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Latveešu menešrakstu un deenas avižu

beletristika 1895. gadā.

Apskatijis Vizulis.

I.

Ražojumu saturs un kritiskas peezimes

A. Austrums.

a) Oriģināli.

1. tēlojumi. Pirmais „Jaungada vakars." La<m

Krišus apprec bāreni Sapu. Viņi suri strada un dzivo taupigi.

Viņu maja nodeg. Viņeem jaeet pa mājam apkārt. Krišus

mirst. Sapu peeņem kads saimneeks sava aizkrāsne. Ta ir

viņas pils. — Otrs tēlojums ir
„
Vecais Gatvins". Vecais Gat-

vins dzivo miļi un saticigi ar saimi un delu. Tik lidz dels

apprecas, rodas nesaticiba, pee ka vainiga vedekla. Vecim ap-

skrējās sirds: visu viņš sak ņemt padaudz nopeetni. Beidzot

tomēr viņi izlidzinas un eemanto meeru. — S,inis divos isos

tēlojumos Upits peerada, ka viņam ir dāvanas veikli tēlot isa-

kus skatus.

2. Veentulis. Sarakstijis Anss Lerchis-Puskaitis. Sikstu-

lim kurpneekam ir zellis Kreimmatis. eemilas kurpneeka
meita. Meistars, kas sava labuma deļ, jau agrāki radina zelli

sikstuļot, sola meitu dot tikai krājējam. Kreimmatis radinās

vel vairāk skopot. Meita tomēr pee viņa neeet. Viņš gandriz

sajūk prata, paleek isti sikstuļa tips, atswesinas no ļaudim un

dzivo veentulis. — Auss Lerchis-Puskaitis nerada mums bil-

des, bet pasa eepreeksejus prātojumus un atstāstījumus.

4. Maziņš biju neredzēju. No Piperu Augusta. Loti

neecigs stāstiņš par virsraksta minēto dzeesmu. Bez tam visa

stāsta gandriz neka nav no pasa autora. Tas salasits pa tei-

kumam un gabaliņam no veena un otra.

5. Sadzive3 ena no Ezereesa. Apradits kroga, dzer-

šanas un pūšļošanas posts. Tēlojums pateess un peevilcigs.
Rakstu krājums XI. 1
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b) Tulkojumi.

6. Kaiva. No Cacriarija Nielsena. Varoni sauc Helēni.

Viņa tikusi audzināta stingri kristiga gara. Viņa saderinās, bet

sateekes ar vecu paziņu Beju, ar kuru samilas. Helene aiz-

bēg, tomēr beidzot saprecas. Viņas virs nododaspolitiskai dzi-

vei un peekrit stingri radikālo partijai. Vispari viņš ir brivs

savos uzskatos un neatzist vecos aizspreedumus. Helene tur-

preti otrāda. Viņa reižu reizēm stridas ar viru par to. Autors

rada, ka Beja ar savu politisko darbibu it ka noklist. Viņš

paleek slims un pa daļai atzist, ka maldijees savos eeskatos.

Par Helēni jāsaka, ka ta visu muzu cinijusees arveenu acis tu-

rēdama kaivu, kas vētra pūlas uz krasta kļūt. īsi preeks mir-

šanas viņa saka: „Galu gala viss grozās tikai ap to, ka mes

laimigi teekam pari par plasajeem udeņeem un sasneedzam

peekrasti. Ideja: Wisai cilvēces sadzivei jādibinās uz kristigas
ticibas pamateem, un cilvēkam jaciņas ka kaivai, lai tiktu lai-

migs viņa pasaulē.

7. Istee bagatneeki. No Fransua Koppē. Divi stāsti.

Pirmā noradits, ka slavu, veselibu, milestibu un godu nevar par

naudu pirkt. Cildināta ari labdariba abata Mulena persona.

Otra radits, ka bagatiba nav laime un cik tumsa un nedabiska

ir bagatneeku dzive.

8. Māmuliņa. Hedenstjernas stāsts. Mate suri grūti pū-

las, delu skolodama un dzivodama cerības. Bet dels tikai uz-

dzīvo.

9. Attalea princeps. Vsevoloda Grarsina. Palma aug

siltumnica. Viņa grib tikt pee brivibas, kadeļ visa speķa steep-

jas uz augšu. Beidzot viņa izgruz stikla seenu. Bet tas bija
rudeni. Darzneeks lika palmu nocirst un izmest lauka.

10. Nezeliga laime. No Potapenko. Divi maciti viri

Linovskis un Koronkins nopeetni nododas zinibai. Bet Korin-

kinam gadās samiletees kada jaunkundzē-lellē. Viņš apprecas

un aizmirst savus agrākos centeenus. Viņš gan megina pee

teem atgreestees, bet neizdodas. ' Kadeļ? Nevis tadeļ, ka ap-

precejees un bauda familijas laimi, bet tadeļ, ka apprecējis
seeveeti-lelli. — Tulkojums slikts.

11. Mans draugs vazaņķis. No Bret Harta. Tēlots

vazanķis-palaidnis, kas negrib sradat, veena alga kadu darbu

viņam peedava. — Tulkojums slikts.
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12. Noķertais zaglis. Elizes Orzesko. Kads izticis

zids ne savas vainas deļ ticis nabags. Viņš ir slims, nokusis,

izsalcis. Viņu noķer ceļmala zirņos. Saimneeks par viņu ap-

žēlojas, pazinis viņa savu vecu paziņu un izdzirst viņa likteni.

13. Fabrikas bursas stalti. N. Zlatovratska. Zimeta

fabrikas stradneeku grūta un nožēlojama dzive; tēloti tas ļaunee

eespaidi uz cilvēku.

14. Zeliga sirds. Ogarkova stāsts. Cilvēks apstākļu
un pa daļai ari pasa vainas deļ galigi noklist. Viņu eeleek

slimnica. Apkopēja ar savu milestibu un lidzceetibu viņu at-

greez. Si apkopēja ir zeliga sirds.

Dzeja.

a) Garāki dzejojumi.

1. EnoksArdens. Jurneeku traģēdija no A. Tennisona.

Tulkojis A. Bz. Divi zeni un meitene ir rotaļu beedri. Tee

paaug. Abi grib jaunavu precēt. To dabu Enoks. Enokam jā-

brauc jūra. Kuģis teek sadragāts. Enoks noklust kada sala.

Paeet 10 gadu, Enoka vel nav. Pec ilgas gaidisanas seeva ap-

precas ar otru rotaļu beedri Filipu, kas aiz tiras milestibas

viņai palidz no sakuma. Enoks parnak. Negribēdams seevai

darit bēdas, viņš nedodas tai pazistams. Kad viņš mirst, tad

tikai seeva dabu visu zināt. — Saturs veenkarss. Raksturi pee-

vilcigi, simpātiski. Gleznas glitas. Stastijums rit dzejiski.

Tulkojums labs.

2. Tilkivens un Milda. No Linduļa. Tilkivens, ju-

ras laupitajs, nolaupa ari Mildu, nokaudams viņas tevu un brā-

ļus. Milda nepadodas viņam. Viņu leek ceetumā. Beidzot

palaiž vaļa. Milda grib glābt nelaimigos, kas krit laupītāju na-

gos, bet pate noslikst. Tilkivens atrod to, izsamist, aizdedzina

savu pili un aizeet pasaulē. Dzejojums deezgan gars, bet dze-

jisku gleznu tani gandriz nemaz nav.

3. Heines kalna -idillija. Tulkojis Jansevskis.

Tulkojums vidēji izdevees.

b) Siki dzejoli.

Si nodaļa Austruma vaja. Se sastopam dzejneekus, Meezi,
Podneeku Kārli, Maldoņu Valdi, Piperu Augustu, kuru dzejas

Austruma nemaz nevajadzēja nodrukāt. Dzeju baudit varam

Meerkalna tulkojumos, tulkojumos no Koļcova, nedaudzos Pa-

vasara dzejoļos un Bideru Jura „Leišu daiņās".

1*
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~Austruma" gaitai pern bij leels traucēklis,*) kadeļ ari

sis un tas tur neecigaks un nenogludināts.

B. Mājas Veesa mēnešraksts.
s

a) Oriģināli.

1. Blaumaņa ražojumi. Pirmais ir pasaka „Auseklis,
Reeteklis un Sārta". Kunigaikstim Laimdotam divi deli un

peeņemta bārene. Abi deli mii Sārtu. S,i ari mii abus. Sārta

uzdod viņeem grūtu darbu. Kurs to izdarīs, pee ta viņa ees.

Reeteklis izdara bledibu un dabu viņu. Viņš slepus nokauj
ari Ausekli. Nemaldamais taisnibas gars, zināms, nelaiž Ree-

teklim izbēgt no soda. — Otrs ir stāsts par cuku. Saimneeks

grib kaut cuku meitas kazām. Ouka izbēg. Pec leelu leelas

jakts to noķer pee sķuņa, kur to uz sleegsņa nokauj. Bet tavus

brinumus! Cuka sak runāt. Izradās, ka sķuni paslepees vēder-

runātājs, kam saimneeks leedzis nakts mājas. Bet ko tad cuka

runa? Viņa saka, ka saimneeks tikai tad drikstot meitai kazas

taisit, kad veens pats vireetis cūkas gaļu apedisot. Neko darit:

dabu leelu edaju. £?is cd, cd un pec dažam deenam var jau

manit, ka edajs paleek tauks. Bez tam edajs jau ari sak luko-

tees uz meiteeseem, uz kureem viņš lidz sim nav greezis nekādas

veribas. Edajs'beidzot apprec saimneeka meitu. Ja, jabrinas

par savādo edaju. Beidzot jabrinas ari par stāsta autoru.

2. Saulgreezite. No Aspazijas. Dzelzsceļa sargam ir

meitene G-reetiņa, ko nosauc par Saulgreeziti. Ta ir savāds

bērns. Viņa sapņo un fantazē. Sadas gara ipasibas viņai

eedzimtas, tas pabalsta ari bernibas apstākļi. Uz isu laiku viņai

gadās eepazitees ar kadu puiku, ari daža ziņa savadneeku.

Sķirotees puika saka, ka viņš Greetiņas ueaizmirsisot un teic:

„Gaidi, ari Tevi es reiz parvedisu no rupjas, ceetas zemes uz

tureeni, kur Tu peederi — saules mājokļos, leelais gars ļari nāks

pee Tevis." Paeet daudz gadu. Puika tapis leels virs, kam

par kadu „tautsainmeecisku rakstu peedavata profesūra. Gree-

tiņa jau apprecejusees un dzivo laimīgi. Viņeem atkal gadās

satiktees. Bergers — ta viņu sauc — atgādina viņai bernibas

notikumus un izsaka savu velēšanos, teikdams: „Atmostees

Saulgreezit, nomet savus burvja valgus, kuri Tevi saista, saule

Tevi aizkar, topi dziva. Es Tevi neatstāšu, kamēr nebušu Tevi

*) Caur izdevēju mainu, vairākus meneps neiznāca.
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no meega atmodinājis." Saulgreezite sak kleegt. Bergers aiz-

eet. Viņš sadraudzējas ar citu jaunu seeveeti un saderinās ar

to. Bet si tagad sak sapņot un domāt, lidz skrej pee Bergera.

£>is aizbrauc ar saderināto, peesutidams Saulgreezitei leelaku

naudas zumu. Saulgreezite tisam paskrej zem delzszeļa sleedem.

—
Jau „Ciņa par nakamibu" leecinaja, ka stāsta Aspazija nav

meistars. To neatļauj viņas daba. Jutu parmeriba un straujums

traucē objektivo tēlošanu. Tad vel noveli maita Aspazijas

neizprotama dzisanas pec gaismas, ķeršana pec saules. Ar

Blaumanipolemizēdama, (sk. Deenas Lapa) dzejneece jauki izsakās

par mākslas uzdevumu. Sai novelē it nemaz nav viņas pašas

domas realizētas, nav ne veena pateesa skata iz dzives, ne

veena tipa, ko pateesa dzive butu varējusi radit. Te ir tikai

fantāzija. Viņa sapņo par seeveeti, kas vedama pee gaismas,

saules mājokļos, ka tas pee viņas jau parasts. So sauli dzej-

neece domājusi izglitibu. Sapņi paleek sapņi. Tee nedara tadu

eespaidu, ka dziva bilde. Bez tam visa novele ir pilna neda-

biskuma. Nav novelitē ari tēlojumu, peevilcigu gleznu.

3. No tumsibas pee gaismas. Fantāzija no Leesmas.

Leesma vel vairāk ka Aspazija lido pa makoņeem. Bārene

oitigi dzenas pec izglitibas, pee gaismas. Pagasta skolu beigusi

viņa teek no macitaja uzaicināta eet pee viņa talaki izglitotees.

Eeverojams virs sis macitajs. Viņš eerikojis visādas leetas:

parauga zemkopibas un saimneecibas kursus un pa svetdeenam

preekslasijumus, kur lasa par tautsaimneecibu un dabas zinibam.

Anna — ta sauc bāreni — noleek guvernantes eksāmenu, palidz
tautas labklajibas veicināšanas darba un top viņa seeva. Lai

Deevs dotu, ka Leesmas fantāzija kādreiz peepilditosļ!
Bet tik driz gan, laikam ne. Literariskas vertibas nav.

4. Uz bērnu berneem. No Doku Ata. Naburgi neeka

eemesla deļ sak ķivetees. Strids pareet uz bērnu berneem.

Beidzot nak gadijeens, kas naburgus izlidzina, un meers slēgts
uz bērnu berneem. Sini stāsta tikai drusku varam pazit Doku

Ati ar viņa brangam rakstneeka dāvanām.

b) Tulkojumi.

5. Tulkojums ir tikai veens: „Bricka" no leišu valodas.

Ta ir isa, pateesa bilde iz leišu dzives, kam tomēr nav nekādas

sevišķas nozimes.

Dzeja.
1. Vispirms minams Sudrabu Edžus garāks episks dzejo-

jums „Jndūlis un Ārija". Sudrabu Edžus ir labākais
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latveesu epiķis. Episkeem dzejojumeem tagad nav gan vairs

tādas nozimes, ka agrāki. Tomēr „Jndulis un Ārija", kas bagāti
dzejisku gleznu un muzikaliska rituma, tiras dzejas ceenitajeem
var but patikams baudijums.

2. Tad vel japeemin labi izdevusees Bairona un Heines

Belzacara tulkojumi.

3. Sika dzejas nodaļa Mājas Veesa Mēnešraksta jo bagāta.
Se atrodam dzejoļus no Aspazijas, Poruku Jāņa, Zvārguļu

Eduarda, Blaumaņa, miruša Veidenbauma, Doku Ata, Pludoņa

un citeem.

See ir musu tagadejee labakee dzejneeki!

Prospekta „Mājas Veesa Mēnešraksts" apsolijas pasneegt

rakstus, kas stāv uz rakstneecibas augsta stāvokļa. Deemzel

tādus tikai nevarējām atrast. Musu dažu eeverojamako rakst-

neeku vārdus gan se atrodam, bet ik reizes eeverojami vardi

nav saveenoti ar eeverojameem darbeem. Un šoreiz tas stipri

zimejas uz stāstu nodaļu.

C. Baltijas Vēstnesis.

a) Oriģināli.

1. Aiz spitibas. No Purapuķes. Bērtulissamilas Marija.
Milē abi divi, bet driz vecus otram sak spitet. Aiz spitibas

Marija apprecas ar skroderi un Bērtulis ar kadu citu matēs

meitu. Neveens ne otrs paris, protams, nav laimigs. Skroders

dzērumā un dusmas peelaiz pee seevas teva mājam uguni.

Marija paleek uguni, Bērtulis skrej glābt, — un abi divi beigti.
Un viss tas noticis aiz spitibas. Autors beigas pasludina morāli,

likdams lasitajeem, pee nelaimigi miletajees kapeem tēvreizi

skaitit. — Par so stāstu iz lauceneeku dzives jāsaka, ka ta ideja

neeciga, zimetee raksturi un dažas zituacijas Cpeem. Bertuļa

laušanas ar Mariju) nedabiskas.

2. Iz svešuma. Skice iz tagadnes. Jāņu vakara teek

pārvests maja un lepni sagaidits dels, kas patlaban ticis par

macitaju.

3. Meitene no svešuma. No K. č*>. Kurzemneeks

Kreevija eemilas kada Alma. Ta ir centiga un ideāla. Viņa

pūlas kalpu un laba. Pec Almas prec kads cits,

viņa draugs. Bet brūtgāns teek nosists cirku, kur izceļas uguns
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grēks. Alma, zināms, teek kurzemneekam. čļis ir labākais

„Baltijas Vēstneša" originalstasts.
4. Likteņa vētras no M. Nabaga šuvējai, kas tikko

var maizi nopelnit, kads savadneeks noraksta 300,000 rubļu.

Viņas agrākais darba noņēmējs, bagāts tirgotājs, ticis nabags

un dzivo ļoti grūtos apstākļos. Viņa palidz tam tikt uz ceļa.

Labi gan, bet kaut tikai dzive tas ta butu!

5. īstenais. No Lappas Mārtiņa. Viņi milas divdesmit

gadus, saubidamees par pretmilestibu. Beidzot tomēr iznāk, ka

viņš ir tas istenais.

6. Peedzivojumi. No Museneesu Maca. Se ir saput-

rojums.
b) Tulkojumi.

7. Pastarite. Latviski no Lapskalnu Alises. Malkas

cirtējam sura dzive. Viņš tomēr dzer. Bērnus, ipasi jaunāko
— Trini —, viņš nevar eeraudzit. Citi bērni nomirst, veena

masa paleek vājprātīga un tevs slims. Viņa kopj tos ar uz-

upurēšanos un krāj sev puru, lai tiktu par bagāta teva dela

seevu. tomēr viņu atstāj. Viņas Juris un ta seeva mirst.

Trine paņem viņu bērnu.

8. Melna pērle. Zārdu novele. Radits, kā zibins pa

dzelzs drāti ticis istabā, kur saķēris dzelzs leetas, izrāvis galdam

atslēgu, izkausējis sudrabu un izskrējis pa logu laukā. Kads

apdegums — melnā pērle — ved zinibu viru uz domam meklēt

se zibiņa vainu.

9. Islandeesu rakstneeka Gestura Palsona stāsti. Pir-

mais „Macitaja velēšana" telo Deeva vardu kalpa prāvesta

rikosanos, lai viņa znots tiktu viņa veetā par macitaju, viss slēpts
zem pateesibas apsegas. Tad vel aizķerti vecee milestibas

jautājumi. Otrs stāsts ir „Milestibas mājoklis". Te bagāts

matēs dels samilas ar bāreni un paved to. Mate, zināms, neļauj

viņam to precēt, bet peeved citu ligavu, macitaja meitu. Bārene

noslicinas.

10. Devaitiss. Marijas Rodzjevicas. Tās pašas vecu

vecās leetas par un precēšanos. Dziļāku ideju nekādu

nav. Tēlojums nav realistigs, bet drizaki romantisks. Varonis

Markus cinas, ņemdams peemeru no ozola (Devaitissa). Viņš
ari uzvar un laimigi apprecas. Karakteri gan zimeti vispari
deezgan noteikti un veikli. Bet trūkst romānā mezgla, kas

visu saistitu, lai tas varētu mus uz kaut ko sajūsmināt. Laika

kavēklis
gan tas ir ļoti labs.



8

11. Pērtiķa meita. Maurus Jokaja. Nak preeksā pār-

dabiskas leetas un traki parspileti un sarezgiti brinumi, ka jau

pee Jokaja tas dažkārt parasts.

12. Va'rtu sarga dels Sv. Vita. Otto Elstera romāns.

Vārtu sarga dels uz barona rēķina izstudē par macitaju. Viņš

varētu dzive vel talaki tikt, bet viņš apņemas strādāt mazturigo
un neizglitoto laba. Viņš grib but ideāls macitajs, grib radit

ka katram macitajam jāpilda savs amats. Viņš dedzigi stājas

preti neticibai un zocialismam. Baronam nepatik viņa rikosanās,

kadeļ atlaiž viņu no amata. Viņš sludina tāpat. Ļaudis no

viņa ta aizgrābti, ka ludz lai eeceļ viņu atpakaļ par macitaju.
Bet tos par to atlaiž no darba, Atnāk citi stradneeki, kas sak

streikot. Se macitajs, savu labdari glābdams, dabu galu. Sis

romāns tai ziņa eeverojams, ka tas aizķer jo svarigus sadzives

jautājumus, nelukojotees uz to, no kuras puses tee megiuati
atrisināt.

13. Atāla. Satobriana. Kads indianeesu zens teek savaņ-

gots no citas mežoņu cilts. Bet viņā samilas virsaiša meita

Atāla. Atāla ir jau kristita, viņas tevs bijis no baltajeem.
Atāla izglābj Saktasu no nāves un abi aizbēg. Viņi nonāk pee

kada misionāra, kas dzivo veentulibā. Bet Atālu nomāc kads

zverasts; proti, viņa solijusees mātei, ka nekad nesaeesotees ar

vireeti. Viņas sirdi moca milestiba un ticiba, kuras viņa, zināms,

nevar lagi saprast. Beidzot viņa eeņem gifti,kad Saktass bij viņu

skupstijis. — Stāstā zimeta Indianeesu dzive, to pirmā eepazi-
sanās ar kristigu ticibu, tēlotas breesmas, kas ceļas caur nezinā-

šanu un aklu ticibu, un ciņa starp kaislibu un ticibu. Vispari
stāsts ir labs mākslas darbs.

14. Vesturigee romāni

1) Mārtiņa klosteris no L. Ganghofera. Tas ir romāns

iz 12. gadu simteņa. Te tēlota Gademas muku ciņa ar muiznee-

cibu. Pats par sevi lasās deezgan interesanti.

2) Vaevictis. Kārļa Berkova. Zimeta mauru valsts

bojā eesana karā ar spaneeseem. Redzama ari inkvizicijas

rikosanās. Romāns, kā tulkatajs teic, mācot mus, ka tautai

jaeet bojā, ja viņā trūkst veenpratibas

3) Vecpuiša teesibas. Jūlija Volffa romāns. Veela

ņemta iz bruņineeku laikeem. Romāna varons ir stiprs laulības

eenidetajs un klostera dzives miļotajs. Eemesli uz to seeveesu

leelā pļāpāšana un, ja precas, seevas mate. Tagu viņā pamostas
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milestiba, kuru viņš nedrikst atklāt. Peederigee tomēr, beidzot,

saved viņu ar eemileto kopa, jo "teem negribas, ka viņš paliktu

par vecpuisi un ar to pec likuma zaudētu savu ipasumu.

15. Zimejumi iz Sibirijas dzives. Se eepazistamees

ar Sibirijas blandoņu, laupitaju dzivi un to gustisanu (Koroļeņko

ceļotāju peezimes). — Te redzam to klejosanu pa taigām un

ceetumeam. (Vaņa — Sibirijas blandoņi pec 0. 0. <3i6V?

rifcfje ©rgafļlungen). Ir seem blaudoņeem vel ir cilvēku jutas un

miksta sirds (Onkuls Vlass). Tad redzam vel zvejas zagļu rīko-

šanos uz Baikala ezera un skatus iz buratu dzives, ka ari zelta

racēju likteni Sibirijas mežos, kur teem parvaldneeku nekartibu

deļ japeedzivo visādas mokas. Visi see zimejumi ir ļoti pee-

vilcigi. Tee aizķer musu sirds stigas un eerosina musu domas

uz darbibu.

16. Citi tulkojumi. Te vispirms japeemin Otto Girndta

„No rokas mute". Fabrikas stradneeki dzivo no rokas mute.

Veena daļa stradneeku teek atlaisti; fabrikants nevar vairs tik

daudz stradneeku uzturēt. Stradneeki kurn un ceļ nemeeru.

Autors norada, ka viņi nedrikst ta darit, jo fabrikants neesot

vainigs. — Citi tulkojumi grozās ap milesonos un precēšanos.

Virs nododas darbam, seeva doma, ka virs viņas nemilot. Bei-

dzot viņi izskaidrojas un top laimigi. („Daktera kundze") kads

cits atkal nelaimigas precēšanās deļ paklist. („Uz leju").
Noteek ari, ka divi samilas veenā. Te nu nak dusmas atreeb-

sanās un beidzot sirdsapziņas mokas miglā"). Jaun-

kundze mirst, viņa vel grib ssvu miļako redzēt. Bet sis nācis

pateikt, ka saderinajees ar citu (Tompkina „Dzives gals").

Vecpuisis eemilas otra seevā. Ja agrāki viņam nebūtu trūcis

dusas, tad butu to dabūjis. Bet nu ir par veļu! (IMopasana

„Nokavejees"j.

Feļetona turpinājumā ir pari pa 30 sevišķu gabalu, to

starpā peeci, sesi oriģināli, kuri maz ko nozimē. Piperu Augusts
runā par sliktu audzināšanu un lutināšanu, tapinādams jau sen

daudzkartigi isteiktas domas un gleznas. D. raksta

humoresku: gribas precetees, sludina avizēs un tur zināms bei-

dzot iznāk joki. Tulkojumi daži ir ļoti labi. Tadi ir Cechova,
daži Alfrēda Hedenstjerna, Rūdolfa Baumbacha stāstiņi un citi.
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Dzeja.

Dzejas nodaļu
„
Baltijas Vēstnesis" pūlas deezgan plaši

peekopt. Atrodam sur tur pa kādam dzejas zeediņam, bet pee-

teekosi daudz ari vecu veco „rimju". No dzejneekeem, kureem

jau nodibinajusees sava dzejneeka fizionomija, se sastopam

Pavasaru Jani, Jansevski (paris dzejoļos) Zvārguļu Eduardu,

no kura ir visvairāk un vislabakee dzejoļi, Vensku Eduardu

un Plūdoni. Dzejošana lauzijusees un vel ļoti maz eelauziju-

sees ir: Podneeku Kārlis, Baginsku Fricis, Audzes Peedurs un

citi. —

Ja vispari atskatamees uz ~Baltijas Vēstneša" feļetonu,

tad redzam ka materiāla tani ļoti daudz eeksa un ka tas ir jo

vispusīgs. „Baltijas Vēstnesim" nav nekādu noteiktu principu,
beletristikas īazojumus izvelotees. Viņš grib tikai pasneegt

saveem lasitajeem nekaitigu gara baribu. Ražojumus, kas pec

viņa eeskateeiu so prasijumu izpilda, viņš bez kādas izvelēs

nodrukā, uz to nemaz nelukojotees, kada teem literariska vertiba,

cik tee var glitot un darbināt lasitaju garu. Ta izskaidrojama

minētā daudzpusiba. Nav sevišķa eemesla to nopelt. Nevaram

gluži smadet vesturigos romānus, savs labums ir teem. Nekad

ari neizdosees pavisam izskaust erotiska satura romāņus un

stāstus bez kādas sevišķas idejas. Bet ar to vecu nevaram

apmeerinatees. Pate dzive un dabiska attistiba prasa no mums

leelakas nopeetnibas, prasa, lai mes apzinigi aptvertu, kas ap

mums noteek un kurp mes ejam. Un se „Baltijas Vēstnesis"

mums labprāt negrib nakt paligā

D. Deenas Lapa.

a) Oriģināli.

1. Ģimenes kaite. Romāns no Ezereesa. Gars romāns

ar deezgan isu saturu. Autora galvenā ideja, romānu rakstot,

bijusi, aizradit, ka dzimumu milestiba nav nekāda milestibas

ka ta nav domājama bez kaislibas; tadeļ tani ari nav meklējama

laime, bet nelaime. Si milestiba ir tikai pasmiliba. „Milestibu
no viņas pasauligās puses par laimi saukt ir tikpat kā linu

markā izpeldetees un tad leelitees, ka tiri nomazgajees."

„Pee cilvekeem pazistamā milestiba nav milestiba, lai gan

dažreiz teek par tadu deveta, peeleekot pat vel vārdiņu istā,
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kas ir tikpat daudz, kā kad velnu sauktu par svētu vaj mālainu

ūdeni par skaidru. īsta milestiba ir nesavtiga, ta meklējama

pee Deeva". Nekas, autors vismaz kaut ko nopeetnu mēģinā-

jis apstrādāt. Mes saprotam un atzistam viņa domas, atteeco-

tees uz so jautajeenu. Bet mes manam, ka autors pats sajūk

savos prātojumos un nezin ka no si labirinta tikt laukā. Ro-

māna galvenais varons ir autora domu-reprezentetajs. Viņš

milejis kā katrs jauneklis ar visu dedzibu un kaislibu, viņa

miļakā krit viņa kaislibai par upuri: abi viņi zaudē meeru.

Beidzot viņa mirst. Bet viņam atveras acis, ka tada milestiba

ir maņu uguns: viņš apņemas neprecetes. Viņam ir audzu dels,

ko viņš grib izaudzināt pec saveem eeskateem un izsargāt to no

tās neiaimes, kurā viņš pats dabūjis ceest. Protams, tas viņam
neizdodas. Tacu ir sis audzu dels Atis lidz ar savu eemileto,

beidzot atzist, ka milestiba, kurā viņi cerējusi laimi eegut un

kas viņeem peeskirusi tik daudz moku, nav nekāda milestiba,

bet tikai patmiliba. Viņa, Marija, mirdama ja viņa

izveseļotos, viņa miletu viņu ar istu milestibu un tomēr ne-

gribētu ar viņu saveenotees laulibā. Marija mirst. Otrs paleek

neprecejees. Argals un Atis ir divi ģimenes locekļi, kas mile-

stibā nav laimes atradusi. Tadi pasi ari citi, kas gan kā pre-

cejusees, gan kā neprecejusees sai ziņā vilusees. Un si ir viņu

ģimenes kaite.

Tā tas ir vispari. Milestiba jau nav nekas pārdabisks,
bet veenkarss dabas dzineklis. Autors nezin, kā tikt no saveem

pratojumeem laukā, leegdams dabisko saveenosanos, ar ko viņš

eet vel talaki par Tolstoju, kas grib aizleegt tikai fizisko saeju
laulibā (Kreicera sonāte). Par romāna apstradajumu jāsaka:

vispirms tas pa daudz steepts, apraksti izplūdusi pa daudz

gari, daudz tani leeku gabalu, bez kureem viss tas pats butu

izteikts. Gadijeeni nav tā zimeti, ka gaišāki izraditu raksturu

dabu un to darbošanos. Teloiumi un zituacijas veetam ļoti ne-

dabiski. Stils ne visur saskan ar raksturojuma vajadzībām.
Valoda deezgan tekoša, bet ar kļudam. Dsejiskums aprakstos

vajs. Tacu sis romāns pec satura nav japeeskaita pee slik-

teem, kaut ari mākslas ziņā tas nav nekas eeverojams.

2. Ticigais cilvēks. Oriģināls no Sauleesa. Gurķis
ir leels uzdzivotajs un runas virs. Viņš nobledi savam kalpam
Steķitim 24 rubļu leelu galvas naudas paradu. Steķits kā ti-

cīgs cilvēks ta nebij domājis. Viņš, sudz, leesineeki leecina
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Gurķim par labu. Neko darit: Steķitim suri grūti jāpelna
neaizmaksātais galvas naudas parāds.

b) Tulkojumi.
3. Rokambola peezimejumi, romāns no Punsona dc

Tiraļa. Vajaga milzigas paceetibas, lai varētu so romānu iz-

lasīt. Mes cita neka neredzam, kā noteekam veenu smalku

bledibu un slepkavibu pec otras. Mes jau sajukam skaitot, cik

teek nokauti un cik pec ta vel paleek dzivi. Mes redzam Ro-

kambolo visādos sprostos, bet beidzot viņš tomēr atkal brivs.

Otrā daļā varons ir savāds, bet ir te mes cita neka neredzam,

kā bledibas, slepkavibas, žņaudzējus v. t. t.

4. Kura viņu vairāk miļo, no Arcibalda Kleveringsa
Gentera. Jau virsraksts ir vilinošs. Saturs ir tads, kads jau
tādam nolūkam rakstitos romānos medz but. Drusku tas tee-

cas uz vēsturi: pirmās nodaļas noteek 1882. gadā Aleksandrijā.

kad egipteesi sacēla dumpi Arābi pasā vadibā un angļi apšau-

dīja Aleksandriju. Taļaki nak vairāku paru samilesanās, kon-

kurence milestibas leetās, slepenpolicisti, nozeedzibas, ciņas,

uzvaras, un romāns stāvi beidzas.

5. Potapenko stāsti. Potapenko ir veens no eevero-

jamakeem tagadejeem kreevu rakstneekeem. „Deenas Lapa"

pasneegusi no ta vairāk stāstu, a) Reti svētki. Kadā ne-

augligā Mazkreevijas apgabalā zemneeki nevar vairāk gadu no

veetas neka eekult. Viņi izput. Beidzot nak razigs gads.

Darba algas ceļas. Stradneeki saceļas pret saveem darba de-

vejeem, no kureem dažs labs leels neģēlis, un pager leelakas

algas. Viņeem nu ir reti svētki, b) Penzija. Milovanovs

eeradis baudit dzivi un dzivot bez praktiska darba, pee kura

viņš nevar peerast. Viņa svainis lidz ar seevu strada vispārī-

bas labā. Milovanovam beidzot jaizteek no penzijas, ko dabu

no seem. c) Dedzigais raksts. Kads rakstneeks saraksta

rakstu par palidzibu bada ceetejeem. Tas dara eespaidu. No

raksta teek. aizgrābts kads laulāts paris, kas fanātiski nododas

sai idejai, bet izsamist, redzot, ka pats rakstneeks nedara tā, kā

pec viņu eeskateem vajadzētu.

6. Citi tulkojumi iz kreevu valodas. Se mests

veens un otrs nopeetns skats sadzivē, se zimeta veena un otra

bilde iz pateesas dzives. Koroļenko apraksta jaunu bet no

paleekam taisitu dzelzsceļu kadā maleenā „(Dzelzsceļš atklāts"):

Reesetnikovs rada apstākļus, kas jau bernibā un jaunibā uz
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cilvēku dara sliktus eespaidus, ta ka cilvēkam grūti sleedēs

noturetees („Maksis"). Cechovs telo delu-studentu, kas nedzivo

pec teva eeskateem un ko ar Deeva vardeem grib uz ceļa greest

(„Vestule"). Citos stāstiņos redzam studentus, no kureem

veens palaidnigas dzives deļ nošaujas ("Pats savs soģis"), otrs

ar bledibu luko tikt pee bagatibas un trešais apņemees godigi

pelnit maizi. („Satikšanās").

7. Tulkojumi iz franču valodas. Tee vairāk grozās

ap jautajumeem iz laulibas dzives. Te ir runa par milesanos,

pavešanu, laulāta drauga peevilsanu. Pec menesa virām mirst

seeva. Viņas peemiņai viņš glabā tas pisļus. Viņš apprecas

otru reizi un jutas tikpat laimigs. Grislā izaug puķes, no

kurām otra seeva iztaisa virām uz dzimšanas deenu buķeti

(„Urna v ). Bagatneece teek pavesta no precējusies vira. Lai

slēptu kaunu, viņa saprecas, zināms, tikai formeli ar kadu ne-

eeverojamu zenu, kas atzistas bērnam par tevu. Neeeveroja-
mais zens ir dedzigs un apdāvināts jauneklis, kas karsti karo

tikt eeverojamakā stāvokli. Tas viņam ari izdodas, uz ko ba-

gātās precibas bij sakums. Beidzot viņš sak karot pec savas

seevas milestibas, ko ari galā eemanto(„Nautasi v). Meita, kam

jau bērns, teek apprecēta, virām par bērnu neka nezinot.

Laulibā viņeem nav bērnu. Virs par to sak seevu neeeredzet

un eenist. Beidzot seeva peerada, ka virs pats pee ta vainigs

(Mopasana „Namneeka kalpone").

Viņi milas, bet neapprecas. Viņš apprec savas miļakas
bernibas beedreni, un viņu kads cits vecigs vireetis. Abeem

pareem jadzivo kopā, tuvumā. Viņa aiz lepnibas grib but pa-

raka par sava agrākā miļakā seevu. Beidzot viņa dabu savos

nagos atkal veco miļako, kas tagad kalpo viņas godkaribai un

lepnibai. Savos nagos viņa dabūjusi ari vira jaunāko brāli.

Beidzot viņa beg, un virs nošaujas. (A. Dodē „Fromons jau*
nakais un Bislers vecākais")

8. Mineteem stasteem lidzigs saturs ir ari tulkojumam iz

vācu valodas „Eline Rete".

9. Tesa. (Tess of the D'Urbervilles. A per women =

Tesa no D'Erbervilas. Tira seeveete). Toma Hardija romāns.

Sai romānā zimets kādas seeveetes — Tesas, romāņa vvarones

dzives gājums. Viņa ir mazturigas familijas vecākā meita.

Suri viņa pelna deenisku maizi. Tevs ari mii eedzert. Tesa

cer dabūt palidzibu pee kādas eedomatas radineeces. Ta pee-
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ņem viņu deenestā. Vecenes dels, savām kaislibam padoda-

mees, pūlas Tesu pavest. Viņa turas viriski preti. Tacu viņa

bez pašas vainas klūp un pec tam beg atpakaļ uz vecakeem.

Viņai peedzimst meitiņa. Ta mirst. Tesa eet darbākadā peen-

saimneecibā. Se viņa pateesi samilas ar kadu jaunu cilvēku,

brivpratigu macitaja delu. kas grib nodarbotees ar zemkopibu.
Tas prec Tesu. Viņa atbild, ka nevarot pee viņa eet. Viņš

tomēr nebeidz to pastavigi mocit. Beidzot viņa tomēr saka

„ja". Apprecotees Tesa, tulin atzistas virām par savu agrāko
dzivi. Sis izsamist un atstāj viņu. Tesa, zināms, pate ari tam

peekrit. Tesai eet atkal grūti, viņai japardzivo visādas likstas.

Beidzot nomirst tevs. Viņu familija ir postā. Tesa tacu cer

tikt uz ceļa. Sai kritiskā bridi viņai atkal uzbāzās viņas pa-

vedējs, kas no metuļa uz kadu laiku izvertees par sprediķotaju,

bet, kuru, Tesu eeraugot pārņem atkal vecās kaislibas. Viņš
seko Tesai uz katra soļa, uzbasdamees, lai ta eetu pee viņa.

Tesa atbida viņu, cerēdama uz sava vira atgreesanos. Beidzot

kad posts pee durvim un kārdinātājs vel veenumer neleek

meera, viņa neiztur un seko tam. Tad parnak viņas virs.

Viņa izsamist, nodur savu pavedēju un dabu par to likumos

noteikto sodu.

Tads ir sis seeveetes dzives gājums. Modernajā dzive tās

parastas leetas. Modernā rakstneeciba uz to labprāt greez šā-

vu veribu. Bet angļu romānistam sevišķi izdevees sis paradi-
bas nozimet un sevišķas gleznas noapaļotā mākslas darinājumā
saveenot. Dziļās dzives paradibas pareizi aptvert, tās dabiski

zimet un no seem zimejumeem izdevušos mākslas darbu iztaisit,
— ir dāvanas, kas beezi medz but saveenotas.

10. Nāves zāles. Aleksandra Kiellanda. Kiellands redz

savu tautas brāļu veenpusibu, garigo tuksibu, domu vajibu.

Viņš meklē kur tam apstāklim eemesli, un atrod tos vispirms

nepareizā audzināšanā. Skolās valda pilnigs mekanizms, Bēr-

nus moca, ar veco klasisko laiku putekļeem un neradina tos

pee patstavigas domāšanas. Katras brivas domas un uzstāšanās

teek nomāktas, vvisam vajaga eet pa jau sen eebrauktām sleedem.

Jaunajeem pasaules pilsoņeem jau jaunibā leek dzert nāves

zāles, kas nokauj viņu garigo brivibu. Romāna galvenā per-

sona ir Ābrams Lovdals ģimnāzists. Viņam ir laimigaki ap-

stākli kā citeem beedreem. Viņam ir mate, kas aizspree-
dumu putekļus daudz maz no sevis nokratījusi. Mazā pilsētiņā

viņai nav daudz domu beedru. Savu delu viņa grib izaudzināt
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bez leekulibas, pateesibā, pec saveem eeskateem. Tomēr tas

viņai neizdodas. Pirmkārt viņas virs tam strada preti. Tad

viņa eedraudzejas ar kadu vireeti, kas viņai patik viņa eeskatu

deļ. Pec ta nak saduršanās ar viru. Viņa eeņem nāves zāles

un mirst.

Tā mirst mate, tā garigā briviba mirst ari viņas delā,

pateicotees nāves zalem, kas tam pamazam teek eepilinatas.

Tēlošanas ziņā Kiellands nesasneedz Hardiju, ari psiko-

logs viņš nav tik dziļš.

11. gadā „Deenas Lapa" savu agrāko nedēļas pee-

likumu, kas vairāk kalpoja zobgalibas nolukeem, iznicinādama,

ta veetā eerikoja sevišķu siku feļetonu", kurā teek nodrukāti

isaki stāstiņi un skices, gan tulkojumi, gan ari oriģināli.
Sadu gabalu ir pavisam vairāk desmitu. Sinis viscaur skaidri

manāmi „Deenas Lapas" eeskati vispari un par mākslu sevišķi. S,e
neatrodam leelus noslipetus mākslas darbus. Se redzam veen-

karsas un pateesas bildes iz modernās dzives. Sis bildes nav

tādas, kas laika kavēklim aplūkojamas, kas tūliņ izzūd iz atmi-

ņas. Ne, tās atstāj dziļu eespaidu musu garā un mudina musu

domas uz darbibu, atteecotees uz visnopeetnakeem sadzives

jautajumeem. Bet tas nebūt nenozime, ka mums visādā ziņā

japeekrit „Deenas Lapas" eeskateem. Peeteek, ka mus radina

kritiski lukotees uz to, kas ap mums noteek.

Vispārākais un mākslas ziņā eeverojamakais ir Koroļenko

„Ļaunā sabeedribā". Se eepazistamees ar cilvekeem, kas no

sabeedribas izstumti, kas teek uzlūkoti par cilvēces padibeņeem.
Un tomēr see nikuļi grib dzivot, grib est. Viņeem jāķeras pee

lidzekļeem, kurus sabeedribā neatļauj. Kas se vainigs? kā no-

vērst sadas paradibas? Tur ir ko pārdomāt.

Tepat ari turpmākos stāstiņos un novelēs redzam tamlidzi-

gus skatus. Tnr ir jauni cilvēki, kas savam gara dzineklim

kalpodami, mirst badā („Divdesmitā gadā"j. Tur fabrikas strad-

neeki, kas pazist badu un aukstumu („Dimanta karaleene").
Tur nomirst familijas tevs, ko pagasts negrib ir paglabāt.
Bet pakaļ policeji berri prasa est (,Svesneeks"). Tur ir dzi-

ves izvirtums Trauliņs („Pa dzives nomalitem"). Tam preti

komerciju padomneeks un fabriku ipasneeks pērk seevai dār-

gas rotas un taisa balles. Tad redzam meiteni, ko megina pa-

vest. Ta atturas, mirst un top no dzives paglābta. Vecis prec

jaunu meitu: Anna nu viņam ir uz kakla.—Vaj sadas leetas tik

žigli var izeet iz atmiņas, vaj tās nesatricina musu jutas? —
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Tikai nožēlojami, ka „Deenas Lapa", kalpodama saveem partijas
nolukeem, ir se veetam megina saveem pretineekeem „sadot".

Sikā feļetona vel ir nodrukātas Vintera ceļojumu atmiņas,
kas vispari lasāmas ar interesi. Tad Azpazijas „Neaizsneegts
mērķis" par ko tika tik daudz runāts. Lai gan dzejneece ar

varu pūlas tēlot dzivi pateesas, reālas krasas, tomēr viņa šādē-

jādi nevar sekmes panākt. Minēta luga nav dzives radita; ta

ir fantāzijas, dzejneeces neapmeerinamo, nenoteikto dzinekļu
un straujuma auglis. Ka mākslas darbam sai lugai nevar pee-

sķirt sevišķu svaru, lai gan ari ta leecina par dzejneeces neno-

leedzamo makslineeka ipatnibu.

Dzeja

Dzejas nodaļa „Deenas Lapa" ļoti šaura. Starp citeem

se pa druskai darbojas Azpazija, Doku Atis un Zvanputis. Pēdē-

jais vispari maz pazistams ka dzejneeks. Bet dzejas uzdevumu

viņš noprot, sacidams:

Ir teesa, ka žultis un vērmeles

Ir so laiku dēvētas dzejas,
Kas dzeļ un kas dedzina dvēseles

Un sapigi vaibsto mums sejas.

īsts dzejneeks musu straujas deenas

Preeks visparibas kvēlot kvēlo

Jo kaisli ciņam klātu sleenas

Un dzives istenibu telo.

Vaj Zvanputim ir dāvanas ista dzejneeka uzdevumu izpil-

dit, to viņš vel nav peeradijis!

Tad vel japeemin Azpazijas un Baumaņa dzejā vestā po-

lemika, kur tee izsakās par mākslu un tās nozimi. Azpazija
kadā dzejoli pate sevi apsūdz, ka viņas darbi nav darijusi neka

laba nabageem un ceetejeem, ka viņas dzeja nav no dzives dzi-

ļumeem smelta. Blaumanis viņai uz to atbild, ka tas nemaz

neesot dzejas uzdevums. Dzeja esot dzeja pate par sevi, ne-

kādā sakarā ar pateesas dzives nolukeem nestāvot. Azpazija

viņam uz to vel atbild, palikdama pee saveem eeskateem.

„Deenas Lapā" oriģinālu visai maz. To teesu vairāk tul-

kojumu, eeverojamako cittautu rakstneeku darbi. Neeeverojot
nekādas strāvas, ne ta, cik tam pamata, mums japreecajas jau

par to, ka varam dabūt eepazitees ar razojumeem, kam sim-

brizam cena pasaules rakstneecibas tirgu un kas radina mus
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uz darbibu un nopeetnibu. Tikai jānožēlo, ka tas neteek kon-

zekventi cauri vests, ka ta pate „Deenas Lapa", kas raksta-

„aizgrabjosu stāstu" par jaunekli, kas gatavojas uz ciņu par

pateesibu, bet kas par nožēlošanu teek pavests, ka sak glaimot

ar „Rokamboļeem", slepkavibam, ~kreftigeem" milestibas sti-

ķeem un citām tam lidzigām leetam.

11.

Vispārīgs atskats.

Ap laikraksteem, kurus apskatiju, koncentrējas latveesu

garigā dzive, pee teem darbojas musu labakee speķi. Te redzam

musu pasu rakstneeku darbus, te mus aizņem ari citu tautu

garigo kustibu viļņi. Tagadējos modernos laikos visparigas

garigās kustibas arveenu jo vairāk eespeezas katrā vismazākā

sturiti, kas daudz maz veen kultūrai peeejams. Visparigais
laika gars un attistibas gajeema virzeens galvenos vilceenos ir

veenads, nelukojotees uz dazadibam, kas atkarigas no šaurākā

apmērā ņemteem dabiskeem nosacijumeem. Tadeļ mus interesē

un mes saprotam citu tautu rakstneeku darbus. Tadeļ ari vis-

parigās rakstneecibas virzeeni un strāvas atsitas ari musu

rakstneecibā. To visparigi, sikaki ņemot, zināms, katrs mākslas

darbs atkarigs no pasa rakstneeka un ta apkārtnes.

Kā ārpusē, tā ari mūsējos par mākslu, tās merķeem un

to sasneegsanu valda'dažādas domas. Te eemeslis domu star-

pības un spreedumu neveenadibas, rakstneecibas ražojumus

aplūkojot. Kas mākslas uzdevums, uz to isumā tikpat grūti

atbildēt, kā uz jautājumu, kas dzives uzdevums. Un cik pla§i
izvērsās cilvēku dzive, tik plašai ari jāir mākslai. Cilvēka dabai

ir visādi paģērējumi, kas visi mākslai jaapmeerina. Tadeļ

nekad nevaram peekrist domam, kas grib rakstneecibu aprobe-

žot, atļaudami tani veetu kādai veenai veenigai idejai.

Bet cilvēku dzivē un dabā ir prasījumi, kas no leelaka

svara, kjeem tad ari preeksroka rakstneecibā, kas tomēr nebūt

nenozime, ka tee veenigi verā ņemami. Cilvēks nevar but bez

atpūtas, bez jautrības un rotaļām. Bet svarigakais ir un paleek
darbs. Un ipasi musu laikos darbs, apzinigs darbs teek paģē-

rēts no katra. Sadzives mikla arveenu top sarezgita, arveenu

paleek grūtāki to atrisināt. Tāpat ari mākslai arveenu bus but

par cilvēka gara rotaļām, par to pārpalikušo speķu novedēju,

Eakstu krājums XI. 2
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kas praktiska darba nevar tikt izleetoti. Bet tāpat ari tas

svarigakais uzdevums ir but par paligu cilvēces darbam un

ciņai vispārības laba. Cik maz nozimes rotaļām un idealeem,

kas nav saistiti ar cilvēka eksistenci, musu laika apziniga dar-

bineeka dzivē, tik maz nozimes ari mākslas darbeem, kam nav

saknes musu traģisko laiku sadzīves dziļumos.
Talak. Spreezot par mākslas ražojumu vertibu, teek dazadi

domāts par to, uz ko jaleek leelaks svars, vaj uz ideju, vaj sev

pazistamo mākslas likumu eeverosauu. Te velti prātot. Peeve-

disu it veenkarsu peemeru. Mums gribas ļoti dzert. Mes

uzejam r.dens krājumu. Uz ko mes greezisim leelako veribu?

Tacu uz to, kads tani ūdens, vaj dzerams, vaj netirs. Otra

leeta ir, ka mes viņam varam peekļut. Labāki tirs dzerams

ūdens, kam gan grūti klāti tikt, neka nedzerams, kas veegli

sasneedzams. Ūdens ir mākslas darba ideja, apstradajums —

lidzeklis so ideju baudit Ta tad svarigakais ir un paleek pate

ideja, lai gan ari uz to stipra veriba jagreez, ka ta viseem

veegli peeejama, citādi maz no tas baudīs. Un ka to izdarit,

to katram sācis viņa makslineeka instinkts. Uz vecu veceem

mākslas likumeem atsauktees ir neprātība. Tee nekad nevar

but pastavigi un viseem laikeem derigi.
Ja nu atskatamees uz musu pagājuša gada daiļrakstneecibu,

tad sava ziņa mums jānoskumst, sava ziņā ari japreecajas.
Jānoskumst, ka daži rakstneeki neattīstās par teem, ko no viņeem

cerējām. Tas vispirms zimejas uz Rūdolfu Blaumani. Mums

jabrinas, ka Blaumanis, kas agrāki zimejis tik pateesus skatus

iz tagadējās dzives, sak rakstit neecigas pasakas par velniņeem

un iz teem laikeem, kad kunigaiksi vel dzivoja (Auseklis, Ree-

teklis, Sartaj. Bet vel vairāk topam pārsteigti, kad Blaumanis,

kalpodams daiļuma idejai, pasneedz mums tadu estētisku bau-

dijumu kā „stastu, par cuku, kura runājusi", kas nav bijis ne

ceenigs, ka to nodrukā. Unpee viseem seem darbeemBlaumanis

neaizmirst peezimet, ka tos nav briv ne pakaļ dmkat, ne tulkot.

Talak jānoskumst, ka rakstneeki, kas peeradijusi rakstneeka

dāvanas, maz strādājusi. No Apsisu Jēkaba nedabūjam neka

lasit. Doku Atis sarakstijis tikai veenu stāstu, un ir tas pats
nevar lidzinatees viņa agrakeem darbeem. Purapuķe, kas dažā

labā veetā peeradijis, ka viņam ir tekniska veikliba, paleek jo

projām bez nopeetnibas. Aspazija, nododamās padaudz veenai

idejai un ļaudamās aizrautees no kādas partijas eeskateem, pa-

leek veenpusiga.
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To teesu mums japreecajas par rakstneekeem, kas no jauna
radusees klat un leek mums no sevis ko cerēt. Musu uzmaniba

greesta uz Poruku Jāni, kas lidzsinigos darbos peeradijis, ka

viņš nav bez makslineeka dāvanām. Tēlotajā dāvanaspeerada ari

Baložu Jēkabs („Pa dzives nomaiitem" [Deenas Lapā.] „Zvaniķis"

[Mājas Veesi]), Ezereetis skatos „Sadzives enā", Upits „ Jaungada

vakarā", „
Vecais Gatviņs" („Austrumā") un pa daļai ari Maigo-

nis (~Par veļu" Mājas Veesi). Seem tikai vel vairāk vajaga attisti-

tees un nopeetnaki nodziļinatees dzive. Seltmatim ir skats, kas

aptver nopeetnās dzives paradibas. Nu tikai vajaga attistit

tēlotajā dāvanas.

Dzejā manam mazāk dzivibas, nekā stāstu nodaļā. Dzej-

neeku skaits, kā tas jau pee mums parasts, ir leelu leelais; bet

leelakā daļa no teem lidz sim nepelna nekādas eeveribas un

uz preeksu ari neka nesola. Tee dzeed par visu, kas acumirkli

prata eenak un visi uz veena meldiņa. Pee tadeem japeeskaita:

Meezis, Podneeku Kārlis, Bankovics, Bajinsku Fricis, Audzcs-

peedurs un citi. Dzejneeka originalitete manāma pee Pavasaru

Jāņa, Aspazijas, Poruku Jāņa. Bet viņu dzeja ir deezgan

veenpusiga: viņi apdzeed gandriz tikai savas individuālās jūsmas.

Latveesu beletristika nedeļas laikrakstos

1897. gadā.
Aplūkojis Kaudzites Matiss

A. ~Balss
k

\

a) Tulkojumi

1. Drāma klusajā majā.

Stāsts no R. L. Markova. Tulkojis Slogu Alberts.

Tēlojums no Deenvidus - Kreevijas ceemu dzives. Vecs,

originels mazmuizneeks — vecpuisis — apprec jaunu meiču un,

būdams aplaimots no viņas glaimeem, noraksta tai visu savu

ipasumu Jaunai seevai pa tam gadās izglābt no saluma nāves

kadu agrāko cereni, un nu vecais, kuru ta lidz tam laikam jel

eeredzeja, teek pavisam eenidets. Tas sak mestees durns un

mit makšķerēdams kadā ezeriņa saliņā needrās. Viņa seeva

ar savu jauno miluli brauc tur nakti vizinatees, tas grib so no-
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galināt ar aira siteenu, jo ir izvilis viņai 2003 rubļu naudā, bet

— peedzeris būdams — eekrit pats ūdeni un noslikst. Vecais

peesteidzees no needram bradus seevai palidzet, bet nav vairs

vajadzigs. Seevu noteesa netaisni pee spaidu-darbeem. Vecais

— viņas virs, — kas tai visu peedod, megina viņu atsvabināt

ceļā uz Sibiriju, bet teek no pavaditajeem sašauts.

Raksturu un apstākļu zimesana interesanta — atgādina pat

Gogoli.

Tulkojuma valoda leek arveenu eedomat oriģināla valodu,

un veetam ta saprotuma tik ar atpakaļtulkosanu. Paraugam:

~melnoja dambis", — „melnoja divi stāvi". (Melnot lee-

tajams latviski tranzitivā nozime, kā: melnoja zābakus, bet

se ir gribēts tulkot Kreevu verbu eph'ktl ,
kas pavisam cits

jedzeens). Tāpat taļak: „Kas veen neeegreezot arbūzu
r

ta ir eesmejotees no preeka". Latviski jāsaka pavisam
otrādi: „Kas veen eegreezot" v. t. t. — „Ceema nakts

klusums" (laikam: „THnraHa sepeßeHCKOfi Hcrai"). Latveetim sis

jedzeens sadā veidā pavisam svešs.

2. Vaj citu palidzibas vajaga?

Latviski no G. A. Blumenthala.

īss stāstiņš, kā radās, no Leel-Kreevu sadzu dzives. La-

bi eedzivojees, stradigs un pratigs saimneeks atraida kadu na-

badzigu kaimiņu, kas lūdzas, lai aizdotu maizi, — atraida ap-

galvodams, ka citu palidzibas sim nevajadzēšot. Atnāk pļaujas-
laiks ar sausumu un karstumu. Izceļas turigā majā uguns.

Nekas nav glābjams — ari nauda ne. Te atsteidzas nabadzī-

gais atraiditais kaimiņš, eetinees slapjā maski, un iznes naudu

pedejā acumirkli. Turigais viņam par to pateicas atzinīgos

vārdos.

Valoda saprotama, tik veen svešādi, ka tulkotājs grib dot

vārdam ~saime" to jedzeenu, kas ir vārdam familija (dzimte,

ģimene).

3. Jancis smejas.

Stāsts 110 Karit Etlara. Latviski no G. A. Blumenthala.

Novele no Zveedru ganu-kartas dzives. Kreetna rakst-

neeka darbs. Teek atrasts izlikts jaunpeedzimis bērns — pui-
sēns — un izdots audzēt mazāk prasisanā pirms kādam izkal-

pojušam kareivim un pec ta nāves --sudmalneekam, kurs tura
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bērnu necilvecigi kalpinādams. No sās moku veetas puisēnu iz-

posti viņa krusttēvs — kads gans. Pee ta nu puisēns aug

gluži tuksnesigā apgabala. Viņu sak apceemot institūta

izaudzināta un izlutināta tuvējā muizneeka meitene. Ta viņu

valdzina ar burvigu varu pee sevis, kā vergu. Un kad

viņu aizprec pilsgalma „gegermeisters", tad paleek durns un

veenumer smejas. Velak kada sveša kunga taujājumi par so

cilvēku leek prast, ka viņš cēlees no kādas augstākas kārtas.

Tēlošana zimiga un sapratibas pilna, tik meitenes pavir-
šais raksturs neapmeerina.

Tulkojuma valoda peeteekosi gludena

4. Muzikants Janka.

Stāsts no Indriķa Sienkievicza. Latviski tulkojis G. A. Blumenthals.

Seriga, raksturiga aina. Vajigs, mazs puisēns, nabadzigas
matēs bērns, teek apbrinojami valdzināts no dzeesmu un mūzi-

kas skaņām. Sevišķi vijole peevelk to neatturami. Viņš mē-

ģina tai tuvotees slepen muižas majā, kur ta peeder sulainim,
bet teek noturēts par zagli un teesa nospreez kuleenu. No ta

pasa sis puisēns — Janka vārdā — nomirst. Idejas stiga gan

ir vilkta pārak stivi, tomēr to darijusi leetpratiga roka.

Tulkojuma valoda deezgan gludena; tik veen Janka izska-

tijees kādreiz „pec negatava, sadauzita ābola."

5. Tikai arigi.

Oskara Klausma novele, latviski tulkojis Vecgantis.

Sis stāsts noteekas pilsētas dzivē starp literātu, tirgotāju

un akteeru kārtam. Otrreiz precejees bagāts tirgotājs teek no

savas jaunās seevas — citreizējās aktrises
—,

kā ari no tās

brāļa ar opijumu, morfijumu un ķemainu baidisanu naktis vests

taisni nāvei pretim. Nozeedzneece zin tik izveicigi noceetina-

tees, ka neveenam nav spējams peekļut nelaimigo glābt, kurs stāv

viņas neaprobežotā varā. Veco mājas dakteri — vaja rakstura

viru — viņa loka, kā grib. Nelaimigam ir meita no pirmās
laulibas — patlaban skolosanos pabeigusi jaunava. Bet pamāte
to atsargā tik izmanigi no teva, ka tam nav spējams viņai ne

vārda pateikt, nedz ari sij uz ārpusi ar kadu saziņotees. Bei-

dzot meitai izdodas pamati eemidzinat ar opijumu, un tad teek

izdarita teva izglābšana, aizvedot to uz kliniku. Pee sa iz-

glābšanas darba strādā tuvāk vaj atstatāk bez pasa glābjamā
meitas vel kadz jauns dakteris, viņa masa, kas ir sās miļakā
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skolas beedrene, un kads jauns advokāts. Seem cetreem par

algu nak beidzot divējas laimigas saprecibas. Personu raksturi

zimigi.

6. Apziņas tumsā.

N. U. stāsts. Tulkojis Bernātu Pēteris.

Kada sikstuļa dzives tēlojums. Jaunibā viņš ir oficeers

Pēterburgā, kur, kā izveicigs karšu spēlētājs eepelnas. Velak

kaut kur augšējās guberņās pee Daugavas nopirk kadu palaistu

muizeli, kur dzivo veenatnē ērmotu sikstuļa dzivi. Beidzot

viņš teek apzagts no kada tuvēja cilvēka un mirst aiz ta pasa

gadijuma. Zaglis izmanigi aizbildinadamees teek vaļā.

Raksturi stāstā zimeti no Kreevu tautas dzives.

Tulkotājs savā darbā, kā redzams, ir eesacejs, ko leecina

sadi izteikumi un vardi: — „lai viņi dalitos musu eeskatos",
— „dabūja veetu ar algu, kura tris reiz pārspēja viņa lidz-

sinejo", — „tu esi stipri buvets"; v. c.

7. Dziva relikvija.

Tnrgeņeva stāsts. Tulkojis Celmājs.

Jauna, skaista meita caur nelaimigu kriteenu palikusi par

vārguli un izdēdējusi kā mūmija, guļ pa vasaras laiku kadā

sķunitl uz gridas. Bet gars viņai spirgts, uzskati gaisi, sirds

paceetiga un sajutiga.

Tulkojums valodas ziņā gandriz gludens. Tik jabrinas,
kā ir varēts tulkot „no,T,non" par paceetibu, kas gan istenibā

nozime varonibu.

8. Baznicas zadziba.

Pec Alfrēda Friedemanna noveles Dāvids Svenķis.

Kads jauns zeltkalis, atradis patikamu zelteni un būdams

pats tukšs — nozog baznicā no altāra mazu biķeri ar rotakme-

ņeem, ko eedzivotees, Apziņas mocits, padodas dzeršanai un

nekreetneem beedreem, izpostidams tā savu mājas laimi. Beidzot

sak mulst prātā un nolec pa torņa logu zemē. Stāsts noteek

Rigā, kurp tulkotājs viņu, kā radās, ir parveetojis.

Raksturi bez sevišķām savadibam. Tulkojuma valodā

sastopam vāciskus jedzeenus un vārdus, kā: „dabuja kurvi",

„
vakariņas smēķē", „deene stmeita" v. c.
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9. Kņazs Ivans.

S. N. Terpigoreva čstasts, tulkojis Gaigalitis.

Stāsts par kadu suņu-zagli Pēterburgas vasarnīcu apgabalā.

— Tulkotājs turejees ceeti pee oriģināla.

10. Matiss Falkone

Stāstiņš no Korzikas salas. Latviski no R. Vidz emneeka.

Tevs Falkone meerigā prātā aizved savu 11 gadus vecu

delu klusā meza veetā un to nošauj tapec, ka tas, tēvam majā

neesot, bij nodevis policejai — no dāvanām vilināts — kadu

bistamu bēgli un laupitaju, ko pats preeks maza briza apslēpis.
Raksturi it zimigi, valoda gludena.

11. Seeveetes drošsirdība.

Vilsona stāstiņš. Tulkojis Veicgantis.

Kadu vecu, veentuļu, nevarigu, bet ļoti bagātu kundzi

taisās viņas pašas mantas pārzinis ar savu seevu aplaupit, bet

teek aizkavēti savā darbā no kādas negaidot eeradusās radinee-

ces, kura izrada izveicibu un enerģisku bezbailibu, būdama

svešā, tukšā un leelā muižas majā, kuru sasneegusi nakts tumsā.

Raksturi parasti, tulkojums deezgan glits.

12. Ceļineeks.

D. V. Grigorovic;a stāsts. Tulkots.

Kreevu sadzas dzives tēlojums „Vasiļa vakarā", trakojot

breesmigam sneega puterim, pa kuru kads vecs, noguris ceļi-
neeks maldas no veenas mājas uz otru, nakts mitekļa lugdamees;
bet teek visur atraidīts, lidz pedigi to peeņeni kada nabadziga
atraitne un viņas dels. Svešais to pasu nakti nomirst un atvel

viņeem savu sakratu naudu — laikam kādus iOO rubļus, kurus

glabājis kadā zimigā, caurā ozolā

Raksturi zimeti ļoti gaisi un tulkojums glits.

18. Skopulis.

Slasts no vlamersu rakstneeka Indriķa Konscienca. Tulkojis Dāvids.

Kādam bagātam, gandriz parmerigi tēlotam vecam sīkstu-

lim, kas dzivo kadā nolaistā lauku-muiziņā ar savu audzēkni

— braļa-meitu —, peelabinas par saimotaju kads ļoti ļauns un

bistams lišķis, kura nolūks ir — dabūt reiz kaut kadi savā varā

visu veca mantu. Yiņs prot veco tik ļoti apstulbot, ka pat
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miletās audzēknes atklāti runatee vardi par sa negantneeka

apslēpto ļaunumu paleek pee siksta tevbraļa bez speķa, un

viņai pašai jāatstāj ta maja ar kaunu un nicinātai, kad nav

gribējusi eet pee sa nozeedzneeka. Sim bistamam lišķim vecais

ustic visu, tik veen sava naudas-pagrabu ne. Lišķis megina

veco, neveselo, nomērdēt bada, un beidzot grib ar varu

dabūt naudas pagraba atslēgas roka, bet tas citādi neiz-

dodas, ka veen veco nospeezot. Naudas pagrabā ļaundaris

eeteek, bet kada seeveete to tur eesloga, aizvērdama durvis.

Vecais teek atdzivinats, un nu viss nak gaismā. — Braļa-meita
izeet pee kada eemileta godiga jaunekļa un uzņem audzu-teva

saimneecibu. Ļaunais krit sodā.

Raksturi zimeti ar labu saprašanu, un cilvēka sirds radita

vairākās istenās ipasibās. Daži notikumi ne visai dabiski.

Tulkojums gandriz pavisam glits.

14. Greeza.

J. Turgeņeva stāsts.

Jau agrāk vairāk nekā veenreiz tulkots jūsmu pilns stāstiņš

par to, kads zelabu eespaids palicis bemam, kad sunis nokodis

greezas mati, kuras perēkli bijusi bērniņi.

15. Apceetinajuma eeņemsana.

Latviski tulkojis P. Saulits.

Raksturigs gabaliņš no Napoliona I. laikeem. Kara brees-

mas tur redzamas visā niknumā.

15. Kraupatisķu dzirnavas.

Stāsts iz leišu dzives no Ernsta Veicherta. Tulkojis Dāvids.

Nodeg kādas vecas dzirnavas. Pasu dzirnavneeku noteesā

par dedzinātāju. Velak teek izgādāts, ka so leetu izspreez vel

reiz, un zverinatee apvainoto attaisno, pamatojotees uz kādas

seeviskas zverastibu, ar kuru apvainotais slepen kopojees.
Dzirnavneeka mate so leecineeci sadabūjuši, lai delu atsvabinātu.

Tomēr drizumā viss izrada, ka taisniba bijusi pirmām spreedu-

mam. Pati dzirnavneeka seeva atzist viru par dedzinātāju un

eeksķigi turas no viņa par šķirtu. Pee dzirnavneeka parādās

ļaunas apziņas zimes. Viņš sak vajāt kadu vecu, godigu leiti,

kas kalpojis viņa tēvam un teva-tevam, bet tagad dzivo žēlastī-

bas maizē pee viņa. !?>is pirmā izmeklējumā bija nozvērējis, ka

pats redzējis dzirnavneeku dzirnavas aizdedzinām. Sadzas rakst-
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vedis — ļauns cilvēks — dzirnavueekam palidz. Izdabūta teek

apdrošināšanas nauda 8000 rubļu, kurus ar gudribu peesavinas

peeminetā netikle, kas zvērējusi dzirnavneekam par labu, otra

izmeklējuma. Viņa mudina dzirnavneeku nozaļot savu seevu,

lai tad pati ar dzirnavneeku varētu dotees uz Ameriku. Sim

nolūkam ta apgāda naves-zales, bet bzirnavneeks, kuram veenu-

mer ir cik necik sirds-apziņas, eeņem viņas beidzot pats, bet

zināma netikle Jlze sadeg savā mežmalas budā ar visu naudu,

kuru grib glābt, kad buda netisi aizdegusees.

Raksturi zimeti ar istu sapratibu, stāsta gaita un notikumi

pamatojas uz dzives teesamibas; bet par visām leetampsicbolo-

giskā nozime sim stāstam eeveroj oma. Rakstitajs atklāj it dziļi

pašas eeverojainakās puses cilvēka dvēselē.

Tulkojuma ziņā darbs gludens.

16. Dore.

V. J. Nemirovifa DanĢenko novele. Latviski tulkojis P. T. R. U pee tis.

Paviršs milestibas stāsts no Pēterburgas bagāto kārtu izlu-

tinātās dzives ar aprasto dispozīciju: bagāts, paspratigs krusttēvs,

jauns bezbedigs krustdēls. Krusttēvs grib saprecināt viņu ar

bagatneeces meitu, bet sis eemilē un apprecē izskolotu naba-

dzīgas kārtas jaunavu, kurai bagāta labvēle. Raibuma labad

darbiba beigās teek pārvesta uz Itāliju. Dažs raksturs stipri

parspilets. Tā, paveidam, mate kodina meitai: „Tu peeluko!
Ja tu palaidisi Volockoju garam, tad tu manās acis vairs

neradees! Ar to vel nepeeteek, kad tēvocis viņai pavēlējis,

raugi tu pati viņu apburt, peeburt pee sevis! „Kad ari

ar varu. Musu laikos mes ceesi ķeramees pee mums vajadzi-

geem cilvekeem Palaidisi — visu rnuzu noraudasi.

Tulkojums vajs, peem. „smarso pec petroleja". Tāpat:

„Pateesi man nav nekādas izejas" v. t. t.

b) Original-stasti.

17. Aklā ezara upuris.

Senatnes aina no Audzespeedura Jura.

So „ainu'- varētu devet gan istenaki par teiku vaj
par pasaku. Par ainu butu dēvējams tik ticams un pateess
dzives tēlojums. Saturs sads: bagāts Leetavas „muizneeks"

eemil, kā varētu teikt, burvja un raganas meitu Kurzemes

mežos netaļ no Jaun-Jelgavas. Meitenes tevs, kurs cilvēkus
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nid, izdzen precineeku ar negodu un bridinajumeem no savas

būdas. Bet „rnuizneeks" megina meiču nozagt —jāsus uz sava

zirga. Tevs dzenas skreesus pakaļ, panāk, sveez akmeni ar

lingu un pārsit meitas aizvedajam galvu. Abi samilejusees

eejaj un noslikst „Aklā ezera".

Raksturi izšķiras deezgan gaisi, bet iztelojuma ziņā ceļas

jautājums: vaj lingu laikmetā, kur ar akmeņa sveedeenu nomedi

pat breedi, var but runa par „muizam" un „muizneekeem"?

Taļak: vaj jau tos laikos apkalpotājus peeaicinaja ar zvaniņu

un vaj apkalpotāji, pavēles saņemdami, atbildēja pavēlētajam

tagadējā formālā izrunā? Valodai sarakstitajs peegreezis pilnu

veribu; bet atrodas teikumi, kurus varētu saukt gandriz par

pārak latviskeem. Tā pats pirmais: „Ir viņi sen pagājusi laiki."

Tāpat taļak: — „gerbees raibs, kā dzenis, jādams tadeem

paseem raibumeem zirgu" — v. t. t

18. Uz Br azilij v.

Stāsts no G. A. Fridriclisena.

Divi brāļi, kuri savā starpā jau visp:.ri nesateek, sanāk

pilnigi naidā kādas patlaban eesvetitas jaunavas pec, tā ka

vecākais brālis nebēdā vairs pat par jaunākā dzivibu. Pārsvaru

pee jaunavas dabu viņas bernibas beedrs, jaunākais brālis, kuram

par gadu jaeet kara-klausibā. Bet, lai sis solis nebūtu sapreci-
bai par kavēkli un lai izbēgtu no vecākā brāļa naidibas, tad

sis jaunākais — kada zida pamudināts — apņemas eet uz

Braziliju lidz ar pasu zidu, kurs izgādāšot viņam pasi. Abi

vecāki pilnā veeglpratibā peekrit sām puikas eedomam, kaut

gan saka, ka leeta esot apdomājama. Ligavas tevs pat teek

peerunats apņemtees maju pārdot un eet lidz, lai gan dru>ku

velak. Ar mokām sagādā jaunam varonīgam aizgājējam 100

rubļu naudas, un visi ir labās cerībās, ka jauneklis ar zumu

aizsneegs dzives laimi aiz plašās juras. Atklāti un ar izvadisa-

nās dzirem taisās sis nakosa gada rekruts uz bēgšanu, kā uz

kadu likumigi atļautu gaitu. Neveenam nenāk prātā sai leetā

sleptees, neveens ari neceļ ne mazāko kavēkli. Abi ar minēto

zidu pareet pār robežu Prūsijā eeksā tik veegli, kā otra saim-

neeka teesā. Hambnrgā zids muļķa puikam izviļ naudu, pats

aizbēg, un so nu atsūta nonikusu, noplisusu pa etapi dzimtenē.

Velak viņš kuļamā masinā nomal divus pirkstus un top kara-

klausībai
par nederigu, tapec var driz saprecetees.
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Personas cita no citas neizšķiras ar rakstureem, ja veenigi
ar vecumu un jaunumu. Tikai abi naidigee brāļi savas naiii-

bas pec nelidzinas veens otram. Citi visi gluži veenadi, tapec
ari nav atrodama dziļāka nogremdesanās cilvēka dvēselē.

Stāstos sastopam labi daudz pateesigi tēlotu skatu no Lat-

veesu laucineeku dzives Vidzemes videenē, kur noteekas stāsta

darbiba; tomēr see skati rada bez maz tikai dažas veesibas,
dzives un svētkus vogeneesu pagastā. Tik reizes divas, kā pee-

saņus, dabūjam isi redzēt ari kadu darbu darām.

Valoda stāstā glauma, atskaitot tik kādus jauninājumus,
kas nav izdevusees, kā: pelekgani, dzeltangani. Sadi

vardu atvasinājumi nevar vis but peelaizami jau tapec, ka pa-

stāv tautā vardi: zilgans, bālgans v. c Visi vardi nemēdz

locitees veenās pašās formu spailēs, kaut gan dazeem citeem

tās var but peemerotas. Augšā minēto jaunatvasinato vardu

veetā valodā jau ir savi ipasi vardi, kā eepeleks, eedzeltans.

19. Tauteesa ligava

Sarakstījis Perzes Ļicis.

Kadā muižā Latvijā, kur vareni pils-nikoņi Daugavmalā,
kads jaunekli?, macidamees zemkopibu, samilas ar godigu, kaut

gan ne visai skaistu vagara meitu. Pazistamās sēras un uzticibas

zverasti, abēju vecāku preeka pilnā svetiba un jaunekļa aizce-

ļošana uz Eeks-Kreeviju Volgas tuvumā par muižas parvaldneeku.
Jau ceļā uz Volgas tvaikoņa kads bagāts un izglitots jauns

Kreevu muizneeks sneedz viņam preti savu draudzibu, un sa

ļoti skaistā masa tikpat kā savu Driz ir aizmirsta

dzimtenē pamestā veenteesigā ligava aiz sas otras skaistuma un

izglitibas. Driz pec kadeem parasteem varoņa darbeem noteek

atklāta samilesanās, kapec izceļas šaušanās ar maizes-teva delu,
kadu jaunu grafu, kurs dabu lodi rokā pee pleca, bet mūsējais

paleek sveiks. Tomēr veeta tapec jāatstāj, bet to atrod atkal

jaunās ligavvas brāļa muižās. Kad jaunā ligava no zirga kris-

dama nositusees, tad pec kadeem laikeem ceļo uz dzimteni pee

pirmās ligavas, atrod to turpat pee pils-nikoņeem pec viņa

serojotees un tad aizved sev lidz uz Kreeviju, kur viņa stāda

nelaimigai sava vira ligavai puķes uz kapa.

Raksturu ipasibas sai stāstā nav atrodamas; ari cilvēka

sirds jeb dvēsele neteek nekur dziļāk atvērta. Valoda gandriz

glita.
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„Balss savā feļetona jeb ļeekā lapā devusi stasteem telpas

pari par 30 loksnēm, starp teem 5/o tulkojumu un Ve original-
stastu. Gandriz visos stāstos valda puslidz mērens raksturs bez

sevišķas krasas skarbuma. Tulkoto stāstu izraudzijums ir stipri

vispusigs. Tur atrodam darbus mazākais no dazeeni sesu tautu

rakstneekeem, cik var izzināt no lidz dotām peezimem par ori-

ģinālu saceretajeem. Bet dazeem tulkotajeem nav peezimeti
vairāk nekas, kā veen, ka tee no ta un ta latviski tulkoti.

Pārsvars ir stiprā merā Kreevu tautas rakstneekeem. Tomēr

sevišķu eeveribu no teem pelna tikTurgeņevs („Dziva relik-

vija" un „Greeza"), kā ari Grigorovics („Ceļineeks") un

Markovs („Drama klusajā majā"). Turpretim Achsarumova

„Apziņas tumsā", un jo vairāk Dancenko „Dore" bet vel vairāk

Dubrovinas neeks „Vakara blāzmas spiduma" varēja but atlikti

svarigaku leetu labā. Taļak no citu tautu rakstneeku darbeem

minami kā raksturigakee: Karit Etlara "Jencs smejas",
Sienkievicza „Muzikants Janka", „Matiss-Falkone", „Apceeti-

najuma eeņemsana, Renē Mesroi „Karogs". Plašākā psicho-

logiskā apredzē eevada Konscienca
„Skopulis" un Vicherta

„TCraupatisķu dzirnavas." Pahrejee peeci no tulkoteem vaj lo-

kalizeteem stasteem, kā ari abas isās lidzibas var caurcaurim

skaitit ari par razojumeem, kuros atrodams allaž savs kodols.

— Greezotees pee abeem originalstasteem: „Uz Braziliju!" un

Tauteesa ligava," atzistam, ka viņos trūkst gan sa un ta kas

kreetnos stāstos jāatrod, bet tomēr viņi peevelk mus citādi, ne-

kā tulkojumi, — mes lasām viņus ar citādu veribu un patik-

šanu, nekā tos, jo see runā jel par musu pasu dzivi, domam,

uzskateem un darbeem, kaut ari velamees daudz ko pilnigaku.
Ari se redzama teicama cenšanās izaudzināt savu pasu stastu-

literaturu, kura palidzos istenā ziņā mus garigi audzināt.

B. ~Majas Veesis".

1. Pērļu zvejneeks.

Fantāzija no Pomku Jana.

Pagasta rakstveža dels Gaujas malā eemil skolotajā masu.

Tai velak krodzeneeka dels — ģimnāzists, kura

nākotni viņa cer par drošāku iztikšanas ziņā. Pirmējais ari

taisās eestatees ģimnāzijā, bet trūkst lidzekļu, tapec eet Gaujā

pērļu zvejot, jo ir dzirdējis, ka tur agrāk bijušas peries; tomēr
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atrod tik veen tukšus gleemesu vāciņus. Meza-kungs izpalidz
ar naudu un nodoms izdodas. Ģimnāziju Rigā beidzis, eet uz

Drezdeni konzervatorijā. Tur atrod citu miļako, ar kuru izmi-

linas, izšķiras un pec laiciņa Dreadenē nomirst. Milesanās sai

visa fantāzija ir vis leela; bet no platoniskas, pec kuras dze-

nas, tā noeet fiziskā,

No rakstureem noteiktākais ir meza-kungam, ari vecam

pagasta-rakstvedim un kādam vecam kalpam. Rakstveža seeva,

varoņa mate, leek dzeedatsavās bērēs hernhuteesu dzeesmu: „Cik

daudzreiz es jau domāju etc", bet minutu desmit preeks nāves

runā garu filozofisku runu par tadu milestibu, kas nav nedz

saprotama, nedz ari kur atrodama. — Pedejā miļaka Drezdenē

ir emancipēta pasaules pilsone, bet kaislibas pilna. Bez eemesla

un vajadzibas autors stāsta fantāzijas vidu garas teikas no

greeķu mitoloģijas. Valoda vispari glita, bet pildita ļoti daudz

nevajadzigeem svesvardeem, ari germanismeem, kā: zārku ap-

stellēt, kuceeret, eeturet meru. (Mate leeto teikumu:

„laicigā milestibā spēlē dzimums lomu". Ari dažs jaunat-
vasinats vārds neradās pareizs, kā:

„. . . viņas bija izdraudze-

jusas, ar ko gribēts teikt, ka draudziba viņu starpā bij zudusi,

kamēr izdraudzetees nozimetu draudzetees cik veen patik, lidzigi

kā izdzivotees, izpreecatees.

2. Aizrauts

Originalstasts iz akteeru dzives. Sarakstījis Zeltmatis.

Kaislību pilns miļesanās stāsts: diveem jasamilas un jāiz-

šķiras tapec, ka viņai, apstākļu speestai, jaizeet pee cita. Pec

gadeem viņa eerauga to kā teicamu akteeri uz latveesu skatu-

ves kadā mazākā pilsētiņā un visādi megina satiktees ar savu

agrāko miļako izskaidrošanās labad, bet tas atturas un beidzot

grib atstāt savu eeredņa veetu, lai tik kļūtu vaļā no pagātnes

varas. Tomēr agrākā ligava prot pati atrast to viņa dzivoklf,

pašas virām majā neesot. Tur nu nak aizbildināšanās, pārme-

tumi; viņš negrib nodotees nekādās sarunās, viņa neeet projām
— beidzot milesanās lidz gaismai. Viņš aizeet, noklist un pec

maz gadeem nomirst.

Stastisana, notikumu un raksturu tēlošana veicas eevero-

jami. Valoda veikla.
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3. No Daugavas lidz Donavai.

Latvecļn savvajneeka Ceļojuma apraksti Sertra-Turku kara-laika 1876. gada. No

Andrej a Pumpura.

Ļoti peevilcigs stastijums par savvaļneeku kara-gajeenu

pilns raibeem peedzivojumeem, gan sausmigeem, gan jautroem.
Se dabūjam eeskatitees ar patikšanu tādas dzives kārtās, tādos

apstākļos un atgadijumos, kādus redz tik veen reti un leelurn

leelakais skaits nedabū redzēt savu muzu. Rakstītājs turklāt

smeļ aprakstijuma veelu no istenakās dzives teesamibas ar

viseem peespaideem un grutumeem, kas aprakstu dara jo patī-
kamu. Visi cilvēki, kas stāstījumā beezak grozās lasitaju acis,

ir aprakstiti it zimigi ar raksturu savadibu eeverosanu, tā ka

tee paleek atmiņā par dziveem tipeem. Ari valoda skaisti

ritoša. Sis aprakstījums bus gan jaatzist par „Majas Veesa"

feļetona vaiņagu 1895. gadā, — Pārlabojot kādus retus kailākus

izteikumus, viņš sevišķā grāmatiņā būtu eeteicams lasisanas

krātuvēm.

4. Par veļu.

Originalstas's no Maigopa.

Kads ārsts uz laukeem apprecējis kada muižiņas ipasneeka
meitu — leelu greznumu un preeku miletaju, izsķerdigu turklāt

ari visai neuzticigu seeveeti, kura ļaujas neuzticibā novilinatees

no paklidusa un parādos nogrimuša muiz:,s ipasneeka — arzem-

neeka, eedodama tam turklāt 10,000 rubļu naudas no sava

mantota kapitāla. Virs aiz errastibam aizbrauc uz Pēterburgu,

atstādams savā veetā brāli —- jaunu mediķi. Si pa to laiku

lidz ar masu dodas uz Rigu preecatees, pamezdama majā 4 gadus
vecu puisēnu, kaut gan vira brālis leedz. — Nak nakti uguns

grēks — bērns teek izglābts, bet velak krit no guļu-veetas un

salauz roku. Mati ataicina — ta ir sagrausta, jo arzemneeks

ar 10,000 lubļeem projām lidz ar viseem līdzņemšanas solijumeem.

Viņa megina slicinatees un ar kloraformu galinatees bet teek

izglābta. Parnak virs no bedam nosirmojis — viņa no treekas

mirst. Jaunais mediķis apprec viņas masu, kuru ir atgreezis

no savmilibas maldu ceļa.

Rakstam tēlošana gaisa, notikumi straujuma pilni. Sarak-

stītājs rada skarbā veidā seevas un matēs peenakuma pārkāpšanu.

■—Valoda retumis peedauzas, kā: — „vaj braksim pastaiga-

tees?" Pastaigatees var eet tik kajam, bet kad brauc, tad

iznāk vizināšanās.
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5. Jaunib a s grēks.

Originatstāstip| no M. Springa.

Jauns jurists, pagastvecākā dels, studijas pabeidzis, no

zaļumu svetkeem pārejot, gaz kauna nabadzigu meiteni, kurai

agrāk pats bij stajees par palidzetaju truciba un teesibu meklē-

šana. Viņa nogalina bērnu, krit soda un teek aizbalsota uz

Sibīriju. Ceļa kada pilsēta viņas pavedējs to eerauga un pazist.

Abi satreekti: viņa ceļa mirst, — viņš, kad no sirguma izvese-

ļojees, dod s uz Sibīriju dzivot.

Sevišķi raksturi nav nomanāmi, valoda tekoša.

6. Milestibas v ara.

Originalstasts iz tagadnes laikeem no Malee.su Jana.

„Meitās ejot" samilesanās un sadsivosanas pagasta vecākā,

dēlam ar nabagu Mikeļa meitu, dzeedat eesana uz skolu, dzer

sana, vecāko neļaušana precetees ar mājas mantneeka teesibām,

bet gan ar kalpa teesibām, pasaules nosunisana par muļķigu,

pļapigu ļaunu un vainigu pee visa, beidzot pakavesanās abeem

— veenigeem labeem, atskaitot varbūt tik mājas puisi, kā lidz-

zinataju pee meitās eesanas. Ris viss tad jaatzist par ~milestib-

as varu".

Kaut ko no rakstura redzam pee peeminetā mājas puiša.
Citi cilvēki neizrāda neka sevišķa. Valodā sur tur pamanām

svešus neskaidrumiņus, kā: „kl a cinadams" ar pātagu (latviski

jāsaka pliksinadams); ~maz pamazam" (mbjo no Ma.iv
— lat-

viski veenkarsi pamazam).

7. Liktenis.

Originalstasts iz tautas dzives no m. j.

Pee kada bagāta saimneeka sevišķā majelē dzivo naba-

dzigs nomneeciņs ar seevu un delu. Kalpošanas un maksāša-

nas samērā leelas, peedzisana ceeta. Dels zeemu brauc peļņā
— baļķu vest. Sasit koks kaju — peesitas ~brants" un zaļok-
snis nomirst. Ar to stāsts nobeidzas, kur gan pateesibā nav

vairāk, kā tik eesakums, jo nule tik jāgaida, kā liktenis para-

disees taļak pee vecajeem.

Par valodu nav ko sacit. Raksturi neparādās necik.

8. Sapnis vasaras nakti.

Fantāzija no Poruku Ja pa.

Seena-pļavejs, nometnē pee pļavas gulēdams, sapņo ar un

par savu „sparnaino ligavu"—fantāzija, kura ved viņu garu-
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valsti. Murgojumos eetistitais sapņojuma saturs ir reālisma

ciņa pret ideālismu. Sur tur paspid kādas atjautības dzirkste-

les. Valoda atduramees uz dazeem nevajadzigeem germanis-

meem, ka: ;,gifts", „
dancis", „trapa", „sķelmigi" v. c.

9. Zagtais zelts.

Originalstasts no A. fiezi^a.

Breesmigi mantas-karigs un nozeedzibu pilns krodzneeks

sakūda apzinigu sulaini zagt no sava veentuliga, nevesela mui-

žas ipasneeka zelta naudu, bet pats to atkal nozog sulainim,

kad noskatijees, kur sis noglabā. Sulaiņa brālis netisi stājas ar

aizdomām ceļā uz mājam ejot. So krodzneeks nogruz no tilta,

kur viņš nositas. Te atkal kādam izmanigam dzērājam ceļas

pret krodzneeku aizdomas un tas par klusu ceesanu izspeez no

sa leelaku zumu naudas un aizeet uz Jeisku. Krodzneeks no-

pirk atstatumā muižiņu, apprec labi skolotu, godigu seevu —

turigu vecāku bērnu
—,

dzivo ar viseem ļoti necilvecigi
un ne mazāk ar seevu. Te parnak no Jeiskas pa etapi at-

sūtītais, galēji noklidusais dzērājs un eet pee muižiņas ipas-
neeka atkal pec naudas. Sis grib wiņu nozaļot ar morfiju

brandvinā, tomēr klaidonis izcees un atrod, ka no jauna
dabūtā nauda pazudusi. Wiņs zina, ka muižiņas ipasneeks

vainigs, tapec nodedzina tam ēkas. čļis skreen sava zelta glābt

un sadeg; -- dedzinātājs to pasu nakti mezā nosalst.

Raksturi zimeti gaisi, ja tik dažs ļaunumā ne paraks.
Valoda pareiza. Stāsta darbiba ir moza un pamatota uz dzi-

ves teesamibas, kaut gan redzam leelum leelako teesu tik veen

ļaunumus — citu par citu leelaku. Tomēr cilvēku sirdis dabū-

jam eeskatitees sur tur labi dziļi.

10. „L aba p artij a".

Originalstasts. Sarakstījis Zeltmatis.

Kada kaislibu kalpa dzives-gajums stāsta veidā: — netik-

lības pilna dzive iaunibā, godigas meitenes apprecēšana, velak

smadzeņu zifilis un arpratiba. Beidzot apcerējums, kā butu

karojams pret so tikumibas grimšanas postu un cilvēku veselī-

bas maitāšanu.

Sarakstitajs vairāk nekā veenu reizi leeto meerigi teikumu:

„maz ko iztaisīja", kur latviski runājot jāsaka: nebēdāja vaj

nevēroja. Iztaisit var gan karoti, tītavas, pastalas v. c, bet ne
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vis iztaisit kaut ko par zobošanos v. c. Tāpat ir teikums:

kaut ari viņi cik tikumigu dzivi vestu etc." Dzive nav vis

kumeļš, ko var vest. Tikumigi dzivot — ta runa nesabojāti
latveesi.

11. Velniņi.

Fasaka no Rūdolfa Blaumaņa.

Diveem mazeem velniņeem izdodas izmukt no elles. Viņi

eet postu darit kādam saimneekam, kurs daudzināts par deev-

bijigu. Tomēr viss, ko dara, iznāk par postu tik laupitajeem,
kas to nakti pee saimneeka eelauzas, turpreti pašam saimnee-

kam nak ļaunuma veeta labums. Velak viņi top par jereemun

eejaucas aitu-pulka, lai varētu to purva noslicinat; bet saim-

neeks viņus pārdod kādai garam braucošai princesei, un viņi

nespēj grozit savu jeru veidu. Viņus atsvabina kads burvis
ar

to norunu, lai viņi izvelk burvja naglu, kas princeses krēsla pret

viņas galvu, ka lai princese nespētu pazit sa par burvi, un

tadā ceļa burvis dabūtu viņu apprecēt. Tomēr velniņi sava

velna prata nepilda vis norunas. Burvis par to sadusmojees,

paziņo velnam ellē. Tas dodas bēgļus sadzit. Viņi pa tam

starpām nak cilvēku kopšanā un audzēšana, tapec velns nedabū

tos vairs ellē atpakaļ un viņi izaug par kreetneem vireem.

Tā ka autors patur visas teesibas par so pasaku sev, tad

protams, ka ta viņa pasa sacerēta. Tai atrodas daudz asprati-
bas pilnu atgadijumu, tomēr kodolu izlobit nav veegli. Valoda

teicami gludena.

12. Zvaniķis.

Originalstasts no Baložu Jēkaba.

Baznicas zvaniķis ir ari kalējs. Viņam nomirst mileta

seeva, atstādama so ar mazu puisēnu. Zvaniķis apprecas otrreiz,

bet si otrā seeva sak kopotees ar pasa kalēja muļķigo puisi.
Delu viņš suta zeminarā — to no tureenes izsveez. Viņš lauz

kapsētā krustus un — beidzot nošauj savu seevas-tevu, kurs ir

zaglis un citādi nelabs cilvēks. Slepkavu eesledz dzelzis. Pagast-

skolotajs ir peedauzigs cilvēks tikumibas ziņā. Pagasta rakst-

vedis dzērājs. Pats zvaniķis gan goda-virs, bet aiz bedam par

delu top passlepkava. Veenigais nevainotais cilvēks, kurs stāstā

beezi teek minēts, ir atstādinātais draudzes-skolotajs, bet ta

nedabū redzēt nedz ari viņa darbi nak gaismā. Stāsts rada

tikai ļaunās puses.

Kakstu krājums XI. 3
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Veetveetam laucineeku dzive, ka ari cilvēki parādās it

interesanti, pat origineli raksturoti, bet ne viscauri. Stāsta

darbibai sur tur trūkst skaidra nolūka un ari sakara. Valoda

deezgan tekoša, bet tomēr negaidot riteņi atsitas pee daža stipri

rupja akmeņa, kā: — „bet tadeļ veen turp eet nelon."

13. Dzive tālajos austrumos.

No Por A. Viritera.

Visai peevilcigs apraksts par Sibirijas dzivi, tautām un

apstakļeem no pasa rakstitaja eeveroj umeem. Sis apraksts
stādams ceenigi lidzās Pumpura „No Daugavas lidz

bet ar to starpibu, ka Pumpurs stāsta savus raibos peedzivoju-

mus, sneegdams lidzā ari savus eeveroj umus par svešām zemem
?

kamēr Vinters apraksta vairāk tik zemi un ļaudis. Rakstitajs

eevero visu gaišām acim. Valoda viņam izveiciga, gars spirgts-
Bet brinums, ka ari tādam rakstneekam, kads Vinters, ir spē-

jams sacit:
„

— oz pec zivim."

14. Jocigs notikums

Iz Jauku dzives. No Potopenko.

Radits teek leekuligs lauzu izsūcējs — muižas ipasneeka,

agrākais konzistorijas eerednis, tagad istens slepenpadomneeks.
Tā paraugam ar aplinku viltibu viņš peespeez zemneekus no-

pļaut tam par velti ap 200 desetīnu rudzu, izgādā, ka teek

ņemti nelikumigi nodokļi, bet pats pee ta tik gludens, ceenigs

un humanitātes pilns.

Raksturi un notikumi tēloti no meisterigas rokas. Tulko-

jumā sastopami ne reti kreeviski jedzeeni latviskos vārdos,

paraugam: „Pec izskata viņš nekādi neattaisnoja savu vardu."

Ko lai saprotam par sava vārda attaisnošanu no latveesu valo-

das jedzeenu stāvokļa? Laikam gan neka cita, kāto, ka vārds

kādam bijis negodā caur apvainojumeem, un nu ticis skaidrs,

apvainojumus noveļot Bet kreeviski tur ir gribēts sacit to, ka

tas un tas cilvēks neizskatijees tads, par kadu to sauc, t. i.

izkaltušais neizskatījās vis izkaltis, sausnejs, let brangs.

15. Ej' un izglitojees!

Originalstastiņs iz pilsetneeka dzives. No L...5.

loti izlutinātu meiteni izprecina pee bagāta vira,
bet bagatiba izzūd, virs nomirst, pati paleek postā un nabadzibā.
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Viņas bijuša vira leelakais kreditors vilina to ar solijumeem

neceļos, atstādams viņai vispirms 2000 rubļu. Viņa tos atdod ta

pasa cilvēka meitai, kura grib eet izglitotees muziķa. Kas

noteek ar pasu nelaimigo atraitni, no ta nedabūjam neka zināt.

Par rakstureem nav daudz ko runāt. Valodā peedauzibas,
kā:

„

— brūte no kada bagāta tirgotajā." Tas ir pilnigi vāciski.

Latveesi saka tā: „kada bagāta tirgotajā brūte." —

„
Galvotāji

arveenu ir eekritusi." Kas ta par eekrisaņu (eingefatten)? Gal-

votāji bus gan laikam pazaudējusi, kad viņeem savi galvojumi

bijusi jāsamaksā.

16. Sa dzives enā.

Skati iz dzives no Ezereega.

Tris draugi — gruntneeki — teek tēloti visakstigakā un

nejaukākā veidā. Pirmais — mulķigs teesatajees un lūgumu

rakstitajs, precineekos aizbraucis, dabu no precejamās cerenes

pliķi par vaigu. — Otrais — leels kleedzejs — sasit ganu-puiku,

lamājas ar ganu-meiteni, bet grib peelabinatees savai kalponei,
— teek sai, kā rakstitajs prāto, vajadzigā gaitā no pasa seevas

notverts, un ta viņu peekauj ar zaru. —■ Trešais — jaunāks par

abeem preeksejeem —- meitās ejot teek peekauts no sava lidz-

censoņa un eetrenkts lidz kaklam ezerā, — tad mājās pārnācis

pagrabā peestrebj rugusā peena veetā asinis, beidzot sasit bez

ista cēloņa savu mati. Iznāk patlaban spreedums, ka viseem

trim par kadu agrāku kaušanos jaeet ceetumā. Visi eet kopā

kartees, bet ābelei lust zars un paleek dzivi. See viri ir pagasta
veetneeki. Sarakstītājs cenšas tēlot ekstremigus raksturus, tāpat
ari notikumus. Valodu, kā radās, viņš tisi āksta, arveenu saci-

dams, paveidam: „veens kreetns virs", „veena laba leeta", ~tas

gars tās pateesibas" v. c.

Stasteem „Majas Veesis" novēlējis vairāk kā 30

loksnes un dzejoleem lidz 2V2 loksnes telpas. So bagāti pla-
šo telpu „Majas Veesis" pildijis gandriz tik original-darbeem

veen, jo no tulkoteem stasteem ir tikai veens — garumā ap

13/4l 3 /4 loksnes, kļai virzeenā „Mājas Veesis" ir aizcentees taļak

par viseem musu laikraksteem, un sis centeens pamatojas ari uz

it pareizeem eeskateem; jo ja kādas tautas literatūrai bus zelt

un pastāvēt, tad viņai nepeeceesami jārada sava originalbelle-

tristika, bet tulkojumi jasneedz tik eepazisanās pec ar kreēt-

3*
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neem cittautu rakstneekeem. Laikrakstu redakcijas sai, ka da-

žas citās leetās, var daudz eespet, bet ne bez eeverojameem

grutumeem, jo kreetnu stāstu sarakstisana tāpat kā visa pas-

staviga ražošana kaut kurā dailes laukā, prasa sevišķu eedzimtu

vaj stipri eevingrinatu gara-speju, kuras nav vis, tā sakot, pa-

sūtāmas cik un kad veļas. Daudz veeglak nākas redakcijām
atrast zinisku vaj leetpratigu rakstu sarakstītājus, nekā labu

stāstu sacerētājus, jo nelidz vis skolas macibas veen, bet jārau-

gās un jāmeklē, kur tads un tads sevišķs koks paradijees dabā,

ne vis rindainā darzneeka koku-skolā, kaut gan ari sadeem

ipaseem kokeem nak darzneeka kopšana par labu, kad tee vi-

ņus pārstāda savā dārzā. Turklāt sada maza, gandriz tikko

vel attistibas perioda sakumā stāvoša tauta, kā Latveesi, ne-

var vis sutit jau tūliņ pa sakumam savā druvā tik daudz tadu

stradneeku, kā vajadzētu, kad pat leelajām kultūras tautām

samērā viņu nav ari visai daudz, tapec nevaram vis prasit, ja

sneedz lai sneedz veenigi kreetnus original-stastus, kaut gan

jāvēlas viseem sagaidit tos laikus, kad to varbūt varēs. No

sa uzskata tad ari gribam raudzitees uz „Majas Veesa" origi-

nal-stasteem, jo zinām, ka teesasana un trūkumu radisana ir

daudz, daudz veeglaka, nekā tada darba darisana, kurs cik

necik spej teesasanu panest. Vaicāsim tad, kadi ir „Majas-

Veesa" original-stasti 1895. gadā? Tur jāatbild, ka ikkatrā

ziņā gan visi nav tadi, kādus velētos, kaut gan atzinibu „Mājas
Veesis" pelna jau par to, ka viņš ir spējis sneegt. Nevaram

jau vel neka daudz teikt, ja veenā vaj otrā stāstā trūkst pil
nam gaisu originelu raksturu jeb savas tautas tipu, ja tēlojumi

neatver deezgan dziļi cilvēka dabas un dvēseles, ja pat raksti-

bai jeb valodai trūkst sur tur istas pareizibas, speķa un loka-

nas peeglaudibas, tad tas gan jāprasa no ikkatra stastu-raksti-

taja, kā ari vispari no ikkura tikumigas tendences rakstneeka,.
lai viņa darbs, ja ari tas nespētu nest daudz svetibas, tad ma-

zākais lai jel nebūtu par ļaunu un par peedauzibu tautai. Sai

ziņā turu par vajadzigu greest isumā veribu uz kadu nevis tei-

camu ipasibu, kas peemit tikko ne viseem „Majas Veesa" sta-

steem 1896. gada gājumā. Lai gan see stāsti, uz kureem se

aizrādām, ir ikkurš no cita sacerētajā, tad tomēr mazākais ve-

seleem astoņeem no teem velkas cauri veena un ta pati kaite

vaj nu §ai vaj tai veidā, leelakā vaj mazākā spēkā. Viņos pa-

stavigi it kā ar nodomu un nolūku teek radita dzives netiku-

miba, gan seeveesu novilinasana, gan seevu neuzticība,
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gan macitu, gan nemācītu jaunu lauzu kaislibu pildīšanā.
Kad visus

„
Mājas Veesa" stāstus 1895. gada gājumā

izlasa, tad gandriz jasak domāt esam atnākušus visnik-

nākos Zodomas laikus, lai gan zinām, ka musu tauta nebūt tik

noklidusi nav. Nu jāvaicā, ko sads virzeens jeb „strāva" no-

zimē, kā viņa celusees un kads tai nolūks? Ja gribētu teikt,

ka ļaunums ar pasu ļaunumu jādzen projām, tad tas sai gadi-

jumā nevar but par pamatu, jo uzraditee netikumi neteek nekur

atraidoši norāti, bet gan tēloti pa starpām ļoti kairinošā kārtā,

kā paveidam „Perļu zvejneekā". Redakcijai par godu gribam

ticēt, ka sās savādās, nebūt teicamās veelas atkārtošanās nebūs

notikusi ar sevišķu gribu, bet tas sagadijees tā netisu Varbūt

ka saceretajeem si veela ir radijusees par tadu, no kuras uz so

vaj to pusi var izdabūt veeglak eespeju pee lasitajeem, nekā

no citas kādas. Ja tomēr tas butu darits — kas zin — pildot
sās vaj tās „stravas" prasibas, t. i. ar ziņu un vajadzibu tad

tur neatleek neka ko runāt, bet tik izsacit nožēlojumu, turotees

pee lidzsinigeem uzskateem. —No „Majas Veesa" stasteem kā

pirmakais minams Mezisa „Zagtais zelts" tad ari dažā ziņā

Poruka „Perļu zvej neeks", tāpat Baložu Jēkaba „Zvaniķis"

un Blaumaņa pasaka „Velniņi". Kā sevišķi visām lasitaju
kārtam eeteicami ir abi kreetnee svesatņu apraksti — Pum-

pura un Vintera.

Vispari lai butu sā vaj tā, bet no
„

Mājas Veesa" sķira-
mees ar ceribam uz nākotni.

C. Tēvija.

Smalka masa.

Romāns no Ernsta Yicherta. Tulkojis D. Svenķis.

Stāsts lasitajus novada kadā ostas pilsētā un kada tirgotajā

dzive, kuru sauc par Preelu. Tirgotājs, tirgošanu nolicis, dzivo

no eekratas mantas meerigi un ir dabā veenkarss cilvēks. Viņam

četras meitas un otrā no vecākās izprecināta kādam baronam

bet bez muižas un naudas. Vecais tirgotājs savu barona znotu

uztur savā namā. Baronam ir klat ari kada radineece, grafeene,

neprecēta un paveca gados. Ta nu dida tagad visu tirgotajā

namu ar visu savu kārtu smejamām eedomam, kraudama pār

pārim to par deezin kadu zelastibu, ka viņas radineeks, barons,

apprecējis tirgotajā meitu. Visā mājas dzive tagad eestajees
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nemeers un paredzams tikai vel jo leelaks posts nākamībā. Te

atnāk mājas vecā tirgotajā seevas-bralis, kuģa kapteinis. Sis

caur savadeem gadijumeem dabūjis izzināt vecās grafeenes
krustmātes jeb tantes (kā stāstā to saukā) — tumšo pagātni un

ar to baididams viņu izdabū no mājas, un tā eestajas atkal

meers. — Saistisanās stāstam, kā ari atraisisanās peeteekosi

laba; ari raksturi — lai gan ne gluži kā sevišķi, — tomēr zimeti

deezgan labi. Turpreti tulkošanas ziņā valoda nevis teicamai

„nobucoja uz peeri", „brauca uz juru", „tas iztaisa tik leelu

zumu", „tante", „onkulis" un tā taļak sastopami beezi veen.

No visa stāsta lasitajeem paleek deezgan skaidra aina par cil-

vēku kārtu smeekligām eedomam un viņu grūti nesamo verdzibu.

Vaj vainigs?

Ēvalda Augusta Koniga romāns, latv. no J. S.

Sis stāsts izvadits kadā pilsētas dzive un ir viscauri sau-

salainu notikumu pildin pārpildīts. Vispirms rada kadu veegl-

pratigu bankas kaseeri, kurs eeķerees pārvaldāmā naudas kasē,

bet dabūdams zināt, ka bus revizija, eet aizņemtees pee drauga.
Bet sis draugs top nokauts tai pasā vakarā un kaseeri teesas

atzist par vainigo un to noteesā, kā slepkavu. Bet slepkava

pavisam ir cits. Tas ir kads palaidnigs, izsķerdigs jauns cilvēks

un nokautā padelis. Tas nodedzina vel pedigi sava nokautā

patēva namu. Viņu atzist gan par vainigu, bet ceetumā driz

nomirst. Tāpat ceetumā nomirst ari nevainīgi noteesatais ka-

seeris, lidz ko dabūjis ziņu, ka nevainigs. Otrs lidzigs ļaundaris

tani pasā stāstā, kads augļotājs, banķeeris; ari viņš ir slepkava
un dazadu viltigu darbu izdaritajs, kurs nokauj savu mājas

kalponi tapec, ka si zin par kadu agrāku viņa slepkavību, kur

tas nokāvis savu seevas tevu jau agrākus gadus. Ari sis ļaun-
daris krit ceetumā, kur mirst.

Tas ir stāsta istais saturs, kas izrada slepkavibu uz slep-
kavībām. Saistisanās stāstā daudz veetās isti peevilciga, kā tas

ar gan parasts domāt tādos breesmu stāstos, bet negluzi teicama

viņa atrezgisanās. Te dažas bledibu attistisanās it kā steidzošas

un ari gluži pret visas leetas dabu vaditas. Raksturi — sevišķi

ļaundaru — zimeti peeteekosi, bet citi visi ikdeeniski un pat
daži pargroziti nekā eesaknmā tee zimeti. «Stāsts par daudz

izsteepts. Ari pasi ļaundarbi gluži lidzigi veens otram, un

tapec kā leeki un apnīkstoši, kad tas pats veen atkārtojas. —

Valoda peeteekosi laba — atskaitot dažas nebeidzamas veena-



39

dibas it kā: „Viņs paņēma savu platmali," kas gandriz ikkatru

reiz, kur kads izrunajees taisās aizeet, kā ari tas vārds top

leetots par daudz: „Viņs aizsteidzās tam preeksā" — t. i. ja

otrs eekrit cita runā. —
Macibai jeb eeskateem te var ņemtees

tik to, cik samaitāta cilvēku dzive — isti tā daudzinātās izglī-

toto kārtās, jo pa to dzivi 'veen stāsts grozās. Turpreti no zemo

kārtu cilvekeem ņemti tikai kadi, kā sulaiņi un kalpones, tee

zimeti gan kā usticami un nesamaitāti. Ari kads raksturs, kas

tēlots par cilvēku eenaidneeku, zimets kā vislabākais cilvēks te

no viseem.

Aizspreedumu vara.

Friedricha Friedricha romāns, latv. no J. S.

Stāsts noteek mazpilsetneeku dzive nn raksturo stipri tadu

lauzu dabu, — sakot cilvēku aizspreedumu netikumu, dzitees

cita ļaunumus, lai tee bijusi, nebijusi vairot un apspreest ar

sevišķu vainošanas kaislibu.

Dažus peevilktus gadijumus atskaitot stāsts deezgan dabigi

norada visu aizspreedumu varu un viņu bistamos augļus, cilvēku

pļapigo dabu un preeku, tik. visai čakli noteesat tuvāku no

eerunam. Visā sini stāstā zimets, augstu patikamu dabu, kads

vecs ārsts, kas dzivo veens pats klusibā ārpus pilsētiņas, kā

veentulis un turēts par cilvēku naidneeku. Viņš zin gan lidz

visas berzēšanās, kas noteek visā pilsetneeku dzive, bet spreez

un apskata visu ar ļoti skaidreem tilozofiskeem spreedumeem
un taisneem apskateem. Kad nevainigais ķeegeļfabrikants no-

teesats, kad birģermeistars ceetumā nomiris, tad viņš top stadits

kā istais draugs, kas eet apmeklēt nelaimigo seevas un bērnus

lai tos eedrosinatu ar pratigeem noradijumeem, pamacijumeem

un eepreecinajumeem viņu bēdās. Tāpat viņš se izpalidz —■
sevišķi ķeegeļfabrikantam ar savu rocibu, cik tur

izeetu, vaj neizeetu. Lidz ar so veco dakteri ari daži citi rak-

sturi zimeti deezgan kreetni. —• Valoda laba.

Mantojuma deļ.

H. Rozentliala-Bonina romāns, latviski no J. S.

Hamburgas pilsēta, Vācijā, nozimeta par to veetu, kurā

stāsta dzive noteekas. Eesakums ir pee kādas bakas Elbas

grivā. Te kadā sneegainā rudens nakti bakas sargi dzird'leel-

gabala saveenu no juras puses un noprot kuģa nelaimi.

Sargi gan dod visas savas zimes gan uz malu, gan uz juru, bet
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nava nekas lidzams, nava nekas spējams tumsas vejputenainās
nakts deļ. Te viņi preecigi eerauga tuvojotees kadu melnumu,
un ta ir laiva, kura no vilņeem dzita peenak pee bakas torņa

mura. Laiva ir kads pusdzīvs cilvēks, jauneklis, un sargi to

izglābj. Atžirdzis izglābtais stāsta, ka kuģis nācis no Lisabonas

un netālu te jura nogrimis. Viņš esot kada cirka trupas pee-

derigs, kura braukusi ari ar nogrimušo kuģi. Veens no bakas

sargeem izglābto jaunekli pazist par sava agrāka kunga delu

kada nesen miruša Hamburgas senatora dela delu. Par veca

senatora mantu izsludināta mantošana un sās mantošanas labad

te grozās viss stāsts, ar saveem deezgan leeleem cilvēku mel-

numeem.

Stāsta sarezgisanās deezgan peevilciga, bet ne gluži tada

viņa atraisīšanās. Raksturi vidiski zimeti, atskaitot divu jau-

navu un vecā bakas sarga raksturus, kuri patikami un labi zi-

meti — isti enerģijas jeb eesakto nodomu izvešanā. — Macibā

nava deezin kas daudz smeļams; bet ta pati eemita stāstu teka,

kas gandriz daudz citeem stasteem, kā galā visas aukas apklus,
dzives laiviņas leni eeligo arveenu kadā laulibas laimigā lici. Ta

ari te stāsts slēdzas ar divu paru salaulāšanu. — Valoda laba-

Visā gada gājumā „Tevijai", viņas stāstu nodaļai, kā re-

dzami, iraid tikai 4 stāsti, un tapec deezgan gari. Preeks ne-

dēļas laikraksta, kā Tēvija ir, nebūtu vis gluži teicami, ņemt

tik visai garus stāstus, kur lasitajam, pirmais gals nav gandriz

atminams. — Stāsti ņemti visi, kā nomanāms, veenigi iz Vācu

valodas, un visi pilsonigas un muizneeku kārtas dzivi veen zimē.

Visi stāsti telo, gan sausalainu, breesmigu gadījumu pilnu, gan

smeekligu visu so lauzu dzivi. Tadi pasi zimeti viņu raksturi,

kā tas protams, retus izņemot, ari visi, kads stāstu saturs jeb

veela ņemti. Teicamee labee rakturi ņemti sinis kārtās esosee

gandriz visi tee, kuri attēlo mīlestības lomas un tadi, kas dzivo,

kā veentuļi un daudzināti par cilvēku eenaidneekeem jeb pesi-
misteem. Turpreti tee raksturi, kas ņemti iz zemo kārtu ap-

lokeem jeb dzives, zimeti gandriz visi, kā labi un uzticami cil-

vēki. — Lasot sos stāstus neviļus jājautā, vaj tik visai samai-

tāta cilvēku dzive, sini, tik skaisti raditā Deeva pasaulē? Un

it sevišķi jo samaitā to, cilvēku dzives aplokos, kurus daudzina

un tura par gaismotako macitako — jeb kā tagad daudzina —

izglitotako cilvēku kārtam?!
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D. Latveesu Avizes.

1. Veesi un svesineeki.

Stāsts no Šarlotes Nieze. Atstastijis S akniņu Jānis.

Puslīdz murgains reliģiska satura stāsts no kādas mazākas

ostas-pilsetas. Godigee bērni dabu saaukstetees un apmirst,
dažs palaidnigais top par godigu; — naidigee seeveesi top

saderigi un vecs negantneeks, dzērājs un kauslis — par godigu

deevbijigu cilvēku.

Raksturi gaisi. Tulkojuma skarbi ģermānismi, kā, — „es

dažu deen' izpaleeku," — „ko Pestitajs pager", — „eenakt

aizkavēto, — „eeteepigais puika savu gribu vedis cauri" v. 1.1.

2. Eeraduma spēks.

Atstastits no R. K.

Kads jauns cilvēks teek peedzits un peeradits par slepkavu

caur to, ka viņam bijis eeradums pee visa, ko grib rakstit, pa-

preeksu uztaisit punktu, un tā tas ari ticis atrasts nokautā

dzirnavneeka papiros, kas tam bijusi preeksā uz galda, kad ticis

nosists ar cirvi, jo slepkava tur kā zaimodams pavilcis savu

zirni. Stāstiņš ņemts no vācu valodas.

Tulkojums puslidz labs.

3. Nedziva brūte.

Iz kreevu valodas tulkots no Zariņu Albertines.

Pee nemilejama vira speezama jaunava kazu ritā un jau

ligavas rotā tērpta krit peepesi tadā giboni, ka teek atzita par

nomirušu, tapec viņu šķirstā eeliktu aiznes un noguldina miroņu
kambari. Bet kads jauns dakters ar vecāka beedra palidzibu
to atmodina un — kā arveenu — patur viņu sev.

Tulkojums gludens.

4. Zagļeem uz pedam.

No Ādolfa Stillervalda.

Pazistama zirgu-zagļu dzisana un gustisana ziemas laikā.

Leelas grutibas un beidzot panākumi. Leetots teek daudz pa-

runu.

Radās, ka ir tulkojums no kreevu valodas, kaut gan tas

nav teikts. Valoda puslidz laba.
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5. Milestibas uzvara.

Vesturigs stāsts iz Hugenottu laikeem. Tulkojis Cli. Prey vaids.

Divi jaunlaulāti augstas kārtas protestanti tūliņ vakara

pec salaulāšanās (Parizes asiņu kazu laikā) teek ar viltu slepen
aizvesti uz savu pusi katrs — viņa klosteri, viņš ceetumā

—,

lai varētu viņus ar varu peespeest greestees atpakaļ katoļu
ticibā, vaj ari noteesat un nomocit. Bet draugi un apaksneeki
cinas tos izpestīt ar leelām grutibam, kas beidzot ari izdodas.

Jaunā apceetinatā seeveete — kada grafa meita — teek it

ipasi nostadita par deevbijibas un dziļas tikumibas paraugu.

Raksturi saprotami, valoda deezgan gaisa.

6. Ceizelsbergas avoslaime

Atstās tijis —a.

Kādas nabadzigas sadzas eemitneeki Vācijā prāto, kā tikt

vaļā no paradeem. Uzklist staigulis svesneeks, tas atrod sadzas

avotā dārgu minerālūdeni. Daži sadzineeki, viņa uzbudināti,

saleek naudu, lai ūdeni var izpetit. Veesnicneeks ar svešo

~doktoru" brauc pee ķimijas profesora ar udeņa parauga pudeli
un pārnes ļoti labu atsauksmi. Bet sadzas macitajs, pee kura

daži sadzineeki greezas, uzrada viltibu un krāpšanu. Svešais

nozūd. Tad macitaja draugs, bagāts tirgotājs no pilsētas nak

un saņem uz nomas kadu klints kalnu pee sadzas, kur eerikot

akmeņu laustavas. Sis darbs atnes peļņu ne veen kalna ipas-

neekam, bet ari visai sadzai. Pa starpām noteek ari laimiga

saprecēšanās, kurai truciba bij agrāk par kavēkli.

Valodā dažas retas peedauzibas, kā: „tas savā zemajā

istabiņā nevarēja s asiej ees stavet," — „viņs uztaisa nopeetnu

gimi" v. t. t.

7. Jauniba.

Blissa novele. Tulkojis Ķēniņu Atis

Nabadzigs rakstneeks saderas ar bagātu jaunavu, kuras tas

nemil, bet velak atstājas un apprec viņas jaunāko masu, kuru

tas milē. Iztelojums jusmigs.
Valoda tulkojumā glita.

8. Zelts un milestiba,

% Ēvalda Augusta Koniga romāns. Latviski no Kārļa Zeedaiga.
Romāns romāna deļ, kā pa laiku laikam: — bagāts baņ-

ķeeris ar meitu un velak ar meitas-meitu. Nabagi kaseeri, tee
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sneedzas pec veenas un otras, kapec teek ar netaisneem apvai-

nojumeem izskausti no veetam. Bet laiki grozās: dažs agrāk

izskaustais kaseeris parnak bagāts, kamēr bankas veikals sak

sķobitees. Bagātam nu cels vaļā pee baņķeera meitas-meitas,

bet ne viņas sirdi, jo ta mii jauno kaseeri, kura vectēvs negrib.
Beidzot agrākais un tagad bagātais kaseeris nak jauneeni paligā

ar savu naudu, kā augstsirdigs draugs, un vecais vairs nespēj

pretotees.
Valoda bezmaz skaidra.

9. Drusku par laimi

Krusta Srilla stāsts. Tulkojis — Apinis.

Stastveidigs tēlojums, ka cilvēkam laime meklējama veenigi

Jēzus milestibā: — bagātam racionalistam savvaļigi augusi

meita, kas meklē laimi sava prata pildisanā. Bet savu pratu

pildot veicas dzivē deezgan greizi, par visām leetam jāšķiras
no vira, pee kura gājusi pret vecāku gribu, tad — tevs mirst,

salkdams pec sirds meera, bet viņa nespēj tam apmeerinajuma
dot v. t. t. — Kas turpmāk notiks — vel nav zināms.

Tulkojumā labi daudz skarbas krasas ģermānismu, kā: —

„taisija pirmo leelako ceļojumu, v
— „mans virs neka neiz-

taisīja par maneem niķeem", — „ar dzivi esmu gatava,

pavisam gatava" v. t. t.

10. Teātris bija vainigs.

Latviski no S.

Fanātisks teātra nosodijums stāstā, it kā kad teātris vis-

pari butu vainigs, ja kada macitaja ligava tam teek atrauta, kad

ta sākusi eepazitees ar teātri. Tas nav pamats, kapec teātris

vispari nosodāms. Mums jākaro tik pret teātra aplamām pusēm,

bet ne pret pasu teātri.

Tulkojums valodas ziņā glits, tik veen onkuļi tur rēgojas

pa eeksu, kamēr tantes gan ir nosauktas par krustmātēm.

11. Kālab?

Mate savu puisēnu, veenigo bērnu, atļauj eeradinat kārtis

spelet, un pat uz naudas. Velak, kad tas spēlēšanas kaislības

pārmākts, godu un uzticību pazaudējis, paleek par passlepkavu,
tad nu kleedz, raud, vaimanā un ludz, lai Deevs viņu zelo, lai

Pestitajs glābj viņa dvēseli v. t. t.

Valoda glita.
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12. Atkal saveenoti.

Rūdolfa Smidta stāstiņa Latviski tulkojis —is.

Bada un trucibas pilna zeemas svētku sagaidisana nabaga
atraitnei ar berneem kadā pilsētā, bet tad daudz laimibas ar

reizi: lidzjutigi labdarigi cilvēki sneedz bagatigi palidzibu un

parnak virs, kurs sen izsludināts un turēts par noslikusu, kas

noticis kuģim grimstot, uz kura viņš bijis par stūrmani. Nu

dabu dzirdēt, kā tas izglabees, kā braucis uz citeem kugeem
un tagad pārvaldot savu kuģi. Bet neizprotami, ka seevai nav

devis ne mazākās vests no sevis, lai gan teicas viņu milejot un

esot pec viņas ilgojees.

Tulkojums ne bez germanismeem: — „vecais atsprāga

atpakaļ" v. t. t,

13. Zeemas-svetki pee dzelzsceļa linijas.

Atstāstījis —a.

Jauks zeemas-svetku stāstiņš, kas noteekas, kā radās, pee

kada Sveicijas ezera uz dzelzsceļa. Kādas dzelzsceļa būdas eemit-

neeki viksas uz zeemas-svetku vakaru, bet būdas tuvumā nak

sneega brukums, raudams sev lidz akmeņus un egles, kas

sagāzās dzelzoceļam virsū. Drizumā janak atrbrauceenam, tapec
būdas saimneeks, dzelzsceļa sargs, steidzas ar zignala lukturi

brukumeem pari un brauceenu laimigi aptur pedejā bridi.

Kamēr izgādā projām tikšanu ar otru brauceenu viņpus brukuma,

tikmēr ceļineeki salasās sarga-budā ap zeemas-svetku egliti, ko

eededzinajusi mate berneem, kamēr tevs aizsteidzas uz staciju,

gadat paligus. Ir savadi sirsnigs bridis nu budā. Izglabtee ir

pateicibas pilni pret Deevu un modrigo dzelzsceļa sargu.

Tulkojums nav peļams, bet glitaks tas varētu gan but

valodas ziņā.

„Latveesu Avizes" savai stāstu nodaļai ir novēlējušas kādas

22 mērenas loksnes. Tur eeksā atrodam ap 13 stāstu un stāstiņu,
kas visi tikai tulkojumi, atskaitot tik vecim pasu, no kura tas

skaidri nav noskārstams. Tomēr leekas, ka ari tam nav dzimtene

„Latveesu Avizēs". stāsti un stāstiņi smelti no vācu valo-

das leelum leelako teesu, tapec tee ari telo vairāk vaj mazāk

vācu tautas dzivi, eerasas un tikumus vaj netikumus. It un it

neka nedabūjam redzēt pasi no sevis un no savas dzives*
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Sis ir tas pašas pēdas, kurās «Latveesu Avizes" stāvēja jau

Sulca laikos stāstu veelas ziņā. Jāvēlas tik lai stāstu saturs

naktu caur caurim veseligaks un specigaks garam, kā sirdij,

tāpat ari — lai tas tiktu sneegts ir no pasu zemes veelam

— no apstakļeem, kas Latveesu lasitajeem pazistami, un ne

vis sveši veen. Turklāt laikraksts, ja ari tas kalpo bacnicas

nolukeeni, nedrikst but tik veenpusigi apstulbots, ka celtos

neapdomātos vārdos pret dramatiskas dailes valsti. Stāstiņā

„Teatris bija vainigs", macitajs Verners, samezdams krāsni bērna

paijiņas, kas atgādinājušas, teātri saka: „Ja es sodeen vel

spētu ari visus citus teātrus tāpat iznicināt, tad es to labprāt
daritu. Pasaulei nebūtu caur to nekāda zaudējuma, bet

debesis taptu bagātākas. Man ir teātris daudz, daudz ļauna

padarījis" v. t. t. Kam teātris ļaunu darijis, tur būs pats
cilvēks vainigs. Ja „Latveesu Avizes" ir pateesi tik apstul-

botas, ka viņas leek skanēt sadai runai, būdamas parlee-

cinatas no pateesibas, tad — nejedzigais nejedzibas pec nav

sodāms, ja viņš ari dara postu; turpretim ļaunums ir leels tad,

ja runā citādi, nekā dara un domā. Tomēr negribam ticēt, ka

sadi uzskati butu nākusi klajā ar un apdomu,
bet drizak gan, ka tas noticis it kā aiz paraduma. — Lasisanai

eeteicamakee stāsti „Latveesu Avizes" ir s,ee: Veesi unsve-

sineeki, Milestibas uzvara, Oeizelsbergas avoslaime un

Ze emas-svetki pee dzelzsceļa linijas. Tad tadeem, kas

lasa romānus tik romānu labad, var derēt ari Zelts un mile-

stiba un pa daļai Jauniba. Parejee stāsti ir uzskatami par

mazāk pamatoteem un s,ai vaj tai ziņā par pavirzeem.

Pee „Latveesu Avizem" ikkatram neparas numuram ir

klat sevišķs peelikums ar uzrakstu „Baznica un skola."

peelikumā atrodas daždažāda veida, bet vairāk tik gariga satura

raksti, kā: garigi apcerējumi, stāstiņi par deevbijibu un grēku

atstāšanu, ziņojumi par misijas darbibu, gadijumi no slavenu cil-

vēku dzives, kas aizrāda kaut kā uz ticibas svaru, kaut cik ari,

kas zimejas uz bernu-audzinasanu.
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E, Latveetis.

Hassans.

Kreeviski no G. Miilieta atstastijis V. Cubis.

Tēlots kads iss skats iz pedeja Kreevu-Turku kara pee

Sipkas. Kads atklidis turku kara virs vakara peenak kreevu

nometnē un top te no kreeveem paturēts. Turku sauc par

Hassanu un viņš kreeveem top isti uztura apgādāšana un

citādi derigs, bet ir ļoti nikns uz turku bazi-bozukeem. Pec

izradās, ka bazi-bozuki nomocījusi bezdeevigi viņa meitu, un

tapec viņa dusmas uz teem. Stastitais skats neatstāj lasitajam

gandriz neka sevišķa Valoda labi tekoša.

Krista gajeens caur pasauli uz debesim.

Pec Bnujana „Pilgerreise", sadzejojis divpacmit dzeedajumos Diinsberģu Ernsts.

Dzejojuma eesakums jau agrāka gada „Latveeti", un sa

gada gājuma iraid tikai 3 pedejee dzeedajumi: tomēr tee pasi
tik plaši, ka eet cauri no 1. num. lidz 40. num. Atstastidams,

„Pilgerreise' sacerētajā, Bunjana dzives stāstu turpat „Lat-

veeti", Dūnsbergis tur pedigi jau so dzejojumu ta nosaka:

„No sa vira sarakstitas „Pilgrims progress" Grāmatas ir

izcēlušas mana gara dzeja jeb eposs ar virsrakstu: „Krista ga-

jeens d ' pasauli uz debesim". Es pee ta esmu sastrādājis no

1855. lidz 1887. g., tas ir 32 gadus; gan zināms ne ik deenas,
bet arveenu pastarpām, kad biju vaļā no citeemjo vajadzigeem
darbeem".

Dzejojuma stāstā, sos pēdējos 3 dzeedajumos, „Krists" kopā
ar „Ceri", dazadeem gadijumeem sastopotees — eet uz debe-

sim. Tur „Nezinis" ar eet, bet necik kopā pagājis ar „Kristu"

un „Ceri" tas paleek pakaļ. Pedigi Krists ar Ceri sasneedz

debesu pilsētu un teek eelaisti debesis; „Nezinis" peenak
velak, bet vārti jau sizslegti. Viņš nu klaudzina, bet tomēr

neteek vairs debesis eeksā; debesu ķeniņs pavel tam saseet

kājas, rokas un to aiznes aiz debesu pilsēta un eemet muzigā

ceetumā. — Krists izskatijees nebeidzamā debesu spožumā, sa-

stapees ar daudz leeleem sveteem vireeni, klausidamees augstā
svētā debesu dzeedasanā, bet:

„Uz reiz starp viseem sveteem dzeedatajeem,

„Krists eeraudzija savu seeviņu,

„Ar viseem berneem dazeem ticigajeem

„Pec dzeedasanas Krists ar milibu

„To skupstija"
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Ar to skatu nobeidzas „Krista gajeens caur pasauli uz de-

besim. "

Visa stāsta ideja un ta lidz pati izlikšana viņu redzošos

skatos, nav teicama nekura ziņa; Viņa var pavest letticigus

maņticibā un dažādos murgos.

Deeva darbi brinisķigi.

Stāsts, sarakstijis Sprūdu Jānis.

Meldera meitene, Greetiņa, ar kadu kaimiņu puisēnu, veca

macitaja delu Kārli dzivo pee sudmalu dambja. Puika eekrit

ūdeni, meitene pasneedz karti un ta izglābj slīkoni, bet pati
zaudē valodu no bailēm. Velak tāpat no bailēm, gadījumā
valoda tai atkal atraisijās; nu liktenis G-reetiņu saveda kopā
ar to pasu Kārli, kurs izstudējis par ārstu. Viņi, kā protams,

saprecējās, nometas dzivot tās pašas Greetiņas teva dzirnavās

un pedejā skatā stāstam, kā jau muzam — skaists brass pui-
sēns driz viņu klēpi.

Lai gan stāstiņā nav nekas sevišķs, kā ari raksturi neko

neizņemas — tomēr lasitajam paleek daži patikami eespaidi.
— Valoda, izņemot dažus vārdus peeteekosa.

Ragana.

Iz kreevu valodas atstāstījis Cubis.

£>c telo atreebsanos ar burvibu, bet iznākums tikai tā, kā

pa pusei veen izstrādāts. Valoda teko.sa.

Pee upes.

Pec A. Vakulovska, atstastijis Andrej zaleet i s:

Milestibas stāsta tēlojums, tai pasā pavedeenā, tadeem pa-

seem rakstureem, kā jau viņi visi. Visu galā veens eemilejees

nosaunas, otrs apprecē par abeem mileto un tas ir viss. Nav

eeteicams lagi nekam lasit Valoda laba.

Lai Deevs to atmaksa tukstoskartigi.

No 0. Leonharda. Latviski J
—

tz.

īss bet patikams aprakstiņs, telo augstpratigu studentu,
kas apvaino kroplu nabaga cilvēku, bet tūliņ ar paridarijumu

pats atzist un to atlidzina jauki. Valoda ne gluži skaidra.
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Slava.

Komēdija ?etros celeenos no kreevu rakstneeka Solovjeva. Tulkojis Ulmaņu Atis.

Eesakums preeksejā gada-gajumā, te tikai pašas beigas.

Nāves draugs.

Fantastigs stāsts. Latviski atstastijis Fr. Zee melis.

Viscaur murgošanas pilns sastādījums, kur nave ņemta,
ka persona un pirmaka stāsta izdaritaja un cilvēku pusē ņemts

kads kurpneeka puika „Zils". Bet nave zimeta pavisam citādā

veidā, nekā to medz ņemt vispari. Izvadijuma saturs ari kā

saraustits un dažās veetās pareizi nenobeigts. Lasitajam neat-

stāj neka kreetna, nedz dzives ainās, nedz satura labās ipasi.
bās. Valoda peeteekosa.

Vilis un Jūlija

Jauks stāsts no J. Brivaja.

Stāsts nosaukts par jauku, bet pateesibā ir gluži otrādi

— sakot breesmigs stāsts. Stāstam ņemti divi saimneeka kalpi:
labais kalps un ļaunais un saimneeka veeniga meita, kā eņģe-

lītis. Tapec, kad saimneeks mii labo kalpu, ļaunais kalps top

skaudigs, pirmajam, bet pats krit sodā un jāatstājas

no mājas. Labais kalps nu paleek saimneeka acis vel jo labāks

un, kā jau bij domājams, apprec saimneeka meitu. Par to

ļaunais kalps gribēdams atreebtees, kazu pirmā vakarā nodur

ar dunci, dārza lapenē, meitu, tagad brūti. — G-luzi lidzigi tas

pats sacepeens, kas viseem musu bleņigeem milestibas stastiju-

meem ar zaļuma svetkeem, ar visām savām dārzu lapenēm ap-

kampšanos, „bucosanos" v. t. t. Izšķiras tai ziņā, ka ~Brivais't-

e stāstā jo steigšus izleek milestibas peesolijumu un tikpat

steigšus to atkal leek saņemt, lai tad atkal teek vaļā milinatees.

Draudzibas augļi.

Orginala stāsts. Sacerējis Galip^.

Stāsta pirmakee izdaritaji ir divi skolotāji, Kociņš un

Smiltiņs un veena meita Anna. Pirms abi ir skolotāji veenā

pasā skolā, tad Smiltiņs aizeet studēt teoloģiju un top macitajs,
bet Kociņš skolotājs kā bijis. Abi mii Annu, abus mii Anna;

bet Smiltiņs aiz draudzibas atvel AnnuKociņam. Raksturu nav

neveena, kas izņemtos no ikdeenisķibas, atskaitot, kadu vec-

meitas iznicināšanas ķemu, bet ļoti parspiletu. Stāsta skati no-
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teekas it ipasi zaļumu svētkos un T. pilsētā. — Stāsta leelakā

darbiba ir ~bučošanās" un sis tads verdošais katls eet tik tāļu

pari par maļam, ka pašam sacerētajam pec apeetas slikti ap

sirdi un viņš leek tad studentam ~Zvējiņam" to izteiktees:

„Jau man Jekabsons peekodinaja, lai esot uzmanigs ....
Fui!

es vairs tur ne kājas nesperšu: lai nu bučo cits to!" Pati

stāsta sastatisana nava peevilciga. Valoda puslidz laba.

Āfrikas gravās.

Medneeku stāsts. Tulkojis E. Stūrmanis.

Stāsts rada kādus isa briza skatus Āfrikā — bet ari tikai

~Āfrikā", it neka neiztelodams par tureenes dabu. Rada tikai

to, kā kads — laikam eiropeetis — atrod zelta gabalus leelā

pulkā, no reeksta leeluma lidz olas leelumam un pec kadā

nakts nometnē lauveene eelec nometnes aizžogotā aplokā un

paķer veenu cilvēku. Otrā nakti atnāk divi lauvas, kuri abi

top nogalināti, kā ari nakosā deenā lauveene krit nonāvēta no

teem paseem cilvekeem. Medneekeem nevainigi meli atļauti

viņu stāstos un tā ari te. Un tureenes lauvu medneekeem tad

ari var but vel jo leelaki meli atļauti nekā musu zaķu med-

neekeem. Valoda peeteekosi laba.

Andersena pasakas.

Svabadi pārcēlis un izstrādājis Diinsberfu Ernsts.

„Juras meitiņa", jeb seeveesu bez ceribas milestiba un

paceesanās. — Pasaka stāsta, kā juras princese izglābj kadu

virspasaules princi no slīkšanas un tajā eemilas. Lai varētu

princi eemantot, tad viņai japaleek par cilvēku; tada viņa top

caur kādas juras raganas pulem, bet par to paleek mema. Viņa

nu iznāk virspasaulē; princis to atrod un eeved savā pili kā

visai skaistu jaunavu. Tik tāļu veen top izvadits sa gada ga-

jeenā ar 52. numuru. īsti peevilciga pasaka, tikai ērmoti, ka

tur see juras ķēniņu nama locekļi zin runāt un stastit par

„turkeem", „judeem", „kristiteem", par „vacu ķeizara" brāli,

par cilvēku salaulāšanu, ka cilvekeem dvēsele, ka citi pec nāves

ees debesis, citi ellē v. t. t. Juras ķēniņam jeb juras tēvam ir

ari sava matēs mate un ta zin pat kristito garigas dzeesmas

skaitit. Tas viss ir ļoti pret pasaku dabu un vaj to pats sace-

rētājs jau tā eevadijis, jo stāv, ka tulkotājs „svabadi izstrādā-

jis". Valoda peeteekosi laba.

Kakstu krājums XI. ±
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Likteņa lēmums.

Stāsts no Belskv. Latviski no H. Stak.

Milestibas stāsts. Stāsta pirmakee daritaji ir veens viree-

tis, veena seeveete un visos pamatu vilceenos lidzinajas stipri

Turgeņeva stāstam „Dumi", Litvinovam unlrenei. Jaunee

samilejas, bet teva bargums jaunavai leek apņemt citu. Pec

laika abi atkal sastopas, neizdzēšama milestiba savelk abus atkal

kopa paslepus miletees. Pats virs to dabu zināt tikai seevas

nāves bridi caur nenovērstu gadījumu un velak nošauj miletaju

un nošaujas pats. Eerastais milesanās pavedeens, ka ari raksturu

dabas jo zināmas. Valoda deezgan laba.

Ne laimige c.

Skice (?) no Veentu Ja.

Zimejuma stāsta par diveem berneem, kuri beg no saveem

vecakeem, viņu necilvēcības deļ, bet top panākti un viņu vaima-

nosas balsis atkal atskan. — Nekas kreetni nav izvadits —

valoda slikta.

Kains.

Mazkreevijas teika. P. V— er.

Tik reebigi sausalaina satura, ka pat negribas vairs ne

atpakaļ domāt uz reiz izlasito un tapec ]ai paleek viņa saturs

ar pavisam neparstastits. Valoda peeteekosi laba.

Notikums uz eelas.

Humoreska. Tulkojis Veentulis.

īsti zatiriski un smalki zimetas cilvēku smejamas puses,

kaucu gan isi zimets tēlojums. Valoda, ar viseem saveem „zar-

keem" slikta.

Breesmiga nakts.

Pateesigs notikums. Pec Jury Kast—bek. Latviski no E. P. St

Varbūt ari gan „
pateesigs notikums", bet stāsta sastāvs

daža ziņa, kā pazistams, kur laupisanu grib izdarit caur to, kad

šķirstā miroņa veetā eenes dzivu cilvēku, kadā stepju dzelzsceļa

stancijā. Bet nodoms neizdodas un laupitajs top šķirstā nosma-

cēts. Valoda peeteekosi laba, atskaitot „zarkus" un „liķus".

Miglā.

Pec Micmapa atminam. Tulkojis Eduards Stūrmanis.

Kugineeku breesmu zimejums. Kugneeki braucot eerauga
kadu citu pussaplositu kuģi; aizsūta no sava kuģa tur glābējus.
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See atrod tur
t
badā pamirušus cilvēkus, bet uznāk tūliņ ar

migla un izšķir kuģus. Tikai rita nozūd migla, nu sastopas

kuģi atkal un izglābjas visi no breesmam. Valoda laba.

Divi vakari spēles elle Monoko.

No A. Vintera. Iz „2\hau}i)eā £agebfatt".

Kas jau sen dzirdēts par so pasaules naudas spēles veetu

— tas pats arveen te atstastits ar visām viņu bezgaligām pas-

slepkavibam. — Valoda puslidz laba.

Alga pec nopelna jeb mantas karibas upuri.

Arno stāsts. Tulkojums iz Franču valoJas no Finicianas.

Milestibas stāsts. Te rada divus pazistamus kadā Francijas

peldētavā; jaunākais no teem ir kads grafs, vecākais bez noteik-

tas dzives kārtas. Abi šķērdētāji, bet nekad kā pelnitaji un

nu grib naudu, nākošai dzivei, eegut ar bagātām precibam.

Agrāk kādreiz grafs izglābis divas seeveetes no sliksanas un tās

nu te peldētavā ar iraid: veena no tām bagāta atraitne otra

viņas radineece, skaista jaunava un bus bagātas atraitnes mant-

neece. Jaunais grafs nu sās bagatibas deļ grib precēt jauno

atraines radineeci un ludz tur tad sava otra drauga paligā —

turklāt ar peezobosanu tapec, ka sis jau deezgan pavecigs. čjis
tomēr pasteidzas un aprec bagāto atraitni un ta izjauc grafa

bagatibas ceribas un sis atsaka tūliņ ar jaunavai. Si par to

paleek ārprātā. Pec ilgakeem gadeem grafs, izlīgšanas deļ,

nobrauc, veena sava radineeka muižā, ar kuru viņa tevs ilgi

teesajees un te būdams grib tad noligt deribas ar viņa veenigo
meitu. Bet te pili dzivojusi viņa pirmā, arpratigā, brūte ar un

eenak no nejausi grafa kambari, visā sajukumā, bet tomēr pazist

grafu un to nodur, būdama tāpat, savā ārprātā. — Stāsts visādā

ziņā jo saistošs un peevilcigs lasisanai. Daži raksturi ar zimeti

labi, tikai tee maz nak darbā. Tomēr lasitajam stāsts atstāj
tikai reebigus, sausalainus skatus. — Valoda peeteekosi laba.

Atmaksa.

J. U. Austru m cep stāsts.

Stāsts rada kada neprecējušās, paveca, muizneeka dzivi

savā muižā, lidz ar visu viņa pilssaimes dzivi. Stāsta pirmako

pavedeenu vada pats barons, muižas mamzele un kuceers. Ku-

ceers negodina muižas mamzeles tā, kā si grib un par to sanāk

neizdzēšamā naidā ar so. Kucers milē kadu muižas meiteni,

4*
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bet mamzele cinas izjaukt ir to un pedigi, kucareem jaizeet no

muižas. Aizeedams no erastibam, tuvēja krodziņa eemet vairāk

un reibuma atnāk atpakaļ uz muižu, bet kad durvis visas ceeti,
tad ar kuposu pipi uzkāpj uz klēts augšas un apgulstas seena.

Te no pipes aizdegas seens, ta ka pats izglābj tikai dzivibu.

Nodeg gandriz visas muižas ēkas un barons viņa nenodod gan

teesam, bet nu aizdzen par sodu no muižas projām pavisam. —

Kaucu gan stāsts veenkarsi sastadits, tomēr teesam tā, kā tas

var dzivē but un turklāt isti peevilcigs lasisanai. Raksturi

zimeti visi ļoti labi, sevišķi pats barons, tad mamzele un ari

kuceers. — Nevar no virsraksta skaidri noskārst vaj orginala

stāsts vaj tulkojums; bet ja orginals, tad japeeskaita pee visu

pirmakeem Latveesu orginalu stasteem, kadi tee ar butu ne-

būtu sarakstīti pedejā laikā.

Mirušas dvēseles.

No K. Gogoja. Tulkojis Vizulis.

Paleek nepabeigts jo aizvada tikai lidz Nozdereva mui-

žai. Tā ka sis G-ogoļa slavenais darbs pazistams daudzeem,

tad te par viņa satvaru neteiktu, kā veenigi to, ka raksturu

zimesanā G-ogols paleek teesam nepanākts no neveena. Pārcē-

lums un valoda, izņemot dažas veetiņas, deezgan labi.

Visparigu skatu metot par „Latveesa" stasteem jāsaka,
ka tur visvairāk milestibas stāsti veen iraid un turklāt tee

mirkst asinis. Visderīgākais un eeverojamakais — zināms iraid

gan ~Mirušas dvēseles", bet vaj sis rakstu darbs butu laikrak-

stos pasneedzams? Raksts ir par daudz gars preeks laikraksta

un lasitaja paceetibu, kā ari atmiņu par daudz nomoka. Dee-

nas laikrakstos vel butu drizak ceesami tik gari stāsti, bet ne

nedēļas laikrakstā, un turklāt, kad tas eet caur 2 gada gaju-

meem. Tas pats viss ir ar Andersena pasaciņu ~Juras mei-

tiņa". Varbūt, kad „Latveetis" tā jo garus stāstus dodams un

parvezdams tos no veena gada uz otru grib lasītājus peeseet
ir uz nakoso gadu — bet vaj tas ar izdosees veenļ?

Kā stāstu nodaļa, tā ari dzejas nodaļa „Latveeti" pla-

šāka, nekā tas butu eerasts politiskos nedēļas laikrakstos redzēt.

Reliģiska satura dzejas darbs ir „Krista gajeens caur pasauli uz

debesim" un daži isi pantiņi. Tomēr ņemot milzīgo „Kristus



53

.gajeenu," tad reliģiskas dzejas visvairāk. Citi dzejas darbi

sadaļas visvairāk milestibas dzejoļos. — Daži partulkojumi no

Puskina, Sukovska, Koļcova, te ar skaistām lidzibu ainām un

teicamām domam.

Latviska bernu literatura 1895. g.

Bideru Jura.

Leelajām kultūrtautām bērnu literatūra jo kupla un bagāta.

Tur atrodam rakstneekus un rakstneeces, kas tikai preeks ber-

neem veen raksta; tur atrodam leelus illustretus bērnu žurnālus.

Ne tā pee mums latveeseem. Musu bērnu literatūra sim bri-

zam — serdeenite un vel pavisam siciņa. Un tomēr ta pelņa

ne mazāk izkopšanas un eeverosanas nekā visparigā literatūra.

Eekam tuvāki apskatam pagājušā gada bērnu literatūru,

aplūkosim eepreeks: kādai vajag but bērnu grāmatai?
Grāmatai visparigi cilvēka garigā un tikumigā attistibā

visai leels svars. To katrs atzistam. Bet sevišķi to var teikt

par bērnu grāmatām. Tās ir bērna pirmā garigā bariba un ka

tad var tam vaj nu leeti noderēt, jeb vaj kaitēt. Bērns nav

kritiķis, kas ar apdomu sija grāmatas saturu. Viņš ņem grā-

matu rokā ar bērnišķu paļavibu, ka viss, kas tur eeksā, pateesi
kreetns un labs. Tadeļ nav veena alga, kadu grāmatu bērnam

rokā dodam.

Ko peeaugusi lasa, to lasa ari bērni. Bet ne katrreiz tas

eeteicami. Kas peeaugusam atļauts, tas bērnam beezi jaleedz.
Kas peeaugusus eejusmina un teem sneedz garigu baudijumu,

tas berneem var but indeve, kas tos samaitā caur to, ka teem

par agri pasneegta. Bērni nedrikst visu to lasit, ko peeaugusi.
Berneem jādod rokā grāmatas, kas preeks viņeem sarakstitas.

Bernu grāmatas ipasibas — isumā saņemtas — ir sadas:

Saturs ņemts iz dzives (pa leelakai daļai iz bērnu dzives), bēr-

na attistibai peemerots un- — saistošs. Tēlojumi — konkrēti,
rokam taustāmi. Abstraktus prātojumus, garus aprakstus bēr-

nu grāmatā velti meklēsim. Garu tikumibas sprediķu tur ari

nav. Berna daba prasa darbus, ne vārdus. Ja sis ipasibas

grāmatai trūkst, tad ta nespēs apmeerinat bērna ziņkaribu, vei-

cināt garigo un tikumigo attistibu un sneegt karoto baudijumu.
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Valoda bērnu grāmata ir skaidra, kā strautiņš, kas gan naigi

par akmiņeem burbuļodams uz preeksu traucas, gan leni pa

eeleju lejup slid. Garas periodas, neveikli sakārtoti, gari tei-

kumi bērnu grāmatā veetas neatrod. Tur visam vajag but isam,

skaidram, noteiktam.

Tadu grāmatu nav veegli sarakstit. Bernu rakstneekam

vajag but ne tikai makslineekam, kas dzivi prot izveicīgi no-

tēlot, bet vel vairāk — viņam vajag but paidagogam, psikolo-

gam. Viņam par visām ieetam bērnus vajag miļot. Tikai tads

rakstneeks spēs bērnam sneegt baribu, kas veicinās viņa gari-

go attistibu un stiprinās tikumibu, t. i. modinās bērnā visu,

kas patees, kreetns un daiļš

Vaj mums ir tada bērnu literatūra, vaj mums ir tadi bērnu

rakstneeki? — Uz seem jautajumeem dos atbildi sekosee ap-

lūkojumi.

Pagājušā gadā iznākušas 13 bērnu grāmatas. 8 no tām

apgādājis J. A Freijs, 3 Rigas Latv. beedr. Der. Gr. Apgad.
Nod. un 2 J. Brigaders. Tās var eedalit divās šķirās: A*

Lasāmās grāmatās. B. Bilžu grāmatās.

A. Lasāmas grāmatas.

Iņķu Jānis sarakstijis 4 bērnu grāmatas:

1. Jauna grāmatiņa mazajeem. Stāstiņi ar bildēm. Rigā 7

Āgenskalnā. J. A. Freija apg. 1895. 10 kap.

2. Bernu vaļas brizi. Stāstiņi ar bildēm. Rigā, Āgenskalnā
J. A. Freija apgad. 1895. 10 kap.

3. Bernu pagalms. Stāstiņi ar bildēm. Rigā, Āgenskalnā. J.

A. Freija apgadibā 1895. 20 kap.

4. Maza putnu grāmatiņa. Putnu apraksti. Rig'ā, Āgenskalnā.
J. A. Freija apgadibā 1895. 10 kap.

Pirmās trijās grāmatiņās eeveetoti 44 dazada satura stā-

stiņi un dzejoļi, pa daļai pasa sacerēti. — Jnķu Jānis bērnus

miļo. To noskārstam aplūkojot rupigi krāto un labi ar apdomu
izvelēto saturu. Stāstiņi ņemti iz bērnu dzives. Tur atspogu-

ļojas milestiba uz Deevu, vecakeem, braļeem, masām un uz tu-

vāku. Tur dzirdam sirdsapziņas balsi, redzam bariņa un naba-

dziņa grūtas deenas, jutām labu lauzu zelsirdibu, apbrinojam

virisķu kreetnibu un neevajam dabisku gļēvumu. Ar vardu —

stāstiņos atspoguļojas bērna tikumigā dzive visā raibumā un

dazadibā. Tik rupigi bērnu dzivi petit un tik dzivi to notēlot
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var tikai tas, kas bērnus sirsnigi rniļo. Bet Inķu Jānis nav

paidagogs un psikologs; viņš bērna dabu nepazist. Viņa bērni

pārak leeli gudrineeki un pratneeki, pat apbrīnojami bibelneeki.

Peemeram
„Upuris" (Bernu pagalmā,) ir prātojums no eesakuma

lidz beigām. Bērns no ta maz sapratis. Stāstiņā „Jurmalā"

fJauna grāmatiņa mazajeem) Indriķis ar Mariju tadi pratneeki,
ka jabrinas. Viņi prāto par milzigo jūru un bangām un at-

skaita pantus no Jāņa parādīšanās grāmatas un Dāvida dzees-

mam (11 rindiņas) labāk, nekā dažs skolotājs. Kā visur, tā ari

bibeles pantu leetosanā vajadzīgs savs mers. Tada parmeriba
nesaeetas ar bērna garigo attistibu. Bet rakstneeki jau medz

stāstos eedvest savas idejas un centeenus. Tā ari se: Inķu

Jānis, pats kreetns bibelneeks un tikumibas sprediķotajs būdams,

peesprauz dazeem stastiņeem vel sevišķas tikumibas macibas

(Vēstules iz debesim, Smalka apziņa, Masas milestiba, Varone

meitene). Tādas tikumibas macibas preeks berneeem pavisam
neveetā. Ja stāsts tā sarakstits, ka bērns pats no ta nevar

smeltees macibu un ta vel sevišķi japeemetina, tad tas bērnam

nederigs, ja labi saprotamam stāstam tomēr peekarta tikumibas

maciba, tad stāsts caur to teek tikai sabojāts. Ar tikumibu

bērnam nedrikst uzmaktees. Bernām pašam jāsmeļ no stāsta

maciba un bērni sai ziņā tik attapigi, ka beezi peeaugusos pār-

steidz. Bērni neprasa sprediķu, bet darbibu un no tās smeļas
macibu. — Ari valoda Inķa stāstiņos preeks berneem par smagu:

daudz garu saliktu teikumu, daudz novecojušos ģermānismu.

Ceturtā grāmatiņā atrodam četru putnu: bezdeligas, zilites,

sarkankrutiņa un zubitos aprakstus. Apraksti veenkarsi, bērna

dabai peemeroti, bez ziniskeem pratojumeem, tomēr interesanti.

Krāsaini zimejumi deezgan dabigi. Bērni lasis par mazeem

putniņeem ar leelako ziņkaribu un macisees ari. Valoda varētu

ari te but tekošāka un veeglaka.

Visparigi par Inķu Jāņa raksteem jāsaka, ka tee dod gan

ceribas, bet vedina lasitaju vel daudz ko veletees. Pee labas

gribas un pamatigas paškritikas viņš varētu sasneegt, kā bērnu

rakstneeks, kādreiz eeverojamus panākumus.

Otrs bērnu rakstneeks ir J. A. Freijs. Viņš pag. gadā
sarakstijis divas grāmatas. „Berna ceļojums pa svēto zemi" un

„Bernu draugs."

Pirmā grāmatiņā Frejs apraksta savu ceļojumu caur Egipti,

pa svēto zemi un atpakaļ. Eakstneekam ir labas stastitaja
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dāvanas. Viņš runa ar berneem daudz saprotamāka valoda,
neka Inķis. Apraksti ir dzivi un interesanti. Peeaugusus tee

nevar pilnigi apmeerinat, bet preeks berneem tee ka raditi.

Daudz zimejumu papilda grāmatiņas saturu.

Otrā grāmatā atrodam 20 mazus stāstiņus iz bērnu dzives.*)

Freija stastiņeem visai leela lidziba ar parrunateem Inķa stāsti"

ņeem. Ari Freija bērni leeli pratneeki un bibelneeki: prāto

par to, vaj debesis esot jura. Tas nu butu it bernisķigs, naivs

prātojums, ja nenaktu starpā panti iz Jāņa paradisanās grāma-

tas. Daži stāstiņi, kā: „Toms un viņa lidaka", „Tris draugi",
„Berna milestiba" visai saistoši un pamācoši. — Valodas ziņā
daudz ko veletees. Garee teikumi saisinami, novecojusees „un-

kuļi" un
„
tantes" iznidami.

Zvēru medibas. Rigā, Āgenskalnā. J. Freija apgadibā
1895. 40 kap. (Sarakstitajs nezināms). — Sis grāmatas saturs

ņemts iz dabas stasteem. Medibu apraksti eeņem pavisam

neecigu daļu, kadeļ spilgtas un nedabiskas medibu ainas, kā

ari grāmatas virsraksts pavisam neveetā. Krāsotās ainas gra-

lmatiņu velti sadārdzina Aprakstiti 5 dzivneeki: breedis, bifelis,

acis, degunradzis, lauva. Kaut gan apraksti pavirši, tomēr caur

eepiteem nostasteem interesanti. Bērni tos ar preeku lasis.

Valoda veetam kļūdaina. Veetneeki „tas", „ta tt kā artikuli

neveetā leetoti. Dažu teikumu konstrukcija pavisam nepareiza;

peem: „Apstradati lauki ja gadās tuvumā, musu zvērs tanīs

padara ne" mazuma posta". —

n
Vel vairāk nekā noēst, viņš

seju nobradā". Par degunradzi rakstot, autors teic, ka viņa
dzimtene esot „Moru zeme" Āfrikā. Ģeogrāfija mums par tadu

Moru zemi nekā nestāsta.

Kā Freija pasa sacerētos, tā ari viņa apgadibā iznākušos

rakstos valda stingrs kristigs-tikumisks gars, kadeļ tee berneem

eeteicami.

Rigas Latv. Beedr. Derigu Gr. Apg. Nod. izdevusi 3 grā-

matas, kas nolemtas tautskolu beigusai jaunibai.

*) Te man japeezime, ka domas, itka bērnu literatūras suzeti jāmeklē

veenigi iz bērnu dzives, nepareizas. Bērns no bērna nekad nevarēs to macitees, ko

no peeanguga. Ar to veen jau nepareizas domas apgāžamas. Eeverojamu viru dzives

apraksti un rakstneeku klasiskee darbi (zināms, ar izņemnmeem) atnesis berneem daudz

vairāk labuma neka garlaicigee ar tikumibas maeibam parpilditee bērnu stāstiņi. Ta

Kaudzisa laiki", Apsilu Jēkaba raksti v. c, ar maz izlaidumiem berneem

bez rupeni rokā dodami. B. J.
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1. Musu jaunībai. Stāsti par labeemun centigeem cilve-

keem. Aklu un kurlmēmu draugi. Pec Kreevu valodas tulko-

jis T. S. Rigā. 1895. Maksa 5 kap.

2. Benjamiņš Franklins. Kreevu valoda sarakstijusi A.

N. Annenskaja. Tulkojis Jannau'u Kārlis. Rigā. 1895. Maksa

25 kap.

3. Drusciņas no trim dabas valstim. Sarakstijis K. K.

Vebers. Tulkojis J. Cirulis I. Kustoņu valsts. Riga 1895.

Maksa 10 kap.

„Aklu un kurlmēmu draugi" ir skices par pirmo eestazu

dibināšanu preeks akleem un kurlmemeem. Ziniskas nozimes

skicēm nav. Viņu nolūks modināt jaunajos lasitajos lidzceetibu

un milestibu uz tuvāku un radit, ka laba griba, kopota ar tuvāku

milestibu, sasneedz jo augstus ceļus mērķus. — „Benjamiņs
Franklins" ir censoņa paraugs. Annenskaja, Franklina biogrā-
fiju stāsta veida pasneegdama, grib jaunai paaudzei radit, ar

kadu paceetibu un isturibu centigs cilvēks pārvar grūtākos

šķēršļus, lai tikai varētu sasneegt sprausto mērķi. Paraugam

audzināšana visai leels svars. Tadeļ eevērojamu viru dzives

apraksti peeskaitami pee svarigakeem bērnu-un jaunibas-litera-

turas preeksmeteem. — „Druzciņas" ir- tiree zelta graudi.

Lasitajs dabu eeskatitees daža dīvaina dabas paradiba, dabu jo
interesantas ziņas par 10 dzivneekeem. Apraksti dzivi, lidzrau-

josi, pamācoši. Ar sevišķu aizgrābti bu bērni lasis „Bites no-

stāsts", „Skaistee pavasaras veesi", Ozolvaboli", „Musu mazee

macitaji."

Sis grāmatas lasis ar labpatikšanu ne tikai bērni, bet ari

peeaugusi. Un si ipasiba dod teesibu tas peeskaitit pee visu-

labakeem bērnu literatūras zeedeem.

B. Bilžu grāmatas.

1. Bernu dāvana. J. Brigadera apgadeena. Si grāmata
katrā ziņā sava nosaukuma ceeniga. Ta būs visu glitakā bilžu

grāmata, kas Latveesu berneem jeb kad sagatavota. Bildes

daiļas; saturs — pasaciņas — kreetnas, tikumiskas jutas modi-

nošs. Valoda skaidra, saprotama. Papirs ļoti labs, druka rupja
un glita. Katrā ziņā ceeniga bērnu dāvana.

2. Laimiga berniba. Apgādājis J. Brigaders. Ari si ir

viscaur laba grāmatiņa. Bildes tādas pat glitas, kā pirmējā
saturs kreetns, dzejisks.
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3. Sunisi un kaķīši. Bildes ar dzeju pantiņeeni. J. A.

Freija apgadibā. 20 kap. Sunisi un kaķisi — berneem noderiga

grāmatiņa. Saturs pa daļai pamācošs, pa daļai pajautrinošs.

Dzejas forma varētu but gludāka. Lai ritums iznāktu, leetoti

sabojāti ģermānismi „ķiķejas
tt

, „statiga". Lapsene veena veeta

nosaukta par putniņu (!), otra — par musu. Bildes peeteekosa
labuma. —

Nu esam ari tiktai nonākusi, ka varam atbildēt uz eesaku-

ma likteem jautajumeem: vaj mums ir bērnu literatūra? vaj

mums ir bērnu rakstneeki?

Mums ir gan bērnu literatūra, jo bez se aplukoteem rak-

steem daudz agrākus gadus izdoti. Lai atceramees tikai:

Hoffmaņa, Smidta, Andersena, brāļu Grimmu tulkojumus, Briv-

zemneeka „Augsti viri no zemas kārtas" un jaukos, maigos

Vensku Edvarta bērnu dzejoļus. Mums labi daudz bērnu rakstu,
bet tee izkaisiti un maz sijāti. Ar bērnu rakstneekeem stāv

pavāji. Musu labakee rakstneeki (ar maz izņemumeem) bērnu

literatūru nav kuplinājumi. Ta pastāv veenigi no tulkojumeem.

Veenigee kas preeks berneem vairāk rakstījusi ir Freijs un

Iņķu Jānis. Bet ari viņu raksti pastāv pa leelakai daļai no

tulkojumeem. Kā bērnu rakstneekeem, viņeem vel daudz jāmā-

cas un jācenšas, lai varētu sasneegt savu augsto uzdevumu. —

Cerēsim uz preeksu visu labu.

Par latveešeem Ilukstes apriņķi.
Etnogrāfiskas un statistiskas ziņas.

Sakopojis S. Novicki.

Ilūkstes apriņķis ir šaurs zemes gabals, kas steepjas garā

linijā gar Daugavu no viņas saņupites Eglones eetekam ap

150 verstju garumā uz austrumeem un caurmērā tikai kādus

10—12 verstes (no Leel-Bornas uz austrumeem pat tikai kadaj

2—3 versts) platumā, starp 55 2/3° un 562/7° zeemeļ — platuma

un 43 '/2° lidz 45Ve° austrum — garuma.

Ilūkstes apriņķa robežas saeetas ar Jaun-Jelgavas apriņķi
88,15 verstes, ar Vitebskas guberņu (kur Daugava par robežu)
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116,24 versts, ar Viļņas guberņu 6,27 versts un ar Kaunas gu-

berņu 171,06 versts, kopa 387,72 versts. — Apradītas robežas

ceet- jeb sauszemes 1952,3 □ versts, to starpa eereķinati 132,07

□ versts jeb mazuleet pari par 6 3/4% nederigas zemes, no kuras

purvji eeņem 49 26 □versts, t. i. no visas sauszemes 2 1k% un

no nederigas ap 37 l U%. — Zem ūdens guļ 24,5 □ versts, jeb
mazuleet pari par IVV% no sauszemes un mazāk ka lV4°/o no

visa peederuma. Leelaki ezari ir sadi: Sventas 6,rs □versts,

Ričas, cik tali tas peeder Kurzemei 5,4 8 □versts, viss ezars bus

ap 13 □ versts leels un Meduma 2,62 □ versts. Ta tad visi

Ilūkstes apriņķa peederumi kopā eeņem 1976,8 □ verstis.

Klimats maz atšķiras no citu Latvijas apvidu klimata, tikai

zeema eestajas kadu nedēļu agrāk un galā pastāv atkal kadu

nedēļu ilgāk un ir caurmērā tikai kādus paris grādus augstāka,
kā Rigā. Drēgnuma izkrit par gadu mazāk kā pee Rigas,

ipasi noteek tas visvairāk pavasaros, caur ko zemkopibai ceļas

ne reti zaudējumi. Vēji, kā visā Baltijā, ļoti grozigi: nereti

veenā deenā (mainas) apeet pa visām pasaules pusēm, tomēr

visvairāk
pus vakara vēji, ipasi rudeni, otrā skirā austruma un

zeemeļ-austruma vēji zeemā Mitrumu atnes visvairāk reetruma

un deenvid-reetruma vēji, vismazāk austruma un zeemeļ-austruma

vēji. Krusa, ipasi bargā postošā krusa uznāk ļoti reti, tāpat
citi negaisi. Dzivneeku un stādu valsts tada pati, kā vispār

Baltijā. Ilūkstes apriņķi manāms divējāds zemes kuprums,

1) jo taļak uz austrumeem, zeme paceļas jo augstāk un sasneedz

pee Subates un Sventes visleelako augstumu ap 600 pēdas pari

par juras limeni. 2) Daugavai gandriz paralēli steepjas gar

Kauņas gub. robežām pakalniņu viikne, savus kalna sānus no-

laizdama uz zeemeļeem pret Daugavu un uz deenvideem pret
Leetavu un velk Daugavas, Ņemonas un Leelupes ūdens basei-

neem robežas. Caur to izskaidrojas, kadeļ Daugavai no krei-

sās puses nav neveenas eeverojamas saņupes. No visām upitem,
tikai Laucei, Lukstei un Eglonei nepeetrukst valganuma ari

vasarā, citas upites turpretim sausā laikā izzust. Ilūkstes ap-

riņķa zemi medz nosaukt par kalnainu, bet pateesibā kalnu tur

ļoti maz, tikai kādas pakalnisu virknes, kuras, apskatot no kada

augstāka kupruma, izskatās kā kada mazā vējā saviļņota un aiz-

salusi jura. Tomēr ari see neaugsti pakainisi uzspeez visam

novadam savadu raksturu: kalniņš pee kalniņa, ezars pee ezara,

pastarpām kads purels, visi izpušķoti skaisteem mezeem, vis-

jaukā saskaņā — dara uz ceļotāju ļoti patikamu eespaidu. —
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Lidzenumu maz un tee pasi neleeli, peemeram Dveetes, Ilūkstes,

Arones pee Daugavas, Vitenheim - Susejas lidzenums un Vilk-

upes zemums Leelupes baseina, visi tikai pa kādām paris

□ verstim.

No zemes sugām visvairāk izplatītas ir mals un mala pa-

sugas, mazākā merā glizds, smilkts un kudraji. apakskartā mals

vaj glizds, veetām grantē un smilkts, kadeļ zeme peeteekosi

augliga un pilnigi atmaksā zemkopja pūliņus. Kurzemes guber-

ņas valdes statistiskas komitejas ziņojumos teikts, ka zeemas

sējumi izdodot ap 6 graudi un vasarājs ap 5—6 graudi, pec

manam domam see skaitli varētu zimetees tikai uz mazaugligeem

gadeem, vaj uz nolaistām saimneecibam, jo pateesibā zeemas

labiba izdod B—ls graudus un vasarājs 6— 12 graudus. (Aug-

stakee skaitli zimejas uz augligeem, zemakee uz mazaugligeem

gadeem). Riezi pa leelakai daļai maisiti no skuju (preedes un

egles) un lapu kokeem (bērzs, apse, meln- un baltalksnis, retu-

mos osi un ozoli, pedejee abi jau labi sen krita rupneecibai un

maka dilonim par upuru). Ja Augsta Valdiba nebūtu mezu no-

postīšanu aprobežojusi, tad pec paris desmit gadeem, ja lidzsi-

nejā saimneeciba ar mezeem butu tadā pat gaitā turpinajusees,
varētu eestatees mezu trūkums, lai gan netrūkst ari mezu sau-

dzētāju ipasneeku.

Ilūkstes apriņķa vēsture rada, ka sis novads, lidzigi In-

nantijai, būdams ceļā starp stipreem kaimiņeem, dalijis Inflan-

tijas likteni: Novgorodas, Pskovas un Polockas kreevi, leiši un

ordens, pastavigi veens otru apkarodami, gāja Augskurzemei
un Inflantijai cauri un postija tos ne tikai kā eenaidneeki, bet

ari kā draugi, aiz ta pasa eemesla neveens no viņeem nevarēja
tur nodibināt savu varu. To apstiprina peemeram sadi doku-

kumenti: 1237. gadā Modenas biskaps Viļums, kā pavesta le-

gats, kas bija atsūtīts sameerinat garidzneecibu ar ordeni, pee-

skir Augstkurzemi lidz ar citu Sēliju Zemgalijas biskapibai

(diecezai). Dalisanas dokumentā starp biskapu Albertu Zuer-

beru un ordeni 1254. gadā visa Sēlija peesķirta Rigas garidz-

neecibai.*) Leetavas karalis Mindove dava dažus Sēlijas no-

vadus lidz ar citeem novadeem (un 1261. gadā sikak apzimeja
dāvātas zemes robežas) ordenim. Augskurzem.es ģeogrāfis-

kais stāvoklis neatļāva neveenam no augsmineteem pretineekeem

*) Zemgalijas biskaps Indriķis no Licelburgas tika par Kurzemes biskapu un

Zemgalija ar Sēliju peekrita Rigas arķibiskapam.
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pat meginat savu varu seit nodibināt, tadeļ nav seit bijis ne-

veenas eevorojamas svesineeku pils, kurpretim citi novadi ka

apsēti ar tam. 1273. gada uzbūvēja vaceesi zem sava ordeņa

meistra Ernsta von Rasburga Dinaburgas pili, 14 verstes

augšpus tagadējās Dvinskas, lai sekmigak varētu atgaiņa-
tees no leiseem, un izdevīgā bridi ari uzbrukt viņeem.*)

Leiši bez sekmēm centās Noveneni, tā sauca toreiz Dinaburgu,
eekarot vaj ropostit, ta pastāvēja ap 300 gadus, kamēr pedigi
kreevu pirmām caram Jāņam Breesmigajam 1576. g. (1577. g.

izdevās eeņemt viņu un nopostit, Dinaburgas atjaunotais, poļu
karalis Stefans Batorijs neuzdrošinājās buvet Dinaburgu vecā

veetā, bet ap 1582. gadu uzbūvēja jaunu pili, kur tagad Dvins-

kas ceetoksnis stav.**) Tas butu veenigā pils, kas būdama pee

Augskurzemes robežām, darija uz Ilūkstes apriņķi kadu leelaku

eespaidu. Ilūkstes apriņķis palika atklāts viseem uzbrukumeem,

kamēr 31. augustā 1559. gadā, ordeņa valstij sabrūkot, caur

Ģederta Ketlera ligumu ar poļu-leisu karali Sigismundu 11.

Augustu, naca zem pedejā sceptera lidz ar daudz citeem no-

vadeem kā ķilu par 600,000 gulzu paradu. Bet jau 28. novem-

beri 1561. gadā tika starp Vidzemes valdineekeem (ordeni, ar-

ķibiskapu, muizneecibu un Rigas pilsētu) noslēgts jauns ligums,

pec kura Ilūkstes apriņķis peekrita uz muzigeem laikeem

Gļedertam Ketleram. See muzigee laiki vilkās tikai lidz 1795

gadam, kur visa Kurzeme labpratigi padevās Kreevijai un no!

ta laika bauda pateesi meeru, kurs tika 1812. gadā traucets-

caur franču karaspēka uzbrukumu. No poļeemun leiseemKreevijas

ērgļa paspārne atrada sēļi lidz ar citām latveesu ciltim Kurzeme

*) Pec dazeem citetm avoteeni 1277. gada. Rasburgn rakstīja daži vestur

neeki ari „Ratzeburg". 1315. gadā Novenene tika no leigu kņaza Vitinazja nopostīta,

bet drizi no atkal uzbūvēta. Pec tam leip dizkunigaikgts Vitauts, dzida-

mees vācu sirotajeeni paka), nopostija Dinaburgas pili 1403. gada pa otrai kārtai

Bet vaceesj driz eeradas atkal, atmaksāja viņam par savu kaunu un uzbūvēja pili no

jauna. 0

1625. gada bija Dinaburga zveedru karaļa Gustava Ādolfa vara. 1626. gada

poļi eekaroja to no jauna. Bez tam Dinaburga vel divi reiz naca zveedru rokās 1635

un 1655. gadā un veenreiz 1656. gadā kreevu rokās. Dinaburga tika galigi peesjrirta

Kreevijai 1772. gadā. No ta laika iz ga apgabala meers tika veenreiz traucēts, 1812.

gadā, kad franĢu karavadons, Odino, jūlija mēnesi divas deenas bez sekmēm apsaudija

Dinaburgu, un tikai 14 deenas velak Makdonalda kora brigadas ģenerālam kņazam

Mikeļim Radzivilam laimējās eenemt ceetoksniti. Pec tam Dinabnrgas, tagad Dvinskas,

ceetoksnis tika par I. klases ceetoksni ap 1829. gadu.
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meeru, un sasneedza brivibu — pareizas un pilnas attistibas

nepeeceesamus faktorus.-j

Apdzivotu veetu Ilūkstes apriņķi bija 1868. gada:

Macitaju muižu un ķesteru maju, savrup stāvošu 11) ar 34 dzi-

-, ~
> vējainām

„ pee saožam i\
-

kam<

Zemneeku nometņu 1285 (3029dz.e.)

Muizneeku ipasumu, apdzivotu no muizneekeem 76 (375 dz. c.)

Citu kārtu eemitneeku, savrup stāvošu 379)
F

,

' J (705 dz. c.)
„ „ „ pee zemneeku mājam .. 8\

Pusmuižu, poļverku 151 (279 dz. c.)

Sikrupneecibas eestazu 12 (18 dz. c.)

Sudmalu 14 (20 dz. c.)

Krogu, trakteeru v. t. t 124 (148 dz. c.)

Dzelzsceļu staciju 3 (10 dz. c.)

Citu ceļu un tiltu sargbudu 34 (34 dz. c.)

Skolas, pagasta teesas namu, slimnicu 12 (12, dz. c.)

Mezakungu muižu un mezasargu maju 206 (212 dz. c.)

Leelaku meestu 4 (873 dz. c.)

Visu nometņu kopa 2320 ar 5749 dzīvojamam ekam, no kuram

bija 199 mura ēkas.

bija eedzivotajn, saimneecibās un apdzivoja istabas

Ilūkste 2293 499 995)
Griva 2633 383 1048

Caurmēra pa

Jaun-Subatē 582 133 213 (
4>425 dveselem

Vec-Subatē 535 128 155 J uz 1 istabu.

Ilūkste un Vec-Subatē ap 2,43 dvēseles uz istabu.

Griva un Jaun-Subate 75,5 sļ
„

2,8 2
„ „ „

Uz \eenu □ versti iznāca Ilūkstes apr. 1860. gada 29,82

dvēseles un 1883. gada 32,0 dvēseles.

Visa Kurzemē 1886. gada bija 26 dvēseles uz 1 □ versti.

„
Vidzemē

„ „ „
29, 7

„ „ „ „ „

„
Igaunija

„ „ „ 21,7
„ „ „ „ „

1863. gada Ilūkstes *

apriņķi bija ap 78,000 eedzivotaju,
kuri procentos pec ticibam un tautibam sadalijas sekosi:

*) Latveesi dzivo Ilūkstes apriņķi kompakti apmēram lidz Dvinskas Novo-

Aleksandrovas no pēdējās uz austrumeem gar Daugavu lidz pat Varnovicai spo-

rādiski. Trispacmitā gadusimteni esot, pec Dr. A. Bielensteina domam, latveesi, seju

cilts, mitusi Ilūkstes apriņķi lidz vecās Dinaburgas pilij, tā sauktai Novenenei, t. i. ap

14 verstis augšpus tagadējās Dvinskas. Skruzits velk sēļu robežas daudz taļak, gan-

driz lidz Drujai.
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61, i £ katoļu latveesu un leišu ) ļ 20£

19,e
,

luterāņu „ „ »
} Pede->° bi

Ja aP \ 16$

9
„

pareizticigo leel- un baltkreevu

8,5
„

vecticibneeku leelkreevu.

1,8
„

zidu.

No 1863. lidz 1886. gadam sis procentalais samērs nebūs

daudz grozijees. Eeverojot, ka Ilūkstes apriņķi eedzivotaju

skaits ik gadus dabiski pavairojas par apmēram 1 procenti,

vajadzētu pedeja gada but ap 86,000 eedzivotaju un šogad t. i.

1896. gada ap 95,000 eedzivotaju.

Uz Ilūkstes apriņķa meestiņa izdalijas no mineteem eedzi-

votajeem 1863. gada.
Visā apriņķi Grivā Ilūkste Jaun-Subate' Vec-Subate Skruduliņā K^cevā.

9 £ pareizticigo 2, 9 £ 10,6 £ 2,6 % 4,i £ 37,2 % 40,9 %

19,6 „
luterāņu 2,6 „

Bva8
v
a

„
17,5 „

4,5
„

11,3 „
20,3 "

61, i
„

katoļu 8,5
„

47,6
„

16,8
„

24,7
„

33,5
„

34, 2
v

1,8
„

zidu 75,9
„

18,7
„

61,0
„

40,7
„

18,0
„

0,0
„

8,5
„

vecticibneeku 10, i
„

4,8
„

2,i
„

26,0
„

0,0
„

0,0
„

No 1863. lidz 1873, gadam Ilūkstes apriņķi bija 1 precēts

uz 157,7 3 nepreceteem, pee kam katoļi un pareizticigee precējās
visvairāk starp 25. un 30. dzives gadu, turpretim luterāņi un

zidi starp 20. un 25.*)

**)No 1800. lidz 1857. g. uz 100 meitenēm peedzima 103,3 puisēnu

„

1857.
„

1884.
„ „ „ „ „

106a

***) Pec Dr. Farra normāla mirstiba esot 17 uz 1000; bet

Kurzemē mirst 24—27 uz 1000, ta tad pec seem dateem spree-

zot, Kurzemē vajag but dazeem veselibai nelabveligeem apstak-

*) Vireeji precas visvairāk pec 30. gada (34,« ļ) un seeveetes starp 20. un 25.

gadu (38,9

**) Visā Kurzeme peedzimst katru stundu 2—3 cilvēki. 1883. gadā peedzima
1 uz 32 dvēselēm.

***) Pee arlaulibas berneem otrādi: meiteņu peedzimst vairāk, kā puisēnu.
Kurzeme peedzimst visvairāk martā un janvāri

„ „
vismazāk jūnijā „

decembri.

1885. gadā Ilūkstes apriņķi maksimums bija pee pareizticigeem martā

„
luteraneem aprili

„ katojeem martā,

minimums
„ pareizticigeem aprili

„
luteraneem augustā

„ katoleem aprili.
Pēdējos 23 gados arlaulibas bērnu procents bija pee luteraneem 4,2, katojeem 3,4

un zideem 0,3.
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ļeem, Ilūkstes apriņķi butu ka tadi minami: meestos, kur

daudz zidu, leela netiriba un visa apriņķi veselibai kaitigas

dzivojamas telpas: zemi greesti un neleelas istabas, delu gridu
veetā — klons, gaismas trūkums aiz mazeem logeem, ārsta pa-

lidzibas un pratigu bērnu saņēmēju trūkums un pūšļotāju beezi

veen veselibu sabojosa rikosanas un citi. Pec ticibam 1885.

gada mira uz katru tūkstoti 21,7 pareizticīgu, 17,6 luterāņu,

17,5 katoļu un tikai 13,7 zidu. Kaut gan zidu netiriba un vaja

barošana viseem pazistama, tomēr vismazākais ļ mirst no teem;

tas izskaidrojas caur to, ka neveenas citas tautas peederigi
Kurzemē — it ipasi Ilūkstes apriņķi — nesteidzas slimibas

gadījumos tik atri pec ārsta padoma, ka zidi. Tiklidzi zids

eedraz vaj eegreez ar nazi sev pirksta, tulit vaimanādams viņš

pee ārsta, kurpretim musejee uz nāves cisām gulēdami, labāka

gadijumā, aizsūta pec kada pūšļotajā, tadeļ ari Ilūkstes apriņķi
lauku ārsts nedzirdēta leeta, meestos turpretim, kur mit zidi,

to mazākais pa veenam, dažos meestos pat vairāk.

Zemes ipasums Ilūkstes apriņķi sadaļas sekosi:

desetiim zemes to starpa aramas zemes.

69 muižu ipasneekeem peeder 96,238 23,729 (24,7 ļj
79 pagasteem, 17,476 dvēselēm 76,874 39,883 (51,9 £)
kroņam 103 59

baznicam 159 75

meesteem 974 404

dažādam sabeedribam 47 6

kopa 174,395 64,156

viss privat-ipasums muizneekeem 55,2 zemneekeem 4ļ,i

Interesanti butu te aplūkot, cik leels kroņa ipasums visa

Kurzemē.

desetiim desetinu jeb procentu

Ilūkstes apriņķi visas zemes 204,000, no tamkroņa 416 0, 2

Bauskas ' „ „ „
200,000

„ „ „
83,000 41

Ventspils
„ „ „

286,000
„ „ „

45,000 15

Aizputes
„ „ „

230,000
„ „ „

37,000. 16

Kuldigas
„ „ „

296,000
„ „ „

166,000 56

Grobiņas
„ „ „

192,000
„ „ „

98,000 51

Dobeles
„ „

262,000
„ „ „

148,000 56

Talsu
„ „ „

289,000
„ „ „

52,000 18

Tukuma
„ „ „

207,000
„ „ „

38,000 18

Jaun-Jelgavas
„ „ „ 320,000 „ „ „ 207,000 64



65

Rakstu krājums XI. 5

No visas kroņa zemes Kurzemē rēķina: 19,58 proc. aramas

zemes, 32,49 proc. pļavu un 47,93 proc. mezu. Kurzemē kroņa

muižu zemes pari par 60,000 desetinu un kroņa saimneeku zem-

neeku zemes pari 370,000 desetinu.

1885. gada Ilūkstes apriņķi skaitīja ap 2512 maju (ceematu),

no teem lidz minētam gadam bija pārdotas 1807 mājas 169,880

leeluma ar 89,031 puraveetas aramas zemes par

4,760,057 rbļ. ar 622,909 rbļ. rokas naudas 1012 bijuseem maju

rentneekeem zemneekeem, 385 oiteem zemneekeem un 244 citu

šķiru (eilvekeem) zemkopeem. —

Zemetika pārdota no 1864—1870.g. 1870—1876.g. 1876—1882. g.

desetinu caurmēra pa 66 rbļ. 60 rbļ. 94 rbļ.

Caurmērā no 1864—1882. g. pa desetinu 79 rbļ.

1887. gadā Ilūkstes apriņķi peedereja:
dcsetinas desetīnas desetīnas

zemneekeem 79,517, no tām bija 77,791 derigas 1,726) nederigas
muižu ipasn. 97,418

„ „ „
85,791

„ 11,6271 zemes.

apmās zemes darzn zemes pļavu ganibu meza

desetinas jeb procentes deset. jeb proc. deset. jeb proc. deset. jeb proc. deset. jeb proc.

40,946 52,6 2039 2,6 2276 29,3 10407 13,4 1632 2,i

17,410 20,3 874 1,0 11669 13,6 5215 6,t 50623 59,0

No visas Ilūkstes apriņķa aramas zemes 1887. gadā bija:
apsēts ar zeemaju, vasarāju, augeem, sakņu augeem, industrijas augeem,

zemneekeem 31,e ■§• 22, 4 £ 3, 2 3,3 % 3,4 £
muižu ipasn. 27,6 ļ 26,7 £ 3,9 % 3,3 % 0,8 %

lopu bar., papuve, atmatas.

0,5 ļ 30,9$ 4,7 i

10,4 % 26.9$ 1,1

no apseteem laukeem:

ar zeemas rudzeem, vasar. rudz.
—kopa, zeemas kveeseem, vasaras kvees;. =r kopa, meezeem,

zemneek. 47, 4 £ 0,6 ļ 48,0 % 1,7 % 2,6 £ 4,s £ 12,3 £

muižās 35,5 £ 0,4 ļ 35,9 ļ 2,5 £ o,e § 3,i £ 13,s -g-

griķeem, auzām, zirņeem, cita labibu, kartupeļeem, lineem, āboliņu, kaņepēm, beetem.

0,6 ļ 18,8 % 4
)3 i 0,6 i 5,1 % 5,0 % 0,8 i o,a %

o,i % 21,9 % 5)3 £ o,i § 4,4 ļ l,i $ 14,3 ļ - o,i $

Sejas laiks visa Kurzeme', Ilūkstes apr.

zeemas rudzeem starp 1 VIII un IX vidējais laiks ap 24vi1l ap 20VIII

kveeseem
„

BVIII
„

18IX
„ „ „

30vill
„

25V111

auzām
„

Biv
„

31v
„ „ „

30iv
„

10v

vasaras kveeseem
„

25iv
M

lvi
„ _

„ „
10v

„
15v
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Sejas laiks visa Kurzeme, Ilūkstes apr.

meezeem starp 15iv un 15vividējais laiks ap 20v ap 25v

zirņeem
„

30m
„

25v
„ „ „

23iv
„

lv

lineem
„

26iv
„

svi
„ „ „

15v 20v

kartupeļeem „
lOiv

„
SVI

„ „ „
10v

„
lv

Pļaujas laiks visa Kurzeme, Ilūkstes apr.

zeemas rudzeem starp lvii un 15vill vidējais laiks ap 20vil ap 20vil

„
kveeseem

„
lOvil

„
25vi1l

„ „ „
30VII

„
25vil

auzām „
20vn

„
25ix

„ „ „
15VIII

„

15vīli

vasaras kveeseem
„

15vil
„

30viII
„ „ „

lOvill
„

ĪOVIII

meezeem
„

ŽOvil
„

20ix
„ „ „

20viII
„

20VIII

zirņeem
„

29vil
„

25ix
„ •„ „

IOviII
„

15viII

lineem
„

lOvil
„

IIX
„ „ „

15VII
„

IVIII

kartupeļeem,, 15viII
„

10x
„ „ „

lix
„

15ix

seenam
„

7VI
„

15VIII
„ „ „

lviii
„

lviii

Stradneekeem algas no 1880 lidz sam laikam visa Kurzemē:

deena deena deena

cilvēks cilvēks seeva cilvēks cilvēks seeva cilvēks cilvēks seeva

un zirgs «n zirgs un zirgs

ar savu maizi 190k. 90 k. 40k. 190k. 90k. 40k. 175k. 90k. 40 k.

„

saimn.
„

150 „40„ 30
„

150 „40„ 30
,

135 „40„ 30
„

Ilūkstes apr. 150
„

50
„

30
„

150 „50 „
30

„
120

„
50 „30

„

100
„

30
„

20
„

100 „30
„

20
„

75
„

30 „20
„

sejas laika pavasari ;pee seena pļaujas pee labibas pļaujas.

No 1861. gada sakot lidz sam vidējas kalpu algas bija
sekosas:

puisam ap 27 rbļ. algas, veenu svetdeenas pasaaustu vilnainas

drebēs uzvalku un 1 darbu pasa austas liņu vaj pakulu audekla

uzvalku un uzturu. Bez tam saimneeks maksa par puisi gal-
vas naudu. Veetam maksa tagad puisam 30 rbļ., preekspui-
sam 5 lidz 20 rbļ. vairāk un peeleek pa 3 rbļ. par linu nesesanu.

Kalponēm maksāja senāk 14 rbļ., tagad lidz 30 rbļ. un

dod uzturu, veetam peeleek pari kurpju.

Diputatneekeem

maksa tagad 30 rbļ. nauda, 3 rbļ. par linu nesesanu un

12 puru labo rudzu 2 pūrus auzu izmitina visu gadu 1 govi un 2 aitas

2 pūrus mazo rudzu 1 puru zirņu ar jereem' dod 100 O asu darza un

a ir\r\ *t i
300 □ kartupeļeem lauka, vaj 4 pa--6

_ meezu 100 saļs
,

LJ,
" '

rus kartupeļu eedestit.



67

Paisa seevai jaizeet 60 deenas. Kas pārak, teek ar 80,

kap. par deenu algots.

Zirgu un lopu gans dabu katrs par 5 rbļ. leelaku algu, kā

citi puisi.

Furneeks dabu 6 puraveetas zemes trešā laukā un pee-

teekosi pļavu, kā var izmitināt veenu zirgu, apmēram 4 govis

un 6 lidz 7 aitas, pakrēsli un apsildisanu. Par to viņam jādod
muižai katru deen (izņemot svet- un svetkudeeuas) veenu strad-

neeku Par pusi tik leelu zemi dod pusi tik leelu darba speķu,

t. i. 3 deenas nedēļā 1 cilvēku. Strada no saules lekšanas lidz

saules noeesanai visu cauru gadu. Nakts darbi visur izskausti.

No Dvinskas uz austrumeem pastāv sadas kalpu algas:

Stradneeku ģimenei dod Va puraveetas dārza, izmitina zeemā

un vasarā veenu govi, dod vajadzigo apkurināmo un maksā

naudā puisam no Jureem lidz 23. oktobram 30 kap. par deenu

seevai 15 kap.; no 23. oktobera lidz Jureem vireesam maksā

25 kap. un cita neka. Cik deenas katrs izgājis, tik dabu nau-

das. Seit stradneeki ir baltkreevi. Pee pedejeem ir saimnee-

ciskee apstākli acim redzot deezgan bedigi, tadeļ izskaidrojas

pats no sevis, ka avizes tika isi ziņots, ka daudzi no viņeem

aizeet uz citām gubernijam.

Augskurzemē senākos laikos, pec vecu cilvēku nostasteem,

esot bijis eespejams jau no taleenes pazit katra pagasta cilvēku

netik veen pec viņa apģērba savadibas, bet ari no sejas un

auguma: „Beerzijsi" esot bijusi slaiki, kas vel lidz so balto

deenu pa leelakai daļai tā ir, Dignajeesi — vidēja auguma,

drukni v. t. t, Tas izskaidrojas pa daļai caur to — pec viņu
domam — ka senākos laikos nebija briv precetees ar arpagast-
neekeem un ja, ar kunga atļauju, kroņa muižās ar rentineeka

atļauju, ari tika kas aizprecēts uz citu pagastu, tad pēdējam

bijis jādod tādas pašas kārtas cilvēks pretim, bet no sešdesmito

gadu eesakuma saka pārak jauktees, un sajuka tagad tik taļi,
ka reti kurā pagastā var vel pec mineteem nostasteem uzeet

tiru tipu. Par tagadējo Ilūkstes apriņķa latveesu arejo izskatu

varētu vispari sekoso peezimet: vireesi leelaki par vidējo augu-

mu, seeveetes turpretim caurmērā vidēja auguma, pat zem ta.

Vireesi eet, kupri uzmetusi, pasmageem soļeem drusciņ ligoda-

mees, galvu uz preeksu, pleci padevusees magķenit uz augšu,

kā jau arāji. Turpretim seevas tura galvu uz augšu, rumpja virs-

daļa pa leelakai daļai atgazusees atpakaļ, apakšdaļa padevusees

5*
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uz preeksu. Krūtis pa leelakai daļai mazāk attistitas, ka
pee

cittauteetem, jeb ka savitusas karājas uz leju, caur ko visa figūra
nevisai smuka. Mati seeveetem tumšāki, kā vireeseem, varbūt

caur to, ka ar galvas segeem vairāk aizsargāti no balinošas

saules. Pee abeem dzimumeem visvairāk sastop brūnus matus

bez cirtām, vaj sprogām. Vireeseem nav modes audzēt barzdas,
daudz ka ūsas, pee katoļeem barzda pavisam reta leeta. Ģērb-

jas visi pašaustās vadmalas drebēs, katoļi gaisi pelēkas krasas,

luterāņi dažādas krasas. Senlaiku apģērbi gadus 30 atpakaļ
izzuda, tagad sastop veenigi modernas drebēs: vireeseem zakets

un zābaki, seevam moderna jaka, lindraks un pirktas kurpes.
Pastalas valkā tikai nabadzigaki un puisj. un tad ari tikai pee

darba. Vizu pavisam vairs nav, jo nav vairs materiāla, no ka

tās taisit, un lūkus labi sen nostāja pat tirgū vest.

Tāpat senlaiku edeeni ir izgājusi no modes un dzivo vel

tik veco lauzu atmiņā. Brokasti cd putru, kurai peens, vaj
cuku tauki par aizleju. Cuku taukus uzglabā tam nolūkam

sekosi: vidus taukus samica ar sali un apleek teem tauku plēvi.
Tad sasuj plēves malas ar baltu deegu, visu parseen krusteniski

ar stipru šņori un eekar dūmos. Kad tee no dumeem peetee-
kosi no ara teek brūni, noņem un pakar klēti, tad pec vajadzī-

bas nokneebj pa piciņām un peeleek, kur vajadzīgs, pee edee-

neem. Tā konzerveti tauki ilgi uzglabājas svaigi un garšīgi-
Pusdeenā vara kāpostus ar cūkas gaļu, vaj atkal meezu putraimu

putru ar taukeem, vaj peena putru un ar cuku taukeem ceptus

bliņus. Launagā vasarā pee lauka darbeem
rugusu peenu ar

maizi, vaj beezpeenu atsķaiditu ar svaigu peenu un krimsliti

sveesta pee maizes. Zeemā silta putra ar taukeem, vaj peenu.

Vakariņās to pasu. Maize teek pat bliņeem peekosta klat.

Launagam teek pa reizej ari „lasini" trekna cūkas gaļa pacepta.
Vistas olas, sveests un citi smalkumi, vaj gardumi teek labprāt
novēlēti pilsetneekeem, zināms par labu maksu, ne par velti.

Rudeni visādi augļi teek esti zaļi, kādus virumus iztaisit no

teem neprot. Katoļi cd peemeram svaigus gurķus ar medu.

Saknes pasu vajadzibam teek ļoti mazā merā audzētas, vairāk

pārdošanai, daudz kad berneem panasķit, peemeram greezņi,

raciņi, burkāni v. t. t. No zivim, kur tās dabūjamas, vara gardu

zupu ar kartupeļeem, vaj milteem apkaisitas cep cuku taukos,

vaj apsalitas izzave karstā krāsni. Laika kavēklim, ipasi ceļo-

jumam novāra ar sali sausas cukupupas, vaj pelēkus zirņus.

Vēzi teek novariti ar sali un diļeem, vaj uz karstām oglēm
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cepti. Mezaputnus, vaj citus kādus mezakustoņus, kad tos gadās

notvert, nosist, vaj nošaut, pārdod; peeguļneeki medz gan ari

karstos pelnos izcept un apēst, bet viss tas noteek reti, jo leelo

mezu, kur varētu kadi kustoņi mitinetees, vairs nav. Peeguļ-

neeki cep pelnos kartupeļus un peedevam peeleek beezpeeuu,

un kadu pikuciti sveesta.

Par Ilūkstes apriņķa latveeseem, salidzinajot viņus ar ta

apgabala cittauteeseem, jaleecina, ka viņi ļoti apdāvināti, jo

viņi 1) runa daudz veetās bez savas matēs valodas vel kreeviski,

poliski, leitiski un buldurē pat vāciski un 2) apķerigi pee visa-

deem darbeem: kā turpmāk redzēsim pee lauku un būves

darbeem, taisa pasi labas braucamas leetas un aizjūgus, seeveetes

auz smukus audumus v. t. t, Zel, ka aiz skolas trūkuma sās

dabas dāvanas nedabū, kā peenakas, attistitees. Kas no attisti-

bas tagad tur ir sastopams, ir panākts veenigi caur praksi, caur

satiksmi, redzēšanu, eeverosanu un peeņemsanu, kas labs. Zupiba
un procesesana mazāk attistita, kā citur Latvijā, jo „kroņa
lauzu" seit nava un bijuseem „dzimteem" zemes maz un ta

pati dārgi eepirkta, tadeļ jāraugās, kā aizmaksā, kas maksājams

un kā teek pee maizes, nav kad proceset, vel mazāk no ka žū-

pot. Salidzinajot ar leiseem, latveesi turas maz kopā; kā viņu

mitekļi iskaisiti tali veens no otra, tā ari mitekļu ipasneeki

visur šķiras. Noteek leitim peemeram uz ceļa kada ķibelite,
citi leiši palidz viņam, visi viņi eet par veenu un veens par

viseem; nozog kādam leitim zirgu un tiklidzi apzagtais sakleedz:

„Broloukas, tverk vagi!" leiši izbirst kā masalas no sadzas,

metas zirgeem mugurā un ar vētras ātrumu dodas pa viseem

ceļeem un tekam zaglim pakal No tadeem dusigeem tverejeem

izbēgt grūti un noķertam zaglim nāves stundiņa klātu, jo pee-

ķerlo zagli ved zeemā peeseetu ar kajam pee ragavām un vasarā

pee rateem aulekseem paris verstju t. i. kamēr galva

lupatās un tad pabāz kaut kur zem tilta, vaj eesprauz alingi;

ja nepazistami gadās klat, tad tvērēji apstāj zagļam apkārt un

tā saduņķo, ka policijai atleek vel tik zaglim eespraust sveci

rokās, lai kristigi beidz savu raibo ceļojumu. Izmeklēšanai reti

kadi panākumi: neveens neka nezin ko izteikt, leecinat un leeta

beigta.
Sis kopibas gars leitim jau no matēs krūts eezists, leišu

sadzās uzlolots un peedzivotās baltās un nebaltās deenās norū-

dīts. Ne tā isturas musu latveesi: tik lidzi peenak darisanas

ar policiju, vaj cita kada ķibelite, visi pērk zaķa pastalas, lai



70

tik nevajadzētu staipitees pee teesam un velti teret laiku; nereti

eegruz peemekleto vel dziļāk postā, lai tik sevi caur to nomaz-

gātu jo baltu. Pamēļot ari netura par leelu grēku, ipasi katoļi,
bet beezi veen it vaļsirdigi jau nakosā acumirkli atzistas, ka

esot drusciņ apmelojusees. Ar citām tautām latveesi dzivo

saticigi, pat draudzigi. Latveesi paradusi savā starpā stingri

kopāturetees rados, tā kā cittauteesi un pat pasi zobojas par to.

Seksuelā satiksmē latveesus Augšgalā var peeskaitit pee

labakeem, jo lidz 1885. gadam caurmērā par 23 gadeem no

viseem arlaulibas berneem krita uz luterticigeem latveeseem

4,25, katoļticigeem zideem 0,3$ un citām ticibam 9,45.
Visā Kurzemē skaita katru 25. bērnu par arlaulibas bērnu, bet

Ilūkstes apriņķi knapi 30.

Visstingrak turas pee savas ticibas katoļi, jo starp viņeem

atkritēji nedzirdēta leeta; katoļu baznicā prozelitu peenak vis-

vairāk caur precibam. Luterāņi bija vel gadus 10 atpakaļ tik

pat stingri savā ticibā, bet tagad sak veetam rastees pa kā-

dam baptistam. Jadoma, ja tagadēji apstākli pee luteraņeem

nelabosees, ka baptisms peeņemsees. Pee tikko mineteem ap-

stakļeem japeeskaita skolu trūkums.

Ari beedribu Augšgalā gandriz nekādu nav. Aiz skolu

trūkuma maz lasit un rakstit pratēju, tadeļ laikraksti katoļu

pagastos neredzēta leeta un luterāņu pagastos trucibas deļ —

nedaudz.

Ilūkstes apriņķa latveesi valodas ziņā peesleenas inflantee-

seem. Pedejā laikā luterāņu draudzēs caur skolas un baznicas

eespaidu, sak valoda peegreestees pee jaunas paaudzes rakstu

valodai.

Sekosi pantiņi lai noder par augsgaleesu izloksnes paraugu.

I. Gulbis guļ azarā,
As guļ' lauzu voluūdā.

Ceļees guļb' nuti. azara,

As nuū lauzu voluudas.

TJ. Gona vigļi as staigovu,
Vel zemijte lijgovas.
Gona labi as dzijvovu,
Bet ļautiņi nycynava.

y == kreevu burtam v.

HI. Capu, capu kukuleiti,

Cytu, lijlu, cvtu mozu.

Atbrauks muni broleliņi

Cyti lijli, cyti mozi.

IV. Sed, meitiņ.gaid' guūdut
Laime tava nasedeja;
Laimei zyrgi pikususi,
Tev vijtiņas makladami.
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V. Lijla rynda šašadusi Sed, meitiņ, ryndynaji

Dyzenaja, raženajā! Pasā rvndas galyņaji:

Kur mamiņ, man sadati, Noaks loaime, ņems nuu gola,

As toada narazana. Nā nuu vydus loāseidama.

Dažu preeksmetu nosaukumi, ke.s atšķiras no rakstu valo-

das butu peemeram:

dyndoarzs = laidars bambazyņs = pusvadmalas au-

jaudarzs — pagalms ap riju dums

vuska = aita jis = viņš

vucens = avens ja = viņa

a veeta leeto o vārdos: gols, (galiņš); golds, fgaldiņš); nogs,

(nadziņš); gons (gane); nosta (nastiņa); bods; dodzs; borts;

lobs (labi); lobi; goiļs; ostoņi; obi; odota; oka; otvors; bors;

bļovejs v. t. t.

a veeta v leeto vārdos: muns.

0
„

uu
„ „

boluiids;oluuts;zuuss;ruuka;guuds u.t.t.

cc
„

i pat ij „ „
vins; pins; sins; ijgodotis; ijsim; lijdaka.

1
„

cc
~ „

zeerņi.

v
„ yu „ „ cyuka; pyiirs; dyukt.

i
„ y-pa daļaikreevuH

„ myrums; dybyns; zyrgs.

c
„

a leeto
„ azars; daguns; dag.

Pārmaina dažos novados c un, k peemeram ketri
—

4 un

ceva. Verbos, refleksīvos un reciprokos un atvasinājumos no

teem eesprauz starp prefiksu un vārda celmu balseeni sa, pee-

meram sasaņemtīs, sasaņemsanās. Konzonantap jotaciju dzirdēju

vārdā apjazu ta tad butu striķetais p. Turpretim kon-

sonanta r jotacijas nekur nedzirdēju, pat otrādi, ja kas to dara,

par to smejas un zobojas, jotirejot r kur nevajag.

Tautas dzeesmas, pasakas un citas gara mantas ir peetee-
kosi kratās un paradijusās pat drukā p. p. Pr. Treilanda un

Kr. Barona kk. krājumos, ka varēju tos atstāt pee malas, ari

laika trūkuma deļ bija si daļa darba jāatstāj uz velaku laiku.

Luterāņu baznicās leeto dzeesmu grāmatas, kadasī vispari
Latvijā, tikai dzeedot vārdus sagroza daudz maz pec sava

dialekta, dzeed peemeram „Tas Kungs myusu voatis"dzīdej" kur

vajadzētu „Tas Kungs musu vātis dzeede"j/teikt. Katoļeem

savas pātaru grāmatas inflanteesu izloksnē.
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Ilūkstes apriņķa latveesi, tāpat ka citi tautas brāļi, ir mū-

zikas ceenitaji un miletaji. No muzikaliskeem instrumenteem

tautiskās kokles tika izspeestas no monokorda, lai sis savā kārtā

tiktu izspeests no armonikas, pioles un citeem moderneem

instrumenteem. Dejas svētkos, kazās un citos godos arveenu

teek pavaditas no mūzikas. Ari dzeesmu gars peemit se kā

visur Latvijā, kaut gan neteek lolots un kopts no makslinee-

keem kā citur, tomēr atkal savā vaļā audzis, viņš ne mazāk

koss. Pavasari gani gavilē, ap Jāņeem ligo un velak roto.

Dzeed jauni, dzeed veci visos godos un svētkos, tikai katoļeem

paveicas vairāk garigas dzeesmas, jo katoļu garidzneeciba daudz

veetās un laikos skauda un skauž tautisko garu. Pee dzeeda-

sanas, sevišķi ligosanas, ir savi teicēji, vilcēji un duceji, pede-

jee ir arveenu vireesi. Zolo un koris mainas vaj visās dzeesmas

tadeļ ka si suga visvairāk eeceenita, jo te var visi klatesosee

peedalitees pee dzeedasanas, veenalga vaj mak un prot, vaj ne.

Nekur Baltijā nav lidz sam tik daudz akmeņu leetu —

gan eerocu, gan rotas leetu — atrasts, kā Ilūkstes apriņķi (skat.

prof. Grevinga arķeol. kārtij. Sās leetas peeder neolitiskam

laikmetam, t. i. slipetu akmeņu leetu jeb jaunākam akmeņa

laikmetam. Leetas iz palejolitiska laikmeta (kā Rinekalnā pee

Burtneeku ezera un Portkundā Zeemeļ-Igaunijā). Augs-Kurzemē
lidz sam nav uzeetas, kaut gan Daugava jau no sen seneem

laikeem bija kā veens no labakeem ūdens ceļeem un ar savu

zivju bagātību pazistama. Leetas iz bronsa un dzelzs laikmeta

leecina, ka viņu nesēji peederejusi pee leisu-latveesu cilts.

Visur dzird nostāstus par mera laikeem, pirms kureem bijusi
visi eedzivotaji latveesi, bet pec tam sanākusi no visām pusēm

visādu tautibu un ticibu cilvēki, latveesu tomēr, kā jau stati-

stikā redzējām, vairāk par citeem un tee ir ari inteliģentāki,

tadeļ latveesi tagad speezas arveenu talak uz austrumeem un

pareet pat par Latvijas robežām. Kur veen latveetis aizeet:

vaj uz leiseem, vaj uz Kreevuzemi, visur viņam eet labi un

tadeļ sastopam viņus pa leelakai daļai kā muižu nomneekus,

pat ipasneekus, mazāk par veenkarseem kolonisteem vaj kalpeem.

Kad seevai, uz grūtām kajam staigājot, peenak laiks dzem-

dēt, tad pirms tam virs izkurina pirti un apgādā jau eepreeksu

seeviņu-bernu saņēmēju. Tik lidzi eestajas sāpes, saņēmēja un

dzemdētajā dodas pirti, kur atrisinājās svarigakais akts, no kura
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beezi veen atkarājas vairāk cilvēku liktens, jo par saņēmēju pa

leelakai daļai ir uzurpejusees kada pavisam uz to nesagatavota

seeva un nereti tikai slimneeces veseligā daba glābj bērnu un

mati no nelaimes; ta p. gudra mate nogreez nabu par daudz

isu, dažu reiz tikai par veenu pirkstu, labākos gadijumos lidz

3 pirksti, no kam ceļas pee bērna bistami eekaisumi; mātei

noņem otru pusi ar netiram rokam, caur ko ari mati beezi ee-

ved grūtās slimibās, un kā par nelaimi musu lauku seevestes

ir ļoti kaunigas, tadeļ, kad gadās kādai saslimt ar seeveesu

slimibu, viņa mirst labāk nost, nekā ees pee daktera; seit butu

ārsti ļoti veetā un glābtu neveenu veen seevu un mati no nā-

ves. Saņēmēja palidz jaunai mātei pec dzemdēšanas nomazga-

tees un aizeet uz maju. Ja gadās pirmā deenā eeeet tadā majā

kādam svešam vireetim, tam ķilā gudrā mate cepuri nost, ka-

mēr neatpērkas viņai par labu ar naudu. Katoļi krista bērnu,

ja viņš peedzima pirms pusdeenas, vel tai pasā deenā, mājās
vaj macitaja muižā — baznīcā „nekriskani" (tik daudz kā netiro

paganu) nedrikst nest, — citādi atleek uz nakoso ritu; luterāņi

turpretim atleek bērnu kristisanu uz velaku laiku, kamēr mate

atveseļojas, un uz svetdeenu. Katoļi ludz kūmās tikai veenu pari

labu, jaunn, neprecētu cilvēku no radeem, jo sveši velak nedrikst

precetees un radi tā kā tā jau nedrikst precetees. Pec kristī-

bas katoļi nenotura nekādu dziru, bet kūmas brauc taisni mā-

jās, daudz ka eekoz pec kristibam kaut ko, bet tad tulit dodas

mājās. Luterāņi salūdz lidz 10 paru kurnu. Pedejee sabrauc

jau sestdeen pec pusdeenas, mazgā bērnu muldiņā, met ūdeni

naudu — ūdeni dzisināt, pec tam cd, dzer, dzeed dzeesmas,

dejo un rotuļojas lidz veļam vakaram. Svetdeenas ritā, notu-

rējusi ritapatarus un eeturejusi brokastu, brauc visi baznicā.

Kada precēta seeva ved bērnu turp un atpakaļ. Mācītajam
daudz veetās vel tagad dod par kristibam cimdus. Attraukusi

majā dzeed apstakļeem peemerotas tautas dzeesmas un kūmas

dancina kristbernu. Pirmās dzeesmas saturs visur sads: „Aiz-
vedam puisiti, resp. meitiņu, atvedam Jāniti, resp. Anniņu".

Svetdeena teek ligsmi nodzivota. Pirmodeen pec brokasta brauc

kurni mezā, karti cirst. Kads no veeseem pārģērbjas par me-

zasargu un dodas mezā papreeksu, cirtējus ķilat, noķilatee iz-

pērkas ar brandiņu un uzkožamo; pec tam visi meerigi cert

dzeedadami karti, katrs pa 3 reizeā. Nocirtuši karti, pāršķeļ
celmu un šķēlumā eesit petuku (vērdiņu), notira tad karti no

zareem un mizas un visādi rotuļodamees dodas tad mājās. Ma-



74

jiueeki, eeraudzijusi kūmas peebraucam ar karti, aizbultē visas

durvis un logus un nelaiž eeksā, kamēr kads nodevējs nepa-

rāda, vaj nepataisa kadu šķirbu, pa kuru pedigi izdodas eestumt

karti istabā. Tad karti peeseen ar jaunu striķi pee greesteem

un peestiprina pee tās supoli. Krustmāte uztaisa jaunam pa-

saules pilsonim pirmo gultu, apklāj ar jaunu paladziņu un segu

un eeleek bērnu eeksā tad dzeedadami eesupo bērnu. Otrdeen

pec brokasta visi brauc mājās.

Berna pirmā bariba, kamēr mātei eeronas peens, ir kume-

liņu teja no cukura, vaj medus saldināta un knupits. Knupiti

sataisa sadi: tirā lupatiņā, plaukstas leelumā, eeleek smalki

sakoditu maizi; kam ir baltmaize, tad tai dod preeksroku, kam

baltmaizes nav, sakoda melnas maizes mikstumu kopā ar sveestu

un cukuru, vaj medu, tad saņem visas lupatiņas malas kopā,

kā maciņu, vaj maisiņu un parseen par vidu ar deegu, lai ba-

ribas veelas netek arā. Knupitf gatavs un klust tūliņ darbā.

Kaut gan dakteri pret sadu nebūšanu daudz rakstījusi, runājusi
un citādi karojusi, bet knupits it kā par spiti d/rivo lidz so

baltu deenu. Velak dzirda ar peenu, tad sak dot putru, dod

sukt cūkas gaļu, est kāpostus un lidz gadam visus citus edeenus.

Berna supoli leek cisas, vaj seenu, apsedz ar paladziņu

un pagalvi leek seena peebastu maisiņu un peesedz ar vilnai-

ņeem lakateem vaj deķiseem. Berna apģērbs ir linu krekliņš,

puiseneem linu micite ar apaļu dibeniņu uz pakauša un meite-

nēm ar eegareno dibeniņu, linu autiņi un vilnaina austa josta,

citeem adita. Jostu peevelk pee satisanas labi ceesi, lai locek-

lisi aug taisni, un neraugās, ka bērns stivs kā sprunguls. Kad

bērns guļ nemeerigi, raud par nakti, tad tam esot sari saaugusi,

tos vajagot dzit Izkurina sestdeen pirti, ja slimiba peeņemas

un citi lidzekļi, kā kumeliņu teja, vanniņas no Jāņu zalem»

nomazgāšana ar aprunātu ūdeni, kurā bija eemestas vel trijde-

viņas apvārdotas (pūšļotas) eglites, vaj appūšļota sals v. 1.1. nav neka

lidzejusi, tadkurina pirtiari nedēļas vidū Sataisa no kveesu milteem

miklu. Izraudzē to labi stipri, aizeet ar visu uz pii ti, nomazgā bērnu

siltā ūdeni. Tad eesmere ar pašķidru miklu bērna paladziņu

un eetin tani bērnu, pec tam eeper bērnu ar slotu, pee kam

„sari" dažreiz leen caur palagu. Gudrā vecene, rada mātei, ka

tur pateesi mati eeksāj un tee esot sari, kas bērnam muguriņā

durdamees, neļauj tam meerigi gulēt. Pec tādas manipulācijas
bērns aiz noguruma guļ pateesi meerigi, un zāles lidzejusas.
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Tad vel dilstoša mēnesi berneem gergzdas. Par gergzdu

sauc sapi rokas panta, laikam locekļu reimatismam lidziga sape.

Visupirms eeseja deega trijdeviņus mezglus, pee katra runādami:

I. persona (vajadzēja pirmdzimtam but) senu, senu gergzdu,

11. (vajadzēja pastaritim but) sin, ka tu viņu nusitum. Kad si

ceremonija bija beigta tad deegu ar mezgleem apsēja bērnam

ap rociņu un tas tur palika, kamēr deegs satrūdēja un pats no

sevis nokrita.

Karpas dzina ari ar mezglu seesanu. Cik karpu uz meesas

tik daudz mezglu bij jaeeseen deega, tad eeraka deegu zeme,

kur no jumta lāses krit.

Kad bernem eeradas uz adas kaut kur eda, tad dilstoša

mēnesi, lai dilst ari slimiba, mate vaj kada vecene apmērcēja

logu sveedros raditaju pirkstu, citur mazo pirkstiņu, un 3 reizes,

vaj 7, vaj 3X3, 12, 3X7, 3X9 v. t. t., arveenu svēta skaitli,

apvilka ar slapjo pirktu edai apkārt, tā darija 3 vakaros vaj

vairāk, atkal pec sveteem skaitļeem, un eda bija nost.
„
Jaunā

paaudze to tagad neprot, ipasi dakteri pee tādām leetam it

nekā neprot!" tā bazidamees stastija kada vecenite.

Kas atrada pee bērna pirmo zobu, tam bija no bērnu

vecakeem kaut kada balva.

Kad mate atstādama bērnu majā, ipasi ar pirmo bērnu,

paleek kaut kur ceemā par ilgu, tā ka gailis viņu tur aizdzeed

un tad zida pec tam bērnu, tad tads bērns teek par atzideli,
kam tik ļaunas acis, ka tik lidzi tas paskatās savām acim uz

kadu bērnu, tad tas neguļ par nakti, teek bistami slims v. t. t.

kad atzidels paskatās uz lopu, ari tas nostāj est, nikst, kamēr

beidzas. Gudras seevas prot sastadit zāles ari pret kaitēm,
kuras cēlušās caur atzideli.

Mate zida bērnu mazākais deviņus mēnešus, citas zida

gadu lidz IV2 gadam. Ilgāk kā IV2 gadu nemēdz zidit, jo
kaunas no kaimiņu apsmeekla. Rigā, kadu 21 gadu atpakaļ,
redzēju gan veenu mati latveeti, kurai zidams bērns pats pee-

nesa beņķiti, lai varētu uzkāpdams uz to, peekļut pee matēs

krūts un bija mazākais jau 3 gadus vecs.

Bernu pajiņas — veenkarsas, kā laucineeku dzive: tevs

pataisa no vitola mizas svilpiti, vaj no alkšņa mizas tauri vaj

nopērk pilsētā mala zirdziņu, vaj piliti, kur jaeepus, lai iznāktu

svilpeeni, bet leelakais preeks ratiņi vasarā un ragutiņas zeemā,
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ar teem bērni medz visu augu deenurotuļotees, bez apnikšanas
brauc no kalna, velk dikus kalna, peekrauj smiltim, vaj citu

balastu, ka tik butu vedamajs, vasaru drēgnas smilktis, vaj mals

ari noderigas leetas, visādu gaisa piļu un pilskalnu formēšanai.

Leeldeenas uz laidara virsus vaj kaut kur citur šūpoles. Lidz

apmēram sestam gadam bērnu apģērbs ir veenigi gars kreklis.

Pec tam sak meitenēm pasut lindraķeļus ar lencitem, vaj bez

tām, zeneem biksas. Tad nak meitenēm lakatiņš uz galvu
vizites vaj pastaliņas ar auteem uz kajam un godeem kada

kartuna jakiņa, zeemu — braucot — eetin lakatos un matēs

kažokā, virsū nak vel kads lakats un braucējs gatavs. Zeni

dabu velak pilsētā pirktu cepuri, vizēs vaj pastalas ar auteem

kā meitenes, tad bambaziņa uzvalku, pasūtu no lauka skrodera

par Va rbl. svetkeem vaj kādam godam. Gadu sesu vecam,

dažu reiz agrāk, vaj velak, kads katru reiz bērna veselibas un

attistibas stāvoklis, jasak eet ganos: papreeksu jāmācas cūkas

ganit, tad zosis, kur tādas ir, tad tikai teek pee leelaka goda
— lopus ganit. Par zeemu vecāki sak pec dzeesmu grāmatas
radit burtus un pec burtošanas metodes lasit.

Tā paeet bērnam laiks gan spēles, gan ganos, gan majma-
cibā lidz -skolas gadeem t. i. lidz 10—11 gadam. Tad nak 3

zeemas skolā un vasaru arveenu vel ganos. Pec tam sak zeni

palidzet pee veegiakeem lauku darbeem: seena kasanas, bazanas,

pee ecēšanas, kamēr beidzot pamazitiņam sak ķertees ari pee

smagakeem lauka darbeem, eestajas sakumā seevas deenu gai-
tās un pec — pilnā puiša (stradneeka, kalpa) gaitā. Meitenēm

jaeet laiks ganos, pec pee lauka darbeem: seenu ardit, kast,

bāzt, nopļautu labibu seet, stadit, kraut vezumos; kulā salmus

kratit un dzit; linus plūkt, sukāt, vērpt linus un vilnu, aust,

lopus kopt v. t. t. Ap 18. gadu medz jaunekļus un jaunavas

eesvetit. Pec eesvetisaras meitas teek drizi — ap 20. dzives

gadu izdotas pee vira. Vireeseem karaklausība preeksā. Senāk

tee precējās starp 20. un 23. dzives gadu, tagad pec karaklausī-

bas nokalposanas un velak, sak pat vecpuisi pa pilsētas modei

tur sur eeveestees, ipasi pee turigakeem saimneeku deleem un

saimneekeem.

Kad bērnu pirmo reiz aizveda skolā, 50 —60 gadus atpakaļ
nemēdza taisit nekādu godu, tikai skolotajam aizveda neleelas

dāvanas. Rudeni, veprus kaujot, sankaulus un pusgalvas uzgla-

bāja, ko macitajam dāvināt, kad atbrauks bērnus rakstit un

parklausit, un astes kaulu uzglabāja ķesteram. Desas deva
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abeem. Pec Martiņeem macitajs brauca no mājam uz mājam,

peerakstidams visus bērnus, kuri butu nakosā gada sutami skola,

vaj pavasar pee eesvetisanas. Pee ta pasa gadījuma pārklausīja

it visus, vaj prot pātarus un pamacija saimneekus un saimi, ka

Deevam par patikšanu veenam un otram jadzivo un veenam

pret otru jāizturas, par ko saņēma dažādas dāvanas, pee bagāta

vairāk, pee nabaga mazāk: cūkas sankaulu un ritumu, vaj 2

ritumus desas, zosi, pili, vaj vistu; no labibas seeku rudzu, vaj

puspuru meezu, vaj auzu; tika dotas ari citas dāvanas pa gree-

stiņai linu, vilnas v. t. t. To sauca par sirosanu (pee katoļeem

par kaledavasanu). Kad macitajs apbrauca 5—6 saimneekus, tad

vedama bija tik daudz, ka bija otrs zirgs ar vezumu jādzen
lidzi. Paris nedēļu velak brauca ķesters. Ari viņš parklausija
bērnus un pamacija gājējus but saimneekeem alaz paklausigeem,

par ko dabūja astes kaulu, ritumu desas un pa kādam seekam

no katras labibas. Tagad reti kur vel ķesters brauc sirot, un

macitaji pagalam nostājusi. Deevgaldneekeem brauca senāk

veesi no baznicas lidzi un veda, ka visos godos, dāvanas lidzi,
ēdamas leetas, caur ko ļoti atveeglinaja saimneekam uzņemt

veesus. k>ada dāvanu vešana pastāv vel lidz sai baltai deenai.

Jauneem bija papilnam izdevibas eepazitees skola, pee

eesvetisanas, baznica, vaj tirgū, tomēr pastāvēja vel gadus 10

atpakaļ ari meitas eesana. Pavasari, vasara un rudeni meitas

gulēja klētis vaj uz seena ka tagad. Tik lidz satumsa, ipasi
svētvakaros, mēdza pee viņām noeet ari jauni puisi, tee kopā
gulēdami izterzejās tad ar jaunavām un nereti ari jau sarunājās.
Netiklība notika pee tam brinum reti. Tā jaunee, kā viņu
vecāki skatijās visvairāk uz tam, vaj nākamais ligavainis resp.

znots, vaj ligava resp. vedekla, vesali, stradigi, tikli un labu

vecāku bērni un tad tik oficieri uzsaka precēt. Tagad skatās

vairāk uz mantu: grunti vaj naudu un pārus saved nereti citi

faktori, vaj kādas vecas seevas. Pēdējās eet pee veena eet

pee otra un uzteic abas puses un uzleeli, kamēr brūtgāns suta

pedigi precineekus, savu tevu un vel kadu radineeku vaj draugu.
Tee nobraukusi

pee brūtes uzdod eemeslu, kamdēļ atbraukusi

un kad jaunava patikusi, sak andelet kadu govi, vaj aitu; ja
saimneeks kadu pārdod, tad sak derēt klat ari kadu dzinēju.
Kad sita aplinkus izdabū kā vecāki gatavi atdot savu meitu,

tad velk pudeli laukā un ja atbraukusi negaiditi, tad ari savu

uzkožamo. Ja brūtes vecāki pazist brūtgānu, tad deribas teek

tulit nodzertas un viss pa kazām norunāts, citādi brūtes vecāki
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brauc vel „veetu raudzit", kur meitiņu aizvedis. Pedejā eerasa

pastāv vel tagad. Par zirni, ka viss saderēts, brūte sutija brūt-

gānam ka dāvanu cimdus, tēvam kreklus, mātei — garas zeķes

un precineekam ari cimdus, bet veenkarsakus, lai butu ar ko

raditees mājas. Kazas tika noturētas ap Miķeļeem, kad visi

lauka darbi bija apstrādāti, bet jauneklis, kas taisijās to gadu

precetees saka no pavasara jau katru vakaru pust azaragā, lai

visi zinātu, ka viņš rudeni grib apseevotees. Precineeki mēdza

braukt ceturtdeenā un brūtgāns peektdeen pec brokastes aizjāja
uz ligavu, lai ar viņu un viņas tevu varētu kopa braukt pee

macitaja „raditees". Pee ta pasa gadijuma macitajs vel reiz

parleecinajas, vaj jaunais paris nav aizmirsis pātarus, pedeja

gadijuma nedriksteja skopotees ar labu kukuli. No macitaja
brauca katrs savās mājās.

Kazu ritā ap 50 gadu atpakaļ, vedēji pušķoja puķēm,
sermauksu ogu ķekareem v. t. t. brūtgāna zirgu un loku un

panaksneeki — brūtes un tad katrs no sava gala, noturējusi

pātarus, brauca uz baznicu; tagad brūtgāns nobrauc pee orutes

jau kazu preeksvakarā un brauc kazu ritā abi reizā, tikai ne

veenos ratos uz baznicu. Senāk pec laulāšanas brauca atkal

katrs uz savu galu, brūtei lidzi brauca no brūtgāna puses tikai

vedēji, tagad dodas pec laulāšanas brūtgāns veenos ratos

ar brūti uz brūtes mājam. No baznicas braucot, jāja senāk

divi panaksneeki ar egliti preeksgalā. Brūtes mājas robežās

tikusi, tee aulekšoja uz mājam, devās pa trepēm uz jumtu, ee-

sprauda tur kazu egliti un bera majineekeem reekstus vaj citus

gardumus, tad patvērusi katrs pa kausam alus, steidzās jaunam

pārim pretim un sļakstija viņu zirgeem alu acis. Jaunais paris,

ipasi brūte, apbalvoja katru nabagu braucot no baznicas uz

maju. Brūtes majā savējus laida pa varteem eeksā, svesinee-

keem aizšāva karti preeksā, apvaicadamees kas par ļaudim sve-

sineeki ir un ko grib. Vedēji atbildēja, ka viņi esot godigi

ļaudis, ko izradot ari viņu pase, dota no pasa leelkunga; viņi

meklējot savu aitiņu (gosniņu), kas esot no ganibam nomaldi-

jusees un viņi pa pedam esot lidz sai veetai nonākusi, bez tam

viņeem esot vel ari tada apleeciba, kas ar zobeem kožama; iz-

vilka pee tam pudeli, ar zobeem atrāva tai korķi un paceenaja
tad vārtu sargus, kuri laida pec tam ceemiņus savā pagalmā.
Vecāki saņem jauno pari un citus veesus ar brandinu, alu un

uzkožamo un ved pee maltites galda, kur jauno pari sēdina

goda veetā, tad brūtgāna peederigus un pedigi tikai brūtes



79

peederigus. Pec galda lūgšanas eebauda, kas kazu deenai pa-

gatavots. Pec maltītes notura atkal pātarus un tad jaunais

paris uzsāk deju, senāk, kur brūtgāns brauca uz savu galu,

brūtgāna brālis pirmais dancināja brūti, pec tam dejo citi.

Muziķis senāk bija: kokles un seetiņs; tagad pioles, base, klar-

nets un stabule, citur ari taures klat. Ed, dzer, dzeed, dejo
un rotuļojas ildz pusnaktij, tad eet visi pee meera, vireesi kaut

kur sķuni uz seena un seeveetes klēti, abi dzimumi šķirti.
Pirmodeen pec brokasta izlaiž kada vedēja un dažu panaksneeku

pavadiba brūtes puru un pec maltites, ja brūtgāna mājas

netālu, pec launaga un pec mešanas*) brauc ari jaunais paris
ar vedejeem un 2 reiz tik daudz panaksneekeem uz brūtgāna
galu, kur vedējus un jauno pari eelaiz seta, bet panaksneekeem

aizšauj karti preeksā. Ari te atrisinājās lidzigas sarunas starp

vārtu sargeem un sveseem, ka brūtes gala, pedigi eelaiz visus

seta. **) Svešus saņem tāpat ka brūtes galā, t. i. panaksnee-
keem pee galda preeksroka pret majineekeem.***,) Pec esanas

uzsaka deju: brūtgāns ar brūti papreeksu, citi pari steidzas pa-

kaļ. Senāk dancoja acikupu, angleri, valci, ruceri, kazaku, sud-

maiiņas, garo sotu; tagad danco visvairāk polku, polku mazurku

un franksezi. Ap pusnakti deva vakariņas un pec tam jauno

pari veda ar muziķi un dzeesmam uz klēti, kur uztaisita jau-
neem gulta. Deva tad abeem saldo brandiņu t. i. guldāmo
snabi eebaudit, atstāja jaunus veenus un devās ari visi citi pee

meera. Otrdeenas ritā veens no vecakeem kazu veeseem gāja

jaunos celt ar pātagu. Pērdams abus mēdza teikt: „Novelu 9

dēlus, desmito meitu!" Otrdeen brauca veesi citi pec brokasta
?

citi pec maltites majā. Pedigā maltitē deva kāpostus, par zirni,
lai veesi brauc majā; ari alus nesējs mēdza mucas tapu nolikt

uz galda, par zirni, ka muca tukša un nu jsbrauc majā. Pee

pēdējās maltites meta jauneem brūtgāna radi. Pec tam dālija

puru. Jaunā seeva gāja ar diveem panaksneekeem klēti, taisija

pura lādi vaļā, izņēma no tās dažādas dāvanas un abeem ne-

sejeem jāaiznes tās uz istabu. Kas meta rubli, dabūja kreklus
?

*) Jaunai seevai radi eemet naudu pūram un apdzeed svesjneekus.

**) Jauno pari saņem brūtgāna galā ar un dzeesmam. Dzeesmas sa-

turs Naceet ar preeku goda vedēji! kas ta par mantu jusu vezumā, kas tik

balta un izpušķota? — Vedekla mija, vedekla mija — Deeva dāvana!

***) Pa esanas laiku svesneeki tika apdzeedati. Dzeesmu zatiriskais saturs

apmēram sads: Panaksneeki, izslāpumi, strebj ir apses sulu; panaksneeki, pelavu peeri-

jugees, tagad karo pec gajas un pirageem v. t. t.
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par mazāku dāvanu dabūja dveeli, zeķes vaj cimdus v. t. t.

Ja kads paskops aizmeta rubli un kreklus nedabūja, tad izlū-

dzas nereti savu rubli atpakaļ un deva mazāk, samēra ar da-

būto dāvanu. Tai pasā nedēļā sestdeen brauc jaunais paris pee

brūtes vecakeem atkazās, t. i. atsacijmut un brauca atpakaļ
tikai svetdeenas vakarā, vaj pirmdeenas ritā.*)

Pa slimibas laiku radi, pazistami medz beezi veen ap-

ceemet, „apraudzīt" slimo un dot viņam visādus derigus pado-
mus un zāles: dzivibu un veselibu tura par augstāko mantu

pasaulē. Ja slimneeks nomirst, visupirms steidz viņu nomazgāt,
tad apģērbj labākās drebēs, pec eespejas tiri jaunās, eeleek ee-

preeks pagatavotā zārkā, kas gadeem augskleti stāv un gaida
uz savu eemitneeku, nones aukstā laikā liki uz klēti, siltā —

uz riju, pedejā gadijumā uzleek uz krutim velēnu, lai liķis stāv

aukstumā un nesāk trudet un atstāj viņu tur lidz beru deenai.

Kadeem, draugeem un pazistameem kalpi jāsus aizved bedu

vesti lidz ar eelugumu bērēs. Eejajot pa varteem, pavadas at-

laiž, lai tee nokārtos un ļautu zirgam nokārt galvu. Tad pui-

sis peeseen zirgu pee sētmales vaj leevena, eeeet saimneeku

galā un teic: „N. N. (nomirēja rads) leek jus sveicināt un ludz

tad un tad atbraukt viņa bērēs. Saimneeks un peederigee ap-

vaicājas raudādami pec nelaiķa pedigeem brizeem, pameelo

puisi un atlaiž taļak jat.**) Berudeenā pec brokasts sak be-

rineeki sabraukt seru majā un ved kukuļam papilnam visādas

ēdamas leetas lidz. Pusdeenas laikā eetur visi maltiti, zināms,

ari vajadziga šķidruma netrūkst. Pec tam dzeed garigas dzees-

mas, macitajs, ķesters vaj perminders notura resp. nolasa spre-

diķi un nodzeed vel pedigo dzeesmu, pec kam tad dodas visi

ar liki uz kapsētu. Miroņus medz guldit ar vaigu pret riteem,

katoļi pret deenvideem. Krustu leek katoļi vairāk kājgali, lu-

terāņi vairāk galvas galā, bet noteek ari otrādi. Pee apbedī-

šanas atskan atkal dzeesma, tad beru ceremonija galā, vel pe-

diga dzeesma un veena cilvēka pasaulē uz visu muzu mazāk.

Uz kapeem salasās papilnam ari pagasta nabagu, teem ved lidzi

pameelosanai brandinu, alu un uzkožamos. Pec tam brauc visi

majā, kur senāk mēdza jo jautri nodzivot 3 deenas un 3 naks-

niņas un tad tikai dotees majā. Tagad ekonomiski apstākļi

neatļauj vairs ne saimneekam izrikot tik leeliskas dzires, ne

veeseem tik ilgi atstāt savu saimneecibu bez vaditaja.

*) Nelūgtos visur kazas sauc par siavmaceeiij, ķuzineekeem, nnjineekeem ari

par cacineekeem.

**) Beru deenas ritā citi eenes liķi istabā, citi atstāj turpat, kur bijis.
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Zeemas svētku vakara cd katoļi novaritus kveesu graudus
(mazākais auzu ķiseli) ar medus ūdeni, kura eedrupinatas obla-

tas, tas ir zeemsvetku vakara svētku edeens Luterāņi cd cū-

kas galvu, varitu ar gruci (grudeeni jeb zideeni) un zirņeem.

Kad visi sez pee galda un cd minētu zeemas svētku vakara

edeenu, eet pa veenam ara un skatās pa logu istaba; kam nā-

koša gada jāmirst, to redz pee galda sezam bez galvas. Ne-

precēti eet pee akas, vaj aļiņga mercet peedurkni, tad eet ar

slapjo peedurkni gulēt un ko redz sapni to izgreezam, ar to jā-
dodas laulība. Jauna gada (preeks) vakara ari cd ķuķi, ka

zeemassvetku vakara. Pec vakariņām jauni ļaudis lej laimi

ar cinu, nes klepjeem malku istaba un tad skaita, cik pagaļu
— ja iznāk pareem, būs kazas, ja nepareem — kazu nebūs un

ja gadās pagaļu starpa nodeguļs, tad nesējam tagad jāmirst.
Pasu jauna gada vakaru, gulēt ejot, noleek pee gultas

bļodu ar ūdeni, zeepes un dveeli, ja tad sapni redz, ka kads

bļodā mazgājas, ar to tad jādodas laulibā, bet ja sapņu tels

nemazgājas, tikai parādās veen, vaj dara ko citu, tad laulibā ar

viņu laimes nebūs un ja sapni neka neredzēja, tad kazu tani

gadā nebūs.

Triju kungu deenas vakarā skrēja senāk cits caur citu,

bērni lidz, un ar kritu vilka uz durvim, logu slegeem, pat cits

citam uz muguras krustus. Katoļi vel tagad krusteniski apsla-
cina ar svetito ūdeni savas istabas un uz visām durvim velk 3

krustus zem kureem raksta burtus K. M. B. (Kaspars, Melķiors

un Baltazars), lai visu gadu nekādi ļauni gari nespētu eevee-

stees majā.

Svētkos, t. i. tani laikā no zeemas-svetkeem lidz triju kungu
deenai medz eet čigānos. Jauni ļaudis saģērbjas par dazadeem

kustoņeem (zirgu, laci, govi v. t. t.), par engeli, navi, velnu v.

1.1. uzleek ari leekus gimjus un eet tadno mājas uz maju muzi-

kantu pavadibā un sariko dažu reiz deezgan peevilcigas izrādes.

Netrūkst dažu reiz ari rupju joku, bet kas viņeem lai ņem to

ļaunā! Par sadeem pasu uzvedumeem jāsaka, ka viņeem beezi

veen netrūkst veselīgas un kodoligas zatiras: redzēju, ka tadi

cigani uzveda melderi, kas no malejeem arveenu pazogas miltu;

vaj atkal dzērāju, kurs, kaislibai peeaugot, tuvojas nelabā na-

geem un attālinājās no engeļeem, kuri raudādami atstāj dzērēju

pēdējam postam un nāvei par upuri; — kā istee cigani un zidi

krāpj un zog v. t. t. Biju reizēm pārsteigts, cik smalki tadi

veenkarsi dabas cilvēki, kas savā muzā teātri nav ne redzējusi,
Eakstu krājums XI. 6
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ļoti labi maskējas un pasi izdomā, sastāda un uzved leelakus

dialogus, vaj atkal kā dažai veiklai teicējai secas pantu pee

panta kalt un tur neklibo ne saturs ne ritums. Tadeļ nav ne-

kāds brinums, ja uz musu lauku skatuvēm nereti parādās tadi

akteeri, kas var leelakām skatuvēm but par greznumu. Tur ir

eedzimts talents, Deeva dāvana. Gadus 20 atpakaļ atminos

veesojās veena tada trupa no Augs-Kurzemes pat uz Rigas

Latveesu Beedribas skatuves.

Vastlavjos cepa senāk bliņas, tagad vairs ne. Pasakas

stāsta pa
visu rudens un zeemas laiku. — Rudens garos vaka-

ros kaimiņu meitas un puisi sanāk kādās mājās uz kopigeem
darbeem: meitas vērpj, ada, ari auz; puisi pin pinekļus, vij

grozus, striķus, mezgi tiklus, taisa ragavas, traukus v. t. t.

Majineeki aprauga pa starpām lopus. Ja sanāk katrs ar savu

darbu, tad pec vakariņām, bet ja nak pee saimneeka talkā, tad

pirms vakariņām un teek no saimneeces kreetni ēdināti.

Pupolnicā cd sausus novaritus zirņus un peras no rita ar

pupoleem. Kas no rita agrāk peeceļas, tam briv citus izpērt

pupoleem, pee kam runā: „Ne es peru, pūpols per!" Leelā

peektdeenā daži no vecakeem lidz zvaigznei neēd neka, citādi

luterāni netur gavēni. Katoļi ļoti stingri izpilda savu ticibu

un nes tai par upuri pat savu tautibu, eerasas v. t. t. Leeldee-

nai kraso olas ar sipolu mizām vaj berzu lapām. Ar olam sit

un ripo. Lopus laiz pirmo reiz ganos ap 15. maiju, mazākais

lidz tam laikam katrs kreetns saimneeks eerikojas ar lopubaribu,

ja pavasars peenak silts un agri, lopus laiz agrāk ganos. Tai

deenā saimneece vara meezu putraimu beezputru ar cūkas gaļu

un vakarā, kad govis izslauktas, jauni ļaudis „laistas" t. i. lejas

pa jokeem ar ūdeni. Vasarā leela laime, kad var kur atrast

cusku, tad viņu eebaz pudelē un uzglabā lidz pavasaram; kad

lopus dzen pirmo reiz ganos, tad cusksas trūdus eeber lopu
dzeramā un tic, ka tad neveena ļauna acs nespēs lopam kaitēt.

Ja cuskas nevarēja nekur dabūt, tad ņema viņas veetā musmeri,

uzglabāja un izleetoja to gluži tāpat kā cusku — Vasaras svēt-

kos medz dzivojamas telpas puskot meijām (berzu zareem).

Zeni ripo pa vasaras svetkeem, t. i. sadalijusees divās partijās
dzen ar vezdām eeapaļu koka bumbu gan uz veenu gan uz

otru galu, cenzdamees veena otru aizdzit, cik tali veen eespe-

jams nost no tās veetas, kur spēle eesakās. Pee izdeviga laika

ripo ari jau pa leeldeenas laiku. Peeguļneeki rotuļajas, (vadžus)

meetiņus dzidami dumbrajā. Meetiņs jaeedzen zemē ar sveesanu
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veen. Pretineekam meetiņs jāizvelk iz zemes ar zobeem. Jo

stiprāks un izveicigaks sitējs, jo grutak pretineekam vilkt.

Jāņu vakaram saimneece papilnam pagada seeru un placiņu

un saimneekam jārūpējas par dzeramo. Kad deenas darbi beigti
leels un mazs, vecs un jauns, visi steidzas plūkt Jāņa zāles:

«aitas mētras, kumelites, kliņgerisus, naktenites (veronika), vēja

kaņepites, asnu dzirites, lilijas, rozes v. c.

Saltu mētras teju dod dzert, kad vedars samaitajees.

Suņu mētras sasutina ar bezdligu perkli un dod eeksā un seen

ap kaklu pret aizsmakumu no apdzeršanas. Kumelites noder

gan tējai, gan vannām, kad bērni sabijusees un naktim nemee-

rigi guļ, vaj teem kakls sap v. t. t. Kliņgerisus sutina govim,

kad tās vadās, ari bērnu vannām. Naktenisu vannas taisa ber-

neem, kad viņi pārmainījusi meegu, vaj izbijusees. Vēju kaņe-

pites dod teju pret ceetu vēderu cilvekeem un lopeem. Ašņu

dzirites teja teek leetota pret kasu un svaigas saspaiditas un

uzliktas uz vatim tās aptura asins tecēšanu, no tam ir ari viņas

vārds celees. Bebru kārkli (solanum dulcamare) dod sutinātu

govim pret asins sērgu. Tā tad Jāņu zāles izpilda vairāk uzde-

vumus: netik veen senseno eerasu peekopsanai, bet reizē kalpo
ari tautas medicinai. Vel zāles plūcot, sak jau ligot, lai saim-

neeki pee laika sataisās Jāņu bērnus saņemt pa godam. Ligo
dzeesmu skaņu viļņi, it kā perkoņa balss tuvotos, plūst krēslas

gaisā arveenu tuvāk un tuvāk. Majineeki iznāk arveenu uz

leeveni un nes lidzās brandiņu, pašdarinātu alu, seeru un

placiņus. Ligotaji pusriņķi nostājas ap saimneekeem, dzeed

ligodzeesmas, beezi veen pasu sacerētas un labi peemerotas

apstakļeem, tad vaiņako saimneeku un saimneeci un saleek uz

leeveni Jāņu zāles. Pec tam sakas meelosana: katrs dzeedatājs
dabu 2—3 carkas, pa seera kancbam un placiņa kukulisam;
alus dzer, cik grib. Tad ligotaji uzdzeed vel ligo dzeesmas,

izsacidami tanis pateicibu par uzņemšanu, ja pedejā bijusi laba,

tad nu slavas dzeesmas veen atskan, bet ja bija nepeeteekosa,
tad sak ari apdzeedat, bet veenigi smalki, tā ludz peemeram

Deeviņu lai viņš dotu nakosā gadā labāku ražu, ka saimneekeem

butu eespejams ligotajus uzņemt vel labāk. Pec ligosanas veci

sak sist trumpas: „safskopu, sešdesmit seši, kasu, trilisti, stukulku"

uz novaritām pupam, kartupeļeem, reti uz naudu; jauni pilnigi
nododas dejai un rotuļam. Kad saule lec, meitas dodas lopus

apkopt un tad eet visi pee meera.

6*
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Senāk mēdza visus leelakus darbus izdarit ar talkam, ta

peemeram būvmateriāla peevesanu un būvi [pati, meslu izve-

šanu, labibas nopļaušanu, linu nokopšanu un izstrādāšanu v. t. t.

Tagad talkas reti kur vel sariko, jo atrod, ka talkas iznākot

dargak par algadzeem. Talcineeki mēdza sabraukt pirms bro-

kasts. Brokasti, ap p. 7. no rita, deva putru ar peenu, vaj gaļu,

kāpostus, beezpeenu, seeru un sveestu. Netrūka — zināma

leeta — ari carkas un alus. Pusdeenā atkal tee pasi edeeni

un bliņi un beezputra. Launagam ap 4—5 pec pusdeenas svai-

gi placiņi ar sveestu un beezpeenu. Vakariņas turēja pec sau-

les ar tadeem paseem edeeneem, ka brokasti, pee

katoļeem vel deva zacirku (kveesu miltu klucķiņu putra). Pec

vakariņām „posadraskija" lidz pusnaktij un tad brauca majā.

Ja talku veena deenā nebeidza, tad otrā deenā sabrauca vel

visi un tadā gadijumā izpreeoasanās notika veenigi pec beigta
darba. Talkā brauca vaj nu saimneeks pats, vaj kalpi un kal-

pones, vaj saimneeka peederigi. Saimneekus paceenaja no visa

pulka ar snabi vairāk, kā citus, bet citas issķiribas nebija, vee-

nigi ka šaimneece pazagšus pasava caklakeem labāko kumosu»

Latveesi Ilūkstes apriņķi, kā visur citur, peepaturejusi
savu raksturisku nodabu pee maju celšanas. Kur veen eespe-

jams, mitekļi teek celti gruntēs vidū un saimneecibas ēkas „uz

riņķa" ap dzīvojamu eku. Zeemā, pirms mājas būvēšanas, iz-

cērt un peeved baļķus un citu vajadzigu būvmateriāli. Visu-

pirms cirstus baļķus mēdza senāk aizzimet, lai tos varētu eebu-

vet tani vaiņakā (labi tuvu pee greesteem), cik taļi jeb dziļi

gribēja ļaut dumeem but istabā. Pasa spekeem, vaj talkam

būve tad maju no lauku darbeem brivakos laikos visu pava-

sars vasaru un rudeni.

Visupirms nostata būves veetā klucisus ap 1 pedu aug-

stumā, vaj tik pat leelus akmeņus zem katra nakosā pakša, uz-

leek tad uz teem visus 4 baļķus pirmām vaiņakam, peetes baļ-

ķu galus, izcērt pakšu robus un salaiž pakšus. Pakseem cert

robus no abām pusēm, pa
lU no baļķa resnuma. Tad uzveļ

otro vaiņaku, pekaķo un izrobo baļķus, peeleek starpas ar sū-

nām un spaļeem, vaj veenu no minētām veelam veen un tad sa-

laiž pakšos, kā pirmo vaiņaku, atstādami durvim un taļakos

vaiņakos ari logeem caurumus. Zem virsēja vaiņaka eevelk

sijas, pa 6—B pedam veenu no otras, pec tam saleek no eve-

leteem deļeem greestus un peesedz ar tadeem paseem deļeem
ari starpas. Spares likšana noteek sadā kārtā: nodomātās spa-



85

res veetās izcērt virsējam vaiņakam robus, tad sasleen zem

viņkeļa salaistas un ar sķerssijam sastiprinātas spāres, pārsit

pee tam spāres pa pareem ar kartiņām, lai neapgāzās. Pedigi

apsit spāres kartim un apjumj salmeem. Abos geveļos atstāj

caurumus, pa kureem izeet dumeem. Salmi Ilūkstes apriņķi
veenigi parastais jumtu materiāls pat muižas, tikai reti kādam

bagatneekam, vaj leelmanim ir kads cits jumts (sķindeļu, skaidu

vaj delisu). Greesteem uzklāj labu kārtu sausu sunu, spaļu un

uzber tad smilktis. Senāk mēdza vel greestos, katra istaba,

atstāt ap 1 Qpedu leelu caurumu, kur dumeem izeet no ista-

bas, nu peetaisija caurumam istabas pusē aizbidamo deliti.

Tik pat leelu caurumu un tam pašam nolūkam atstāja virs dur-

vim seena. Mājai visapkārt no ārpuses apbēra apakšējo vai-

ņaku ar zemi, lai neteek aukstums eeksā. Gridas veeta sita

mala klonu, vaj izlēja to ar grantēs peemaisijumu no kaļķeem.
Tagadējos laikos pamati jau mura un koka gridas. Logus tai-

sija senāk veena un tai pasa istaba dazada leeluma, tagad vee-

nada leeluma; pakaļseenas logi tikai veena baļķi (ap 1 Qpedu

leeli) gala un preeksseenas lidz 4 □ pēdas leeli, t. i. caurums

eet diveem baļķeem cauri. Modernas mājas logi 6 rutim. Nu

stājas pee mājas eeksejas eekartosanas: kur logu nav, tur no-

leek gultas, vaj peetaisa pee seenam solus. Pēdējos taisa se-

kosi: eedzen seena, baļķu starpa, vadžus, kurus pastute div-

zuburaineem, zemē eedziteem meetiņeem, tad leek virsū smuki

notēstu, vaj pat noēvelētu deli un sols gatavs. Pee soleem

peestata galdu un ap galdu un no istabas puses — beņķus. Ari

see tikpat veenkarsi un pasa pataisiti, kā citas istabas leetas:

aptēs, vaj noēvelē kadu deliti, izkaļ ar kaltu tam 4 caurumus

un katrā eesprauz pa kājai. Tukšās veetās noleek raibus pil-
sētiņā pirktus skapjus un puralades. Skapam divviru durvis,
eeksa divās daļās: pa kreisi apģērbu eekarsanai, pa labi ar

plauktiņeem, veļas uzglabāšanai; apakšā atvilknes, kur eeleek

tabaku, sērkociņus, dzirkles un citus sikumus. Puraladēs teek

uzglabāti audumu ritumi un seeveesu rotas. Naudu glabā au-

dumu ritumos, caurumos starp greesteem un sijām, pat eeraka

nereti zemē v. c.

Istabas nemēdz vel tagad augstākas par 8 pedam taisit,
lai butu siltākas. Rudeni izdara pee mājas pedigo darbu t. i.

ceļ krāsni. Tagad taisa jau modernās krāsnis, bet senāk dum-

nicam taisija sekosi: Visu pirms kastēs papilnam sataisija malu.

Tad nolika pamatam istabas stūri (skat. plānu) 2 vaiņakus, ap
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8—9 pēdas garus un 5— 6 pēdas platus, no baļkeem, plankām,

vaj beezeem nomaleem, tani eetaisija veena sana 4kantigu cau-

rumu, kur vistām eelist pacepli, tad lika uz vaiņakeem gridur

virs kuras lika pedu beezu kārtu mala uu, lai butu sads klons

izturigaks krāsns preeksā, kur daudz jāstrādā ar podeem, nolika

ta saukto „portu" ar keegeļeem. Lai malu klons neizplūst,

apsita gridu no saņeem ar deļeem. Klonam taisni par vidu

lika 5—6 pēdas garu malkas kuli, parseetu ar striķiti, lai neiz-

jūk. Tad uz briva krāsns porta stūra nostatīja stuburiņu, tē-

viņu, pret visam 4 seenam atstutētu kartiņām, kuras palika uz

visu muzu par ardiņeem, kur žāvēšanai uzkārt slapjas drebēs.

Abas brivas pu&es aizkrāva kastei lidzigi ar deļeem (divām citam

pusēm seenas par karti), peesita tad so kasti ar maleem, lava

tad nākošai krāsnij kādas deenas pazut tad atņēma dēļus un

ar izkapti izgreeza krāsns muti. Kad krāsns bija labi izžuvusi,

aizdedzināja eemureto malku un saka pec tam krāsni kartigi

leetot. Dumi no tādas krāsns mutuleem dodas istabā, no ista-

bas pa mineteem caurumeem preeksnamā un uz beniņeem, kur

pa arscaurumeem noklust brivā. Lidz ar dumeem izkāpj iz

krāsns pa reizei ari pa leesmas melitei, tadeļ lai pedeja nepee-

kļust pee sauseera greesteem, uzleek alaz tai veetai (slapju) zaļu

malku: veenu galu uz krāsns un otru galu uz ardiņas, kas stutē

tēviņu, bez tam pee krāsns pa kurināšanas laiku arveenu dar-

bojas kaut kada seeviņa un tai arveenu spannis ar ūdeni pee

rokas. Maja teek pa leelakai daļai celta ap 9 asim garumā un

ap 2Va—3 asis platumā, šķērsam ' pardalita 3 gandriz veenadi

leelās daļās. Vidējā daļā jeb preeksnamā (namā jeb namiņā bez

greesteem) eeveetotas dzirnavas, peeleekami skapi, tines, lādes,

visādi trauki un dazadi riki. Veenā galā pa labi dzivo saim-

neeks, pa kreisi saime un saimneeka vecāki. Durvis veras

veenigi uz eeksu, lai varētu vajadzības bridi

labi aizspeest, un teek aistaisitas ar dzērvi (sk. /jU—

blakus), no ārpuses un aizšautas ar bulti no eeks-

puses. Visi aizšaujami daikti no koka taisiti, tikai no ara ir neeka

dzelzs cemmite un mēlīte, lai varētu kadu reiz ari aizslēgt.

Tagad durvim peesit eņģes, senāk visgarām bija, kā vel tagad

redz pee kutira, veenigi viras, t. i. durvju mugurai peesists

vertikāli veenā malā meets (kartiņa), kas eelaists augšā un

apakšā eedobumos, bet tik mākslīgi, kā durvis aizverot, nepaleek

ne mazākās sķirbiņas.
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Mājas plāns butu apmēram sekoss:

P

=

peests.
T

=

tine.

Sp
—spaņi.

Džd
=:

dažadas
leetas,

Tr

=

trepes.

St

—stelles.
G

=

gulta.

Kb

=

kubuls.

Gd

=

galds.

B

=

beņķis.
Dz

=

dzirnavas.

Sk

=

skapis.
Ld=

lāde.

L=

logs.

D

=

durvis.
Kr

=

krasns.

S

=

soli.

Peeleekamas telpas Ilūkstes apriņķi dzivojamā eka nemēdz

eerikot, tam nolūkam noder klēts un pagrabi. [Pagrabi eevee-

toti dažādas veetās. Kartupeļu pagrabeem meklē, tuvu vaj tāļu
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no mājas, arveenu grants vaj smilkts zemi. Zemē eerok verti-

kālu dobi, izklāj to garkuļeem, peeber ar kartupeļeem, apklāj

ar salmeem un deļeem un lai neizsaltu uzber paris pedu beezu

kārtu zemes virsū. Pagrabus apaks dzīvojamās ēkas sak taisit

tikai jaunākā laikā, pagrabus ar velveteem greesteem pee saim-

neekeem neredzēju nekur, pat muižās sadi pagrabi retums.

Peeleekamus pagrabus taisa tikai muižās, saimneeki izteek ar

savu klēti un riju.

Klēti būve tuvu pee mājas, lai butu viss tuvāk pee rokas

un ari veeglakas apsargāšanas deļ. Klēti medz arveenu eerikot

ar paklēti, preekskletiņas leeveniti un augskleti. Klēts grida
no spundeteem deļeem, lai labiba nebirst cauri, un greesti no

pamisu likteem deļeem. Klēti, dažādām labibas sugām, eerikots

vairāk apcirkņu; bez tam tur stāv papilnam visādu kubulu un

kubulisu gan putraimeem, gan zirņeem, linsēklai, gaļai, sālij

v. t. t. Augskleti sakārti zem jumta adas, tikli, drebēs, pirts-

slotas un noliktas dažādas citas leetas: zārks, lini, luki v. t. t.

Siltā laikā stāv klēti ari gultas. Mājai eepretim noslēdz pagalmu

„uz viņkela" būvētais laidars, ar kuru zem veena jumta zirgu

stallis, aitu kuts un cuku stallisi. Sām eķam visgarām mura

pamati, lai virca meslu dārgākā daļa, neaiztek projām. Patāli

no mājas stāv rija, kā visur divās daļās: rija un kuls ar klona

gridu. Kaut kur ūdens tuvumā, ari nomaļā stāv pirts. Kadā

stāvā krastā eerok horicontali ap kubiķa lidz divi kubiķa asis

leelu eedobumu zemē, eedzen stūros pa divi meeti, aizkrauj
aiz teem pussķeltus meetus, lai nebruk zeme no seenam,

saleek

no tadeem paseem meeteem greestus un uzber ap IVa pedu
beezu kārtu zemes, tad eetaisa durvis, lavu, saleek no lauku

akmeņeem krasniti un tad pirts peeteek veselai paaudzei.

Sķuņus būve gan uz laukeem labibas un āboliņa uzglabā-

šanai, gan pļavās seena bāšanai. Lauka sķuņus taisa rupigak,

ar aizsledzameem varteem, pārtikusi ļaudis pat mura pilaros,

seena sķuņus turpretim, kā visur, ļoti veenkarsus, kā tik leetus

nemaita lopu baribu. Upesmuizā, kur sapratigs latveets riko-

jas kā ipasneeks, redzēju ļoti labi apstakleem peemerotus sķu-

ņus. Tee buveti trim sparneem. Veens spārns eeveetots kalnā

eeraktā eedobumā, tā ka kalns noder par
uzbraucamo tiltu.

Vezums eebrauc s,ķuni, teek veenā azumirkli apgasts un otrā

mirkli brauc puisis jau arā, dodams citam veetu. Veens veenigs
cilvēks ar daksam peelidzina izgasto vezumu. Tā eeved netik

veen seenu un āboliņu, bet ari labibu. Ipasi pee groziga laika,
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leetum uznākot, var daudz glābt no zaudējuma. Ari te visur

mala klons par gridu. Leišos, vairāk verstis aiz Ričas ezera

redzēju kletl delu gridu un tai virsū mala klonu. Turpat biju

ļoti pārsteigts no maju būves un ipasi krāsns eekartosanas

veenadibas ar Ilūkstes apriņķa attalakeem novadeem.

Ilūkstes apriņķa zemkopiba stāv, salidzinot ar citeem lat-

veesu novadeem Vid- un Kurzemē, uz deezgan zema pakapeena,
tas izskaidrojas caur to, ka gariga dzive caur skola, beedribu,
bibliotēku trūkumu, seit stāv nomaļā no civilizācijas strāvas,
un cik te pārlabojumu zemkopibā redz, tas noticis veenigi
caur saimneecibam muižās. Veenigi caur muizam ir te dažs

labs mazgruntneeks eepazinees ar labakeem arkleem un ecesam,

ar zuperfosfateem un citeem maksligeem mesleem, ar labākām

lopu sugām un pārlabotu lopu barošanas zistemu, ar daudz

lauku zistemu v. t. t., bet savos ceļojumos ap Kreslavas novadu

atradu ir tādus saimneekus, kas pat no zuperfosfateem nav ne

dzirdējusi.

Biskopiba staigā tevu-tevu pēdās un tikai reti kur muižās

atrod stropus ar kustināmām karem un vel retāk pareizo ap-

eesanos ar teem, tadeļ te ar medu nav nekādu veikalu, veenigi

vasku dabu tirgū par 50 lidz 60 kapeikām mārciņu.

Dārzkopības uzplaukšanai trūkst tāpat kā katrai majrup-
neecibai patērētajā centra: Dvinska ar saveem 70,000 eedzivo-

tajeem (lidz 60,000 ziduj leelakam zemkopības novadam

par mazs konzuments; isti leelu fabriku trūkst pavisam,
uzmeklēt tālākus tirgus trūkst iniciativas. Tikai gadā
eesaka augļus sutit uz Pēterburgu, bet ari tikai vasaras sugas,

viss cits aizeet zidu nagos par neeka cenu. Zvejneeciba Dau-

gavā un ezeros neeciga, ar to nodarbojas panikusi zidiņi un

vecticibneeki kreevi, retumos poļi un leiši. Pusotras asis garas

siles ar sparneem sānos noder par laivu. Retumos nopērk

Dvinskā ari labāku laivu, bet pasi neprot pataisit.

Mezkopibā valdija lidz sim ista laupitaju saimneeciba,

pedejā laikā caur mezuaizsardzibas komitejas darbibu mežos

eeved kartigu saimneecibu un tā atmet eedzivotajeem dažu

labu grasi peļņas par zeemu caur peevesanu lidz Daugavai

(nereti 30 —40 verstes) un dzelzsceļeem, pavasar un vasaru caur

plostošanu uz Rigu.

Majrupneeciba aprobežojas pee abeem dzimumeem veenigi
ar leetu pagatavošanu, kas vajadzigas ikdeeuiskā dzivē. Tā
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vireesi gadā brivā laikā par braucamām leetam un darbarikeem,

seeveetes nodarbojas ar aušanu un apģērbu pagatavošanu un

peelapisanu.

Pagājušā gadā atvēra divos katoļu pagastos, Dveetē un

Bebrenē, pirmās katoļu pagasta skolas, par ko visi izglitibas

draugi ļoti preecajas, cerēsim ari mes uz labakeem laikeem!

Pa Deenvidus-Kurzemi un Prusiju.

Rigas Latveesu Beedribas Zinibu Kommisijas izrikotās ekspedī-

cijas ceļojuma apraksts. No Talivalda.

IV. Krutē.*)

Diz-Krute ir mazs pagastiņs Grobiņas apriņķi, sastāvošs

tikai no 23 mājam. Pagasts eedalās trijos galos: Laukgaleesi,

Doļa gals (ap Doļa mājam) un TJpmaleesi. Zeme Krutē vidēja
labuma un paceļas sur un tur ar neleeleem pakalņeem. Ap-
kārtnē redz vairāk tikai preezu mežus, kuros ari aug pa retam

ozolam. Lai gan Diz-Krute tikai mazs pagastiņs, tomēr viņam
ir sava baznica ar blakus atrodošos kapsētu un sava macitaja
muiža. Krutes macitajs ari izpilda macitaja peenakumus Virgas

draudzē. Krutes mazais pagasts ari nesen atpakaļ uzcēlis sevim

skaistu, no ķeegeļeem buvetu, skolas namu. Pagasta un teesas

darisanās Krute peeder pee Bārtas. Diz-Krute, t. i. baznica un

skolas-nams, atrodas no Leepajas-Romnu dzelzsceļa Pleikas

stancijas 7 verstes uz deenvideem. Pleikas stancija ir otrā

stancija no Leepajas.
Krutē eegreezos pee veetejā skolotajā Fr. Fisera kga, pee

kmra jau atradu sakrātus dažādus dāvinājumus Rigas Latveesu

Beedribas muzejam. Kopā ar skolotāju Fr. Fisera kgu un

Ezera kgu nogājām uz Krutes Vaska mājam. Te, mineteem

kungeem palidzot, uzņemu mājas, dažu eku un zemes plānus,
caur ko ari manim bij eespejams tuvāk eepazitees ar Diz-Krutes

maju busanu.

Vaska mājas peeder pee Krutes mazākām mājam. Sai

mājai pavisam ir 59 puraveetas 23 kapās zemes, kura izdalās

*) Ceļojuma apraksta N» 1., 11. un 111. atrodas nodrukāts «Baltijas Vēstneša"
1895. g. J& 267, 269, 279 un 285.
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sadi: 1 puraveeta dārza, 24 puraveetas 36 kapās tiruma, 1 pura

veeta 5 kapās plēsuma, 28 purav. 16 kapās pļavu, 2 purav.

7 kapās mezazemes un 1 puraveeta 9 kapās brivas zemes. B>i

maja eepirkta par 3000 rbļ, ta ka katra puraveeta maksa ap

50 rbļ. Maļas arama-zeme teek apstrādāta uz 9 laukeem.

Lauku eedalijums ir sads: 2 lauki papuvei, 2 — rudzeem, 2 —

auzām, 2 — āboliņam un veens, ta saukts, „saimneecibas lauks",

kura eesej, ka mājas gruntneeks Andrejs Meiris pats teica,

to", ka: lecus (lēcas), linus un kas gadās. No katras labibas

se eekuļot laba gada 10 graudu. Vaska mājai pavisam ir 7

ēkas: istaba, klēts, rija, zirgu-stallis un sķunis zem veena jumta,

govu stallis un sķunis zem veena jumta, cuku stallis un sķunis

zem veena jumta, kuram ekam vidū laidars un — pirts. Mājas

veetas rita pusi un zeemas pusi eeņem plašs, tikko eekopts
jauns dārzs. Dārza sevišķi daudz peedestits daraa zemeņu, kuras

ved uz Leepaju pārdot. Si pasa dārza stūri, istabas preeksas

veenos sānos, atrodas puķu-darzs. Mājas vidū, starp dārzu un

laidaru, visapkārt eeņemts no sētas ir seteens. Seteena mala

stāv ne gluži dziļa aka, izlikta ar akmeņeem un tikai akas

virsu eeņem sešstūraini grodi. Gar Krutes Vaska mājam eet

gandriz garam Krutes-Palangas dizcels. No dizceļa mājas eeved

abās pusēs ar gravjeem izgravots cels. Cels vispirms eet caur

varteem laidara preekspusē, kur var peebraukt pee zirgu staļļa

un taļak caur otreem varteem seteenā, pa kuru var peebraukt
pee istabas un klēts. No laidara ved sevišķs cels, tā saukta

„gatva" uz pļavām un ganibam. Gatvas malā ir diķis lopu

dzirdināšanai. Sai diķi mājas ipasneeks teicās velak zivis audzi-

nāt. Ap dārzu visapkārt ir riku zogs jeb Vidzemē sauktā

zediņu seta. Pa gatvas maļam ir sklandu zogs jeb karšu

seta. Tā kā Vasku mājas ir deezgan zemā veetā, tad visapkārt

dārzam, pa sētas ārpusi eet grāvis. Kā Vasku mājās, tā ari

visur Deenvidus-Kurzemē no mājas veetas, t. i. aiz mājas sētas

jeb žoga, stāv gluži arā rija un pirts.
Vasku mājas gruntineeks Andrejs Meiris tura 2

no kureem veenam maksā 70 rbļ. un otram 40 rbļ. algas un 2

meitas, no kurām pirmā dabu 30 rbļ. un otrā 15 rbļ. algas.
Vasku mājās top turēti 4 zirgi, 6 slaucamas govis un no mājas

putneem ap 15 vistu. Zosu un piļu sai majā netur, lai gan

Deenvidus-Kurzemē stipri veen zosis top turētas.

Vasku mājas ēkas visas celtas no koka un ar salmu jum-

teem. Jaunākā laikā kā Krutē, tā ari citur Deenvidus-Kurzemē
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ēkas ceļ no maleem. Ta Krutes Bikšu mājas leelaka eku daļa
ir celta no maleem un apklātas ar šindeļu jumteem. Sadas no

maleem celtas ēkas, sevišķi riju un kūtis, redzēju ari Vidzemē,

Alojas draudzes Ungurpils pagasta Gulbju mājas. Ari Lejas
Kurzemē no maleem top celti staļļi jeb kūtis un rijas istabiņa,

kur labiba teek zaveta. Ta Vasku mājas rijas, kuras celtas no

koka, izskatās pec sķuņa ar kadeem seseem varteem. Sis sķuņ-

veidigās ēkas eekspusē, veenos sānos, ir no maleem celta pee-

buve, ta. saukta~~istabiņua v
ar krāsni un ardeem. Telpas ap

istabiņu teek sauktas par nojūmu. To rijas galu, kur nav

istabiņas, sauc par peedarbu. Ta ka vispār Kurzemē labilu

kuļ ar kuļamam masinam nežāvētu, tad sis istabiņas ari ir

mazas. Viņās kaltē tikai izkulto labibu un zavē linus mistisanai.

Dzivojamā istaba kā vispār Lejas-Kurzemē, tā ari se Krutes

Vasku mājās, bij sadi eedalita: pašas ēkas vidū, sakot no vee-

nas ara seenas lidz otrai ara seenai. asu tris platumā — ir

nams. No nama eet durvis arā uz veenu un otru pusi. Namā

ir maizes „ceplis" jeb maizes krāsns, plite, muri eemurets grāpis
un skurstenis. Tā tad namā noteek visa varisana, cepšana un

ūdens sildisana. No nama uz veenu un otru pusi ir dzivokļi.
Tā skaitot no nama uz rita pusi vispirms ir plites kambaris,
tad dizā istaba preeks kalpeem un un beidzot deenvi-

dus stūri, saimneeka istaba jeb kambars. No nama uz otru

pusi ir pret istaba, ari deenvidus pusē kur viss glitaki uzkopts
un kurā ar eorikota podiņu krāsns. Sai istabā uzņem veesus.

Lidzās sai pretistabai, kurā ari ee-eet no nama, ir dzirnu kam-

baris, kas tagad palicis par peeleekamo kambari. Tads ir lejas-
kurzemneeka dzivoklis.

Cik nepraktiski ari tas neizleekas, ka maizes krāsns jeb

„ceplis" atrodas namā, kur viņš zeemā neka nesilda, tomēr tadu

eetaisi redzēju gandriz visās Lejas-Kurzemes dzivojamās ēkās.

Dažās mājās maizes ceplis bij preeksnamā un dažās pat pee-

leek am ā kambari*;. Sads eerikojums dažam vidzemneekam

izliksees ērmots, kur maizes krāsns aizveenam atrodas dzivoja-
mā istabā. Sadam kurzemneeku eegrozijumam tomēr ir jo sva-

riga vēsturiska nozime. Lejas-Kurzemes dzivoklis gaisi norāda,
ka viņš ar laiku pakāp eņeem attistijees. Lai varētu izskaidrot

Lejas-Kurzemes dzivokļu attistisanos un atrast si dzivokļa pir-
mo pamatu, tad mums vispirms ja-apluko kada tamlidziga

*J Zeemupes Ridzeneeka mājas, jurmale.
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Diz-Krutes Vasku maju dzivoklis.

k)

pretistaba.
l)

dzirnu

kambars,
tagad

peeleeka-

mais

kambars.

m
)

durvis.
n

)logi

e)nams.
f)

skurstēns.
g)

plite.
h)

mura

grapis.

i)

maizes

ceplis.

a)

saimneeka
istaba

(kambars),

b)

dižā

istaba

preekš

kalpeem
un

puišeem.
c)

plits.
d)

plites

kambarits.



94

vidzemneeku eka. Vispār Vidzeme vel redzami nami ar lubu

jumteem, kureem lidzas peebuveta pirts ar salmu jumtu. Ee-

eja pirti ir tikai no nama. Kurzemē pirts ir gluži atsevišķa

maza eciņa, eedalita divās daļās: šaura, pedu tris plata preek-

siņa un pati pirts. Vidzemneeku namā tikai par vasaru vāra

edeenu un silda udeui lopu dzereenam. Namam nav greestu

un logu. Gaisma namā nak tikai pa jumta virsu, kas ir vaļā.

Nama vidū ir pavards un lidzās pavardam mūri eemurets pods.
Podā karsē ūdeni lopu dzereenam un poda preeksā, kasi uzkārtā

mazākā podā, vara edeenu. Sados namos dažās veetās eda pat
bez galda. Edeenu nolika uz zemes un edaji sasēdās uz soli-

ņeem, akmeņeem vaj ari pat uz zemes, namā edeena

varisana, dzereenu taisisana un esana, kā jau teicu, noteek

tikai vasarā. Zeemā edeenu varisana un dzereenu taisisana

noteek ķēķi. vidzemneeku vasarā leetotais nams, ar tadu

pasu nosaukumu, vel atrodas tagad deenvidus-lejas-kurzem-
neeku dzivokļu vidū, kurā visu gadu vara edeenu, cep maizi,

karsē ūdeni, dara alu v. t. t. No si nama, tikai caur peebuvem
veenā un otrā galā, ir celusees lejas-kurzemneeku istaba.

Vispirms namā cēlās peebuve tai galā, uz kuru nebij krāsns

mute. Krāsns preeksa, kā ari citu kurināšanas eerikojumu mu-

tes atrodaš namā. Si nama eekspuses peebuve pastāvēja vis-

papreeks tikai veenā kambari, kā to vel tagad redzēju Zeemupes

Ridzeneeku mājās. Velak sis kambaris tika pardalits divās

daļās caur ko cēlās diz-istaba jeb kalpu kambaris un saim-

neeka kambaris. Velakā laikā peebuve tika celta ari nama

otrā galā, caur ko cēlās tagadējā pretistaba un dzirnu jeb

peeleekamais kambaris. Ka lejas-kurzemneeku dzivokli atro-

namais nams tas pats, kas vidzemneeku jau minētais „vasaras

nams", to redzam ari no ta, ka deenvidus-kurzemneeku namam

senāk nebija greestu un ari nebij skursteņa. Uz pavarda un

poda, lai uguns dzirksteles ne-eetu salmu jumtā, bij greestu

veetā uztaisits kadu asi gars un pēdas 4—5 plats, uz abām

pusēm noslips, aptēstu koku jumtiņš, kuru nosveeda ar maleem.

Dumi, kuri naca no maizes cepļa un pavarda, pacēlās zem jumta

un no tureenes pa jumta galu caurumeem devās arā. Sadu

istabu, kur nams vel bez greesteem, redzēju Zeemupes Ridze-

neeku mājās un sevišķi uz Kuru kāpām, kur pat tagad dzivok-

ļeem neveenam nav skursteņa. Vairākos Deenvidus-Kurzemes

apvidos redzēju namus savādāki eegrozitus, nekā Krutes Vaska

mājās. -Se nama vidū eetaisita kukņa. Kukņa pastāv no
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Ģetram mura seenam, kuras uz augšu eedamas savelkas aizvee-

nam šaurākas, ta ka beidzot nobeidzas par skursteni. Ta ka

kukņa eeņem pasu nama vidu, tad kukņai abās pusēs atleekas

divas telpas, kuras sauc par preeksnameem. Abos sājos preeks-
namos eet no ara durvis. Citu durvju, bez sim nama-durvim,

dzivokļeem nekur neredzēju. Tadaiķos, Ķibju mājās, kadā no

seem abeem preeksnameem redzēju ari maizes krāsni jeb cepli.

Ja raugamees atpakaļ uz si lejas-kurzemneeku dzivokļa attisti-

sanos, tad viņā varam izšķirt 4 pakapeenus.

1) vissenākais dzivoklis nams.

2) nams ar peebuvi veenā galā.

3) nams ar peebuvem abos galos uu

4) nams ar peebuvem abos galos un kukņu vidū.

Deenvidus- un Lejas-Kurzemē tagad atrodami visvairāk

dzivokļi, kuri minēti ceturtā paraugā.

Bez savadibas, kura manāma starp kurzemneeku un vid-

zemneeku dzivokļeem, ari savadiba manāma vel saimneecibās,

lauku apstrādāšanā, edeenos, godu eerasās v. t. t Uz kādām

no sim savadibam ari se aizradisu.

Lejas-Kurzemē neveen seenu, bet ari labibu pļauj ar garo

katu izskapti. Pee pļaušanas seeveesi nepeedalas. Seeveesi

eet tikai kulisus seet, nest un kasit seenu un labibu. Seeveesi

ari nepeedalas pee mēslu mešanas, lai gan eet uz tirumu mēslus

ardit. Visās savās braukšanās, gan uz dzirnavām, pļavām jeb

lankam, tirgeem., baznicu, laukeem v. t. t. kurzemneeks leeto

divus zirgus. Ka sada divu zirgu leetošana nav celusees tikai

velakā laikā, tam par peeradijumu peevedisu kadu veetu no

dokumenta, kurs uzrakstits kureem kristigu ticibu peeņemot
1230. gadā *) Sai dokumentā, noteicot kurzemneeku nodokļus,
teikts sadi: „proti ka viņi pasi un viņu pēcnācēji maksās mums

ik gadus no katra arkla un ecesam puskugu talenta**j puru

(kveesu), bet ja kads ar veenu zirgu strādā arklā un

ecesās, tas vairāk nemaksā, kā tikai pustalentu puru". No sis

peevestas dokumenta veetas redzam, ka jau vaceeseem eenakot

kā izņēmums minēts, „bet ja kads ar veenu zirgu strādā arklā

un ecesās" (Si vero aliquis uno equo laborat m unco et erpica).

Vaj ari senāk tadi arkli bijusi, kuros jūgti divi zirgi, nav zināms,
tomēr Lejas-Kurzemē pastāv ecesās, kurās judz divus zirgus.

*) Liv-, Est- und Curlandisches Urkundenbnch von Dr. Fr. v. Bunge. I. d. M CV.

**) 1 talents Romeesu mārciņām; 1 Rom. marc.
— 0,8 Kreevu marc.
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Deenvidus-Kurzemē ari top leetoti sevišķi saimneecibas

trauki, kurus vidzemneeks nemaz nepazist. Kads no sadeem

vispār Deenvidus-Kurzemēleetoteemtraukeem ir — dujdubenis.
Ka zināms, tad Kurzemē ir stipri eeceenits tautisks edeens —

kurzemneeku putra. Viņa teek varita no putraimeem. Varošā

ūdeni ber putraimus, neilgi vara un tad lej izvarito putru

„putras baļļā", leelumā ap 3—4 spaiņeem. Pee putras lej klat

rugusu peenu, saldu peenu, vaj ķērnes peenu. Turigakee pee

putras leek klat ari kreimu. Tā sataisita putra stāv kadu nedēļu,
kamēr teek izleetota un ar katru deenu paleek skābāka. No

jau minētās putras baļļas nu ņem putru pec vajadzibas.

putras uzglabāšanai, sevišķi vergu un gaitu laikos, kur uz visu

nedēļu bij jaeet muižā darbos, leetoja jau minēto dujdubeni,

Dujdubenis ir trauks spaiņa izskatā ar diveem dibeneem. Aug-

šas dibenā veenā malā, ir četrkantains izgreezums, kuru aiztaisa

ar vāciņu, aptitu ar baltu, tiru drebi. Virsas dibenā jeb vakā

ir lociņš preeks nešanas. Sadi dujdubeņi vel tagad visur top
leetoti Deenvidus-Kurzemē. Otrs tads pats trauks preeks putras

eeleesanas bijis — livans. Livans bijis taisits no galdeem,

muciņas izskatā, tikai paris plaukstu garumā. Kā sevišķs deen-

vidus-kurzemneeka trauks vel minama — legele. Legele ir

no veena koka gabala taisita muciņa, kurā turējusi brandvinu.

Vel minams kurzemneeku trauks — bunduls. Bunduls ir

lidzigs vidzemneeku cibai, un teek leetots sveesta eeliksanai.

Kā daikts, kurs teek leetots pee edeena varisanas, ir — mee-

turs. Meeturs ir ap 2—3 pedam gars egles jeb preedes kociņš

ar 3—4 zareem galā. So meeturu leeto beezu putru vaj ķiseli
varot pee maisisanas.

No kazu eerasu savadibam, kuras tikai Deenvidus-Kurzemē

būs vel uzglabājušās lauzu atmiņā, minesu sekoso.

Krutē pee skolotajā Fr. Fisera kga atradu kadu kazu

zobenu, dabūtu no Virgas Pūces mājam un kadu pātagu jeb

kancuku, kura sevišķi leetota Virgā, kazās jājot. Ari otrukazu

zobenu atradu Krutes Vec-Vagaru mājās. Vec-Vagaiu grunt-

neeks, M. Salma tevs, savu kazu zobenu, no kura negribēja vis

labprāt sķirtees, dāvinādamsRigas Latveesu Beedribas muzejam

nostāstīja, ka kazu zobenu kazās nesis vedēja-tevs, saukts ari

pulka-tevs, kurs brūtgānu vedis uz baznicu. Pulka-tevs kazās

bijis pavelneeks. Viņš rikojis kazeneekus, kas katreiz jādara.

Un tadu darbu kazās bijis ļoti daudz. Pee tadeem darbeem

ja-peeskaita brūtes vaiņaga noņemšana, saguldīšana,
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jauna para augša celšana v. t. t. Preeks katras pavēles došanas

pulka tevs ar zobenu cirtis istabas dzeedā (-varcelē jeb verbaļķi).
Tādus ar kazu zobenu eekapatus dzeedus redzēju Kaletneeku

Graiksu mājas. Sada zobena leetosana kazas gan japeeskaita

pee ļoti vecam eerasam. Viņa gan būs celusees latveeseem vel

paganeem esot, kur latveeseem paseem bij savi kareivji un pulka

vadoņi. Kazu ~pulka-teva" nosaukums un viņa rikosanas ar

zobenu pavēles dodot ir gan laikam tikai senā kara-pulka va-

doņa pakaļ tēlojums. M. Salma tevs, kur§ savu kazu zobenu

dāvināja muzejam, stastija, ka viņš jau esot peektais augums,

kamēr viņu dzimtij sis kazu zobens peederot.
Par kazu zobena leetosauu Krutē Vasku maju gruntneeks

Andrejs Meiris, kurs pats vairākas tādas kazas dzēris, stastija
sadi:

Svetdeenas ritā, kazu pirmajā deenā, kazeneeki sapulcējās
brūtes mājās visi jāsus. Beidzot eeradās ari pulka vadons jeb brūt-

gāna vedējs. Tas, eegajis istabā, sak apskatitees pec brūtes, bet

izradās, ka brūtgāns veens pats sez aiz galda citu veesu starpā,

turpretim brūtes, kā ari daudzu citu meitu un brūtes masu,

trūkst. Brūte paslepusees klēti citu meitu pulkā. Paslēpšanās
notika sadā kārtā: Pulciņš meitu sastājās kopā, eeņema brūti

savā vidū un tās, kas stāvēja pulciņa malās, turēja par visu

galvām parsteeptu baltu palagu. Tā kā galvas nu nebij redza-

mas, tad bijis deezgan grūti brūti atrast. Pulka vadonis, klēti

aizgājis, pec laba laika meklēšanas tomēr atron brūti. Saņēmis

to pee rokas, viņš ved viņu uz istabu. Nonācis pee istabas

durvim, pulka vadons cert ar zobenu istabas durvis krustu.

Istabā, kur brūtgāns jau aiz galda gaidija, pulka vadons apsē-

dināja brūti aiz galda viņam blakus un tad abu jauneesu preeksā
zobenu stipri eecirta taisni dzeedā, uz kuru tad brūte uzkāra

cimdu pari vaj ari dveeļus. Dzeedā eedurtais zobens stāvēja
tur pa visu kazu laiku, kuras toreiz mēdza dzert veselu nedēļu.

— Zobenu leetoja ari brūtei vaiņagu noņemot. Pulka vadons

ar zobena spici nocēlis vaiņagu brūtei no galvas, uzmaucis tad

uz zobena asmiņa un zobenu eeduris seenā. Tur tas kadu laiku

palika stāvot, eekams eesaktā vaiņaga noņemšanas ceremonija
nobeidzās. Velaku vaiņagu uzlika kādai no brūtes masām un

zobenu atkal eedura vecā veetā — dzeedā. Pee katras sadas

rikosanās izdarija dažādas ceremonijas, pee kam tapa jautri
dzerts un vel vairāk dzeedats. Par pulka vadoni velējusi tikai

tadu, kas bijis isti veikls un izmanigs. —

7Rakstu krājums XI.
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V. Uz Kursu kapam.

Savu ceļojumu no Diz-Krutes turpināju uz Leepaju, Gro-

biņu, Nici, Rucavu, Butiņeem un Palangu. Tā kā Zinibu

Kommisija kadu savu locekli jau agrāk bij izsūtījusi uz augš-

minētām veetam, tad sajās veetās ari sevišķi nekur neuzkavējos.

Cels, sakot no Grobiņas lidz Falangai, eet vairāk tikai pa

Pērkones, Nices, Rucavas un Palangas preezu mezeem. Zeme

se vairāk zema, sevišķi ap Nici, un smilts, kā jau jūrmalas

apgabalos, So apgabalu apdzivotaji vairāk pamaza auguma,

tomēr plecigi. Sis apgabals sevišķi eeverojams caur savu tauti-

sko apģērbu, kads visur citur jau zudis. Tā par dažām Vidze-

mes draudzēm zināms, ka viņam gadu 40—50 atpakaļ bij sevišķi

apģērbi, kuri atsķira katras draudzes peederigo. Tā Leezeres

draudzes jaunavas nesa sarkanus vaiņagus, apšūtus ar zilem,

turpretim Peebalgas jaunavas nesa melnus vaiņagus. Sada

savadiba vel tagad manāma Nices, Rucavas un Bārtas apgaba-
los. Kā mazu, karakteristisku aizrādījumu tikai peevedisu, ka

Nicā visi seeveesi, cik man gadijās redzēt, nes sarkanas galvas
drānas jeb lakatiņus. So galvas drānu nešana ap Nici, Rucavu,

Bārtu un Palangu ari ir gluži citāda, neka vispār Vidzemē un

Kurzemē. Tā seeveesi so galvas drānu vis nesaseen preeksā

apaks zoda, bet gan aiz pakauša. Divi drānas stūri teek saseeti

un trešais, vaļējais, karājas pari. Sevišķa apģērba nešana katrā

draudzē, kā tas vel redzams Nicē, Rucavā un Bārtā, norāda,
ka ari citās draudzēs un apgabalos bijis sevišķs, daudz vaj maz

atsķirosees apģērbs. Kā maza peezime, atteecosās uz so apga-

balu, vel japeeved sekosais. Ap Butiņeem, Palangu un ari

Prūsijā, ap Klaipēdu, redzēju ne reti veen, ka pee braukšanas

seeveetis brauc bet vireetis sez meerigi ratos. Ka sai apgabalā
vel uzglabajees kursu nosaukums, peevedisu sekoso peemeru:

Pee Butiņeem uz manu vaicājumu, kas si preeksā par baznicu,

vaj leišu vaj latveesu, vidējos gados esošs vireetis atteica: „ta

jau ir kursu baznica." —

Prūsijā uzkavedamees tikai 5 deenas izleetoju laiku lai

eepazitos ar Kursu kapu apdzivotajeem, kas vel sobrid leeto

latveesu valodu. Eeceļodams Prūsijā, paņemu ari fotografēšanas
un merisanas aparātus lidz. Tā ka robežas muitas pārvaldē jau

manim teica, ka Prūsijā manim nebūšot eespejams bez kaut

kādas atļaujas fotografēt un merit, tad nodomāju braukt lidz

Karalauceem un greestees pee profesora Beccenbergera deļ
eeteiksanas raksta.
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20. jūnijā braucu pa dzelzsceļu no Klaipēdas uz Karalau-

ceem. Pa dzelzsceļu braucot ari bij eespejams daudz maz ap-

skatit Prūsijas zemneeku dzivi un viņu mājas. Caur sauso

pavasari, kads ari tur bija bijis, lauki bija stipri slikti. Auzas

bij gluži isiņas augušas. Nopļautee abuliņa lauki veetveetam

bija gluži izdegusi — sarkani. Ari citi sējumi un destijumi

bija palikusi augumā visai isiņi. Mazos gabaliņos sadaliti druvu

lauki, mazi, iztiriti meza cekuliņi, sausas, izkaltušas pļaviņas

pa lauku videem — tads si Prūsijas apgabala izskats, sakot no

Klaipēdas lidz Karalauceem. Ja raugamees uz si Prūsijas

apgabala zemneeku ekam un viņas salidzinam pat ar mazāko

Kurzemes un Vidzemes saimneeku mājam, tad ari se redzama

jo leela starpiba. Austruma Prūsijā, katram saimneekamir tikai

2—3 ēkas. Viņas celtas gan no mura, gan ari no koka, pa

leelakai daļai ar šindeļu jumtu. Sis ēkas, pec ariga izskata

spreezot, celtas pec jaunāko laiku parauga un visai maziņas.

Viņas stipri atgādina Vidzemes un Kurzemes muižās un pus-

muižās celtos muižu kalpu dzivokļus. Ja raugamees uz vid-

zemneeku un kurzemneeku saimneeku ekam, tad tur katrai

mājai redzam 6—7 pat 10 un vairāk eku. Austruma Prūsijas
zemneekam pee sadas mazas mājas ari ir maz zemes, tā ap

20 morgenu,*j So mazo zemes gabalu viņš apstrādā ar 1 zirgu
un tura 2—3 govis. Redzēju pat, ka pee gareem prusu redeles

rateem, kuros bija seens sakrauts, pee disteles bija peejugts
tikai veens zirdziņš, kurs vilka ne visai smago vezumu. Tā

ka -prusu zemneekeem ari seena deezgan maz, tad viss seens

jau vasarā teek savests mājās. Pee sim Austruma Prūsijas zem-

neeku ekam ari neredzēju ne augļu-darzu, ne mājas koku un

berzu birstiņu, kā tas Vidzemēun Kurzemē ne reti veen redzams.

Kada tomēr so Austruma Prūsijas zemneeku mājas dzive, kadi

viņu eeņemumi, nodokļi v. t. t. tas isa laika deļ manim nebij

eespejams tuvāk apskatit.

Karalaucos greezos pee profesora A. Beccenbergera kga.

Beccenbergera kgs manim eeteica apmeklēt divus ceemus uz

Kuru kapam: Nidi un Svarcortu. Ari deva manim lidz

eeteikumu pee Nides ceema vecākā Froses un Svarcortā pee

Pica. Sis divas veetas ari tadeļ manim bij izdevigi apmeklēt
ka pee viņam peetur tvaikonis, kurs brauc — katru deenu turp

un atpakaļ no Krancas uz Klaipēdu pa Kursu mari. No Kara-

*) 1 veens morgeus līdzinājās 3\i purveetani.

7*
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lauceem nobraucu vel pa dzelzsceļu lidz Krancai (senāk saukti

Kranc-Kuri) t. i. ceems Baltijas jūrmala, kur eesakas Kursu kapu

deenvidus gals.

Kursu kapās, ka zināms, izsteepjas ap 97 kilometru*] garu-

ma un no
lh kilometra lidz 4 kilometreem platuma. Braucot

ar tvaikoni pa Kursu mari, sis kapās izskatās, kā balti kaili

smilšu kalni, kuri mazos pakalniņos paceļas cits par citu. Ceemi,

kuri atrodas uz sim smilšu kapam, nestāv vis jūrmalā, vaj ari

uz pašas kapās, bet tikai Kursu mares malās un stipri attālu

veens no otra.

Nides ceems atrodas gandriz ap pasu kapu vidu — ari

mares malā. Tvaikonim tuvojotees Nides ceemam, jau par

gabalu eeraudziju leelu laivu ar zegeli, kura mare gaidija uz

tvaikoni. Tā ka mares sekluma deļ lidz pašam Nides ceemam

ar tvaikoni nevar peebraukt, tad katrreiz Nides ceema vagars

jeb kungs (Gemeindevorsteber) Fricis Frose lidz ar kadu puisi
brauc tvaikonim pretim, saņem ceema pastu, precu sutijumus,

personas v. t. t. un aizved uz ceemu. Sada sutijumu saņemšana

noteek divreiz deenā: no rita, tvaikonim braucot uz Karalauceem

un vakarā, tvaikonim braucot atpakaļ. Par seem brauceeneem

un pasta saņemšanu ceema vagars dabu sevišķu algu. Ari

manim braucot uz Nidu laivā jau gaidija Nides ceema vecākais

jeb vagars Fr. Frose un kads kalps — vecitis. So vireesu

eegarenās, kalsnējās sejas jau rādija latveesu tipus. Vecitis bij

gerbees veenkarsā cepurē, pelēkā žaketē, kreklā, baltās biksēs

un koka tupelēs. Frose turpretim pirktā žaketes apģērbā, zāba-

kos un platmales cepurē. Lidz ar profesora Beccenbergera kga

eeteikumu stadijos Fr. Frosem preeksā un izteicu, ka esmu

nācis eepazitees ar viņu dzivi. Abi nideneeki bij preecigi, ka

ar viņeem sarunājos viņu valodā — latviski un Fr. Frose pat

izteica, ka ceemā brinesotees ka kads kungs runājot viņu valodā,

Pee ceema peebraukusi vispirms peegajam pee Hermaņa Zandera,
kuram Beccenbergera kgs lika nodot viņa karti. Tad devamees

uz Froses maju, kur Frose mani stadija preeksā savai seevai,

dēlam un meitai. Tomēr se Froses majā neuzkavejamees, jo
kā zināms, tad vaceeseem — tā ari Kursu kapu eedzivotajeem,

nav eeradums savās mājās veesus uzņemt, eeverojot ari

paris deenas, kamēr biju uz Kursu kapam, uzturējos tikai vees-

nicā. Froses kgs bija visur ļoti peepalidzigs un laipns. Pec

viņa uzdevuma ari sakrāju sadas ziņas par
Nides ceemu.

*) 1 kilometrs gandriz lidzigs musu verstei, tikai kādas 30 asis isaks.
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Nides ceems, ka ari citi Kursu kapu ceemi ir mares mala.

Nides ceema daļa pee kura peeder turpat uz zeemeļeem atro-

došas Skruzdene un Purvini — ir 2 kilometru garuma un

200 metru platuma. Ceems sastāv no 48 saimneekeem.. Katram

saimneekam ir tikai lVs —2 puraveetas lidzigi eemeritas zemes.

Pa ceema vidu, garam, gan ari sķersu — eet ceema cels. Aiz

ceema ir kopigas ceema ganibas, kur viss ceems gana govis

kopa. Nides ceema ganibas aug ari mezs, ka: alkšņi, berzi un

preedes. Nides ceema pavisam skaita 700 eedzivotajus.

No Nides ceema eedzivotajeem neveens nenodarbojas ar

zemkopību. Ari citos Kursu kapu ceemos, izņemot tikai Rositi

(Rossitten) nekur nenodarbojas ar zemkopibu. Nides ceema

saimneeki sava 1 Va puraveetas leela zemes gabaliņa (125 metru

garuma un 25 metru platuma), izņemot eku veetas un dārziņus

dēsta „rapucus" jeb kartupeļus. Citādi Kursu kapu apdzīvotāji

nodarbojas tikai ar zvejneecibu. Dzives usturam vajadzigos

produktus: ka miltus, maizi, putraimus, rudzus, auzas v. t. t.

nideneeki pērk otra pusē marei no zemneekeem, sevišķi no

Sila-kroga (Heidenkrugj un no Klaipēdas. Ka putraimus ta

ari miltus pērkot gatavus, bet daži ari rudzus maļot pasi mājas
roku-dzirnavās. Zivis pārdod gan Klaipēda, gan Sila-krogā, gau

ari vasara ved uz Karalauceem.

Katrs saimneeks Nides ceema tura 2 govis, 2 jaunus teļus
3 zirgus (ko „seenos vest", „malkos vest"), pa 1 aitai, 5—6

vistas, un pa „duj" un tris prankas (piles). Par visu ceemu

tika uzdots ap 75 slaucamas govis, 25 teļi, ap 50 aitu, vasaras

laika ap 25 un zeemā ap 40 zirgu, jo zeemu pee „zvejibas"
teekot vairāk zirgu braukts. Sada pulka mājas kustoņu usturai

tomēr vajadzigs daudz seena. So seenu nideneeki pļauj savas

pļavas, kuras viņi sauc „lekas" aiz Kursu mares ap Sila-krogu.
Seena laika pļāvēji brauc uz „lekam" ar laivām pari marei,
kura ap Nides ceemu 3 jūdzes platumā, un izkaltēto seenu ved

ar laivām uz maju. Preeks seena vešanas ari se teek leetoti

garee redeļu rati, kuros tāpat kā Kurzemē un visur citur Prū-

sijā judz 2 zirgus.
Preeks zvejas katrs saimneeks tura pa „duj" leelu laivu,

kuras sauc — „valtes" un magu (mazu) laivu katrs pa veenai

cits tur „i duj". Mazās laivas sauc — laivas un visu mazās

— loti. Tiklu, ar kuru zvejo ar dižām valtem, sauc kurne

un ķudēlis. Par klipi sauc tiklu, ar kuru zvejo lotēs. Bez

seem tikleem vel ir vadus un ceizis, ar kureem zvejo vasarā
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uz juras un sevišķs zeemas tikls, ar kuru zvejo zeema uz

mares (uz ledus).

Uz Kursu kapam, pec Fr. Frozes kga uzdevuma, teek lee-

toti sadi vēju nosaukumi:

1. Zeemelis — no Kurzemes puses.

2. Austrenis — no kreevu un leišu puses.

3. Zemenis — gluži no leišu puses

4. Azenis
— ari no leišu puses.

5. Launadzis
— no vācu puses.

6. Saksenis — ari no vācu puses.

7. Jurenis — no juras.
8. Samenis

—no Zveedru puses.

Ka jau aizradiju, tad Nides ceema saimneekam katram

eemerits lidzigs zemes gabaliņš ap 125 metru garumā un 25

metru platumā, kas nebūs neko daudz vairāk kā 1 musu pura-

veeta. zemes gabaliņš aptaisits visapkārt ar setu. Katram

saimneekam ir tikai divas leelas, pilnigas ēkas; pirmā — dzi-

voklis un otrā — kuts, klēts, sķunis v. t. t. zem veena jumta.
Ja vel ir kādas citas ēkas, tad tās tikai būdiņas. No Nides

ceema peemera deļ minesu se kādas mājas, tā: Froses maja,

Zeedeles, Lauceneeka, Radmakera, Sekana, Bļoda, Pleika, Perl-

mana, Engelina, Smidta, Sakuta maja v. t. t. Deļ tuvākas

eepazisanās ar kapeneeku dzivi apskatisim Fr. Froses maju
tuvāki: Froses zemes gabaliņš peeeet veenā galā gluži pee

mares un otrā galā pee ceema ceļa. Ceema ceļa galā atrodas

koku dārziņš, kur gan vairāk tikai berzi un citi lapu koki, bet

neveena augļu koka. Ar veenu galu sai dārzā atrodas dzivo-

jama eka jeb viņu sauktais — nams. Nama lejas galā ir puķu-

darzs. Preti namam, setā, ir aka, tad talak malkas „stallens"

un vel zemāk jau rakucu dārzā cuku stallens — sasisti tikai

no deļeem.

Kuru kapu Nides ceema Fr. Froses nams.

a) puctove. i) ķellers.

b) spieskambars. k) krāsnis.

c) dzirnu kambars (dzirnas). 1) plite.
d) nams. m) precm) preeangis (balkons).

c) kukņa. n) bruģis (trepes).

f) verstube (preeksistaba).

g) dizistaba.
Koka eka, apsista ar deļeem un

noperveta.
h) magistaba.
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Otra eeverojamakā eka, visa zem veena jumta, ir "klete",

lopu „staldis", cuku „staldis", „sure" jeb „skune" (sķunis)

preeks leetam, ka: rateem, tikleem v. t. t. un ledus „kellers".

Zemes gabaliņa lejas gala, aiz dārza sētas, stāv „karres", kur

tiklus zaut un mares mala — ūdeni valtes un laivas.

Pec profesora Beccenbergera kga apraksta: „Die Kurische

Nehrung", Nides ceems preeks gadu 30—-40 nodedzis, tadeļ
ēkas pa leelakai daļai se ir jaunas. Sevišķi dzivokļi jeb nami

uzcelti ļoti gliti, ta ka var lidzinatees Kurzemes un Vidzemes

lepnakeem erbegeem. Ēkas celtas no koka, apsistas ar deļeem
un nokrāsotas. Jumts jeb „staks" taisits no needrem jeb tur

saukta „truša". Jumta augšas mala ir nolikta ar deļeem jeb

trušu vistiņām un pars latam. Jumtu galos visur redz

ragus ar sevišķi skaisti izgreestām zirgu galvām lidz ar krepem
un pavadu. Tadi jo skaisti izgreznoti jumtu ragi uzglabajusees
Svarcorta.

Ka visa Lejas Kurzeme, tā ari se uz Kursu kapam dzivokļa

jeb nama eegrozijums ir gluži veenads. Pašas ēkas vidū, ar

eeeju no abām pusēm, ir nams. Apaks nama gridas ir „kellers"

jeb pagrabs. Nama veenā malā ari ir kukņa, bet ta ir tikai

eerobezojums no kādas pedu augstas mura sētiņas. Namā ari

saeet no visām krasnim, pat no podiņu krāsns, krāsns mutes.

Tā ka Kursu kapu dzivokļos nekur nav skursteņu, tad dumi no

nama eet pa greestu caurumu zem jumta. Apaks jumta stāv

sakārti tikli, kuri dūmos izzustot un esot daudz isturigaki.

Kukņai lidzās ir kada maza istabiņa, kuru sauc „verstube"

(vorstube). Tā tad ta pati kas Lejas-Kurzemē preeksistaba. No

nama papreeks eeeet mag-istabā, un tad diz-istabā. No diz-

istabas var vel eeeet jau aizraditā „verstub ē" lidzās kukņai.
Tads ir dzivokļa jeb nama veena gala eedaUjums. Dzivokļa

otrais gals ir jau agrāk aprakstitai lejas-kurzemneeku pret-
istabai gluži lidzigs. Grlitā istaba sai galā, kur tikai peeņem

veesus, teek saukta otra gala istaba jeb puctove. Par so

istabu mājas mate teica: „Biski jau cista*" Lidzās sai puctovei,
ar eeeju ari no nama, ir peeleekamais kambaris jeb tur saukts

„spieskambaris" un dzirnu kambars. Dizistabas garo sēdekli

ar leni sauc sidelis. Peebuvi ārpusē pee durvim veenā pusē

sauc „preeangi" un otrā pusē — bruģis — trepes.

Par zvejas teesibu Kursu kapu apdzivotaji maksā ari no-

dokļus. Leelakee saimneeki maksā par gadu „dvileka" marku
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(12 markas), citi pa sešām un četrām markam. Bez ta ir vel

sevišķi nodokļi preeks skolas un baznicas.

Kapu apdzivotaji pasi sevi saucas „kapeneeki" jeb —

(leit.) „kopininkai". Aiz marem dzīvojošos leišus viņi sauc

par „zemeneeki". Savas baznicas kapeneeki dzeed un klau-

sās deevvardus leišu valoda. Ta Fr. Froses kalpone, Anna Pie,

man stastija, ka viņi baznica dzeedot no „būru knigas" t. i.

zemneeku (leišu) grāmatas. Katra ceema ari ir skola. Viņas
ir vācu skolotāji, kuri kapeneeku bērnus maca visos preeksme-
tos tikai vāciski. Bērni tomēr mājas ar vecakeem runa latviski.

Kapeneeki bez savas latviskas mājas valodas runā ari visi vā-

ciski un leitiski.

Atteecotees uz kapeneeku latvisko valodu, manim jāaizrāda
uz daudz savadibam, kuras man gadijās eeverot sarunā ar viņeem.

Kapeneeku latviskā valoda, kā leekas, jau ir tuvu savai izmir-

šanai, Viņu valoda, lidzigi kapeneeku apgabala dabai, ir sausa,

kaila un ar maz vardeem izteicama. No Vidzemes un Kurzemes

latveesu valodas kupluma un bagatibas viņai daudz trūkst.

Daudz vardu kapeneeki savā valodā peeņemusi no leišu un

vācu valodas, tomēr navleedzams, ka kapeneeki savā valodā uzgla-

bājusi ari daudz senās latveesu valodas vardu, kurus mes pasi sen

esam aizmirsusi. Sarunā ar svesneekeem kapeneeki leetojot gan

vācu gan ari leišu valodu, lai gan maja§ valoda vel ir latviska.

Ka kapeneeki savu valodu tura par zemāku, neka vācu un leišu

valodas, redzams no si peemera. Kads Svarcortes saimneeks,
Jobanns Pleiķis, manim vaicāja, kadu valodu gan mes Rigā

runājot. Par manu atbildi, ka mes Rigā runājam latviski, vi-

ņam bij deezgan leels brinums. irļvarcortē ari es gribēju uzrak-

stit kadu tautas dzeesmiņu vaj pat „teva-reizi" kapeneeku
latviskā valodā, bet neveens savā matēs valodā to nemācēja.

Uz kapeneeku valodas savadibu leišu valoda darijusi leelu

eespaidu.

Kapeneeki uz „labdeenu" atbild ar „deeku v

,
„deeku"

(paldees, paldees). Skaitļus kapeneeki nosauc no 1 lidz 10,

izņemot „duj" = divi, tāpat kā mes. Taļak viņi skaita:

venāleka = 11

dvileka = 12

trlleka =13

ķetrāleka = 14

peņķāleka =15

sesāleka = 16

septināleka = 17

astināleka
—

18

devināleka =19

duj desmit = 20

duj desmit veens = 21

duj desmit duj = 22 v. t. t
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Kapeneeki daudz vārdos izmet burtu k, tā:

surstenis = skurstenis,
sole = skola,

sune = sķunis.

No citeem vardeem minesu ari sekosos

meti — gadi, ave = aita,

zeegars = pulksten?, zuiķis — zaķis,

turgus = tirgus, ararikste = varaviksne,

puigs gaiss zr skaists laiks, augsteni =r greesti.
No kapeneeku senam valodas atleekam butu daudz kas

minams. Se tikai peevedisu dažus peemerus. Svarcortā Dr.

A. Beccenbergers man eetaica kaclu saimneeku, vārda Picu.

Sarunadamees ar minēto laipno mājas tevu es viņam peedavaju

papirosus, uz ko viņš atbildēja: „es dēkuju, es nerūku" (es

pateicos, es nesmēķēju). Tas pats saimneeks, stastidams par

Svarcortu, kura bija sabraukusi daudz peldu veesu, teica: „plli

kampi" = visi kakti pilni. Vārds „kampas" ir senais prusu

vārds un nozimē kakts*). Vārds „kampina", „kampas" vel uz-

glabajees Vidzeme un Kurzemē ka ceemata nosaukums. Daudz

darisanas vārdus viņi vel leeto, kur peeveenots vārdiņš „sa",

ta: „No gaisa viss kas atsaronas"; lekos sasavaktees = pļavās

sarastees; es apsavilkšu vemsķi =es uzvilkšu kamzoli.

Daudz vārdus kapeneeki leeto gluži citādā nozimē, nekā

Vidzemē un Kurzemē parasts, tā: sabēg uz meestu ar valtem

— aizbrauc uz pilsētu ar laivām. Kādam zēnam prasiju: „vaj

tev ir vaļa?" uz ko viņš man nezināja atbildēt, jo nesaprata
manis. Vāciski zēns vaicāts teica, ka viņi to sakot: „Vaj

turi laiku?" „Dizi guvusi irt" = atri paspējusi airēt. Sa-

runajotees ar kadu veceniti par viņu valodu, viņa teica: „Mes

citādi versam to valodu."

Kā redzams, tad ir ļoti interesanti eepazitees ar seem

musu tauteeseem, kuri neveen tagad, bet jau vairāk gadu sim-

teņus šķirti no mums. Velējams butu, ka musu valodneeki un

etnogrāfi vairāk veribas peegreestu sim klusam sturitim. Loti

butu velējams, ka ari kadi no musu lairaksteem aizceļotu pee

seem musu tautas braļeem.
Ka para deenās dabūju sikaki eepazitees ar Kuru kapu

eedzivotajeem, par to sevišķi esmu pateicigs Dr. A. Beccenber-

gera kungam un Nides ceema vecākam Fr. Froses kungam.

*) Skat. M. Lacas David's „Preussische Chronik". I. Band, čeite 156.
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Diftongu un garo vokaļu izruna latveešu

valodā.

J. Endzelins
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Gan valodneeciba nav tik ceesi saistita ar dzivi kā rakst-

neeciba, tomēr ir valodneeciba nākas deezgan grūti eegut vis-

pārigu atzinibu jauneem uzskateem. — Kavēkļi bija jāpārspēj
ari teem vīreem, kas pirmee aizrādija uz diftongu un garo

vokāļu divējādu izrunu latveesu un leišu valodās. Tā Draugu
Beedribā gribēja pavisam noleegt starpibu starp lausto un

steepto izrunu, kuru Rozenbergers bija atradis (sal. Mag. d. lett

lit. Ges. Bd. 111 1. p. 154—155.); un pretim Kursata izteiku-

meem par tādu pat starpibu leišu valodā uzstājās pat Sleichers,
atzīdams so starpibu tikai dažos diftongos. — Bet uzmaniba

bija sai parādibai peegreesta, starpiba izrunā bija tagad
ir citeem sadzirdama, un kad Būtners un Bārs velaki deez-

gan plaši pārrunāja lausto un steepto izrunu, — viņeem vairs

nerādās pretineeki, ne tad vel Bilensteinam, kas caur savu

„die lettische Sprache" eepazīstinaja ir ārzemju mācitos ar

divējādu izrunu latveesu valodā. —

Laustai un steeptai izrunai bija tagad eekarota vispāriga
atzinība; bet Vidzemes latveesu leelakā daļa pazist vēl trešo,

proti krītoso izrunu, un sī beidzamā vēl nav peenācigi atzīta.

Veenkārt eevērojamakee latveesu valodas pētitaji līdz sim

bijusi kurzemneeki, kas apradusi ar savu divējādo izrunu

pavisam nespēj bez rūpigām fonētikas studijām izšķirt vid-

zemneeku kritoso izrunu no laustās. Otrkārt pirmee aizrā-

dījumi uz kritoso izrunu ir deezgan nepilnigi un kļudigi

(neveens, ne Krumbergs, ne Neulands, nei Linde nepeemin, kur

viņi eevērojusi kritoso izrunu, un veenigais Linde pasneedz
daudz maz peeteekosu fon ētisku aprakstu par trejādo izrunu);

un tāpēc sos pirmos aizrādijumus maz eeveroja, lai gan ir

Stērste viņeem peeslējās savā gramatikā. No j auna aizkustināja

jautājumu par trejādo izrunu lektors Velmē; uz viņa uzaicinā-

jumu ir jav atsaucees Pelēks, pilnigi atzīdams un ari ap-

rakstīdams trejādo izrunu. Bet gala vārdu Vi.rēs sini jautā-
jumā tikai tad teikt, kad izruua būs visās izloksnēs smalki

izpētita. Velmēs pamudināts ir es gribēju palidzet so jautājumu

izšķirt, un savam rakstam par pamatu liku izloksni, kuru esmu

mācijees Valmeeras draudzē. —

Pirmais uzdevums ir pēc eespejas pareizi aprakstit
dazado izrunu. Pec pasu skaņu tēlojuma veen nekad nespēs

reproducēt zināmu skaņu otrs, kurs to pats nav dzirdējis, jav

tapec veen, ka tāds tēlojums nekad nevar sasneegt pilnigumu.

Un aprakstit balss orgānu dalibu pee skaņu celšanās ir
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eespejams tikai pēc nopeetnām fonētikas studijām. Sevišķi so

grutibu deļ dažādās izrunas aprakstītāji nav varējusi pilnigi

veenotees, jo pašas izrunas raksturs paleek deezgan veenads

dažādajās izloksnēs. Lai dazado izrunu apraksti butu labāki

saprotami, atstāstisu eepreeks Baranovska teoriju par zilbju

trejādu kvantitāti leišu valodā. Baranovskis izšķir leišu valodā

isas, pagaras (mittelzeitige) un garas zilbes, peesķirdams
visām trim līdzigas teesibas. īsās zilbes sastāv iz veenas

moras (") un paleek ari zem akcenta isas (sal. valkās un

rankā!). Garās zilbes sastāv iz trim morām un bez akcenta

paleek garas jeb kļūst pec zināma likuma pagaras. Paga-

rās zilbes sastāv iz divām morām un bez akcenta paleek

pagaras jeb kļūst isas. Noteikt kādas zilbes kvantitāti var

tikai salidzinot visas izloksnes, jo dažās izloksnēs isās

zilbes pavisam izkrīt un pagarās izrunā līdzigi īsajām, citās

pagarās izruna gari. Gan akcentam ir zināms eespaids uz

kvantitāti, bet vispari kvantitāte ir neatkariga no akcenta

un senāka par akcentu. Ko Hūbsmani3 saka par armeneesu

valodu (K. Z. XXIII, S. 401), atteecas ari uz balteesu valodām :

„akcents nepagarina neveenu vokāli, bet tikai uzglabā vokāļa

garumu." Tapec ari leišu akcents nav divējāds, steepts un

lausts, bet zilbju kvantitāte ir steepta un lausta. īsās zilbēs

sāda starpiba nevar būt, jo viņas sastāv tik no veenas moras.

Zilbju dazadā izruna atkarājas no tā, uz kuru moru krit akcents,

uz pirmo, jeb uz beidzamo. Pagarās zilbēs ir veenmer steepta

kvantitāte, jo akcents tur krit veenmer uz otru moru; garās

zilbēs akcents var krist uz pirmo moru, — tad zilbei ir laustā

kvantitāte, — jeb uz trešo moru, un tad zilbi izrunā steepti.
Tā skan īsumā Baranovska teorija, kuru viņas sludinātājs

Hugons Vebers cildina leeliskā veenkarsuma dēļ; vēlāki

atteecotees uz so teoriju būs gadijums redzēt, ka īstenibā leeta

nav tik veenkārsa, bet vaimacigi no Baranovska par tādu

padarita. Gan ari latveesu valodā var izšķirt blakus isām

un garām zilbēm ir pagaras, — un velaki par viņām būs ari

runa, — bet mazākais mūsu valodā zilbju dazadā izruna nav

tādā mērā atkariga no dažādās kvantitātes, kā leišu valodā

pēc Baranovska domām. Savu pārrunu sākšu tapec izeedams

no izrunas un ne no kvantitātes. —

Vispirms pārrunāsim steepto jeb vilkto izrunu (es izšķiru

steepto, kritoso un lausto izrunu, un nevis akcentu, kā Bilen-

steins, nei kvantitāti, kā Baranovskis dara. Akcents ir ari
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pec Baranovska viscauri veenads, un zilbes ar veenadu kvan-

titāti var dazadi izrunāt). Vārdos: māte, dēlis, drīzi, dviālis,

uāla1), austrums, manta, tilts v. c. garo vokāļu resp. diftongu

izrunu sauc Rozenbergers par „
vilktu" (gezogen), Būtners un

Bārs un pec viņeem Bilensteins, Neulands un Pelēks par „steeptu"

(gedehnt), Krumbergs par „ābecigu v (alpbabetiscb) un Linde

par „augosu" (crescent). Līdzigo izrunu leišu valodā Kursats

dēvē par „gescliliffen" un H. Vebers par „scnleifend a

. Pārru-

nājusi pa preeksu pasu izrunu redzēsim, kā to vislabaki saukt

un apzīmēt. Pec Rozenbergera ā vārdā „māte
v

no pasa sāku-

ma kāpj pamazam uz augšu peeņemdamees stiprumā un

augstumā; pec Bilensteina turpretim sis ā skan viscauri veenadā

stiprumā un augstumā.. Pec Lindes, Kursata un Baranovska

skan si ā otra puse manāmi stiprāki un augstāki par

pirmo pusi; notis Kursats so ātā izrada: ļī— j^ā^z^zi^
ba-ā - das

Un Pelēks saka: „steepjot āā (= ā) izklausās kā kopā salikti,
veenada garuma un veenada svara, vai ari otrais garāks

un stiprāki uzsvērts, kas noteek īpaši vārdu uzsverot. Vēsma

plūst no balsnicas mēreni, veenadā tempo, vai ari velaki strau-

jāki." Visi see apraksti satura zināmu daļu pateesibas; rau-

dzisu viņus izlīdzināt veenu ar otru. Pa daļai si starpiba

aprakstos varētu būt cēlusees caur izrunas dazadibu dažādajos

apgabalos; sevišķi leišu valodā steepto izrunu pec Kursata ap-

raksta vajadzētu domatees drusciņ citādu kā latveesu valodā.

Bet kā man sķeet, tad apraksti izšķiras veens no otra sevišķi

tapec, ka ļoti grūti ir pareizi aprakstit zināmu izrunu, kā jav

augšā aizrādiju. — Steeptā izruna ir raksturota sevišķi caur to,

ka „vēsma plūst no balsnicas mēreni un veenadā tempo."
Un normālā izrunā nevaru ari sadzirdēt balsi augstumā uz

beigām peeņemamees. Ja turpretim izrunā steeptu skani ga-

rāki un stiprāki, peem. deklamējot, tad vokāļa un sevišķi skaidri

diftonga otru daļu dzird stiprāki uzsvērtu vēsmai plūstot

arveenu, bet pamazam straujāki, ko Pelēks ari itin pareizi
eeverojis. Dažreiz dzird izrunājam garos skaņus ir pec Lindes

apraksta, proti otru daļu izrunājam manāmi augstāki par

pirmo. To var eeverot īpaši jautājumos, veenu vārdu it kā

neticigi vai saubidamees uzsverot; bet tad veenalga, vai zilbes

normālā izruna ir steepta, kritosa jeb lausta, jo jautājot vārdos:

J ) Ziniskos materiālos derētu veenmer rakstit ia un ua parasto cc un o veeta.
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jūs? jā? tā? garā skaņa izruna var but gluži līdziga. — Attee-

cotees uz pārrunājamās izrunas nosaukumu nevar teikt, ka

sevišķi nozimigi viņu sauc par steepto jeb vilkto. Veenkart

par steeptu jeb vilktu varētu saukt katru garu skani, un tad

ari zilbes „stee" un „vil" (eeks „steepta" un
„
vilkta") neizruna

vis steepti, bet kritosi, caur ko see vardi vel mazāk sedz

apzimejamo izrunu. Rasi „alfabetiskā" izruna būtu noderīgāks

nosaukums; esmu tomēr peeturejees te pee parastā vārda. —

Apzimet so izrunu var vislabaki ar Bāra proponēto noricon-

talo strīpiņu, kura diftongos ir jaleek uz otras sastāvdaļas.

Jo pretim Stērstēm un Bilensteinam, kas noleedz, ka steepti

izrunātos diftongos ir otrs komponents garāks par pirmo, un

pretim Krumbergam, kas apgalvo, ka steeptos diftongos ir olrs

komponents isaks par pirmo, — pretim seem man jāsaka, ka

steeptos diftongos ir otra sastāvdaļa, kad ne ik reiz augstāka,

tomēr garāka par pirmo, gluži kā leišu valodā pec Kursata.

Jo skaidri tas sadzirdams diftongos, kuru otrs komponents

ir likvida jeb nazalis, peem. vārdā „tilts"; te i bez šaubām ir

iss, 1 turpretim pagarš (garāks par konsonantisko 1, peem, eeks

„mala"). — Te man jāattaisnojas, ka pret paradumu saucu vo-

kāļu saveenojumus ar likvidu jeb nazāli par diftongeem. Kur-

sats tos sauc par semidiftongeem, bet var al, ar, m, cm v. c.

ar tādu pat teesibu saukt par diftongeem, kā au, ai v. c. Jo

pec Ziversa apradijumeem starp m, n, 1, r un tā sauktajeem

vokaļeem, a, c, i, v nav nekādas principielas starpibas. Tik-

lab „vokaļeem", kā likvidām un nazaļeem ir sonantiska (voka-

liska) daba (tikai likvidas un nazāli pāreet ari konsonantos, kas

nav sakāms par viseem „vokaļeem"); un teesam nazāli un se-

višķi likvidas dažās valodās ir spējusi un spej sastādit zilbes

bez „vokaļu v palidzibas. Latveesu valodā likvidas un nazāli

rāda sonantisko dabu veenigi diftongos, kurus viņi sastāda

ar „vokaļeem". — Tā tad steeptee diftongi, — veenalga, vai

viņu otrs komponents vokālis, likvida jeb nazalis, — satura ap-

mēram 3 moras; pirmā sastāvdaļā ir 1, otrā 2 moras. Zilbes

ar steepteem diftongeem ir tapec veenmer garas. — Te jā-
aplūko, ar kādu teesibu var vispari runāt par moru skaitu zil-

bēs. Pec Brūkes (die phvsiologiscnen Grundlagen der neu-

hoehdeutscnen Verskunst, p. 67) normalee garee vokāļi vācu

valodā nekad nav 2 reiz tik gari, kā isee, bet samērs starp

gareem un iseem ir apmēram kā starp 5 un 3. Balteesu va-

lodās si starpiba gan ir leelaka, tomēr peesķirt garām zilbēm
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3, pagarām 2 un isām 1 moru var tikai ar relativu pareizibu
un praktisku nolūku dēļ. Kad Baranovskis gluži nopeetni ap-

galvo, ka ārrā-fā-ļ-ā, un neaprāda sāda dalijuma īsto nozimi,

tad ta ir kļūda. Varam par moru skaitu zilbēs tik tad runāt,

kad eedomajamees, ka tāds moru skaits tikai lētāki un veen-

karsaki, bet ne gluži pareizi, apzimē samēru zilbju kvantitātē.

Otra tāda kļūda ir tā, ka Baranovskis peeskir sonantu teesibas

likvidām un nazaļeem neveen pec iseem, bet ari pec gareem

un pagareem vokaļeem, ja likvida jeb nazalis ar vokāli atrodas

veenā zilbē. Ja zilbē ir laustā izruna, tad likvidas un nazāli

varētu pildit veenu moru, jo pec Kursata leišu laustos difton-

gos ir pirmais komponents garāks par otru. Varētu tapec

vārdos „szārmas" jeb ~bērnasa
r pec pagarā vokāļa eeņemt

veenu moru, citeem vardeem — būt sonantisks. Bet steeptos

diftongos ari leišu valodā ir otrs komponents garāks par pir-

mo, un tapec pec steepta vokāļa likvida jeb nazalis nevar būt

sonants, nevar ar vokāli sakust diftongā. Tā peem. latveesu

vārdā „kārts v ā ir tikpat gars kā eeks. „māte", un — r pec ā ir

te tīrs konzonants. Baranovskis tomēr uzskata un analizē ga-

rās zilbes zemaisu vārdos „tūrgus" jeb „szvēnts" tā, it kā te

vokāļi būtu pagari un eeņemtu 2 moras un likvida jeb nazalis

veenu moru un nestu akcentu (Baranovskis raksta: tūrgus,
szvēnts pec semata jo pec Baranovska steeptās zilbēs ak-

cents krit veenmer uz beidzamo moru. Redzams, caur kādām

nepareizibām Baranovskis padarijis savu teoriju veenkarsu. —

Gluži kā leišu valodā steeptā izruna sastopama ari pee mums

pagarās zilbēs, kuras sastāv no pagara vokāļa. Rakstu valodā

tādi pagari vokāļi gan nebūs atrodami; gan b-ez akcenta gari

steepti vokāļi kļūst isaki (sal. peem. ī eeks „eemīletees a!).
Bet dažās izloksnēs sastopami tādi steepti pagari vokāļi. Tā

Cesvainē pec Beccenbergera dzirdama izruna: „nāzinu" (nezinu),

„ākmens" v. c.; se steeptais vokālis nav gars, kā rakstu valo-

das garās zilbēs, bet pagarš (ākmens = āākmens). —

Veenigi garās zilbēs turpretim atrodama laustā izruna,
kādu sastopam vārdos „kāts", „raūgs",

„
dzert", „cilts" v. c.

Linde viņu pirmais deezgan pareizi ir sadi aprakstījis: vokāļa

pirmā puse ir stipra, un otra eesakas ar balseenes slēgsanos
(Stimmbānderverschluss), un tad nak vokāla beidzamā daļa
čukstošā balsi (im Flūsterton). Lindem peesleenas Pelēks;
Bilensteins turpretim un citi ir izlaidusi iz apraksta pasu sva-

ri gako daļu, proti ka balseene slēdzas pec pirmās stiprāki
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izrunājamās daļas So izrunu vislabaki var nosaukt par „lausto"

(gebrochen), "jo caur balseenes slēgsanos garais skanis teesam

izleekas it kā lausts (vāciski viņu vispari sauc par „gestossen").

Apzimejusi so izrunu ir Bārs caur grāvi —, Bilensteins caur

akūtu
—, vispeederigaki gan Linde caur apostrofu uz garā

skaņa otras daļas (peem. „saa'kt", augt."), bet praktiski veen-

karsaki un deezgan nozimigi Būtners caur jumtiņu (cirkum-

fleksu)
-

(aa' = ā). Diftongos jumtiņš atkal jaleek uz otra

komponenta (aūgt, dzert), jav praktisku nolūku dēļ veen.

Kā jav minēju, leišu laustos diftongos pec Kursata pirmais

komponents mēdz būt gars un tādā mērā pārspēj otru, ka sis

dažās izloksnēs pavisam vairs nav dzirdams 2
) (sal. „trākti" iz

„trāukti"!). Līdzigi seem leišu laustajeem diftongeem gan ari

greeķu diftongos a, 'q, w būs zudis ar laiku otrs komponents.
Bet latveesu laustos diftongos ir pirmais komponents gan

stiprāks un augstāks, bet tomēr isaks par otru, kurs satura

2 moras Balseene slēdzas pec otra komponenta pirmās moras

apmēram, un sai tad seko beidzamā mora čukstošā balsi. Vis-

skaidraki tas atkal redzams pee teem diftongeem, kuru otrs

komponents ir likvida jeb nazalis. Pec Bilensteina vārdā „cilts"
likvida 1 būtu visa izrunājama čukstošā balsi (r: cilts), it kā

balseene slēgtos tūliņ pec vokāļa i. Bet pretim Bilensteinam

ir jav Dr. Bārs gluži pareizi sajutis, ka tikai pec pagara skaņa

(tā tad ne pec isā i, bet pec il, tas ir, pec
2 morām) slēdzas

balseene, un seko čukstošā balsi beidzamā mora (Bārs raksta

dzert tapec = dzer'rt). —

Blakus steeptai un laustai iziunai leela daļa Vidzemes

latveesu pazist vēl trešo — kritoso izrunu. Pats viņu esmu

noklausijees Valmeeras apkārtnē; Pelēks viņu dzirdējis ap Cēsim

un Dzērbenē, un kā man daži stāstijusi, kritoso izrunu pazist ari

Maz-Salacē, Burtneekos, Ēvelē, Raunā, Drustos un ari ap Sa-

laspili. Robežas tā tad vel nevaru nospraust apgabalam, kurā

pazist trejādu izrunu, bet varbūt nebūšu maldijees teikdams, ka

kur veen Vidzemēruna rakstu valodu, tur pazist ari trejādo izrunu.

KaKurzemēkur pazitu trejādo izrunu, mannav zināms. Pēcmacitaja
Neulanda Būtners pirmais aizrādijis uz trejādo izrunu, bet kur,

to es ar neesmu varējis atrast. Atskaitot Būtneru ir Krumbergs

pirmais plašāki pārrunājis kritoso izrunu, pec viņa to ir darijusi

2
) Pec Beccenbergera (Zur lit. Dialektforschung, Beitr. IX 266 ff.) starp Inster-

burgu un Ņemanu laustā diftonga otrs komponents sud, ja uz diftonga ir vārda akcents

(sal. „aksztas" un „aukszta"!).

Rakstu krājums XI. 8
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Neularids, Linde, Stērste un Pelēks. Bet ka ir tos diftongos,
kuru otrs komponents ir likvida jeb nazalis, ir tāpat izšķirama

trejāda izruna. — to nav visi no mineteem kungeem cc vērojusi:

Stērste izšķir sos diftongos tikai divējādu izrunu, un Pelēks par

teem nerunā nemaz. Par kritoso izrunu vārdos „laipa", „plaukts",

„pūst", „dzēst", „kuāks", „silts",
„
cirst" v. c. līdzsinejee aprak-

stītāji ir varējusi puslīdz veenotees; mazākais var redzēt, ka
r
visi bijusi veenadās domās. Kritosā izrunā tāpat kā laustajā ir

skaņa pirmā daļa stiprāki uzsvērta par otru, bet starpiba ir

tā, ka kritosā izrunā neslēdzas balseene pec skaņa pirmās

daļas. Tad vel, mazākais pēc Valmeeras izloksnes, zilbes ar

kritoso izrunu ir isakas par zilbēm ar steepto un lausto izrunu;

krītoši izrunātas zilbes satura apmēram 2 moras un butu sauca-

mas pagaras,
3
) Kritosi izrunātos diftongos ir abi komponenti

isi; ja eespejams, otrs komponents p eeņem, tā sakot, konsonan-

tisku dabu, tas ir, būdams bez akcenta viņš izklausās tik kā

līdzskanis. Krītošos diftongus ai, aū, ci vajadzētu tapec rakstit

aj, av, ej, tāpat kā jav raksta cv un ne eu (eeks „sev", „tev",

i.kur diftongu eu ari izrunā kritosi;. 4) — Veenzilbju vārdos, kuri

beidzas ar diftongeem, kritosā izruna ir veenigā, izņemot

fleksiju formas (sal. vaj, jav, kam, kur, ar, gan, (viņš) ceļu. c;

turpretim tiā (nom. plur. no tas), lai (pro lai d[ijj v. c). Tāpat
visur tur, kur pec likvidas jeb nazāla izkritis vokālis cita kon-

sonanta preeksā, peem. veenskaitļa nominatīva galotnē (sal.

zars, gals, nams, gars), — visur tur parādās kritosā izruna... So

izrunu as lidz ar Krumbergu un Lindi saucu par kritoso; mazāk

nozimigi Neulands to sauc par pusgrūstu un Pelēks par grūstu.

Apzīmēt var kritoso izrunu vislabaki caur grāvi —. — Ja pa-

reizi esmu sapratis Kursatu, tad ari leišu valodā pazist, mazākais

dialektiski, kritoso izrunu. Kursats proti teic, ka akcentuetos

vokāļus leišu vārdos „lāngas", „kotas", „rytas" v. c. izrunā

līdzigi kā vācu vārdos (t. i. Rita-Prūsijā) „Bahnhof", „Seele",

„Kehriclit" v. c. Un Baltijas vāceesi ari teesam izruna savus

garos vokāļus kritosi, kā jav Neulands aizrādījis. Minētos leišu

vārdos balseene nesledzotees, bet skaņa augstums krtitot pēsņi

a

) Drustos zilbes ar kritoso izrunu izruna neveen pagari, bet ari gari; peem.

nominativu „draiigs" tur izrunā pagari, gluži tāpat kā Valmeerā, bet genetivā «drauga"

kritosi izrunāta zilbe skan garāki, kā nominatīva, tas ir, satura apmēram 3 moras.

*) Te japeezime, ka gluži aplam raksta Bilensteins „seija", „leija" v. c; kā

jav Biitners aizrādījis, jāraksta „seja", „leja", jo gos vārdos pirmo zilbi neizrunā ne

steepti, ne lausti, nei kritosj, tas ir, ge nav pavisam diftongs sadzirdams, jo j eeks.

„seja" peem. peeder pee otras zilbes: „se-ja", nevis — „sei-ja".
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uz leju. No sis izrunas atsķiroteef, mazākais dažās izloksnēs,

otra izruna, kurā no garā vokāļa beigās tā sakot nolaužot

veenu atomu un „peestenot" nākošam skanim: si beidzamā

būtu mūsu laustai izrunai līdziga. —

Kamēr lausto izrunu ir bez akcenta var bez pūlēm izšķirt

no steeptās un kritosās, kritoso izrunu neuzsvērtās zilbēs

(ir ne caur paliga akcentu) ļoti grūti nākas izšķirt no steeptās. 3)

Bet ar to negribu teikt, ka vispāri leišu un latveesu valodās

izrunas starpiba zūd neuzsvērtās zilbēs, kā Fortunatovs apgalvo.

Tāpat man jāpretojas Fortunatova domām, ka dazadā izruna

cēlusees caur dazado garumu.
6) Te Fortunatovs seko Baranovska

teorijai, un Fortunatovam atkal peebalso Velmē, runādams par

trejādo izrunu zem virsraksta „par trejādo „garumu
u. Jo

starpiba izrunā neceļas no starpibas garumā, bet ir atkariga no

ta, uz kuru zilbes moru krit akcents, un vai zilbes vidii balseene

slēdzas jeb ne. —

Izrunas dazadiba latveesu valodā daudz mr,z atsver sva-

bada akcenta trūkumu, un rakstneeks vai runātajā varētu varbūt

caur izrunas dazadibu zināmu veetu sevišķi raksturot. Tā līri-

skeem dzejneekeem derētu eeverot Eberbarda Krausa domas,

ka „savādais, nenolidzinatais, robainais" akcents (seltsam unaus-

geglichener gehackter Tonfall) padarot latveesu valodu deezgan

nenoderigu lirikai. Bet si lausiā izruna nav veenigi un

latveesu valodās meklējama; laustā izruna, kad ari drusku citā-

dāka (sal. Vernera aprakstu Anz f. deutsches Alterth. VII 6 f),
ir ari dāņu valodā sastopama. Varētu domāt, ka jav inrloeuro-

peesu pirmvalodā pazina dažādas izrunas. Leekas tomēr, ka

visām trim izrunām nebūtu veenadas teesibas latveesu valodā.

Par steepto izrunu jav Rozenbergers, pirmais aizrādidams uz

viņas eksistenci, izteica šaubas, vai si izruna varot būt pavisam

genuinās latveesu valodas saknēs. Par to zināms nevar sau-

bitees: vardi ~brālis", „bērzs", ~dūmi", „nāsis", „sēt", „vīrs«

v. c. ir nonoleedzami uzglabajusees iz indoeuropeesu kopdzives
laikmeta. Spreezot pec dazeem apstakļeem būtu tomēr eespejams
ka steepta izruna būtu tik vēlāki eeveesusees latveesu valodā.

Veenkart leišu valodā var ļoti beezi eeverot lausto izrunu pa-

rādamēes mūsu steeptās veeta; tā augšminētos vārdus leišu

valodā izrunā visus lausti (brolis, beržas, dūmai, nosis, sēti,

6
) Tā nemāku teikt, vai veenskaitja lokativa galotnē ir steepta jeb kritosā izruna

(namā, upē, jeb namā, upe?).

°) Ar Fortunatova uzskateem leeta varēju tikai caur Velmēs referātu eepazitees.

8*
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wyras). Oirkart steepta izruna parādās svešvārdos daudz bee-

zaki kā kritosā izruna, un lausto izrunu var sastapt tikai ļoti

retos svešvārdos (sal. kurķis, gurķis, dzīpari, lāva!?), meita).
Tad vēl steepta izruna ir vārdos, kuros gan tik lēti nevarēs

pazit svešvārdus; tomēr seem vardeem ir ari grūti atrast etimo-

logisko sakaru ar radneecigām valodām. Vēlāki pārrunājot

izrunu maiņu, dabūsim redzēt, kā steepta izruna beezi eestajas

kritosās un ari. lai gan reti, laustās veeta. —

Steepto izrunu pazist gandriz visi latveesi. Turpretim
lausto izrunu nepazist Berzonē, Vesteenā, Veetalvā, Ļaudonā

un Cesvainē; te laustās izrunas veetā eestajas sevišķi steeptā,

un tai blakus atrodama tikai kritosā izruna. Kur vidzemnee-

keem kritosā izruna, tur Kurzemē sastopama laustā izruna; bet

ja nemaldos, ir ari viduci Kurzemē, kuros sai gadijuma eestajas

steeptā izruna. Leišu valodā, pēc Kursata vardnicas spreezot,
latveesu kritosās izrunas veetā kārtigi atrodama steeptā

izruna. Sis apstāklis līdz ar citeem leecina, ka kritosā izruna

nav vis tikai laustās izrunas modifikācija, bet eestajas pec zina-

meem likumeem, kuri vēl jāatrod. Laustā izruna turpretim
sadzirdama leišu valodā gandriz visos tos pašos vārdos, kuros

tā ir latveesu valodā. Veenigi kad radneecigos vārdos slāvu

(kreevu, serbu un ceķu) valodās ir tā sauktā pilnskaņa (iicmho-

nacie), tad, kā Fortunatovs aizrādījis, ari leišu un latveesu va-

lodās šķirās izruna. Proti kur kreeviski ir opo, ēpe, ojio (serbiski

rā, rije, lā un ceķiski ra, re, la), tur leitiski ir steeptā, latviski

— kritosā (nevis laustā, kā Fortunatovs saka) izruna (sal. HopocTi. =

narsztas — nārsts; ceķiski plen = pēlnas — pelņa). Bet kur kree-

viski ir opo, epē, 016 (serbiski rā, rē, lā, ceķiski rā, ri, lā). tur

leitiski ir laustā (kritosā?), latviski — steeptā izruna (sal.

BopoHa = vārna =: vārna; 6epe3a = bēržas = bērzs; mojtotb =mālti =

malt). Ari sanskritā, greeķu un latiņu valodās Fortunatovs

atradis paradibas, kas stāv sakarā ar so pilnskaņu kreevu valodā.

— Ka izruna atkarātos kaut kādi no skaņeem, kas stāv preeks

jeb pēc sonanta, neesmu varējis atrast un nevaru peesleetees

Mazinga domām, ka tā varētu būt. —

Atleekas vēl jautājums par izrunas veena

celma vārdos veenā un tai pasā apgabalā. Pec Stērstes „sma-

gums" (t. i. izruna mainas itin svabadi, pat tos vārdos, kuri

cēlusees no veenas saknes. Tomēr vārdu saknēs izruna ir pa-

stavigaka, nekā pēc Stērstes vardeem būtu jadoma. Zilbes

patura arveenu to pasu izrunu (izņēmumus vēlāk minesu), ari
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kad zilbes sastāvs ir grozijees. Kad peem. diftongs cēlees iz

vokāļa un nazāla, tad jaunajā diftongā ir tā pati izruna kā

vecajā [tā cēlees mīksts no minksts (leit. minksztas), luāgs no

larigs (leit. lāngas), tikls no tinkls (leit. tiīīklas), trīt no triīīt

v. c]. Tāpat izruna nemainās zilbēs —ar—un— er —,
kurās

dažos dialektos izruna vokāli pagari jeb gari, citos turpretim

isi; tā runā: sārms un sārms, bērt un beft ar steepto izrunu

un — darbs un dārb?, ķert un ķērt ar lausto izrunu. (Japeemin,
ka Valmeeras apkārtnē sīs zilbes arveenu izrunā: -ār-, -ār-, -ēr-,

-ēr-, bet -ar- un -er-!), Veenas saknes vārdos laustā izruna tikai

ļoti reti pareet citā (sal. bitees un baīdit, spert un spārdit,

sprāgt un sprēgāt, stātees, stāvs un stāvēt, šķelt un šķēle, mit

un maīnit, virt un varit). Stērstes izskaidrojums, ka balseenam

{t. i. vokālim) vairāk konsonantu peeskaņā peekarot no kritosās

izrunas izceļas laustā (kā peemerus Stērste min: beidzu — beigts,

aunu ■— auts) man izleekas nepareizs 7) Mazākais Valmeeras

izloksnē izruna no ta neatkarājas, vai vairāk konsonantu seko

jeb mazāk, jo runā: beidzu un beigts, aunu un auts, t. i. kritosi

tiklab veenā kā otrā formā. Gan saknes ar lausto izrunu pee-

ņem dažreiz kritoso jeb steepto izrunu, bet nekad otrādi. Kritosā

izruna mēdz būt pagaros skaņos, kuri celusees iso saknes vokāli

garinot (bei der Vokalsteigerung), kad no saknes atvasina jaunu

vardu (peemeru ir ļoti daudz; minesu te kādus: prast — prāts,

svars — svērt, slepus — slēpt, likt — Māks, snigt — sniāgs,
kluss — kļausit, sust — sautēt, sust (trocknen) — sauss, lupt —

laūpit, kūst — kustu — kausēt, jukt — jaukt). Tāpat kur veen-

zilbju infinitivos vokālis ir iss, tur citās formās beezi parādās
kritosā izruna (sal. krist — kritu, tikt — tiāku, just — jutu,

prast — pruātu v. c). Kritosās izrunas veetā atkal beezi eesta-

jas steeptā, kad atvasina no vārda ar krītošu izrunu jaunu vardu

(sal. vilkt — valkāt, siāt — saīte, aiist — austrums, beigt —

beigas, braukt — braukāt, brēkt — brēka, priāksa — priaksauts
v. c). Ari prepozicijas iā-, pia, nuā citādi kritosi izrunātas

peeņem dažreiz kompozitos steepto izrunu (sal. iānaids, iāleja,

piādarbs, nuāmuadā v. c). Vispari manāma cenšanās kritosās

izrunas veetā leetot steepto. Peemeram vārdos: atrs, bārstīt,

blāķis, briasmas, brūte, drast, dusa, dvēsele un daudz citos

7

J Ka man leekas, tai Stērste bus
gan dzirdējis starpiba izrunā starp „beidzuv

un „beigts", tomēr eeks. „beigts" nebūs vis laustā izruna bijuse. bet ta pati kritosā,
tik i-aki kā eeks „beidzu". Salidzini 3. peezimi!
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Krumbergs dzirdējis kritoso 6), c s turpretim steepto izrunu.

Netrūkst ari vardu, kuros Krumbergam ir steeptā, man

kritosā izruna pazistama. Interesanta izrunas maiņa veenā un

tai pasā vārdā ir dzirdama eeks mēs — mūs — mums un jūs

(nom.) — jūs (acc.) — jums. Ari vokativos sastopama līdziga

parādiba; vārdos: māte, tēvs, Jānis, Pēteris, puīka (un citos, no

kureem vokativi ir beezi leetojamij ir steeptā izruna, bet so

pasu vardu vokativos normālā valodā eestajas kritosā izruna:

māt'! tev'! Jāni! puika! v. c. —

Kā jav minēju, tad normālo izrunu un likumus varēs tikai

tad konstatēt, kad būs sastaditi vardu saraksti ar izrunas apzi-

mejumeern no visām izloksnēm. Līdzigā nolūkā esmu es ari

sastadijis pec Valmeeras izloksnes sev pazīstamos vārdus un

velētos, lai ari no citām pusēm publicētu šādus sarakstus.

Vardu saraksts.

I. Steeptā izruna,

aj pee gara vokāļa jeb diftonga ar vokāli otrā daļā

ālava, āliņgis, ātrs, aījat, aīret, aūka, aūkle, auksts, aūsa

aūstrums, bāls, bārt, baīdit, baūrot, baūslis, bērzs, beīgas, blāzma

bļuāda, buājā, brālis, braūkat, braūcit, briāsmas, brēka, brīnums,

būda, dāvana, daūdz, daūzit, diāzgan, dējala, dēļ, dēlis, dēstit,

dētees, dēvēt, dīdit, duāma, drāna, diāst, drēbe, drīzi, drūzma,

dziādzeris, dzērve, dzīt, dūmi, dūša, dūcis, dviālis, dvēsele,

iāmesls, iānaids, iāva, ēka, ēna, ērms, gādāt, es gāju, gaīdit,

gaūsigs, ģīmis, gliāmesis, gļēvs, glūnēt, gnīda, gruādi, grūts,

gūžas, gūstit, īpašs, īret, īsts. jaūdat, jaūtat, jēga, jērs, juāks,

juāņiam, jūra, jūs (nom.), kāja, kāpa, kārs, kārpa, kārstuve, kārt,

kārts, kaīte, kaūls, ķērne, kļūda, knābis, kuapā, kraūt, krēpes,

krēsla, knīklenajs, krūms, kuīlis, lāga, lāpit, laīdars laiks, laīme,

laipns, laīzit, laīks, laiva, laūks (Feld), laūlat, laūnags. ļaūns,

ļaūt, liāls (gross), liāpa, liāss, liāsma, lēkāt, lēts, līdz, līgava,

līgot, luāde, luāps, luāzņat, lūkot, lūpa, māja, māli, māņi, māsa,

māte, maīnit, maūka, maūrs, miālasts, mēdit, mēness, mērdēt,

mērķis, mērs, mēs, mētāt, meija, mīlēt, mīzenes, mīt (treten),

muākas, muīza, nākt, nāsis, niāks, niādet, niāvat, nēsāt, nuādaļa,

nuāmuadā, nuāra, nāla, nāre, pāri, paūna, piādarbs, piāns, pērn,

pētit, pīkstēt, pīle, plātit, plaūksta, pļaūt, plēsās, puāds (Lies-

pfund), puāsts, priāde, priāksauts, pūles, pūpēdis, pūrs, pūt,

pūce, puīka, rādit, rāms, rāt, rācenis, raūdzitees, riāksts, rēta,

s

) Kurā viduci tā runā, pats Krumbergs nav minējis.
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reīza, rīkle, rīkste, rīt, ruāga, rūpes, zārds, zaīmuat, žāvas,

zaūnas, zēl, ziāmelis, zēns, zīle, zvārgulis, zvērēt, sāni, sārms,

saīte, saūja, saūle, saūbitees, saūt, sķaūdit, šķīsts (keusch), sūņi,

sūpuat, sūt, siārs, siāva, sēnalas, sēne, sēris, sēt, sēta, sīpuals,

skaīdrs, skaīsts, skaitlis, sķuātele, slaūktuve, slaūcit, smādēt,

snaūst, spardit, spārs, spiāķis, spēt, spīdzināt, spītēt, spļaūdit,

sprēgāt, spruāga, stādit, stāvēt, staīgat, sūds, sūdzēt, sūrs, tāsas,

taīsit, taūpit, tērauds, tēvs, tīrs, tīšām, traūks, trīt, trūkt, čūska,

tūkstnas, vāluadze vārna, vārpa, vāvere, vaīdet, vaīna, vaīrak,

vējs, vēlēt, vēss, vētit, veīkls, vīrs, cālis, caūrs, ciālava, cīrulis,

cūka.

b) pee diftonga ar nazāli jeb likvidu otrā daļā:

balts, bende, bendeles, birt, brangs, bulta, bumbiaris, bungas,

burt, delna, dilt, dzirnavas, dumpis, dundurs, durt, dvinga, elpa,
elsāt, geīzis, grambas, griūīt, gurdens, ilgs, ilksis, irbe, irdens,

kalps, kalt, kalts, ķircināt, kult, kurmis, kurpe, linga, ļurba,
malt, maltite, manta, melns, milti, mirt, ņurdēt, peīķe, pilns,

pinka, pumpa, pumpurs, renge, rinda, rumba, runga, zirnis,

zvirbulis, salms, šķirt, šķirsts, sild.it, silķe, sirms, skramba,

skrandas, skurstenis, slinks, smilkstēt, smurgulis, spalva, spelte,

spindzele, stilbs, stirna, svilpot, svilt, tafba, tenka, tilts, trenkāt,

turpināt, untums, valgs, valkāt, vangale, veīns, vemt, cilpa.

11. Kritosā izruna,

a) pee gara vokāļa jeb diftonga ar vokāli otrā daļā:

ārdit, aiz, aita, aukla, auns, auzas, ausis, aut, bārda, bāriņš,

baiidit, biādris, biāzs, bēda, bēres, bērns, beigt, blēdis, braukt,

brēkt, bridis, brūklene, dārgs, dārzs, diādelet, diāna, dirat, duābe,

draudēt, diāvs, draugs, drikstet, druāss, dzēzt, diiņas, dure,

dvīnis, iā-, iāla, iāsms, iāsnas
r ērglis, ērzelis, gānit, gaiss, gauži,

ģērbt, gibt, glaudit, guāds, guāvs, grauzdēt, griāsti, grēks, greizs,

gri.da, gruāzi, gruāzs, jā, jaukt, juā, jiis (akus ), kā (gen.), kālis,

kāpuasts, kārkls, kā(r)st, kārta, kāzas kāsis, kaisit, kaudze, kaukt,
kauns, kausēt, ķēķis, ķēms, ķēzit, ķēve, ķila, klaips, klaudzināt,

kliāgt, klēpis, knābt, kuādaļa, kuāks, kuāpt, krākt, kriātns,

kreims, kreiss, krāts, kūtrs, kviāsi, kvēluat, laipa, ļaudis,

laiipit, liāks, liākt, liākulis, liāta, liāciba, lēkt, lēns, ligsms, ligt,
liks, list, luāks (Krummbolzj, ļuāti, lugt, mārciņa, maiss, maize,

maita, maukt, miāgs, miāsa, miāzis, miāts, mēle, mēms, mērkt,

mētelis, mizt, nuā, nāgle, nāss, pārduat, pātaga, paiits, piā, piāre,

piāci, pērt, pērkuans, pļausi, plaukts, plancet, plūkt, prāts, prāvests,
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priāksa, pūlis, piipuals, pūst, raibs, raust, reibt, ribet, riks.

ruābeza, ruābs, ruāka, rūkt, rūsa, zādziba, zaudēt, ziāma, zime,

zuābs, zuāss, zvaigzne, zviāgt, sāls, sārts (rotlich), saime, saukt,

saūss, saūrs, šķēle, šņākt, sņaūkt, siākalas, siāks. siāns, siāt,

skaistias, skauģis, skriāt, slaukt, sliāksnis, sliāce, slēpt, slikt,

sniāgs, suāds, sualii, spārns, spēks, stiāpt, steigtias, strādāt, strēbt,

strūaps, stūris, svārki, svēts, svērt, tārps, taisns, tauks, tauriņš,

tauta, tiāsa, teikt, tikls, truāksnis, caūmala, tvaiks, vārds, vārit,

vārti, viāgls, viāsis, viāta, vērigs, vērpt vērsis, veiktias, vile

(Saum), ciāms, ciānit, ciāst, cērmes, cinitias, cistias.

b) pee diftonga ar nazāli jeb likvidu otrā daļā:

alga, alksnis, balss, belcians, blanditias, deldēt, dimdēt, dzelzs,
dzemdēt, dzirdēt, elks, elkone, gulbis, jumts, kalst, kankari,

karsa ( = karaša), krimst, kungs, kurls, kvarts, malditias, melkulis,

mirkt, muldēt, pelņa, pelni, pilsēta, pirksts, pirkt, pirms, pirts,

pulks, pulkstenis, žurka, zelts, silts, simts, smilts, spilvens, svelpt,
tirgus, tirpt, tumsa, urbt, valdit, veltigs, vilks, vilkt, vilnis,

virsus, virve, cilvēks, cimds, cirpt, cirst.

111. Laustā izruna,

a) pee gara vokāļa jeb diftonga ar vokāli otrā daļā.

ābele, āda, ākstitias, ārā, āzis, augsts, augt, aūst (weben), bāst,

bailes; bēgt, bitias. bļaut, briādis, briāst, būt, diāgs, dēls, dēt,

dīglis, duāt, dziādat, dzīpari, dzīsla, dziv-', iāt, ēst. gāst, gailis,

glābt, glits, grābt, grauds, grauzt, griāst (schneiden), grīslis,

grūst, ikstis, iss, jāt, jauks, jaūns, jēls, jūgt, kā, kāds. kāpt,

kāts, kails, kauss, kaut. klāt, kuiābt, kuāst, krāpt, krāms, krāt.

kraūklis, krēsls, kruāplis, kūpēt, lādēt, lāva, lācis, kust, laūst,

liāgt, liāt, Kātus, līdaka, līdums, lūgs, lūst, mācēt, miārs. mēsli,

meita, mikla, mīksts, mit (vvechseln). muāclinat, mūžs, nātns,

nātre, nāve, naids, nauda, niādre, uāds, uādze, naga, uālekts,

uāzuals, uāsis, uāst, pāksts, piāpe, piāsis. pēda. pēc, pit, plāns,

plēst (reissen), pluāsts, plūst, puāds (Topfj, prauli, priāks.

pruājām, raidit, raizes, raudat, raugs, raut, biābt, riāt, rits, rūgt,

zāle, zaūt, zņaūgt, zuāds, zūt, ziāds, zvērs, sākt, sāpes, sķiāst.

sķiādra, šķist, siāna. siāts, sēdēt, sīksts, skābs, skaida, skuāps,

slāpes, slēgt, sluāta, smiāt, sniāgt, suālis, spiāst, spidet, spīles,

spuāks, spuāzs, sprāgt, spriāst, sprīdis, stāsts, stātias, stiga, sūnas,

sviādri, sviāst, tā, tāds, tāls, taūstit, tiāvs, tit, tris, trūdi, tūkt,

ūdens, vājs, vāks, vaigs, vēders, vēdzele, vēl, vēls, vēzis, viksne,

vit, vituals, ciāts, cauna.
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b) pee diftonga ar nazāli jeb likvidu otrā daļā:

alva, art, berst, darbs, darva, dzert, dzelt, dzeltans, dzilna,

dzirkles, galds, galva, gards, gurni, gurķis, kalns, karsts, korķis,

malka, milzis, mirdzēt, muļķis, ņemt, peldēt, pelt, pirst, purna,

zarnas, žults, zirgs, salds, salna, sargs, sarkans, šķelt, serde,

sirds, smalks, smelt, smilga, smirdēt, spert, starpa, varde, velde,
velt, vilt, virca, virt, celms, celt, cilts, circenis.

Peezime: verbi patura zināms savu izrunu visās formās;

tapec peem. no infinitiveem celt un skift ir pagātne: es cēlu un

es šķīru v. c.

Zinibu kommisijas darbiba 1896. gadā.
1896. gadā Zinibu kommisija noturēja 13 sēdes. Pirmā

pusgadā beedru prati stipri bija nodarbināti gar Latveesu etno-

grāfisko izstādi. Rakstu krājums neiznāca, jo bij daudz izdevumu

etnogrāfisko izstādi rikojot un katalogu latveesu, kreevu un

vācu valodās drukājot Lai izstāde labāki izdotos, eeveleja

veselu komiteju Latveesu etnogrāfisku izstādi speciāli sarikoja

pirmo reizi. Dažam labam naca šaubas par izdevumu segšanu,

jo viss, preeks musu apstakļeem, bija sadomāts deezgan leeliski,
bez tam leelako daļu no preeksmeteem vajadzēja uz atru roku

sagādāt no areenes.

Lai Latveesu etnogrāfiska izstāde pec eespejas dotu pār-

skatu par visu, kas zimejās uz latveeseem, Zinibu kommisija,

starp citu, nospreeda eepazistinat publiku ar latveesu antropo-

loģiju un tadeļ peedalijās pee Dr. Veinberga manuskripta izdo-

šanas: „das Gehirn der Letten". Par zimejumeem, kas pee si

darba butu dodami, aizmaksāja 442 rub. 36 kap.
Preeks izstādes steidza izdot ari Lercha-Puskaisa Latveesu

pasaku VI. krājumu, par ko izdeva 1037 rubļus.
Musu muzejs izmainija ar Doma muzeju dažas leetas un

aizdeva arķeologiskai izstādei 326 leetas.

Etnogrāfiska izstāde no 1. augusta lidz 15. septembrim

pec visparigas un speciālistu, zinibu viru, atzisanas bija pilnigi

izdevusēs, radīdama Latveesu tautu darbā un svētkos, viņas

ēkas, darba rikus un garigos ražojumus. Izstādes laukumā tika
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ari izrikoti 3 latveesu tautas dzeesmu un original-koinpoziciju
koncerti, bez tam pirmo reiz sevišķi celtā, plašā skatuvē izrī-

koja uzvedumus iz tautas dzives ar dzeedasanu pec brivmaksli-

neeka Jurjanu Andreja un teātra direktora P. Ozoliņa sarīko-

juma. Sais izrikojumos kongresa locekļi leelā skaitā peedalijās
kā veesi. Izstāde bija apmeklēta no 40,315 maksatajeem ap-

mekletajeem un kādām 5000 personām, izstaditajeem un skolas

berneem, kureem apmeklēšana bija par brivu. Viņa izmaksāja
22,725 r. 64 k. un eeņema kopā 24,618 r. 84 k., t. i. par pasu

izstādi 13,320 r. 90 k., par koncerteem 799 r. 75 k., par uzve-

dumeem iz tautas dzives 5016 r. 31 k., katalogeem 1902 r., no

zubvencijam 3000 r. (t. i. 2000 no Rigas pilsētas un 1000 no

Vidzemes muizneecibas) un sikeem eeņemumeem 579 r. 88 k.,
tā ka skaidris atlikums bija 1893 r. 20 kap., kas naca zinibu

kommisijai par labu.

Pee X. arķeologiska kongresa kommisija peedalijās, turp
nosutidamā5 delegātus, no kureem veens — Fr. Grossvalds — no

kongresa tika eecelts par ricibas komitejas locekli. Par savu pee-

dalisanos pee arķeologiska kongresa beedriba no īteizariskas

Maskavas Arķeologiskas beedribas saņēma atzinigu pateicibas

rakstu, kā ari no Macitas Igauņu beedribas tadu pasu rakstu

igauņu nodaļas par uzņemšanu etnogrāfiskā izstādē.

Lidz ar gādāšanu par izstādi Zinibu kommisija gadaja par

to, ka peenacigi varētu nosvinēt Stendera 100-gadu peemiņas

jubileju. Tadeļ nospreeda izdot Stendera rakstus, no jauna

pagatavot Stendera gimetni, un uzaicināt dažus kungus nolasit

peemerigus referātus parStenderadzivi, darbību un panakumeem.

Vasaras sapulcē sis peemiņas labad nolasija K. Ivundziņs

„par Stenderi, kā macitaju, audzinātāju, valodneeku, rakstneeku

un dzejneeku", un L. Bērziņš par veca Stendera nopelneem pee

latveesu valodas un sevišķi par viņa latveesu gramatiku.

Vasaras sapulces bija deezgan labi apmeklētas, bez mine-

teem referateem rolasija vel sekosos:

1) J. Kriskans par augstākas izglitibas izplatīšanu,

2) M. Kaudzits par latveesu nedēļas laikrakstu beletristiku,

3) E. Skujeneeks par liriskeem razojumeem,

4) E. Pipiņs par mēnešrakstu un deenas avizu belletristiku,

5) F. Zeiferts par iznākušam belletristiskām grāmatām*),

*) Referāts nodrukāts grāmatā: Latveesu rakstneeciba 1895. g. Teodora

apskatita. Rigā. 1896. g. Drukājis A. fon Grothnss.
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6) J. Veissmans par drāmatiskeem razojumeem,

7) J. Bebrisv

par bērnu un skolu literatūru.

Visijparspreedumi atteecas uz aizpagajusa gada razojumeem.
Gada laika nolasija sekosos referātus:

1) Ābols par ekspedīcijas panakumeem Diz-Krutē, Grobiņas

apriņķi,

2)
„ par kursu latveeseem,

3) Novioki par Ilūkstes apriņķa latveeseem salidzinot viņus

ar ta apriņķa cittauteeseem,

4) Grossvalds par ekspecliciju uz Karalauceem.

Zinibu kommisijai deezgan daudz laika aizņēma studentu

stipendiju izdalisana. Pee studentu stipendiju saņemšanas pee-

dalijās:

1) Rigas politeķnikas studentu sabeedriba Selonija,

2) Jurjevas (Terbatas) studentu sabeedribas Lettonijas lasāmais

vakars,

3) Pēterburgas daiļakademijas audzēkņi,

4) Stiglica zimesanas skolas audzēkņi,

5) Maskavas studenti,

6) Demidova licējas studenti,

7) Varšavas universitātes audzēkņi,

8) Novo-Aleksandrovas zemkopibas institūta audzēkņi,

9) Jurjevas Veterināru Institūta audzēkņi,

10} 14 Jurjevas studenti,

11) daži studenti Riga,

12) daži ģimnāzisti.

Beidzot bus vel japeemin, ka Zinibu kommisija zaudēja
veenu no saveem darbigeem locekļeem skolotāju J. Sipolu —

Revelē.

Amatos bija sacli beedri:

Preeksneeks: V. Plutte, velak A. Vebers.

Preeksneeka veetneeks: V. K. Barons.

Rakstvedis: Z. Gustavs, velak A. Krastkalns.

Muzeju pārzinis: Z. Novickis.

Kaseeris: P. Grossvalds.

Bibliotekārs: V. Zalits.

Bibliotekāra veetneeks: P. Breiks.

Beedru zinātājs: C. Oss.

Jautājumu izskaidrošanas vakari. 1896. gada par

jautājumu izskaidrošanas vakaru vadoņeem bija eeveleti sekosi

10 kungi: Dr. K. Barons, Mag. pharm. E. Birsmans, zv. adv.
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Pr. Grossvalds, Dr. R. Leepiņs, Dr. M. Lejiņs, skol. E. Mednis,
archit. K. Peksens, red. N. Puriņs, adv. K. Valters un zv. adv.

A. Vebers. Viņu preeksneeks bija Dr. M. Lejiņs. Iz vadoņeem

11. pusgada izstājās Dl\ R. Leepiņs. — Izrikoti tika 18 vakari.

Plašāki izstrādātus darbus cēlusi preeksā: Dr. M. Lejiņs

(4 reizasj, Dr. K. Barons (3 r), skol. Novicki, skol. Breiks,

teātra dir. P. Ozoliņš (ik pa 2 r.), adv. Fr. Grossvalds, Fr.

Bajinski, skol. E Mednis, Dr. R. Leepiņs, stud. Vanags, adv.

Purgals, stud. Seskis un adv. K. Valters (ik pa 1 r.).

Klausitaju ir bijis pavisam ap 5800 cilvēku; uz katru va-

karu iznāk caurmērā ap 325. — Jautājumu izskaidrošanas vakari

ir tikusi apmeklēti ari no daudz tādām personām (vireeseem),

kuri nav Rigas Latveesu beedribas beedri, caur ko beedribai

cēlees eeņemums ap 50 rbļ.

Beedribas bibliotēkas, kā lasāmi, tā ari Zinibu kommisijas

bibliotēka, bij atvērtas tresdeenam un svetdeenam no pulksten
5—7 vakarā. Lasāmā bibliotēkā bij pavisam 73 abonenti pret
54 abonenteem galu eepreeks un 4i abonenteem 1894. g.

Pastaviga abonentu skaita augšana izskaidrojama caur to, ka

no 95. gada sakot, beedreem grāmatas top dotas bez kādas

maksas lasisanai; jaeemaksā veenigi 50 kap. leels zalogs. —

Lasāmai bibliotēkai no jauna eegadatas 35 beletristiska satura

grāmatas, tā ka viņā simbrizam pec kronologiska kataloga at-

ronas pavisam 930 sējumi ar kādam 1290 grāmatām. — Zinibu

kommisijas bibliotēkā grāmatu skaits pavairojees par kādam 300

grāmatām. To starpā 109 sējumi pārvesti surp no lasāmās

bibliotēkas; pārejās 200 grāmatas eenakusas caur labpratigeem

davinajumeem, jo sevišķi pec latveesu etnogrāfiskās izstādes

no dazeem grāmatu tirgotajeem, kur jo sevišķi eeverojami ir

Viļņas arķivara Sproga un viņa paliga Adamsona dāvinājumi.
Tā tad Zinibu komni3ijas bibliotēkā simbrizam atronas pavi-
sam kadas 1578 grāmatas, — Šogad tapa ari pabeigts jau

sen drukāšanai nolemtais lasāmas bibliotēkas katalogs.

Uz lasāma galda atrodas sadi žurnāli un laikraksti: a) lat-

veesu: 1. Baltijas Vēstnesis, 2. Balss, 3. Mājas Veesis, 4. Tēvija,
5. Latveetis, 6. Latveesu Avizes, 7. Austrums, 8. Mājas Veesa

Mēnešraksts, 9. Semkopis, 10. Baznicas Vēstnesis; h) vācu:

1. Dūna-Zeitung, 2. Rigaer Tageblatt, 3. Rigasche Rundschau,

4. Baltische Vochenschrift, 5. Baltische Monatsschrift, 6. Leip-

ziger lllustrirte Zeitung, 7. Fliegende Blātter; c) kreevu:
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1. npH6ajmficKiH Jlhctokt>, 2. Honoo BpeMir, 3. PyccKifi

4. BceMipHaii 5. BIiCTHnKT. EBpomi, 6. BicTHHKf»

HHOCTpaHHOH JHTepaTJpLI, 7. B'IVIOMOCTH PHHvCKOPT TOpOACKOH ŪOJIHIļiH,

8. KypjiJ!H;iCKitf ry6epHCKm 9. ry6epHCKi.a

B'Ti ļOMOCTH, 10. PHIKCKift BkCTHHKT».

Muzeja kommisija noturēja 10 sēdes. Muzeja krājumi

paleelinajas sadā merā: 1) Monētu nodaļa par 832 numureem,

ta kā simbrizam viss krājums pastāv no 7438 numureem.

2) Kolekcija iz akmeņa laikmeta par 11 numureem, iz bronsa

laikmeta par 49, iz dzelzslaikmeta par 40, koka traukos par 62,
darba riki, mājas leetas un peederumi par 166, apģērba daļas

pas 256, grāmatas un dokumenti par 127, rotas leetas par 24,

mūzikas instrumenti par 8, kara eeroci par 2, jurneecibas un

zvejneecibas leetas par 34, audumu un koku paraugi par 7.

Bez kolekcijas, apgādātas no makslineeka Alkšņa k., zimejumi,

plāni un fotogrāfijas 52, setoni un medaļi par 17, eku un citādi

muduļi par 18, dazadu citu leetu par 80 numureem.

Etnogrāfijas izstādes deļ Muzeja kommisijas darbiba pa

leelakai daļai bij saveenota ar Izstādes komitejas darbibu.

Zinibukommisijas pārziņā stāvošu kasu stāvoklis bija sads:

Zinibu kommisijas kasē bija 1896, g. 1. janvāri 949 r. 54 k.

Gada laikā peenaca klat 3625
„

56
„

Procenti 16
„

28
„

Kopā 4591 r. 38 k.

Gada laikā izdeva 1669
„

89
„

Palika 1897. g. 1. janvāri kasē 2921 r. 49 k

Stu d entu stipendiju kasē bija 1896.g. 1. janvāri 368 r. 9i k.

Gada laikā peenaca klat:

par jaungada vizitu atpirkšanos 2189
„

88
„

caur aizdotas naudas atmaksāšanu 615
„

—

„

dāvinājums no Dr. A. Buttuļa 50
„

—

„

caur soda naudu par nokav. dezuram
...

63 „23
„

procenti
'

51
„

77
„

Kopā 3638 r. 79 k.

Gada laikā izdeva (to starpā palidzibai 2610 r,

un sikeem izdevumeem 11 r. 94 k.) 2621
„

94
„

~~

Atlika 1016 r. 85 k.

Bibliotēkas kasē palika 1897. g. 1. janvāri .. . 406 r. 58 k.
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Agrāk Zinību. KZo«imisi]"as apgādība, iznākusi

vel sadi rakstu krājumi:

viii.

Saturs.

1) Par Jupi no lektora J. Lautenbacha.

2) Musu. rakstu valoda un musu tevu valoda no Kažoku Dava.

3) Par nozimes maiņu musu valoda no J. Kauliņa.

4) Baltijas kaulu kustoņi no Dr. A. Diriķa.

IX.

Saturs.

1) Par likteņa deevibnm jeb trim laimiņam no lektora J. Lautenbacha.

2) Par Latveesu vokālu trejādo garumu no lektora J. Velmēs.

3) Par Latveesu vokālu garumu no J. Peleķa.

4) Par dažam strāvām musu jaunākajā, stāstu rakstneeciba no Teodora

Zeiferta.

5) Laikrakstu prozaiska beletristiska 1890. g. no Teodora Zeiferta.

6j Pārskats par 1892. gada iznākušam skolas grāmatām. Sastadijis Bideru

Juris.

7) Pigas Latveesu Zinibu Kommisijas darbibas apraksts no Graudiņu Kārļa.

8) Pigas juras likuma zivis. Referāts no Aronu Matisa.

9) Tautas dzeesmu pantmērs no Paberza.

X.

S atulr s.

1) Par Rigas Latveesu Beedribas Zinibu Kommisijas darbeem un uzde-

vumeem tuvāka nākotnē no A. Vebera.

2) Par Leisu-Latveesu petijumeem no lektora J. Lautenbacha.

3) Latveesu beletristiskas grāmatas 1893. gadā, I. no Teodora Zeiferta.

4) Latveesu beletristiskas grāmatas 1893. g., II. no Teodora Zeiferta.

5) Latveesu beletristiskas grāmatas 1893. g., III. no Teodora Zeiferta.

6) Latveesu kalendāri 1893. g. no Teodora Zeiferta.

7) 189314. gadā iznākušās Latveesu skolas grāmatas no Bebru Jura.

8) Bibliogrāfiskas peezimes pee Latveesu rakstneecibas raditaja no Bergu

Jāņa.

9) Kur atrodas Latveesu virsaiša Varidota pils Autine? no Talivalda.

10) Zinibu Kommisijas darbiba 1894. gadā.

—Maksa 50 kapeiku, -i' —

Rakstu krājumi dabūjami Riga pee J. Rrigadera, Berga bazārā,

kā ari citās Latveesu grāmatu tirgotavās.

t—III. krājumam jau izpirkti, no IV—XI vel dabūjami, bet Zinibu Kommisija tik tos

rakstu krājumus var izsutit saveem beedreem un citeem peeprasitajeem, kuri iznākusi

Zinibu Kommisijas pašas apgadibā.
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