

tirpena manne mesze vnde szlaapeyo to. ka es nhe tims czit-

tims maetczo vnde patcz nomhettyx thope.

Beth es nhegrib yums, myllge brale, to ka

rnusse thewe wuesse gir appeskan tho paddebbesse buewus-

sche, vnd gir wusse czour to iure gayussche, vnde gir wuesse

appeskan Mosen chrustyte ar tho padebbesse vnde ar to iure,

vnde gir wuesse \venade garryge barribe ehdussche vnde gir

wuesse wenade garryge czerresse
31 sczherussche32

; beth te

szhere no to garryge ackmenne, katters peetcz staigaya
33

,

katters ackmens by Christus. Beth py doudtczems nheby

Dewam wens labs prdtcz, aesto the gir pasziste
34

exkan to

tuxnisse35

.

5. [Ev. 51 — ©ij r]36

.

Kad es ar czihvheke vnde engele
mhellims tresseete

37

,
vnde man neebuute ta mylestibe, —

thad

bunte es ka wens skanyes 38
warris ieb ka wens skannyge

3*

szwarguls.
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Vnd kad es warrethe paprexke sluddenath vnde szinnate

wuesse apszlepschenne vnde wuesse atszischenne40

,
vnde man

buute wuesse tiitezibe, tha ka es wuesses kaķes warreethe vs

czitte \vete stattyth, vnde man nhebuute ta mvlllestibe, — thad

buute es neeneke.

Vnde kad es wuesse manne bagatvbe tems nabbagems
dothe vnde lickte manne mesze deckt<?, vnde

41

nhebuute ta

mylestibe, — thad nhebittit tas man neeneke labbe.

Ta mylestibe gyr Ihenpratige vnd lavpnige, ta mylestibe

nhegir skaudīga
42

,
ta mylestibe nhedar bleedibe, ta sz6w

nhevspuuschās, ta sz6w nheturras nettickle, ta nhemeeckle

szoiuwe gode, ta sz6w nhelekas szabargooith, ta nhegada

peetcz loune; tha nepreczayas szsw thās nhetaysnybes,
beth ta prczayas

4a sz6w thās tesnibes
44

; tha pannes \vuesse

lethse, ta tiiitez wuessenade
45

,
tha czerre wuesse lethe, ta

peczeschč wuesse lethe.

Ta pekussusse, ka tomher ta presche
sluddenaschenne nomitteesses vnde tis wallodes noimiitteeses

vnde ta atszischenne
40

arridtczan nomitteesses. [52 — ©iļ-/]
Aesto musze szinnaschenne gir ga.bballedarbs vnde musze

szluddenaschen gir gabballedarbs. beth kad ndtcys 46
ta puel-

nybe, thad tas gabballedarbs mitteesses. Kad es wens beerns

by, tad tresseye
37

es ka wens beerns vnde
47

by berniga dabba;
bet kad es wens wyrs tappe, nolicko es kas bhernlga

48

by.
Mhes redtczam nu cour wene spegel exkan wene pakreeslige
wārde, beth tad — no wayge py \vayge. Nu atszysto es

to ka wene gabballedarbe, beth tad es to atszisteescho 49
iten

ta, ka es atsytz esme.

Beth nu pallecke ta titczybe, czerrybe, mvlestibe, sche

tris: beth ta mylestibe gir ta lelaka starpan tems.

6. [Pass. 89 — 3W.r]
50

.
Beth tam by than laykan wens

czetuman, tas by lothe apkudeni.tcz", ar Wcsrde: wens loune-

darritays vnd szlepkous, tas dhe\ve Barrabas, katters ar tims

lounedarritayems by exkan to czetumme emeestez, katters

exkan dumpe. kattre
52

exkan to pille
53

nioticke, wene szlepkou-
wibe darrys by. Vnde te loudis gaya auxkam vnde luudtcz, ka

thas darrithe, kha thas eraddys by. Vnde kad the szagaiussche
by, adbildey Pilatus: Jums gir wens eraddums, ka es yums vs

leledenc wene szwabbade domo. Kattre gribbeth yuus, ka es

yums szwabbade domo? Barrabam jeb Jesumi to KSninge tho

Judde louscho, kattre the Christum dhewe
54

? Aesto thas

szinnaye ganne, ka to te auxtebasnitczekunge aran enidibe 55

nodoewuslche 55

bye..
Vnde kad thas vs tho szodibe kreeszele 56 szedeye, szuutye

\viinge gaspassche
57

py to vnd licke tham szatcyth; T6w nhe-

buus neeneke darryth ar scho taysnige; es esme

doudcze czetusse exkan szapne no \vinge pusses
58

.
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Beth te auxtebasnitczekunge vnde te whetczake pārtre-

szeye vnde szayudye 59 tfis loudes, ka tems pār Barrabam

luuckt bye vnde lesum nokouß Tad adbildey thas Semme-

szoge
60 vnd szatcy vs tims: kattre gribbeth yuus no schims

duewims kattre es yums szvvabbade buhs doth? Tad breedtcze

ta wuesse kopa vnd satcy: Nosth ar scho, vnde [90 —

%Jlv] mums Barrabam szv/abbade. Tad szoutce Riilatus whel

wenekarth vs tims vnde gribbeye Jesum szwabbade layst
vnde szatcy: Ko buus man tad darrith ar lesu, katters

Christus dehwe? Te breedtcze whel wairack:

to krustan, szitt<? to krustan! Beth thas szatcy tresschan

kārtan: Ko gir thas tad loune darrys? Es nheattrome nhewene

waine tās nawes py tho, tapeetcz grib es to pammacyt vnd

sz\vabbade laysth. Beth te breedtcze \vhel wayrack vnde

szatcy: to krustan! Vnde the spede to lote ar lele

breeckschenne vnde gribbeye ka tas krustan szistz thaptc
61

.

Vnde winge vnde tho auxtebasnitczekunge breeckschenne

yeme vswarreeschenne.

7. [Ev 112]62

.
Aesto wuesse

21

, kas no Dewe pecziimpctz

gir, tas pārwar to passoule; vnde musze titczibe gir ta pārwar-

reschenne, kattra to passoule pārvvarreys 63

gir.
Beth kas gir, katters to passoule pārwarre, ka kas

tur titcz, ka lesus Dewe dhels gir?

Schis gir, katters 'bur nak£ ar vdenne vnde as [113 — r]-

senne, Jesus Christus —
nhe ar vdenne beth ar vdenne

vnd assene; vnde tas Gars gir, katters tur ledtczybe dode, ka

tas Gars tesybe 64

gir.
65 Aesto trys gir kattre tur ledtczybe

wuerszon semmes: tas Gars. vnde tas Vdens, vnde tas

Assens — vnde te trys gir wenan kopan. Kad mhes nu no to

cziKvheke ledtczybe vsyemmam, tad gir Dewe .ļedtczybe
lelake; aesto Dewe ledtczybe gir ta, ka thas ledtczybe doeu-

\vis gir no szouwe dhele.

Katters exkan to Dewe dhele titcz, tam gir thada ledtcz-

zbePG

py szi6w.

8. [Ev. 116]67

.

Es esme wens labs gans. Wens labs gans

szou\ve cziwibe par tims au\vims. Beth wens szas-

sprestcz gans, katters wens gans nhegir, kattram te auwes

pattim nhepeder, redtcz to wuelke nakamme vnde astay^
68

tss auwes (117—^iij r) vndebhegč. Vnde thaswuelx szagraab vnde

isbaarste t6s auwes, beth tas szassprestcz gans aesto thas

gir wens szassprestz gans vnde nheola
69

thoss auwes. Es

esme wens labs gans vnde atszisto t6s mannes vnde esme pa-

szistams tims mannims. Lydtcz ka man mans thews paszyst
vnde es paszisto to thewe vnde es dome manne cziwybe par

tims auwims. Vnde man gir \vhel cytte auwes, te
70

nhegir aran

scho kuute vnde thss pattes buus man arridtczan scheit klath^
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nesth71 vnde the czirdes
72

manne balxne. Vnde buus wena

auvekuutz 70 vnde wens gans buuth.

9. [Ev. 123 — Oi[ |73

.
Pattese, pattese, es szacke yums:

Miad yuus tham Thewam ko luckszeetč exkan manne

warde, thad thas to yums dhos. Isschim neeesset
74

yuus

neeneke lugussche exan manne vvārde. Ludtczeeth, thad yuus

dabbuseeth, ka yuuse lyxmibe puelnige gir. Tades lethes

esseme es vs yums czour lydtczibems tresseys. Beth tas

layx nak<?, ka es nhe wayrs czour lydtcziibems ar yums tres-

seescho75
.

beth yums skaydre paszluddenascho no manne

thewe. Py to patte dene yuus luckszhet exkan manne wārde.

Vnde es nheszacke yums, ka es to [124] Thewe par yuus
Juckth grib, aesto tas Thews tur yums patcz myle7G

,
tapeetcz,

ka yuus man anyleeth unde titzeeth, ka es no Dewe isgays

esme: Es esme no Thewe isgays vnde nltczis exkan to pas-
soule, atkal atsthayo es to passoule vnde emo py thewe.

m

w

Wynge mācekle szaclk vs to: Rotigc, nu trestu
75 skaydre

arau
77 vnde szack neewene lydtczybe. Nu szinnam mhes, ka

tu wuesses lethes szin vnde nhe gir wayage, ka th6w kas lab-

ban78 joutha. Tapeetcz tltczam mhes, ka tu no Dewe jsgays

es.

10. [Ev. 136]79 0 kada wena czillibe
80 thās bagatibes lidtcz

thās guddribes vnde Dewe atszischennes 81!
Ka wuestim neeapitweryamnie gir \vinge szodibe

82
vnde

nhejswaytczaiamme gir winge czelle!

Aesto, kas gir ta Kunge prathe atszinnis? Jeb kas gir

\vinge paddome doeuwetays 83 buewys? Jeb kas gir tham

papresche doeuwis, ka tas tham tapte atkal atmacksatz
84

?

Aesto no tho, vnde czour tho, vnde exkan tho gir wuessa

letha. Tam gir
13

goodtz muszige! Amen,

ļ
11. [Ev. 213 - b ii] r ]Brj

Summenata estu, Sweetiga, tas

Kunx gir ar thSw, tu es szwetita starpan tems szewems.

[Ev. 214] 86
Beth Maria szatcy: Rouge, es esme ta Kunge

kalpune 8"; man notek^
20, kha tu szatcys es.

B

'Sweetita es tu starpan tems szewems vnde sweetcz gir
tas auglis touwes meszes. [Ev. 218.1

11a. [Ev. 62]88
Sweeta gir ta Mesza, kattra thČw nes-

susse gir vnd te krūtis, kattres tu szvdis es.

12. [Ev. 211 — bij r ]'J0 Kunx, nu touwe kalpe exkan

mere brouckt kha tu szatcvs esshe. [212] Aesto mannes

atczes gir touwe Pestitaye redtczeīische
91

,
kattre tu szattaysys

esse prexkan wuessems loudems, — wene gaisme par apgai-

Rakstu krājums, 20. 9
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smoschenne tss paggane loudes, vnde par slawe touwes lou-

des Israel.

13. [Ev. 220] 92 Vnde tur paczheles sz6w wena czyxtee-

schenne exkan debbes. Michael vnde wlnge Engelle czyxteye

ar tho Sathana; vnd thas Sathanas czyxtey vnd wiuge engele,
vnd neepār\varreye, nedtcz tappe arridtczan winge weta

attrasta exkan debbes. Vnde tas lels Sathanas, ta

weetcza odze03, katteers dhe\ve
94

tas whelns, — vnde Satha-

nas tappe ismhestcz, katters to \vuesse passoule ar wiltibe

\vadda9r

', — vnde tappe meestcz \vuerszon to semme, vnde

winge engele tappe tur arridtczan nomeeste.

Vnde es czirdeye wene lele balxne, tas szatcye exkan

debbes: Nu gir ta pestischenne, vnde tas [221 —
c iii] speex

vnde ta walstibe vnde tha warre musze Dewe vnde ta Christus

tappusse
96

; petcz to ka tas ismhestcz gir. katters th6s apszuu-

dtczeye dene vnde nackte prexkan De\vee. Vnde the gir to

pārwarreysche czour to ieere
98

assen vnde czour to warde

szouwes ledtczibes, vnd nhe gir szouwe cziwibe mylels" js
74

tay nawe. Tapeetcz lyxmoyet, yuus debbesse vnde kattre

tur exkau cziwoye
100!

Saīsinājumi:

AS. = AltlettischeSprachdenkmāler m Faksimiledrucken

herausgegeben von August Gūnther, I—II, Heidelberg, 1929.

AUL. = Acta Universitāti? Latviensis.

Fbr. = Filologu biedrības raksti.

Imm. = Izglītības ministrijas mēnešraksts.

L. r. p. = A. P r a n d c s, Latvju rakstniecība portrejās, Rīgā 1926.

Mag. = M a g a z i n herausgegeben von der lettisch-literārischen Ge-

sellschaft.

Rkr. = Rakstu krājums, Rīgas latviešu biedrības zinību ko-

misijas izdots.

Rs. = Rakstnieku sejas A. Dauges un V. Plūdoņa redakcijā.

Piezīmes.

1
Rom. 12, 9—16, epistula otrai svētdienai pēc zvaigznes dienas.

2
„pieķerieties", sal. pekarretes Ev. 217 (2.), wuesse te loudes

pekares (pagātne) tham Ev. 164, thas wenam pckaarses vnde to otre pulgas
Ev. 176. Varbūt te ir vecais kart „ķert" (aiz—kart, pie—s—kārties, sa—

kars), bet nevaram arī būt droši, ka nav kart; sal. īpaši: exkam schims

duewims bouszlims karras tas wuesse bouszlis vnde.the prophetes Ev.

185 (Mat. 22 40 ~šinīs divējos baušļos karāias visa bauslība un tie pra-

vieši"). Sal.
14.

3_„lai nāk", nake prexkan „komme zuvor —
lai pasfeidzas otram

priekša." Indikatīva formām tulkotāji daudzkārt piešķir optātīva nozīmi,

ka jau zinām no E. un UP., piem.: tows praetcz E. 6, Gode gir
cham thewam, tham dhelam vnde tham sweetam garram UP. 26

.

33, v. c.

Sal.
13. 20

.

4
Sal. vggenige (daudzsk. n.) Ev. 129, wusse vggenige wylytczes

(daudzsk. ak.) tha bhleedeneka Ev. 191, no aismuggerre Ev. 199, stabbel-

nekes (daudzsk. ak.) Ev. 200.
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5
„naciet palīga tiem svētiem viņu vajadzības" (tag. latv. Bībele).

8
Vārdam mājuot mūsu pirmie literāti piešķīruši nozīmi «uzņemt vie-

sus", sal.: wenam pvskopam buhs buK mayotayam „gastfrei" E. 48,

mayotaye Ev. 127 v. c. Langius raksta savā vārdnīcā (7isv): mahjas-
weet' doht (m ahioh t, apmahjoht, eemahioht) behausen, beherbergen,
einqvartieren. Modernā nozīme minēta tik saliktenim peemahjoht

(peemift),_beywohnen.
7 svētījiet, g jālasa par j. Sal. szodigeth Ev. 86, wagis, ways „vājš"

Ev. 47, wagibes, waybes „vājības" Ev. 49, 154, ar kagims „kājām" Ev.

174, apszabagothe («apzābakoti") py tems khagims Ev. 191, pulgageth Ev.

222.

8 „vajā". Sal. pulgais «vajājis" Ev. 165 (1. Kor. 15, 9),... vnde to

otre pulgas Ev. 176, pulgageth Ev. 222; citur polg-: polgaschen «vajā-

šanu" C. 39, polga (tag. 3. pers.) Ev. 57, polga,ye Ev. 63, 189; pēc ME.

tā arī P.2 Vārds patiesībā nāk no somu valodām (līb. puo 1 g „pelt. nie-

cināt"), tā tad nozīmē «verfolgen" iemantojis no skaņu līdzības. Langius
raksta tikai: pulgoht (dfihdenaht) verfolgen un atzīmē vēl „pulgoht lāstern

vertit D[ominus]. Manc[el;us]. Prov: 14 v. 31" (104r) it kā neparastu

novērojumu. Tas nu gan ir savādi, jo pareizā nozīme sastopama bieži

vien, sākot no trešā baušļa izskaidrojumiem: pulgayam E. 1910
-

17, pulgoyam

E. 207, pulgaetz UP. 19*. te szwabbade pulgotave «die leichtfertigen Ve-

rāchter" UP. 238, pulga UP. 28°, polgaye Ēv. 169.
— Mancela vārdnīcā

\ ārda verfolgen nav un lāstern tulkots tikai aprunnaht (Lettus 112).
Šis nav vienīgais gadījums, kur vārdam nozīme piešķirta no skaņu

līdzības.
9

«raudošiem". Šis divdabis dažukārt tiek izlietots nelietīgi: wena

soutezamme balexnis «saucēja balss" Ev. 12, allovamme auwes «alojošās
avis (daudzsk. n.)" Ev. 116, rudtczams sz\veers «rūcošs zvērs" Ev. 144,

Thos kuries gir thas czirdames darrys vnde thos beswallodiges treszames

Ev. 169, exkam vvuessims apkaarth gullammims scemimims Ev. 180: Sal.

P. Šmitu Rkr. 14, _32 (par Glūku).
10

Šai_vieta tāpat kā dažā labā citā var novērot, ka gluži dabiski

vārds vienādība iemantojis nozīmi «vienprātība" (par to sk. Fbr. 10, 109).

Langius 171r raksta: weenahde, adv. eintrāchtig, auff einerley Weise,

weenahds, einerlev, eintrāchtig, weenahdiba. die Einhelligkeit, Einigkeit,
Eintrāchtigkeit. uniformitas.

Forma w c iaid i b c, ka F. b- rakstos minēju no UP., atrodama arī

Ev.: thureet to wenaydibe exkan Garre czour to szaite ta mere 181

«sargāt gara vienprātību caur miera saiti (Efez. 4, 3)" — turpat blakus: vs

wena,dig.e czerribe „uz vienu cerību" (whenadige szaiusschenne Ev. 192

«visas samanīšanas" Filip. 1, 9); šī forma ar -ai- esot sastapta arī Man-

ceļa rakstos (Lett., Phras. un Sal. nav), un P. Šmits viņu ir uzrādījis Klein-

sfhita pātaru gr. un bībelē (Rkr. 14, 96). Pēc šās «vienaidības" (kas lai-

kam cēlusies pēc pretstata «ienaidības"), laikam darināta «triiaidība":
Dreyeinigkeit, Trieaidiba Lett. 49, ta Triaidiba, ta fvvāhta Triaidiba

Phras. 225 (bet Eintrāchtigkeit, weenadiba, Lett. 186). Arī Lang:'us 159:

Trialidiba (Triaidiba), die Dreiheit. Langius to laikam ņem no Manceļa,

viņa leksikonā ir ietilpināts laikam pilnīgi viss Lettus. Pat vārdu spīst
«spiest" (austrumu izl. ī < ie: Mancelis šo formu min no rēzekniešiem*

Lett. 222) ir pārņēmis Langius, kas pats gan laikam nekā nav zinājis par

tadu augšzemnieku eksistenci: Speeft (fpiest) 140r.
11

brīnišķīga forma (sal. Endzelīnu Le. Gr. 270). Sastopama E. 5323

UP. 3820, Ev. 34 (1). 218 (2), tas paauxtena tfis semoskes UP. 3828
-

29

un Ev. 219, Semmoskybe Ev. 39. Salīdz: no semmeskims letims Ev.
138 (pretstatā: no debbeskims letems); semmiske doma Ev. 196 «prāts
nesas uz pasaules lietām" Filip. 3, 19; semmiske Ev. 219 = semoske UP.
3S20.

Katoļu katķisms norada, kada virziena visdrošāk meklējams atrisi-

nājums: ahr semmosche scirde C. 42 (= AS. I, 284). Tas ir pagātnes aktī-
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vais divdabis zemuoljujšu, U n „zemuosks" no tā cēlies apmulsumā, tamdēļ
ka sch varēja lasīt gan gan pēc lejasvācu parašas sk.. Lasām taču Ha-

zentotera tēvreizē denische ~dienisku".
12 Tas pats teksts (sk. 1), Epistel am tage der Heimsuchung Marie.

Teksts ir tik līdzīgs iepriekšējam gabalam, ka nevar būt gluži patstāvīgs

tulkojums, bet ar tādām atšķirībām, ka laikam gan nav rakstīts turot

priekšā otru tulkojumu. Varbūt rakstītājs bija vienu tulkojumu jau daudz-

kārt lietojis baznīcas praksē, bet šoreiz kaut kādu iemeslu dēļ rakstīja bez

vecā parauga. Tā lielākā daļa no teksta iznāca tāda pati, bet dažas vie-

tas, kas nebija palikušas atmiņā, — citādas. Retināti ir tie teikumi,
kas abos tekstos pilnīgi saskan (atskaitot grafiskus sīkumus).

Mums ir vēl dažas citas izdevības salīdzināt tā paša teksta iespie-

dumu divās vietās. Katķismā var novērot šos variantus: lab 2X
— labbe

20\ envde 33
— enaidan tur 231

, pemile 37

_

— mylo 235

, eythe T —

evet 357. Evaņģēliju tekstā ietilpst 216—21/ Zakarijas pateicības dziesma

~Benedictus" Lūk. 1, 68—79
— gluži tāds pats teksts kā UP. 39 ia-^04;

bez ortogrāfiskiem variantiem ir tikai šādas atšķirības, ko arī nemaz labi

nevar saukt par atšķirībām: UP.
16

Slav/eetcz gir thas Kunx [ ] Devs

fsrael — Ev. ir iekavām apzīmētajā vietā tas, kas UP. laikam nejauši

izlaists; UP. 39 2r>
szadereschen —

Ev. szadereschenne, UP. 3926 szoli-

schen — szolischenne. UP. 3930
kattre — kattra, UP. 3934 (pammeschen)

\vinge greeke — Ev, winges greekes. — Evaņģēliju tekstā 219—220 ietilpst

Marijas magnifikāts Lūk. 1, 46—55
— gluži tas pats teksts kā UP. 381S

līdz

39 6, izņemot šādas ..atšķirības": scmrnoskc 3S30
— semmiske Ev. (no tā

gandrīz jāspriež, ka Ev. šai vietā misēklis), lidtcz 3824
— lidtcze „līdz".

13
optātb'S, „sei (nicht)". 34. lapaspuses tulkojums labāks.

14
„pieķerieties" (sk. 2). 34. lapaspuses nerefleksīvais pekarreth

gan nebūs nekas cits kā ģermānisms, „hanget dem Guten an!"
15

Sal.
s.

16
Lūk. 8, 4—15, evaņģēlijs svētdienā Sexages i m a. Šā paša

teksta tulkojumu no Manceļa sprediķu grāmatas atradīsit T. Zeiferta Latv.

rakstn. chrēstomatijā I, 27, Eļģera tulkojumu AS. I, 31—33, tulkojumus no

bībeles Zeiferta chrēst. I, 51 —52.

17 „und m dem er sāete"... Elģeram: saeičeiot
— vai nu iespie-

duma kļūda „saeiot" = sejuot vai nepareizs atvasinājums.
18 „slapjiums", Elger slapp i v m s. Sal. czillibe

80 (10).
19

«apslāpēja". Elger 321
apslāpa.

20
Optātīvs. Elger: Kam ausis ir dzirdēt, !ey dzird!

21
— a laikam tikpat vien vērtēs kā citur — c, bet vispār šī forma,

kas liekas nekatra kārta, laikam ir tikai tulkotāju forma, ne latviešu

tautas valodas. Zubatijs Genitivend. 4 jau ir norādījis uz dažām nesin-

taktiskam formām ar — c. Par to vēl varētu vairāk runāt. Es domāju, ka

šie gadījumi, kur piem. dote varētu, ja gribētu, saprast kā latviešu

valodā nedomājamu nek. k. formu ir tikpat vērtēs, cik Koen i n x

tha gody b c, ko it nekā nevar saprast; tās ir kļūdas.
22

Jauns piemērs iepriekšējā piezīmē no („ex") Zubatija minētai pa-

rādībai. Jāsaprot „dieva valstības noslēpums". Eļģers tulko: Jums ir

dots zinnata pasleppenas letas Dewā walstibas.
23 ka consecutivum.
24

„jebšu". Šada nozīmē jeb sastopams UP. 59, Ev. 149; t. dz.: Ar

tautieti līdza ietu jeb tas gājis Vāczemē; visos nenoteicamos salikteņos —

jebkad, jebkas v. t. t.

jebšu ir jeb + -šu. Mancelis raksta jebfche (Lettus 133, 210

v. c.) — viens no tiem izolētajiem gadījumiem, kur arī viņš nav

pratis saklausīt patskani. Langius raksta jebs (47) tāpat kā viņam ir kāsu

„kašu (quasi)" 53_v, 177r un sutad „tad—šu, taču" 78r, 152r (ī.udad? 148v,
158v). Pedeja vārda akcents zināms no Langius grammatikas 184v.

Adolfijs (E. Versuch 247) izšķir ortogrāfijā jeb „
Vai" un jep Jebšu",

ņemot par paraugu fonētiski rakstītu jepfch Jebšu".
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25
Domāts par

seklu kaut gan bija jāsaka tie, katri etc. Tāpat Eļģers:
bet kattra cellia malla kritta v. t. t.

26
„lai tie neticētu." Eļģers: ley te netopi s\va-f-eti tyccedami.

27 gādāšanām = rūpēm. Eļģers: baedems.
28

«apslāpē". Tag. Bībeles tulk.: «noslāpst", Eļģers: kliust āpslapt.
_29

1. Kor. 9, 24
— 10, 5, epistula svētdienā Septuagesima. Šā

paša teksta tulkojumu pēc Manceļa (kura grāmata?) un pēc Fūrekera

(1685) atradīsit L. Bērziņa-Kr. Fūrekerā 29 = Fbr. 8, 173.
30 Šai vietā izlaists apzīmētājs, kas noradītu, ka runa par kroni

katters fawiest(kā Mancelis saka), pret tālāk minamo „nepazudīgo".
31 dzeresi „dzērienu". Sk. ME. I, 546 un sal. Touws wārdtcz

gir mums wens szaldtz szerres UP. 61 10. Manc. Lett. 187:

Tranck, Dfehrens, Dferrschana, Dferrffis, Phras. 321 Dūnnebier, Pattackas,

Dferrfchi (šo vietu pārņēmis Langius 29v).
52 dzēruši. Vārds dzert pastāvīgi tā tiek rakstīts ar s(c)z(h) —

katķismā (E. 10, 11, 14, 25, 39 v. c.), Ev. 70, 127, 178 v. c., UP. 31ā...
33

Sal. Stayga man peetcz! Ev. 23, peetcz staygayote (viensk.

ak.) Ev. 23, Dewe peetcz sthaygataye «Dieva sekotāji" Ev. 59; folgen,
nahkt pehtz Lettus 63.

™ pasisti, tag. Bībeles tulk.: jo tie ir nobeigti tuksnesī.
35 Tāpat šis vārds rakstīts — ar i otrā zilbē — tuxnisse Ev. 10, 12,

47, 55, 138, 145, 156. 202, 214. Mancelis: tuxnesse Lett. 215, Langius

tuksnesse 160v.

36
1. Kor. 13. 1—13,' epistula svētdiena Qui n q u,a ge si m,a. Man-

ceļa šā paša teksta tulkojums Rs. Nr. 1, 17—19,
37 Mancelis tai vietā: runn a tu. Treset „runāt" ir pats tipiskākais

pirmo grāmatu vārds. Katoļu katķismā viņa nav (s cac i t h 2552

,

scaciet

286 1, cacis «sacījis" 265^2
,

iascak 288
19

,
iascaek 2912

, «jāsaka" v. d. c. vie-

tās — visur sacīt). Un kopš Manceļa viņa laikam neviens vairs nelieto.

Langius vārdnīcā viņa nav. Vārdu lieto E., UP., Ev., Pass. un droši vien

[es to saku no galvas] arī 1615. gada izdevums. Bīlenšteins (UP. 82 pie-

zīmē 39, 5) diez kamdēļ — laikam gan nepareizi lasa treszet ar garu

c —
Hreset un dod pavisam neiedomājamu etimoloģiju.

Vai tik bieži lietojams vārds būtu bez kāda iemesla izskausts? Vai

pirmie autori viņu nebija ļoti pārpratuši un viņš varbūt tika atmests, kad

pamanīja ka latviešu valodā viņam pavisam cita nozīme? Bet tad

gan Mancelis to nebūtu noklusējis, bet būtu izstāstījis kādos priekšvārdos
tāpat kā to par «daglaino vistu" un par «mīļo tēviņu un mātīti" (skat. piem.

Plūdoņa Lit. v. 11, 41). Jeb varbūt vārds ir piedzīvojis nozīmes maiņu,
kuras dēļ tas kļuvis neērts? Ulmaņa vārdnīca ir atradusi tautas valodā
treset „p ļāp ā t, spriedelēt, tirdīt" (savā mūžā vēl pats šā vārda

nekur neesmu dzirdējis). Ja tas būtu tas pats vārds un tagadējā nozīme

būtu radusies no senākā neutrālā «runāt", —
vai tad nozīmes maiņas ie-

mesls nebūtu bijusi zemnieku necienība pret mācītāju tresešanu (S al.: Kas

firma, ko tas Wahz-femm.es kagkis tur fakka, Mancelis

Vademecum priekšvārdos un: Ta bie labba pasz ak a, Rehehusen)?
Diemžēl vārdam nav drošas etimoloģijas, kas dotu pieturu spriežot- Mana

teorija ir gan smuka, bet nedomāju, ka viņa tik droša, cik smuka.

Kada tagadnes forma šim vārdam? Ulmanis raksta treset, — v

[t. i. trešu], bet teikumā no Salaces ir 3. pers. trese Tāpat nesaskan kopa

veco rakstu formas. Sal. Beth ko tres tas raxtz? Ev. 63, tāpat tres

hv. 62, 169, UP. 5 520, tresz Ev. 149, 215, Pass. 100, UP. 2 10, 2. persona
tres Ev. 55, 86, Pass.'l24, mhes treszam Ev. 138. treszet to te-

schammybe! Ev. 186, tāpat treszet Ev. 188, 214, UP 5632, tre-

sz ot c (divd. siev. k. nom.) Ev. 20, tresz o te s Ev. 130 (ak.), tr c -

sza m c s Ev. 169 (daudzsk. ak.); nheistreschammes wārdes (ak.)
Ev

;
48; 3. pers. tresse Ev. 162, 117, UP 125.l25

. tresz c Ev. 127, 214, UP.
55 16. Ja

— c beidzamos vārdos ir liekais neizrunājamais piekabinājums,
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tad nesaskan tikai tresams un
trešams Senāko tagadnes i-celmu turpinā-

tājos tādas divējādības nenāktu negaidītas.
38

Varbūt jālasa skanvgs — burtlicis būtu pagrābis g vietā alfa-

bētā blakus stāvošo c, sal. adv. skannige Ev. 98. Varbūt arī jālasa „ska-

ņis" (tā domā .1. Endzelīns Le. Gr. 51). Pēdējām domām par labu runā

rakstība ar vienu n, Sal. ar skanve balxne Ev. 174; droschis „druošs"

Ev. 46 bis, wagis (sk. T), czywis «dzīvs" Ev. 124, dārsis Ev. 75, 101 (par
pēdējo vārdu sal. Fbr. 10, 115; par visiem

—
Endzelīna gramm. citētā

vietā). Vēl jāmin Langius: wahjis 154v, rupjis 114v, skallis 132r, „skaļš",
drohsis 29r, kreifīs 139r, weenteefis 158r, kreevvis ein Reusz oder Musco-

vitter 62v v. c.
39

Zubatijs Genitivend. 4 min piemērus musze szeelige thews,

tou w s czen i g c waerdtcz E. un domā, ka ar to laikam esot

domāti' atdarināt „die scheinbaren Adverbia des deutschen Textes, die

endungslosen Adjektiva." Sal. 7;i.
40

~atzīšanu".
41 Šai vietā laikam nejauši izlaists man.
42 tā! ar ou, kaut gan parasti' au tiek rakstīts tikai vārda sākumā,

vidū tai Vietā au (sk. Le. Gr., 85). Tāpat vēl g a v s z i b c Ev. 136 un ka v c k-

sc hen ne Ev. 138. Vai nu nejauši vai ne visos piemēros priekš au ir

aukslējenis. Tāpēc var minēt pretēju piemēru kounoos Ev. 161.
43

lespieduma kļūda. Drīzāk gan c izkritis, nekā c jālasa par c, jo

vienkāršs z = c reti redzams.
44

Sal. tesnibes (ģen.) Ev. 104, 120, 121, UP. 50* un Imm. 1927.

Nr. 12, 489, ņemot vera manu aizrādījumu Fbr. 10, 110
12. Jālasa tiesnība.

Loti parasts šis vārds Langium. No teesnas Ti[zi]bas nhebuhs nhew[ee]nam
atkrift „vom rechten Glauben" etc. 62v, Labbahks ir labbu jeb lihdfenu

zeļļ' braukt (ftaigaht) ar lihkum', nheka teefnu bet pictu zeļļ' teefcham ar

kaweckl m Gruhtum 73r (pēdējie pieci vārdi bija jāliek iekavās; te c f s n i s,

gerade, aufrichtig etc. 155t, nhe teefna titziba Aberglaube, falscher

Glaube 158v. Langius raksta arī vientiēsmba. Einfalt, simplicitas 135v, 155r.
45

«ta tic visu" Sal. \viffenahds „al!erley vveise" Lett. 205, diwe-

nahde adv. ~auff zweyerley art vnd vveise" I. ett. 222, wiffahds (wilse-
nahds) all_erley, gemein Langius 176r.

40 nācis «nāks".
47

izkritis man?
48

Sal.
21

Varbūt arī domāta daba (sal.2*). Mancelis: attftahjoh.3 es no

bāhrnigu dabbu. [Nepareizs plats £ Mancelim; retums.]
4y

«atzīšu". (Sal. ātzistaetu Elger Ev. 138.) Lūk, šādu formu dēļ es rak-

stīju pirmās rakstu valodas raksturojumā morfoloģijā: «kļūdas". Sal.
83

un

piemēra dēļ vēl vārdu sāš ī b a Latv. v. vārdnīcā 111, 808.

_

r'° Ciešanu stāsti tulkoti no kada īpaša raksta. Šis gabals sastādās no

šādām evaņģēlija vietām: Mat. 27, 16 — Lūk. 23, 19
—

Mark. 15, 7—B —

Mat. 27, 17 — Mark. 15, 10
— Mat. 27i 19—20—21

—
Lūk, 23, 18

— Mark.

15, 12—13—14
— Lūk. 23, 22—23. Varu vēl piebilst, ka gabals, ko Gerulis

Sen. liet. skait. 81—82 dod no Vilentaleišu ciešanu stāsta (1579) pilnīgi at-

bilst attiecīgai daļai mūsu Pass. (sākums). Arī Eļģeram ir pamatā tāds pats

teksts, tik dažā vietā plašāks, dažā īsāks nekā Pass. — Eļģeram ir sākumā

lielāks gabals, kura mūsu Pass. nav. Mūsu tekstam atbilstošais Eļģeram
sākas 119 23. Manam nodrukātam gabalam atbilst Eļģera evaņģēlijos 1361

līdz 13718.
B1 laikam „tads, Dret ko ļaudis sakūdīti". Evaņģēlijs un Eļģers šai vie-

tai pilnīgi neatbilst.
52 it ka dumpis butu sieviešu kārtas vārds — sal.: wene lelake

dumpis Pass. 92 (nominātivs).
53 «pilsēta".
54 «dēvē". Sal.

94.
55

iespieduma kļūda, jālasa: nodoewussche, gara f vieta

ielikts
—

1.



135

55
tā! Elger: yz enaidibas 136.

56) „uz tiesas krēsla". Elgers: vz to sodukreslu 136. Sal. 82

.

57 Elgers: gazpoza. Otrs gadījums, kur viduszilbes a vietā rakstīts o,

Eļģeram ir vārds gabals: dywedesmita pirmā gabbola (lokativs) Ev. 3

un visos citos virsrakstos (izņemot saīsinājumus). Vienā vietā (drukas

kļūda?) tā arī Ev.: tas preschekaryams autz szaplise exkan duewim gab-
bolims. Pass. 98.

58
„viņa deļ". Elg.: winīa pase- Nav jadoma, ka „viņš" bijis ciešanu

sagādātājs, mocītājs.
59 sajudīja ~sakūdīja", (sk. ME.).
(; "

Elger: tas zemesogis 136. — Tāpat Ev. S7 tas semmeszoge, karye-

kalpe (daudzsk. nom.) tha semmeszoges 90, dat. semmeszoyam 84, 88,

sogem 154. Vīriešu kārtas ā—celms suoģa pilnīgi atbilst krievu vārdam

cvflbH, no kā tas patapināts. J. Endzelīns Latv. v. vārdnīcā formu szoge

UP. 62 transkrībē suoģt. Datīvs szoyam suoģarn apliecina galotni —a.

Ev. 132 rakstīts szoi g c. Epenteze tāda pati kā Langium vārdā

puķe. Sal.: eine Blume, Pugkis Lettus 37: Puick i s, eine Bliume etc

Langius īo3v, 107r.

Mancelis un Langius nelieto suoģa vārda. Viņi raksta suodītajs, ties-

nesis (Manc). tiesnesējs (Langius). Arī jau UP. 227 szodetaye (daudzsk

vok.) „Richter".
61 iespiedumā kļūda, jālasa: t h ap te „taptu".
62 1. Jāņ. 5, s—lo,5—10, epistula pirmai svētdienai pēc lieldienām.
68

nav saskaņota kārta. Tāpat: Touwe titcibe gyr thow pallydtczeis
Ev. 53 un citur; Ta Aus buhs py zittu peeklidis, Langius 59v v. c. Sal. 91.

64
Sal. taisnybe vnde tesibe Ev. 60 v. c.

65 Pie sekojošā teikuma (sākot ar orīģināliespieduma trešo rindu)

Rīgas pilsētas bibliotēkas Ev. eksemplārā kāda nezināma senu laiku roka

pierakstījusi malā:

NB. dictum dc

trib9 caelestibp

testib9 hic

omičum.

(Tas ir vienīgais ieraksts visā grāmatā.) Lieta ir šāda. Tulkojumā trūkst

kaut kas no tāda teksta, kāds ir vēl tagadējos latv. Bībeles izdevumos: „Jo
trīs ir, kas liecību dod [debesīs —

tas tēvs, tas vārds un tas

svētais gars: un šie trīs ir viens: un trīs ir, kas

liecību dod virs zemes —ļ tas gars un tas ūdens un tās asinis: un

šie trīs ir kopā. Retinātās daļas nav Ev. tekstā. Bet jaunos labos evaņ-

ģēliju izdevumos nemaz nav kvadrātiekavās liktās daļas — tā ir kaut-

kāda interpolācija. Evaņģēliju tekstā nu tikai vārdi wuerszon sem-

me s ir lieki, cits saskan ar moderno. Es nezinu vai Ev. izlaidums ir no-

ticis netīšām, jeb šī vieta ir jau sen kritizēta un mūsu tulkotājs pieslējies
sava laika modernistiem. Teologi jau nu to zinās.

— Grāmata (pilnīgs, labi

uzglabājies eksemplārs) nāk no Ka ra ļ auč i c m — no antikvāra Ferd.

Raabes Nachf. Eugen Heinrich. Vai kritiskā piezīme nevarētu būt sakarā

ar universitātes iebildumiem pret grāmatu?
™ iespiedumā kļūda, jālasa: ledtczvbe. Burtlicis pagrābis y vietā bla-

kus pēc alfabēta z. Tāpat swazdite Ev. 104 jālasa: swaydite.
67 Jaņ. 10, 11—16, evaņģēlijs otrā svētdienā pēc lieldienām. Eļģera

tulkojumu var salīdzināt no Voltera chrēstomatijas 133. sl. vai AS. I, 159

līdz 160, Manceļa tulkojumu (Vademecum) Voltera chrēst. 116. sl.
68

iespiedumā kļūda, jālasa: atstāvi Eļģeris nepareizi tulko pa-

-lay z c palaiž _.. vācu „ver -1 āss t" dēļ.
69

Tāpat Mancelis: nhe oh 1 a un Eļģers: ne olā 1601. Sal. Tu nh c

ola peetcz neewene „tu nebēdā par nevienu'" (Mat. 22. 16) Ev. 197; Aesto
thu \ven Kunx, pallydtcz man, ka es besz olaschenne cziwoye L. r. p. 31

(Gecelius 1678.) „ka es droši dzīvoju" (Pāv. dz. 4, 9).. Starp jaunākiem
rakstniekiem šo vardu lietojis Lapas Mārti»ņš (Smiltnieka Pēteris jeb kā
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viņam ar precēšanos veicies, otra druka 1903, 45. 1 .p.): kas man ir tagad
kuo uolities! (proti — saimniecei, viesiem mielastu gatavojot).

70 relatīvs vietn. vārds = vācu „die", Eļģers tulko: kattre neir yz

szo kuti 160. Sal. auwekuute Ev. 134.
71

Latviski bija jāsaka -vest". Eļģers: ātvvest, Mancelis: davvest.

Bet ari Luteram ir „herfūhren" nevis „bringen".
72 „dzirdēs".

73 Jāņ. 16, 23'—30, evaņģēlijs Diektā svētdienā pēc lieldienām

Voc[em] iucun[ditatis]. Sal. Elger 163-—164.
74

„līdz šim" kā jau Eļģers raksta- lydz szim_l63. Veco prepoziciju
i s „līdz" uz etimoloģisku secinājumu pamata lasa iz (sk. Lat. predl. I

102 tt, Le. Gr. 507.).
75 Sal. 37

70
„Der Vater hat euch lieb." Sal. Zubatiia vārdus39

piezīmē.
77

tres tu aran „redest dv frei heraus". Elger 164: Rauge, nu tu klay
ļiļssakka. [lekavās liktais burts faksimilā izdzisis.]

78
Sal. kaslaban Ev. 33, 101, 203; kaslab Ev. 153, ak. kolab

Elger_Evang. 163.
79

Rom. 11, 33'—36, epistula vasarsvētku atsvētē (am Feste Trini-

tatis).
80

„dziļums", sal. szla p p y b e
lB

un no otras puses czillumm c

Ev. 47 un ezi 11 yu m s Ev. 179.
81

Teikuma tulkojums iznācis nepareizs, nevietā noliekot ģenitīvu
Dieva. Vācu valodā tas seko aiz beidzamā no trim vārdiem, uz kuriem:
tas zīmējas; latviski bija noliekams priekš pirmā, bet nolikts priekš tā paša
pēdējā. „Ak Dieva bagātības un gudrības un atzīšanas dziļums!"

82
szod i b c „ties_a", sal.

56
un szod i b c „Gericht" UP. 22

.
83

„padoma d, evē j s" Sal.: tās naste nessetayes esellemates

Ev. 4, the nessetaye Ev. 180 ~Nai'nas atraitnes dēla šķirsta nesēji";

noweddetays Pass. 102 „wiltneks Elger Ev. i 50," tā sakot „p av c -

dējs"; nomaeckte czour to nomaetcetaye Ev. 159 ..nomācēju";

loulibes parlou s c t a y Ev. 166; atk<sdetayam, baretayam, wyne-

ryetayam E. 48. Vienkārši — nepareizi atvasinājumi. Šie piemēri ap-

stiprina manu pēdējo triju vārdu uztvērumu, sk Fbr. 10, 107 t.

To apstiprina vēl arī Mancelis: Lasttrager, Naftanāffātais Lett. 112

(sal. Neffeis, Nālfatais 187), Ehebrechen, laulibu parlauft: Ehebrecher, lau-

lības parlaufetais Lett. 51, un Langius: Sohļes-fpāhrāhtaia 138 v „eine

Flachtretterin. Folgemagd, pedisseqva". Laulib pahrlaufiht, Laulibas-pahr-

laufitais 69t. Sākumā nav izprasts latviešu darītāju vārdu atvasinājums un

piedēklis —tā j s arī nevietā. (Rēhehūzens jau dod pareizu rēguiu.)
Dažas formas pārdzīvojušas savu laiku, pa daļai mēģinātas legālizēt ar ite-

ratīvu palīdzību; tomēr laulības pārlauzītājs nav neko labāks par

bārdas dzenātāju, kas pēc anekdotēm esot novērots no žīdu fri-

zieru izkārtnēm.

Evaņģēlijos ir gan pazīstams arī piedēklis —ē js, kas katķismā un UP.

nebija sastopams, Piem.: apeskan tims Paglabegims (sal. 7 ) vnd szar-

gims 24, Plauwhegyms 42, szeyeis 49 (3), nokouwe,ys 142.

Reakcijā pret kļūdaino — tāļu daži iekļuvuši pretējā ekstrēmā. Lan-

gius vārdnīcā ir ārkārtīgi daudz darītāju vārdu formu (un blakus formu) ar

—eju un —aju no divu zilbju infīnītīviem, no kurām pareizas būs tikai ļoti

nedaudzas (tādas, kā adejs = adītājs). Langius uzstājas pret ģermānismiem
un ta —

ārsta vietā labāks esot D f c c d c i s, von Dfeedāht (7r); Brahkais

ein tadeler !9r, Iszdeldeis 26r, Dihrais 26v, Draudais 29r, Dfemdāhtaia

(Dfemdāhia) 30v, Etzātais (Etzeis) 35v v, ļ. d. c. Tas, kas šo nelaimi pro-

pagandējis, ir bijis P. Einhorns. Langius raksta 16.1r; Namturreis, ein

Hauszhalter (malā piezīmēts: ATota] £[ene!]). welches der S|~elige]. Su-

perintendens Einhorn lieber von mir gehort alsz das Namturrāhtais.

No l angius vārdnīcas var sastādīt krietnu grammatisku pārpratumu

kollekciju. Šais vecajos rakstos jābūt ļoti kritiskam, lai nenoticētu kļūdai
un lai neiedomātos kļūdu, kur tādas nav.
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84 Es šā teikuma pa latviski nesaprotu, bet tāds pats viņš ir vēl ta-

gadējā latv. Bībeles tulkojumā: ;,Jeb kas viņam papriekš devis, ka tam

taptu atmaksāts?"
85

Luk. 1, 28. Eņģelis uzruna Mariju, ~eņģela sumināšana".
86 Lūk. 1, 38, Marijas atbilde.
87 Lūk. 1, 42. Elizabete uzrunā Mariju. Visas šīs trīs vietas no evaņ-

ģeliia Marijas pasludināšanas dienā. Sal. Elger Ev. 216—217 un 225 un

katoļu katķismu C 13 — 255 un 53 = 295.

88
Lūk. 11, 27. Sal. Elger Ev. 241 un C 53 = 295. t.

89 Sal. ka 1 pu ne E. 42, Ev. 80, (gen.) Ev. 62. kalpune (ak.) UP. 3820,
Ev. 219, kalpunā Elger Ev. 217 (bet kalpoen C 53=295), un Le. Gr. 234-

Kalpune patapināta no pirmkrievu *xolpuni > *xolopyni līdz ar kalpu

*xolpi > xoloph. Slāviem -yni taisni ir piedēklis sieviešu personu nosaukumu

atvasināšanai no attiecīgā vīriešu nosaukuma: Kī>njgyni bogyni
6ornHs rabyfii Latviešiem (un baltiem vispār) piedēklim -une un

-uone tādas nozīmes nav (J. Endzelīns mutes vārdiem).
00 Lūk. 2, 29—3_2. Sal. Elger Ev. 214.
01

Nesaskaņa kārta, sal. Qi
.

92 Jāņ. par. 12, 7—12, epistula Miķeļa dienā. Šā paša teksta tulko-

jums no Manceļa Vademecum Voltera chrēst. 118 t. sl.
93 Sal.: no tims ozims jeb czuuskims Ev. 159.

94 ~heisst". Vārdu devet vecie autori lieto kā vācu heissen ir transi-

tīvi (pareizi) ir intransitīvi. Sal. s '.
95 (tāpat Mancelim) „verfūhrt". Tag. tulk.: «pieviļ".
9G

Apm. tāpat Mancelim. Tag. Bībelē citādi: , tagad pestīšana un

spēks un valstība mūsu Dievam un v ar a viņa Kristum ir kļuvusi."
67

«tāpēc ka" (Mancelis), „jo" (tag. bīb.); pec tuo ka «tāpēc ka"

esmu dzirdējis no stalbiešiem.

98
jera.

98
nesaskaņa skaitlī. Sal.: Dauds leddus teh fasbahfijufchees, Lan-

gius 70 r.
100

«dzīvo" (tagadne). Tāpat UP_. 124, 29 32 (bet ezi w o UP. 2836
,v c.)

Vai nu lasīt dzivuoj jeb tulkotājs kļūdīgi ierakstījis pagātnes formu?
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