
NEREDZĪGAIS

INDRIĶIS

L. Bērziņa monografija

„Manas tumläf mājāt
Ir man badu gan."

fcīgāz 1933

Autora apgādība





Literatūras vēsture monogrāfijas Nr. 7.

L. Bērziņš

Neredzīgais Indriķis
un

viņa dziesmas

„Manas tumšas mājas
Ir man bēdu gan."

Otrs, pilnīgi pārstrādāts un paplašināts izdevums

ar dzejnieka ģīmetni un dziesmu tulkojumiem

Rīgā, 1933

Autora apgādībā



E. Pīpina un J. Upmana grāmatu un nošu spiestuve, Rīga, Marijas iela 10.



Neredzīgais Indriķis

ir pieminas akmens latviešu tautas mūža ceļā. Uz viņu pa-

reizā vēstures perspektīvā atpakaļ skatīdamies, nevien ar

godbijību ieceramies pašu Indriķi, bet vērodami tos apstāk-
ļus, kuros viņš dzīvojis, un tos spēkus, kas tai laikā darbo-

jušies, iegūstam arī mērauklu, ar ko apvērtēt straujo attīstības

gaitu mūsu tautas dzivē un dzejā. Indriķis dzied gan par sava

paša „bēdu pilnu būšanu", bet tumša bija tobrīd arī visas mūsu

tautas seja, un šodien bez liekas pazemošanās varam atzīmēt,
ka latviešu tauta ir visiem spēkiem centusies atsvabināties no

šīs krēslainās pagātnes, piederēdama pie tās cilts, kas no tum-

sas traucas gaismā. Šai ciltij ir pieskaitāms arī Indriķis.





I. Biografija.

a) levads. Ari priekš Indriķa ir bijuši latviešu tautības
dziesminieki. Nemaz nerunājot par dziesmu ģēniju, kas iz-

paužas mūsu tautas dziesmās, ar dziesmām latviešu rakstnie-

cībā ir piedalījušies latvieši paši arī tai laikā, ko parasti dēvē

par vācu laikmetu. Starp viņiem būtu minams Tukuma mā-

cītājs Vilhelms Steineks (sah Zeiferta Lit. vēst. I. d. 282.). Bet
šie autori vai nu nemaz nesniedz tik daudz dzejas darbu, kas

grieztu uz sevi īpašu vērību, vai arī tā ietilpst savā vācu ap-

kārtnē, ka no tās nemaz neatšķiras. — Citāds stāvoklis ir

Indriķim. Viņa sacerējumi pilnos apmēros nekad nav iespiesti

un ir pa daļai izgaisuši, bet ari iespiesto un līdz šai dienai

uzglabāto ir tik daudz, ka varam, uz viņiem pamatodamies, ru-

nāt par Indriķi kā dziesminieku. Pēc saviem dzīves apstāk-

ļiem Indriķis tik spilgti atdalās no vācu virskārtas, ka viņš ir

uzskatāms par pirmo latviešu dziesminieku. Viņš pelna, ka

latviešu tauta to arī tagad paturētu mīlā atmiņā kā cilvēku, kas

gan nevar dāvanu ziņā līdzās stāties labākajiem dziesminiekiem

mūsu jaunākā rakstniecībā, bet kas senatnes tumsā paceļas
pāri saviem laika un likteņa biedriem un, nelūkojot uz „savu

bēdu pilnu būšanu, ka tam acu gaisma trūkst," attīstās kā reti

kāds no tā laika redzīgiem latviešiem. Tā Indriķis arī tagad
ir labs pamudinājums ne apstākļiem padoties, bet apstākļus
pārvarēt — rem submittere sibi.

b) Bērnība. Indriķa mūžs tik vienkāršs, cik vienkāršu

vien varam izdomāt viņos viemulīgos laikos, kad latvieši bija
viena vienīga nebrīva nabaga arāju kārta. Kur cilvēks pie-
dzima, tur arī mūžu nodzīvoja; pār pagasta robežām jau ga-

dījās tik retam pāriet, bet liela dala nodzīvoja ari vienās pa-

šās mājās, tā kā gadi pēc sava satura līdzinājās viens otram.

Sinī vienmuļībā ir ari Indriķis dzimis, audzis un nomiris. No

lieliem likteņiem, kas viņu aizskar, jāmin tikai divi. Pirmais no

tiem attiecas uz viņa bērnību. 1783. gada rudenī piedzimis,
Indriķis jau piektajā gadā pazaudēja acu gaismu baku sērgā.

Bez Indriķa bakas bij aizņēmušas arī viņa brāli, kam tomēr

viena acs vēl atlika. Šis brālis bij iemācījies lasīt un tā no

viņa Indriķis dabūja iepazīties ar grāmatu saturu. Aklība, lau-

pīdama Indriķim ārpasaules skaistumu, bij viņam daža ziņa pa-

līgs iekšķīgā attīstībā, jo bez vaļas nevar rasties dziesminieki,

un kas spēcīgam latviešu puikam būtu devis brīvā stāvēt, vai

grāmatas lasīt un apdomāt, ja tam acis būtu bijušas veselas!

Tā taisni aklība palīdzēja Indriķim iegūt smalkāku nojaušanu

priekš iekšējās pasaules.
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„Neredzaina pasaule

Qaismoja tam prātu še."

Jāatzīmē, ka „Kallmeyer —
Otto. Die Prediger Kurlands"

Indriķi apzīmē ar ģimenes vārdu Hartmanis. Tas varētu but

Indriķim vēlāk piešķirts uzvārds.

c) lerosinājumi un mēģinājumi. Agri Indriķis saka mēģi-

nāties dziesmās. Vai kāds no tuviniekiem to pamudinājis, nav

zināms. Tēvs Indriķim bij mazam miris, arī no mātes maz ko

zinām. Saimnieks, pie kā Indriķis dzīvoja, bija viņa nelaiķa

tēva radinieks un gādāja par savu neredzīgo māju bērnu; bet

vai viņi kaut kā sevišķi dziesmu garu_ modinājuši, nav no-

skārstams. Māju dzīve būs Indriķi, tāpat kā citus ta laika

latviešu bērnus, ieaudzinājusi garīgā dzeja, jo rīta un vakara

pātarus Apriķu Elkos neaizmirsa un pats Indriķis bij vēlākos

gados pātaru rīkotājs. Lasīšana to laiku Apriķu novadā bij

vēl neparasta lieta; bet ja kāds bij labs garīgu grāmatu lasītājs,

tas Indriķim derējapar īsto sarunu biedri, jo ko cits izlasīja no

grāmatas, šis zināja no galvas. Tapec jadoina, ka latviešu ga-

rīgās dziesmas Indriķim jau bērnu dienas bij iedziedātas un

ieskaitītas atmina kā nenozaudējama manta. Bet vai ši jga-

rīgā dzeja Indriķi paskubinājusi uz dzejošanu, par to loti jā-

šaubās. Prot', garīgas dziesmas formā neatšķiras no mūs-

laiku mākslas dzejas, bet Indriķis bij savas pirmās dziesmas

sacerējis bez atskaņām. Man liekas, ka tas izskaidrojams no

vācu tautas dzejas. Šī vācu tautas dzeja Indriķa laikos bez

šaubām skanēja Kurzemē malu malās. Nav brīnums, ka In-

driķis tai pieslējās. Stendera „Ziņģu lustes" varēja Apriķos

arī būt izplatītas un Indriķim ja ne no tautas dziedāšanas, tad

no brāļa priekšā lasīšanas pazīstamas, bet sākumā neredzī-

gais un neizglītotais jauneklis laikam nespēja veiklā vecmei-

stara mākslu saprast, vismazākais nespēja tai pakaļ darīt.

Pamudinājumu tā viņam nebūt nedeva, bet par paraugu vi-

ņam varēja derēt tikai vienkāršākās dziesmas — vācu tautas

dzeja.
īsti nu tomēr nav nosakāms, kādi.šie pirmie sacerējumi

bijuši, jo vēlāk Indriķis sāka turēties pie dzejošanas ar atska-

ņām un savas pirmās dziesmas ar laiku tā aizmirsa
—

vai

par viņām kaunējās — ka savam uzrakstītājam no tām nevienu

nepateica.

Pie dzejošanas ar atskaņām Indriķi veda Apriķu dziedātājs

Andžs. Vēlākos gados Apriķu mācītājs Elverfelds, Indriķa
dziesmas izdodams grāmatā, tām pielika klāt arī dziesmu no

sava „godiga dziedātāja Andža", kas no Indriķa sacerējumiem

neko manāmi neizšķiras. Šī būtu, tā sakot, Indriķa pirmā skola.

Vēlāk viņš, "godīgo dziedātāju Andžu" pārspēdams, pieslejas

dziesmu grāmatai un „Zirjgu lustēm." Ražība bija tik liela,
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ka jau gluži jaunos gados viņš bij savā apgabalā vispārīgi pa-

zīstams kā dziesmu taisītājs. Drošu liecību tai ziņā dod baz-

nīcgrāmatas, jo tur Indriķis pastāvīgi parādās ar predikātu

„der blinde Dichter", neredzīgais dziesminieks.

d) Ģimenes dzīve. Indriķa dziesmu krājumam atrod 1200

noņēmēju, autors iegūst līdzekļus, kas tam dod iespēju iekārtot

dzīvi un precēties.

Par Indriķa dzimts apstākļiem baznīcas grāmatas sniedz

šādas ziņas. 23 gadu vecumā viņš apprec kalponi Annu. Tau-
tas mute par šīm precībām vēl zina piezīmēt, ka Indriķis no-

domāto līgavu tik tad precējis, kad šī izmācījusies grāmatā.
Laulībā Indriķis piedzīvo 3 bērnus: 2 dēlus un vienu meitu

Annu, kuras pēcnācēji vēl dzīvojot Sakas lejas apgabalā.
Vienu no Indriķa dēliem bij ņēmis īpašā gādībā Apriķu barons

Nolkens. Liekas, ka viņš ir gādājis par šī sava dēvētā krust-

dēla audzināšanu un tad vēlāk to pie sevis pieņēmis par su-

laini. Nabaga aklais tēvs varēja pēc toreizējiem uzskatiem un

sadzīves kārtības par to tikai priecāties kā par sevišķu laimi.

c) Labvēli. Bet vairāk nekā jebkāds barons vai bagāt-

nieks Indriķa labā darīja viņa mācītājs Elverfelds.

Ja acu gaismupazaudēdams, Indriķis tika savā ziņā pasku-

bināts uz iekšķīgu apcerēšanu, uz dzejošanu un tā piedzīvoja
pirmo lielo likteni, tad otrs lielākais notikums viņa dziesmi-

nieka mūžā ir iepazīšanās ar Elverfeldu. Bez Elverfelda ne-

būtu no Indriķa ne vēsts izgājusi pāri par Apriķu novadu un

pāri par dziesminieka mūžu.

Elverfelds piederēja pie pašiem gaišākajiem Kurzemes

darbiniekiem 19. gadu simteņa sākumā. Pēc saviem uzskatiem

šis laiks pieskaitāms vēl tiem laikmetiem,kas tautu starpā ne-

meklēja starpības, bet kopīgas mantas; neapspieda, bet mēģi-

nāja attīstīt. Ar vārdu sakot, Elverfeldā parādās kā atspīdums
no tā humānā gara, kas Herderu skubināja izdot „Tautu balsis

dziesmās" un Goetem iedvesa ilgošanos pēc pasaules litera-

tūras. Šāda gara bērns bij protams Indriķim īstais aizstāvis.

Indriķis vēl nebij piedzīvojis 23 gadu vecumu, kad Elverfelds

jau izdod mazu krājumiņu Indriķa dziesmu. Nolūks viņam pie

tam divējāds: vienkārt viņš grib Indriķa dziesmas izplatīt, tu-

rēdams tās par diezgan jaukām, ka varētu blakus stāties daža

iemīlēta vācu dzejnieka darbiem; otrkārt viņš vēlas Indriķim

sagādāt nodrošinātu dzīvi, kas viņam arī izdodas.

f) Indriķis Elverfelda raksturojumā. Grāmatas priekšvārds
ir visai zīmīgs attiecībā uz Indriķi, bet ne mazāk zīmīgs at-

tiecībā uz entūziasmēto Elverfeldu pašu:
„Še Jums, mīļie latvieši," — ta viņš raksta, „jaukas dzies-

mas, ko viens no jūsu brāļiem sadomājis, kam jau savā piektā
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gadā actiņu gaisma caur niknām pakām zudusi, un kas savu

Dievu bīdamies un taisns būdams, starp tiem darbiem, ko gaišā

prātā būdams izmācījies un strādā, ar svētām un citām jaukām

dziesmām savu sirdi iepriecina, kuras pats sadomājis ir pēc

jau zināmām, ir pēc jaunām no paša sataisītām meldijām no-

dzieda. Kurš jūsu starpā grib viņu redzēt un vēl daudz citas

jaukas dziesmas dzirdēt, ko pats sadomājis, tas lai nāk uz Ap-

riķu novadu, Elkalejas Indriķa mājās. Šeit viņu redzēs, to

godīgu puisi, kas tagad 23-šā gadā ir, kam Dievs goda prātu

devis, un kura mierīgs un mīlīgs vaigs ikvienam jau saka, ka

Dieva bijāšana un laba skaidra zināma sirds cilvēkam visu

dārga, paliekama un iepriecinādama manta, kaut ari bēdas tam

pieietu tin tumsība to segtu. Gan arī brīnīsies, redzēdams tās

kamzoles un citas valkājamas drēbes, ko, jebšu neredzīgs bū-

dams, pats nevien šuvis, bet arī pēc vīles taustīdamskā tikls

skroderis pēc vajadzības griezis. Visi ļaudis šo godīgu Indriķi

mīlē; un kā to nemīlētu, kas ir bēdās mierīgs un mīlīgs, un

visās lietās taisns, godīgs un uzticīgs parādās". —

Pēc tam Elverfelds pateicas „kungiem un ļaudīm," kas pie-
dalījušies pie subskripcijas un cerē. ka Indriķim „labs šķiliņgis"
no tā atlēks.

(Šis priekšvārds rakstīts 25. V. 1806. g. Apriķu baznīckunga
muižā.)

g) Subskripcija. Starp subskribentiem vislielāko skaitu

eksemplāru ir parakstījis Apriķu dzimtskungs f. Koris, veselus

150. Cits subskribents, savu vārdu neminēdams, ieraksta sub-

skribcijas listē Indriķa pantiņu:

Še mācies, cilvēks! prātu celt

Uz augšu, ne iekš dubļiem velt

un parakstās uz 80 eksemplāriem. Kurzemes vicegubernators

ar 50 eksemplāriem stāv arī starp lielākajiem labvēļiem, lai

gan Priekules mācītājs Stuss to pārspēj, parakstīdamies uz 60

grāmatām. No citiem subskribentiem mināmi daži muižnieki:

Padures Sakens (40 eks.), f. Bērs Ugālē (20), f. Firks Dunalkā

(20), f. Franks lecavā (20), f. Holtei kdze Satiķos (20), f. Mir-

bachs Saliene (20). f. Mantcufels Kazdanga un Cīrava (25)
un t. j. pr.

No mācītājiem bez Stussa parakstās vēl daudz citi uz it

ievērojāmu eksemplāru skaitu, tā Vilperts Džūkstē (30), Vat-

sons Lestenē, Richters Dobelē (pēdējie katrs pa 20). No pil-

sētniekiem viss vairums krīt uz Ventspili, reti no Kuldīgas, Jel-

gavas vai Talsiem. Augškurzeme nespēlē subskripcija gandrīz

nekādu lomu un Vidzeme ar Rīgu nepavisam. Pēc dzīves

kārtām subskribē nevien dzimtskungi un mācītāji, bet loti da-

žādas laužu šķiras: ierēdņi, tirgotāji, studenti, skolnieki: arī

kāds francūzis, skolotājs Ventspilī, ir starp viņiem. Protams,
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ka tadu parādību, ka šī pēdējā, nav daudz, un Indriķa draugi,
kas atsaucas uz Elverfelda aicinājumu, ir vācu tautības. Bet

pirmajam subskribentu sarakstam galā ir pievienots otrs, kur

redzam latviešu kristītos vārdus, un raksturīgā kārtā famīlijas

vārdiem trūkstot.

Pielieku še minēto sarakstu:

Andž a, Apriķu priekšdziedātājs;
Andreis. Salienas vecākais;

lezelniekuMārtiņš, Apriķu tiesnesis;
Dižk a 1 p v Jann i s, Apriķu saimnieks;
Ja n ni s, Apriķu tiesnesis;
J a n n i s, Platgales vecākais;
.1 a n n i s, Dzinteres meiris;
Jēkabs, Maz-Dzērves vecākais;

.1 v rri s, Apriķu tiesnesis;

Kāri, Pievikas vecākais;

Kāri, Apriķu zirgu kalējs;
īpašu Kaspars, Apriķu tiesnesis;

K1 ā v. Apriķu Elkaleju saimnieka Indriķa dēls;

Kriš, kučieris pie mācītāja Elverfelda Apriķos;
S mi 1 k š v muižas M i ķ ķ c 1, Smilkšumuižas vecākais:
V i 11 is, Apriķu vecākais.

Latvieši parakstās katrs uz 1 eksemplāru.

h) Indriķa talants. Ap šo pašu laiku Elverfelds griežas

pie Kurzemes publikas Indriķa dēļ arī ar rakstiem vācu valodā.

Sie atrodami iekš „Neue wöchentliche Unterhaltungen". Tur

ISO6. g. Elverfelds starp citu spriež tā: „Bet ar ko viņš it

sevišķi ir ievērojams, ir viņa neparastā veiklība dziesmas sa-

cerēt, kuras manto daudz piekrišanas un kam arī tiešam pie-
nākas apbrīnošana, kā tāda zemnieka — un turklāt vēl nere-

dzīga — gara ražojumiem, kam izglītības līdzekļu bijis tik maz

pie rokas. Tīri tā liekas, ka viņa gara darbība būtu jo vairāk

koncentrējusies ražot garīgus produktus, ārējo darba lauku lik-
tenim tik ļoti iežogojot. Viņa dziesmām dažāds saturs. Reiz
dziesmu sacerējis, viņš to pilnīgi patur atmiņā un var vēl pēc
ilga laika atkārtot vārdu pa vārdam. Savas pirmās dziesmas
viņš sacerējis, kā jau teikts bez atskaņām. Tikai tad, kad

šejienes priekšdziedātājs viņam bij ieteicis dzejot atskaņās,
viņš bij sācis to darīt un nav pēc tam citādi nemaz dzejojis.

Lai atraisītu viņa ģēniju no visiem kavēkļiem un saitēm, vēlē-

jos dzirdēt arī kādas no viņa agrākajām bezatskaņu dziesmām.

Bet šīs, ko tas bij sacerējis vairāk kā trīs gadus atpakaļ, jau

bij viņa atmiņai izzudušas.

Lielāko dalu no savām dziesmām šis dziesminieks — Ho-

mērs latviešu starpā — nodzied pēc zināmām meldijām. Kāds

labdarīgs cilvēku draugs man uzdevis pirkt šim retam latviešu
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garam (ģēnijam) dažas grāmatas, ko tam priekšā lasīt, kā vina

ideju aploku paplašināt. Kaut jel mums būtu daudz īsti klasisku
latviešu ražojumu!"

Pēc tam, Indriķa jūtas dēvēdams par sirsnīgām un dzi-

ļām, viņa fantāziju par skaidru un dzīvu, Elverfelds spriež, ka

Indriķis būtu pārspējis vācu dziesminieku Hilleru, ja vien ap-

stākli tam būtu palīdzējuši tā attīstīties kā pēdējam. Indriķim

atjautas (Witz) varbūt bijis mazāk kā Hilleram, totiesu tas viņu

pārspējis citās īstās dziesminieku īpašībās; jo: „Ne viss, kas

sarakstīts pantiņos un patīkami kavē laiku, jau ir dziesma.

Dziesmai vajag būt skaistai un skaistos ražojumus sniedz tikai

dziļas, svētas jūtas un tīra, šķīsta uz bezgalību tiecošās fan-

tāzija."
i) Elverfelda pietāte pret Indriķi. Tā Elverfelds rakstīja

vācu publikai ap to laiku, kad latviešu valodā viņš lika iespiest,
..Ta neredzīgā Indriķa dziesmas". Jelgavā 1806. Pie J. W.

Steffenhāgena un dēla. levērojot, ka Elverfeldam Kurzemē

bij liels svars, varēsim teikt, ka viņš īsti Indriķim iekarojis cieņu

un godu. Cits jautājums ir. vai plašākie „horizonti", ko Elver-

felda draugi nabaga aklajam gribēja atvērt, tiešām veicināja
šī dzeju. Drīzāk liekas, ka lielās idejas, ko Indriķis nespēja uz-

ņemt par savu iekšķīgu personīgu īpašumu, viņam palika sma-

gas kā Dāvidam Zaula bruņas. Tā, piemēram, dziesmas par

kariem, mieriem, skolu celšanu un tam līdzīgiem tēmatiem. kur

Indriķis nerunā paša piedzīvojumu skubināts, bet rau-

dzīdams ar nodomu iejusties kādās viņam svešās jūtās.

Bet lai nu kā, Elverfeldu pie tam neaizskar ne mazākais

pārmetums. Drīzāk jāsaka, ka viņa pietāte pret Indriķi bijusi

pārāk romantiska. Vēlreiz jāatgādina, ka Elverfelds 19. gad-

simteņa sākumā bija viens no visizglītotākajiem mācītājiem

Kurzemē; ja nu viņš neuzdrošinās akla zemnieka dziesmām, tās

uzrakstīdams, ne vārdu atņemt, ne pielikt, tad lielākas godbi-

jības pret dziesminieka uzdevumu nav vairs vajadzīgs. Un kā

sākumā, tā arī līdz mūža galam Elverfelds nerimst Indriķi vilkt

gaismā un par to rūpēties, kā vien zinādams. Bet taisni šī

saudzība un gādība, ko Elverfelds Indriķim parādīja, Indriķi

garīgi padarīja gluži atkarīgu. Jo nav iespējams, ka Indriķis
nebūtu zinādams vai nezinādams padevies sava izglītotā un

humānā gādnieka iespaidiem, pie tam pa daļai zaudēdams

savu jau tā maz attīstīto individualitāti.
j) Elverfelds iepazīstina vāciešus ar Indriķa dzeju. 1807. g.

jau minētajā vācu žurnālā Elverfelds sniedz Indriķa odu uz Tii-

zītes mieru. Oriģinālam blakus viņš sniedz arī savu tulkojumu,

tā Indriķa dziesmas darīdams arī vāciešiem pieejamas, šo
atgadījumu Elverfelds nepalaiž garām, neteicis par Indriķi
kādus siltus vārdus un neaizrādījis, ka no Indriķa dziesmām,

kas gadu atpakaļ drukātas, puse eksemplāru vēl nepārdotas.
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(Viss izdevums bij iznācis 2400 eksemplāros). Līdz ar to viņš

izsaka vēlēšanos, ka rastos vēl vairāki cilvēku draugi, kas In-

driķa dzeju krājumu iegādādamies, «ģeniālajam dzejniekam un

eksemplāriski labajam cilvēkam piešķirtu fondu, kas nodroši-

nātu viņam paredzamos un neparedzētos atgadījumos vieglāku
iztiku un rūpju nenomāktu dzīvi. Šinī pašā gadījumā Elver-

felds arī vēsta, ka Indriķis — Homērs latviešu starpā — ir sa-

cerējis vairākas jaunas dziesmas. No šīm Elverfelds ir devis

priekšroku miera odai, kas tobrīd bij īsti aktuāla, (lādu vēlāk

Elverfelds klaudzina atkal tēvu zemes publikai pie sirds dur-

vīm. Būtu laiks izdot jaunu krājumu Indriķa dziesmu un bez

tam vēl vienu Indriķa sprediķi. Lūk, ko Elverfelds raksta

(Neue wöchentliche Unterhaltungen 1808. pag. 480): „Viņš sa-

cer arī loti labus sprediķus, patur viņus ilgi atmiņā un cel labi

priekšā. Neilgi atpakaļ viņš vienu sprediķi man deklāmēja,

pie kam viņš aiz krēsla aizstājies, rokas salicis un tumšās acis

uz augšu griezdams un garā visas gaismas tēvu skatīdams, ru-

nāja ar priecīgu eņģeļa vaigu tik patiesi, reliģiozi un krietni,
ka mēs, klausītāji, visi tikām dziļi aizkustināti un pacilāti, un ka

es patiesīgi varu teikt: „Es vēlētos, ka katrs mācītājs mūsu

zemē tik labi sprediķotu."
No Indriķa jaunam dziesmām Ervelfelds min kādu garu

sacerējumu par pavasari, bet publikai viņš šoreiz pasniedz
dziesmu, kas zīmēta uz ķeizara namu un proti uz lielkņazes
Elizabetes. Aleksandra I. meitas, miršanu. Arī šai dziesmai

pielikts tulkojums vācu valodā.

k) Elverfelds mirst. Tikdaudz varam sacīt par Indriķa

sakaru ar Elverfelda pirmajā gadu desmita 19. gadu simtenī.

No vēlākajiem gadiem ziņu trūkst, līdz Elverfelds 7. septembrī
1819. gadā aizvēra acis uz mūžību. Šī ievērojamā vīra bēru

diena atkal reiz Indriķi atgādina viņa laika biedriem, jo Elver-
feldu izvada tuvinieki un tālinieki, augsti, zemi, vācieši, lat-

vieši, bet viņu priekšā Indriķis noskandina savu žēlabu

dziesmu par aizgājēja nāvi. Bēru apraksts ar Indriķa dziesmu

iznāca arī drukā un tā mums uzglabājies. Dzejiska šinī dziesmā

nekā nav, bet viņa kā programmā rāda Elverfelda nozīmi

Indriķa mūžā.

1) Citi labvēli. Ap to pašu laiku, kad Elverfelds iepazīsti-
nāja lasītāju publiku ar Indriķa darbiem, darīja to pašu arī f.

Šlipenbachs savā grāmatā „v. Schlippenbach, Wega. Ein poe-
tisches Taschenbuch für den Norden. Mitau. 1809", kurai klāt

pielikta arī Indriķa ģīmetne.Te pag. 136. un tālāk Šlipenbachs
rak sta:

Dabas dzejnieks Indriķis, no kura lasītājs te dabū izdevu-

šos ģīmetni (getroffenes Bildnis) un pāris oriģinālām atbilstošu
tulkojumu (treue Uebersetzungen), ir latviešu zemnieks, pie-
derīgs pie Apriķu muižas, Kurzemē, kā dzimtscilvēks (erbge-



12

hörig). No sava devītā gada viņš ir pilnīgi akls. Bet viņš ir

paglabājis skaidrus (deutlich) priekšstatus no dabas, kas viņu
arvien nodarbina. Viņam ir ārkārtīgi stipra atmiņa. Visas sa-

vas dziesmas viņš dzied pa daļai pēc pazīstamām, pa daļai pēc
paša sadomātām meldijām, skaļā, pilnā balsī. Veselus garus

sprediķus viņš prot teikt no galvas (herzusagen) un ir ģeniāls
cilvēks, lai izpaužas kā izpausdamies. Viņš ir dzejojis vairā-

kas dziesmas, kurās ir vietas, kas btu Osiana cienīgas. Mā-

cītājam Elverfeldam Apriķos ir tiešam lielais nopelns, ka viņš

ir cik necik izglītojis šo dabas dziedātāju, kas ir pirmais lat-

viešu zemnieks rakstnieka lomā. Viņa 1807. gadā pie Steffen-

hagena un dēla iznākušie dziedājumi ir Kurzemē vispārīgi pa*

zīstami.

Tai pašā 1809. g. Šlipenbachs izdod Malerische Wande-

rungen durch Kurland, (Riga und Leipzig).
Par Apriķiem runājot, Šlipenbachs saka (pag. 125.): Še

dzīvo latviešu dabas dzejnieks Indriķis, kas savu nepārprotamo
dzejnieka talantu ir no dabas rokas saņēmis gluži tīrā veidā

(rein gediegen), no dabas, kas arī Indriķa personā parā-
dās kā cienīga mākslas valdone. Bez pamācības un no jaunī-
bas akls būdams, viņš pa lielākai daļai dzied pēc paša meldijām
sacerētas dziesmas, ko viņš ir sadzejojis un kurās reti trūkst

prozodijas, bet nekad netrūkst poētiskas vērtības.

Jau viņa sejā ir izteiksme, kas skubina, lai par to intere-

sētos; tā ir tik mierīga un izlīdzināti priecīga (heiter). Tomēr

tikdaudz šai sejā saredz, ka tās klusos un maigos vaibstus

kustina kaut kas pārāks nekā parastā ārējā dzīve. Visi, kas

viņu tuvāki pazīst, viņu mīl kā morāliski labu jaunekli. Bet

viņu pašu un viņa dzīvi vislabāk apzīmē dziesma, ko viņš

ir sacerējis pats par savu stāvokli etc." (Domāta ir: ..Manās

tumšās mājās". L. B.)

Šlipenbachs šo dziesmu sniedz vācu tulkojumā, pareizā

ne tikdaudz pēc burta, ka pēc nozīmes, ticēdams, ka tā va-

rēšot modināt lasītāja interesi. — Tulkojums sniegts jambos;
kāmēr oriģināls sacerēts trochajos. Tulkojums ir saīsināts.

Elverfelda vairs nebija, tā vīra, kas Indriķim bij sa-

gādājis „prieku un godu". Bet Elverfelda raksti bij jau

iejūsminājuši citus kurzemniekus par šo tautas dziesminieku.

Tā barons Šlipeubachs izdeva ar vācu tulkojumu Indriķa

dziesmu ģenerālgubernatoram marķīzam Pauluči (1820.) un

Latviešu Avīzes, sākdamas iznākt, labprāt vēlējās savā lapā

uzņemt Indriķa dziesmas, tās dēvēdamas par «jaukākām pu-

ķītēm". Tomēr Indriķa attīstībā tam visam vairs nevarēja būt

lielas nozīmes, jo viņš bij jau gandrīz 40 gadu vecumā. To arī

pierāda vēlāk iespiestās dziesmas, starp kurām tikai «brīve-

stības precēšana" sniedz savā ziņā ko jaunu, kāmēr visas ci-

tas jau liekas tīri kā Indriķa pirmajā krājumā lasītas.
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m) Citas dziesmas. Var gan būt, ka Indriķim bij ari citas

dziesmas, dziesmas, kas pieslējās vairāk vina apkārtnes dzīvei

un tādā kārtā bij brīvākas no dzīšanās pēc lieka svinīguma.

Ka tādas viņam bijušas, tas jāspriež pēc dažiem novērojumiem.
Vienkārt stāsta, ka viņš „bieži Apriķu krogū ieradies, lai kun-

giem, kas tur pietur, varētu savas dziesmas priekšā nest, dzie-

dāt un tā sev uzturu sapelnīt." Nu ir zināms, ka paši humā-

nākie kungi vecos un jaunos laikos krogu labāk paklausās kādu

jautru gabalu, nekā tik salti nopietnas dziesmas, kādas no In-

driķa atrodam iespiestas. Te bij drīzāk sagaidāmas vieglākas

dziesmas ar tautisku humoru. Bez tam vēl tagad stāsta, ka

Indriķa dziesmas toreiz „visi apriķnieki no vietas ziņģājuši".
Krājumā šādu „ziņģājumu" dziesmu nav daudz un tāpēc jā-

domā, ka apriķnieki būs dziesmas mācījušies no Indriķa bez

jebkādas grāmatas. Bet iespiešanai šīs dziesmas varēja tiklab

Elverfeldam, kā ari pašam Indriķim izlikties pārāk vientiesī-

gas un nesvarīgas.

n) Indriķis mirst. Indriķis nomira 12. janvārī 1828. gadā.

Baznīcas grāmatā viņa nāves ziņa ierakstīta latviski ar vār-

diem: „Elkaleju neredzīgs Indriķis (dziesmu taisītājs)." Kā sli-
mība minēta krūšu iekaisums. Ziņu par Indriķa miršanu pa-

sniedza Latviešu Avīzēm toreizējais Apriķu mācītājs Grots, kas

pēc tautas nostāstiem Indriķi loti esot cienījis. „Grots viņu
ilgi nožēloja."

No Grota vēstījuma Latviešu Avīzēm neko daudz nemā-

camies. Gandrīz tā liekas, ka viņš ar svarīgiem vārdiem mē-

tātos, lai nebūtu jāizrada, cik maz viņš Indriķa dzeju pazīst. No
šī nekrologa pasniegšu gala vārdus, kas liecina, cik augstu
vietu toreiz Indriķim ierādīja latviešu tautā:

„Un tāpēc mīļi brāli un māsas! viņš ir godā pieminams iekš

cilvēku biedrības, un it īpaši iekš latviešu tautas, iekš kuras
viņš tas pirmais iraid, kas smeldams tā no pilna dziesmu avota,

pats savu sirdi iekš salda prieka uz augšu pacilāja un arī citu

sirdis jauki ielīksmoja. Nu viņa dziesmiņa klusa še virs zemes;

bet daiļāki un svētāki tā skan priekš Dieva Tēva vaiga; ko

viņš iekš ticības dziedāja še, to dzieda viņš tur iekš svētas de-

bess skatīšanas; —- kas iekš cerības no viņa sirds atskanēja še.

tas gavilē tur iekš debess prieku baudīšanas; — kas pasaules

jaukumu slavēja še, tas slavē tur tos jaukus brīnumus, kas

Dieva draudzībā priekš viņa apskaidrotām acīm rādās. Lai

paliek viņa piemiņa mīļa latviešu tautas sirdī!

S. Grot. Apriķu un Salienes draudzes mācītājs." (L. Av.

Nr. 5. 1828. g.). — Grota ziņojumu papildināja vēlāk Tukuma

Elverfelds, par Indriki jūsmīgi rakstīdams L. Avīzēs 1831. g.

Nr. 4L:

„Es atceros, ka avizes Apriķu cienīgs mācītājs tika lūgts.
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vairāk ziņas par nelaika neredzīgu Indriķi, kas daudz un da-

žādas dziesmas, gan no svētām lietām, gan no pasaulīgām, iz-

domājis un dziedājis, un no kurām citas no viņa mācītājiem tika

norakstītas un arī rakstos iespiestas, dot. Šī lūgšana nav pie-

pildīta. Bet es, kas.es vienā vēršā, kā saka, tas ir vecuma, ar

viņu biju un ar viņu vienā draudzē augu, gribēju jau- sen mī-

ļiem Latviešiem vēl kādu ziņu no viņa dot. To visi jau gan

zin, ka viņš, vai ceturtā, vai piektā gadā savas dzīvības,
caur pakām, acu gaismiņu pazaudēja. Tomēr labi tika audzi-

nāts un mācīts, ik svētdienas baznīcā vests — vesels būdams

nekad netrūka, līdz nāve piegāja. — Ari tas jau zināms, do-

māju, ka prata drēbes un kurpes šūt. Pats neredzīgs, mācīja
savu dēlu grāmatu lasīt, jo viņš ABC grāmatu, katķismu jeb

bērnu mācības grāmatu, un daudz dziesmas no dziesmu grā-

matas, no galvas zināja. Bet nu nāk tā lieākā lieta. Un no

tā runāt, tas man tagad itin garā kā nospiežas, kad apdomāju,

ka arī nu mūsu, Dieva svētā vārda sludinātāju starpā, goda
vīrs ir, kura tēva tēvs patiesi, kas zin, arī pats tēvs, ko arī es

ļoti kā draugu mīlēju, arklu vadījis. Šī lieta ir, nelaiķa nere-

dzīgā Indriķa sprediķu teikšanas. Viņš par kautkādu svētu

Evanģēliumu, jeb Lekciöni — kurus visus vārdu pēc vārda zi-

nāja izteikt — sprediķi turēja, kad viņu ldza, un uz to viņš

ilgāki nedomāja, ne kā vierendel stundu. Un tad runāja

trīsvierendel stundu, un tā pareizi, brangi un jauki, kā es, kas

jau vairāk ne kā 25 gadus sprediķus saku. Dievam ļoti pateiktu,

ka ikviens no maniem sprediķiem, no kuriem dažu reizi divi

dienas domāju un sataisos, tik labs būtu, tik gudri izdomāts un

tik bagāts iekš Dieva Svētā vārda. Vienreizi viņš mums Ap-
riķu mācītāja muižā starp palaunagu un vakarēdienu, divi tā-

dus brangus sprediķus turēja, kur es pats jviņam tos Bībeles

vārdus uzdevu, par kuriem tos bija turēt, Evangeliums pirmā

svētdienā pēc Zvaigznes dienas, un pirmā pēc Lieldienas svēt-

kiem. Starpā viņš pusstundu atpūtās. Un mans nelaiķa tēvs,
kas arī klausījās, apliecināja, ka tas nebūt no viņa mutes

esus runāts, bet paša Indriķa izdomāti vārdi.

Tāds vīrs viņš, latviets, bija. Un nekādas augstas skolas,

ir ne zemas, varēja apmeklēt. Sava mācītāja mācību un lat-

viešu grāmatu lasīšana (viņš tas likās priekšā lasīties), bija

viņa vienīgā skole. Viņa paša cienīgs kungs. Laņdrāts no

Korf, un Padures nelaiķa cienīgs kungs, no Sacken, viņam

grāmatas pirka: un tās viņš no kāda puika like priekšā lasī-
ties: sebākos gadus no savas sievas.

Es domāju, ka caur šo ziņu savus mīļos latviešus labl
būšu iepriecinājis."

o) Hugenberga piemiņas dziesma. Bet vairāk ka jebkurš
cits zināja dziesminieku godāt dziesminieks. Tas bij liugen-
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bergers. Viņš lūdz, lai Indriķa draugi pasniegtu Latviešu

Avīzēm .vēl kādas ziņas par aizgājēju. Bet kad to neviens ne-

dara, viņš pats noliek vaiņagu uz tēvu zemes dziesminieka

kapa, pasniegdams L. Avīžu 7. numurā 1828. gadā šādu
dziesmu:

..Neredzīgam dziesmu darītajam Indriķim par piemiņu."

Mūžiņu še pabeidzis Godu viņam neliedzam.

Tēvu zemes Indriķis. Pateicīgi nodziedam:

Labi viņš ir cīnījies. Neredzīgā dziesmiņas
Nokļūt viņam izdevies Tā kā puķes smaržainas

Tur pie saviem mīļākiem. Uzplaukušas naksniņā.
Še no viņa slavētiem; Zieda dienas spožumā,
Tur, kur. svēti līksmojas. Tautu bērnus izpušķo,

Actiņas tam atveras. Kapu viņam izgrezno.

Neredzama pasaule Latvieti, nemitējies

Gaismoja tam prātu še; Tā, kā Indriķs pieņemties

Ticība un tikumi Ticībā un tikumā.

Bija šeit tam vadoņi; Mīlestībā cerībā.

Mīlestības atspīdums Prātu cilāt tā, kā viņš.

Bija viņa patvērums, Palikt tautas glītumiņš;

Darīja to laimīgu Tad ar viņu satiksi

Mācīja tam dziesmiņu. Tur, kur dzīvo mūžīgi.

Dažus gadu desmitus vēlāk, kad latviešiem jau bija parā-

dījušies tādi dzejnieku talanti kā Alunāns un Auseklis, L. Avī-

zes Indriķi vēl nostāda par lielāko latviešu dzejnieku. „Vai

viņu pazīsti, latvju tauta, viņu, savu lielāko un pirmo dziesmi-

nieku? ... Nē, tu viņa nepazīsti. Tu esi viņu aizmirsusi, un

tikko vēl kāds vairāk zina, nekā tikai viņa vārdu. Tu esi

viņu aizmirsusi šī laika burzmās. Nogrimusi ir viņa gaisma,

kurai vajadzēja mirdzēt augstībā; viņa ir nogrimusi, tādēļ, ka

tu savas acis likusies nogriezt uz šī laika daudz mazākiem gai-

šumiem. No dažiem liekiem dieviem un dievenēm, ko latviešu

tauta tumšājos laikos esot pielūgusi, kaut gan to nekad nav

darījusi, tev daudz ticis stāstīts, bet no tiem īstājiem vīriem,

uz ko tu patiesi varētu lepoties, no tiem nerunā neviens vie-

nīgs ..." (L. Avīzes 1884. Nr. 36. un turpmāk.)

Ir gaiši redzams, ka autors Indriķa slavu uzpūš pārāk
spožās liesmās, bet laikmets pēc 80. gada ir bagāts ar skaņiem,
no malu malām savāktiem dievu vārdiem, ka Indrišis šo pseido
— Ausekļu starpā pacēlās ja ne vairāk, tad kā nopietns cilvēks,

kas dzied par dzīves jautājumiem. Kā tāds viņš
mums arī jāpatur piemiņā, un jārauga viņa dzeja saprast atka-
rībā no viņa apkārtnes, neprasot pēc kādām patstāvīgām idejām
vai ārkārtīgi liela formas skaistuma.
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Indriķis tautas atmiņas.

a) Apkārtne. Kādā cieņā Indriķa piemiņa bij pie vecākas

Apriķu draudzes paaudzes, to piedzīvoju, 1898. gada pavasarī
turienes apgabalu apmeklēdams. No toreizējā ceļojuma ap-

raksta pielieku te īsu raksturojumu par Indriķa dzimteni un

vecu ļaužu atmiņām par Neredzīgo Indriķi.

Apriķu draudze atrodas Tebras upes tuvumā. Tebra ir

stāviem krastiem, kas apauguši ar vecu veciem ozoliem. Pa

starpām ir upes līčos pļavas, auglīgi lauki, vai arī gabalu tālāk

redz priežu mežu spiežamies upes līkumos. Baznīca, glīti
būvēta, ar slaiku torni, pastāv jau no katoļu laikiem; viņa nav

liela, bet pietiek mazajai draudzei; katoļu laikmetu atgādina
iekšpusē dažādie izgreznojumi. Kokā grieztie eņģeļu tēli nav

visai izdevušies, bet visi kopā šie dažādie, labi domātie iz-

greznojumi pamet itin mīlīgu iespaidu. Un kad saules stari

ar pavasara vēsti iet pāri par zemes plašumu, no baznīcas

zvani sauc uz dievkalpošanu un grūta darba strādātāji, nedēļas

pūles atlikuši pie malas, priecīgi lasās še kopā, kāds trūkums

ar paša acīm neredzēt šo dabas skaistumu, šos vienkāršos, bet
līksmos vaigus! Indriķis, kas bērnībā bijis redzīgs, varēja,
varbūt, arī vēlāk tumši atcerēties, kāda bagātība un godība re-

dzīgai acij skatāma, un varēja tāpēc īsti nopūsties:

~Manās tumšās mājās
Ir man bēdu gan."

b) Personība. Pēc baznīcas izdevās pāri vecākos drau-

dzes locekļus ataicināt uz mācītajā muižu. Viens no tiem bij

Indriķa „radinieks". jo viņa tēvs un Indriķa dēla sieva esot bi-

juši „īstenieki", t. i. brālis un māsa. Bet šī „radinieka" izsa-

cījums pa daļai apgāza vecāka sieva, kas meita būdama,
«Indriķi, kā savu tēvu pazinusi" un droši apgalvoja, ka katrs

melojot, kas sakot, ka Indriķa dēls ..apprecējis Zāļu Kati".

levērojams bija, ka šie labie ļautiņi no Indriķa visu ko ticēja.

Sevišķi viņiem bij iespiedušās prātā dāvanas, ko Indriķis no

ķeizara dabūjis: biķeri un zelta pulksteni. Šīs dāvanas esot

Indriķim dotas par viņa dziesmām. Elverfelds. kas dziesmas

tulkoja, viņas laikam stādīja arī augstākā vietā priekšā. Pazī-

stamas dziesmas viņi gandrīz katru turēja par Indriķa sado-

mātu, piemēram: „Ak, Jeruzāleme, modies", vai „Kurzenie.
mīļā Dievu zemīte." Ko tomēr no vecīšiem saklausīju,
to pasniegšu viņu pašu izteicienos.

No mazām dienām Indriķis bij neredzīgs; bet tad viņam

„bakas, es domāju, kad izmaitāja" acu gaismu. Plakstiem

acīm bij pavisam cieti. Acis viņam arī vēlāk pa reizēm sāpēja

un no acīm bij sāpe galvā. Tāpēc viņš likās āderes laisties no
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stāstītājas tēva. „Tā viņi tur varēja nosarunāties, abi divi

gudrenieki satikuši. Tas mans tēvs ari bij tāds dižgudrenieks.

Indriķis no galvas, mans tēvs grāmatā."

No auguma „vecais Indriķis bij labi pillīgs. It mazs nebija.

Cilvēks no veida bij košs. Brūniem matiem. Kājas, rokas —

veselas."

«Dzīvot dzīvoja Elkos, otra gala, sava istaba. Istaba vi-

ņam bij no kunga dota."

Precējis bij sievu Annu un piedzīvojis laulībā 2 dēlus un

meitu. Ar to sievu bij, kā jau iekš laulātu ļaužu dzīves gadās:

viņš dzinās viņai ap siena vezumu ar pātagu pakal. Bet kur

tu akls redzīgu noķersi! Bērnus sukāja un no galvas vien viņš

viņus mācīja, un izmācījās smuki. Citi pie viņa bērnus nesū-

tīja: tik pats savus."

c) Spējas. „Maizes bij diezgan," jo Indriķis visu prata.
~Visu darīja, ko tik iedomājās, to tik taisīja. Pataisīja sudmalas

(dzirnus). Zābakus „tik koši pašuva un stipri bij. Palocīja un

izmeklēja zoli krietnu. Mācēja taisīt dubulta zižļotus riteņus.
Sievām sajukušu audeklu ar rokām vien izšķīra." Kad dēls ie-

svētīts, tad viņš tam pats uzšuvis drēbes un zābakus. Tāda

prašana Indriķim bijusi Dieva novēlēta, jo kad viņš jauns pa-

zaudējis acis ar pakām, tad viņš dikti pie Dieva turējies un

lūdzis, un tad Dievs viņam to devis."

Tais laikos ar lasīšanu vēl gāja vāji. „Tad jau vairāk nē,
kā reti vīri dziedāja no grāmatas." Bet Indriķis, neredzīgs bū-

dams, grāmatu dikti labi zināja. Un pats savas dziesmas „no

gāles vien viņš izrīmēja. Gāja vēl ar savu nūjiņu pa ceļu. bez

vadoņa; tā tik kunkuroja; t. i. pats pie sevis dziedādams. —

Viņš tik izrīmēja; dziedāja gan ar kādreiz, kad viņam dūša bij.
bet skaidrā prātā nē."

Pie mācītāja viņš stāvēja lielā cienā. „Kad pie Elverfelda

bijusi „koncerete" (mācītāju sapulce) un kad viņiem kas pie-

trūcis (kādā dziesmā), tad viņš gājis pa dārzu un izdomājis un

tad viņš viņu iztulkojis, kā vajag dziedāt."

Pašu laužu starpā Indriķa dziesmas katrs zināja. Tā pie-

mēram dziesmu: „Skat, kā puķe dārzā zel," «visi apriķnieki no

vietas to ziņģāja." Arī citās pusēs viņa dziesmas mācēja un

daudz vēl tagad prot.

d) Indriķis sabiedrībā. Kas attiecas uz dzeršanu, tad „par

to lietu nekas nekaitēja. Kad atnāca Dieva namā, viņam bij
visi apkārt kā bites. Viņš jau bij kā pravietis: visi jau no viņa

gribēja (ko dzirdēt). Ta (d) jau cits viņam iedeva (dzert). Bet

tā jau nebija, kā cits tagad izlaidies. — Tad tur tie, kas klau-

sījās, tie atkal izrakstīja." (Patiesībā izrakstītājs bij mācītājs

Elverfelds). ><Š^f>v
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„Tas bij viens Indriķis! ak tu manu dieniņu! „
Vecais

Elku Indriķis!" — (tā viņu sauca) un kad nesaprata, tad: „Ve-

cais Neredzīgais Indriķis" — tad visi saprata."

c) Mūža gals. Tautas atmiņās Indriķis piedzīvo lielu ve-

cumu, gadu 80; kas viegli saprotams, jo stāstītāji paši toreiz
vel bija bērna gados. Tāpēc arī par Indriķa nāvi stāstītāji
teica: „Mira, kā jau vecs cilvēks, ar kaulu slimību."

Indriķis paglabāts Gibort kapos. Senāk viņa kapu re-

dzēja; viņam bij ar savs virsraksts ar bokstābiem iekš krusta

iegriezts.
_

Arī pēc_ nāves „no viņa tapa ilgi runāts un būts.

Grots (mācītājs, pēc Elverfelda) viņu ilgi nožēloja. Viņa ziņģi
tapa vienādi ziņģāti."

No Indriķa pēcnācējiem Sakā vēl dzīvojot kāda-atvase ce-

turtā augumā. Par Indriķa paša bērniem stāstīja, ka tie visi

bijuši „gaišām acīm un labu galvu." „Bērniem ar vēl briesmī-

gas galvas pakal."
Kur pulkstens un biķeris palikuši, to stāstītāji nezināja

teikt.

f) Izskaņa. No Indriķa iespiestām dziesmām Apriķos nekā

neatradu. Ko man kā Indriķa dziesmas rādīja, bija pazīstamā

„kabatas ziņģu grāmata". Saburzīta un saplosīta, viņa bija
pieredzējusi raibu likteni; jo īpašnieks viņu bija mācītāja
muiža darbos iedams, no vecu drāmatu kaudzes „paņēmis", bet
tad labi draugi to bij viņam „paņēmšui", tā ka šis „caur tiesu"
tik bij grāmatu atkal dabūjis rokā. Tik augstu tur ziņģu grā-
matas! Nebūtu tāpēc velti, mazāk mācītiem lasītājiem dot

vieglāku dzeju, ko tie var „paņemt" pa mazu naudas gabaliņu.
No Apriķiem projām braucot, gribēju redzēt arī Indriķa

dzīves vietu. Tas bij viegli panākams, jo Liepājas cclš, pa ko

es braucu, bij taisni tā vieta, kur Indriķis, ar nūjiņu iedams

kunkurojis. Baznīca paliek labu versti iepakaļ, tad kreisajā

pusē ceļam redz kuplu ozola birzi un labajā izplatās Elkupurs.
Aiz birzes, lauku vidū stāv Elki jeb Elkulejas, kā baznīcas grā-

matas šo vārdu min neskaitāmas reizes un kā arī Indriķis
„bij ielicis papīros". Būtu viegla lieta, apskatīties to „istabu

otra galā", kur neredzīgais dziesmu taisītājs savu mūžu pava-

dījis. Bet istaba nav vairs toreizējā; ir uzcelta jauna un ari

tā baigi izskatās, nekopta, ar izceltiem logiem un sadrupšanai

novēlēta. — Elkos, pat, jau sen vairs nedzīvo Indriķa piede-

rīgie, bet Elki līdz ar kādām citām 15 mājām ir savā laika

noplēsti un pārvērsti par muižu zemi. Tikai vecā istaba, kā

jau minēju, Elkos vēl rēgojas uz ceļa pusi; aiz viņas stāv mui-

žas kalpu mājas.
Ilgi vēl mums jābrauc gar platu platājiem muižu laukiem:

tad mazā mājiņā varu vēl vienu Indriķa laika biedri jautāt.
Bet veca galva maz atmin no tiem laikiem. Kas viņam ienāk
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prātā, tas liecina tikai, cik pilni tumsas un māņticības bij viņi

laiki. Tumšus gaismodams, viņā laikmetā jo cienīgāks parā-
dās Neredzīgais Indriķis, kā pravieša tēls.

Tāpēc tad arī līdz pašiem jaunākajiem laikiem no tā vīra

kam savās „tumšās mājās" bij bēdu papilnam, latviešu dzej-

nieki saņem vērtīgus ierosinājumus. Kā piemērs var derēt

Auseklis un Juris Allu.nāns, bet pašā pēdējā laikā P. Ermanis.

J. Allunāns godina Indriķi ar sekošu sērīgi svinīgu sonetu:

Neredzīgam Indriķim.

Tumsība uz taviem ceļiem valda.
Jo tev acīm gaišums nava dots,

Ka tavs mūžs ir grūts un pēdīgs sods
Un tev kāja nezin, kur tā malda.

Ne ar draugiem līksmīgs tu aiz galda

Sēdēt nevari, kad ciemos gods, .

Nedz kā vies's tur tieci uzlūkots.

Un tu nejūti, cik dzīve salda.

Tu še sērojies kā svešinieks.

Kas uz citām mājām noiet steidzas.

Kur tik līksmība vien mīt un prieks.

Debesis kad tēvi ar tev' sveicas.

Ilgi vēl par tevi mīļi trieks,
Jo jau bērni tavas dziesmas teicas.

Auseklis ir Indriķi iedomājis ar disticlīu:

Sūrajā Likteņa dēliņ, Tev Laima smaidīja vairāk

Nekā daudz tūkstošiem tiem, gaisma kam acīs še lien,
Šeitan tu vēl to spēji bez acu gaismiņas skatīt.

Ko pat aizmūžā daudz tūkstoši neskatīs vairs.

Uzskatāmi un krāsaini tēlo Indriķa apstākļus P. Ermanis,

savos „Laikos un ceļos", veltīdams tiem šādu labvēlīgu humora

apdvestu dzejojumu:

Elbervelts pie Neredzīgā Indriķa.

Putnu balsīm sveiktā svētā rītā,
Sejā saulei starojot un priekam,

Noiet_ mācītājs uz Elkalejām.

Divkārt viegls ir šorīt viņas solis.

Divkārt smaidošas tam laipnās acis.

leiet istabā. Tam raugās pretī

Jauna puiša izdzisušie skati.

Sadzirdis jau mācītāja soļus,
Indriķis tam lēni taustās pretī.
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„Priecäjies šai jaukā Dieva rītā,
„Indriki, es prieku tevim nesu;

„Slavē Dievu Kungu līksmā garā,

„Jo_ viņš priecīgus un gaišus vaigus

„Mīļo. — Dziedi, Indriķ', priekā dziesmu,

„Tā kā dziedāja tas lielais meistars

„Vāczemē —
tas lielskungs Vridriķ Šiller, —

„Pernpavasar nāvē viņš jau miga; —

„Atmmies, tev lasīju to dziesmu.

„Manis pārceltu no vācu meles."

Brīnās Indriķis un nevar saprast,
Kādēļ mācītājs tik_ loti priecīgs.
Kādēļ plūst tam tāda vārdu straume:

Būs kas labs. Tad teic viņš balsī klusā:
„Bēdu gan ir manās tumšās mājās,

„Tomer priekā paļaujos uz Dievu,
„Kurš man dziesmu jauko garu devis,

„Kurš man ļāvis puķu smaržu sajust,
«Noklausīties putnu slavas dziesmās."

Papīrs nočaukst. Elbervelts tad runā:

„Indriki, tā grāmata, kas manīm

„Rokā čaukst — tā iraid tavas dziesmas!

„Tās no Jelgavas tev esmu vedis.

„Tev nu grāmata, kā Ziņģu Lustes
„Bija Stendermācītājam mīļam.
„Pašam sava grāmata! Vai proti?"

Saņem balvu neredzīgais rokās.
Lēni glāstot laiž caur lapām pirkstus,
Tad tas notrīc prieka raudu elsās.

Norit arī Elberveltarh as'ras.
Kad nu izraudājusies tie abi,

Mācītājs teic balsī ikdienišķa:

„Drīz jau par to grāmatu būs nauda

«lenākusi — tad es tevim došu.

„Tavas dziesmas kungi ņems un ļaudis,

..Dažs labs šķiliņģis tev droši atlēks."

Priekā straujā izsauc neredzīgais:
„Cienīgtēvs, ja nebūtu Dievs devis

„Jūsu palīgu man, kas no manis

„Būtu gan? Lai mūžam pateicība

„Jums, mans cienīgs draugs un mīļais gādnieks!

„Zinat jūs, ka iecerējis esmu

„Annu, kas man godīga gan radās.

„Arī darbā mudīga..." — „Jel Indriķ.
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«Nebēdā par to. Gan būs viss labi!

«Varēsi drīz Annu ņemt par sievu."
— «Cienīgtēvs, tik tad es ņemšu viņu,

«Kad tā grāmatu būs izmācījsies!
„Tā jau mācās. Galva viņai gaiša ...'
Prātā iešaujas kas mācītājam,

Seja nolaistās vien jaukā smaidā.
Brīdi šaubas vēl: vai viņa nodoms

«Drusciņ mācītāja cieņu neskar?
Tad: «Redzēju es tavu Annu sētā,
«Šurpu nākdams. Pasauc viņu, Indrik;
..Gribu dzirdēt, cik jau māk tā lasīt."

„Anna!" sauc nu Indriķis, «Nāc iekša!

«Cienīgtēvam priekšā būs tev lasīt!"

Sakaunējusies tā meita ienāk.

Bet kad mācītājs to apglauž mīļi,
Acis brūnās drošākas jau atspīd.
«Lasi, meitiņ, man no šitām dziesmām;

..Indriķis tās izdomājis visas.

Lasīt Anna sak. let jau vel smagi.

Tomēr viņa izlasa līdz galam:

«Lai kungi sež pie vīna galda,

«Man tava saldā mutīte

«lekš mīlības ir daudz jo salda,

«Tu zelta dārgā puķīte!"

Izlasījsi, atminas, ka reizi

Indriķis to viņai priekšā dziedājs,

Noprot, ka tas zīmējas uz viņu,

Kautri sarkstot acis nolaiž dziļi.
Un, kad ari neredzīgā vaigiem

Sārtums pārlaižas, top līksmi, līksmi

Mācītājam un viņš, galvas glaužot

Abiem samulsušiem, iesāk smieties

Mīli, garšīgi un omulīgi.

II. Indriķa dzeja.

Divējādi rakstniecības veidi.

Blakus valdošai rakstniecībai mēdz pastāvēt vēl kāda cita

strāva, kuru dažu reiz neievēro, dažu reiz nicina, bet kura
tomēr eksistē un kādreiz pat nostumj oficiālo literātūru no

troņa. Piemēri nav tālu meklējami. 17. un 18. gadu simteni
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mākslas dziesminieki, ka mūsu Višmanis, ja tiem gadījās iemi-

nēties par tautas dziesmām, tad īpaši aizbildinājās par tādu

pārdrošību, jo augstākā sabiedrība, kam bija zināma skolas

izglītība, stāvēja šai dzejai tālu. Bet tagad? Kas šaubīsies,
ka latviešu tautas dzeja jaukumā daudzkārt pārspēj 17. un 18.

gadu simteņa pseidoklasiķus ar viņu izsmalcinātiem techni-

skiem paņēmieniem? Tagad blakus tai literatūrai, kuru pa-

rasti mums attēlo rakstniecības vēsture un par kuru interesējas

tā dēvētā sabiedrība, var klusībā izpausties arī citāda dzeja,

pat loti vērtīga; tikai valdošai strāvai pretim viņa ir mazākā

godā, līdz nāk laiks, kur atrod arī viņas īpatnības un agrāk ne-

domātus jaukumus. Tāda blakus strāva literatūrā, kad arī ne

tik vērtīga, mums jāiedomājas arī tai laikā, kad darbojas Ve-

cais Stenders un viņa tuvākie laika un darba biedri. Tautas

dziesmu sacerēšana gan tobrīd varēja būt mitējusies, bet dzie-

dāt t. dziesmas dziedāja vēl visās malās; tāpat pasaku stāstīša-

na nebija apklususi un mīklu minēšanā latvieši vingrināja savu

atjautu. Bet šīm no senātnes mantotām gara dzīves parādī-
bām sāk pievienoties kāda cita. Proti, latvieši, baznīcas

dziesmās un Stendera ziņģēs ieklausīdamies, kā arī varbūt no

vācu amatnieku puses nākdami sakarā ar to dzejas šķiru, ko

pie vāciešiem mēdz apzīmēt ar tautas dziesmas vārdu, mēģina
nu dažureiz paši dziedāt tamlīdzīgā garā. Tā rodas dziesmas,

kas lielajai literātūrai nepieder, bet nav arī saucamas par

latviešu tautas dziesmām senajā nozīmē, jo mēdz viņām būt

atskaņas, kas neatbilst tautas dziesmu iekārtai; strofas, sa-

skaņā ar vācu meldijām, gluži atšķiras no tautas dziesmu

strofas. — Šinī ziņā ir mums uzglabājušies kādi piemēri.

Paraugi otras šķiras dzejai.

It raksturīgu piemēru sniedz Langes vārdnīca. (Jacob
Lange, Lexicon, Oberpālē 1772. kolonna 510, 511):

„Bey diesen Talks sind sie auch mit ihren ziņģēm oder

Liederehen sehr lustig, davon wir hie eins anführen können,
wir glauben aber nicht, dass es aus einem Lettischen Gehirn

geflossen, maassen ihre natürliche Gesänge, zwar mannichmal

Lettischen Witz, aber weder studirten Reim noch Füsse ha-

ben, unterdessen weil die Sprache zum Reimen sehr ge-

schickt; so mag es als ein Beweiss der Möglichkeit rein Let-

tisch zu reimen hiestehen."
(Latviski: Šinīs talkās viņi arī ļoti izpriecājas ar savām

zinņģēm jeb dziesmām, no kurām mēs še vienu varam atzīmēt:

bet mēs neticam, ka tā ir tecējusi no latviešu smadzenēm, tā

ka viņu dabīgiem dziedājumiem gan dažu reiz ir latviska at-

jauta, bet nav ne mākslīgas atskaņas, ne pēdu; bet pa to starpu
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— tā kā valoda dzejošanai ar atskaņām ir loti noderīga — lai

viņa te stāv, pierādīdama, ka ir iespējams tīrā latviešu valoda

dzejot ar atskaņām).

Orib tie kungi turēt talku:

bus tiem sniegt mums alus malku

dot ikvienam savu daļu.

Putras, maizes, āžu galu

Maže, Mādže, Laže, Trīna

dzer tur arī brandavīna.

Tā kā mēs pie darba ķeram;
Ta lai edam, tā lai dzeram,

lai mēs priecīgi tad lecam

tas gan klajas jaunam, vecam.

Lai tam pieaug pilni lauki

kas mus mielojis tik jauki.
(Oriģināla interpunkcija.)

Anna Borman sacer dziesmas, kas atrod vietu Vidzemes

„Dziesmu grāmatā". 18Ü9. gadā.

Par savu mīlu ķcizeru,

Ko, žēlīgs Dievs, tu devi.
Par labu zemes valdnieku

Piesaucam, lūdzam tevi:

Ar tavu roku valdi to!

To svētī, sarga, aplaimo.
Uz visiem viņa ceļiem!

Dod visiem mūsu valdniekiem

Mus mīļot, tevis bīties!

Dod mūsu tiesas spriedējiem
Pec taisnības vien dzīties!

No tava gara vadīti.

Ar godību apgaismoti

Lai visi ir, kas māca!

Mums palīdz, ka tos godājam
Ko, Dievs! tu godā cēli,

Tiem visās vietās paklausām.
Kam kļausit tu pavēli!
Pasargi no pārgalvības.
No negoda un blēdības!

Dod visiem miera prātu!

Ar «Latviešu Avīžu" iznākšanu Kurzemē ro_das vesela

rinda pieticīgu tautas dzejnieku. Tie pa daļai varētu atrasties

zem Indriķa iespaida; bet Indriķi jau ir nešaubīgi iespaidoiis

godīgais dziedātājs (=ķesteris) Andžs, kura vienu sacerē-

jumu Elverfelds ir izdevis kopā ar Indriķa dziesmām. Šis pats

Andžs ir Apriķu baznīcā uzstādījis piemiņas plāksni savai mi-

rušai meitiņai ar pantiņu:
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3)uffi (Sharba "Slteega ©cltenite,

Äamert 3>eeto3 teto atfal SOlobbinag,

Bagfbtgaüma fa toeentulite,

Sur lai bfeebat gaubu bfeefimnag,
Slöebfmmfd) fai fab beenina iau betbfaņē
Sur uf lapparn ©cnubpojaog
9Hana <3trb§ fab Scbbag tai -ļJecftcibfabg
£ai ta tur ceprcc3aiaf)i.

Šis pantiņš ir gandrīz burtiska kopija no M. Stobes gaudu

dziesmas uz ciema zeltenes miršanu (Sal. Plūdons, Latvju

literatūras vēsture. 1909. pag. 212.). Redzams, ka godīgais

Andžs dzejodams ir vairāk balstījies uz atceri, nekā uz apceri.

Elverfelda izdevumā ir sniegta šāda „Dziesma no Apriķu
draudzes godīga dziedātāja Andža sadomāta."

Meld: Ziedi vijolīte.

Kad man labi klājas,

Un man pārtikšan.

Miers ir manās mājās;

Tad man Dievs un gan.

Skauģis lai gan rejas.
Sirds par viņu smejas;
Viņam bēdas gan.

Paliek prieks pie man.

Manā maģā laimē

Sirds ir mierīga,

Kad man bērni, saime

Iraid priecīga.
Tie man žigli strādā;

Man par to jāgādā,
Ka tie atdusas.
Un izlustejas.

Lauciņš man dod maizes

Lopiņš pavalgu.
Tad bez liekas raizes

Es gan pārtieku.
Mudras rokas strādā

Prātiņš gudri gādā,
Dievs dod padomu
Man un palīgu.

Kad ir dažas bēdas

Manim piesteidzas,
Ar ko sirds gan ēdas:

Tas drīz pabeidzas.

Prieks un bēdas jaucas;
Drīz pārmīties traucas;

Kad tik sirsniņa
Iraid mierīga!

Es nebīstos skauģu,
Kas man nicina;
Diezgan labu draugu,

Kas man mīlina.

Kad es esmu prātīgs

Visās vietās sātīgs:

Tad no trūcības
Man nav jābīstas*

Visas savas lietas

Dievam pavēlos

Viņš man visas vietas

Savu svētib' dos
Tad es slav' un godu
Viņam tāpēc dodu;

Viņš man dāvina

To, kas vajaga.

Vier.eiz, kad pabeigsies

Mana dzīvība.

Gars tad aiziet steigsies
Debess līksmībā;
Prieka pilnās mājās

Tam it labi klājās,
Bēdas vairs neredz.

Prieks tur viņu sedz.
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Miesas tad ielīdīs

Zemes klēpītī;
Tur tās gan savītīs

Dzestrā kambarī.

Atkal vienreiz celsies.

Lielu prieku smelsies,

Kur ar dvēseles

Tās savienosies.

Ja es vēl atstātu

Kas man apraudās;
Lai tur drošu prātu:
Dievs tos neatstās.

Kad tie žigli strādās.

Dievs par viņiem gadās;

Viņiem nekas trūks.

Kad tie Dievu lūgs.

Latviešu Avīzes pret Indriķi sāk izturēties kritiski un

tāpēc 1826. g. 15. numurā 2 viņam piesūtītās Indriķa dziesmas

gan uzslavē, bet nedrukā.

„Tas neredzīgs Indriķis Apriķos divi jaunas dziesmas, vienu

uz mūsu nelaiķa ķeizeru Aleksanderu ir izdomājis. lekš tas

pirmās viņš aprāda, ka Aleksanders, tas tēvs savu tautu, tik

drīz no savu bērnu vidus šķīries; — bet ar sirdslīksmību viņš

redz, ka eņģelīši gavilēdami to savā pulkā uzņem, un kā

Dievs viņu ar goda kroni pušķo, iekš kura viņa tautu mīlestī-

bas on pateicības asaras ir iepītas un kā Dieva zvaigznītes

sspīd. Ar noskumušu sirdi viņš runā no tām bēdām, ko ķei-

zeriene māte un ķeizeriene atraitne tagad cieš; bet ar svētu
s

ticību savu sirdi uz augšu cilādams, viņš izsauc: „Tur, viņas
saules jaukos klajumos, būs tā saiešanas stundiņa, tur taps tās

bēdas par prieku un tas rūgtas asaras no viņu vaiga žāvētas."
— lekš tās otras dziesmas viņš ar līksmu sirdi apdzieda mūsu

jaunu ķeizaru Nikolai, kas Dieva izredzēts ir par savu tautu

tevu un aplaimotāju. Dieva svētība lai pie tā paliek iekš visas

viņa būšanas. Lai Aleksandra priekšzīme, kā iekš zelta rak-

stīta, tam allažiņ priekšā stāv! lai viņa pavalstnieki caur pa-
teicīgu mīlestību un paklausību viņam tās valdīšanas grūtu
nastu vieglina: tad ziedās krievu valsts kā puķu lauks, un būs
Zālemei līdzīga, kur mājo miers un taisnība un atskan svēta

līksmība.
— Ozianna! saukdams mūsu jaunam ķeizeram,

viņš visas lūgšanas un vēlēšanas debesstēva klēpī liek. un

„Amen!" skan no debesīm iekš viņa sirds, un „Amen!" ir tas

pēdīgs vārds iekš viņa dziesmas. — Bet kad šās dziesmas par
garas jr un viena 12, otra 18 peršus, katris no 7 rindām satur,
tad mēs tas nevaram savās lapiņās uzņemt."

Bet bija dziesminieku diezgan, kuru darbus iespieda gan

laikrakstos, lai gan spējās tie palika Indriķim tālu pakal. Minēšu

te tik vienu piemēru, kura autors
— loti zīmīgi! —

ir vagars.
1823. gadu uzsākot, viņš no Vec-Zvārdes piesūta „L. Avīzēm"

rakstu par latviešu izglītību, kas beidzas ar sekošu ritmisku

prozu: „Kas tā par laime mums ak Dievs, kad mēs še esam

dzimuši, iekš mīļas tēva zemītes, kur gods ar vien top pasar-

gāts. Ir šinī jaunā gadā mēs, ak Dievs un Tēvs tev lūdzāmies,
ka tu mūs' mīļam ķeizaram un visiem labiem priekšniekiem, to
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prieku sirdī dotu, kad tie šo gadu laimīgi bez bēdām jel pa-

vadītu, tad god' un slav tev dotum un sacītum ar karstu prāt':

paldievs tev mīlam glābējam, ka tu mūs esi glābis!
Vēl īpašai tev lūdzam Dievs, par mūsu mācītājiem,kas mī-

līgi jau sākuši, par mūsu bērniem gādāt, tiem skolas dot kā

pienākas, mūs latviešus apskaidrot, ne vien priekš mutes iz-

runāt, bet dara to no taisnas sirds, kā Dieva kalpiem klājas.
Mums visiem trūkst tā teikšana, tavs spēks Dievs visiem jā-

lūdz, lai dara jel tie kūtrāki, ko pirmie jau iesākuši pēc tavu

mīļu prātu."

Vācu tautības dzejnieki.

Salīdzinādami Indriķa dziesmas ar augšējiem paraugiem
varēsim liecināt, ka viņš nekādā ziņā nestāv par tiem zemāku.

Bet Indriķa nozīme top vēl lielāka, ja ņemam vērā, ka arī vācu

aprindās, kur dzejas mākslu varēja pabalstīt skolas izglītība, un

īpaši klasiski paraugi, ar dzejošanu neveicās daudz labāki.

Elverfelds un Hugenberģers, kā vodoši gari, te, protams,
nav salīdzināmi, bet citi vācu mācītāji, kuru dzejas dāvanas

bij mazāk spilgtas, nemaz nepacēlās pāri Indriķim. Aizrādīšu

t.3 kaut jel vēl uz 2 piemēriem. „Pridriķis Vilums Reinis Ber-

gezonn Lipāiķes Draudzes Mācītājs" izdeva 1803. gadā „Plau-

jama laika dziesmas" „tiem Liel- un Maz-Bērzes ļaudīm pa

labu", bet ne izteiksme, ne dzejas forma viņām nav labākakā

Indriķim. Pat ideju ziņā viņam nav nekā vairāk ko sniegt. Ta

viņš piem. dzied:

Kas ir apsargājis
Tos rudzus ziedu laikā?

Ka tos nemaitātu

Nedz salna, nedz tā vētra?

Augstāka lidojuma te trūkst. Horizonts ir saimnieciskas

dabas, forma un izteiksme neveiklas, valoda ar artikulu un

pārstatīto akcentu pat nepareiza. Tik daudz un drusku vairāk

spēja arī Indriķis. Tālab nebūs jābrīnās, ka Indriķim varēja
rasties cienītāji.

Raksturīgs ir arī cits dziesmas piemērs, kura autors ir

Jaun-Auces mācītājs „UJdrikis Teöwils Bekker", kas neilgi

priekš savas nāves 1785. g. bij «sadomājis un sarakstījis" šo

1822. g. Latv. Avīzēs 18. numurā iespiestu dziesmu. „Viņa lau-

lības gredzens pie ugunsgrēka tam bij zudis un ne cik ilgi

priekš viņa nāves nejauši atkal tapa atrasts tai gar Jaun-Auces

baznīcas kunga muižas tuvu klāt tecēdama Ezares upē." Šai
dziesmiņai šāds virsraksts:
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Ta teicama upe.

Tā ir mana upīte.

Mīla, skaidra upīte! —

Cits jau zeltu atron še. —

Skalodama savā priekšā

Madlien' skatās upes iekšā.

Raug, kas spīd, ir gredzentiņš.
„Maniem pirkstiem neder viņš.

"Uldriķim es viņu došu,"
Saka tā, bet tas to košu

Nieku steidzas Annei dot.

Tā pie āra puses prot
Ka tā esus mazgājama.

lekšā rakstus atrasdama

Atnes, parād mamzelei.

Šī tos lasa, sauc un smej:
Anne, tā ir kunga lieta,
Uguns kaitē šinī vietā -

Sen tas gredzens pazudis.

Nu, kas viņu atradīs.

Tam būs zieds, kas spoži skanēs
Būs vēl ziedziņš labs priekš Annes! -

Bet tu upe teicama,

Tu gan dažu apkaunā,

Kas, ko zadzis, cieti glabā.
Tu bez viltus, skaidra, laba.

Paliec tecēdama še

Mūsu mīlā upīte.

Arī Beķers nespēj Indriķi izēnot; jo viņš ir vēl pārmērīgi

sapinies vielā, t. i. piešķir pārāk lielu nozīmi notikumam par

sevi, neatkarīgi no jūtām, ko tas modinājis, kālab te īsta li-

risma trūkst. Bet nelūkojot uz to, ka notikumam te piešķirta

tik liela vērtība, notikumu gaita mums netiek pilnīgi gaiša.
Indriķis šinī ziņā ir skaidrāks. Lasītājs allaž zin, ko autors

grib teikt. — Talanta ziņā Indriķis var mēroties arī ar tiem

šejienes vācu autoriem, kas savas atgadījumu dziesmas sacer

vāciski.

Laika virzieni.

Redzējām, ka Indriķis varēja nostāties blakus nevien

tā laika latviešu dzejniekiem, bet ka arī dažu vācieti

viņš pārspēja. Tomēr, nelūkojot uz to, Indriķis būtu pa-

licis neievērots un nepazīstams, ja viņam nebūtu nākušas

par labu tā laika tendences. It sevišķi te krīt svarā apgaismī-
bas laikmeta dziņa visur saskatīt cilvēcīgas vērtības un tās

kopt bez aizspriedumiem. — Tāpēc augsti mācītais F.lvcrfelds,

kam varēja piedāvāt klasisku filozofijas rakstu rediģēšanu sen-
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grieķu valodā, nebūt nekaunējās uzklausīt un ļaudīs ievest

aklu dzejnieku, kas piederēja citai tautai un citai dzīves kār-
tai. Elverfeldam kārtu aizspriedumi bij galīgi zuduši, kā to

rāda viņa idile «Bērtulis un Maija." Viņa humānie uzskati

šinī ziņā bij dzejā pat stipri sentimentāli. Bet Elverfelds tādus

humānus uzskatus izteica ne tikai dzejā. Kur varēdams viņš

aizstāvēja zemnieku tikumu un latviešu valodu, kā to liecina

vairāki raksti toreizējā Kurzemes vācu žurnālā „Neue

wöchentliche Unterhaltungen". Šis žurnāls labprāt rāda Kur-

zemes zemnieku cēla varoņa lomā.
—

Bet latviešu labās īpa-
šības vācu autori apraksta ne tikai vācu valodā, nē, arī latvie-

šiem pašiem viņu pašu valodā tie labprāt stāsta, kas vien lat-

viešu lasītājam dara godu un prieku. Tā, piem., Latviešu

Avīzes savā 1. gada gājumā (1822.) pasniedz 44. numurā ziņas

par kādu citu latvieti, arī Indriķi saucamu, kam Dursupes

dzimtskungs dod vārdu „Talent", ievērodams tos spožos pa-

nākumus, ko Indriķis ieguvis viņa muižu pārvaldīdams, kamēr

agrākais pārvaldnieks, kāds vācietis, bij saimniekojis ar zau-

dējumiem. Fakts nozīmīgs ne pats par sevi, bet tās labvēlības

dēļ, ko piegriež Indriķim Talentam un viņam līdzīgiem kriet-
niem darbiniekiem, nemaz neuztraucoties par to, kā viņi

pieder latviešu tautai un zemnieku kārtai. — Līdzīgā garā,

vienīgi humānu nolūku vadīts, interesējās arī Elverfelds par

Neredzīgo Indriķi.

Kā kārtas un tautības ziņā aizspriedums toreiz necēla

šķēršļus, tāpat vislielākā tolerance izkopās valodas lietās.

Paturēsim vērā, ka ap šo laiku vācu mācītāji sāka krāt un iz-

dot latviešu tautas dziesmas, tā Bergmanis Rūjienā un Vārs

Palsmanē. Par vispār pazīstamiem Merķela centieniem te

nerunāsim, bet gribu aizrādīt arī uz tādu zīmīgu apstākli, ka

jaunais Hugenbergers raksta latviešu valodā īstu mīlestības

dzejoli. Varētu pat sacīt, ka šejienes vācieši tobrīd ar lat-

viešu valodu grib būt interesanti un īpatnēji. Tā vācu studentu

sabiedrība 19. gadu simteņa sākumā nodibinādamās, liek savā

ģērbonī latviešu ierakstus: „Drangs tam draugam" un „Sirds

kurzemnieka gods". Tādā pat virzienā darbojas Liepājas tir-

gotāji, kad tie jaunu kuģi ūdenī nolaizdami, to nosauc ar lat-

viešu vārdu „Laima" (sk. L. Av. 1822. Nr. 24.). — Cienība pret

latviešu tautu un valodu ir tik liela, ka nevien Jaunais Sten-

ders dabū dzirdēt dažu rūgtu vārdu, tālab, ka centies latviešus

pārtautot, tos skubinādams uz vācu valodas mācīšanos, bet

Kārlis Elverfelds, Tukuma mācītājs, sava tēva Apriķu Elver-

felda, garā strādādams, uzstāda prasību, kas vācu mutemus

tagad īsti pārsteidz, proti viņš Latviešu Avīzēs izsaka pārlie-

cību, ka drīzāk, nekā latvieši pieņem vācu valodu, naktos

mazumiņam vāciešu piesavināties to valodu, ko runa musu

zemē tautas vairums. Lūk, ko viņš raksta Ltv. Av. 1823. g.



11. numurā, Tukumā 2. martā: to vien gribu, lai latvieši

neatstāj savu valodu, un ka ir gudra tauta, kas lēti varētu it

daudz mācities, kad tikkai grib un skolas būs celtas ...
... Šeit Tukuma draudzes pilsētā trīs skolas, kur arī daudz

godīgi latvieši savus bērnus sūta; tai augstākā pats dažus

esmu mācījis. Citi arī paši skolmeistarus tur pa brīžam, un

es priecājos, ka jau tagad dažs labi mācīts jauneklis ir, un

nākamās dienās vēl vairāk būs.

Jo arī es gribu, lai gudrība un mācība pie latviešiem ru-

nas, bet to negribu, ka tēva valodu atmet. lekam nāktos, ka

šai zemē vācieši latviešu valodu runātu, nekā latviešiem būs

'""vācu valodu uzņemt...
Dr. Kārlis Elverfeld,
Tukuma draudzes mācītājs

Tā sprieda toreiz, ja ne visi Kurzemes vācieši, tad vismaz

viņu cēlākie elementi. Šī tad bija tā auglīgā atmosfaira, kas

palīdzēja Apriķu Elverfeldam plaucēt Indriķa dzejas dāvanas.

Vēl būtu atzīmējams, ka ari 19. gadu simteņa sākumā ir

gan aiz humānisma pamanāms noteikts patriotisms, un proti

Kurzemes patriotisms, bet nacionālisms ir šim laikmetam svešs.

Šinī pārnacionālajā Kurzemes patriotismā satiekas Vecais

Stendens, Elverfelds un Neredzīgais Indriķis.

Dzejas saturs.

a) Paša persona. Šērcrs sava savā poētikā (pag. 176),
pārrunādams dziesminieku fiziskās īpašības, izceļ lielo lomu, kas

dzejā pieder neredzīgiem, zināms gan, tādiem, kas kādreiz ir

redzējuši un tad acu gaismu zaudējuši. Agrāk uztvertie

iespaidi viņiem tagad arvien vairāk nostiprinās, kā sen iegūta
l bagātība, kas rūpīgi sargāma, jo pa jaunu aklais to vairs iegūt

nevar. Tas ienes vecos iespaidos kāpinājumu. Bez tam acu

gaismai trūkstot, aklie dzejnieki panāk lielāku koncentrāciju, jo
apkārtnes raibums tos mazāk izklaidē. — Senos laikos un vien-

kāršos apstākļos pienāk labvēlīgi klāt arī kāds cits moments:

aklie neder fiziskā darbā, kādēļ tiem atliek vaļas kavēties savā

garīgajā pasaulē un ar savas apceres darbību izdarīt pakalpo-
jumus savai apkārtnei. Ir taču zināms, ka tautas dziesminieki
daudzkārt ir akli, tā piem serbu tautas dziesmas uzglabā, rcsp.

pārveido akli sirmgalvji. —
No personīgiem piedzīvojumiem

gribētu minēt „aklo Prici", kas priekš vairāk kā 50 gadiem

mums Džūkstes pagasta skolā nevien flautu pūta, bet guļama

istabā mums arī pasakas stāstīja. Arī Neredzīgais Indriķis

ietilpst šinī katēgorijā.

Piegriezdamies Indriķa dziesmām, atzīmējam vispirms.
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ko viņš liecina pats par sevi. Viņš labi apzinās, ka agri zau-

dējis tēvu-gādnieku („Mans miesīgs tēvs ir mazu gan" etc.)

Visvairāk, protams, Indriķis ieceras savu „bēdu pilnu būšanu,
ka tam acu gaismas trūkst"; viņš var to sajust divkāršā mērā,

tāpēc, ka viņam no bērnības ir vēl kādas atmiņas par sauli

un gaismu. Šie apstākli paši par sevi tik svarīgi, ka viņu pie-
minēšana dziesmā izstaro gan drūmu nojautu, bet ar savu pa-

tiesību un vientiesību saista lasītāju. Tāpat arī citi momenti

pieminētajā autobiogrāfiskajā dziesmā aizkustina mūs ar savu

dziļo nopietnību: smalkā taustīšana palīdz Indriķim orientēties,
smarša rāda puķes, bet...

ziedos spīd
Tumšums katru brīd."

Te izpaužas liels grūts liktenis, un ja arī izteiksme nav lie-

lajam priekšmetam pilnīgi adekvāta, zināmu diženuma ie-

spaidu šī liriskā autobiogrāfija tomēr atstāj.
Interesanta parādība ir, ka atzīmēdams savas dažādās spē-

jas, Indriķis neko neieminas par dzirdi, lai gan viņš dziesmas

„kunkurojis" un pie vairākām atzīmēts, ka Indriķis pats tām

sadomājis meldijas. Vai tas būtu tā izskaidrojams, ka dzirde

bija viņa galvenais jūteklis un ka taisni tālab viņš par to vis-

mazāk domāja itin tā, ka cilvēks ar visiem pieciem prātiem,
ar aci visu citu aplūko vairāk nekā aci pašu. Redzes priekš-
status Indriķis turpretim min ik uz sola: rudens sēja viņam zel,
koki ir za|i, gaismiņa ir jauka (Pavasaras dziesmā). Brīve-

stības precēšanā ir runa par vaiga skaistumu, nama jaukumu

un pat smaidīgu vaigu. Jādomā, ka te Indriķi pa daļai at-

balsta bērnības atmiņas, bet it īpaši apkārtne, kas nelaimīgajam

aklajam stāsta par lietām, kuras viņš pats tieši nevar uztvert.

- Nelūkojot uz fizisko dēfektu, Indriķim netrūkst pašapziņas.
Blakus taustīšanai viņš kā savu daļu atzīmē arī „gudru sapra-

šan"\ Paša sirds un gars ir viņa grāmatas, ko viņš var ir

tumsā lasīt. Tās viņam vienmēr pie rokas un nevien palīdz
tam grūto mūžu dzīvot.bet pat līksmo viņa prātu. Ar visu

vientiesību te izsakās dziļi prātniecisks uzskats. Šis prātnie-
nieciskais un līdz ar to arī morāliskais pārākums dod Indriķim

tiesību savus tautas brāļus aprāt par viņu „tumšo prātu", kā
to viņš dara savā dziesmā uz tēvzemi — Kurzemi. — Galu galā
tomēr cilvēks bez redzes ir traģisks cilvēks. „Leben und
nicht sehen, das ist Elend", saka Šillers Tellā. Posts, vai, ka

Indriķis pats to saka, „bēdu pilna būšana", bija tas elements,

kas no agras bērnības pār un pāri klājas visai viņa dzīvei.

b) Indriķa dziesmu priekšmeti. Indriķim netrūkst dabas

un mīlestības dziesmu, bet nav viņas īpatnējas. Izcilu stāv

viņa kurzemnieka patriotisms, saskaņots ar dziņu uz tautas

izglītošanu skolās un izveidošanos visādā tikumā. Te Indri-
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ķis aizņēma lietas, kurām tai laikā prātīgs latvietis nevarēja

paiet garām, jo skolas jautājums un zemnieku tiesības atradās

patlaban sabiedrisko jautājumu degpunktā. Te Indriķim at-

saukties bija pārāk piedabīga lieta. Mazāk dabīga bija dziesmu

sacerēšana par tiem notikumiem, kas norisinājās Krievijas

galma aprindās, vai lielajā politikā. Tā dziedādams par ķeiza-

rienes miršanu, vai ģenerālgubernātora Pauluči amata svēt-

kiem, Indriķis nevarēja neko dot no sevis, jo kādi uzskati va-

rēja viņam izveidoties par lietām,kas tam stāvēja tik tālu! Te

Indriķis pieslienas tikaii vecai parašai, kas augstāku personu

svinībās labprāt izteic arī savas — dažkārt autosuģestijas ceļā

radītas — jūtas. Tāds piemērs bij tepat tuvumā. 1810. gadā
Rīgu apmeklēja, uz kādu peldu vietu braukdama, toreizējā

Krievijas ķeizariene Elizabete Aļeksejevna. Rīgas augstāko

aprindu jaunavas viņai tai gadījumā pasniedza līdz ar puķēm

apsveikuma dziesmu vācu valodā, kam, apsveikumu sacerot,
mūzas bij vēl mazāk uzsmaidījušas, nekā Apriķu zemniekam.

Lai nu kā, bet arī Indriķis savās odās uz lielpasaules noti-

kumiem nav pietiekoši īsts; var redzēt, ka te viņš ir pārkāpis
pāri sava aploka robežām. — Dažās citās lietās Indriķis tādam

kārdinājumam nav padevies, tā, piem., viņš savās dziesmās

neaizņem pilsētas, bet turas pie lauku apstākļiem, kas viņam

piedabīgi.

Pateicību un cienību Indriķis juta pret Elverfeldu. Kas nu

varēja būt dabīgāki, ka arī šo goda vīru dziesmās daudzināt?
Bet vai nu Indriķis tomēr tādas dziesmas nebija sacerējis, vai

Elverfelds pats tādas negribēja sev par godu no Indriķa mutes

uzzīmēt, katra ziņā Elverfelda godam no Indriķa mums ir uztu-

rējusies tikai viena dziesma, ko viņš sadomājis un nodziedājis
sava labdara bērēs. Objektīvajām atziņām, ko viņš te iz-

saka, tomēr neveicas pacelties no pelēkās īstenības augstākā

patiesība.

c) Valoda, izteiksme, stils. Kļūdas valodas ziņā nav In-

driķa dziesmās nekāds retums. Apostrofu Indriķis lieto bez
īpašas kautrības: rūpēšan', vēlēšan' etc. Akcents ir dažās vie-

tas pārstatīts:: pastāvīgi, uzdziedāt etc. Kur atskaņu dē| tas

izdevīgāki, Indriķis maina lietu vārdiem kārtu: no „ciemos"
atbilstot vārdam „ziemäs", iznāk „ciemäs"; tāpat „prieki"
vieta atrodam „priekas" un „skaistums" vietā ir nominātīva

forma «skaistuma". Nepareiza ir šur tur rekcija, piem., prepo-
zicija

L
,pec" stāv ar akūzātīvu. Tamlīdzīgu kļūdu tomēr nav

vairāk, nekā Stendera rakstos.
—

Pārsteidz mūs ģermā-
nismi izteiksmē, piem.:

Kājas arī liekas

Samanīgas būt,
vai: tu liec skanēt visas malas etc.



32

Indriķis nav tīrās lirikas dzejnieks, bet mīl nodoties re-

fleksijām un izteikties abstrakti. Vioa reflektēšana spilgti iz-

rādās īpaši 2 reizes: tēvuzemes dziesmu diktēdams, viņš to

vidū pārtrauc, lai aizrādītu, ka viņa kompozicijā patlaban nāks

jauns posms, proti rāšanās. Šis apstāklis liecina, ka prāta ap-

rēķins te darbojies vairāk nekā iedvesme. Vēl gaišāki tāds

iedvesmes trūkums, vai refleksijas pārsvars ir redzams žēluma

dziesmā, kur Everfelda nopelnus pienācīgi uzsvēris, autors tur-

pina: Nu griezīšos uz Jēzu Krist. Te ir režijai nodomāta pie-
zīme iespraudusies drāmas tekstā. —.

Šim reflektīvajam raksturam Indriķa dziesmās atbilst arī

vispārinājumi,kam trūkst pilnās dzīvības un kas tāpēc gan pie-
mēroti zinātniskiem iztirzājumiem, bet atrodas nesaskaņā ar

jūtu liriku. Indriķim nu abstraktu vispārinājumu ir sevišķi
daudz, piem. žēluma dziesmā viņš nemin ne augstas personas,

ne redakcijas, kurām Elverfelds iesniedzis viņa dziesmas, bet

saka vispārīgi un bāli:

Jūs' mīļa roka rakstīja

Un sūtīja, kur pieklājās.

Līdzīgi abstrakta ir gandrīz visa dziesma ar sākumu:

„Qan tas dabas jaukums". Pareti Indriķis top konkrēts; tas

notiek sajūsmas brīžos, kas viņam diemžēl ir īsi; tā tikumiem

uzplaukstot, viņš paredz Kurzemei laimīgu nākotni gluži uz-

skatāmā veidā:

Tad būs tavs gods un slava

Priekš visiem salds un jauks,
Kā kāda medus drava.

Kā kuplis kviešu lauks.

Ar abstrakto un reflektīvo dzejas dabu izskaidrojas ajī,

cita zīmīga parādība Indriķa sacerējumos, proti tieksme dzies-

mas sintaktisko pavedienu nepārtraukti šķetināt no strofas
strofā. Gan Višmanis savā Nevācu Opicā varēja nupat mi-

nētā parādībā atrast kādu īpašu glītumu vai pārākumu (lāsst

zierlich"), bet Višmanis dzejoja savus mākslīgi un māksloti iz-

koptos pantus senkultūrā vingrinātai acij. Tautas dzeja tur-

pretim mums pieļauj tikai sintaktiski noapaļotas strofas, kā

dziedāšanai vienīgi noderīgas. Indriķis šinī ziņā stāv mākslo-

tajam Višmanim tuvāk, nekā tautas dzejai. Lai to apstiprina

piemērs. «Brīvības precēšana" sākas tā:

No Diev' un mūsu ķeizara

Tā brīvestība nāk.

Tik brīnišķi, ka jāsaka.

Viens bagāts brūtgāns sāk

Pēc brūtes precēt...

Arī strofas iekšpusē atrodam līdzīgus pārvilkumus no viena
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strofas posma uz otru, kur viņi ar neatbilst dziedamai dzies-

mai, bet pamatojas uz bālo refleksiju, piem.:

Jebšu zel gan jauki

Zāl' un puķītes.
Taču daži lauki.

Kas dod maizītes.

Loti vāji rādās etc.

Dzejas jaukumam tādi pārvilkumi par labu nenāk. Bet cik

tālu runa ir par domu izteiksmi, tad jāatzīst arī vispārinājuma
nozīme un ar prieku jāliecina, ka šinī zinā Indriķis nav bez

spējām. Lautenbachs aizrāda īpaši uz Indriķa jēdzienu cilvē-

cība. Varētu arī minēt brīvestības labumu un citus tādus jē-
dzienus.

Kas Indriķi ierosina?

Latviešu tautas dzeja, kas Aizventē vēl šodien loti dzisa.

Indriķa sacerējumos nemaz neatspīd. Tas liecina, ka Indriķis
nav pazinis tautas dziesmu vērtību. Varam to pilnīgi saprast,

jo Vecais Stenders tautas dziesmās redzēja nevēlamu, apkaro-

jamu parādību. Bet Stenders viegli varēja palikt Indriķim par

ceļa rādītāju, jo Elverfelds taisni vēlējās sagādāt derīgas grā-

matas, ko Indriķim priekšā lasīt. Bet kādu citu autoru lai In-

driķim būtu gādājuši, ja ne pirmā kārtā Stenderu? No Sten-

dera it dabīgi varēja viņa māceklis piesavināties uzskatu, ka
tautas dziesmas nav diezgan tikumīgas un ka līdz ar to viņas
kā paraugs ir nederīgas.» > •-• —.

Drīzāk uz Indriķi ir iedarbojušās ceļojošas vācu tautas

dziesmas. Uz to aizrāda dziesmu meldijas. Ar to saskan arī

tradicija, ka dažām dziesmām Indriķis meldijas sadomājis pats.

Pašdomātās meldijās, ievērojot strofas iekārtu, nevarēja būt

radniecīgas 1. t. dziesmu mūzikai, bet varēja,pieslieties tikai

vācu tradīcijai. Vācu tradicijas virzienā Indriķi gan būs vadī-

jis arī Andžs, jo viņa pamestie pantiņi arī ir pārāk tāli 1. t. dze-

jai. Varētu pat būt, ka Indriķa bezatskaņu dziesmas sākot ir

kautcik bijušas rada mūsu tautas dzejai, bet ka Andža autori-

tāte viņam atņēmusi patiku šai garā dzejot.
Bet pašu lielāko iespaidu uz Indriķi dara Vecais Stenders

ar savām ziņģēm. Visgarām pamācības nolūki, visgarām ten-

dence uz prāta cilāšanu; stipra ir abiem tēvuzemes mīlestība,

un šī tevuzeme vienam, kā otram ir Kurzeme. Arī strofu

iekārta, resp. melodijas pa daļai tās pašas. Atkārtojas pat

Stendera frāzes un atskaņas. Tur ir ziņģes un spriņģes, viņa
«Mīlestības dziesmā"; tai pašā dziesmā meitenīte jeb zeltēnite

ar „saldu mututiņu" pa daļai burtiski saskan ar Stendera iz-

teiksmi. Tāpat «danču griešana" un «izmuldēšana ar biedriem"
ir no Stendera noklausīta.
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Bez Stendera, protams, vecā Dziesmu grāmata gul Indriķa

pasaules uzskatu pamatā, un tā daža dziesma no šīs grāmatas
atspoguļojas Indriķa dzejā. Piem., aizgājušo Elverfeldu nožē-

lodams, Indriķis dzied:

Nu griezišos uz Jēzu Krist',

Kas par mums ļāvies krustā sist',
Uzrjemdams mūsu grēku sod' etc.

Šo rindu neapzinātais paraugs ir atrodams Fūrekera

dziesmā: „Tev Dievam tēvam pateicam" un skan:

Tev pateicam. Kungs Jēzu Krist,

Kas sevi licies krustā sist

Un maksāj's mūsu grēku sod' etc.

(1671. g. izdevumā pag. 91).

Tāpat Fūrekera atskaņas atbalsojas Indriķa atskaņās, proti
Fūrekers kādreiz neizrunā „v" skaņu vārda beigās, tā „stāv"

saskaņodams ar „ā", piem.:

Vēl tas bērniņš tumšumā,
Jau tam galdiņš gatavs stāv

(1671. g. pag. 294.)

Indriķis to dara vairākkārt, piem.:

Tad mierīgi mēs sakām tā:

Pēc Dieva likuma viss stā.

Vai ari:

Tiešām it patiesi tā,
Tā ar' manā sirdī stā'.

kur Elverteids burtu „v" nemaz nav rakstījis klāt.

Arī draudu interjekciju „trac" (vai ne no vācu: trotz?

L. B.) būs Indriķis piesavinājies no Fūrekera. Indriķis dzied

„Rita dziesmas" beigās:

• Tad nebēdājas
Sirsniņa nenieka.

Bet pie īsta prieka

Turas skauģiem trac.

Fūrekers dziesmā: Jēzus, kas dod prieku" (1685. g. izde-

vumā) lieto šo pašu vārdu sekošā sakarā:

Velns grib bēdas darīt,

Nāve visai parīt;
Es tiem saku trac!

Tā Dziesmu grāmata un Vecais Stenders ir galvenie fak-

tori, kas Indriķi ierosina un veido viņa dvēseli. Bet nebūs par

daudz apgalvots, ja šiem diviem iedvesmētājiem kā trešo pie-

skaitīsim arī Elverfeldu. Mēs redzējām no Elverfelda paša vār-

diem, ar kādu godbijību viņš seko nabaga aklajam un viņa

gara darbībai. Līdz ar to, protams, nav ko bīties, ka Elver-
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felds gribēs viņu varmācīgi iespaidot. Bet no otras puses ir

pats par sevi saprotams, ka Indriķis nevarēja nesajust Elver-

felda sabiedrisko un intellektuālo pārākumu, kā arī sirsnīgo

labvēlību. „Man vārdi trūkst, to izrunāt," viņš saka savā žē-

luma dziesmā, zīmējoties uz visu labu, ko Elverfelds tam darī-

jis. Tā Indriķim gan varēja rasties, kad arī neapzinātā kārtā,

vēlēšanās, dziedāt taisni tā, kā tas varētu iepriecināt labvēlīgo

Elverfeldu. Bez tam jau Elverfelda „Liksmibas grāmata" va-

rēja Indriķim būt diezgan pazīstama. Ja nu tomēr Indriķa

dzejā Elverfelda iespaids mazāk saskatāms, tad laikam gan tā-

pēc, ka 1) Elverfelda dzejas virziens nebija Indriķim īsti pie-
ejams: piem. Elverfeldatulkota oda priekam gāja pāri par vina

horizontu; 2) Elverfelda pamācības drāmatiskā mākslā, kā ari

viņa lugas Indriķim par paraugu nederēja, jo nevar iedomāties
scenisku mākslinieku bez acu gaismas.

Tā Elvcrfelds iespaidoja Indriķi mazāk ar dzejas formām

nekā ar savu personību. Bet šie, no personības izejošie,
iespaidi, bez šaubām, vada tai pašā virzienā kā Stenders un

Fūrekers, tā Indriķim palīdzēdami iesakņoties apgaismotā

kristiānisma, kas dzīves bēdas panes priecīgā dievticībā, visu

jaukumu labprāt atzīst un bauda, un ļaunumu apkaro. Bet
viena no ļaunuma dziļākajām saknēm ir gara tumsība un viuai
radniecīgas parādības. Tāpēc vajaga skolu, vajaga arī gri-
bas bērnus skolā sūtīt. Šo kara saucienu piesāvinās arī Indri-

ķis. Un viņa dzeja šinī ziņā ir atbalss Stendern mudinājumam.
Stenders varēja skubināt augstākos slāņus, lai par skolām

gādā; te runā viens no tiem, kam skolas bij vajadzīgas. Tā

Indriķis, Stendera ierosināts, izteic to pašu un tomēr no cita

viedokļa. Kristiānisms un izglītības centieni ir nostiprināju-
šies tautas līdzenumos; tautas neizglītotais pārstāvis, viņus
pauzdams, var to izdarīt mazāk kulturāli, nekā viņa apgaismo-
tie paraugi, bet jau tas ir ieguvums, ka šī balss skan no tautas

vidus, tāpēc arī plašākai tautai ir pašas balss. Tā Indriķis

iegūst tīri simbolisku nozīmi, un sava augstā etosa dēļ pelna,
ka arī nākamās audzes godā patur to vīru, kam pašam acu

gaišuma trūcis, bet kas visā sirds vientiesībā vēlējies latviešu

tautu gaišāku darīt ētiskā un intellektuālā ziņā. ~Še mācies,

cilvēks, prātu celt uz augšu, ne iekš dubļiem velt!"

Aklā tumsā bij Indriķis tīts, bet

Neredzamā pasaule
Gaismoja tam prātu še,

un gaismoja to tādā mērā, ka Indriķim ir ne mazums no-

pelnu, ja latviešiem priekš simts gadiem nodibinājās tāda

slava, ka vini ir apdāvināta tauta ar nākotnes izredzēm

(cf. Lat. Av. 1827. Nr. 7.).
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III. Dziesmas un dziesmu tulkojumi.
Indriķa dziesmas, cik to bij pieejams, te sniegtas visas, sākot ar

Elverfelda apgādāto Indriķa dziesmu izdevumu un pievienojot chronolo-

giskā kārtībā citus izkaisītos Indriķa sacerējumus. — Pielieku arī uzgla-

bājušos vācu tulkojumus kā lieciniekus, cik labvēlīgi un atsaucīgi ir ap-

sveikts Indriķa talants.

Bez tulkojumiem sniedzu vēl Indriķa rīta dziesmu Girgensona pārvei-

dojumā un Elverfelda rakstu par Indriķi no

«Veca un jauna laika grāmatas uz to 1807. gadu.

Neredzīgs dziesmu darītājs.

Šeitan Kurzemē dzīvo vēl tagad pie Apriķu ļaudīm viens

zemnieku vīrs, Indriķis vārdā, kam savā piektā gada no nik-

nām baķētn abu acu gaismiņa aizņemta tape, tā ka viņš gluži
neredzīgs un akls palike un tagad 24 gadus vecs ir. Loti maza

Un pavāja ir tā atminēšana no tā, ko viņš iekš pirmajiem ga-

diem savas dzīvības redzējis ir. Bet jebšu šī niknā sērga vi-

ņam daudz ņēma, un lielu trūukmu darīja, tad tomēr labdarīgā
daba to atlīdzinādama, deva viņam ļoti košu smalkumu pie
citiem jušanas spēkiem, jautru prātu un allaž priecīgu sirdi. Dzir-

dēšanas un taustīšanas spēki viņam visvairāk ļoti smalki un

stipri ir; jo visas zināmās koku slakas viņš mizu aptau-

stīdams kā arī daudz dažādas puķes un zāles, gan caur ošanu,

bet labāki vēl caur taustīšanu prot izšķirt. Viņa vaigs jauks

un mīlīgs rāda, ka labprātība un mīlība viņa sirdī mājo, un kat-

ram smaidīdama grib sacīt: es tomēr visai nelaimīgs neesmu.

To dara tā debess liesmiņa, kas viņa prātu apskaidro, un tā

bezviltīgā svētā ticība iekš Dievu, kas viņa sirdi valda. Kad
cilvēks no zemas kārtas, kur bez tā daudz zināšanas un gud-
rības netop mācītas, un vēl bez visu acu gaismu, tomēr uz tā-

dām augstam domām un mānīšanām cilājas, kā šis nabags ne-

redzīgs; tad tiešām tāds lielu godu pelna. Bez tām pirmajām

Dieva vārda mācībām, ko viņš līdz ar .citiem bērniem no šīs

draudzes mācītāja dabūja, tapa viņš vēl īpaši no dziedātāja

mācīts, kas, jebšu arī latvietis būdams, caur samanību un

gudru prāta cilāšanu, no daudz citiem savas kārtas izšķiras;

un pats viņš ar vienu vēl darbojas, savu saprašanu apgaismot,

caur to, ka viņš daudz pie Dieva vārda klausīšanas baznīcā

nāca. un brālis, kas arī no bakām vienacis tapa, viņam no da-

žām latviešu grāmatām brīžiem ko priekšā lasīja. Tēvs vi-

ņam gan agri nomira, laba māte un godīgs saimnieks, viņa ra-

dinieks, cik paspēdami darbojās caur labām mācībām un

priekšzīmēm tās labas atzīšanas un mānīšanas vēl vairot un

stiprināt, kas no Dieva vārda un grāmatas lasīšanas viņa
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Sirdī jau iespiestas bij. Citas ziņas un gudrības, kas jau pie
šīs kārtas ļaudīm bez tā retas un pavājas ir, nevarēja viņš
citur dabūt, kā vien caur sarunāšanām ar citiem.

Bet kas var Jādu garu saturēt, kuru Dievs ar iekšķīgiem

spēkiem apdāvinājis? Viegli un ātri iemācījās šis neredzī-

gais dažādus zemnieku darbus, kur taustīšana var acu trū-

kumu atlīdzināt. Mājas un lopu kopšanu viņš ar tādu apdo-

mību un uzticību prot apgādāt, ka saimnieks, kad tam uz ceļu
jeb citiem no mājām atstatiem darbiem jāiet, nevienam ci-

tam tik droši uzticēt var. kā šim neredzīgajam. Bez tā viņš.
ari tikls skroders ir, un ne vien sev pašam, bet arī citeem.

kad viņam kādu apģērbu dod, ko viņš tad šūda pārtaustīdams
izmeklē, tādu pašu itin koši griež un šuj. Brīžiem tumšā

nakti dzird, ka viņš ar šķērēm Strādādams drānas griež; jo

viņam diena jeb nakts līdz tam ir vienādas, es saku līdz tam,

jo caur iekšķīgu mānīšanu un mājas laužu strādāšanu jeb dusu,

viņš rīta jeb vakara laiku gan īsti prot izšķirt. Rītu un va-

karu pātarus viņš nekad neaizmirst, bet pats mājas ļaudis

sasauc, un ar svētu dziesmu iesāk, kuru viņš daudz no galvas

lēti ir izmācījies.

Bet kas viņu vēl īpaši no citiem izšķir, ir tā savādāā vieg-

lība, ar kuru viņš dziesmas dažādas taisa, kas loti patīk, un

tiešām kā gara darbi viena neredzīga zemnieka, kas tik maģ

un grūti varēja mācīties, apbrīnojams ir. Visvairāk viņam ga-

rīgas dziesmas labi izdodas; gan tāpēc, ka no ārīgām lietām

viņa zināšana dēļ gaismas trūkuma maza un pavāja ir. To-

mēr viņa dziesmas dažādas ir, gan no dabas darbiem, gada

kārtām, mājas dzīvošanas, tēva zemes un sirds modināšanām

uz slavu, mīlestību un pateicību pret Dievu. Kad kādu dzies-

miņu izdomājis, tad to no galvas zin, un pēc ilga laika atkal

skaidri var sacīt, ka ne vārds netrūkst. Pirmajās dziesmas jeb
ziņģes viņš bez kārtas taisīja, kamēr dziedātājs viņu uzru-

nāja arī kārtīgas dziesmas tādas taisīt, kur vārdi pantiņos sa-

skan, un tamēr viņš citas vairs netaisa, kā vien tādas, un tas

pirmajās tagad jau aizmirsis. Pats viņš savas dziesmiņas uz

jaukam meldijā arī dziedāt prot. — Viņas taps Jelgava rak-

stos iespiestas, un par lētu naudu pārdotas, un es ticu, ka tas

no latviešiem labprāt taps pirktas un lasītas; gan tādēļ, ka ko-

šas un jaukas, gan arī. ka no neredzīga zemnieku vīra ir iz-

domātas.

Šeitān ir viena raudzīšanai."

..Raudzīšanai," t. i. paraugam tad ir pielikta rīta dziesma, kas gluži

tādā pat redakcijā ir ievietota „Tā neredzīga Indriķa dziesmās".
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Indriķa dziesmas no Elver-

felda izdevuma 1806. g.

Rīta dziesma.

Meld.: Kungs es uz tevi paļaujos.

Kungs, pirms tā saule parādās,
Sirds jau iekš tevis priecājas.

Un slavē tavu vārdu;

Kas turejs vakt'

Pār man šo nakt',

Un vēlējs miegu gārdu.

Tas vien caur tavu ziņu nāk.

Ka laimība man skūpstīt sāk,.
Ko es ar prieku baudu;

Tu arī gan

Stāv' klāt pie man

Ir tad, kad bēdās raudu.

Tāpēc uz tev' paļaujos vien.
Un ar šo jaunu dzīves dien'

Tev pielūgdams iesāku;

Un lūgdams tev

Pavēlu sev

Ciek vājnieks saprast māku.

Tu man uz tavām rokām nes.

Un sargi, Tētīt, man, ka es

Nekādu ļaunu daru;
Bet turos sev,

Kā patīk tev.
Un allaž drošs būt varu.

Neredzīga Indriķa rīta dziesma.

Girgensona redakcijā, Vidzemes dziesmu

grāmatā 1809. g. M? 651.

Meld.: Kungs es uz tevi paļaujos.

Kungs, pirms tā saule parādās,
Sirds jau iekš tevis priecājas.
Un līksma slavē tevi.

Aizmigušu

Izglābdams, tu

Man saldu miegu devi.

Caur tavu ziņu vien tas nāk,
Ka laimē aust šī diena sāk.

Ko es ar prieku baudu.

Tu arīdzan.

Tēvs! žēlo man.

Kad savās bēdās raudu.

Uz tevi vien paļaudamies.

Šo jaunu dienu, uzmodies.

Tev pielūgdams iesāku.

Tev nodomos,
Tev pavēlos,
Ciek vājnieks saprast māku.

Man tavās tēva rokās nes;

Pasargi, tētīt, man. ka es

Nekādu ļaunu daru.

Bet paklausot
Tev godu dot,
Un drošs būt allaž varu.

Ziemas dziesma.

No paša Indriķa sadomātā meldijā.

Jau ir viss glītumsaizgājis.

Balts deķis zem' ir apklājis;

Nekur vairs redzams druviņās,

Kā līgo pilnas vārpiņas,

Ne kokus lapāmpušķotus,

Nei auglīšiem piepildītus;
Bet viss nu ir to nodevis.

Un ziemas drēbes apģērbis.

Kur nu tās jaukās puķītes.

Kas ziedēja še pakalnēs?
Kur bitēm saldi ziediņi?

Kur silti, rāmi laiciņi?

Kur zaļas, jaukas ganības.

Kur mūsu lopi barojas?
Tas jaukums viss nu atstāj mus.

Ar salu grūt jākaujas būs.

Nebūtum ziemu redzēj'ši.

Tad tagad jau kā miruši

Mēs būt' no liela žēluma
Pēc vasarioas branguma.

Bet kadnutas mums zināms ir.

Ka Dievs to gadu starpas šķir:

Tad mierīgi mēs sakām ta:

Pēc Dieva likuma viss stā.
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Šemācies .cilvēks ,prātu celt

Uz augšu, nē iekš dubļiem velt.

Mēs savus lopus barojam.
Tiem dzīves ēkas būvējam.

Bet kas tos putnus meža kop?
Tomēr ikviens uzturēts top;

Cits koka krijā aizlīdis.

Tur sevīm ēku dabūjis.

Ir cits sev' glābjaspasakņos.

Cits augstu koku zariņos:

Ikviens pec Dieva likumu
Še zin tā savu mājvietu.

Tas zvirbuls jumta maliņa
Drīz ielien savā alirjā;
No mūsu rokām mitinās,

lekš mūsu ēkas glabājas.

Lai ir viņš dus tur mierīgi.
Mēs vēlam tam labprātīgi;
Kad Dieva roka svētīs mūs.

Ir viņam prieks un laime būs.

Der Winter.

Uebersetzung aus dem Lettischen des blinden Naturdieliters Indrick,

(„Wega" 1809; tulkojis f. Šlipenbachs.)

Schon ist das Liebliche vergangen.

Mit weiszer Deck' die Erde überhangen.
Man sieht die Felder öde liegen,
Wo nicht mehr volle Aehren wiegen.

Kein Baum mit vollen Blätter-Quasten,
Und nirgends Knospen auf den Aesten!
Das alles ist dahin geflogen.
Ein Winterkleid hat's angezogen.

Wo sind der Bienen süsze Blüten,

Die Blumen, die am Hügel glühten?

Wohin sind ihre holden Düfte?

Wohin die stillen lauen Lüfte?

Die grünen Wiesen sind entkleidet.

Wo unsre Heerden wir geweidet;
Das Schöne alles ist nicht mehr.

Der Kampf wird mit dem Froste schwer.

Ja, hätten nie die Winter wir gesehen,
ZumTode traurig würden wir dann stehen;

Wir klagten jetzt, vom Jammer überwunden.

Dasz nun des Sommers Pracht verschwunden.

Doch: Gott gebeut, so wie wir wissen,

Dasz Jahreszeiten wechseln müssen:

Wir sehen es mit ruhger Stille,

Denn alles ist ja Gottes Wille.

Drum lerne, Mensch! den Blick erheben,

Nicht blosz auf niedrer Erde schweben!

Wir bauen Häuser unsern Heerden,

Damit sie drin gepfleget werden;
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Wer aber pfegt die Vögel in dem Wald',
üiebt ihnen Nahrung, Schutz und Anfenthalt?

Der eine findet in dem hohlen Baum

Der eignen Wohnung sichern Raum;

Der birgt sich unter Wurzeln tief;

Der andre hoch auf Zweiglein schlief.

Wie Gottes Wille es gelehret.
Sein Plätzchen jeglichem bescheeret.

Der Sperling hin zum Dache fliegt.
Und in sein kleines Nestchen kriecht;
Ihn birgt und schützet unsre Wand,
Und Nahrung reicht ihm unsre Hand.

Lasz ihn nur schlafen sanft und gut;
Wir wünschen, dasz es friedlich ruht;
Wird Gottes Hand uns Segen geben.
Auch er wird froh und glücklich leben.

Schlippenbach.

Pavasaras dziesmas.

Meld.: Nakts un klusums apkārt man.

Jauka saule mirdzina.
Visas lietas spirdzina;
Viss no jauna zaļojas,

Mūsu sirds iepriecājas.

Ziemas raizes mitējas,
Visa daba priecājas:

Kas vien līst un kustēt māk.

Viss no jauna dzīvot sāk.

Sals un aukstums atstāj mūs.
Saule jodž jo silta būs.

Auglīgs lietus zemē nāk.

Caur ko zāle zaļot sāk.

Ir tas mūsu sirdīs ceļ
Prieku, ka tā zāle zeļ.

No kā lopiņš barību

Dabū jau uz ganību.

Par ko dažs jau bēdājies
Un ar raizēm pūlējies,

Kuram siens un salmiņi

Trūke, ar ko lopiņi —

Ziemu top uzturēti;

Bet nu ir tie vadīti

Jaukā zaļā ganībā;
Prieks ir mūsu cerība.

Agri rīta laiciņā.

Arājs steidzas lauciņā.
Un to zemes darbu sāk.

Caur ko no tās augļi nāk.

Ir tā mazā skudriņa

Steidz uz sava celiņa.
Un sev meklē barību,

Ko uzturēt dzīvību.

Putni, kas bij tālumā

No mums ziemas aukstumā

Tie nu atkal pie mums nāk

Mūsu zemē dzīvot sāk.

Dienu saskrien pulciņos
Jaktē zaļos kociņos.
Bet kad vakariņš atnāk.

Tad ikkatris klusēt māk.

Tik kā lagzdigaliņa

Daudz necieni miedziņa.
Bet kur puķes —

koki zied

Tur tā dien' un nakti dzied.

Rītos, kā mēs mostamies.

Un no gultas ceļamies.

Tūdaļ mūsu austiņās
Atskan putnu dziesmiņas.



Pirms no tiem, kas sētiņās

Iraid mūsu ēciuās.

Un kas mūsu pajumtos
Dzīvo savos mājokļos.

Cīrulītis klajumos

Pieguļniekiem zinu dos.

Kad jau laiks ir uzmosties,

Savus lopus skatīties.

Skat, ka rudens sēja zeļ,

Katris asniņš stobru ceļ;

Kas bij ziemu novārdzis.

Tas nu jauki iespirdzis.

Par savupašu bedu pilnu būša-

nu, ka tam acu gaisma trūkst.

Meld.: Dziedi, vijolīte.

Manās tumšās mājās
Ir man bēdu gan;

Tas, kam labi klājas.
To neprot, ka man

Grūti ir jāmalda;

Taču sirds jāvalda
Man no skumības
Ir iekš priecības.

Un kas par to būtu,

' Ja ar raudām vien

kļūtu

Katra dzīves dien'?
Velti, prātip. rādi
Dienu, kam vienādi
Iraid nakt' un dien.
Tumši laiki vien.

Nē! jau nebūs smādēt
Dieva gudrību.

Tam, kas negrib skādēt

Savu laimību.
Saule zemi silda
Un ar augļiem pilda;
Tiešam ir priekš man

Ta jau strādā gan.

Darbu manām rokām
Gaišums gan nešķir.
Jebšu tas ar mokām
Man jāstrādā ir.

Zaļo mums par laimību!
Sejejs steidz ar priecību,
Atkal pavasarā sēt

To, kas nevar ziemu spēt

Izciest salu, aukstumu;
Lai ar saules siltumu,
Ir ar jauku gaismiņu
Aug par mūsu laimību.

Bet lai mēs sev laimību

Valkājam ar godību;

Lai cits citu mīļojam.
Un bez grēkiem dzīvojam.

Lied des Naturdichters Indrick

Ober seinen Zustand der

Blindheit.

(„Wega" 1809; tulkojis f. Šlipenbachs.)
In meiner dunkeln Kammer

Hab' ich der Noth genug;

Derkennt nicht meinen Jammer,

Den nie das Elend schlug.

Wie mühsam, nicht zu irren,
Sich meine Pfade wirren!

In Freude und in Schmerz

Mich leitet nur mein Herz.

.Wenn ich auch traurigklagte.

Kein Kummer weint sich weg —

Mir, Jammernden, mir tagte
Doch nie der dunkle Steg.
Umsonst ahn' ich die Helle,

Nur finster bleibt die Stelle;

So hab ich Tag und Nacht

Im Dunkeln durchgewacht.

Doch, lasz nur Qott regiereu

Und leiten dein Geschick,

Willst du es nicht verlieren

Dein ärmlich kleines Glück!

Im Sonnenstrahl erglühen
Die Keime, und sie blühen

Auch mir; der Sonne Schein

Bringt so auch mir Gedeihn.

Die Arbeit zu vollenden

Bedarf ich nimmer Licht,

Und doch miszlingt den Händen
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Ko es gaismā varu.

To es tumsā varu

Darīt; tumšums gan

Nevar kavēt man.

Bet ja Dievs nebūtu

Pie man visur klāt,
Ak, ciek ātri kļūtu
Es no sava praf

Skādēts dažās lietās;

Bet Dievs visās vietās
Mani zin un redz.

Un priekš briesmām sedz.

Nebūt Dievs man devis

Smalku taustīšan'

Un vel klat no sevis

Gudru saprašan':

Kur es tad paliktu?

Kas ar man notiktu?

Tad starp ļaudīm gan

Maz būt vietas man.

Bet lai dažas bēdas

Nu ar jācieš ir,
Ar ko sirds gan edas:

Taču Dievs piešķir

Manim manu tiesu.

Ko uzturēt miesu;

Lai dažs trūkums ar,

Tas jo gudru dar.

Citi mācas skolā
Labas grāmatas.
Kas tiem lustes sola.

Lab' sataisītas.

Bet man tas aizliegtas

Un par tām piesniegtas

Citas lietas ir,

Ka to Dievs nošķir.

Sirds ar manu garu

Manas grāmatas.
Ko es lasīt varu

Ir iekš tumsības.
Tas nepaliek mājas.
Bet. kā godam klājas.
Visur pie man klat.

Līksmo manu prāt!

Der Lohn der Mühe nicht.

Vor hellem Schein umfunkelt:

Von Finsternisz umdunkelt:

Gleich wird, bei Tag und Nacht,

Mein Tagewerk vollbracht.
War's nicht von Gott gegeben,
Diesz feinere Gefühl,
Und meines Geistes Streben:

Wo wäre dann mein Ziel?

Mein Leben würde schwinden,
Ich nirgend Rettung finden;
Ich irrte dann umher,

Kein Plätzchen fand ich meln-.

Zur Schule hinzugehen.
Des Unterrichtes Licht
In Büchern klug verstehen.

Vermag ich Armer nicht:

Doch will in andern Dingen
Es besser mir gelingen,
Und diese kenne ich.

Und das beruhigt mich.

Mein Buch lebt mir im Herzen,

In meinem Geist allein,

In meines Dunkels Schmerzen,
Nur lesbar mir allein.

So bin ich nicht verlassen:

Kann Freude noch umfassen:

Und was mein Geist ersah,
Ist freudig mir so nah.

Auf jedes Baumes Zweigen
Das Blatt erfühle ich.

Und Frühlingsblüten steige.n
Süszduftend auch für mich.

Und weisz ich auch nicht, welche
Am schönsten blüht — die Kelche,
An süszen Düften reich.
Im Dunkeln blüh'n sie gleich.

Die Hand kann ihn nicht reichen

Den Weg; doch tröstend gab.
Ihn mühsam zu durchschleichen.

Mir die Natur den Stab.

Da find' ich meine Stege
Auch auf verworr'nem Wege,
Wenn gieichmitNothund Müh;—

Doch unterscheid' ich sie.

Schlippenbach.
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Lapas katru koku

Dar' pazīstamu.
Ja tik to ar roku

Ķerdams aizņemu.
Smarša puķes rāda.
Jebšu nezin, kāda.

Kuras ziedos spīd

Tumšums katru brīd'!

Ceļu gan ar roku

Tausīt nespēju;
Par to turu koku.
Ar ko meklēju
Pazīt savas tekas;

Kājas arī liekas,

Samanīgas būt.
Jebšu nāk gan grūt.

Lai gan par man smejas

Cits kāds pārgalvis;

Viņš gar man gan rejas,
Taču nezin vis.
Kā tam pašam klāsies.

Vai tam prieks vien krāsies.

Jeb voi bēdas ar.

Viņam piekļūt var.

Cits man vēlē nāvi; —

Ak! tu negantnieks!

Kāpēc rādies sevi

Tu tāds skaudenieks?

Voi, kad es nebūtu.
Tu jo bagāts kļūtu?

Voi es gan ko tev

Laupīju priekš sev?

Ja tev savas rokas

Palīgā man sniegt
Iraid grūtas mokas.

To ar vari liegt,

(ian Dievs par man_gādās,
Tēvs jau allaž strādās.

Tā, kā bērniņi

Paliks laimīgi.

Ir starp ļaudīm rāsies.

Ko vaid' mīlība.

Palīgs, caur ko krāsies

Manim laimība.

Dieviņš lai tos svētī

Druvās, šķūņos, klētī.

Kuru rokas prot

Nabadziņam dot.

Mīlestības laime.

Meld.: Jau laiks ir klat, dot labu nakti.

Dievs draugu biedrību ir licis,

Lai valda par mums mīlība.

Kāds labums mums caur to noticis!

Ak, ak, tu lielā laimība!

Draugs draugu mīļi apkampj, glauda.
Viens otram bēdas remdina.

Un kopā dažu prieku bauda

Tie, kas viens otru mīlina.

Dažs kavējas no jaunām dienām,

Aprimdams siržu cietumā;

Kam ilgi patīk, dzīvot vienam,

Tam netrūkst bēdu vecumā.

Ja dažam tāda laime rodas,

Tas turams ir par brīnumu;

Jo tā no tiem daudz tali dodas.

Un ceļu griež ar līkumu.
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Nāc, zelta stunda! drīz ar godu.
Un manu sird' iepriecēt sāc,
Caur to, ka draugu sev atrodu.
Nāc jel, tu jauka laime, nāc!

Jo augstais Dievs ir pats nolicis.

Mums turēt taisnu draudzību;

Tam gudrākam tas nav paticis.
Kā cilvēki, kam cerību.

Ir gudru prātu viņš ir devis,

Kā lopi jauktos pasaulē.
Ne būs ir man tad teikt no sevis.

Ka mana sirds un dvēsele

Sev vēlas uzticīgu draugu

lekš cilvēcības laimēties.

Kas netur sirdī dusmu raugu,
In neliek prātam šaubīties;

Kam čaklas rokas, mudri strādā,

Un kuras darbs man patīkams.

Kam gudrais prāts pareizi gāda.

Un kuras vārds ir uzticāms.

Ja godā man šī laime rodas.
Tad lai to labi valkāju;

'Svešs kārums lai iekš man nedodas.

Lai savu draugu mīlēju.

Kad vīrs ar sievu ķildu dara.
Tie iraid asins grēcnieki.

Kā putniņš vējā krīt no zara.

Tā postā ies tie naidnieki.

Bet mīlestība allaž rāda

lekš goda augļus pilnīgi;
Svēts, kas to savā sirdī stāda.

Tas dzīvos mūžam laimīgi.

Maju laime.

Meld.: Sliņķis gaje lūkoties sev sievas.

Tā ir nama tēvam liela laime.

Kad tam saderīgi bērni, saime:

Visi strādā,

Visi gada,
Visi pārtiek godīgi.

Kad tie tam ar labu prātu klausa,

Tad viņš tos ne vārdzina bez gausa

Bet tiem dusu

Miera klusu
Vel iekš dusas laiciņa.
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Kad tie brīžam kopā jauki spēlē.
Ir to viņš tiem labprātīgi vēlē,
Zin, ka strādā.

Ka tie gādā.
Ka darbs čakli pasteidzas.

Kad tic viņam uzticīgi strādā,
Tad viņš par tiem labprātīgi gādā.
Drēb' un maizes;

Tiem nav raizes.

Ko būs ēst un apģērbties.

Vina mājās ķildas daudz nerodas,
Bet ikkatris labprāt mierā dodas,

Un ar ziņu,

Gudrībiņu,
Bauda Dieva svētību.

Labāk visi kopā saldi smejas.
Ne bez ziņas aplam plosās, rejas;

Miers dod maizi.

Dumpis raizi,

Skaušana dod trūkumu.

No tiem. kur tie lāsti vienmēr rodas

Jauka laime allaž tālu dodas;
Posts un bēdas

Un sirdsēdas

Vārdzina ienaidību.

Rīta dziesma.

Meld.: Ziedi, vijolīte!

Raug' kā saulīf jauki
Man no miega sauc;

lespirgušus spēkus
Drīz pie darba trauc.

Dieviņš, kas So nakti

Par man turējs vakti.
Dos ir darbos man

Savu palīg' gan.

Manas čaklas rokas

Ņem ar priecību
Darbinu bez mokas.
No kā laimību
Sirds ar prieku gaida;
Lai to sliņķi baida

Darba rūpēšan':

Man tīk strādāšan'.

Kad tik darba biedri

Ir uzticīgi.
Kam līdz manim sviedri

Rādās pilnīgi:

Tad jau labi klājas.
Gods un laime krājas.

Trūkums, bēdas ar

Drīz ne piekļūt var.

Tie, kas čakli strada.

Un ar gudrību
Visās lietās gādā.
Ciena taisnību;

Tie nemanīs postu.

Bet iekš miera ostu

levadīti kļūs.
Allaž laime bus.



Dažs šo nakti gājis

Savā kārībā,

Sevim kaunu krājis;
Viņa cerība
Ir vien posts un bēdas,
Nemiers un sirdsēdas.

Pasarg', augstais Dievs,
Man par tādu ties'!

Lai viss, ko es daru

Savās lietiņās,
Notīk, ka es varu

Visās vietiņās

Palikt drošs bez bēdas.

Jebšu uz man ēdas

Daži skauģi gan.

Tie nepāris man.

Lai pēc blēņu lietām

Es netīkoju,
Bet iekš tādām vietām

Dzīvot meklēju,

Kur tā taisna draudzīb'

Mīt, kam īsta mīlīb'

Allaž aktru brīd'
Skaidr' un jauki spīd.

Kad es visu daru,

Kas man pieklājas.

Ko es darīt varu:

Tad nebēdājas

Sirsniņa nenieka,

Bet pie īsta prieka
Turas, skauģiem trac.
Prieks mans draugs un rads.

Mīlestības dziesma.

Meld.: Kā vārīgs kārums miegu gaid'.

Ak,kā taspirmaismīlīgs vārds,
Ko dzirdēju no tevis,

Bij ļoti manai sirdij gārds!

Es turu to iekš sevis

Vēl tagad, kā tu dzirdi,

Ar priecību;
Tas pilda manu sirdi

Ar īstu mīlību.

Un skubina man mīlēt tev

Ar uzticīgu prātu.

Ne pārgalvīgi vilkties sev.
Un pamest pēc atstātu.

Pie tevis man jo saldi

Tik kavēties.

Kā tur, kur pilni galdi

Ir. gārdi mieloties.

Jaskaugi gribmūs mīiību

Ar savas blēņu skolas

Izdeldēt, un mūs' priecību
Ar bēdām pārmīt solās;

Mumspaliekprieks, betviņiem
Krīt skumība;

Mums saule spīd, un viņi

Sev aizslēdz tumsībā.

Kam šaubījies tad, trakulīt.
Dod mututiņu saldu!

Lai šķiet mums gan tā pasaulīt

Celt priekšā žultes galdu:
Tie nesavīst iekš kauna.

Kas mīlību

Tur, bet izbēg no ļauna

Un bauda priecību.

Tā mīlība, kas tagadmūs

Sedz. mūsu sirdīs taisa

To saiti, kas tik cieta būs,

Ko neviens rauj, nei raisa.

Kad nāvē šķirti kļūsim,

Tad mūžībā

Mēs atkal draugi būsim

Nebeigtā mīlībā.

Kad vecums nāk. tad skai-

stums gan

Novītīs mums palēni.

Tik labi tev, kā arī man:

Tomēr šo goda kroni.
No augsta Dieva dotu

Mēs domājam
Sev paliekamu rotu,

Kāmēr še dzīvojam.
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Kad godam uzticīga sirds

Pret draugu draugam rodas.
Lai būt jo karsta bēdu pirts,
Tiem mīlība nezūdās.

Tie sniedz viens otram rokas

Labprātīgi
Caur to zūd dažas mokas,
Tie dzīvo priecīgi.

Mīlestības dziesma.

Meld.: Jau laiks ir klat dot labu nakti.

Tu man no augstā Dieva dota.
Šās pasaul's prieks un cerība!
Man patīk visa tava rota.
Tev mīlēt ir man priecība.

Lai kungi sēž pie vīna galda.

Man tava saldā mutīte

lekš mīlības ir daudz jo salda,

Tu zelta dārgā puķīte!

Lai negausis pēc naudas maka
Uz tirgu tirgiem steigdams skrien;
Mēs neesam to pūķu slakas,

Kas mantas kāro nakt' un dien.

Lai plītnieks krogā muld caur nakti,

Lai kliedz, kā mežā strēlenieks.

Ar citiem žūpiem tura jakti.
Lai posta sev' tas negādnieks!

Es labāk pie tev' saldi dusu,

Tev' mīlestībā

No visām briesmām mierā klusu,

Un rītā labi iespirdzies.
Pie darba čaklas rokas lieku.

Un Dievu lūgdams strādāju;
Tad laimi gaidu drošs ar prieku.
Kad visur gudri gādāju.

Jo vīrs caur gudru gādāšanu

Top nosaukts sievas galvinieks;

Bet tas, kas ciena plītēšanu.
Ir pret tās briesmīgs naidinieks.

Tāds negādnieks sev pašu laupa,

Un tos, ko bij tam apgādāt,

Tiem ne ko gādā. nei ar taupa:

No tā sirds māca nodziedāt:

Lai es nelīdzinos ar tādu,

Nei mācos viua amatā;

Tāds līdzināms ar ērkšķu stādu.

Ko labs vīrs necieš žogmalā.
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Kamēr šis manas rokas strādās.

Un asins miesās ritinās.

Kamēr mans prātiiļš gudri gādās.
Sirds mīlēs tev' un apcienās.

Oan savu sirdi es nevaru

Kā grāmatu tev priekšā likt;
Tomēr, kad godam visu daru.

Ko zinu, kas tev var patikt,
Tad domāju: Tu mana būsi.

Un ar man' tā, kā pieklājas.
lekš goda savienota kļūsi,
Lai gan dažs skauģis žēlojas.

Bet klausi, ko es lūdzos tevis,
Kas spēku dod iekš mīlības,
Tīk man tev apkampt, spiest pie sevis.

Kad dzīvo tu iekš godības.

Tu proti gan, ko tagad saku;

Klaus', mīļākā, tev laime būs;

Kas priecājas uz naudas maku.
Tā drīz no goda šķirta kļūs.

Lai ir man ar gan maz pie rokas,

Kad godīgs draugs apmīļo man;

Lai skauģis dar' pats sevim mokas:

Es priecājos: man Dievs un gan!
Lai mūžam tik sev mantu taupa
Man augstais Dievs par laimību;
Ka cits kāds skaudnieks to nelaupa.
Nei nāve man par skumjību.

Uz savu teva zemi Kurzemi.

Meld.: Es blieķu dārza biju.

Ak, Kurzeme, kā jauki
Ar 1 Heva svētību

Zied tavas pļavas, lauki!

Skat' to ar priecību!
Tev debess saule silda

Un lietus slacina,
Ar augļiem tā piepilda

Un mūs iepriecina.

Tu necel kara briesmas,
Bet, mieru kopdama,

Sataisi jaukas dziesmas.
Un līksma būdama

Liec skanēt visas malas.

Ak, mīļā Kurzeme!

No tevim laime dalās

Ir tāli svešzemē.

Ak, mīļi kurzemnieki.

Kam laimi Dievs piešķir,
Ciek saldi jūsu prieki
Pie kupliem laukiem ir!

Tā zāle pļavās uzaug

Un laukos labība;

Ikkatram, kad to ieraug.
Nāk sirdī priecība.
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Tās pilnās pļavas uzsauc

Jau pļaujams laiks ir klāt;

Ir lauciņš saka: patrauc!

Viss skubina to prāt'.
Jau ikviens čaklas rokas

Pie sava darba griež.

Un nebēdā tās mokas,

Kad saule karsti spiež.

Tas gans līdz lopu baru
.

Ar jaukām dziesmām iet.

To vis' apdomāj's varu

Es priecāties un smiet.

Lai Dievs jo projām gādā

Vēl mier' un laimi tev!
Lai ikviens čakli strādā,
Un godā turas sev!

Lai mīļobrāli brāļus
No sirds uzticīgi.
Ir svešiniekus tāļus,

Kā brāļus sirsnīgi!
Lai pilsētās un ciemā

Zied visur laimība!
Tad vasarās un ziemās
Atskanēs līksmība.

Lai ļaudis kungiem strādā.

Kā godam pieklājas,
Un allaž par to gādā.
Ka kungiem laimējas.
Lai kungi ļaudis taupa
Jn dzīvo sātīgi.

Ne aplam dzen un laupa.
Tad kļūs tie svētīgi.

Lai mācītāji strādā

Pie skolas amata;

Lai ļaudis tos apgādā,
Kā tiesa vēlēta.
Lai puiš' un zeltēnītes

lekš god' un mīlības

Zied tā kā magonītes

Upsā! iekš laimības!

Lai nama tēvs ar saimi.

Vīrs, siev' un bērniņi,
Ikkatris bauda laimi

Lai mīlas kaimiņi.
Tad būs tavs gods un slava

Priekš visiem salds un jauks.
Kā kāda medus drava.

Kā. kuplis kviešu lauks.

„Šos vārdus beidzot, Indriķis uz mani, kas to dziesmu pēc
viņa vārdiem norakstīju, sacīja: „Bet nu man arīdzan ar kur-

zemniekiem magķemt jārājas!" Un to sacījis, dziedāja viņš

vēl, kā tūdaļ lasīsiet."

(Elverfelda piezīme 1806. g. izdevumā.)

Bet to jūs slikti darāt.

Ka nāk jūs' prātam grūt,
To uzņemt, caur ko varat

Jus jaukā laimē kļūt.
Jums ķeizars sūta vēsti

.

Caur karstu mīlību.

Lai ikviens sirdī dēstī
To svētu gudrību.

Jau pat daudz naudas sola.
Sirds būdams žēlīgs tas.
Lai top uzcelta skola

Pie katras baznīcas.

Ka bērni nevien lasīt,
Bet rakstīt, rēķināt
Tur mācās; un ja prasīt
Liek no jums dalu klāt:

Tad žēl jums kādu graši

Priekš bērnu laimes mest!

Jūs neprotat, neprāši,

Ciek tas var augļu nest.

Jūs' izrunu gan protu:

Kas strādās darbiņus.

Kad bērnus skolā dotu?

Kas ganīs lopiņus?

Ja jūs ar darbiem sūdzat.

Tad man jau smiekli nāk.

Vai dažu gan neredzat.

Kas lasīt, rakstīt māk,
_

Un tiešām darbus strādā.
Un vēl jo pilnīgi,

_

Un labi par sev gada.
Saprazdams prātīgi.
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Jūs' vainas vis' izsacīt,
Man negribas jūs rāt;

Bet labāk acis slacīj
Par jūsu tumšu prāt!

Bet gan tas labi būtu,

Ja jūs jo gudrāki
Pie visām lietām kļūtut;
Tad ietu labāki.

Mīlestības dziesma.

No Indriķa paša izdomātā meldija.

Kādu saldu mututiuu,

Mana meitenīte!

Dod man tā kā medutiuu,
Ak tu, zeltēnīte!

Skauģi skat' ar skumju prātu,

Žēlumā grib pušu plīst;

Kad redz to pie manim klātu.
Asaras tiem lītin līst.

Vai gan kur atrastu

Citu kādu mīļāku? :,:

Princis gan uz tēva godu
Ar simts priekiem gaida,
Grēcnieks drīz izspriežam sodu.

Ko daudz strāpes baida.

Bet man vairāk prātā viņa .

Stāv ar lielu priecību:
Kā no debess svēta zina
Uzsauc: ciena mīlību!

Vai gan kur atrastu

Citu kādu mīļāku? :,:

Lai cits mūziķus apcienā.

Stabules un ziņģes.

Caur ko patīk lustes diena,

Mūsu kājām spriņģes.

Viņas balss ar jaukām dzies-

mām

Sirdī"man daudz jaukāks ir!

Lai tik Dievs bez visām bries-

mām

Laimīgi to man piešķir!
Vai gan kur atrastu

Citu kādu mīļāku? :,:

Lai gan daži draugi rodas

Mīļi, taču vina

Ir tā, uz ko vairāk dodas
Mana cerībiņa.

Ja kam būtu sirds tik ļauna,

Kavēt mūsu mīlību:
Lai pats savīstu iekš kauna

Ciezdams sirdī skumjību.

Vai gan kur atrastu

Citu kādu mīļāku? :,:

Kad jau saule zemē dodas.
Dienas darbiņš beidzas:
Tad ikviens uz mājām dodas.

Saldā dusā steidzas.

Tā tad, kur ar man' satiekas.

Sniedz man saldu mutīti;

Jā, simts debešķīgas priekas

Zeļ man ar to puķīti.

Vai gan kur atrastu

Citu kādu mīļāku? :,:

Lustes dziesma.

Meld.: Lustīgs pats pie sevis.

Minam prieka pēdās.

Brāli, lai zūd bēdas.

Lai zel līksmība!

Jauniem lustes klājas.

Laukā tā, kā mājās
Prieks un līksmība.

Lai prieks pie mums mājo.

Bēdas tos novājo.

Kam riebj lustēšan'.

Un kas par mūs' ziņģēm,
Gavilēm un sprinģēm
Tura dusmošan'.
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Labāk dančus griežam.

Nekā kaktā spiežam.
Blēņu jaktes dzīt;

Par ko kauns pēc rodas

Bēdas uz mums dodas
Un sirds skumjās mīt.

Jaukas ziņģes arī

Labāk cienīt vari:
Tās daudz labākas.
Nekā mauku dziesmas.

Kuras klausot briesmas

Nāk iekš godības.

Mīlestības dziesma.

īpaša meldijā, ko pats Indriķis izdomājis.

Skat, kā puķes dārzā zeļ, :,

' •mv in smaršu ceļ, :,:

i iešām it patiesi tā

la ar manā sirdī stā;

Tā. tā, tā vien man

h par visiem mīļa gan!

Tt \' un māti klājās gan, :,:

No sirds cienā turēt man, :,:
Taču to daudz mīļāki

v;)Aumpju un drošāki.

"*T'üTr Ta, tā vien man

ir par visiem mīļa gan!

: Brāļi, māsas, draugi ar, :.:

Ko vien sirds apcienīt var, :.:

Mīļi, bet ne tā kā tā

Dziļi manā sirdī stā.

Tā, tā, tā vien man

Ir pār visiem mīļa gan!

Lai tad simtīm skauģu būt, :.

Tie var visi kaunā kļūt; :,:

Mēs no diviem esam viens.

Mūs neatšķirs it neviens.

Tā, tā, tā vien man

Ir pār visiem mīļa gan!

Vakara dziesma.

Meld.: Nakts un klusums apkārt man

Saule jau no mums aiziet.

Klusais mēness sākdams smiet

r zvaigžņu pulciņu

Sta s ā savu celiņu.

Tomērpasaul' tumša kļūs.
Un ikkatram dusēt būs,
Kas ir dienu strādājis.
Savu maizi gādājis.

Strādnieks dienas darbu

beidz,
Un pie saldas dusas steidz,
Vīrs ar sievu saldi dus',
Bērniņš šūpulītī kluss.

Ir man klājas dusēšan'
Un pēc darbiem atspirgšan';
Miega pilnas actiņas
Rahda man uz gultiņas; .

Kur pēc dzīves grūtumu
Es caur dusas vieglumu

Salda miega atspirgšu,

:Jaunu spēku dabūšu.

Dažam dūi.iu pēles spiež,

Kam sirds kādu vainu spriež;

Bet man rupjas cisiņas

Mīkstas ir iekš gultiņas.

Kad es godam strādājis,

Visas lietas gādājis.

Taisni tā, kā pieklājas:

Tad sirds neko baiļojas;

Bet ir darbos priecīga

Un pie dusas mierīga.

Kas neatstāj taisnības,

Tam nekad trūkst laimības.

Ja kas grib man miegu
skaust,

Likt ar kādām kaitēm grauzt:

Lai pats miegā kavēts top.
Ka man skādēt neattop.
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Visas manas lietiņas

Stāv iekš Dieva rociņas;
Mana mies' un dvēselīt'.

Es un mana zeltenīt!

Viņš zin, ko es vēlēju.

Labāk, nekā domāju;
Kas man labs un derīgs būs.
Tas man no tā piešķirts kļūs.

Še izbeidzas 1806. g. izdevums. Talak seko Indriķa dzies-

mas chronoloģiskā kārtībā, skatoties pēc to klajā nākšanas.

Oda uz Tiizītes mieru.

Neredzīgā Indriķa dziesmas bij tikko iznākušas, kad notikumi valsts i
dzīvē deva iemeslu jaunai dzejošanai. Runa ir par Tiizītes mieru, k"

1884. g. Latv. Avīzes raksturo šādā kārtā:

~Miers, kuru Indriķis savā „miera slavas dziesmā" apsveic, bija miera

derība, kas 25. jūnijā 1807. g. Tilzītē starp Napoleonu I. un ķeizaru Alek-

sandru I. tika norunāta uz plosta Nemanas upē. kur šie abi varenie vald-

nieki sanāca kopā. īsi priekš tam bija briesmīgs, loti asinaiņš karš plo-

sījies starp Franciju un Krieviju — Prūsiju, kuras abas bija savienoju-

šās pret šo, un kas beidzās ar nejauko kautiņu pie Frīdlandes (14. jūnijā

1807. g.). Šis briesmīgais karš tā tad plosījās it tuvu pie Kurzemes ro-

bežām, caur kuru toreiz bez mitēšanās kara pulki gāja un nāca, un kas

tikai pa mata galam nepalika par kara placi, kur šie briesmīgie kautiņi .
būtu notikuši, pie kam asinis straumēm plūda un slacināja samītās pļavas

un druvas. Tas, ka šīs briesmas tika novērstas caur Tilzītes miera de-

rību, akurāt ir, kas Indriķa sirdi un prātu pildīja ar pateicību un slavu

pret to Kungu visu kungu, Ķēniņu visu ķēniņu, un ko viņš savā dziesmā

apdzied, tā iesākdams":

Gods Dievam tagadiņ!
Gods Dievam allažiņ!

Gods Dievam, kas mūs tau-

pījis.
Ka karš mus nav aplaupījis!
Mēs varam nu ar priecību
Teikt Dieva kunga mīlību,
Ka viņa miers mums dzīvo

klāt,

Un nodziedat ar līksmu prat':
Salds un jauks ir miers.

Salds un jauks ir miers.

Salds un jauks ir miers.

Tas miers, ko Dievs mums

dod!

Kad jau uz galu rādījās

Ar mums un mūsu dzīvības.

Ar mums un mūsu laimību.

Jau dažkārt sirds ar skumību,

Uebersetzung.

Herr üott, Lob sei dir heut!

Herr Gott, zu aller Zeit!

Preis dir, o Gott! uns schonte.-t ĪTnT j

Kein Krieg ertödtet unsre Ruh.

Wir können nun mit frohem Muth

Ilm preisen, der uns Gutes thut.

Sein Friede nunmehr bei ums wohnt, j
Singt froh, er hört's, der ob uns

thf'nfit:

Süß ist uns die Ruh

Süß ist uns die Ruh

Süß ist uns die Ruh

Des Friedens, den Gott schenkt.

Als schon das Ziel sich nahete.

Uns, unsenn Leben drohete.

Uns, unsenn Glücke allzumal; - a

Da litt das Herz des Kummers Qual,

Oft zittert' es ob der Gefahr.
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Satricināta bēdājas;
Bet Dievs pār mumsapžēlojas,
Un palīgā drīz steidzēs klāt.

Lai dziedam tad ar līksmu

prat':
Salds un jauks ir miers.

(Eben so wiederholt, wie im

vorigen).

Gan daža zeme postīta
Un briesmīgi aplaupīta,

Kur ne kas tagad redzams cits.

Kā zeme vien! —
Ak cilvēks

tic,

Tās briesmas lēt' ne pārciest

var,

Ko karš, tas elles zvērs, pa-

dar.

rr tad tev Dieva miers vēl

klāt.

Tad dziedi drošs ar līksmu

prāt':

Salds un jauks ir miers.

(Abermals wiederholt).

Ak dod jo proiām žēlīgs

Tēvs!

Ka tava miera mītam mes!

Dod mūsu pēcnākamiem ar.

Ka tie iekš miera dzīvot var!

Tā pasaul maz var mieru dot.
Bet tu vien mums to iedot

prot';

Tāpēc mēs tevi pielūdzam.
Un tev par mieru pateicam.

Ak, velc mūs' sirds pie tevis

klāt.

Lai darām allaž tavu prat'!

Lai kēnini un ķeizari

Virs zemes dzīvo mierīgi;
Lai katris savu valsti kop.
Nedz asinskārīgs prātā top;
Lai piemin laužu vērtību.

Kas zūd caur kara briesmību.

Jo tiešam viņu dusmība

Ir nāves bedre saucama

Bet kad tie sirdī mieru tur.

Tad prieks un laime zied visur.

Doch Gott erbarmt sich offenbar,

Er kommt, ein Retter, eilet schnell:

Drum singt — es schalle weit und

hell:

Süß ist uns die Ruh u. s. w. (wie im

vorigen wiederholt).

Schon manches Land verwüstet

ward,

Geplündert jämmerlich und hart,

Wo jetzt, so weit das Auge reicht.

Nur kahler Boden. — Mensch, es

gleicht

Den Jammerzcenen nichts, die da,

Wo Krieg, den Höllensohn, man sah.

Wenn dich nun Gottes Friede decki.

Stimmt singend ein, zur Freud' er-

weckt:

Süß ist uns die Ruh' u. s. w. (aber-

mals das vorige wiederholt).

Ach gieb uns fürder, lieber Gott!

Den Frieden: Kriegswuth werd' zu

Spott!

Gib unsern Kindern fernster Zeit

Des Friedens Erdenseligkeit!

Die Welt vermag wohl wenig dieß:

Du kannst's: der Glaub' es uns ver-

hieß.

Drum beten wir dich kindlich an,

Das Herz dich nicht gnug preisen kann.

Ach lenke unser Herz zu dir,

Daß wir dir folgen für und für!

Laß Kaiser, Gott! laß Könige

Drob halten, daß der Fried' besteh.

Laß ihrer Staaten Wohl sie bau'n,

Dem Blutdurst nicht ihr Herz ver-

trau'n;

Laß sie bedenken Menschenwerth.

Er schwindet unterFeu'r und Schwert.

Ihr Zorn, gewiß die Todesgruft

Ist er, wenn er durchrast die Luft.

Doch wenn ihr Herz den Frieden

liebt.

Dann blüht uns Wohlsein ungetrübt.

Besonders, gütger Gott! wir fleh'n

Zu dir, laß unser Reich bestehn.
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Bet īpaši, sirdsžēlīgs Tēvs!

Par savu valsti lūdzam mēs.

Mūs augstu valdītāju tev

Pavēlam, turi to pie sev;

Tavs gars lai viņa sirdī krīt.

Tavs dievīgs prāts iekš tā lai

mīt;
Pēc tava prāta vadi to.

Un bagātīgi aplaimo
Uz ciltu ciltīm, žēlīgs Dievs!
Jel tam par Tēvu parādies!

Lai citu tautu ķēniņi.

Kā uzticīgi kaimiņi.
Tam labprātīgi pretī iet;
Ak dod tiem kopā saldi smiet.
Ne ķildoties un karu celt;
Liec mums to zelta mieru zelt
Un kas mums mieru laupīt

šķiet.
Lai pats caur postu bojā iet.

Mēs visai tev pavēlamies,
Ar mies' un dvēsli, mīļais

Dievs!

Dod klausīgus pavalstnieku*
Nomaitā tos nebēdniekus;
Lai neviens domā to, nedz dar

Kas ķeizaram būt pretī var.

Bet lai ar katris pie tā klāt.

Ak Dievs! apcienā tavu prāf
Gan ķeizars visiem cienījams;

Un kā labs tēvs apmīļojams
Bet vairāk tu jau laicīgi.
Ak Dievs! tu paliec mūžīgi.

Mūs zcmeskungus svētī ar.

Dod, ka tie laimē dzīvotvar.

Dod svētu prāt un gudrību,

Kas ciena tev un taisnību;

Ka tie mūs' brāļu draudzību

Ar pastāvīgu mīlību

lekš visām vietām valda tā,

Kā tavā vārdā rakstīts stā.

Lai paliek mūsu Kurzeme,

Dievs! tava mīļa zemīte!
Amen.

Befohlen sei Er deiner Hut,

Der güt'ge Kaiser, fromm sein Muth;

Dein Geist regiere seinen Geist,

Dein Sinn, der lauter Gutes heißt;

Nacli deinem Willen leite ihn,

Laß Heil und Wohlsein stets ihm

blühn;

In späten Enkeln, Gütigster!

Ihm Ehre! Vater sei ihm, Herr!

Ihm seien fremde Könige

Als Nachbarn Freunde, trauliche;

Ihm gegnend mit Aufrichtigkeit;

Verein' sie holde Fröhlichkeit;

Nicht soll sie Zwist zum Krieg' ent-

zwei'n,

Der goldne Friede sol uns sein:

Und wer den Frieden stören will,

Ihn treff des Elends letztes Ziel!

Wir trauen dir, Herr unser Gott!

Mit Leib un See!' bis in den Tod!

Gieb Unterthanen Folgsamkeit.

Bestraf die Pflichtvergessenheit;

Laß niemand tichten, noch begeh'n,

'Dem Kaiser je zu wiederstehn.

Laß aber jedermann dabei

Thun, was dir Gott! gefällig sei

Wohl ist, den Kaiser ehren, Pflicht,

Wer liebt den guten Vater nicht?

Doch mehr noch dich — in flieh'nder

Zc:t,

0 Gott! du bleibst in Ewigkeit.

Auch unsre Gutsherrn seegne, Gott!

Beglück, ihr Leben, wend ab Noth;

Gieb heilgen Sinn und weisen Geist,

Der Gott und Recht sich folgsam

weist;

Daß unsre Brüder allzumal

Sich freu'n der Liebe ohne Zahl

Der guten Herrn, daß wie's das Wort

Des Herrn gebeut, sie walten fort.

Dein liebes Ländchen stets genannt,

0 Gott! sei unser Vaterland! Amen.



55

Uz Elizabetes Aleksandrovnas miršanu.

Aleksandra 1. meitai Elizabetei nomirstot, Indriķis sacer dziesmu, ko

Elverfelds ar vācu tulkojumu ievieto iekš „Neue wöchentliche Unterhal-

tungen" 1808. g.

Kā tēvs un māte priecīgi.
Kad tiem izdodas laimīgi
Pie bērnu audzēšanas!
Tie skubinās vienprātīgi.
Apgādāt visu pilnīgi

Pie viņu labklāšanas.

Bet kad tiem savi bērni

mirst,
Tad abiem asariņas birst.
Bez prieka tie apkampjas

Viens otru nu nožēlojas.
Ka tas, par ko sirds piecājās
Vairs priekšā tiem nesmējās.

Tā ar mūs' cienīgs zemes

tēvs

lekš kura valstes esam mēs.
Ar savu draugu gauda.
Tiem visa pilnība gan ir,
Tomēr tiem bēdas Dievs pie-

šķir.
Kad skumji ja norauda.

Ikdienas tiem, ka šķietot
man

Daudz prieka mūziķi atskan.
Un skatīšanas spēles.
Tos visi ciena milici.
Tiem godu atnes pilnīgi
Tos slavē visas mēles.

Tomēr sirds dziļi bēdās mīt.
Kad tas iekš nāves rokām krīt,
Kas sirdī dārgs tiem bija.
Tas jaunas princess godība
Drīz tapa trūdēs skumjībā;
Ta prieks ar bēdām mija.

Ak Dievs! Tu mūžīgs val-

dinieks,
No ka mums bēdas nāk un

prieks.
Tu spej to darīt lēti,
lespirdzināt novārgušus,

I Übersetzung.

Wie froh sind Vater, Mutter, wann

Es ihrem Wunsch gelingen kann

Die Kinder zu erziehen!

Einmiithig muntern beyde sich.

Für sie zu sorgen stetiglieh,

Auf daß sie grünen, blühen.

Doch wenn die Kindlein sterben hin,

Da thränt das Auge, trau'rt der Sinn,

Und freudenlos umschlingen

Sich beyde dann, und jammern sehr,

Nicht lächelt ihnen freundlich mehr,

Um den sie trostlos ringen.

So unser Landesvater nun,

In dessen Schutz wir sicher ruhn,

Er und die Mutter klagen.

Wohl haben alles sie vollauf.

Doch Leid umhüllet Ihren Lauf,

In Thränen Sie es tragen.

Wohl täglich, deucht mir. Saiten-

spiel

Und frohe Lieder tönen viel

Um Sie, und Schauspiel winken.

Sie liebt und ehret jedermann,

Sie preiset, was nur sprechen kann,

Des Dankes Thränen blinken.

Doch tief im Herzen wühlt der

Gram,

Als Ihnen das der Tod entnahm.

Was Ihrer Seele theuer.

Der Glanz der jungen Grossfürstin

Erstirbt, und Trauer füllt den Sinn,

Leid folgt der Freudenfeyer.

O Gott! Du ewiger Regent,

Der Leiden schickt, und Freuden

gönnt.

Du kannst's
— es muß geschehen;

Kannst heben die Gebeugeten,



Un iepriecat noskumušus;

Tāpēc mēs lūdzam svēti:

Mūs augstu kungu ķeizaru,

Ar vārdu Aleksandaru

No jauna priekā stādi.

Tam tavu Dieva svētību

Un tavu tēva mīlību

Labprātīgi parādi.

Kaut mums tā vēsts atska-

nētu,

Kā tas sev dēlu skūpstītu.

Kas tev par godu augtu!

Uzaudzis savu laimību

Un tēv' un mātes priecību
Ar godu meklēt trauktu!

Mēs lūdzam tevi sirsnīgi.
Dievs Kungs! paklausi žēlīgi.
Dod, ka tas prieks notiktu.

Par labu mūsu valdniekam

Un visiem mums, kas klau-

sām tam.

Un pastāvīgs paliktu!

Erfreuen die Bekümmerten;

Drum gieb, um was wir flehen:

Dem großen Kaiser, unsenn Herrn,

Deß Nam' uns theuer, nah und fern,

Ach, schenk' Ihm neue Freuden!

Dein Gottessegen auf Ihm ruh',

Wend' deine Vaterhuld Ihm zu.

Sey hold Ihm nach dem Leiden.

ü hörten wir den Freudenton:

Der Kaiser küsset einen Sohn,

Der Dir zur Ehre lebte!

Der einst erwachsen wahres Glück,

Und seiner Altern Freudenblick

Zu fördern redlich strebte!

Wir flehn zu Dir herzinniglich,

Herr Gott! erhöre gnädiglieh,

Gieb, daß die Freud' uns werde,

Zum Segen unsenn grossen Herrn,

Und allen, die ihn ehren gern.

Und daß sie bleib' der Erde!

No „Veca un Jauna Laika grāmatas uz to 1817 tu gadu'.

Tai cienīgai Kurzemes

Bībeles sadraudzešanai goda dziesma

no tā neredzīga Indriķa, Apriķos.

Ar augstu slav un pateikšanu
Es pieminu it priecīgi

To Bībeles sadraudzēšanu.

Un lūdzu Dievu sirsnīgi:
Tēvs! liec šo darbu godāzelt

Un pastāvīgus augļus celt.

Dod, ka caur to tā debess
saime

Jo lielos pulkos vairotos.

Dod, ka tiem gods un svēta

laime

Šeit un tur mūžam gadītos!

Kas labas sirdis rādījši
Un uz to naudas metuši.

Tu gribi tos, ak Debess

Tētīt!
Uz ciltu ciltīm bagāti
Ar tavām mīļāmrokām svētīt.
Likt labi klāties pilnīgi.

Kas tavu vārdu pacilā

Un taviem bērniem izdala.

Patiesi tie no tava dara.

Sirdsmīļais Dievs! piepildīti
Šo mīlestības darbu dara

Un taps no tevis svētīti.

Allēlujā! Gods tevim Dievs!

Gods tiem, kas mīlē tev paties!
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Šeit mēs gan mazu pateicību
Tām mīļām sirdīm spējām dot

Bet tur caur tavu žēlastību

Kur tu mūs liksi apskaidrot.
Mēs tos jo pilnām slavēsim.

Kad tavā priekšā noiesim.

Nu beidzot, Amen, saku

klātu.

Paklausi, tēvs, sirdsželīgais.

Uzlūko tos ar labu prātu.

Ceļ laimē šeitan laicīgi.

Un pēc tur debessvalstībā

Līdz eņģelīšiem godībā.

Elverfeldam nomirstot, Indriķis savu labvēli izvada ar se-

košu sacerējumu:

Žēluma un lūgšanas dziesma, ko neredzīgs Indriķis savam

nelaiķa mācītājam un draugam. Kārtam Ootartam Elverfeld,

par godu un pieminu uz viņa bērēm izdomājis un visu radu un

aicinātu viešu priekša jauki nodziedājis ir.

Meld.: Dievs, mīļais tevs, mans radītājs.

Ak, ak! mans mīļais tēvs,
vēl skan

No manas sirds jumspateikšan'
Par visu labu darīšan'

Un mīlīgu apgādāšan'

Ko jūsu sirds man' rādīja.
Kas man kā bērnu mīlēja.

Man vārdi trūkst, to izrunāt

Un jūs, kā klājās, godināt.

Bet Dievs gan visu labāk zin.
Ko maz tik mūsu sirds piemin.
Mūs'draugi ar', kas pazīst mūs,
Gan zin, kāds tēvs man

bijāt jūs.

Mans miesīgs tēvs ir mazu

gan
Caur navi šķirdams atstaj's

man.

Ne ar no vina gājuma.
Kas ir iekš mana padoma.
Bet viss, ko es iedzīvojies.
Jus palīgā man laimojies.

Tik ko mans prāts izdomāja.
Jus mīlā roka rakstīja.
Un sūtīja kur pieklājās;
Caurjco man laime vairojās.
Ne butu man tāds palīgs dots.
Tad nebūtu, nei prieks, nei

gods.

Un kas to visu izteikt var,

Ko tēvs pret savu bērnu dar?

Ar vienu vārdu jāizsauc:

Kur var, tas tos aplaimot trauc.

Tā bij tas ar, ar jums un man.

To atzīstu ar pateikšan'.

Nu griezīšos uz Jēzu Krist,

Kas par mums ļāvies krusta

sist.
Uzņemdams mūsu grēku sod:

Un kas iekš sava vārda dod

Mums īstu dzīvīb', debess

priek'.
Kas mūžu mūžam mums paliek.

Ak Jēzu, Kungs tās godības.
Svēts avots pilns no mīlības.

Lai šis mans mīļais Tēvs un

draugs.

Priekš tavām acīm dārgs un

jauks.
Ir tavā debessvalstībā:

lecel to pilnā laimībā.

Tu piemin tavu solīšan'

Tu, uzņem, ko tas darījs man,

Itkā tas tev būt' darījis
Un iecel to, kā solījis;
No mazuma iekš pilnības.

lekš tavas prieka valstības.
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Dod, ka šī miesa kapā dus,

Bez visām briesmām viegl un

klus,

Un moda jaunā dieniņā
To pirmā augšāmcelšanā.

Ka otra nāve nevar spēt.

To savos valgos paturēt.

Uzlūko ar sirds žēlīgi.

Ka mīļais pulciņš skumīgi,
Pēc to vēl raud un žēlojas.

Ikkatra sirds gan vēlējas.
Ka tas vēl starp mums dzīvotu

un savējus apgādātu.

Tu mīļais tēvs to bāriņu
Un spēcīgs palīgs atraitņu,

Tos tavāssvētās rokās ņem.

Ko tas ir atstājs uz šo zem:
Un vadi tos pēc skumības

lekš jauka priek' un laimības.

Tavs svētais vaigs lai tiem

atspīd,
Pilns žēlastības katru brīd',
Ka tie uz tev paļaudamies.
Var vienmēr svēti priecāties.

Paklausi mūs, sirdsžēlīgs tēvs.
Ko tavi bērni lūdzam mēs.

Par šo „žēluma un lūgšanas" dziesmu Tukuma mācītājs Kārlis Elver-

felds jun. raksta: „Agri rītā bij dabas dziesminieks, neredzīgais Indriķis,

pie zārka nodziedājis šo iespiesto dziesmu un atkārtoja to arī vēlāk mācī-

tāja mājā, pirms sēru sapulce devās uz baznīcu, iegūdams vispārēju pie-

krišanu no visiem klātesošiem, tiklab no sava laipnā dzimtskunga (Guts-

herrn), viņa ekselences, zemes pārvaldnieka un apriņķa virskungl
(Oberhauptmanns), bruņinieka f. Korfa, Apriķu un Ziemupes muižu dzimts-

kunga, kā arī no visiem citiem klātesošiem mācītāju kungiem un visiem

citiem dalībniekiem."

Brīvkungs f. Šlipenbachs gādāja par to, ka Indriķa vārds un talants

tika pazīstami arī augstākā sabiedrībā. Šai nolūkā viņš izdod 'īpašu

lapu, kas pasniedz Indriķa dziesmu ģenerālgubernatora Pauluči jubilejas

gadījumā. Dziesmai pielikts vācu tulkojums un dots šāds svinīgs virs-

raksts:

Seiner F/laucht, dem Herrn Generalgouveneur,

Marquis Paulvcci,
am Tage Dessen hoher Amtsfeyer.

Lied des blinden lettischen Naturdichters Indrick aus Appri-
cken, im Ausdruck der Gefühle seines Volks gesungen, und

übersetzt vom Freyherrn von Schlippenbach.

Mitau, 1820.

Gedruckt bey Johann Friedrich Steffenhagen und Sohn.

Lai tā mīļā dieniņa
Paliek mūžam svēta.

Kurā mums šī laimiņa
Tapa novēlēta;
Kurā Dievs jūs licis celt
Mums par galvinieku.

Ka caur jums mēs varam smelt

Dažu saldu prieku.

Ewig hochgefeyert sey,

Dieser Tag voll Segen,

Brachte er doch Glück so neu

Freundlich uns entgegen.

Gab der Tag die Würde Dir.

Die Dir Gott beschieden,

Und aus dieser schöpften wir

Süsses Glück und Frieden.
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Mums iekš dzimtas būšanas

Ar gan labi klājās;

Bet tomēr uz brīvības

Katram prieki krājās. —

Mūsu cienīg' kungiem gan

Salda pateikšana
Par to dažkārt ausīs skan,
Itkā zvanīt zvana.

Kaut mūs' augstamķeizaram
Viss tas zināms kļūtu.
Un mūs' mīļam lielkungam!

Tas tiem prieks ar būtu.

Ka to darbs un gādāšan'
Laimīgi izdodas,
Un ar prieku pateikšan'

No daudz sirdīm rotās.

Daudz līdz man sauc mīlīgi:
General gubernēr tētīt.

Mēs jūs vēlam mūžīgi

Augstam Dievam svētīt.

Caur jūs' rokām top paties'

Mums viss labums dalīts,

Viss, ko ķeizers apņēmies,

Kļūst no jums izdarīts.

Kaut no viņ' puss Dīn' upes

Jel viens putnis skrietu.
Kas to, ko še dziedu es,

Tikuši sakrātu.
Un tur čakli nonestu,
Līdz ar zitu slavu.

Jūsu priekšā nomestu,
Itkā medus dravu.

Taču mūsu pateikšan'
Vēl tik vāja būtu.

Kā jūs' labu darīšan'

Maksāt tā ne kļūtu.
Lai to maksā mīļais Dievs,
Un uz ciltu ciltīm

Dodjūs' bērniem laimoties,
Še it tur kļūt svētim.

Zwar es war kein hartes Joch,

Das wir sonst getragen;

Aber süss ist Freyheit doch,

Das wird Jeder sagen.

Unsern edlen Herren Dank,

Die uns mild geleitet,

Töne, wie der Glocke Klang,

Werden laut verbreitet.

Unsers Kaisers edle Brust

Würd' es wohl erfreuen,

Wäre es Ihm nur bewusst,

Wie wir Dank Ihm weihen:

Ihm und unsern edlen Herrn

Muss es Freude bringen,

Herzens-Dank vernimmt man gern.

Und des Werks Gelingen.

Auch wohl giebt's der Stimmen

mehr,

Dass es froh erbebe:

Unser hohe Gouverneur,

Unser Vater lebe!

Was des Kaisers Huld und Macht

Gnädig uns gegeben,

Ward durch seine Hand gebracht,

Heil für's ganze Leben.

Könnte wohl zur Düna hin

Sich ein Vogel schwingen,

Meines Liedes schlichten Sinn

Dort Ihm darzubringen!

Wohl in schön'rer Lieder Klang

Wundersüssem Hallen,

Würde da wohl mein Gesang

(Honig-Körnchen) fallen.

Was der Liebe Dank ersann,

Ist zwar klein und stille,

Doch wohl Niemand lohnen kann

Hoher Thaten Fülle;;

Lohne Gott sie ewiglich

Und der Nachwelt Segen,

Diesen trägt so reich für Dich

Kindes Kind entgegen.
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Kāda dziesma deļ paskubināšanas uz iesākšanu tas brīvības,

ņemta no Latv. Avīzēm, 46. numura 1522. g.

Dziesmu ievadīdamas, Latv. Avīzes raksta:

„No Jelgavas. Tiem avīžu apgādātājiem divi dzesinās ir atsūtītas,

ko tas neredzīgs Indriķis, kas jau tik daudz smukas un jaukas. Lat-

viešu dziesmas ir licis driķēt, tagad par to jaunu brīvestību ir sadomājis;

gan būtu vēlējama lieta bijusi, kad šīs jaunas dziesmiņas, ar kurām tas

godinājums Indriķis mūsu lapiņas ir apšķiņķojis, priekš Miķeliem būtu

avīzēs lasāmas bijušas, bet ir tagad tie avīžu lasītāji viņas ar labpatik-

šanu izlasīs."

Tā neredzīga Indriķa brīvības dziesma. 1822.

Des blinden Indriks Ermunterungslied zur beginnenden

Freiheit.

aus dem Lettischen vom Herrn Propst. Vi Rühl zu Marieribirrg'.
1822.

Nu, mīļi brāli, nu gan mūs

Sāks apkampt pamazām
Tā laime, ko jau daži jūs
Sen vēlat notīkam.

Jo mums šī gada Miķelis

Sauc katram astutam:

Nāks Jurģis, tas tev atraisīs.

Tev bīīs kļūt svabadam.

Un Mārtiņš, tas ikkatram ar

Izvaicā padomu.

Vai vēl pie kunga aprimt var

lekš dzimtu pagastu? -—

Vai grib uz citu vietu iet.

Kamēr tiek brīvība?

Jo katram gan, kā pašam šķiet,

Jāmeklē laimība.
—

Tādēļ tā sirds man rūpējas.
Jūs lūgt un skubināt,
Lai neviens velti priecājas
No dzimtenes atstāt.

Nun, liebe Brüder! ists nicht fern,

bald ist es wirklich da,
das Heil das mancher lang u. gern

im üeiste hoffend sah.

Es ruft in diesem Jahreslauf.

kommt erst st. Michel an:

„George löst die Bande auf.

frey wird der vierte Mann."

Martini fragt dann Jeden aus.

was er zu thun beginnt,

ob er bey seinem Herrn zu Haus

noch Lust zu bleiben find't?

üb ihm vielleicht wo anders hin

zu gehn die Freyheit winkt?

Denn Jeder sucht nach eignem Sinn

'sein Glück, wie ihm es dünkt.

Drum ist mein Herz voll Sorg' m

Euch

und bittet und ermahnt,

daß niemand gar zu schnell entweicht

von seiner Heimat Land.

Ko Sevišķi kāds liktens spiež Wem das Verhängniß es gebeut,

Tas ir gan citādi; dem ist es gut u. Pflicht;

Bet kam tik kārums sirdi griež,wer blinder Sehnsucht nur sichs freut.

Lai aprimst prātīgi. der übereil' sichs nicht.

Uz jauniemputniemskataities. Schaut auf der jungen Vögel Flug,

Kam vēl nav spēka skriet. wen" ihre K raft entsteht,
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Un no tiem pašiem macaities.

Kā grūti tādiem iet.

Kas ir no ligzdas krituši

Vairs nespēj iekšā kļūt,
Tek šurp un turp novārguši;

Kāds labums tiem var būt?

Tā būs ar jums, ja atstāsiet

Drīz pirmu dzīvokli
Un citu drīz nedabūsiet.

Dažs kļūs par vazakli.

Tāpēc es mīļi lūdzu jūs
Ar drošu cerību:

Jums pacietīgi gaidīt būs

Līdz pilnu brīvību. —

Ls pazīstu vēl dažus ar

Mūs' brāļu draudzībai.

Kas dažas tādas lietas dar.

Kas riebjas brīvībai.

Ja tādi nekļūs gudrāki.

Tad tiešām brīvība

Tos spiedīs daudz jo grūtāki,

Kā, dzimta būšana.

Nekurnējiet jūs septiņi.

Kad astots svabads top;

Jo tie nav Dieva bērniņi.

Kas skauģa prātu kopj.

Vai gribat lapām līdzi kļūt,
Kas reizē plaukst un birst? —

Ar cilvēkiem tā nevar būt.

Jauns dzem un vecais mirst.

Tādēļ ir ar tā brīvība

Pēc augstu likumu.

Uz kārtu kārtām dalīta

Caur gudru padomu.

Ja tā kā plūdi uzietu.
Daudz skādes notiktu;

Dažs posta vietā ieskrietu,

Un bojā aizietu.

u. lernt von ihnen ohne Trug,

wie schwer der Anfang geht.

Entfallen sie dem Nest zu früh*

u. können nicht hinauf,

wie traurig wankend enden sie

dann ihren Lebenslauf?

Wer nun von Euch sich übereilt,

der Heimat zu entfliehn,

u ungeduldig nirgends weilt,

muß — bettelnd weiter ziehn.

Darum, Ihr Lieben! bitte ich

und hoffe fest und viel:

Erwartet nur geduldiglieh

der vollen Freyheit Ziel.

Ich kenn* in unsenn Vaterland

ja noch so manchen Wicht,

der alles treibt mit Unverstand;

dem taugt die Freyheit nicht.

üehn die zur Weisheit nicht zu-

rück,

so drückt mit schwerer Kraft,

weit schwerer sie das Freyheit Glück,

als die Leibeigenschaft.

Misgönnt. ihr Andre, nicht mit

Schmerz

Die Freyheit, wen sie trifft:

denn
— wahrer Gotteskinder Herz

ist frey von Neidesgift.

Soll'n wir dem Blatte ähnlich seyn,

das kaum entwikkelt stirbt?

So flüchtig darf ja nimmer seyn,

was schwer der Mensch erwirbt.

Die Freyheit wird nicht übereilt,

so will's die Obrigkeit;

allmählig wird sie ausgetheilt,

damit sie gut gedeiht.

Kam' plötzlich sie, wie eine Fluth,

dann war' sie fürchterlich;

Piens bērniem pirmā uztura;^"^;"^™ 1 ",,bfndiger Wuth

Jo cietu barību
das *> ]k Elend s,cb'

Tiem nedrīkst dot, ka nedara Wie man dem Säugling MiJch nur

Tām miesām giūtību. reicht
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Tāpat mums ar to brīvību 1
Ne visai drīz var laut; —

Daudz spētu gan ar gudrību — 1
Šos zelta augļus pļaut. —

Bet dažs caur lielu ģeķību 1
Sev aplam skādētu

Un tā šo dārgo_ laimību

It ļaunu darītu.

Tiem kokiem pirmāk izšķiļas
Tik mazas lapiņas,

Pēc tie ar ziediem pušķojas.
Tad augļi parādās.

Tā iesākot mums brīvību.
Mazs labums no tās būs;

Bet valkājot ar gudrību,
Tā zeltam līdza kļūs. —

Tik dzīvojiet vienprātīgi.

Un esat mierīgi,

Tad baudīsiet vienaldzīgi
To laimi priecīgi.

Ja tumša prātā trakosiet

Pret augstiem likumiem.

Necienīgus sev darīsiet

Priekš Diev' un cilvēkiem.

Un ja vēl kļūtu zaudāma

Caur to tā brīvība,
Kas tagad katram gaidāma.
Kā zelta laimība, —

Tad bērnu bērni lādētu

Jūs' kapus dusmīgi.
Un pastaros vēl sūdzētu

Par jums nežēlīgi.

Ak brāļi! brāļi! sargaities
No ķildu celšanas.

Un cienīgi sataisaities

Pie jaunas būšanas! —

lekš jaunām sirdīm

To dārgu dāvanu.

Jel gādājiet ciek spēdami
Par skolu kopšanu.

U. andre Nahrung wehrt,

weil schwere Kost nur gar zu leicht

den zarten Bau versehrt:

So sey man auch auf seiner Hut

mit dem, was Freyheit heist.

Dem Weisen ist's ein goldues Gut,

der seine Früchte preist.

Der Thor, der unverständig noch

selbst seinen Schaden fand,

hat oft dieß Glück, so theu'r so hoch,

in Unglück umgewandt.

Wie sich an Bäumen erst enthüllt

der Blätter zartes Grün,

mit Blüthen dann die Krön' sich füllt

u. endlich Früchte glüh'n:

So zeigt die Freyheit Anfangs auch

uns kleinen Vortheil nur;

doch weiterhin, beym weisen Brauch,

glänzt ihre goldne Spur.

Befleissigt nur der Eintracht euch

u. der Zufriedenheit,

so werdet ihr an Segen reich

u an Glückseligkeit.

Wer finstern Geistes frevelhaft

Gesetz uud Ordnung höhnt,

bleibt Gottes Gnade untheilhaft

u. Menschen unversöhnt.

Wird dann durch cures Frevels

Schuld

die Freyheit euch entwandt,

die euch versprach des Kaisers Huld,

als goldnes Unterpfand:

So hört, wie Kind u. Kindeskind

Euch flucht bis in die Gruft,

wie einst, wenn Jeder Urthei find't,

Euch Jeder „Wehe!" ruft.

Ach Brüder, Brüder! seyd be-

dacht,

daß Zwietracht nicht entsteh!

Nehmt Euer neues Wohl in Acht,

das alles würdig geh'!
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Gan rāsies labi kungi ar.

Kas nāks jums palīgā,
Kad redzēs tie, ka katris dar

Ciek spēj, kas vajaga. —

Streut in der Jugend Herz die Saat

der höchsten Wissenschaft!

Zu Schulen helft u. gebet Rath

gern u. gewissenhaft.

Dann reicht auch eure Orrigkeit

zu helfen euch die Hand,

sieht sie, wie Jeder ist bereit

für Volk u. Vaterland.

Tiktai Latv. Avīzes 1822. gada 46. numura. Prāvesta Rühl'a izde-

vumā ir šai dziesmai vēl sekoša 29. strofa:

Un ta ar Dievu jāuzsāk Mit Gott beginne denn die That

To jaunu brīvību! un wahren Freyheitssinn!

Viss labums vien no Dieva nāk: Durcn Qott gedeiht nur jede Saat:

ViuŠ dod to svētību. er gibt sie segnend hin.

Dziesmu nobeidzot, L. Av. redakcija piesprauž: „Tā beigšana šīs

dziesmas top iekš līdzības izteikta un citā avīžu lapā būs lasāma." Tiešām,

jau tai pašā gadā L. Avīzes 52. numurā sniedz apsolīto turpinājumu, alle-

goriju „Brīvestības precēšana", par to izsacīdamās: „Pēc savas apsolī-

šanas mēs še to beigšanu tās dziesmas Nr. 46 saviem lasītājiem dodam.

Tas godinājams dziedātājs to iekš līdzības ir sadomājis, ko papriekš tā

izteic: Tas brīv
...

v

„ ... Tas brīvestlbas labums top līdzināts vienam bagātam
brūtgānam; tie ļaudis top līdzināti vienai nabadzītei brūtei;
tie cienīgi kungi, kas strādājuši pie gudras ietaisīšanas tās

brīvestības un kas šo lielu lietu vēl apgādā, top līdzināti tā

brūtgāna draugiem; tie cienīgi kungi, kas saviem dzimtiem
ļaudīm brīvestību ir vēlējuši, top līdzināti brūtes audzinātājam
tēvam, jo ta top sērdiene teikta; visi, kas nav ticējuši iekš šo

lielu lietu, top ar bābām līdzināti."

Pirmāk draugi dzied. ja daža liška mānošan'

No Diev' un mūsu ķeizara
Tai Priekšā nenāktu.

Ta brīvestlba nāk, A u-u
■ ■

Tik brīnišķi, ka jāsaka
Daudz babas viņai aus,s

„
Viens bagāts brūtgāns sāk

Laj uz to nedūmā<
mels>'

Pec brūtes precēt,kam nekas Ka viltīgs esot viņa ceļš —

Ne rodas padomā; Viņš liks to apsmiekla. —*

Ko vienīgi izredzēj's tas,
0_ ,

.
,
.

x _ ~
.

Ir vaiga skaistuma "Pec ko tad tas ta lltfo]as
„Un kazas nedara! —

Sī nabadzīte labprāt gan „Viņš tiešām citu meklējas.
To laimi saņemtu, „Bet tai to nesaka."
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Nebēdā, zelta meitiņa,

Tas nevaid viltīgs vīrs;
Lai tev ir droša sirsniņa.

Jo viņa ceļš ir tīrs.

Tu redzi, viņa smaidīgs

vaigs,
Tev atspīd priecīgi.

Un viņa roka, kad būs laiks,

Tev apkamps mīlīgi. —

Brūte dzied.

Kā varētu es priecāties

Un sirdi drošināt,"
Pret tādu, kam ir vēlēj's

Dievs

Daudz lielas mantas krāt.

Man tēvs ir mazai nomiris

Un māte atraitne.

Redz, neviens man ko gādā-
jis —

Es plika serdiene.

Brūtgāns dzied.

Pēc mantām es nelūkoju.

Tās ir man pašam gan;

Bet tikai draugu meklēju

Pēc savu patikšan'.

Kad tava sirds iekš mīlības

Man taisni pieķersies
Tad ņemsi no tās svētības,

Ko man ir devis Dievs,

Kas patiks tev; un mājosi

lekš maniem dzīvokļiem.

Un manu prieku vairosi

Caur goda tikumiem.

Brūte dzied.

Starp prieku un starp bailību

Sirds; šķiet, ka pušu lūst.

Uz nedomātu laimību

Daudz asariņas plūst.

Kā varēšu es uzskatīt

To nama jaukumu,

No darziem, laukiem sagaidīt
To augļu pilnumu. —

Brūtgāns dzied.

Liec nost jel garas izrunas.
Labs drīz top pazīstams,
Kam pilna laime atronas,
Pirms ceļš drīz aizmirstams.

Sniedz šurp tad tavu rociņu;
Ka mani draugi redz,
Un līdz to tavu sirsniņu.
Lai debess miers mūs sedz. —

Uzdziedat draugi priecīgi

Un laimes vēlējat,
Lai Dievs jums maksā pilnīgi.

Kas mūs savēstījat.

Draugi dzied.

Kāds prieks gan varēs būt

jo gārds,
Kā tagad izdzirdāms!

Pastāvīgi šis goda vārds:

Tas pūrs vairs nešķirams.

Nu visa mūsu rūpēšan'
Ar prieku pabeigta,
Un mūsu siržu vēlēšan'

Ar godu pildīta.

Mēs dziedam visi priecīgi

Un vēlam sirsnīgi.
Šim pāram saiet laimīgi
Un dzīvot mūžīgi.

Lai Dievs tas tēvs tās mt-

libas

Jūs abus izpušķo.
Un jums no savas svētības

Daudz saldus priekus dod. —

Lai jūsu bērnu bērniņi
lekš goda zied un zeļ,

Un tā kā zaļi zariņi
Daudz' jaunus augļus cel.
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Brūtes audzinātais tēvs

dzied.

Ej nu ar prieku vesela.

lekš jaunu dzīvošan' —

Tu biji man paklausīga.

Tev vēlu labklāšan'. —

Es gadiem tevi audzēju
Ar gudru padomu.
Un kā pieklājās vadīju
Uz labu tikumu.

Ir priekus dažkārt velēju

Kad tcvim gribējās;
Kā bērnu jau tev mīlēju.
Caur man tev laimējās.

Nebūt' es pie tev darījis.

Kā klājas kristītiem.

Tad nebūt' uz tev lūkojis

Viens draugs no bagātiem.

Brūte dzied.

Ja. tētīt, tava mācība

Un gudra gādāšan'
Bils man vēl sirdī priecība
lekš jaunu dzīvošan'.

Es gribu, kad vien satikšu.

Tev* godam apcienīt,

Vēl saviem bērniem stāstīšu

Kāds padoms pie tev mīt.

Tēvs dzied.

Tu ātri man' aizrunāji,

Klus', man vēl ir viens vārds.
Uz ko tu nemaz domāji
Kas būs tev sirdī gārds.

Es gribu kāzu rītā ar

Tev godam apgādāt.
Ka katris pie tev redzēt var

Šo manu labu prāt.

Latviešu Avīzes, piiesliedamās Indriķa idejai par apdāvināšanu, pie-

zīmē: „Tā labākā dāvana, ko arāju ļaudīm pie brīvlaišanas varētu ap-

gādāt, ir labu skolu iecelšana, uz to lai Dievs mums visiem palīdz." Uz

to, tas ir skolu vairošanu un apkopšanu, lai Dievs palīdz latviešu tautai

jo vairāk jaunajā 20. gadsimtenī. Tā ir autora vēlēšanās redzīgai tautai

viņas neredzīgā dēla dziesmas rokā dodot.

Dziesma no Latviešu Avīzēm, 29. numura 1823. gada.

„Jau priekš Jāņiem sadomāta."

Gan tas dabas jaukums

Sirdipriecina,
Tomēr vēl dažs trūkums
To noskumdina.

Dažs caur grūtām bēdām
lekš tam prieka pēdām
let bez cerības
Pilns no bailības.

Jebšu zel gan jauki
ZāP un puķītes.
Taču daži lauki,
Kas dod maizītes.
Loti vāji rādās!
Bailes prātā stādās —

Ka joprojām mus

Trūkums gan pārgūs.

Jo tā rudens sēja

Dažā vietā gan,

Knapi atzelt spēja.

Ka ar noskumšan'

Daži uz to rauga.

Kā uz slima drauga.

Kas maz cerību

Dod uz priecību.

Vasarājas lauki

Ar caur vājību

Neapkopti jauki.
Maz dod priecību:
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Visur, kur vien griežas.

Bailes virsū spiežas.
Maz kur atrast var

To, kas prieku dar.

Ir tās Jāna dienas.

Kas gandrīz jau klāt.

Bēdu pilnas viņas.

Dažs ar skumju prat'

Nopūšas un vaida,

Un to laiku gaida —

Kur tam prasīts kļūs,

Kas uzticēts būs.

Tam gan slikti klājas,
Kas ir aizņēmis.

Kad tam dusmas krājas.
Kas ir aizdevis.
Ir tam bēdas rodas.

Kuram neizdodas

Ņemt kur pieklājas —

Visi bēdājas.

Kaut jel visi būtu
Līdz pacietīgi!
Un nedzirdēts kļūtu

Nekas briesmīgi.

Tu gan darīt vari —

Mīļais tēvs, jel dari

Mier' un mīlību
Mums par priecību.

Dziesmu beidzot. Latviešu Avīžu redakcija piezīmē: „Š!
jaukā dziesma tiem avīžu apgādātājiem ar vienu mīlīgu grā-
matu no Ēdoles tape atsūtīta, un tape vaicāts, voi patīkams

būtu, vēl citas jaunas dziesmiņas no tā paša dziedātāja avīzēs

uzņemt? Tā godinājuma neredzīgā Indriķa smukās dziesmiņas

allažiņ ar prieku un pateicību taps uzņemtas, jo tās kā jaukas

puķītes šīs Latviešu Avīzes izpušķo."

Dziesma no Latviešu Avīzēm, 42. numura 1826. gada
Uz nelaiķa ķeizarienes Elizabetes Aleksijevnas nomiršanu, no

tā neredzīga Indriķa. Apriķu novadā.

„Uz mūžību, uz mužibu

Man sprieks, ne uz šo dzīvību!

Tur ir mans draudziņš aizgājis.

Kas mani no sirds mīlējis;

Tur arī skubinās mans prāts.
Šis zemes prieks top nicināts."

„Turp lai mans gars ar prieku brauc,
Lai līgsmi balss un mēle sauc:

Man netīk šeit; ar Dievu zem'

Dievs, manu dvēselīt' pieņem,
Tur tava debess valstība.

Kur Kristus valda godībā."

„Ar tādu svētu vēlēšan'.
Ar asarām un nopušan',

Tā mīla, augsta gaspaža

Jeb atraitne mūs' ķeizara,

Gan būs priekš Dieva zemoj'sies
Un svēti nomirt vēlēj'sies."



67

„Un Dievs, kas mīle mīlīgus

Un apžēlo sirdsžēlīgus,
Tai arī žēlīgs rādījās,

Ka tā jau tagad līgsmojas

Pie sava drauga mūžībā.

Priekš Dieva vaiga godībā."

„Mēs visi, kas to mīlējām,

No visām sirdīm vēlējam
Tām miesām vieglu dusēšan'

Un prieka pilnu uzcelšan'.

Kad Dieva bazūn' skanēt sāks

Un Jēzus Kristus tiesā nāks."

„Lai viņas dārgā dvēselīt'

Tur debess valstī godā mīt,

Un pastaros ar priecību
Dzird slavu un pateicību
No tiem, ko šeitan mīlēj'si
Un daudzreiz labu darīj'si."

Noslēgums.

Neredzīgais Indriķis, ko bērnībā pazinu tikai vārda pēc,

mani bij sācis valdzināt kā teiksmaina böte mūsu nacionālās

rakstniecības pirmsākumos. Tāpēc, tiklīdz radās iespēja, mēģi-

nāju par Indriķi ievākt ziņas no dziesminiekalaika biedriem Ap-

riķu novadā un izmantot rakstu liecības, kas par Indriķi dod kā-

das ziņas. Tā ir radies apcerējums, ko lasītājamše ceļupriekšā.
Publicēt to biju nodomājis 1928. g., pieminot 100 gadus no In-

driķa miršanas. Dažādu iemeslu dēļ grāmatas iespiešana to-

mēr novilcinājās, kālab mana monogrāfija tagad pielāgojas
1933. gadam, kad paiet 150 gadi no Indriķa dzimšanas. —

Jau

lielais laika posms, kas mūs no Indriķa atdala, katēgoriski pra-

sa, lai lndriķa darbiem pieejam ar citu mērogu nekā tagadnes
literatūrai, jo arī Vecā Stendera un citu augsti mācītu autoru

darbiem, kas tai epochā radušies, tagad ir vairs tikai vēstu-

riska nozīme. Pat Pumpurs un Auseklis, kas mums taču stāv

daudz tuvāki, ir tagadējai paaudzei baudāmi tikai ar lieliem
ierobežojumiem. Nebrīnēsimies tad arī, ka Indriķa dzeja no-

zīmīga ir tikai tādam lasītājam, kas prot vēsturiski domāt.
Bet kas to prot, tas neliegs godu Indriķim arī tagad, kā cil-
vēkam, kas no savām tumšām mājām ar nesalaužamu ticību
un spārnotu apceri ir ilgojies pēc labākas, skaidrākas dzīves.
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Ja Goete saka, ka gandarīt sava laika labākajiem nozīmējot
dzīvot visiem laikiem, tad šos slavas vārdus varam ar labu
tiesību attiecināt uz Indriķi, kas sava laikmeta visgaišākajiem
vīriem bij «ģeniāls dziesminieks un eksemplā-
riski labs cilvēk s". Šinī ziņā Indriķim arī tagad vēl ir

nozīme kā tautas audzinātājam, kas īpaši jaunatni skubina:

Prātu cilāt tā, kā viņš,
Palikt tautas glītumiņš.

Rīgā, Skolotāju institūtā, 10. dcc. 1932. g.

L. Bērziņš.
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