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Zinību komisijas piecdesmit gadu darbība.

Z. k. 50 gadu jubilejas sapulces atklāšanas runa no P. Šmita.

Jaa diezgan sen nedaudzie izglītotie latvieši bija sākuši do-

māt par kādas zinātniskas biedrības dibināšanu, jo vācieši ar

tā saukto Draugu biedrību bija devuši labu paraugu. Ap 1860.

gadu bija arī jau radies kāds darbiļnieku pulciņš, kas pastāvēja
no K. Biezbārža, B. Dīriķa, J. Caunītes, K. Valdemāra, J. Kak-

tiņa, J. Rātmindera un otiem, kuri gribēja nodibināt atklātu

rakstniecības biedrību. Šā pulciņa priekšgalā bija nostājies B.

Dīriķis, kas arī bija iesniedzis lūguma rakstu valdībai pēc ap-

stiprināšanas. Jaunā biedrība tomēr nav dabūjusi apstiprinājuma,

jo ticis aizrādīts, ka viena tāda biedrība jau pastāvot- Pulciņš
tomēr neesot izbeidzies un turpinājis savu darbu tautas izglī-
tības labā.

Kad 1868. gadā tika apstiprināta Rīgas Latviešu biedrība,
tad tūliņ arī pacēlās jautājums par kādas nodaļas nodibināšanu

zinātnes piekopšanai. Bet darba bija ļoti daudz un darbinieku

maz, tā kā nebija tik viegli izšķirt, ko iesākt un ko atstāt.

Nedaudz mēnešu pēc atklāšanas jaunā biedrība dabūja no

Maskavas Dabas zinātņu, antropoloģijas un etnogrāfijas bie-

drības kādu rakstu, kurā latviešu biedrība tika lūgta krāt etno-

grāfijas ziņas par latviešiem un nosūtīt minētai zinātniskai bie-

drībai. Šis uzaicinājums pamudināja Latviešu biedrības locekļus
dibināt īpašu „ziinātnības komisiju", kas apvienotu visu bie-

drības darbību tautas izglītības laukā. Runasvīru sapulce no-

sprieda iecelt šai komisijā dibinātājus biedrus ar tiesību pie-
aicināt vēl citus biedrus klāt, lai visa komisija pastāvētu no

divpadsmit locekļiem. Tāpat komisijai bija atļauts pašai pa-

pildināt savu skaistu, ja kāds no locekļiem izstātos.

1869. gadā 4. maijā runasvīru sapulce izvēlēja pirmos sep-

tiņus komisijas locekļus: cand. jur. Fr. Veinbergu, redaktoru

B. Dīriķi, pareizticības semināra priekšnieku M. Dreksleru, pa-
gasta rakstvedi un dabas zinātņu studentu H. Alunānu, agro-

nomu, fabrikantu R. Tomsonu, mācītāju K. Mūlleru un skolotāju
R. Gaili. Daži no viņiem jau bija bijuši augšā minētā darbinieku

pulciņa dalībnieki. Šie septiņi iesācēji tad atkal ievēlēja piecus
trūkstošos locekļus: architektu J. Baumani, veterinārārstu B.

J. Rozenbergu, redaktoru A. Leitānu, skolotāju J. Grūbi un A.

Rupertu. Visa komisija tad nu ievēlēja B. Dīriķi par priekš-
nieku un Fr. Veinbergu par rakstvedi.
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Jaunās komisijas uzdevumi bija ļoti dažādi un turklāt grūti

izvedami, bet pašu biedru bija maz un tie paši bija vēl aizņemti
savos tiešos darbos. Tālāku komisijai, kā arī pašai biedrībai,

bija allaž jācīnās ar līdzekļu trūkumu. Kur trūkums valda, tur

nevar arī saticība pastāvēt, un latvieši, jau vēl sevišķi nav

pieraduši pie kopēja darba. Arī šai komisijā draudzīgā kop-
darbība tika traucēta jau pašā pirmajā gadā, jo drīz viļen iz-

stājās trīs biedri: H. Alunāns, B. J. Rozenbergs un M. Drekslers.

Viņu vietā ievēlē Dr. J. Rulli un skolotāju A. Spundi, bet ne-

saskaņas turpinās arī uz priekšu. 1871. gadā arī pats priekš-
nieks B. Dīriķiļs izstājas no komisijas, pēc kam pēdējās dar-

bība uz kādu laiku tiek pārtraukta.
Nākamā 1872. gada 9. aprīlī otrs biedrības priekšnieks J.

Baumanis paziņo, ka Zinātnības komisija ir atkal atjaunota un

šoreiz ar neaprobežotu locekļu skaitu. Par priekšnieku tagad
izvēlē K. Biezbārdi un par rakstvedi A. Vēberu jeb Varaidošu

Zanderi, bet vienprātība tomēr netika panākta. Izpaudās pat
ziņas, ka komisijas pretinieki gribot dibināt paši savu rakst-

niecības biedrību. 1874. gada 6. janvārī arī jaunais komisijas

priekšnieks K. Biezbārdis atsakās no saviem pienākumiem, pa-

ziņodams, ka agrākā komisija vairs nepastāvot un līdzekļu trū-

kuma dēļ arī jauna vairs nevarēšot nākt pie dzīvības.

Galīgi Zinību komisija nodibinās tikai 1875. gadā, kad 11.

februāra sēdē Latviešu biedrības runasvīri pieņem jaunus ko-

misijas statūtus un izvēlē arī komisijas locekļus- Pēc jauna-
jiem statūtiem komisijas valde pastāv no priekšnieka, trim no-

daļu vadītājiem, rakstveža, mantziņa un bibliotekāra. Komisija

bija iedalīta: 1) valodas un vēstures, 2) dabas zinātņu un 3)
mākslas nodaļā. Tai pašā sapulcē ievēlēja par pirmajiem Zi-

nību komisijas locekļiem šādas piecpadsmit personas: redak-

torus B. Dīriķi un Laubes Indriķi, advokātus J. Einbergu, j.

Zaķīti, Fr. Veinbergu un K. Kalniņu, architektu J. Baumani,

techniķi D. Skrīveru, fabriikas direktoru R. Tomsonu, ierēdni

A. Dīriķi, skolotājus A. Spundi un G. Šteinbergu, rakstnieku

un grāmatu tirgotāju A. Pumpuru, grāmatu tirgotāju H. Alu-

nānu un tirgotāju K. Bergu. Zinību komiļsijai bija tiesība ar

divu trešdaļu balsu vairākumu ievēlēt arī vēl citus biedrus bez

kāda aprobežota skaita. Jauno biedru starpā mēs redzam atkal

gandrīz visus agrākos komisijas darbiniekus, neizņemot arī da-

žus izstājušos biedrus, kā B. Dīriķi un H. Alunānu. No tā laika

f

tad nu arī Zinību komisija ir darbojusies līdz šim bez apstā-
šanās, izņemot tikai pārtraukumu par kara un nemieru laiku.

Lai nu arī komisija no sākuma ir vairāk reizes mainījusi
savus statūtus, priekšniecību un arī daudz biedrus, divas reizes

ļitin kā pavisam izbeigdamās, viņas locekļi ir tomēr pa lie-

lākai daļai palikuši par Latviešu biedrības biedriem un turpi-

nājuši savu izglītības darbu. Tomēr tikai jaunā Zinību komi-



5

sija no 1875. gada attīstās par īstu zinātnieku biedrību, kas

drīzumā sāk gādāt arī par saviem rakstu krājumiem un kārtīgi

turpina savu darbu no gada uz gadu.
īsā pārskatā mēs, zināms, nevaram dot visu Zinību komi-

sijas vēsturi, kurai būtu veltījama vesela grāmata. Es še gribētu

pakavēties tikai pie šās komisijas izcelšanās un viņas svarī-

gākiem darbiem tautas labā. Kā visai Latviešu biedrībai, tā

arī Zinību komisijai, nekad nav trūcis pretinieku gan no vācu

kungu un krievu valdības puses, gan arī no kreisā virziena

tautiešiem. Vācu kungi gluži labi saprata, ka Rīgas Latviešu

biedrība ir galvenā pretiniece latviešu izmantošanas un pār-

vācošanas politikā. Tādu pašu pretinieci šai biedrībā atrada

arī krievu valdība, kas pēdējos gadu desmitos bifja nolēmusi,

visas savas nomaļu tautas pārkrievot. Bet nu arī kreisie latviešu

jaunstrāvnieki uzbruka Latviešu biedrībai, kas tik stingri tu-

rējās pie sava nacionālisma un miera politikas 1
,

nepiedalīda/-
mās ne pie kādām kustībām pret valdību. Nav mums nekādu

šaubu par to, ka Latviešu biedrība varēja pastāvēt tikai kā na-

cionāla un mierīga pilsoņu savienība. Ja viņa nebūtu nacionāla,
tad tautai nebūtu bijis intereses pie viņas turēties un biedrība

būtu panīkusi no biedru trūkuma. Ja turpretī Latviešu biedrība

būtu novirzījusies uz revolūcijas pusi, tad viņa būtu aizliegta,
un latviešiem nebūtu paliļcis nekāda centra, kur viņi no vi-

sām malām varētu sapulcēties un savā starpā satikties. Arī

stingri turoties pie miera politikas, tautas darbiniekiem nebija
nekāds vieglais uzdevums glābt Latviešu biedrību no slēgša-
nas. Bez šādas biedrības arī soda ekspedicijām būtu brīvākas

rokas un latviešu nemieri būtu apspiesti vēl ar daudz bargā-
kiem līdzekļiem. Visu to ievērojot, latviešiem gan nav ne ma-

zākā pamata sodīt Latviešu biedrības miera politiku.
Vecā Zinātnības komisija nodarbojās visvairāk ar grāmatu

apspriešanu. Tika kritizētas tikpat jau iespiestas grāmatas, kas

komisijai bija piesūtītas apspriešanai, kā arī apspriesti dažādi

rokraksti, vai tie noderētu iespiešanai. Šīs grāmatas pa lielākai

daļai pastāvēja no skolu mācības grāmatām un teātra lugām.
To laiku latviešu raksti nestāvēja visai augstu, kamēr komi-

sijas kriti/ka bija diezgan stingra, kādēļ tikai retis kāda grā-
mata izpelnījās komisijas atzinību. Šāda kritika toreiz bija ļoti
vajadzīga, jo par nacionālu grāmatu trūkumiem uzliļka vainu

visai latviešu inteliģencei.
Gribēdama pacelt latviešu teātri, komisija bija izsolījusi god-

algu par labāko teātra lugu. Lugu nu gan tika piesūtīts ļoti
daudz, bet neviena no viņām nebija izpelnījusies pilnīgu god-
algu. Vairāk kā desmit orīģ'jnāllugas tika atstātas neiespie-*
stas. Par labāko lugu tomēr atzina Marijas Pēkšēnas sarak-

stīto „Ģertrūdi", kurai tad arī piesprieda nolikto godalgu (75
rubļi), bet pārāk stingrās cenzūras dēļ, to nevarēja ne iespiesti,
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ne ari uz scēnas rādīt. Varbūt, ka arī mūsu dienās, kur katrs

raksts tiek iespiests un labi aizmaksāts, nekaitētu atgādāties

agrāko laiku stingro kritiku.

Zinību komisijas gādība par latviešu rakstniecību paplaši-

nās ar laiku tik tālu, ka 1886. gada 17. maijā nodibinās sevišķa

Derīgu grāmatu apgādāšanas nodaļa, kur par priekšnieku iz-

vēlēja cenzoru A. Šlēziņu un par viņa vietnieku Dr. A. Butuli.

lesākot ar nedaudz mazu brošuriņu iespiešanu, šī nodaļa ir

ar laiku izvērtusies par vienu no lielākām latviešu grāmatu ap-

gādēm, kas laidusi tautās simtiem derīgu grāmatu. To starpā
ir godam minama pirmā Konversācijas vārdnīca, kas pastāv
no Četriem bieziem sējumiem.

Rūpēdamās par latviešu rakstniecības attīstību, Zinību ko-

misija nav aizmirsusi arī tautas tradīcijas, kuras krāt to bija
pamudinājusi, kā jau minēts, Maskavas etnogrāfiskā biedrība.

No iesākuma komisija še uzstājās vairāk starpnieka lomā, pa-

stāvīgi publicēdama laikrakstos uzsaukumus, lai visa tauta nāktu

palīgā krāt tautas dziesmas, pasakas, sakāmus vārdus, mīklas

un māņus. Uzrakstītie materiāli visvairāk tika nosūtīti Kr. Ba-

ronam, Fr. Brīvzemniekam un A. Bīlenšteinam. Daži paliek
arī Zinību komisijas bibliotēkā un tiek pa daļai publicēti Rakstu

krājumos. Visvairāk šādi sūtījumi ienāk no 1884. līdz 1891.

gadam, bet tad tie sāk atkal mazināties, sevišķi kad jaunstrāv-
nieki sāk apkarot nevien nacionālismu, bet arī etnogrāfijas pē-

tīšanu. Šādas neprātīgas aģitācijas dēļ drīz vien apstājas tau-

tas tradiciju vākšana pavisam, un nevien somi, bet arī igauņi

mums aizsteidzās tālu priekšā ar saviem lielajiem tradiciju ar-

chīviem.

Lai gan no iesākuma Latviešu biedrībā veļ nebija filologu,
tomēr Zinību komisija ir arvien centusies' sekot arī zinātnis-

kiem pētījumiem par latviešu senatni. Tur ir turēti priekšla-

sījumi par latviešu saules teikām, par latviešu antropoloģiju un

par Baltijas archaioloģiju. Tāpat ir sniegtas ziņas par mūsu

senču, godību svinēšanu, par dzīparu krāsošanu, par trijdeksni
un citiem līdzīgiem jautājumiem. Šādi raksti ir arī parasti ie-

spiesti Rakstu krājumos. Vēlāk šajos pašos Rakstu krājumos
ir arī parādījušies pijrmie. zinātniskie pētījumi par mūsu tau-

tas dziesmām un pasakām.

Runājot par latviešu etnogrāfiju, nevaram neminēt arī mūsu

Zinību, komisijas muzeju, kuram ir likuši pamatu jau R. Tom-

sons un A. Dīriķis ar savām dāvanām. Ilgu laiku muzeja priekš-
meti vel tika uzglabāti vienā pašā skapī, bet tagad no tiem

sīkumiem ir jau izaudzis mūsu lielais Valsts muzejs, kas ieņem
vairāk lielas istabas.

Tomēr vairāk kā par etnogrāfiju, Zinību komisija ir rūpē-

jusies par latviešu valodas pētīšanu. Jau no paša sākuma tika

krāti vārdi pilnīgākai latviešu vārdnīcai, tad parādījās vairāk
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pētījumu par participiem jeb divdabjiem latviešu valodā, līdz

beidzot D. Pelča jeb Kažoku Dāvja raksts par prepozicijām jeb
satiksmes vārdiem (Mūsu rakstu valoda un mūsu tēvu valoda)
izbeidza Zinību komisijas pirmo laikmetu latviešu valodas pē-

tīšanā. Otru laikmetu šai darbā iesāka K. Mūlenbachs un pro-

fesors J. Endzelīns, kuri būdami īsti valodnieki, sāka sīkāki

pētīt dažādus dialektus, iztirzāt visādus gramatikas jautājumus
un gādāt par pilnīgas vārdnīcas materiāliem. Vārdnīcas apstrā-
dāšanai K. Mūlenbachs nodibināja pie Zinību komisijas sevišķu
Valodniecības nodaļu, kuru, kā zināms, tagad turpina prof. J.

Endzelīns, izdodams K. Mūlenbacha iesākto ~Latviešu valodas

vārdnīcu."

Pareiza valodas mācība nav domājama bez pareizas ortogrā-

fijas, kādēļ pirmā kārtā latviešu valodniekiem bija jāķeras pie

pilnīgākas rakstības nodibināšanas. Draugu biedrība gan jau
no 1832. gada bija sākusi prātot par latviešu ortogrāfijas re-

formu, bet šis jautājums nebija tik vienkāršs un pašiem dar-

biniekiem, kā liekas, trūka arī nopietnas gribas. Zinību komi-

sija turpretī turēja rakstības izlabošanu par savu pirmo uzde-

vumu valodniecības laukā. Pārspriezdama B. Dīriķa projektu

par jauno ortogrāfiju, komisija vienojās par septiņām tēzēm,
kuras pa lielākai daļai ir palikušas arī mūsu tagadējās ortogrā-

fijas pamatā. 1) Gotu burtu vietā jāieved latīņu burti. 2) Zi-

nāmo triju veco nenozīmīgo burtu vietā ~būtu turpmāk jālieto

z, s, c, kā par piem.: zeme, saule, celms", bet dz skaņai ~sev-

išķa zīme nav vajadzīga", jo „arī citās Eiropas valodās viņai
nav sevišķa burta." 3) Mīkstie burti/ nav jāsvīkā, bet jāapzīmē
ar īpašu zīmīti. 4) „Garie pašskaņi jāizšķir no īsiem caur īpašu
slīpu jeb gulošu zīmīti virs viņiem, bet ne caur h burtu, kā

tas līdz šim notika... O latviešu valodā ir vienmēr garš, tādēļ
tam garuma zīme nav vajadzīga." 5) „Grūstās un stieptās
zilbes nav vajadzīgs izšķirt caur kādu sevišķu apzīmējumu."
6) ~Zīme cc ir paturāma, lai gan viļņa pilnīgi nenorāda to

skaņu, kas sadzirdama." 7) Veco čupu burtu vietā ir ievedami

vienkārši burti: š, č, un ž, tikai ar diakritisko zīmi apakš burta.

Visu šo projektu garākā'rakstā (Latviešu rakstība, Rkr. II.) pār-

bauda un pieņem A. Vēbers. Atmezdams patskaņu garuma ap-
zīmēšanu vārdu celmos, Vēbers tomēr izdara lielu kļūdu, kuras

dēļ jaunā ortogrāfija neieviešas ne zinātniskos, ne arī praktiskos
rakstos. Var vērot, ka lielākie patskaņu garuma apzīmēšanas
pretinieki ir bijuši citi mazāk izglītotie komisijas locekļi, kuru

iespaidam, kā liekas, tad arī ir padevies A. Vēbers. Izņemot
šo trūkumu, vispārīgi tomēr A. Vēbera ortogrāfija nav gluži
peļama. Kad K. Mūlenbachs pārnāca uz Rīgu un sāka darboties

Zinību komisijā, tad viņš sāka turēties pie starptautiskās orto-

grāfijas un apzīmēt arī visus garumus latviešu valodā. Šo ceļu
jau bija sagatavojuši B. Dīriķis ar A. Vēberu un K. Mūlenbacham
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bija jāsper tikai pāra soļi tālāku. Tā pamazām ir attīstījusies
mūsu tagadējā rakstība.

Zinātniskai biedrībai bija vajadzīga arī bibliotēka, kas iesākās

jau 1869. gadā L. Šterna vadībā ar četrām dāvātām grāmatām,
Bet tā paša gada pirmā decembrī bibliotēkai jau bija 313 sē-

jumu. Bibliotēkai tālāku attīstoties, viņa sadalās lasāmā un zi-

nātniskā grāmatu krātuvē. Pie bibliotēkas ir piederīgs arī la-

sāms galds, kas bija sācies jau nodibinot pašu biedrību.

Tur tika abonēti visi ievērojamākie Rīgas latviešu, vācu un

krievu laikraksti. Parasti tur stāvēja līdz divdesmit dažādu pe-

riodisku izdevumu.

-1869. gada 26. martā bija pagājuši piecdesmit gadu no dzimt-

būšanas atcelšanas Vidzemē. Visa tauta taisījās to dienu svi-

nēt un godināt ķeizaru Aleksandru pirmo, kā brīvības devēju.
Pār Krieviju toreiz valdīja ķeizars Aleksandrs 11., kas savu

valdību bija iesācis ar daudz brīvprātīgām reformām. Latviešu

biedrības runasvīri nu domāja, ka šādas jubilejas gadījumā
būs varbūt iespējams dabūt atļauju kādai augstākai latviešu

skolai, kuru tad sauktu par Aleksandra skolu, ķeiizaram Alek-

sandram I. par piemiņu.
Šāda ideja nebūt nepatika dažiem Baltijas krieviem un vā-

ciešiem, kuri ievietoja savus protesta rakstus krievu laikrakstā

PnmcKiH B'feCTHHK'b" un vācu laikrakstos „Zeitung fūr Stadt

und Land" un ~Rigasche Zeijtung". Protesta iemesls bija tas,
ka šai ~Aleksandra skolā" par mācības valodu bija ņemta nevis

krievu jeb vācu, bet gan latviešu valoda. Ja nu šo plānu ap-

karoja ar tādu dedzību, tad varēja redzēt, ka tomēr bija cerī-

bas dabūt atļauju kādai augstākai latviešu skolai.

Arī pie pašiem latviešiem šai ziņā trūka vienprātības. Laik-

raksts ~Draugs un biedrs" gribēja, lai dibinātu pilnīgu latviešu

ģimnāziju ar reālskolas nodaļu. „Latviešu avīzes" un pa daļai
arī ~Mājas viesis" prasīja tikai zemkopības skolu. Arī naudas

bija savākts par maz, lai varētu jau pie laika ko darīt šās cē-

lās idejas realizēšanai. Drīz vien atkal iestājās pārkrievošanas

laiki, kad par kādu augstāku latviešu skolu vairs nevarēja runāt.

Ar minētās „Aleksandra skolas" projektu tomēr neaprobe-

žojās vis visa Zinību komisijas darbība skolu lietās. Līdz 1887.

gadam viņa uzturēja svētdienas skolu, līdz 1885. gadam pabal-

stīja Laksmaņa dibināto amatniecības skolu un beidzot, 1884.

gadā, vēl nodibināja Reiņa meiteņu skolu. Tuvākas ziņas par
šīm skolām jau drīzāk pieder pie mūsu skolu vēstures.

Jau no paša sākuma Latviešu biedrības dibinātāji ir sapra-
tuši, cik maz vēl latviešiem ir studējušu tautiešu un cik vaja-

dzīgi viņi ir cīņā pēc tiesībām un brīvības. Tādēļ viņi arī ir

darījuši visu, kas iespējams, lai palīdzētu trūcīgiem latviešu

studentiem. Jau 1869. gadā komisija izsniedza diviem studen-

tiem Tērbatā palīdzību, abiem kopā 110 rubļu. 1870. gadā ko-
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misija aizdeva vienam studentam 75 rubļi, bet kādam Tērbatas

semināristam palīdzēja ar 50 rubļiem- 1872. gadā komisija jau
nodibina īpašu studentu stipendiju kapitālu, kaut . arī iesākumā

tikai ar 27 rubļiem un 62 kapeikām- Šī niecīgā summa ar laiku

jau bija izaugusi par krietnu kapitālu, kas sniedzās jau desmitos

tūkstošu rubļu, kamēr beidzot, kara un revolūcijas laikā, naudai

lieliski krītot, gandrīz viss krājums ir atkal gājis bojā-

Zinību komisija ir gādājusi par tautas izglītību ne tikai ar

skolu pabalstīšanu, stipendijām, ar bibliotēku un lasāmo galdu,
bet arī ar priekšlasījumiem un jautājumu izskaidrošanu. Se-

višķi jautājumu izskaidrošanas vakari tika no iesākuma kupli

apmeklēti. Svarīgākie priekšnesumi, kā zināms, ir vēlāku ievie-

toti Z. k. Rakstu krājumos. Bet Zinību komisija nebija dibi-

nāta tikai rīdzinieku vajadzībām vien, viņa gribēja pulcināt pie
sevis visu cik necik izglītoto tautu. Tam nolūkam tika ievestafs

pazīstamās vasaras sapulces. No iesākuma šīs sapulces tika vēl

maz apmeklētas, bet biedru un viesu skaits pastāvīgi vairojās,
līdz beidzot tās izvērtās par īstām tautas sapulcēm. Pārrunāts

tur tika visvairāk par rakstniecību, par skolām un par valodu.

Sapulcējās tur izglītoti tautieši nevien no visām Latvijas malām,
bet arī no tāliem Krievijas apgabaliem. Viens no centīgākiem
un vecākiem sapulču dalībniekiem, Kaudzītes Matīss, raksta sa-

vās ~Atmiņās" par sapulcēm šā: „Brīnum liela nozīme pie tau-

tības sajūsmu spēcināšanas ir piederējusi ļoti iemīļotām un ie-

cienītām Zinību komisijas vasaru sapulcēm, sākot jau no priek-

šējā gadu simteņa septiņdesmitiem gadiem un turpinoties līdz

pašiem lielo pasaules karu laikiem ar pārtraukumu dažos gados.
Šajās sapulcēs ir pukstējusi vienumēr un vienkop latviešu tau-

tas sirds vairāk kā jeb kaut kurā citā savienībā... Ar to tad arī

izskaidrojas šo sapulču stiprais nenogrozāmais pievilcības un

vienošanās spēks, kāds valdīja viņās gadu gadiem."
Šāda nacionāla biedrība pie latviešiem nebija gluži pa prā-

tam ne krievu ierēdņiem, ne arī vācu kungiem, kādēļ biedrību

varēja slēgt pie pirmā izdevīgā gadījuma. Tas pats Kaudzītes

Matīss raksta par to šā: ~Šo visu zinot un atminot, jo vairāk

jābrīnās par Zinību komisijas vasaras sapulču izņēmuma tiesī-

bām. Un caur ko tās bija panāktas? Tikai caur apdomīgu mē-

renības prātu, atturoties attālu no toreizējās polntikas. Zau-

dēt viņas varēja pat ar pāra neapdomātiem vārdiem no vadī-

tāju puses, bet atdabūt pēc tam vairs nekādi, kur tomēr ne-

būtu nekas vairāk panākts, kā vien tas pats mazumiiņš pazau-
dēts uz neatdabūšanu, un aizdomas saceltas lielākas it par visu,
kas latvisks."

Tomēr atradās, diemžēl, arī tādi tautieši, kas tīšām gri-
bēja ieraut sapulci kreisajā politikā un sacelt uztraukumu. Kau-

dzītes Matīss par to raksta šā: „Pa starpām varēja novērot arī
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dažu, kas centās tikai ar nodomu kaitēt kārtīgai sapulču gaitai.
Bet tādus sapulce ar troksni tūliņ noraidīja pie malas."

Vēl lielāka nozīme par Zinību komisijas vasaras sapulcēm
tautas vienošanā bija varbūt pie mākslas nodaļas pievienojamai
dziedāšanas komisijai. Vasaras sapulcēs ņēma parasti dalību

tikai vairāk vai mazāk izglītotie tautieši, bet dziedāšanā varēja

piedalīties ikkatrs, kam bija balss un kas gribēja dziedāt. Zi-

nību komisija bija tikai viena, bet dziedāšanas kori attīstījās
visās Latvijas malās, paliekot tomēr Rīgas biedrības vadībā.

Šāda biedrošanās tad nu arī notika daudz plašākā apmērā nekā

Zinību komisijas sapulcēs. Drīzumā radās arī gadījums, kad

visi Latvijas dziedātāju kori varēja sanākt kopā.
1870. gadā, pēc tam, kad igauņi jau iepriekšējā gadā bija sa-

rīkojuši savus dziedamos svētkus Tērbatā, un kad kurzemnieki
tai pašā 1870. gadā bija svinējuši Kurzemes dziedamos svēt-

kus, Latviešu biedrībai radās ideja, sarīkot Rīgā vispārējus dzie-

damos svētkus. Bet toreiz vēl nebija iespējams dabūt no val-

dības vajadzīgo atļauju. Labāki apstākļi bija 1873. gadā, kad

par Vidzemes gubernatoru bija barons Vrangels, kas pret lat-

viešiem izturējās diezgan labvēlīgi. Viņš nu arī izgādāja vaja-
dzīgo atļauju pirmajiem vispārējiem latviešu dziedamiem svēt-

kiem, kurus izdevās laimīgi nosvinēt vēl tai pašā gadā- Pie

svētkiem ņēma dalību 33 kori no Vidzemes, ar 694 dziedās

tājiem un 12 kori no Kurzemes ar 320 dziedātājiem (to starpā
16 muzikanti) un vēl pieci pie koriem nepiederīgi dziedātāji,

pavisam 45 kori ar 1019 dziedātājiem, kuru pulkā bija 212 dzie-

dātājas. Nekad un nekur Baltijas pilsētās vēl nebija dzirdēti

tādi svētki, ar tik daudz dziedātājiem un tik daudz apmeklētā-

jiem. Latviešiem nu pirmo reizi bija tāds gadījums pārdomāt,
ka viņi arī ir patstāvīga tauta, kam ir sava zeme un sava ievē-

rojama pilsēta.
Pārkrievotāji un pārvācotāji turēja šādus svētkus par lat-

viešu separātisma veicinātājiem, kādēļ krievu valdības laikā ne-

kad nav bijis viegli dabūt atļauju vispārējiem latviešu dzieda-

miem svētkiem.

No visa tā mēs redzam, ka Rīgas Latviešu biedrība ar savu

daudzpusīgo Zinību komisiju ir audzinājusi, pulcinājusi un va-

dījusi visu latviešu tautu. Bez šādas biedrības latviešu tautas

vēsture par pēdējām pāra paaudzēm būtu ņēmusi pavisam ci-

tādu virzienu un daudz kā mums trūktu no tagadējām kultūras

mantām.

Nodibinoties patstāvīgai Latvijas valstij, visi apstākļi ir tagad

grozījušies. Blakus vecajai un vienīgai Zinību komisijai mums

tagad ir sava universitāte ar daudz zinātniskām biedrībām. Se-

nākās mākslas nodaļas vietā mums nu ir mākslas akadēmija un

konservatorija. Zinību komisijas nedaudzos grāmatu skapjus pil-

nīgi apēno Valsts bibliotēka, Pilsētas bibliotēka, kurai laikam
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tiks pievienota arī J. Misiņa lielā grāmatu krātuve, un Univer-

sitātes bibliotēka. Komisijas etnogrāfiskais muzejs ir izvērties

par plašu vasts muzeju.
Tā nu ceļas jautājums, vai Zinību komisija nav jau savu laiku

nodzīvojusi, atstādama savu vietu citām plašākām iestādēm un

biedrībām?

Nav gan nekādu šaubu, ka agrākās vispusīgās lomas Zi-

nību komisija vairs nevar spēlēt; bet tas nebūt vēl nenozīmē,

ka viņai sava darbība jau būtu jābeidz. Mums vēl nav otras

tādas biedrības, kurai būtu savas telpas plašākām tautas sapul-
cēm. Mums ir gan daudz zinātnisku biedrību, bet zinātnes po-

pularizēšanai tomēr vislabāki varēs kalpot tā pati vecā Zinību

komisija. Atjaunojot savu darbību pēc kara laikiem, komisija
ir arī gluži kārtīgi gādājusi par populāriem priekšnesumiem
vēstures, etnogrāfijas, rakstniecības un paidagoģijas laukā. Viņa
nav beigusi arī savu zinātnisko darbu, jo Valodniecības nodaļa,
kā jau minēts, strādā tagad ar vēl lielāku intensitāti, nekā

priekškara laikos. Lielās Latviešu valodas vārdnīcas izdošana

turpināsies vēl vairāk gadu, un to beidzot, būs pienācis laiks

gādāt rakstu valodas vajadzībām par kādu praktisku latviešu

vārdnīcu, kur būtu ievietoti tāpat jaunvārdi, kā varbūt arī sveš-

vārdi. Šo darbu varētu atkal vislabāki turpināt tā pati Valod-

niecības nodaļa. Turpretī nebūtu pareizi, ka Zinību komisija

gribētu sacensties ar jaunajām zinātniskajām biedrībām, para-
lēli strādājot to pašu darbu, ko pēdējās. Tā arī varam saprast,
ka Zinību komisijas iesākto ortogrāfijas reformu ir izvedusi

līdz galam Izglītības ministrija, nevis vairs Zinību komisija.
Ja nu Zinību komisija no saviem plašajiem un vispusīgajiem

uzdevumiem sākumā, ir beidzot pārgājusi uz vairāk ierobežotu

darbību blakus daudz citām zinātniskām biedrībām, tad tā ir

saprotama liecība par komisijas dabīgo attīstību. Tā arī viss

mūsu kultūras progress atkarājas vispirmā kārtā no darba dalī-

šanas. Šai 1925 gadā Zinību komisija atskatās jau uz piecdes I-

mit gadu pagātni — neskaitot tur klāt vēl sešus gadus sagata-
vošanās laika — kas latviešu vēsturē jau pats par sevi. ir rets

un svarīgs gadījums. To ievērojot, mēs varam palikt drošā

cerībā, ka Zinību komisijai netrūks spēku, turpinot savu svē-

tīgo darbu tautas labā, piedzīvot uz priekšu vēl daudz jubilejas.



Pārskats par jaunākiem rakstiem Latvijas
senātnes pētīšanā.

1923. gada vasaras sapulces atklāšanas runa no P. Šmita.

Pēc astoņu gadu pārtraukuma, atkal atjaunojot Zinību ko-

misijas vasaras sapulces, mums varbūt vajadzētu iesākt mūsu

darbus ar kādu plašāku sajūsmas runu. Bet nebūdamsne dzejnieks,
ne arators, es tomēr labāk gribētu atturēties no jūtu valodas

un pāriet tūliņ tieši uz savu priekšmetu, t i. pārskatu par jau-
nākiem rakstiem Latvijas senatnes pētīšanā. Var būt, ka mūsu

praktiskajos laikos dzejiskā sajūsma arī vairs nav tik vajadzīga
kā senāk, jo arī mūsu pazīstamais dzejnieks E. Veidenbaums

saka:

~Ir beidzies liras laikmets svēts,
Pēc maizes tagad cilvēks brēc."

Ja visi brēc pēc maizes, tad prasīsim arī mēs maizi, jo ci-

tādi mēs beigās varam palikt bešā, un stāsimies tūliņ pie sava

uzdevuma.

lesāksim ar mūsu dārgāko mantu, t. i. mūsu valodu. Pēc

rakstu liecībām mūsu valodas vēsturi var iedalīt trijos spilgtos

periodos jeb laikmetos. Pirmais laikmets, kuru var apzīmēt par

chaosa periodu, turpinās apaļu gadu simteni, iesākot ar 1585.

gadu, kad tika iespiesta pirmā latviešu grāmata, un beidzot ar

1685. gadu, kad iesākas jauns virziens latviešu rakstos. Pirmajā
laikmetā latviešu grāmatas tika rakstītas bez ortogrāfijas, bez

gramatikas un pat bez pietiekošas vārdu zināšanas. Labākam

tā laika rakstniekam Q. Mancēlijam pat tāds vienkāršs vārds

kā ~dzelons", ir darījis radzes. Pirmā sprediķī viņš raksta:

~Nāve, kur ir tavs spieķis?" otrā: „Nāve, kur ir tavs šķēps?"
un tikai viņa sprediķu grāmatas trešā daļā mēs sastopam pa-

reizu tulkojumu: „Nāve, kur ir tavs dzelons?" Cik maz G.

Mancēlijs ir interesējies par vārdu gramatisku sakaru teikumā,
to liecina šāds viņa izteikums: „Tiem jūrī būdami", kas, kā

liekas, ir samaiisījums no: ~Tiem jūrā esot" un: „Tie jūrā bū-

dami". Svarīgākā fleksijas galotne tanīs laikos bija c, p. p.:
labe, gāje, gaide, Rīge. Vienu pašu vardu „un" esmu pie Man-

cēlija atzīmējis sešās dažādās rakstībās: und, unnd, vnd, vund,

vnde, unn. Šīs grāmatas jau arī tika sarakstītas vācu mācītāju

vajadzībām, nevis pašiem latviešiem ko lasīt. Pazīstamais lat-

viešu gramatikas autors H. Ādolfi raksta par tiem laikiem,» ka
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paši latvieši mācoties labāki vāciski, ka latviski lasīt (lieber
Teutsch, als Unteutsch lesen lernen).

No šā perioda pēdējā laikā ir mums nākuši pazīstami vairāk

līdz šim nezināmi rokraksti. Pirmā vietā še minēsim Rīgas

audēju biedrības statūtus no 1625. gada. Tad ap 17. gadu

simteņa vidu ir sacerēta kāda latviešu gramatika, kas bijusi
Kurzemes hercoga bibliotēkā un vēlāku pārvesta uz Pēterpils

publisko bibliotēku. Kāds Bārtas mācītājs Jānis Langijs, dzi-

mis 1630. gadā, ir sastādījis kādu latviešu vācu vārdnīcu (Let-
tisch-Deutsches Lexicon), kas laikam ir uzrakstīta 1685. g. Pie

šās vārdnīcas ir piesprausta arī maza gramatika. Ap to pašu
laiku ir sarakstīta vēl kāda cita, lielāka vārdnīca, kurā materiāli

ir ņemti no G. Mancēliļja ~Lettus", no minētās Jāņa Langija
vārdnīcas un vēl kāda trešā avota, kas mums līdz šim nav pa-
zīstams. Šī vārdnīca ir uzglabājusies Jelgavā- un par viņas au-

toru var vērot pazīstamo G. Dreseli. Lai nu gan kļūdainās va-

lodas un rakstības dēļ šām grāmatām nav lielas nozīmes lat-

viešu valodas fonētikas un gramatikas pētīšanā, tomēr valodas

vēsturē viņām paliek ievērojama loma.

Otru periodu latviešu rakstniecībā var nosaukt varbūt par

garīdzniecības ziedu laikmetu, kas iesākas ar 1685. gadu un

turpinās līdz deviņpadsmitā gadusimteņa beigām. 1685. gadā
nāk klajā H. Adolfija latviešu valodas gramatika (Anleitung
zur Lettischen Sprache), kur mēs jau redzam pašā valodā no-

vērotu likumību un rakstībā noteiktu kārtību. H. Adolfijs jau
pats ir diezgan labi pratis latviešu valodu un bez tam vēl izlie-

tojis nesen mirušā Chr. Fūrekera piezīmes par latviešu dekli-

nācijām un konjugācijām. Līdz ar jauno virzienu teorijā parā-

dījās arī jauni garīgi raksti ar pareizāku valodu un noteiktu

rakstību. Tai pašā 1685. gadā tika nodota iespiešanai E. Glūka

bībeles jaunā derība. Nākošā, 1686. gadā, parādījās jauna
dziesmu un lūgšanu grāmata ar Chr. Fūrekera priekšzīmīgām
dziesmām. Arī par vārdu trūkumu rakstītājiem vairs nebija daudz

jāraizējas, jo bija jau sastādītas vairāk vārdnīciņas. Bez jau
aizrādītajām pieminēsim vēl G. Elgera vārdnīcu (Dictionarium
Polono-Latino-Lottavicum, Vilnae 1683).

Pirmajā laikmetā, kā jau minēts, grāmatu lasītāju starp lat-

viešiem tikpat kā nemaz nebija; bet tagad, pateicoties pareizā-
kai rakstu valodai un noteiktai rakstībai un sevišķi vēl nedau-

dzām latviešu skolām, arī paši latvieši sāka lasīt savas grāma-
tas. Pat tautas masas, kas nemaz nemācījās lasīt, sāka saprast
Dievkalpošanu baznīcā un dziedāt līdz pareizi sacerētās garīgās
dziesmas. Te mēs redzam lielu starpību starp pirmo un otru

laikmetu latviešu rakstniecībā. j

Pēc šādiem lieliem panākumiem šā perioda pašā sākumā

gandrīz divsimtu gadu laikā mēs vairs neredzam nekādu ievē-

rojamu progresu. Kad 1761. gadā parādās G. F. Stendera gra-
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matika, tad tā ir gan lielāka par H. Adolfija gramatiku, bet

pareizības ziņā nav daudz pārāka par pēdējo. To pašu var sa-

cīt par Jēkaba Langes un G. F. Stendera vārdnīcām, ja tās sa-

līdzinām ar augšā minētiem leksikoniem. Vēl mazāks progress

ir novērojams valodas ziņā, ja mēs salīdzinām E. Glūka un Chr.

Fūrekera rakstus ar 18. gadu simtenī izdotām latviešu grā-i
mātām.

1872. gadā iznāk biskapa K. Chr. Ulmaņa latviešu vācu vārd-

nīca (Lettisches W6rterbuch), kas, salīdzinot ar Stendera vārd-

nīcu, ir bez šaubām solis uz priekšu, bet šis solis, kas sperts

gandrīz pēc simtu gadiem, nav tomēr visai liels. Lielāka stārpība

gan mums krīt acīs, ja mēs A. Bīlenšteina pazīstamās grama-

tikas nostādām blakus Stendera valodas mācībai, bet arī A. Bī-

lenšteins nestāv sava laika zinātnes augstumā. A. Šleichera leišu

gramatika (Handbuch der litauischen Sprache, 1856—57) iznāca

agrāki par A. Bīlenšteina latviešu gramatiku (Die lettische

Sprache, 1863—64) un tomēr tā stāv pārāki par pēdējo. Turklāt

A. Šleichers bija Lietavā svešnieks, bet A. Bīlenšteins' bija dzimis

un audzis Latvijā-
Trešais jeb tautiskais laikmets iesākas latviešu rakstniecībā

19. gadu simteņa otrā pusē, kad vācu darbiniļeku vietā iestājas

pašu latviešu rakstnieki un valodas pētīšana pāriet no mācītā-

jiem uz īstiem valodniekiem. Šī pāreja turpinās par gadu des-

mitiem, kādēļ še nevar uzstādīt ne noteiktu laika robežu, ne

viegli redzamu valodas starpību. Daži no vēlākiem vācu mācī-

tājiem raksta tekošā latviešu valodā, kamēr pifrmie latviešu

rakstnieki stāv vēl zem ģermānismu jūga. Vispārīgi ņemot, ir

tomēr liela starpība starp abiem virzieniem rakstniecībā. Vācu

rakstnieki, būdami gandrīz tikai mācītāji, turās vairāk pie vecās

garīgo rakstu valodas un izvairās no jauninājumiem; latviešu

rakstnieki turpretī grijb rakstīt tautas valodā un bieži lieto vi-

sādus jaunvārdus. Pēc satura mācītāji gādā vairāk par garīgiem
rakstiem un skolas grāmatām, kamēr rakstnieki turās parasti pie
belletristikas un publicistikas.

Visvairāk atšķiras otrs laikmets no trešā pašā valodas pētī-
šanā. Tas arī ir pats par sevi saprotams, ka paštautiešu valod-

nieki labāki saprata savu valodu, nekā cittautiešu nevalodnieki.

Pirmie latviešu valodnieki, kā: K. Biezbārdis, J. Lautenbachs,

J. Velmē, G. Freibergs, J. Kauliņš, J. Sirmais un citi, bija tikai

kā ceļa sataisītāji K. Mūlenbacham, kas visu savu mūžu ir

nodarbojies ar latviešu valodas pētīšanu. Šo darbu tagad tur-

pina profesors J. Endzelīns, kas vēl vairāk ir iedziļinājies va-

lodas zinātnē nekā K. Mūlenbachs. Abi pēdējie valodnieki tad

nu arī kādu trīsdesmit gadu laikā ir vairāk virzījuši latviešu

valodas pētīšanu uz priekšu nekā vācu mācītāji divi simtu gadu

laikā, sākot no 1685. gadā. K. Mūlenbacha vārdnīca ir nevien

desmit reiz lielāka par biskapa Ulmaņa vārdnīcu, bet arī ne-
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salīdzināmi labāki apstrādāta, lai arī pēdējā nebūt nav nopeļama.
Gluži tāpat profesora J. Endzelīna latviešu gramatika (Lettische
Grammatik, 1922) paceļas par A. Bīlenšteina ~Die lettiļsche

Sprache", lai arī pēdējā bija izpelnījusies augstu Pēterpils aka-

dēmijas godalgu. Šo abu filologu darbi tad nu arī ir piešķīruši
latviešu valodai pavisam citādu nozīmi valodniecības laukā vis-

pārīgi. Vēl 1910. gadā profesors Dr. R. Trautmanis rakstīja
savā grāmatā ~Die altpreussischen Sprachdenkmāler", ka ~latv-
iešu valoda liekoties būt, vispārīgi ņemot, tikai leišu valoda

somu mutē." Tagad latviešu valoda ir cienīgi nostādīta leišu va-

lodai blakus, un tādi spriedumi, kā augšējais, laikam gan vairs

neatkārtosies.

Ja nu latviešu valoda tik maz tika ievērota salīdzināmā va-

lodniecībā, tad tur nav vainojami tikai nepilnīgie pētījumi, bet

arī mūsu trūcīgā ortogrāfija. Pirmkārt mūsu vecajā ortogrāfijā
ir daudz tādu burtu, kādu nav nevienā ārzemes tipografijāj.
Otrkārt mūsu veco rakstu nevar izlasīt neviens latviešu va-

lodas nepratējs. Treškārt vecajā rakstībā ir mums gan trejādas

garuma zīmes, bet ar tām netiek vis apzīmēti trejādi patskaņu
garumi. Turpretī daudz garumi tur pavisam netiek apzīmēti. Par

to mums arī nav jābrīnās, jo mūsu vecā rakstība nav ne vē-

sturiska, ne arī zinātniska ortogrāfija. Vēl augšā minētais H.

Adolfijs raksta, ka latviešu grāmatas tiek izdotas pirmā kārtā

vācu garidzniecības vajadzībām. Jēkābs Lange raksta 1777. gadā
savas vārdnīcas priekšvārdos, ka varot palikt pie bībeles rak-

stības, kamēr vēl neesot pacēlusies latviešu izglītība, lai gan

pašā vārdnīcā (127. 1. p.) viņš atzīstas, ka burts „h" tur esot

ielikts ~latvietim par mūžīgām mokām". Tādēļ arī latviešu va-

lodnieki turēja par savu pirmo uzdevumu atsvabināties no šās

pagaidu rakstības un nodibināt valodniecības prasībām piemē-
rotu ortogrāfiju. No šās zinātniskās ortogrāfijas tad arī ir attī-

stījusies mūsu . jaunā praktiskā rakstība.

No valodniecības pāriesim uz vēsturi, kur mēs arī varam

atzīmēt vairāk ievērojamus pētījumus. Agrāk valdīja pie zināt-

niekiem tādi uzskati, ka latvieši savu senlaiku kultūru esot aiz-

ņēmušies nevien no dienvidiem un rietumiem, bet arī no zie-

meļiem. Metālu apstrādāšanas māksla esot ļoti augstu stāvē-

jusi pie senajiem somiem, kādēļ arī viņu tuvākie radinieki igauņi
un lībieši esot šai ziņā turāmi daudz pārāki par senajiem lat-

viešiem. Šāda kultūras gaita esot viegli saprotama tai ziņā,
ka Somijā jau ap Kristus laikiem esot bijušas skandināviešu

kolonijas, kādas neesot domājamas bez samērā diezgan aug-
stas metāla kultūras. Jaunākie pētījumi šai jautājumā ir devuši

pavisam pretējus rezultātus. Vispirms zinātnieki jau liekas būt

vienojušies tajos uzskatos, ka somi priekš Kristus laikiem vēl

nemaz nav dzīvojuši tagadējā Somijā. Tāļāk ir pierādīts, ka

pat vēl vikingu laikos (līdz 11. gadus simteņa vidum pēc Kr.)
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Somijā nav bijis nekādu skandināviešu koloniju. Beidzot somu

archaiologi aizrāda, ka metāla kultūra esot nākusi no dienvidiem

uz ziemeļiem un vecākās metāla lietas Somijā liekoties būt nā-

kušas no Baltijas.
Par seniem latviešiem tika arī spriests, ka priekš Kristus lai-

kiem viņi vēl esot dzīvojuši akmeņa laikmetā. Kārtīgi zemi ap-

strādāt un lopus kopt viņi esot tikai vēl 12. un 13. gadu simtenī

mācījušies no pirmajiem vācu kolonistiem. Tā tad pat ap vidus

laiku vidu latvieši vēl būtu bijuši primitīvi mednieki un zvej-
nieki. Bet nu latvieši ir taču indoeiropiešu cilts, kas savu pirmo
kultūru ir mantojusi no indoeiropiešu pirmtautas. Ja nu zināt-

nieki pieņem, ka šī pirmtauta ir pazinusi jau vienu metālu, tad

šīs tautas pēcnācēji gan nebūs kritusi atpakaļ akmeņa laikmeta

kultūrā. Senie iindoeiropieši ir turējuši suņus, govis, aitas, kazas

un varbūt arī zirgus un cūkas. Visus šos mājas lopus bez šau-

bām ir mantojuši arī senie balti, no kuriem, kā zināms!, ir cēlu-

šies latvieši. Ja nu arī ne visa minētā pirmtauta, tad vismaz

viņas astoņas nozares Eiropā ir nodarbojušās arī ar zemkopību
un audzējušas savos laukos sūru, miežus, kviešus un linus-

Senie balti pkder pie šīm Eiropas nozarēm un nekādā ziņā
nav izslēdzami no šīs zemkopju saimniecības. Šādu faktu dēļ
vien mums jau ir jāatsakās no augšā minētām vecām hipotēzēm

par latviešu senatni.

Par seniem baltiem gan mums vēl nav nekādu neapšaubāmu
senatnes rakstu, tomēr zinātnieki arvien vairāk piegriežas tām

domām, ka Tacita aisti ir bijuši senie balti. Šie aisti, kā zi-

nāms, ir bijuši zemkopji. Šīm domām par labu runā arī bagātā

zemkopības terminoloģija, kāda ir sastopama visās trijās baltu

nozares valodās. Valodniecība lieciļna, ka baltu pirmtauta ir

pazinusi arī sienu un sēk v, ar ko viņa ir ēdinājusi savus

lopus. Tāds pats vārds ir arī atāls, ko gan laikam ievēroja
tikai ar sirpi nogrieztas jeb nopļautas zāles vietā. Ar sienu un

sēku ēdina lopus tikai zemkopju tautas, nekad nomadi, kādēļ
minētie vārdi dod diezgan skaidru liecību par seno baltu no-

darbošanos. Izņemot suni, govi, aitu un kazu, senie balti, sprie-
žot pēc valodas, ir turējuši arī zirgus un cūkas. Mājas cūkas atkal

nekur neaudzē nomadu tautas, bet gan vienīgi zemkopji. Visi

šie fakti ir savā starpā sakarīgi, cits citu apstiprinādami, kādēļ

par seno baltu zemkopību mums gan vairs nebūs jāšaubāsl-

Ja senie balti baroja lopus ar sienu un sēku, un turklāt tik

plašā apmērā, ka pat izmantotās zāles atālam vēl bija sava no-

zīme saimniecībā, tad šāda pļaušana gan varēja notikt tikai

ar metāla sirpi, nevis ar kādiem akmeņa ieročiem. Pēc valodas

faktiem mēs redzam tālāku, ka senie balti ir pazinuši un pratuši

pareizi izšķirt piecus metālus: varu, alvu, dzelzi, sudrabu un

zeltu. Tauta, kas tik labi pazinusi dažādus metālus un lietojusi
arī metāla ieročus, nevar būt dzīvojusi akmeņa laikmetā, kādu,
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kā jau minēts, nevaram ari pielaist pie indoeiropiešu pirmtautas

pēcnācējiem. Varam jau iedomāties, ka metāli pie seniem bal-

tiem bija reti un dārgi, kā arī Tacits raksta par augšā minētiem

aistiem, bet tādēļ vien jau nevaram runāt par kādu akmeņa
laikmetu pie baltiem, ko vēl nesen turēja it kā par pierādītu
faktu.

Valodas liecības par baltu senatni var saskaņot arī ar ar-

chaioloģijas datiem. Jau akmeņa laikmetā, trešā gadu tūkstotī

priekš Kristus, Baltijā un viņas apkārtnē var vērot divus kul-

tūras apgabalus. Dienvidus apgabals apņem Kurzemi, Smo-

ļenskas un Tveras guberņu; ziemeļu apgabals pastāv no

Vidzemes, Igaunijas, dienvidus Somijas, Oloņecas un Nov-

gorodas guberņas. Jādomā, ka Šī starpība ir radusies

no dažādām tautām, kas šos apgabalus ir apdzīvojušas.
Vai ziemeļu apgabalā tanīs laikos jau būtu ienākuši somu-ūgru

senci, kamēr dienvidus apgabalā dzīvotu kāda indoeiropiešu cilts,

par to vēl ir jāšaubās. Svarīgs še mums ir tas fakts, ka Dau-

gavas apkārtne jau toreiz noderējusi par robežu starp diviem

kultūras apgabaliem. Bronzas laikmetā, kas sniedzas līdz pirmā

gadu tūkstoša vidum priekš Kr., no Baltijas zemēm ir vēl ļoti
maz archailoģijas atradumu. Bronzas lietas tanī laikā nonāku-

šas uz Baltiju no Prūsijas, kur toreiz varbūt jau dzīvoja senie

balti. Balti bez šaubām dzīvoja no turienes arī labi tālu uz

austrumiem, sevišķi ap Nemuna upi. Bet kad īsti seno sāmu

•ciltis nonākušas Igaunijā un Vidzemē, nav vēl izzināts. Nav

šaubu, ka viņi tur bija jau pašā pirmā gadu simtenī pēc Kri-

stus, kad viņi no turienes sāka pārceļot arī uz Somiju. Varētu

būt, ka priekš-Kristus laikā arī baltu ciltis būtu nonākušas ta-

gadējā Kurzemē. Pēc Kristus laikiem archaiologi jau vēro lat-

viešu senčus dienvidu Vidzemē, no kurienes tie arvien

uz priekšu, kamēr baltu un sāmu robeža nr~dibinās starp Val-

mieru un Cēsim. Turpretī no 9. gadu si.iueņa sākot, līdz šim

latviešu un igauņu robeža vairs neesot ievērojami mainījusies.
Te mums tomēr vēl paliek drusku šaubas, vai kultūras cikla ro-

bežas pilnīgi sedzas ar tautu robežām.

Balti bez šaubām ir bijuši savu tuvāko radu slavu kaimiņi,

pie kam pēc valodas liecībām var vērot, ka balti dzīvojuši uz

ziemeļiem, slāvi uz dienvidiem. Slavu valodās ir sastopami veci

un kopēji senāko dienvidus augu: zirņu, pupu, lēcu un efeja
nosaukumi. Baltu valodās efejām pavisam trūkst sava vārda,
bet zirņi, pupas un laikam arī lēcas še nonāk tikai pēc Kristus

laikiem, kad prūši jau bija atšķīrušies no leišu-latviešu tautas.

'Novirzīdamies laikam vairāk uz ziemeļiem, balti arī atmet dien-

vidus labības sūras (Hirse, krievu npoco) kopšanu, kādēļ( laikam

arī aizmirst šās labības veco vārdu. Turpretī slāvi, dzīvodami

uz dienvidiem, ir seno skitu kaimiņi, no kuriem viņi aizņemas
vairāk vārdu. Senie slāvi, kā vērojams, ir dzīvojuši sevišķi ap
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Dņepras upes vidieņu, kamēr balti ir ieņēmuši Nemuna upes
baseinu. Ari tagadējo baltkrievu zeme liekas būt senāka baltu

cilšu teritorija, kā liecina sevišķi turienes upju vārdi.

Latvieši būs iznākuši sevišķi no tā apgabala starp Viļņu un

Minsku, kā aizrāda daži vietu vārdi. No turienes latvieši laikam

arī bus pārnesuši Gaujas un Vijas nosaukumus. Ar to tomēr

nav sacīts, ka latvieši visā visumā būtu iznākuši no turienes,
un ka agrāko dzīves vietu viņi būtu atstājuši tukšu. Šādu ku-

stību varam iedomāties tikai par gadu simteņiem, dažām ciltim

izjūkot, dažām atkal ceļoties no jauna.
Kad īsti iesākusies baltu pirmtautas šķiršanās prūšos, leišos

un latviešos, par to mūsu agrākos rakstos valda liela domu

starpība. Runājot par latviešu mitoloģiju, mūsu rakstnieki do-

māja, ka vēl trīspadsmitā gadu simtenī prūši, leiši un latvieši

runājuši tikai vienas pašas valodas dialektus. Turpretī leišu va-

lodnieks K. Jaunis ir pārliecināts, ka jau priekš Kristus dzimša-

nas prūši, leiši un latvieši bijušas šķirtas tautas. Stingri zināt-

niskos rakstos šis jautājums atkal nemaz netika cilāts. No tā

vien jau var redzēt, ka šādas lietas nav tik viegli izšķiramas.
Fakts ir tikai tas, ka 13. gadu simtenī pēc Kristus latvieši jau

bija šķīrušies no leišiem, kamēr prūši jau senāk bija atdalījušies
no leišu-latviešu pirmtautas.

Runājot par laikiem priekš pāra tūkstoš gadiem, zinātnieki

daudzina tikai romiešus, ķeltus, ģermāņus, slāvus, baltus un

citas indoeiropiešu saimes nozares. Pavisam šajos laikos nepie-,
min itāliešus, īrus, vāciešus un krievus, kādēļ gan arī kādas

latviešu tautas toreiz vēl nebūs biļjis. Visas minētās nozares

gan bija dalījušās izloksnēs, no kuru vienojumiem un dalīju-
miem ir attīstījušās tagadējās valodas. Vislabāki mums gan
laikam ir pazīstama romāņu valodu vēsture, bet tomēr zināt-

nieki nerunā Cēzara laikos par kādu franču izloksni latīņu va-

lodā. Ja tad nu mēs tai pašā laikā varētu jau note:(<t latvieši
valodu baltu nozarē, tad mēs būtu romānistiem jau garām aiz-

steigušies. Ar tādu progresu baltu senātnes pētīšanā mēs gan
vēl nevaram lepoties.

Tās kultūras mantas, ko senie balti var būt ieguvuši pirmā

gadu tūkstoša otrā pusē priekš Kristus, visas trīs tautas ir no-

saukušas ar vienādiem vārdiem. No tādām varam minēt dzelzi,
rokas dzirnavas un kaņepes. Pie tām varētu pieskaitīt arī alu un

plienu (tēraudu), ja tie nebūtu vēlāki aizņēmumi. Turpretī tā-

das lietas, kas nonākušas pie baltiļem pirmos gadu simteņos

pēc Kristus, kā: vistas, zirņus, pupas un lēcas, prūši jau no-

sauc savādi nekā leiši un latvieši. No tā nu redzam, ka priekš
Kristus laikiem baltu ciltis ir vēl turējušās cieši kopā, bet pēc
tam prūši jau ir atšķīrušies.

Tie baltu valodu vārdi, kas ir pārgājuši somu valodās, nedod

mums nekādu drošu liecību par baltu valodu dalīšanos. Dāņu
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profesors V. Tomsens ir pierādījis, ka daži baltu elementi somu

valodās ir vecāki par ģermāņu elementiem, un tā tad ir aiz-

ņemti jau priekš Kristus laikiem, kad senie sārni varbūt vēl nemaz

nebija nonākuši Baltijas robežās. Šāds aizrādījums tomēr vēl

nebūt nenozīmē, ka baltu vārdi nebūtu arī vēl vēlāku aizņemti!.
Somu profesors E. N. Setālā domā, ka seno sāmu pāriešana
no Baltijas uz tagadējo Somiju turpinājusies pirmos Četrus gadu

simteņus pēc Kristus. Pēc šādiem aizrādījumiem K. Jaunis ir

tūliņ pārliecināts, ka ar ceturto gadu simteni pēc Kristus ir

izbeigusies baltu vārdu ieplūšana somu valodās. Šā varbūt vēl

varētu spriest, ja piektā gadu simtenī somu valoda jau būtu

galīgi šķīrusies no igauņu valodas, bet tā gan laikam nedomā

neviens valodnieks. Archaiologi ir pierādījuši, ka Četru, piecu

gadu tūkstošu laikā Baltija ir pastāvīgi atradusies sakarā ar Prū-

siju dienvidos un Somiju ziemeļos. Lietas taču nepārceļoja no

zemes uz zemi bez cidvēkiem, un cilvēki satiekoties neiztika bez

sarunāšanās. Tā tad arī vārdu aizņemšanās iespējamība ir še

vienādi pastāvējusi, lai arī vienā laikmetā tā varēja būt lielāka,
otrā mazāka. No 5. līdz 9. gadu simtenim pēc archaiologu do-

mām baltu iespaids uz sāmitem Igaunijā esot bijis tik liels,
ka kādu laiku balti būšot laikam pat valdījuši pār sāmiem.

Apskatīsim arī, kā K. Jaunis griļb pierādīt savas domas.

Somu vārds juutas, velns, esot aizņemts no latgaliešu jūda,

joda. Tā tad jau ceturtā gadu simtenī pēc Kristus, kad šijs

vārds varētu būt pārgājis sāmu valodā, esot bijusi starpība starp
vidēniešu un latgaliešu izloksni. Vai nu somu juutas ir cēlies

no latviešu joda jeb ~melnā vīra", kas gan laikam stāvēs sa-

karā ar kristīgas ticības velnu, vai no Jūdāsa, vai arī no abiem

kopā, tas vēl nemaz nav izšķirts jautājums. Jodu arī nevaram

turēt par latgaliešu vārdu, jo cik man zināms, tāda nepazīst ne

vidzemnieki, ne latgalieši. Nepavisam arī nav pierādīts, ka šāds

viduslaiku mītu jēdziens pie latviešiem jau priekš ceturtā gadu

simteņa būtu bijis pazīstams. Ar tīri teorētiskām hipotēzēm

par fonētiku mēs nekādā ziņā nevaram izšķirt svarīgus jautā-
jumus par vēsturi un mitoloģiju.

Kamēr par prūšu atšķiršanos no leišu-latviešu pirmtautas
mums ir tomēr kādi pieturas punkti, tikmēr leišu un latviešu

dalīšanos varam , vērot tikai pēc vispārējas vēstures. Tas laikam

būs noticis no 5. līdz 9. gadu simtenim, kad leišu-latviešu ciltis,
kā jau augšā minēts, sāk ieņemt sāmu zemes. Taiļsni Vidzemē

zem sāmu cilšu iespaida gan laikam būs atdalījusies latviešu

valoda no leišu valodas.

Lai arī mums trūkst rakstu liecības par baltu

tomēr mēs redzējām, ka, salīdzinot valodniecības, archaioloģijas
un etnogrāfijas ziņas, mēs arvien vairāk, kā liekas, esam tu-

vojušies patiesībai. Pretrunas sāk pamazām izzust un to vietā

rodas saskaņa ar tālākas apkārtnes aizvēsturi.

2*
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Ar devito gadu simteni pēc Kristus mēs sākam jau tu-

voties vēstures laikiem, kur mums rodas arvien vairāk rakstu

ziņas par baltu tautām, kamēr trīspadsmitā gadu simteņa chro-

nikas galīgi nodibina vēsturisko laikmetu Baltijā. Šie laiki ir

jau daudz vairāk izpētīti, kādēļ šeit par tādām pārmaiņām jau-
nākos pētījumos gan nevarēsim runāt kā attiecībā uz aizvēsturi.

Bet arī šeit ir celti gaismā daudz senlaiku kam ir liela

nozīme latviešu vēstures pētīšanā. Pirmā vietfā še ir jāmin
H. fon Brūninga un N. Buša izdotie muižu dokumenti (Livlān-
dische Gūterurkunden). Drīzumā varēsim gaidīt arī jaunu iz-

devumu no tā sauktās Indriķa chronikas, kas, kā zināms, ir

pirmais plašākais raksts par Baltiju. Pie mums diemžēl ir iz-

platījies tikai 1853. gada iespiedums (Scriptores rerum Livoni-

carum), kas ir ņemts no samērā jauna un ļoti kļūdaina rokraksta.

Izrādās, ka mūsu rakstos daudzinātais Imanta ir bijis pa-

tiesībā Imants un Antiņ es pils vietā ir bijusi Autines

pils. Arī daži jaunāku laiku notikumi nav vēl pietiekoši apgais-
moti mūsu rakstos. Tā par piemēru archīvos ir atrastas jaunas
ziņas par zemnieku kustībām 19. gadu simtenī.

No vēstures pāriesim uz mitoloģiju. Latviešu mītologam ir

no svara divi svarīgi avoti. Pirmā vietā še ir jānostāda V. Man-

hardta sakrātās rakstu ziņas par baltu tautu ticības lietām, šis

raksts atrodas vecās latviešu Draugu biedrības bibliotēkā, un

cerēsim, ka tas ar laiku tiks iespiests, varbūt vēl jaunā pārstrā-

dājumā. Ne mazāk svarīgs ir plašs māņu un ierašu krājums,
kur atkal varēs bieži vien redzēt atliekas no seno latviešu mi-

toloģijas. Tomēr ari tautas dziesmas ir mums jau devušas ba-

gātus materiālus par latviešu dzīvi un ticību, ka mitoloģijas

pētīšana var iesākties arī jau tagad.
Mūsu dienu mītu pētītājam ir jāskatās citādi uz mitolo-

ģijas materiāliem, nekā to darīja mūsu agrāko laiku rakstnieki.

Nevis tikai no veciem rakstiem smeltie un parasti nedrošie dievu

nosaukumi ir mums jāliek mitoloģijas pamatos, bet gan pati
tautas ticība par dieviem, par dabu un par paša cilvēka dzīvi.

Senāk par vecām un bagātām daudzinātās ziņas par Romovi

un viņas dieviem mūsu dienu zinātnieka acīs izrādās nedrošas,
mazvērtīgas un niecīgas. Turpretī drošā mitoloģija pie mums

ir nevien veca, bet arī bagāta.
Latvieši vēl nav aizmirsuši seno indoeiropiešu debessdievu

jeb ~Debesstēvu", kas nav ņemts no garīgiem rakstiem un

nav arī savienojams ar Pērkonu- Saule un Mēness mūsu mito-

loģijā ir kā kāds nesaticīgs laulāts pārs, tāpat kā Debesstēvs

ar Zemesmāti, kas pieder pie visvecākiem cilvēces mītiem.

Tautas dziesmu Dieva dēli ir tie paši, kas grieķu dioskūri un

indiešu ašvinavi. Turpretī Saules meitas pilnīgi saskan ar in-

diešu sūro-duhitām un varbūt arī grieķu hēliadēm- Trīs likteņa
dievības: Laima, Dēkla un Kārta atgādina grieķu trīs moiras un
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romiešu trīs likteņus (tria fata). Ja nu šīs mūsu trīs likteņa
dievības nav vēl dalījušās noteiktos amatos, tad tā taifeni ir

liecība par mīta lielo vecumu. Ļoti, populāras mūsu tautas

dziesmās ir debess kāzas, kur līgava allaž ir Saules meita, kamēr

precinieku lomu spēlē Auseklis, Mēness, Pērkons un citas die-

vības. Šis kāzu mīts atkal ir mantots no indoeiropiešu pirm-
tautas. Ļoti daudz vecus un primitīvus mītus mēs sastopam
mūsu tradicijās par nāvi, par dvēseļu kultu, par zvēru un koku

kultu v. t. p. Latvieši ir vienīgā indoeiropiešu tauta, kas uz-

glabāju .i līdz mūsu dienām vēl tik daudz atmiņu no senās indo-

eiropiešu ticības. Kamēr valodnieki varbūt arvien vēl vairāk

interēsies par leišu valodu, tikmēr mītologi atradīs daudz

vairāk materiālu latviešu tradicijās.
Daudz grūtāk, kā par valodu, vēsturi un mitoloģiju, ir mums

runāt par latviešu literatūru. Mūsu literatūra ir plašāki attīstījusies
tikai pēdējā laikā, un lielākā daļa mūsu rakstnieku vēl tagad
dzīvo un turpina savu darbu. Bet nu laika biedri nekad nav

bezpartejiski spriedēji par sava laika darbiniekiem. Modes rakst-

nieki un partiju darbinieki arvien prot ieņemt pirmās vietas, tur-

pretī apdāvināti dzejnieki, kas stāv pārāki par modi un šaurām

partiju interesēm, top parasti maz cienīti un nereti pat vajāti.
Latviešu rakstniecībā šie apstākļi liekas būt pat vēl nelabvēlī-

gāki. Mums ir ļoti maz tādu kritiķu un literatūras vēsturnieku,
kas ir sekojuši mūsu rakstniecībai un devuši par jaunākiem rak-

stiem savus pārspriedumus no dažādiem viedokļiem. Filologa
mums pat laikam vēl nav neviena, kas būtu taisni specializējies
literatūrā un ieguvis arī kādu mācītu grādu šai arodā- Tā tad

ir grūti noteikt, kas pie mums būtu vispārīgi atzīti un apdāvināti
rakstnieki. Tādēļ arī rakstnieku novērtēšanā bieži vien lieto

par mērauklu vācu valodā tulkotos rakstus un dažas atsauksmes

ārzemju žurnālos un laikrakstos. Bet nu par tulkojumiem ir

parasti gādājuši paši latvieši, kādēļ rakstu izvēle gan nebūs no-

tikusi pēc cittautiešu sprieduma. Nav arī sagaidāms, ka no

mazas tautas rakstniecības pirmos tulkotos rakstus ārzemju kri-

tika uzņemtu ar sevišķu stingrību. Pat ja būtu tulkotas Nere-

dzīgā Indriķa, Ruģēna un Lapas Mārtiņa dziesmas, arī tās būtu

atradušas labvēlīgus kritiķus. Visu to ievērojot, es arī negribētu
dot kādu spriedumu par latviešu rakstniecību vispārīgi.

Ja nu mums arī trūkst vispusīgu zinātniļsku pētījumu par

mūsu laiku rakstniekiem, tas tomēr nenozīmē, ka mēs tad nevarētu

spriest arī par literatūras pasniegšanu skolā- Par rakstniecības

mācīšanu skolā ir tiesība līdzrunāt katram vecākam cilvēkam, kas

tikai interesējas par kārtīgu un godīgu jaunatnes audzināšanu.

Par trūkumiem mūsu jaunatnes audzināšanā jau tik daudzi ir rak-

stīts un runāts, ka tos gan vairs nevarēsim ne noliegt, ne no-

klusēt. Tāpat nevarēsim apgalvot, ka mūsu rakstniecības pro-

grama pilnīgi saskanētu ar visu citu tautu skolas programām,
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un ka še nu mums vairs nekas nebūtu labojams, nekas ne-

būtu grozāms.

Jau vienkāršais jautājums, kas īsti ir pati literatūra, netiek

visās zemes gluži vienādi saprasts. Krievu paidagoģi un zināt-

nieki, cik man zināms, pieskaita pie īstās literatūras parasti
tikai dzejas ražojumus. Ķīniešu literatūra turpretī pastāv no

dažādiem rakstiem, bet izņemot romānus, stāstus un drāmas.

Pat vienkārša loģika rāda, ka starp diviem šādiem ekstrēmiem

mums ir jāmeklē kāds vidus ceļš. Ja mēs grifbam piederēt pie
rietuma Eiropas kultūras1

,
tad arī mūsu ideāli nav jāmeklē ne

Krievijā, ne Ķīnā, bet gan pirmā kārtā Anglijā, kura pašulaik
ir stiprākā valsts Eiropā, stāvēdama vistālāku no iekšķēja sa-

brukuma. Taisni pie angļiem mēs arī sastopam augšā minēto

vērojamo vidus ceļu literatūras vēsturē. Angļiem gan ir ļoti
dažādas rakstniecības vēstures dažādām zinātnes prasībām, bet

skolniekiem tiek pasniegta vispārīga angļu literatūra plašākā
vārda nozīmē. Blakus dzejniekiem mēs atrodam angļu skolas lite-

ratūras vēsturē arī matemātiķi īzāku Ņūtonu, ekonomistu Ādamu

Smitu, filozofu Dāvidu Hjūmu, vēsturnieku Mekoli, politiķi lordu

Bīkensfildu, dabaspētītāju Čarlzu Darvinu un daudz citus līdzī-

gus zinātniekus. Šāda vispusīga literatūra rāda angļu skolnie-

kam bez šaubām plašākas izredzes dzīvē nekā vienpusīgā krievu

literatūra. Vai arī mums nebūtu jāatsakās no sabrukušās krievu

kārtības un jāmeklē paraugi Anglijā?
īstais skolas uzdevums ir mācīt jaunatnei tīru zinātni un

turēt to tālu no politikas, sevišķi no viņas ekstrēmiem. Tādēļ
arī nekur skolas grāmatās netiek daudzināti visjaunāko laiku

rakstnieki. Pirmkārt, kā jau augšā minēts, par mūsu dienu

rakstniekiem zinātne vēl nav devusi savus vispusīgos spriedu-

mus, kādēļ mēs arī vēl nevaram zināt, kādi rakstnieki paliks

mūsu literatūras vēsturē. Otrkārt rakstnieki parasti nestāv ārpus

politikas, ko taču nevar ievest skolā. Krievi, cik man zināms,
beidza savu skolas literatūru ar Ļ- Tolstoju, nemaz neminēdami

M. Gorkija un viņa laika biedru. Leišu skolās apskata rakstnie-

kus līdz 1905. gadam, lai gan tikai pēc tam vēl sāka uzplaukt
leišu literatūra. Pie mums turpretī M. Gorkija laika biedri pieder

jau pie vecākiem literatūras pārstāvjiem. Ir grūti iedomāties,
ka šāda literatūra jau piederētu pie tīras zinātnes un tiktu

mācīta gluži bez kādas politiskas. Labus rakstus, kas atbilst

paidagoģijas prasībām, var, zināms, lasīt skolā arī no visjau-
nākiem laikiem, bet tas vēl nenozīmē, ka tādēļ būtu tūliņ jā-
iztirzā paša rakstnieka dzimtas dzīve un viņa darbība politikā.

Bieži tiek runāts un rakstīts par pornogrāfiju mūsu rakstnie-

cībā, cik tā jaunatnei esot kaitīga; bet ne bez iemesla aizrāda

daži rakstnieki, ka pornogrāfijas mūsu literatūrā nemaz neesot-

Pirmais rakstnieka uzdevums taču esot kalpot dzejai, nevis ti-

kumības sludināšanai. Ja nu rietuma Eiropas rakstniecībā kai-
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luma kults ir ņēmis virsroku, tad viņš gluži dabīgi ir pārnācis
arī uz Latviju. Mēs nu gan bargi nosodām pornogrāfiju presē,

bet pret visjaunāko literatūru skolā mēs nesakām neviena vārda.

Tā tad skolnieki var visu lasīt, bet tikai pieauguši cilvēki būtu

jāsargā no pikantiem stāstiem un kailām bildēm. Šī cīņa gan

liekas iesākta pavisam nepareizā ceļā.
Būtu mums interesanti dzirdēt speciālistu ārstu un mācītu

paidagogu domas, vai miesīga kailuma kults rakstniecībā bēr-

niem patiešām ir kaitīgāks par cilvēka garīgā kailuma kultu.

Ja rakstnieks sīki jo sīki apraksta dažādus noziegumus, asas

politiskas cīņas, gara vājības, žūpību, morfinismu, azarta spē-

les un citas līdzīgas cilvēka kaislības, nenostādot pretī pienā-

cīgā samērā veselu, godīgu un mierīgu cilvēku dzīvi, tad šādi

raksti gan droši vien arī bojā bērna fantāziju, un varbūt ne

mazāk kā pornogrāfija. Šādas lietas mēs sastopam arī slavenos

dzejas rakstos, bet mums ir ļoti jāšaubās, vai šādi raksti būtu

arī skolās mācāmi. Pie tās pašas, sugas mums ir jāpieskaita
arī pesimistiski raksti, kas veicina pie jaunatnes izmisumu- Gan-

drīz visi jauni cilvēki, pārejot no bērnības pieaugušu cilvēku

stāvoklī, pārdzīvo lielākā' jeb mazākā mērā savu grūtsirdības
laiku, un ja nu šo grūtsirdību vēl pabalsta pesimistisku rakstu

lasīšana, tad jaunekļi nereti tiek novesti līdz izmisumam un

pat pašnāvībai. Še mums vēl nav jāaizmirst dažas vienpusīgas
rakstniecības vēstures grāmatas, kas drīzāk noder politiskai pro-

pagandai, hekā bērnu audzināšanai. Visu to ievērojot, izklau-

sās pavisam savādi, ka mēs apkarojam tikai pornogrāfiju presē,

pavisam nepieminot citus ļaunumus, kas, kopā ņemot, var būt

vēl kaitīgāku nekā pornogrāfija.
Ir mums arī jāšaubās, vai jaunāko rakstnieku biogrāfiju mā-

cīšana skolā nāk pašu rakstnieku cieņai par labu. Ļaudis labprāt
runā par savu laika biedru ļaunajām pusēm, kuras arī skolnie-

kiem nepaliek svešas. Diemžēl arī dzejnieku biogrāfijās par daudz

tiek uzsvērti viļņu trūkumi. Viens rakstnieks esot bijis liels

dzērājs, otrs ciniķis, trešajam bijuši sakari ar vieglprātīgām sie-

vietēm, ceturtajam bijušas venēriskas slimības v. t. pr. Visas

šādas biogrāfijas ir sarakstītas tik populārā valodā, ka ir sa-

sniedzamas ikkatram skolniekam. Turklāt tādi sīkumi par rakst-

nieku privāto dzīvi ir grūti pierādāmi un parasti dibinās uz

nepārbaudītām ļaužu runām. Ja šādas lietas paliktu populāros
rakstos neiztirzātas, tas nāktu nevien rakstniekiem, bet arī skol-

niekiem tikai par labu.

Jaunāko laiku literatūra skolā laikam gan būs ievesta ar

noteiktu plānu. Ar tādu rakstu palīdzību skolotājs var gluži
bez kādiem izskaidrojumiem no savas puses iepazīstināt skol-

niekus ar kreisā virziena politiku, ar autoritāru nicināšanu, ar

šķiru cīņu v. t. pr. Ir tomēr jāšaubās, vai šāda politika skolā

pilnīgi sasniedz savu mērķi. Savā skolā skolotājs gan var pilnīgi
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ievest savu politiku, un dažs labs skolnieks paliks visu mūžu

pie skolā mantotiem uzskatiem. Bet nevaram noliegt arī tā

fakta, ka katra uzmācīgi iekalta teorija saceļ pie skolniekiem

arī savu reakciju. Vecākiem paliekot, skolniekiem rodas nereti

arī īgnums pret tādām vienpusīgām teorijām, kas viņiem tiek

ar visu varu uzspiestas. Šādā kārtā zaudē nevien visa skola,
bet arī pats skolotājs savu autoritāti. Arī kreisā virziena sko-

lotājiem būs maz prieka par šādiem panākumiem.
Esmu šeit tikai īsumā aizrādījis savas domas par latviešu

rakstniecības mācīšanu skolās. Šis jautājums ir diemžēl ļoti
maz cilāts mūsu rakstos, kādēļ arī nav ticams, ka lielākā daļa
mūsu inteliģences būtu šai lietā ar mūsu skolas programu pil-

nīgi vienis prātis. Cerēsim, ka še iekustinātais jautājums ne-

paliks bez ievērības, un ka uz priekšu par to izteiksies arī da-

žādi speciālisti.
Par šeit pārrunātām lietām var interesēties ne tikai filo-

logi vien, bet arī ikkatrs izglītots latviets, un man šķiet, ka

taisni Zinību komisijas uzdevums būtu turpināt savu starpnie-
ces lomu starp zinātnes iestādēm un tautu.



Pareizrakstības pārlabojuma un burtu maiņas
nozīme tauta.

Kaudzītes Matīsa priekšnesums 1925. gada vasaras sapulcē.

Pareizrakstības pārlabojuma un burtu maiņas jautājums ir

nodarbinājis tautu jeb, īstenāk sakot, tautas gaismotājus, jau
bez maz 70 gadu, bet nav vēl sasniedzis pilnīgas vienprātī-
bas, lai arī oficiālā ziņā ir mesti kauliņi par vecās rakstības un

par veco burtu likteni. Arī šo pašu Rīgas Latviešu biedrības

Zinību komisijas sapulci nodarbināja daudz gadu pareizrakstī-
bas pārlabojuma lieta un šī komisija nodibināja pat savu rak-

stību, no kuras ar dažiem pārgrozījumiem izauga tagadējā ofi-

ciālā pareizrakstība un burtu maiņa. Tomēr pa iesākumam šī

Zinību komisijas nodibinātā pareizrakstība līdz ar burtu maiņu
daudz plašāk nespēja ieņemties par sapulces pašas rakstu krā-

jumiem, jo vispārībai nodomātie raksti, kas izdoti tādā sve-

šādā rakstībā un neaprastiem burtiem, netika pavisam pirkti
un lasīti, kā tas nomanāms vismaz pa pusei joprojām arī vēl

tagad un būs nomanāms tāpat uz priekšu, lai gan pakāpeniski
mazinoties.

Vispirmais un vislielākais kara gājiens pareizrakstības pār-

labojuma censībā bij vērsts pret divklaudžu elkadievības mūri,
bet ilgu laiku ar niecīgiem panākumiem, kamēr beidzot Dīriķim
ar viņa ~Baltijas Vēstnesi;" 1872. gadā bija iespējams izlauzt

tam tik lielu iegrāvumu, kas divklaudžu aizstāvjiem nebija vairs

uz paliekamu laiku aizmūrējams, neskaitot dažus iepriekšējos

mēģinājumus.
Otrs pārlabošanas posms grozījās ilgi ap garumzīmi ~h",

vai viņa pavisam vajadzīga un kādā daudzumā, un vai nav at-

maināma pret citu ērtāku zīmi. Prāti bija ļoti dažādi. Kas mūžu

mūžiem ierasts, no tā grūti šķirties īpaši vecākām paaudzēm,
tālab daudz balsu skanēja par „h" paturēšanu, sevišķi no ma-

zāk apgaismotiem lasītājiem. Turpretī jaunākie un vairāk iz-

glītotie bija pret tāda bezskanīga burta paturēšanu, ieteikdami

likt uz gari stiepjamiem pašskaņiem gan akotus, gan svīciņas
vai lociņus. Bet bija arī vīri, un pat vēl ievērojami, kas negri-
bēja paturam nekādas garumzīmes. Šiem pēdējiem priekšgalā

stāvēja sava laika ievērojamākais valodnieks pēc Bīlenšteina —

K. Biezbārdis, izdodams savus rakstus tādā pareizrakstībā un no-

rādīdams, ka dzimušiem latviešiem nekāda garumzīme nav va-

jadzīga, tāpat kā īstiem krieviem nekāda balssvara zīme viņu
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valodā. Biezbārža iespaidā stāvēja un šai ziņā viņa ieskatus

palīdzēja izplatīt pa daļai tā laika grāmatu spiestuves īpašnieks
un apgādātājs K. Stālbergs, iespiezdams arī no sevis kādu

grāmatiņu bez garumzīmēm. Viņš stāstīja reiz pat tādu pie-
dzīvojumu, ka kāds no gaišākiem lasītājiem šo viņa izdoto grā-

matiņu izlasījis, pavisam nepamanīdams, ka tur nekādas ga-
rumzīmes nav. Bet tik tad, kad Stālbergs vaicājis, vai un kā

varot iztikt šai ziņā, viņš brīnodamies dabūjis zināt, kādas

pareizrakstības grāmatu izlasījis, nemaz to nenojauzdams. Bet

šie pasākumi pagāja, neatstādami nekāda paliekama iespaida

grāmatniecībā.
Lautenbachs-Jūsmiņš vēlējās apzīmējam garos pašskaņus ako-

tiem un līdz ar to arī izšķirību starp stieptām un grūstām jeb
lauztām skaņām, liekot pazvelties vienam akotam uz vienu, otram

uz otru pusi pēc vajadzības, un tādā pareizrakstībā viņš izdeva

vismaz savas ~Līgas" burtnīcas. Bet arī šis pasākums neiesak-

ņojās. Starp citiem Dīriķis arī tām domām nepiebiedrojās, sa-

cīdams, ka celšoties tomēr jukas gan vienkāršu misēkļu ziņā,

gan neizšķirot pareizi vienu skaņu no otras, kuru nevienādība

atrodoties arī zem izlokšņu iespaida. Ka īpaši šām pēdējām
domām taisnība, to bieži var novērot pieminētās ~Līgas" burt-

nīcās.

Kad nu neizdevās garumzīmi ~h" uz reizes un pavisam iz-

dabūt no rakstiem ārā, tad rakstības pārlabotāji uzņēma citu

ceļu: lūkot samazināt viņa vajadzību, kas izdevās ar sekmēm

vismaz divējādā ziņā. Pirms ap priekšējā gadu simteņa astoņ-
desmito gadu sākumu izmeta to no infinitīva galotnes, kur

pārpratumi garuma vai īsuma ziņā nevar celties un nav arī cē-

lušies. Drusku vēlāk caur Velmēs aizrādījumu, kas nāca arī

kādā šās pašas komisijas vasaras sapulcē, garumzīme pēc div-

skaņa ~o" burta tika atzīta par nevajadzīgu, ko tūliņ visa rakst-

niecība ievēroja. Pēdīgi, Dravniekam vadot ~Austruma" izdevi,

garumzīme palika vienīgi vārdu celmu zilbēs, kā tas vecā rak-

stībā pastāv līdz šim, paliekot pakaļ vienīgi jaunpārlabotai bī-

bele? valodas rakstībai, turoties pa vecu vecam pat vēl pie in-

finitīva galotnēm ar ~h". Un tomēr pat veclaicīgā bībeles

pareizrakstībā nav tik daudz garumzīmju, cik jauno laiku vis-

pārējā pārlabotā rakstībā.

Tā tad kara gājiens pret „h"-burtu garumzīmes ziņā nav

rādījis ne tuvumā tā panākuma, kāds bij divklaudžu izmešanai.

Tas dzīvo joprojām visos rakstos, kuj*i iznāk vēl gotiskiem bur-

tiem, un tālīdz vecā rakstībā, pie kādas jāturās gribot-negribot
vismaz visai politiskai presei — un nezin vēl pavisam, cik ilgi —

aiz kakla laušanas briesmām, kas pa daļai jau piedzīvotas.
Periodiskie izdevumi un daži arodnieciskie laikraksti, kuri nāk

jaunā , veidā, nespēj bez pabalstiem dzīvot. Jaunā paaudze vēl

nav tik liela un spēcīga, ka varētu tos uzturēt bez piemaksām.
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Vispēdīgi nu šis pussimtu un vairāk gadu ilgais garum-

zīmju jautājums ir aizsniedzis savu miera vietu pie svīciņām un

palicis tur dusot, kamēr „h" jau sāk nobeigt savu mūža galu,
kas var gan vilkties vēl ilgi, bet ne vairs pastāvēt palikšanas ziņā,
ko pie laika pareģoja jau Bīlenšteins.

Trešais liels pārlabojuma jautājums ir tāpat ilgi grozījies
ap čupu burtiem, kurus jau Zinību komisija atmainīja pret
vienburtiem ar virguli apakšā, kas tagad paturēti, liekot līkanu

virbu, tuvinoties dažu cittautu paraugiem.
Burts „o", lai gan tam divskaņa nozīme, ir paturēts tāpat

vienskaņa nozīmē, kauču Biezbārdis centās to apzīmēt ar ~ua",
kas vada gan tuvāk sā divskaņa izrunas pareizībai, bet būtu

visnepieņemamāks.

Pēdīgi, sīkāku starpību neskaitot, stāvam vēl joprojām pār-

labojumu pretestības ziņā pie viena vai vislielākā piedauzības

akmeņa, pie hieroglifa „cc", kas izrunājams par „ie" jeb, kā

Biezbārdis skaidro, par „ia", un kas pārlabotā un oficiāli ieve-

damā pareizrakstībā atmainīts pret šo „ie". Rādās, ka šis pār-

grozījums ir atradis visvairāk pretestību un vēl pie labi apgaismo-
tiem cilvēkiem. Bet lieta tik tāda, ka ļoti ierasts izrunāt ~cc"

par „ie", kamēr šis „ie" rādās pavisam svešāds. Še runā tik

ieradums pret svešādumu. Šī pretestība iet tik tālu, ka ir

parādījušās pat dažas jaunāko laiku grāmatas visādi citādi jaunā
pareizrakstībā, šķiroties vienīgi šai pašā „ie"-nozīmē- Bet tur

nu gan jāsaka tas, ka izdarot tik dziļu un pamatīgu pārlabo-

jumu, šāds hieroglifs vairs nava atstājams pie dzīvības, lai

jel vācietim vai kādam citam cittautietim jātiek piespiestam
nelasīt vairs: „latvēšu bēdriba", bet izlauzīt ar savu mēli kaut

cik līdzīgu skaņu vajadzībai, saliekot kopā „i" un „c".

Jāpiemin, ka šis pats hieroglifs, kā zināms, ir arī vāciešiem,

tikai citā izskaņā un tālab viņi lasa latviski piem. biedrību par

bēdribu, pamatodamies uz sava hieroglifa. Abu šo- hieroglifu
sadursmes lietā man ar brāli Reiļni bija vienmēr joki. Lai arī

ar visu dedzību mācīdamies vācu grāmatas saprast, viņš tomēr

lasīja visur divus vienkop stāvošos „c", kā latviski ieradis, par

„ie": „das Mier, der Zie, die Ziele". Un kad es atgādināju
arvien no jauna, kā jālasa ~Mēr, Zē, Zēle" etc, tad viņš uzskaitās

par vāciešiem, kā viņi drīkstot skaņas tā sagrozīt, dodams tādā

ziņā savas valodas hieroglifam pirmtiesības vai no Ādama laikiem.

Daudz ar svarīgiem aizrādījumiem ir ticis runāts par un

pret jaunās ortogrāfijas labumiem un vecās neatmetamo derī-

gumu. Ir aizrādīts ticis daudz uz latīņu burtu skaistumu, bet

arī uz gotisko burtu acim piemīlīgām un viegli saskatāmām

īpašībām, kamēr latīniskiem burtiem iespiestos rakstos, it īpaši
virsraksti esot grūti lasāmi, kad tie, kā ierasts, atrodoties sa-

likti lieliem burtiem. No vecās pareizrakstības draugiem ir ti-

cis pat aizrādīts, ka Bismarks nepieņēmis lasīt kāda Baltijas
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vācieša sarakstītu grāmatu, tāpēc ka tā iespiesta latīņu bur-

tiem, ko pretpuse atraidīja tik tā kā ieraduma lietu. Ir ticis

rādīts, ka caur latīņu burtu pieņemšanu un dažu rakstu zīmju
grozīšanu, nokļūšot tuvākā savienībā ar brāļiem latgaliešiem,
lai viņus, kā mazāk gaismotos, varot vilkt sev līdza apgaismības
veicināšanas ziņā. Bet ne bez pamata ir sacīts pretī, ka tādā

ziņā tāču vidzemniekiem un kurzemniekiem būtu bijusi tiesība

gaidīt nākam drīzāk latgaliešus šurp, kā mazāko un mazāk gais-
moto daļu, nekā viņu dēļ atteikties no savas rakstības pagāt-

nes un pamest to tumsā līdz ar gadu simteņiem vecām tradīci-
jām, atskaitot tik plašāk un dziļāk izglītoto aprindu, kura lasīs

gan pēc vajadzības arī veco rakstību. Domu un ieskatu pārsvars,

kā zināms, nāca par labu jaunās rakstības ievešanai, kā tas arī

ir noticis. Šai ziņā bij pāra reizes še Zinību Komisijas vasaru

sapulcēs arī daži izglītības Vīri no latgaliešiem, to starpā kā

ievērojamākais arī tagadējais prelāts un tautas vietnieks Fr.

Trasūns.

īstenā Latvijas valsts pareizrakstība nu ir tā, kas ievesta

uz pavēli skolās, visās valsts iestādēs, un kuru sauc par ~jauno",
neliedzot tomēr privātā ziņā staigāt tai blakus arī vecai pareiz-
rakstībai laikrakstos un grāmatās pēc sarakstītāju un izdevēju

patikas. Taču viss, kas šai ziņā vecs, turās vairs tik pagaidām,
kamēr sāks stāties tagadējā skolu paaudze visa pilnīgi vecās

paaudzes vietā, audzināma vienīgi pie jaunās rakstības. Ka

tam tā jānotiek, tur nav vietas nevienai šaubībai; jautājums'
tik tas, cik ilgā laikā jāiestājas pārgrozībai pilnīgi un visā

rakstniecībā. īss tas laiks nav vis domājams. Vismaz tagadējo
cilvēku mūžā nebūs vis sagaidāms, ka pat garīgās grāmatas
lietos tikai jaunā pareizrakstībā iespiestas. Bet tas vis daudz

nenozīmē, kad velkas ilgāku laiku kāda garāka aste pakaļ. Ve-

cam taču jāiznīkst, jaunam jānāk vietā. — Vecās rakstības cie-

nītāji tiks' klusām izmirdināti pie viņu veciem rakstiem, bet

jaunie nāks ar saviem jauniem vietā. Šās divas puses salīdzi-

nāmas ar diviem bišu stropiem, no kuriem vienam, kā bitenieki

saka, ~nokritusi māte", bet otram viņa dzīva un spirgta. Pirmā

stropā saime diltin dilst, bet otrā augtin aug un piedzīvo pil-

nīgu pirmā stropa saimes izbeigšanos.

Tagad, kur ar jauno pareizrakstību iepazinies jau liels skaits

lasītāju un ja tik ne itin visi rakstītāji, nāktos vaicāt, vai kam

un kādu labumu nes jaunā pareizrakstība? Bet tur spējams
atbildēt tik vien ikkatram par sevi, attiecībā uz to, cik un ko

kurš piedzīvojis šai ziņā.

Par lasīšanas ērtumu nav ko runāt. Kas tik būs pieradinājies
pie vieniem vai pie otriem burtiem, pie vienas vai pie otras

rakstības, tas lasīs vienlīdz kaut katru vai arī savu reiz katru

bez nekādas starpības, neceļot augstāk ne katras puses- Bet
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cita lieta ir ar rakstīšanas jautājumu, un tur man jāatbild maz-

liet citādi.

Gan ne ar sevišķu prieku, bet ar vajadzības apziņu sāku priekš
dažiem gadiem pāriet no vecās uz jauno, atstādams

veco pavisam, jo bez misēkļiem nespēju divas pareizrakstības

rakstīt, un tagad jaunā rakstība jau sen tikpat ierasta, cik

vecā aizmirsta, kuru vairs tikko atminu un īpaši čupu burti ar

garumzīmi „h" izskatās atmiņā kā archaioloģiski pieminekļi.
Rakstu jauno labprāt un nenožēloju vecās; bet īpaša prieka ne-

varu sajust arī par jauno.
Un kad jāsalīdzina rakstīšanas ziņā viena rakstība ar otru,

tad jāatzīst, ka jaunā man drusku kavēklīgāka par veco, īpaši
daudzo švīku pēc Jo ja tiek vērota, rakstot, zilbe pēc zijlbesl,
lai švīku likšanas neaizmirstu, kuru ir vajadzīgs bieži vien pa

trim uz daža vārda, kā: ~stāstītājs", „pārvēlēt", pat kādreiz

pa četrām, kā: lādētājām", strādātājām" etc, tad domām ne-

atliek vaļas, turēties pie rakstāmās vielas. Bet līdz ko švīku

likšanu laiž paviršāk, tad grūti viņu skaitam sameklēt vajadzī-

gās vietas, kamēr agrāk garumzīmes vajadzību roka zināja pati
v
,

bez viņas nocelšanas. Še nu gan varēs teikt: kas kuram daļas
ar tavu vecuma nevīžību? Bet tur atbildu, ka to pašu postu
sajūt arī jaunie; jo rokrakstos pie daudziem var atrast švīku

neskaidrību un viņu trūkumu. Visgaišāk par ierēdņiem, rakst-

vežiem, tirgotājiem, amatniekiem v. c, raksta skolotāji, itkā

īstenie kļūdu slepenpolicisti, bet citiem iet bieži šā un tā.

Čupu burtu rakstīšana aizņēma gan vairāk laika, bet tagadējo

zīmju likšana virsū pati šo labumu aplinku aprij, ka beidzot iznāk

tikai nulle šai ziņā-
Garumzīmes jautājumu nodibinot, nav skatīts tik daudz uz

vajadzību, kā uz valodniecības princiļpu pildīšanu. Galotnēs,
un īpaši infinitīvā, ne mazāk par četrdesmit gadiem nevļiens
nav sajutis garumzīmes vajadzības; citās galotnēs retumis lika

akotus pārpratumu novēršanas labad. Tagad pat, cilvēks, kas

līdz šim vai visu rakstniecības mūžu nav stāvējis nekādas ga-
rumzīmes varā, nes tāpat švīkas bīstekiu pār plecu-

Par šo cilvēka" garumzīmi vai viņas vajadzību man atmiņā
stāv savāds joks. Skolā ieiedams, samērā ar mājas mācības

iespēju, biju iemācījies puslīdz pareizi rakstīt. Bet skolā, rak-

stot diktātu, biju ~ciļvēkam" iespraudis rokā arī „h", par ko

skolotāji smējās, bet nekā neizskaidroja, un man jaucās kopā
kauns ar nepatiku, nedabūjot vismaz nekā zināt.

No vecākiem skolas biedriem dabūju dzirdēt tik to, ka

„cilvēks" esot jāraksta bez „h". Tāpat kā toreiz, paliku neiz-

pratnē, kālab tas tā darāms, vai nedarāms, jo tai pašā diktāta

gabalā bij cits vārds ar līdzīgu un līdzīgi izrunājamu galotni,

pelēks, kuram ~h" palika nedzēsts, tā neizprotu tās toreizējās
starpības arī tagad. Vai nu vācu tautības mācītāji, kā senākie
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rakstniecības vadītāji, būs ļāvušies vadīties no kādas izloksnes,
vai paši tautā izloksni ieaudzējuši, jo nevien pilsētās, bet arī uz

laukiem ir dažas vietas, kur ~cilvēks" tiek izrunāts nepagarinot

pašskaņ.a „c", paveidam ap Daugavu; bet nesamērīgais tautas

vairākums izrunā attiecīgo balsienu gari. Un tā kā pēc jaunās
pareizrakstības arī ~cilvēks" jāraksta ar garumzīmi beidzamā

zilbē, pildot valodnieciskās zinātnes vienādības principu, tad

tagad pat pēc sešdesmit gadiem sajūtu apmierinājumu, ka esmu

jau toreiz šo vārdu tā rakstījis, kā viņš bijis patiesībā jāraksta.
Bet pie šā viena paša vārda garumzīmju ziņā mācāmies kaut ko

svarīgu. Jo, lai arī vai dažu gadu simteni viņš citādi rakstīts,

nekā runājams, tad tā ir droša zīme, ka tautas mutē valoda

paliek nesagrozīta, lai arī rakstītāji būtu grozījuši izrunu.

Tālab nav jābīstas, ka īpaši vārdu galotnēs garumzīmju trū-

kums spēs valodu sajaukt tāpat kā agrāk pēc X- Biezbārža aizrā-

dījuma balssvara trūkums krievu rakstniecībā pašiem dzimušiem

krieviem nevar celt nekādas neskaidrības.

īstenai pareizrakstībai, kā svarīgai pirmmācībai, vajaga būt

tik populāri skaidrai, ka tikpat rakstītājs, kā lasītājs var droši

būt pret pārpratumu maldībām. Lai šai jaunā pareizrakstībā
varētu rakstīt gaiši un bez kļūdām, tad vajaga labi pārzināt
valodas likumus izprašanas labad, kur liekamas švīkas un kur

viņu nevajaga, lai arī dažās vietās rādītos garuma nozīme. Un

tā kā nebūt visi rakstītāji tādi pratēji nav, tad Šī mācība nevar

pilnā ziņā tikt atzīta par tik populāru, kā vajadzētu, tāpēc arī

īstas vienādības rakstos nevar no viņas gaidīt.
Tā kā visām galotnēm un visiem locījumiem ir pieņemta tikai

viena pati zīme — švīka, tad lasīšanas pareizības ziņā pastāv
īpaši viens gadījums, kuram bez šaubības netiek garām un kur

tāpēc daži vārdi jālasa vienādi vai otrādi uz laimes, kamēr tik

vēlāk kāds vārds, īpaši teikuma priekšmets, norāda, vai jālasa
nominatīvā, vai lokatīvā. Tā paveidam, kad teikuma sākumā

nāk lasāmi apzīmētāji ar noteiktām galotnēm, kā: pirmā, labā,

jaunā un siltā — — vai nu būs diena, vai dienā? Kā to lai

iepriekš izšķir? — Tik tad, kad kāds nākamais teikuma locēklis

paskaidro, kurš locījums tiek domāts, nāk lasītājam drošība lasīt

teikumu līdz galam bez pārlabojuma, ja laimējies uztvert rak-

stītāja domāto locījumu; bet ja nē, tad, — lai gan lasīšanas

nemākulis neesi, jāņem teikums atpakaļ no gala un jālasa tik

tad tā, kā rakstītājs gribējis lasām, jo lasīšanas pareizība šādos

gadījumos ir tik vien laimes lieta. Vecā pareizrakstībā šādu maldu

gadījumu nebij.
Bet nu jāvaicā, kādu iespaidu rāda un rādīs pareizrakstības

pārlabojums un burtu maiņa? Zināms, ka tik liela pārgrozība
bez iespaida palikt nevar un nav arī palikusi. Ir izcēlies vis-

pirms lūzums starp divām paaudzēm, starp veco un jauno.
Rakstu ziņā viņas abas pavisam izšķirtas dabīgā kārtā: veciem
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vecie raksti, jauniem jaunie. Vecie, kā jau sacīts, gan ar laiku

izmirs, palikdami pie saviem veciem rakstiem, bet jaunie, kas

mazāk skoloti, maz arī pazīs vecos rakstus. Vecie ir stūrgalvīgi

pret jauniem un negrib viņiem piegriezties; jaunie lepni, pat

augstprātīgi visā lielumā pret viņiem, atzīdami tik vien jaunos
rakstus.

Smagi sāk attiekties šī pārgrozība un maiņa uz slaveno un

gadu simteņiem veco māju mācību, kura jau arī bez tam atrodas

bēdīgā nostāšanās stāvoklī. Mazāk skolotās mātes, zinādamas,
ka agrāko laiku lasīšanas mācība skolās vairs neder, atstājas

pavisam no bērnu mācīšanas, aizbildinādamās, ka ~pa latāniskam"

nemākot, aiz ko jau tagad laukskolās sāk nākt pa starpām pil-

nīgi grāmatas nemākuļi, kas agrākos gados nebūt tā nebij.
Nenieka nelīdz arī tā pavēle, ka bērni no mājām jāved zināmās

dienās uz apmācību skolās, kas netiek tikpat kā pavisam darīts.

Caur to nu ceļas skolām lielas grūtības, kad jāierīko sava ne-

mākuļu šķira līdzās mācētājiem, apkraujoties tādā ziņā ar smagu

balastu, kas samazina darba sekmes, lai arī pūliņu daudz vairāk.

Pagaidām šai lietā izlīdzēties varētu varbūt kurmēr ar vecāku

skolnieku palīdzību, ja tie labprātīgi uzņemtos mācīt pa vaļas
laikiem māju bērnus jaunajā lasīšanā.

Jāpiemin, kā garām ejot, arī garīgu lietu valdēm vajadzēs gādāt
drīzumā par dievvārdu grāmatu izdošanu jaunā rakstībā. Kamēr

tas nav darīts, tikmēr lai nepārsauc skolotāju par šās mācības

atmetējiem. Arī baznīcas dziesmu grāmatai un vismaz „Jaunai
Derībai" nav ilgi jākavējas pie vecās rakstības vien, ja negrib

pamest jaunās paaudzes nezināšanā.

Bet nu beidzot jāraugās uz šās lielās pārgrozības labumiem,
cik lieli tie un cik daudz viņu, kaut arī tikai maz vārdos.

Pirmais labums tas, ka caur garumzīmes ~h"-burta atmešanu

un caur čupu burtu sašaurinājumu raksti krietnu tiesu saīsinājās

jeb prasa mazāk telpas, kas nāk par labu grāmatu pircējiem,
vai arī izdevējiem, lai gan tie, kam svarā rindu skaits, mēdz

klusām žēloties, ka šis saīsinājums notiekot uz viņu rēķina.
Otrs labums šis, ka hieroglifa „cc" vietā likts pēc iespējas tuvi-

nošs divskaņas apzīmējums ar „ie". Tālāk trešais labums, ka

burts „v" uz pusi šaurāks un rakstīšanā tāpēc pus vieglāks.
Bet čupu burtu sašaurinājums rakstīšanas viegluma ziņā paliek

par nulli caur virsū liekamo zīmi. Ceturtais labums būtu vienā-

dības nolūka sasniegšana, ka nu tikpat rokrakstos, kā iespieža-
mos rakstos lietojami tie paši latīniskie burti. Par piekto labumu

var saukt to, ka rakstīto un arī iespiesto rakstu rindas izskatās

līdzenākas, gludākas, tāpēc ka garie „f" un „f" atmainīti pret
īsiem ~s" un „z". Vēl varbūt pie labumiem skaitāms arī tas,
ka caur latīņu burtu pieņemšanu tuvināmies vairāk tām tau-

tām, kuras lieto šos burtus vien un kuru ir vairāk, nekā to,
kas turas pie gotu burtiem.
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Bet kad visgalīgi jāvaicā, vai ir panākti kādi rakstīšanas at-

vieglinājumi, tad man no paša piedzīvojumu sajutības jāsaka
otrādi, lai gan stāvu jau pilnīgi jaunās rakstības varā un vecā

aiz atradināšanās pat nespēju bez kļūdām rakstīt. Visvairāk no-

gurdina tas pats jau pieminētais diakritisko zīmju daudzums ar

nemītīgo spalvas cilāšanu viņu labad. Tomēr zinot, ka tas tā

iekārtots aiz dziļākiem valodniecības principiem ar valodas skai-

drības uzturēšanas nolūku, labprāt gribam darīt rakstīšanā vien-

prātīgi visu kā rādīts, vienojoties pēc ilga laika cienījamiem va-

lodniekiem pie šās tagadējās jaunās rakstības, nežēlojoties vairs

par agrākiem burtiem un veco rakstību, jo:

~Lemts kad zvanam augšām celties,
Formai vajag drupās šķelties."

Redakcijas piezīme. Šis raksts mums ir tai ziņā in-

teresants, ka še mēs redzam, kā mūsu vecākais rakstnieks ir

pārgājis uz jauno ortogrāfiju, īsā laikā pat atsvešinādamies no

vecās rakstības. Še mums vēl būtu jāpiezīmē, ka mūsu vecā

ortogrāfija nav kāda vēsturiska latviešu rakstība, kā domā daži

mūsu vecākie rakstnieki. Pirmkārt visi mūsu pirmie raksti ilgu
laiku ir sacerēti tikai vācu garīdznieku vajadzībām un tādēļ arī

ir sarakstīti sagrozītā vācu ortogrāfijā. Otrkārt šī pagaidu
vācu rakstība ir arvien tikusi grozīta, atliekot lielākas pārmaiņas
uz priekšu, kādēļ jaunā ortogrāfija nav nekāda jauna un negaidīta

parādība. Treškārt mums bija jāpāriet uz lietderīgāku rakstību,

lai mūsu valoda netiktu par daudz atsvešināta no zinātnes. Ne-

vienai tautai nav tik vienkārša rakstība, ka katrs nepraša mācētu

pareizi rakstīt, tādēļ arī mums nav jādzenas pēc tāda nesasnie-

dzama ideāla. Tāpat ortogrāfija nav jāsamaisa ar stenografiju,
kas meklē visādus saīsinājumus. Nav nekādu šaubu par to, ka

jaunā rakstība ir daudz vieglāka par veco. Kaudzītes Matīss arī

pats ir novērojis, ka ~cilvēks" vecā ortogrāfijā tiek rakstīts bez h,

bet „pelēks" ar h. Līdzīgu neloģisku piemēru ir ļoti daudz vecā

rakstībā, kā redzams pie šādiem vārdiem: bajārs un pavārs, nedēļa
un pusdēļa, Riga un Līga, dabūt un nebūt, sēdēt un nedēt, darit

un parīt v. t. pr. Vecā ortogrāfijā arī nevar izšķirt, vai tiesa

uzlikusi sodu ~apsūdzētajam" jeb „apsūdzētājam". Patstāvīgā
valstī šāda rakstība nav atstājama. Kaudzītes Matīsam ir tais-

nība, ka arī jaunā ortogrāfijā nav tik viegli izšķirami vārdi ~jaukā
diena" un ~jaukā dienā". Šis trūkums ir tomēr ļoti niecīgs,

jo Raunā un Smiltenē arī pati tauta vārdu ~jaukā" izrunā

vienādi. No svara bija nodibināt tikai rakstības pamata prin-

cipus, bet sīkāki labojumi notiks laikam gan arī uz priekšu.
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Par vienošanos.

Kaudzītes Matīsa runa 1923. gada vasaras sapulcē.

Grūti noteikt, vai cilvēku starpā vispāri lielāks svars ir sa-

derībai, novēlībai un labprātībai, vai naidībai, nenovēlībai un

visam savstarpējam ļaunuma prātam. Bet vismaz to var skaidri

redzēt un spriest, ka naida prātam brīnum liels spēks visā dzīvē

kā dabiski iedzimtas savlabuma dziņas cēlonim.

Dziņa pēc savlabuma sasniegšanas vai viņa paturēšanas no-

manāma pie visas dzīvības radībā, un jo gaišāk pie cilvēka.

Tikpat gaiši redzama arī otra puse, dziņa piesavināties cita la-

bumu un citus kalpināt savā labā, no kā izcēlās vergu un dzimt-

ļaužu kārtas, un līdz ar to arī šo' kārtu naidība pret viņu apspie-
dējiem. Pēc šo spaidu izzušanas ienaidības prāts ir pārgājis arī

uz algojamiem kalpotājiem pret darba un algas devējiem; lai gan
brīvība ir iet, kurp grib, un darīt, kas, patīk, vai pat nedarīt nekā.

No savlabuma meklēšanas un uzturēšanas dziņas ir izcēlu-

sies tā prašana, kā ar izmanību uzturēt spēkā savlabuma lietu,
un to sauc par politiku. Viņa iesākas pat no ikkatra atsevišķa cil-

vēka, kurš vien ar prātu vēro savlabumu, ka cits to neatņem,
vai ka no cita var dabūt atpakaļ, vai) arī prāto, kā dabūt kaut ko

klāt no cita. Atrodas viegli arī citi cilvēki ar līdzīgiem dzīves

apstākļiem un vienādām attiecībām pret plašāku vispārību. Tie

tad savienojas stāvēt kopotiem spēkiem un līdzekļiem pret sava

labuma un savu tiesību aizkārējiem vai to neatļāvējiem. Tā iz-

ceļas strāvu, partiju jeb kārtu politika. Tālāk ejot, nāk tautu jeb
valstu politika dažāda lieluma un plašuma apmēros, kura, kad

apzinās savu pārspēku, stājas ar ieroču varu aizstāvēt, atņemt
vai paplašināt savlabumu.

Arī strāvu jeb partiju politika nepaliek vis ikreizes mierā

ar likumīgiem jeb godīgiem miera līdzekļiem, bet lieto sle-

penus vai atklātus varas darbus un iebaidījumus, pielaiž un pat
ieteic politiskas slepkavības (bet, zināms, lietojamas tik pie citiem,
ne pie sevis un savas strāvas), — godina augsti politiskus slep-
kavas par cilvēces pestītājiem, kas izdarījuši slepkavības pie
citu strāvu cilvēkiem, aiz ko tad dažs labs, redzēdams šai ziņā
vieglu un īsu ceļu uz šādas slavas augstumiem, noslepkavo tik

kaut kuru, kas gadās priekšā, pat bez visa iemesla, tik lai

būtu jādzird pārmetumi par bezdarbību, bet jo vairāk, lai celtos

pie savas strāvas augstā godā. Tiek ieceltas briesmu tiesas,
kuras notiesā kaut katru jau tāpēc vien, ka tas nav turējies pie
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tas attiecīgas strāvas, kurai pašlaik vara roka. Šada gara rīcība

nav bijusi sveša arī mums netālajās pagātnes dienās.

Kamēr pastāvēja neaprobežotas patvaldības laiki, tikmēr pa-

valstniekiem nebiļj nekādas tiesības jel runāt līdza politiskās

lietās, jo tā piederēja tik patvaldiniekiem vien attiecībā uz citām

valstim un viņu valdiniekiem. No iekšējās politikas tad varēja
būt tikai tai ziņā runa, kā noturēt apakšniekus politiskā bez-

tiesībā. Strāvu politika varēja sākt celties tikai, atnākot kon-

stitūciju un republiku laikiem, vai apvērsumos, kur politiskus

jautājumus izšķir tautas jeb pavalstnieku vai viņu vietnieku balsu

vairākums. Tad nu saprotams, ka līdz ar to jāceļas arī strāvu

jeb partiju sacensībai, un tā tad nevar palikt bez savstarpējiem
iekšējiem naidiem. Un jo jaunāka kāda valsts, jo šai ziņā tur

lielāks iekšējs rūgums kā jaunam alum vai vīnam, kamēr dabū

noskaidroties.

Nav mans nodoms runāt par politiku pašu, bet tik par to,

cik tālu nākas padoties strāvu varai. Arī mūsu tauta, kā visas

agrākās Krievijas tautas, bija pavisam atturēta no politiskas
līdzdarbības valstī, kālab arī nav ko brīnēties, ka viņa it visai

nododas šai varai, neliekuļoti sakot, — līdz naidības jūtām
strāvu starpā, jo patiesība ir, ka dažas strāvas jeb partijas!
drīzāk biedrosies ar cittautiešiem un vispārīgiem tautas preti-
niekiem, nekā ar pretējām savas tautas strāvām. Nav nekā

vairs tautā viskopīga, kā tikai valoda. Bet arī pie tās jau no-

manāma starpība, kādā daudzumā kura strāva lieto rakstos un

runās svešvārdus, no viņu mazākā mazuma līdz stāvbāzībai.

Svešvārdu daudzākums apzīmē strāvu straujākumu. Nav vairs

gandrīz nekā tāda, pie kā visi biedrotos un darbotos ar vien-

kopības prātu. Ja kāda strāva ko iesāk un dara, tad citu domu

strāvas labākā gadījumā stāv mierā, bet ne reti arī cenšas būt

par kaiti tādam darbam tik tāpēc vien, ka, to uzsākusi cita strāva,

viena alga, lai tas būtu par sevi cik krietns un teicams būdams.

Pazīstama ir arī savu darbu un nodomu slēpšana un neuzti-

cēšanās citām strāvām, kā ienaidnieku pusēm kara laikos. Tiek

dzirdēts izsakām domas pat tik tālu, ka latviešu tautas vairs

pavisam neesot, bet pastāvot tikai ļaužu šķiras un kārtas.

Negribu ne vārda sacīt uz to pusi, it kā kad strāvu politikai
būtu jāiet garām jeb jālūko to atmest. Viņa ir un paliks, un

tai arī jāpaliek, bet gribu vaicāt tik to, vai patiesi jāļauj strāvu

politikai aprīt visu tautas kopdarbības prātu un pat gandrīz
tautas vienkopības nozīmi? Kur tēvu tēvi nesuši vienkop visas

smagās dzimtlaiku un klaušu nastas, palikdami savstarpēji sa-

derībā, vai bērnu bērniem klātos naidīgi izšķirties tagadējos brī-

vības un patstāvības laikos? Vai varētu būt pavisam, neiespējams

labprātībā uz kaut ko vienoties? Man liekas, ka to varētu gan

viegli panākt, ja vien gribētu. Varētu paveidam sarīkot no visu

strāvu jeb partiju kopdalības ik gadus vismaz vienu vispārīgu
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sapulci, atstājot mājās tikmēr savus karogus un nedaudzinot,

pat ne vārda galā nepieminot, nepiiemetot nevienam nekādu

partiju nokrāsu, bet turoties apspriedumos bezstrāvu aizdomām

un izraugot tik tādus priekšmetus apspriešanai, kas visiem var

būt vienlīdz svarīgi.
Varētu iecelt komiteju tādu vispārīgu sapulču sarīkošanai,

sastāvošu paveidam no visu laikrakstu redakciju delegātiem pa

vienam no kuras, vai citādi kā derīgāk.
Stāvot vienumēr tikai politiskas sacensības varā vien, cil-

vēks, kā nebeidzamu kauju kareivis, nocietinājās un paliek bez

maiguma, zaudē jautrību un sirds mieru. Ļaunums ceļas vēl

lielāks pie jaunatnes. Tā no bērnu kājām, dzirdēdama par citu

strāvu cilvēkiem tikai ļaunu, sāk arī dabīgi pārliecināties' jeb iedo-

māties, ka visi citu strāvu cilvēki ir nekrietni, ļauni, netaisni un

tādēļ apkarojami, iznīcināmi, kas viss samaitā tautas dvēseli.

Pārpratumu novēršanas labad atkārtoju vēl to, ka nedomāju

pavisam runāt pret politiku vispāri, it kā kad to vajadzētu at-

stāt, kas nozīmētu tikpat, kā ar rīkstīti sist kādas milzum

lielas upes plūdumā, lai tā apstātos. Bez tam atzīstu arī po-

litikas vajadzību pie ikvienas pamodušās tautas, bet saku tikai

to, ka politiskās dzīves varā nav jāatdod viss cits pat vai līdz

tautas jēdziena iznīcināšanai.

Šī vienošanās cerība drīzumā vis nevarēs piepildīties, kad

ņemam vērā tagadējā strāvu karstuma savstarpējās attiecības,
kurām pamaz jāatdziest, — jāatlaižas, kas prasīs garāka laika,
tiekams vienošanās un saderības prāts pāraugs naidības gara

spēku, kurš šolaik daudz stiprāks. Ka savā laikā reiz tas

nāks, pastāvot arī politiskām šķirām, tas tacu ir ticams, lai

arī dažai paaudzei pa to laiku jānozūd no zemes virsas, kamēr

noskrien lielo politisko pavasara plūdu ūdeņi.
Bet iekam raugāmies vēl uz poliļtisko strāvu vienošanos1

,

jāraugās tuvākā tuvumā uz atsevišķu strāvu iekšieni, vai arī

tur tai ziņā pastāv un valda viscauri vienošanās gars? Ikkatras

strāvas iekšienē jūtama sava vienošanās arī. Dažas it teicamas

biedrības ir iznīkušas aiz tā vien, ka viņu krietnākie strādnieki

un vadoņi stāvējuši savstarpēji personīgā naidā. Viens saka:

kamēr tas un tas stāv tai un tai amatā pie biedrības, tikmēr

es līdza nedarbošos. Un kad tiek ievēlēts savukārt šis, tad

pirmais pasaka to* pašu. Abiem rodas savi piekritēji biedrībā.

Kad viena puse ko uzdeva darīt, tad otra stāv pretī vai spītīgi;
mierā. Darbība kādu laiku svārstās šurp un turp, līdz pavisam

nostājas.
Un vēl vistuvāk jāgriež acis uz šās pašas sapulces gaitu.

Ir zināms, ka šīs sapulces ir cēlušās tai laikā, kad visiem lat-

viešiem bij tik viena vienīga strāva: būt un palikt par latviešiem.

Zinību komisija ir bijusi gadu desmitiem šai ziņā vienīgā tau-

tas pulcinātajā uz vienošanos. Bet vai viņa būs joprojām pulci-
3*
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nātāja arī tai tautas daļai, kas viņu cienījusi un pie tās turē-

jusies agrāk? Vai viņa pastāvēs arvienu gadskārtīgi par saredzē-

šanās, par domu izmaiņas un gara atspirdzinājuma vietu, kā

pastāvēja senāk? Šis jautājums vismaz šolaik vēl droši nav

atbildams. Jādomā būtu, ka tagad Latvijas brīvības un pat-

stāvības laikā šai sajūtai vajadzētu būt jo spirgtai, jo sirsnīgai.
Bet līdz šim tas nav vis tādā nozīmē apstiprinājies. Taļču pirmā

iepriecinošā parādība par šās sapulces atjaunošanos ir gan šī,
ka darbu rinda, kas pieteikta šogad uz šām dienām, ir pietie-
kami prāva, bet pati piedalīšanās neaizsniedz vēl agrākos ap-

mērus. Var būt, ka sava tiesa vainas tur pieder vienaldzībai,

spriežot tādā ziņā, ka nu jau sapul/cu diezgan malu malās, kamēr

agrāk šī bija vienu vienīgā tāda. Tomēr rādās, ka nebūs vis

tā lieta vien, bet ka ir radušās pa daļai atkrišanas domas arī

pašas citkārt vienprātīgās pulkas jeb aprindas vidū. Neslēpjot

patiesības, ir nomanāma ne tik vien atsevišķu personu atrau-

šanās, ko varētu saukt gan par vienaldzību, bet attālu paliek arī

daža ievērojama tautas darbinieku šķira, nevis gan tāpēc, ka

šās sapulces būtu piedalīšanās necienīgas, bet aiz kādiem citā-

diem iemesliem, kas varbūt attiecas uz personībām. Griežos

šai ziņā pie tevis, tu, darbīgā Rakstnieku un Žurnālistu Arod-

biedrība. Uzdrošinos vēlēties to prieku, redzēt piedalāmies tevi

turpmāk še plašā skaitā un ieskatīt šās sapulces arī kā savu

darba lauku, tautas apgaismībai par labu, lai arī cienījama ir

jūsu iestāšanās par rakstniecības celmlaužu godu; bet šai lietai

tāpēc nebūtu liekams ciest caur atraušanos. Vecākie šo 'arodu

darbinieki esat savā laikā cietuši daudz no cenzūras sarkanā

zīmuļa un no vārda nebrīvības, bet tagad šie kavēkļi ir pilnīgi

pie malas un varat rakstīt, kā arī runāt pilnā brīvībā.

Griežos arī pie tevis, Skolotāju Nacionālā Centra biedrības.

Uzdrošinos sacīt arī tev, ka būtu iepriecinoša parādība, redzēt

ir tavus locekļus šai sapulcē atkal līdza esam, līdza darbojamies
pēc tam, kad visi veltīgie pārtautošanas spaidi izciesti un pašu

valodai, pašu rakstniecībai pilnas tiesības.

Pabeidzot savu priekšnesumu, gribu apstāties acumirklīti vēl

pie pašas šās biedrības, kuras pajumtā esam tagad un esam

bijuši daudz gadus, kam tik vien paticies būt šajās sapulcēs
vai citos sarīkojumos. Viņa savā pāri par pussimts gadiem garā

mūžā ir izdzīvojusi viļņaino Latvijas atdzimšanas laikmetu un

pacēlusies iz šo viļņu mutuļiem savā dzīvības spirgtumā, kamēr

daudz citas māsas, būdamas ierautas dziļumos, ir noslīkušas.

Tavs mūža ilgums dod liecību par Tavu biedru vienošanos visos

laikos. Esi piedzīvojusi pārbaudījumus un pretsacensības, bet

vienumēr tomēr palikusi uz pirmatnējiem patriotiskiem pama-

tiem, tāpēc Tev uz jaunas atzelšanas laikmetu varam ar prieka

pilnu cerību novēlēt laimi, uz ko drošina Tavs šai ziņā prāvais
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biedru skaits, kopā pavisam mazliet pāri par 700, kas ideālai

biedrībai šolaik uzskatāms samērā par ievērojamu pulku.
Ir īsts prieks paraudzīties tuvāk pagājušā gada biedru sa-

rakstā. Tur redzams daudz, daudz cienījamu vārdu, kā vairākus

profesorus, docentus un citus visādu zinātņu vīrus; tāpat aug-
stākus un zemākus ierēdņus, mācītājus, skolotājus, tirgoņus, liel-

rūpniekus, praktisku amatu kopējus, bet it sevišķi atveras vēl

viena ļoti iepriecinoša parādība, ka iestājušies ir arī studenti,
skaitā ne mazāk par divdesmit pieciem, kuriem, protams, nākas

visgrūtāk aizmaksāt gada naudu, bet tomēr tie to dara, kas ir

jauka liecība nākotnei, ka tie zinās un gribēs sēt šai vai citā

auglīgā tautas tīrumā dažu graudu veselu, kālab lai līdz ar

visu vecāku biedru pulku jo sirsnīgi sveicināts ir šis cienījamais
augstskolu jaunatnes pulciņš, uz ko sevišķi var dibināties patrio-
tiskās tautas daļas cerības turpmākām dienām.

Un mans pēdējais šā brīža vārds ir sakāms Rīgas Latviešu

Biedrībai tādā ziņā, ka, lai arī mana darbība ir bijusi še cik

maza būdama, bet šai biedrībai mana patriotiskā sajūtība ir

piederējuši no viņas pirmajām dienām un piederēs līdz manām

pēdējām ar vienošanās novēlējumu starp biedru pulku un priekš-
niecību joprojām tuvā un tālā nākotnē.



Latvijas vēsturnieku tuvākie uzdevumi.

(Nolasījis A. Tenteris vasaras sapulču sēdē 1923. g. 17. jūnijā).

Atvainojos, ka es, nespeciālists, iedrošinos vērst jūsu uzma-

nību uz dažiem jautājumiem, kas darāms Latvijas vēsturē. Ne-

esmu un negribu būt speciālists Latvijas vēsturē, jo jūtu, ka

nebūšu diezgan objektīvs viņā strādājot, tāpēc arī neesmu viņu

pētījis ar nodomu kaut kādi izmantot savu darbu, lai gan jā-
saka, ka esmu ar dziļu interesi sekojis visam tam, kas pēdējos

gados šai laukā darīts. Taisni šie novērojumi arī bija tie īstie

vaininieki, kas mani spieda še uzstāties. Negribu no šīs ka-

tedras nevienam nekā pārmest, nevienu nievāt, ka viņš nav

darījis vairāk, kā tam atļāva pašas Latvijas vēstures stāvoklis.

Gan otrādi, gribu sacīt paldies arī par to darbu, kas jau darīts,
un lūgt neņemt ļaunā, ja savā īsā uzrunā kādu būtu aizskāris.

Otrkārt man jūsu priekšā jāatvainojas par to, ka maz ru-

nāšu par konkrētiem uzdevumiem, ka neuzskaitīšu tiešus dar-

bus, gatavus tematus, jo to ir tik daudz, ka kurā kātrā stūrītī,

kur vien pieskārāmies, atlec uzdevums; tikai īsu brīdi uzkavēšos

pie dažiem vispārīgākiem jautājumiem, kuri, raugoties no vē-

sturnieka viedokļa, interesanti un svarīgi. Tikai šī doma deva

man drošību nākt klajā ar nedaudziem novērojumiem un aizrā-

dījumiem.
Mūsu Latvijas vēsture negrib vēl iziet no diletantiski-

romantiskā stāvokļa, kas gan izskaidrojams ar mūsu vē-

sturiski politisko situāciju, tālab pilnīgi saprotams un par viņu
nebūtu daudz ko skumt. Bet katra vēsturnieka un interesenta

vēlēšanās taču ir, lai šis laikmets, cik drīzi vien iespējams, beig-
tos un izzustu, lai velti netērētu spēkus un materiālas vērtības

tā radīšanai, kam jau no paša sākuma nava daudz nozīmes,

dažreiz pat tiesības uz eksistenci. Tas būtu jāievēro sevišķi

tagad, kur mums šo spēku tik maz un līdzekļi tik ierobežoti.

Vēsturniekam gribētos redzēt daudzus, itin visus strādājam tādā

darbā, kas noderētu par drošu pamatu nākošam pētītājam, uz

kuru tas varētu atbalstīties, izlietot savā būvē, kā gatavu ak-

meni, kas nebūtu no jauna jāpārbauda, jāizmēģina, vai viņš
iztura vajadzīgo spiedienu, t. i. visas zinātniskās prasības, un at-

bilst tām, jo ja atbilde ir negatīva, tad šis darbs jāstrādā par

jaunu, jāiesāk no gala. Tādā gadījumā nebūs virzīšanas uz

priekšu, mēs mīdīsimies uz vietas un beidzot apniksim.
Mums jārauga strādāt ražīgu darbu, tādu, kādu mums va -
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jag a, vienmēr ieturot prātā nākošo pētītāju. Tāds darbs no

mums prasīs vienmēr zināmu ierobežošanos, atsacīšanos, uz-

upurēšanos nākotnes pētītāju labā- Šāda ierobežošanās ir vaja-
dzīga, ja mēs negribam palikt tai lokāli patriotiskās Vēstures

rakstnieku līnijā, kas novērojama ari visās lielās kultūras tautās

un kura tek blakus zinātniskai vēsturei. Tā ir lielo un mazo

pilsētu vēsture, tikpat labi pazīstama Vācijā, kā Francijā, Anglijā
un Krievijā, arī vietējo lielo un mazo vīru panegiriki. Mēs neesam

tik bagāti ne darba spēkiem, ne līdzekļiem, lai varētum sev

atļauties šīs .abas strāvas, tad nīkuļos viņas abas- Jāsaka, ka

šāda lokāli patriotiskās vēstures literatūra ir milzīga, bet viņas
nozīme ir niecīga, paviļsam niecīga, izņemot tikai tos gadī-
jumus, kur šie lokālie patrioti -vēsturnieki nenodarbojas ar

konstrukcijām, bet ar vietējā materiāla vākšanu, viņa kārtošanu

un izdošanu. Bet šis darbs jau ir pašuzupurēšanās, ir paš-

aizliegšanās, un uz tādu man gribētos aizrādīt, tādu ieteikt.

Dažā ziņā mēs latvieši esam daudz laimīgākos apstākļos,
nekā dažas labas citas tautiņas, jo bijušie mūsu tiešie kungi
ir ļoti daudz darījuši zemes vēstures labā, gan rakstījuši arī

daudz lokāli patriotiska, bieži bez nekādas vērtības, bet ma-

teriālu krājuši viņi ir un krājuši to ar apzinību, ar skaidru sa-

pratni, ka vēlākām paaudzēm uz to jādibinās. Itin dabiski, ka

latvietis, viņa intereses, viņa dzīve, grūtības un vajadzības še

nespēlēja nekādu lomu; un par visu to viņu darbos atrāsim

maz, visai maz, pat nemaz. Vismazāk, protams, darbos par
agrākiem laikiem. Bet jāatzīstas, ka tā nava speciāli šejienes
vāciešu vaina. Tas tāpat arī bijis citur Eiropā, pat tur, kur

kungi un apakšnieki bija vienas tautības. Mūsu vēstures pirmo
gadu simteņu laikos ar lielām pūlēm sameklēsim arī Vācijā,

Francijā, Anglijā un Itālijā, kaut arī īsas ziņas par zemnieku,
vēl mazāk tās varam meklēt Baltijā par latvieti-zemnieku, kur

kungi bija citas tautības.

Bet šie vāciešu savāktie un izdotie krājumi, kurus neuzskai-

tīšu, jo viņi zināmi katram, kas nodarbojas ar mūsu zemes vē-

sturi, savās vecākās partijās ir jau pa daļai novecojušies, pa

daļai nepilnīgi, jo daudzos gadu desmitos, kas pagājuši pēc

viņu publikācijas, šis tas būtu izdodams citādi, šis tas atrasts,

dažs labs vēl meklējams, sevišķi, kas zīmējas uz aktiem, diplo-
miem — Urkunden. Še nu mūsu vēsturniekiem atveras jauns,
plašs, svaigs un cienījams darba lauks, kas ir jāapstrādā un

kuram mēs nekādā ziņā nevaram garām paiet, ja negribam ar

Latvijas vēsturi palikt nezinātniskā kategorijā. Un ja mūsu. laika

vēsturnieks šo darbu veiks, kaut arī tik pa daļai, nākamās pa-
audzes zinās mums pateikties.

Kas še darāms? Visupirms vākt to, kas guļ izklaidu iz-

kaisīts, papildināt, kas nepilnīgs, meklēt, kur vēl nav

meklēts, vai maz meklēts, un meklēt to, ko agrākiem meklē-
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tājiem pat nevajadzēja, kāpēc tas bij atstāts guļam; lai gan

agrākiem meklētājiem par godu jāsaka, ka viņi vākuši visu,
kas tik vien zīmējās uz Baltiju. Cits jautājums, vai viņi visu

savākto ir iespieduši, bet par to var pārliecināties tepat Rīgā,

jo viss savāktais it te uzglabāts. Papriekšu runāšu par vecākiem

laikiem. Mūsu zemīte senatnē ir stāvējusi sakaros ar dažādām

tautām, ar dažādām kultūrām; lai šie sakari' arī būtu kādi bū-

dami, kur viņi fiksēti, tur viņos atspoguļojas abas sakaru vedēju
puses, tālab mums jāmeklē vēsturiski avoti pie tām tautām,
ar kurām mūsu zemei bijusi satikšanās, un jāskatās, vai šīs

zemes jau nav izdevušas to, kas mūs varētu interesēt. Ja tas

jau noticis, tad mums vajadzētu iegādāties kaut vienu eksem-

plāru no visiem šai ziņā nepieciešamiem izdevumiem. Viņu lie-

lais vairums gan būs Rīgā dabūjams, bet ne visi. No nedabū-

jamiem izdevumiem un sevišķi no neiespiestiem vēsturiskiem

materiāliem vajadzētu iegūt norakstus; vajadzētu taisīt tādus

ikkatram, kas tik vien tiek kādā ziņā pie vajadzīgiem avotiem

klāt: komandējumā, amatā esot, ceļojumā, pat ekskursijā. Ja
nevar visu dokumentu norakstīt, tad mazākais izrakstīt intere-

santās vietas, bet ja viss dokuments ļoti svarīgs, tad to pat

nofotografēt un tā vāktos materiālus nosūtīt mūsu centrālām

iestādēm, sevišķi valsts archīvam. Mums ir visās legācijās spē-
jīgi cilvēki (šopavasar laikrakstos minēja P. Sējas kgu Parīzē,

kas, pētot Baltijas un Francijas attiecības agrākos laikos un

kopojot materiālus; kaut citi ņemtu paraugu!), mūsu dēli,
studenti, bieži vien sēd lielās archīvu pilsētās, dažas viņu zie-

dotās stundas būtu mums no liela svara un nevien mums,

bet paaudžu paaudzēm. Ņemsim paraugā mūsu vāciešus, ko

viņi šādā ceļā sakrājuši! Students sameklē dokumentu, pats
nav drošs, vai pareizi varēs norakstīt, lūdz palīgu, kuru lab-

prāt deva vietējie archīvāriji, vienumēr ar lielāko uzmanību un

palīdzības gribu, tagad viņu griba nebūt nav citāda, jo pats

pieredzēju (līdz šim archīvos sēdēja sava darba mīļotāji, ku-

riem, protams, nebij lielāka prieka, kā izpildot pienākumu pa-
līdzēt zinātnes veicinātājam). Un šādi izskatītu, izlabotu la-

piņu aizsūtīja uz māju, kur šādas lapiņas krājās un radīja sē-

jumus. Šādu darbu mēs varam lūgt no mūsu jaunekļiem un

pieaugušiem, akadēmiski izglītotiem un autodidaktiem, vēstur-

niekiem un eksaktu zinātņu pārstāvjiem. Lai gan vēsturisku

dokumentu norakstīt nav viegli, it īpaši Itālijas vidus laiku,
tas prasa daudzkārt lielas priekšzināšanas, bieži gadiem krātas,
un bez tām daudzi dokumenti nemaz nav ne izlasāmi, ne norak-

stāmi. Tomēr nav tikdaudz no svara, kā šie noraksti izpildīti,

ja tik uz katra no tiem ir skaidri, noteikti un izsmeļoši atzīmēts,

no kurienes viņš ņemts, kāds Nr. v. t. t, tad jau vajadzības ga-

dījumā var lietpratējs pārbaudīt. Jau no liela svara ir tas, kad

zinām, kur kāds dokuments atrodas.
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Meklējamās vietas visas uzskaitīt un raksturot varētu tik

speciālā priekšnesumā, še minēšu tik, ka tās ir: visa Vācija,
bet sevišķi Prūsija un jūrmalas un Hanzas pilsētas, tad Dānija,

Itālija, ne Roma — Vatikāns vilen, bet arī citļas jo

legātu un citu pāvesta ierēdņu saņemtie papīri varēja palikt

par viņu īpašumu, tālab var atrasties kurā katrā pilsētiņas, vai

pat privātā afchīvā. Jaunākiem laikiem arī Polija, Zviedrija un

visiem laikiem cauri — Krievija.
Tikdaudz par to, kas vācams ārpus Baltijas no nesavākta.

Te jau daudz varētu runāt, attīstīt veselu programu, bet tas

nav šodien mans nodoms.

Arī citu krāto un izdoto materiālu mums' vajaga izskatīt,

pat to, kas daudzkārt citu cilāts, pētīts, izsmelts. Avotu neiz-

smelsi- Nepietiek, ka skaistu ieleju apskatām tik no vienas

kraujas; ja gribam ar to visgarām iepazīties, tad mums jā-
raugās viņā no vairākām vietām, ko no viena viedokļa nere-

dzam, to no otra ieraugām. Tāpat ar dokumentiem. Katrs

lasītājs un pētītājs iet pie tiem ar savām interesēm, uzsprauz-

dams tā sakot savu brilli, un saskata arī tik to, ko tam vajaga.
Tā lasīja līdz šim vācieši, tā lasīsim arī mēs uz priekšu. Vā-

cieši redzēja un izlasīja, kas viņus interesēja, latvieši redzēs

un izlasīs to, kas viņus interesēs. Tas jau cilvēka dabā un pret
to mēs maz varam ko izdarīt, bieži arī nevajaga nekā darīt.

Tāpēc mums jāķeras arī pie tādu dokumentu lasīšanas, kuri,
kā liekas uz pirmo acumirkli, nekā nevarēs dot, un uz kupem
arī bieži tā skatās, pat ar lielu vēsturnieka stāžu, kā piem. uz

Gūterurkunden un taču! Ja arī ne vairāk, tad Gūterurkunden

palīdzēs noskaidrot senlatviešu territoriālo jautājumu un vēl daudz

citu, tāpēc Izglītības ministrijai lielais paldies, ka viņa uzņē-

musies šo aktu izdošanu turpināt.
Dažs labs no izdotiem materiālu krājumiem ir jau stipri no-

vecojies, protams ne materiālā, bet gan pilnības ziņā, un ne-

sniedz visu, ko viņā varētu me4dēt. Tā Bunges Urkundenbuch.

Zinu, ka jau vairāk gadu desmitu ir šī krājuma jaunizdevumam
krāti materiāli, viens otrs jau iespiests, kā piem. Vatikānā at-

rastie akti. Te nu vajadzētu stāties sakaros ar papildinājumu

īpašniekiem un I. sējumu izdot par jaunu, vai papildinājumu
par sevi; labāk būtu vēlams gan pirmais, jo vecam izdevumam

vajaga pielikt stipri roku, gan labojot, gan komentējot. Visu

krāto, izskatīto un izsijāto un par derīgu atzītu materiālu varam

kopot, ja arī ne tūlītenai izdošanai, bet mūsu krātuvēs, kur tas

tad būtu pieejams plašākām interesentu masām.

Ārpus šiem seno, veco laiku lieciniekiem-dokumentiem ir

arī vēl citas liecinieku sugas — chronikas un mākslas darbi,
kas arī mums stāsta par tiem pašiem la&iem, tikai citā mēlē.

Sevišķi še mūs interesē tā nosauktā Livonijas chronika. Attie-

cībā pret šo latviešu vēsturniekiem ir daudzi un dažādi pienākumi:
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vispirms jāizdod, kā to prasa šā laika zinātne, ar komentāriem

un papildinājumiem; varu ar prieku 'konstatēt, ka šis darbs jau
tiek nopietni kustināts un cerams, ka drīzā laikā viņš tiks veikts.

Tad, piemēra dēļ, aizrādīšu, kādus problēmus vēl maz aizskartus

šī chronika mums var dot, neraugoties uz to, ka viņu šķirstījuši
tik daudz pētnieku. Tā mēs varētum raudzīt nostāties uz Šīs

chronikas autora viedokļa, raudzīt skatīties viņa acim, ielīst

viņa ādā un raudzīt saprast, ko viņš domājis, kādu vārdu, vai

to kopojumu sakot. Tas mums ir skaidrs, ka Livonijas chro-

nikas autora nolūks nav bijis sniegt zem c s vēsturi, bet gan

vietējās baznīcas augšanu; chronists grib rādīt visu to, kur un

kā Dieva roka šo baznīcu veicinājusi, vienalga, vai caur prie-
stera muti un roku, vai ar kareivja šķēpu un zobenu. Viņā, kā

visās līdzīgās tā laika chronikās, redzams pretstats: kristīgs
— pagāns, bet kristīgo veiksmes vien ir cildināmas, tāpēc arī

tik maz ziņu par vietējiem iedzīvotājiem un viņu dzīvi, un tās

arī tikai, vai lai nu rādītu, kādu ļaunumu tie gribējuši nest baz-

nīcai un kāds sods tos ķēris, vai atkal, kā tie veicinājuši Dieva

valstību. No šā viedokļa analizējot Livonijas chroniku, viņa mums

atvērtu dažu labu skatu, dotu daudz vairāk kultūrvēsturisku un

arī politisku faktu, vairāk nekā līdz šim to varēja gūt, raugo-

ties no mūslaiku viedokļa. Ceru, kā drīzumā kāds jaunāks spēks
ķersies pie šī interesantā, gan ne vieglā temata.

Tas pats mums jāprasa, stājoties pie citām chronikām par

Baltijas dzīvi. Vēl daudz kas no šīs liecinieku sugas būtu iz-

dodams, bet palīdzēt varētu arī rokraksti, kaut kādā visiem pie-

ejamā vietā.

Nu pienāku pie laikiem, kur mums priekšdarbu maz, vai

pat nemaz; tas ir pie mūsu laikiem, 'kur jau latvietis paceļ
savu balsi, kur viņš sāk runāt līdzi skaidru valodu. Briesmīgie

laiki, iedami pār mūsu dzimteni, paši prasīdami un izsaukdami

jaunas liecības, ir norijuši daudz no vecākām liecībām. Un nevis

šie laiki vien rija, tikpat lieli vēsturiskā materiāla putinātāji

bija priekšļkara miera laiki, labāk sakot mēs paši. Atminos,
kad gāju pagasta slkolā, tad no bēniņa mēs' skolnieki vilkām zemē

vecos tiesas un valdes protokolus un plēsām kopā, un nebij
neviena, kas tos sargātu. Kur vien vēl šādi papīri būtu rodami,
kaut arī jau bojātā veidā, tur tie visādā ziņā glābjami un pie-
vācami. Jo atlikušais jāvāc visiem, tur nevajaga neļkādu priekš-
zināšanu un gatavošanos. Cik ātri zūd un iznīkst pat jaunu laiku

dokumenti, par to mums skaidru liecību dod mēģinājumi vākt,

piem., 1905./6. g. revolūcijas un viņas seku liecības; vieglāki
sadzīt dokumentu, kas savā laikā bijis vienā eksemplārā, jo tas

ticis glabāts, kurpretim tie, kas izplatīti tūkstošiem un desmit-

tūkstošiem eksemplāru, kā piem. ģenerālgubernatoru obligato-
riskie noteikumi un priekšraksti, kas bij izlīmēti uz visiem stū-

riem, tie gandrīz grūtāki sadabūjami, kā pirmie, lai gan vēl
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nav divdesmit gadi pagājuši. Te nu vēsturnieks var lūgt visur

un visus, kam šādas piemiņas ir, darīt tās zināmas mūsu krā-

tuvēm, un ja tur tādu nebūtu, tad šo savu īpašumu ziedot tām.

Ne mazāk interesantu tematu un uzdevumu dod 1917. g. revo-

lūcija un viss nākošais viesuļainais dziļas pazemināšanas un augstu
gaviļu laiks. Vēsturniekam jāmudina atzīmēt, cik vien vēl iespē-
jams, pagājušos notikumus, un ja jkāds būtu vedis par šiem

notikumiem dienas grāmatu, tad nevajadzētu to ieslēgt atvilktnē.

Lai par šīm kustībām (1905. un sevišķi par 1917. v. s. g.) rak-

stītu vēsturi pēc visām prasībām, tad vajaga lielu materiāla

kopojumu un daudz priekšdarbu. Un rakstīt vajaga. Mums nav

vēl neviena zinātniska darba par šiem svarīgiem posmiem, nav

pat sausa sīkāka pārskata, kas mums kaut cik ticami ļautu orien-

tēties daudzo notikumu labirintā.

Neminu še nemaz tā nosauktos aizvēsturiskos uzdevumus;

saku, tā nosauktos, jo nava taču robežas starp aizvēsturi un

vēsturi, kā pie mums šos termiņus saprot; arī aizvēsture ir

vēsture. Aizvēsture iesākas taču tur, kur ir kāds vēstures fakts

par kaut kādu objektu, šinī gadījumā latvju tautu; kur neviena

fakta nav, tur nava ne vēstures, ne arī aizvēstures. Mūsu pirm-
Vēsture gan vēl maz kustināta, viņas mantas guļ vēl zemē, bet

tas, kas zemē, tas tik drīz nezūd un nenīkst, kā mūsu pēdējo
dienu piemiņas. Mūsu archaioloģijas laukā mums ir labas iz-

redzes, gaidīsim tik, kad ievingrinātas rokas sāks vilkt priekš
zinātnes tribunāla to, ko zemes klēpis glabājis gadu simteņus,
varbūt tūkstošus.

Varbūt man aizrādīs, kāpēc ne ar vārdu neesmu minējis mūsu

tautas tradicijas, mūsu tautas dziesmas, teikas v. t. t.? Cik

viņas man mīļas un dārgas, tomēr man jāsaka, ka īsts, drošs

un uzticams vēstures avots tās nava, viņas var pabalstīt vienu —

otru pētījumu tik kā ilustrācija. Ja vēsturiskie avoti dod iespēju
izteikt kādu spriedumu un mēs redzam tradicijās identisku vai

analogu parādību, tad ar šo varam avotu datus ilustrēt, paskai-

drot, bet pierādoša spēka tām nav. Tāds viņām' būtu, ja mēs va-

varētum, piem., tautas dziesmas datēt, attiecināt uz noteiktu

laiku, bet tā mēs vēl nevaram. Fakts, kas nav saistīts ar no-

teiktu laiku, kas nav ierindojams attīstības rindas stingri no-

teiktā vietā, nava vēstures fakts. Arī archaioloģija tagad cenšas

katru parādību saistīt ar noteiktu laiku. Tādēļ jātura par neiz-

devušamies un maldinošiem mēģinājumi uz tautas dziesmu pa-

mata atrisināt seno latviešu socioloģisko dzīvi, cik tā saistās ar

tiešām pārdzīvoto laikā un telpā, tā tad ar vēsturi. Bet mūsu

tautas dziesmas ir lielisks un vienīgs materiāls, lai ar viņu palī-
dzību sarakstītu latviešu tautas psicholoģiju. Brīnos, kāpēc to

vēl neviens nav darījis, lai gan mūsu tautas dziesmas tik ilgi

pieejamas.
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Beidzot man vēl grūta lieta uz sirds, varbūt visgrūtākā, kas

man jums būtu sakāma. Mums latviešiem gandrīz nava vēstur-

nieku, Latvijas vēsturnieku, un man dažkārt uzmācās bažas par

Latvijas vēstures nākotni; šīs bažas vēl vairo augšā minētais aiz-

rādījums, ka mūsu vēstures rakstnieki negrib un negrib atteik-

ties no diletantiski-romantiskā rakstīšanas veida. Labi zinu, ka

nav viegls uzdevums būt par Latvijas vēsturnieku. Daudz no

viņa prasa, vispirms jau valodas. Neizbēgams nolīgums ir latīņu
valoda; nepietiek, vēl nekas nav sasniegts, ja mēs viņu vispāri
zinām. Mēs visi pilnā koiklā smietumies, ja kāds teātra režisors

iedrošinātos lugā ar 13. g. s. saturu rādīt bruņinieku ar pret-

gāzes masku un mašīnu flinti vai, ložmetēju padusē, bet mēs

nemaz nesmejamies, kad mums 13. g. s. vārdu vienkārši pār-

ceļam mūsu valodā un — mūsu valodas vārdam piešķiram mūsu

laiku jēdzienu. Mēs nesmejamies nemaz. Nē, 13. g. s. cilvēka

valodu, viņas garu un viņa domu vajaga saprast un izlietot, kā

viņš pats to būtu darījis. Mums nebūs senos uzskatus mērīt

ar 20. g. s. mērogiem, bet uzmeklēt tā! laika mērogus un ar tiem

mērīt, pēc tiem tiesāt un sodīt viņa darbus. Šī ir tik viena

daļa no prasībām, kuras uzstāda Latvijas vēsturniekam. Šiļe

priekšdarbi ir visai grūti, prasa daudz gadu pašaizliedzīga darba

un gatavošanās, tālab arī izskaidrojas, kāpēc mums tik maz Lat-

vijas vēsturnieku. Esmu dzirdējis sakām: ~Jūs jau esat zināt-

nieki, saprotat Jūs tos tekstus un dodat labus tulkojumus, tad

mēs strādāsim." Tā ir rūgta maldīšanās, jo katrs tulkojums, arī

vislabākais no labiem, satura arvienu divas lietas: oriģināli vārdu

izteiksmi citā valodā un tulkotāja izteiksmi, kā viņš sapratis
oriģinālu. Divi neatkarīgi tulkojumi vienumēr atšķirsies un jo

viņi būs labāki, jo vairāk. Septuaginta ir nonsens..

Cerēsim, ka latviešu enerģija pārlēks arī par šiem kavēkļiem,
kā viņa jau pārlēkusi par daudziem citiem, un ka mēs redzēsim

Latvijas vēsturi tādu pašu, kā visa cita vēsture, kuras vienīgais
uzdevums ir patiesība, neraugoties ne pa labi, ne pa kreisi, ne-

gribot izpatikt draugam un sadot naidniekam. Bet šo savu

cēlo uzdevumu Latvijas vēsturnieks varēs veikt tikai tad, ja
mēs visi iesim viņam talkā, palīdzēdami katrs, cik varēdami.



Dažāda veida atkārtojumi latviešu tautas

dzeja.
Doc. L. Bērziņš

Šinī rakstā uzrādīšu atkārtošanas veidus, kas latviešu tautas

dzejai īpatnēji, vai arī kopīgi ar citu tautu dzeju. Tālāk mēģi-
nāšu noskaidrot, kā šie atkārtojumi ceļas un kāda viņiem nozīme.

I. Atkārtojumi dziedot.

Kas tautas dziesmas pazīst tik no Cirnzes Dziesmu rotas,
tas viņas ir iedziedājis tādā veidā, ka tur nekādu atkārtojumu

nav, proti, vārdus dzied arvienu tālāk, kamēr meldija ir izdzie-

dāta līdz galam. Tā, piem., trochaju dziesmās, lai teksta pie-
tiktu meldijas vienreizējai izdziedāšanai, Cimze ņem

4 rindas

jeb 2 strofas:

Saulīt tecēj' tecēdama,
Es paliku pavēnī:
Nava savas māmuliņas
Kas iecēla saulītē.

Te tad, protams, no atkārtošanas nav ne runas. Bet iāds

dziedāšanas veids neatbilst īstenībai. Ja Cimze atkārtošanu ne-

bij pamanījis, vai arī kādu iemeslu dēļ nebij gribējis kultivēt,
tas nenozīmē, ka tāda atkārtošana būtu apšaubāma. Un tiešām,

jau Višmanis savā poētikā (1697) ir atzīmējis, ka latvieši otru

rindu parasti atkārtojot, pie kam, kā no sakara redzēsim, at-

kārtošana te nevar zīmēties uz teiktu, bet tikai uz dziedātu

tekstu.

No mūzikas māksliniekiem Jurjānu Andrejs uzsvēra, ka mel-

diju nes nevis 4 rindas (kā Cimzem), bet tikai divi rindas, kas

totiesu atkārtojas. Jaunākā laikā varētu īpaši minēt E. Melngaiļa

publicētās t. dziesmas. Tur viegli pārliecināties, ka teksta atkār-

tošana dziedot nav nejaušība, bet ka tā guķ pašos pamatos tautas

dziedāšanai.

Es neietu to celiņu,
Es neietu to celiņu,
Kur bajāra dēliņš gāja,
Kur bajāra dēliņš gāja,
Dēliņš gāj'.

Un ta neskaitāmas citās dziesmās.
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Bez mūsu muziķiem varēs līdzīgus novērojumus apstiprināt
visi citi, kam bijis kāds sakars ar tautas dziesmu krāšanu un

studijām. īpaši būtu vēl pieminams, ka novērošanu tagad at-

vieglina arī fonografs. Fonografs gan nevar sniegt dziedātāju
balsis pilnīgā jaukskanībā, bet raksturīgās īpašības var ar viņa
palīgu novērot vēl labāki, nekā dabā. Lieta tāda: neviens uz-

rakstītājs, arī pats vērīgākais, nespēj, dziesmu vienreiz dzirdē-

dams, iegūt pilnīgu priekšstatu no tā, ko viņš dzirdējis. Ja nu

liek dziedātājiem to pašu dziesmu, vai dziesmas posmu, allaž

atsākt pa jaunu, tad dziedātāji apmulst un viņu izpildīšana vairs

nav īsta, bet stāv zem refleksijas, ir iespaidota. Fonografs nu

var reiz iedziedāto gabalu mums celt priekšā bez jebkāda iespai-

dojuma tik reižu, cik vien vērotājam patīk. — Šobrīd nu mums

ir iespēja vairākas t. dziesmas noklausīties vai Zinību komisijas

fonografā, kur esmu licis iedziedāt tautas dziesmas Katei Ilnerei

Aizputē un Jekaupam Berķim Liepājas nespējnieku patversmē,
vai Filologu biedrībai piederošajā Doegena aparātā, kur vērtīgas
dziesmas ir iedziedājušas īpaši suitu mātes un meitas".

Ja nu atkārtošanas lietā konsultējam šos aparātus, tad da-

būjam to pašu jau augšā atzīmēto apstiprinošo atbildi: Suiti,

piem., dzied savas kāzu dziesmas ar sekoša veida atkārtojumu:

Es dzierdēju bālēniņu,
Šorīt agri taurējamu,
Es dzierdēju bālēniņu,
Šorīt agri taurējamu,
Šorīt agra (ar negaisu beigu vokāli.).

Vai tiem bija tautu meita

Priedienāje pamukuse?
Vai tiem bija tautu meit(a)

Priedienāje pamukuse?
Priedienāja ...

Te tā tad teksts atkārtojas 2i/4
reiz. Atkārtošanās top vēl

intensīvāka, ja dziedami ir daktiliskj posmi, piem.:

Ar Dievu, tēviņi,
Ar māmuļīti!
Ar Dievu, tēviņi,
Ar māmuļīti,
Ar māmuļīti!

Ar Diev(u), īstāji

Bālēniņi!
Ar Diev(u), īstāji

*) Pa to starpu Barona biedrības fonografā ir vairākas dziesmas

iedziedājušas skrundenieces Strukle un leveniece.
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Baleniņi,
Bālēniņi!

Te, ka viegli redzams, teksts atkārtojas pat 21/2 reizes.

Bet starp atkārtojumu un atkārtojumu ir starpība. Ir dzies-

mas, kur — kā to suiti dara nupat uzrādītās kāzu dziesmās —

atkārto veselu strofu no vietas; ir citas, kur atkārto rindu pēc

rindas, kā ~Bārenītes slavināšanā"; atkal citos gadījumos atkārto

jau vienu un otru dipodiju, pie kam šai atkārtojumā dipodija
var stāvēt strofas visdažādākās vietās. Ņemšu te kādus piemē-
rus no Graubiņa „Skolēnu koriem" I.

1. dziesma tur šadi dziedama:

Ai bārene, barenite,

Kas tev' daiļu darināja?

Darināja,

Darināja,

Ceturta dipodija te ir atkārtota veselas 2 reizes

3. dziesma arī atkārtojas 4. dipodija, bet pec tam vēlreiz

visa 2. rinda:

Padziedāsim mēs, bāliņi,
Nu vienāi pulciņā,

Pulciņā,
Nu vienāi pulciņā,

10. dziesma atkārtojas 2. dipodija:

Kad es būtu zinājusi,
Z i n ā j vs,

Kuļ-u dienu tautas jāja,
Kuru dienu tautas jāja,

25. dziesma atkārto ik pec rindas pedejo dipodiju:

Šūpo mani, māmuliņ,
M ā m v 1 i ņ,
Vizulīšu šūpulī,
Šūpulī.

Ja 4 dipodijas, kas atrodas katra strofa, apzīmējam ar skait-

ļiem 1, 2, 3 un 4, tad atkārtojumam dabūjam, piem. šādas

schēmas: 1, 2, 3, 4, 4, 3, 4; vai: 1, 2, 2, 3, 4; 3; 4; vai: 1,
2, 1, 2;, 3, 4, 3, 4 un t. j. projām. Tikai 1. un 3. dipodija —

rindu sākumā — nemāiz atkārtoties vienas pa sevi-

Izņēmuma kārtā jāmin pat dziesmas, kur atkārto atsevišķu

pēdu. Tamlīdzīgas dziesmas ir retums. Viņas arī nav piemērotas
latviešu dziesmas iekārtai, jo mūsu t. dziesmas struktūras pama-
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tos nav pēda, bet dipodija, un, vienu pēdu atkārtojot, ir daudz-

kārt jāsarausta viens, vai otrs daudzzilbju vārds, kas jāuz-
skata par lielu traucējumu. Krievu dziesmās man gan gadījies

iepazīties ar tamlīdzīgu parādību, bet 1. t. dzejā man viņa zi-

nāma tik no Jurjāna uzrakstītās dziesmas, ko kā retumu te pie
lieku:

Rindā auga, auga ozoliņi, 1i ņ
i

Aiz upītes kalniņā,
Ai rai rīdi rīdi, ai rai rīdi rīdi,
Aiz upītes kalniņā,

Pretim auga, auga liepu rinda, rinda,
Kas ozolus kaitināji etc.

Ozoliņis, liņ i s, zīļu rauda, rauda,

Zīles bira upītē etc.

Ta ozola, zola paša vaina, vaina,
Kam aug upes maliņā etc.

Bez tam kautko līdzīgu man izdevās arī pašam uzrakstīt

1925. g. Liepājas nespējnieku patversmē no Timofejevas mātes.

Timofejeva, dziedādama, atkārtoja otrā dipodijā pēdējās 2 zil-

bes, bet trešo dipodiju pilnīgi, piem.:

Divi zili balodīši,
Dīši,
Strautai dzere dūdodami,

S tr auta i dzere.

Duj brālīši kārai jāja,
jāja,
Abi jāja domādami,
Abi jāja.

Un talak pec tada pat principa:

Vai bus jate, vai nejate,
Vai palikte šai zemē?

Kurzemeje laba lieta:

Sievas, meitas gultu taisa.

Kas taisīja zaldātam

Zaļu vietu lēģerī?

Vēl īpatnējāku atkārtojuma veidu ir uzglabājis Fr. Mekons

savā 1873. g. izdotā Mellā grāmatā 11., 73. lappusē, kur katrai

strofai ir atņemta sākuma dipodija, ikas parādās tikai tekstam

atsākoties, pēc sekošas schēmas: 2, 3, 4, 1, 2-

Arī Melngailim ir izdevies uztvert līdzīgi iekārtotu dziesmu.



49

4

levērojot, cik si parādība reta un interesanta, pielieku te abus

tekstus pilnīgi.

Fr. Mekons savus uzzīmējumus ievada ar ziņām, no kurām

redzams, ka teksti dziedāti pie rokas dzirnavām. Dziedātāja,
kā rādās, ir bijusi viena. Mekons raksta:

$reefļd)gabb6§ man lairrtejaf/§ rebfefjt un bftrber)t, fa farjba
faimneefa meitiņa bee bftrnurjm maUa un bfeebaja. Ka meitiņa ar

brafteem tinbtagineem un ar mtlteem toufjbereteem roatbfineem ij=
ffattijar/3 jaufafa fd 10 taggabejaš faimneefu ntettinaē, īaš uf

faroeem barjleent roatgeem uffmeljre farfano fdjminfi, fa§ ttf protļt

abbiķ. ffunftiguē §aururrunu3, ba§eemf)t Itfjbrjaberug un uj patfalaš

roalfaf/t ņlattaš Hba3.

!£alj)3 minnetaē mallejinaš balfina bij ttf jaufa un fmalfa, fa

bufjtu ta batti roeena lagftigatla, atffrefļjufi no bebbefiljm,
un bļirnu ruf/ffcfjana Bij ta rubļa Baffe, taē bee tasē jcrjeljltgaš

melbijaš jauti paffej;a

SttujJa Satroju mattejtna! jaufa, ftrafjbtga meitiņa;! tu jau buffi
bfeftrd fabbind- £aroaē bfirnuš> mairs un taroa balfina
roairg nejfann tannt māja malturoite, bet tarou bfeefmu jaufaiš
atbalē un bļirnu rupja ruljffdjana loefjt arroeen atffann rrtanndš

aufiē, fa gejtra baifiš no bagar/jufcf)a3 pajauleš. 9?af)fofc£)d baffcute
teroi fumminajcfju par tarou jaufu bfeebafdjanu, tu baita Sārtoju
ntailejma, tu felta meitiņa. 93et tai taroaē bfeefmaē tero baffat

ne4fmirtu un bafutcfmnd nefrtftit, tab e§ tat)§ taggab leefrt uo=

bruffar/t meita gratmiatd, par muftfdjigu beemtnnu, eeffd) tafļbeem
roafjrbeent un melbtnaš fd bfirbeju no taroaš muttiteg. Ēab roiffaš

bup apftujfufd)a§ un rotffaē malfejaš ijmirrujfcrjaš,
tab gerteju fa 9tifyga£ teatera beebriba faf)bu neujftu malteju ar

roiffam bjirnuf/m ujftafjbip uj jaroaš btfmeš, tai matt un ffunfttgd
Balfi bfeeb taroaš, — taggab mannaš, bfeefmag. — Vlaubaš cc*

nemfcrmna teem bup mattiga, bet eš jau nefo nemaffajcfiu, manž

garš jau bar roetti bahūfy§ to birmo pta^t-

malte\ūs bfeeftnmaš.

1.

9JMturoe — labbu rtljtii ttebeitmf —

©3 eegarjju matturoe.

9Kifyta tatrrta — labu ričjtu gaibibam —

<staķo miljta laint\

•iJcan ļ3atit)bf — mafa, jauna maftejut —

Sflcftfo Seerotm man paltfļbj'!
Ztvo roarriH — tero gubraifi —

£ero fpeļjjiītfdj un Ztvo roarrm-
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2.

sJttalturoitt — ar fubraba atffefjbfm —

©tefjbf baltiņi matturotf

£eetijaT)ē — fagt mumē iueenu matfejiit —

Zautaš betjli leetijap.
£)fyfottH — pret fautiti tifjgojap —

3)iroi faitt or/jotin-

belji — lurjbfafje manna§ matjmutit —

3Mhn jauni teļjiua beJjt-
9ie abbeem — furram laima roer/tejuf' —

SBeenam bttf)fd)u ne abbeem-

3.

— feefeem pur/tuē —

haĶini peefuffufaV-
— faujinafun —

@g mazina nepeefuff.

4.

fanfarit' — jaunu meitu matturoe —

£o tu fanfari:'-

-seffa* breb — u[ meitafļm raugotee§ —

SBtffaē taroaē feffaš brebb'-

5.

9žebefybaf — fab mann' puifdji —

neneefa nebeljbaf-

9Jiuggurd — jaf)ju parti prejji&dē —

futta muggurd-

saunu puif — ar fuiii iejind —

(Seraubfij'ft jaunu puif-

Sejijtd — meefu fatļju paserjtuj' —

tejijtd-

6.

9)Mti gal)f — ar
—

$f rtfļtiita malti ga^j'-

SBiffu rifjf — feefant faubfi nenomatP —

WlaUu
f

maltu roiffu rifyf.
Xauteefd)am — puitifrt' mifnaš gattind —

93at)Tgajam tauteefcfmm-
— bfeeb robainu giilabam' —

yjlafytt meitu ifbofļbam'-
9Mturoe — raub galroinu f'auefjmuf —

©egatjjuft matturoe-
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7.

SSiju ttrif — lai netiljba fimemV —

39eefu faļjrftu roijtt roif-
(Seerou — lai faimite —

Setmu taufcfju feerou «ernu'-

8.

®aubf runttaf — jo c» neefu nebef)baf —

fautini baubf rimrtaf•
— gaurš bij taufdju tetfumijtfdj —

3aur3 nebija roatnaginfd).

9.

93ra$a bfirn'ē — tai tafjē gafyja gabbatbš —

®rot)fcf)i radinu braf/ta bfirn'3-
£)|etfrfju bfirn'3 — raug' tefjrauba ntaHejut' —

fatt haĶim bfetfcrnt bfitn'ē.

10.

3Kafyte3 meif — par nebefu feefu 111011' —

gobit)ga mafjtes metf.

— putjru malta rtr)tmd —

netiffuf.
9Jcufy§ mep beroini hafyetin' —

SBeena patti mufjs maftfin'.
— pa putrām tifjru rubf —

$f rujtiua rittinaj'.
9ttubbinat)t — neļimtajā bfirnus roitft —

9iebf manēju mubbinai)t.

Šai strofai vajadzētu skanēt sekosi:

— £>firnu§ roitft — nebf manēju —

9cefinnaju bftrnuš roitft.

11.

23u)beteju — batjlinami §ettamaif' —

©matfi maltu bir/betei'.
— fur ebjbamiš taunablitt' —

Šai tag manni peeminnef.
L. B.

E. Melngailim ir izdevies līdzīgas dziesmas uzrakstīt 1923. g.
Grienvaldē no Barisa kdzes. Dziedāšana notikusi bez kora. At-

kārtošana notiek tāpat kā Fr. Mekona tekstā, tikai Barisa kdze

atsāk arī otru rindu, ko Mekons neatsāk. Varētu gan arī būt,

4*
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ka Mekons šo atkārtojumu tīšu pratu ir atlaidis nost, to turē-

dams par lieku. Paraugs no Melngaiļa uzraksta:

. . .
,
. Kankarlti,

Jaunu meitu maltuvē?

Kam tu nāci, kankarīti,

Jaunu meitu maltuve?

. .
. . . Ķešas dreb,

Uz meitāmi raugoties.
Visas tavas ķešas dreb,
Uz meitāmi raugoties.

Atkārtojuma formula šinī gadījuma butu: — 2, 3, 4
}

\,

2, 3, 4.

Retumis pagadās sastapt dziesmas bez atkārtojuma; tādas,

piem., ir minētajā Graubiņa krājumā sekošas:

Nr. 19: Velc, pelīte, saldu miegu,

Mazajami bērniņam,
Caur rijiņu, caur klētiņu,
Caur lodziņa Šķirbiņām.

Nr. 35: Miedziņš bērnu kaitināja,
Uz slieksnīša tupēdams:

Ņem, māmiņa, berza rīksti,
Dzen miedziņu šūpulī-

Nr. 39: Saulīt' vēlu vakarāi

Sēžas zelta laiviņā,
Rītā agri uzlēkdama,

Atstāj laivu līgojot.

Ir gan ļoti iespējams, ka nupat sniegtajos piemēros vēl ir

uzglabājies Cimzes iespaids un ka tāpēc šo dziesmu liecība ne

visai sver, ja turam pretim lielo skaitu dziesmu, kur atkārtošana

gan ir variabla, bet ir nepieciešama. Būs tomēr jāatzīmē, ka

atkārtošanas jautājumā liela loma piekrīt 1. t. dziesmu sadalīšanai

kiziesmās un ziņģēs.

Ziņģe nav tikai jaunlaiku surogāts t. dziesmai, kā to daži

domā, bet dziesma un ziņģe ir divi, pēc struktūras un izpildī-
šanas dažādi t. dzejas veidi. Dziesmas — parasti īsas, ar 4,6
vai 8 rindām — ir dziedamas veselām virknēm zināmos laikme-

tos un godos. Tādas ir, piem., krustību, kāzu, bēru, vakara,
talkas, ziemassvētku un citas dziesmas. Dziedot vienas grupas

dziesmas, dzied visas pēc vienas meldijas, un viņu izpildīšana

piekrīt sievām un meitām.

Ziņģes eksistē katra par sevi ar savu īpatnēju meldiju un

nav virknē dziedamas. Viņām ir savs apvienojošs satura pave-
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diens. Gan jau arī te tas pa laikiem ir diezgan vaļīgs, bet vis-

maz dziedātājs pats noteikti izšķir ziņģes sākumu un galu, ka-

mēr dziesmu virknēs var tīri aritmētiski kādu tālāku dziesmu

pielikt klāt, var atņemt nost, nenodarot pārestību ne dziesmu

salikumam, ne dziedātāju apziņai. Ar Vārdu sakot, ziņģe ir

ciešāka organiska vienība, nekā tik pat gara dziesmu virkne.

Tādu ziņģu izpildīšana piekrīt puišiem. Liepājas Berķis, pie-

mēram, ~ziņģāja a
mums dažu jauku ziņģi, bet nebij piedabū-

jams nodziedāt kaut ir vienu dziesmu. Tā tad, starp ziņģēm
un dziesmām ir sava starpība, apmēram tāda, kā starp liriski

episkiem un tīri liriskiem sacerējumiem. Dziesmas un ziņģes

Šķirodami, nedarām neko jaunu, jo jau Būtners ir šo starpību

gaiši uztvēris un tāpēc savu lielo darbu nosaucis par latviešu

ļaužu dziesmām un ziņģēm. — Tautas ziņģes pazina arī

jau V. Stenders.

Ja nu atkārtošanas jautājumā salīdzināsim dziesmas un ziņ-

ģes, tad viegli noskārst, ka dziesmās tradicija būs stiprāka,

viņu raksturs vienmuļīgāks, vairāk kolektīvas dabas un ar gluži

nepieciešamu atkārtošanu, kamēr ziņģēs, kas ir vairāk indivi-

duālas dabas un samērā modernākas, atkārtošana var kādreiz

arī nebūt.

Piemēra:

Ko tu raudi, tevs — māmiņa,
Nu tu esi atdevus.

Berķis tekstu pilnīgi atkārto.

Citā piemērā:

Lai bij grute, kam bij grute,
Grūt nabaga ģēģeram,

Berķim atkārtojuma nav, bet Kate Ilnere Aizpute ari te atsāk

strofas pēdējo rindu. (Abi piemēri dzirdami Zin. Kom. fono-

grafā).

Tā nu arī ziņģēs atkārtošana jāuzskata par normu, tomēr

te viņa vieglāki varēja zust, jo ziņģu kontinuējošais saturs pa-
līdzēja visiem dziedātājiem vārdus atminēt uz reizi, kālab priekšā
teikšana, resp. priekšā dziedāšana bij pieciešama. Dziesmās tur-

pretim vienu strofu dziedot, katrs kora dalībnieks nevarēja vis

zināt, kādi nāksiļes skanēt turpinājumam. To pēc apstākļiem
un personīgas gaumes un talanta izšķīra teicēja. Bet teicējai
tad arī vajadzēja nākt papriekšu ar vajadzīgo tekstu un kora

uzdevums bij šo tekstu uztvert- Skatoties uz to, vai koris dzies-

mas jau patiesībā labi zināja, vai vājāki, atkārtoja īsākus vai

garākus posmus. Tā atkārtošanas pamatos guļ kora vajadzības,
un šī parādība mūsu t. dziedāšanā tāpēc nav nejauša, bet ir

izaugusi no apstākļiem, kā visas nemākslotas parādības dze-
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jiskos sacerējumos, lai tie pieder augsti attīstītam indivīdam vai

ir tautas dvēseles kopīga manta. Atkārtošanu korī dziedamās

dziesmās it labi varam stādīt analoģijā ar draudzes dziedāšanu

Vidzemē, kur dievkalpošanas vadītājs tekstu daudzkārt saka

priekšā. ledomāsimies, ka viņš to izdara dziedošā tonī, un lī-

dzība būs pārsteidzoša. Bet tālāk jāiedomājas, ka draudze, (resp.

koris) priekšā sacīto tekstu var atsākt lielākos un mazākos pos-

mos, vai arī iekrist — tekstu cik necik pazīdama —- jau
gaidot, kamēr priekšdziedātājs ir savu kārtu pilnīgi pabeidzis.
Tā dabūjam atkārtošanu visu visādos variantos, pie kam būs

dabīgi, ka pirmā dipodija katrā rindā ne labprāt atkārtojas, jo
koris vēl nav labi ieklausījies, kāds teksts īsti dziedams- Atsā-

kums pēc drusku lielāka posma izdevīgs arī tādā ziņā, ka tei-

cēja pēc rindas, vai strofas, var atņemt elpu, kas pēc vienas

vienīgas dipodijas nav vēl vajadzīgs.
Tā atkārtošana izaug it dabīgi no dziedāšanas reālām vaja-

dzībām, dziedot tautas korī, jeb izpildot dziesmas (šaurākā no-

zīmē).
Ziņģēm iekārta ir, kā jau minēju, brīvāka galvenā kārtā aiz

tā iemesla, ka dziedātājiem te teksta ziņā nav izvēles, bet ir

iespējams tik viens domu gājiens, kur dziesmas dziedot, no

katras strofas var sākties jauns sazarojums. Arī tai ziņā ziņģēs
atkārtošana vieglāki pieciešama, ka ziņģes nekad nedzied ve-

selu vakaru no vietas, kas pie dziesmām (kāzās, bērēs, etc.) gan

var notikt. Ja nu ~ziņģāšana v ir tādējādi ierobežota, tad priekšā

dziedātājam nedraud nokušana un viņam nav vajadzīga atpūta,
ko sniedz teicējai dziesmas atkārtošana korī.

Tā ziņģes pēc savas izpildīšanas technikas ir itkā pāreja no

monotonās dziesmu dziedāšanas uz jaunlaiku dziedāšanu, ka-

mēr dziesmas stingrāki uzglabā savu tradicionelo svinīgumu un

liturģisko nokrāsu.

Tais atgadījumos, kur strofu uzņem bez pirmās dipodijas

(Mekona un Melngaiļa piemēri), jādomā, ka arī te ir kāds ra-

cionāls apstāklis izsaucis šādu negaidītu parādību. Visdabīgāki
ir analoģijas dēļ stādīties priekšā kanonveidīgu kora dziedāšanu.

Un proti, tādā ziņā, ka teicēja dziesmu dzied, steigdamās ci-

tiem dziedātājiem pa priekšu vienas dipodijas atstatumā. Tā

tad, kad koris strofu beidz, teicēja jau ir izdziedājusi vienu di-

podiju no nākamās strofas un sāk otru. Tā kā koris tagad viņai

pieslejas, tad vārdi top gaiši saprotami un mēs dabūjam ie-

spaidu, itkā strofa sāktos no vidus. Bet pirmo dipodiju koris

apklāj ar savu spēcīgāku skaņu, kālab teicējas balss nav sadzir-

dama un viņa galu galā nemaz nemēģina tikt dzirdama. Tāds

atrisinājums, zināms, ir tikai minējums, jo trūkst pietiekošu
konkrētu novērojumu. Bet katrā ziņā viens apstāklis ir skaidrs,

proti, ka nav nemaz iespējams strofu uzņemt no vidus, bet ir

jāizpilda — kaut arī klusi, sevis priekšā — trūkstošie pirmie
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posmi. To var katrs izmēģināt pie sevis. Interesents drīz pār-

liecināsies, ka ir neiespējama lieta, nodeklamēt, piem., tādu pa-

zīstamu dziesmu, kā „Pūt, vējiņ", ja katras strofas 1sākumā mums

jāizlaiž viena dipodija. Tā tad nevaram atvairīt slēdzienu, ka

trūkstošie posmi ir augšā minētos piemēros kautkādi gan iz-

pildīti, tikai palikuši nedzirdami. Bet tā kā atsevišķās strofas

nu īsti sākās bez sākuma, tad tāda iekārta varēja gūt dziedātāju

labpatikšanu ar savu mīklaino raksturu- —

Varētu būt, kā 1. dipodijas izlaišana stāv sakarā ar malša-

nas techniku, jo abi uzrakstītie teksti ir maltuves dziesmas.

Pieļaujamas arī domas, ka pie tik svarīga procesa, kā mal-

šana, klusuciešanai zināmos intervālos ir maģiska nozīme.

Beidzot jāpiemi|n, ka daktiliskās ziņģēs atkārtošana ir se-

višķi svārstīga. Graubiņa grāmatā atrodam, piem., vairākus ga-

balus daktilos, bet gan ar atkārtojumu, gan bez viņa. Nr. 2

atkārto:

Incīti, kaķīt,

Incīti, kaķīt,
Brauksim ciemos,
Brauksim ciemos,

Nr. 13. turpretim tekstu turpina:

Šļflcati, vērpati,
Kaķīšu meitiņas,
Lai neguļ runcīši

Bez paladziņa.

Piemērus varētu daudzkārt pavairot. Šai svārstībai iemesls

varētu būt tāds, ka daktilu strofa nestāv ar trochaju strofu ra-

cionālā proporcijā, kālab vienai trochaju strofai drīz atbilst viena,
drīz divu daktilu strofas. Ja ņem mazo daktilu strofu (4 pēdas),
tad apmērs ir atkārtošanai apnicīgi mazs; ja ņem lielo daktilu

strofu (8 pēdas), tad atkārtošanai neatliek vietas. Normāls lai-

kam arī te tomēr ir atkārtojums, kā to liecina daktiliski posmi
simtu kāzu dziesmās.

II. Atkārtojuma vietnieks — refrēns.

Jau augšā ir atzīmēti paraugi, kur atkārtojas nevien teksts,

viss vai pa daļām, bet kur blakus loģiski sakarīgiem vārdiem

ir vēl kādi skaņu elementi bez noteikta loģiska satura. Vietām

nu ir it gaiši redzams, ka šādi tukšu skaņu Vārdi aizpilda izlaista

atkārtojuma vietu. Tā, piem., ja ņemsim agrāk minēto dziesmu

„Rindā auga", tad tur blakus loģiskajam tekstam atkārtojumā
iet skaņu rinda:
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Ai rai rīdi, rīdi, ai rai rīdi, rīdi

šie skaņu savirknejumi ir gluži tādas dabas, ka viņu vietā va

retu arī dziedāt strofas sākumu ar doto loģisko tekstu:

Rinda auga, auga ozoliņi, liņi etc

Tamlīdzīgi ir vērtējams piedziedājums sekošas dziesmas:

Ai, jel manu dumju pratu,
Jauns apjemu līgaviņu,
Ē, ē,. tidiraira,
Jauns apjemu līgaviņu,

Ne gadiņu nesadzievu,

Sola kungi karāi dot,

E, ē, tidiraira,
Sola kungi kārai dot, (J Berķļs, Liepāja.)

Te ~ē, ē, tidiraira" vietā it labi varētu atsākt strofas pirmo
rindu. Bet loģisku vārdu vietā ņemot šos ~ē, ē" ir iespējams
mūzikas robežas paplašināt, jo tagad ir iespējams zināmas laika

vienības — taktis vai takts daļas — attiecināt tik uz 2 zilbēm,
kāmēr loģiskajā tekstā te būtu veselas 4 zilbes, kālab dziedā-

šana būtu straujāka un neizklausītos tik sērīga, žēlīga, kā „ē, ē"

gari velkot.

Līdzīgi apstākļi ir suita Korata dziesma:

Tumse, tumse, kas par tumse!

Aija! Kas par tumse!

Es par tumsi nebēdāju,

Aija! nebedaj!

Atkārtotie teksta posmi arī te liecina, ka īstenībā mums jā-
runā par atkārtošanu, bet 1. un 3. dipodijas vietā stājas svarīgais:

aijā!
Te tad parādās mūzikas tendence pēc patstāvības tekstam

pretim. Varam slēgt, ka piedziedājums no vienas puses, līdzīgi
atkārtojumam, palīdz izveidoties kora dziedāšanai un bez tam

ļauj izcelt dziesmā kādu īpašu toņu un skaņu nokrāsu, ko lo-

ģiskais teksts nespētu dot, saistīdams meldiju pie noteikta zilbju
skaita un dažādām vārdu skaņām, kamēr refrēnā zilbju skaits

ir piemērots mūzikas garam un piedziedājuma skaņu vārdi iz-

vēlēti tā, ka viņi raksturo dziesmas pamatjūtoņu, un nu atkār-

tojas pie katras strofas.

Šī attīstība var novest tik tālu, ka atkārtojums atkrīt pavi-

sam, vietu dodams piedziedājumam:

Mēness savas zvaigznes skaita,
Vai ir visas vakarā-
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Rami langsam, rami langsam,
Rāmi langsam, rām. (Kate Ilnere, Aizputē.)

Pēdējais piemērs raksturīgs tai ziņā, ka te iespiedies piedzie-

dājumā pat vācu vārds ~langsam". Tas diezgan saprotami. Tek-

sta vienmuļīgā atkārtošana — īpaši ja teksts jau pārāk pazī-

stams, šķietas nogurdinoša, tekstu tāpēc sāk izrunāt nevērīgāki,

nenoteiktāki, tā kā tikai meldiju var izvilkt. Kad nu teksts

jau tiktāl sadrupis un nonācis mūzikas varā, tad teksta vietā var

iespiesties dažādi lieki vārdi, kas patlaban šādā vai tādā ziņā
uz sevi griež dziedātāju vērību. Un līdz ar klejojošām svešu

tautu meldijām var arī viens otrs svešas tautas vārds kā nesa-

prasta vai pussaprasta interjekcija iespiesties dziesmā, jeb la-

bāki sakot, viņas refrēnā. Būtu interesants uzdevums savākt

visus mūsu piedziedājumus, jeb dažādos traļļus, noskaidrojot,
no kurienes un kādā ceļā viņi pie mums ienākuši. Dažiem viņu

provenience ir sejā gaiši lasāma, tā, piem., „rāmi langsam" ne-

atstāj nekādu šaubu šinī ziņā, bet arī „umfidrasa, umfidrasa,

ein, zvein, drein", ir ar vārdu nozīmi (1, 2, 3), ir ar skaņām

(„f"), liecina, ka te refrēns ienācis no vāciešiem. Turpretim se-

košā dziesmā:

Es nopirku udenszirgu-
Lūšapaidu-

jadoma, ka refrēnā slēpjas krievu „Jiouia/iī>" un „noHTH".

Nesen man gadījās atzīmēt kādas strofas, kur ir runa par

čigāniem, tur tad arī refrēns mēģina attēlot Čigāniskas skaņas.
Vai skaņas patiesi atbilst īstiem vārdiem čigānu valodā, tas,
acīm redzot, nav no svara; bet refrēna nolūks1 ir dziesmu asociēt

ar čigānu valodas iedomātām skaņām. Še saīsināts piemērs:

Čigāns man(im) iemācīja
Savu mazu amatiņ.
Ai daidalla, ai daidalla,

Ai dai mudi, rallallā!!

Es čigāna sieva biju,
Man čigāna vīra māt.

Ai dai dalla, etc.

Refrēns, kā jau teicu, palīdz izcelt dziesmas pamatjūtoņu.
Rucavā dzied, piem., pēc meldijas ~Pūt, vējiņ", kādu vecu kara

dziesmu: ; •

Vīri, viri, nebūs labi,

Vārna krāca ozolā:

Būs kungiem karā ieta,
Ne gulīta spilvenos.
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Droši kungi vaidu celta,
Bet nav droši kapā ieta.

Sasēduši kumeļāja,
Gaida manu jaubralenu.

E, kur skaisti kara vīri,

Mani balti bāleliņi,
Paši jāja dziedādami,

Kumeliņi dancādami,

Kumeliņi dancādami,
Baltas smilktes spārdīdami.

Te tekstu neatkārto, bet katrai strofai pievieno piedziedā-

jumu:

Magaru, magam, jura krāca,

Jūras viļņi līgavās.

Daudzie ~v" piedziedājumā piešķir viņam drūmu nokrāsu.

Qik tālu piedziedājumā ir loģisks saturs, tad arī tas ar savu

jūras viļņu Ilgošanos un krākšanu labi tēlo kara dzīves jūtoņu,
un par to jau augšējā dziesmā ir runa-

Otrējādi, viegla un priecīga satura dziesmām labprāt piekarina

piedziedājumus ar gaišiem vokāļiem un 1 un r skaņām.
Rucavas muižā man 1923. g. izdevās uzrakstīt kādu humori-

stīgu zvejnieku dziesmu ar divējādas dabas piedziedājumiem:

pirmā rinda skan nopietni un sērīgi, tādā pat garā viņai tad ir

pievienots piedziedājums, bet otrā rindā meldija top šķelmīgi
priecīga, atmaskodama pirmās rindas nopietnību, kā teatrālisku

pozi; pie šīs otrās rindas tad arī piedziedājums sastāv no gai-
šām skaņām. Mazā dziesmiņa skanēja:

Zvejnieks savu sievu kula,

Aķī, vai, vai!

Ka ta skādes darījuse.
Tidridi rallalla!

Tīklam aci parravuse,

Aķi, vai, vai!

Siļķei galvu nolauzuse-

Tidridi rallalla!

Šādi muzikālas dabas refrēni varēja ieviesties, kā jau teicu,
tekstam aiz noguruma un nevērības sabrūkot. Bet varēja refrē-

nam nākt pretim arī kāds cits, īsti ievērojams apstāklis. Ir

dziesmas, kur refrēns ir, kā rādās, pirmatnējs, t i., kur viņš, pats
dziesmā neietilpdams, ir it kā tas mērķis, kura sasniegšanai
dziesmu dzied. Tā, piem., Dr. R. M. Mever's, Deutsche Stili-

stik, Munchen 1913, izsakās 106. lappusē: Der Refraiļn ist ur-

sprūnglich vvohl nicht ein Anhang zum Text, sondern im Gegen-
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teil die eigentiiche Hauptsache: der Ruf, m dem die versam-

melte Gemeinde ihrem gemeinschaftlichen Empfinden Ausdruck

gibt und den der \vechselnde Text eigentlich nur interpretiert
und illustriert.

(Refrēns pirmatnēji gan nav pielikums pie teksta, bet, taisni

otrādi, pati galvenā lieta: sauciens, kurā sapulcējusies draudze

izpauž savas kopējās sajūtas un kuru mainīgais tekstsf īsteni tikai

iztulko un ilustrē.)

Analoģijas kārtā te varētu aizrādīt uz baznīcas liturģiju, kurā

liturgs no savas puses gan izpilda — runādams vai dziedādams —

plašāku un variējošu tekstu, bet draudze ar stereotipu antifoniju

jeb pretdziedājumu liturga izteikto tekstu it kā koncentrē vienā

saucienā un atbildēdama apstiprina, piem., ar saucienu: āmen,
vai: kirieleizon = Kungs, apžēlojies!

Nebūs lieki piebilst, ka refrēna nosaukums īsteni nozīmē

„sakāms vārds", ar ko ir teikts, ka viņš kvintesences veidā kon-

centrē iekš sevis garāka gabala kodolu. Latīņu valodā viņa no-

saukums ir „versus intercalaris", kas būtu jātulko kā ~starpā
saucamais pants", sal. Wackernagel, Poetik, pag. 557.

Kārlis Būchers savā grāmatā ~Arbeit und Rhvthmus" (V.; izd.

Leipcigā 1919.) par šo tematu 396. lappusē izsakās šādi:

„Nur der Vorsānger gibt einen wirklichen Text, der Chor

beschrānkt sich auf Wiederholungen und den Kehrreim. Dieser

ist also das Feste, Ursprūngliche." (Tikai priekšdziedātājs sniedz

patiesu tekstu, koris aprobežojas ar atkārtojumiem un refrēnu;
šis tad ir stabilais, pirmatnējais elements). Droši vien Būchera

vārdus nevarēs attiecināt uz visu vairumu augšā minēto pie-
mēru, kur refrēns acīm redzot spiežas iekšā dziesmas struktūrā

kā jaunāks elements ar patvaļīgāku muzikālu dabu, nekā to

panes A. vecās bēru un kāzu dziesmas.

Bet ir arī mums dziesmu grupas, kur refrensļ nav nekādā ziņā
jauninājums. Pie tādām ir noteikti jāskaita ganu dziesmas ar

savu aurēšanu un Jāņu dziesmas ar savu līgošanu. Ganam dzie-

dot galvenā lieta, kulminācija, ir aurēšana pati, bet nevar jau
nemitīgi aurēt: dziedāšana ir tas tiltiņš, pa kuru iedams ganiņš
tuvojas savam kliedzienam. Līdzīgi Jāņu dziesmās. Tur, erotiskas

dabas izsauciens, līgo stāv centrā un visas dziesmas tik pie
viņa novada. Bet ar laiku šī izsauciena nozīme nobāl un pat
pilnīgi aizmirstas. Nav arī drošas atmiņas, ka ar šo vārdu ir

bijis savienots zināms kults. Tā svētku izsauciens ar savu spilgti
kultisko nozīmi pamazām pārvēršas par tukšu refrēnu, kas klau-

sītāju iespaido ne vairs pēc savas nozīmes, bet tikai pēc savas

skaņu vērtības. Bet ja reiz tādi refrēni ir lietošanā, tad jau varēja
viņiem blakus atrast ieeju tautas dziedāšanā arī citi nesaprotami
elementi, jo kad izsauciens ~līgo!" ir pārvērties par nesaprastu
skaņu, ar ko tad viņš ir labāks par „langsam", par „umfidrasa",
vai ~aķi, vai vai"?
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Tā refrēns varēja attīstīties no divām saknēm, no nupat mi-

nētā pirmatnējā elementa, kā dziesmas mērķa darba un kulta

dziesmās, gan arī rasties no racionāla teksta sabrukšanas, kā at-

kārtojuma surogāts. Liekas, ka pārsvarā ir pēdējais process, un

refrēns mums tāpēc jāvērtē, galvenā kārtā, kā atkārtojuma veids.

Bet arī tur, kur refrēns — kā kulta dziesmās — ir dziedāšanas

gala mērķis, viņš strofu pēc strofas atsākdamiļes, ir viens no at-

kārtošanās veidiem un radniecīgs epiforai, par ko skat tālāk!

Bet kā tīrais atkārtojums, tāpat arī viņa vietnieks, refrēns, it da-

bīgi izskaidrojas ar dziedāšanas iekārtu pirmatnējā tautas korī.

Visu tautu pirmatnējā dzejā līdzīgiem paņēmieniem piekrīt liela

loma; tā piem. J. A. Ozoliņš savā apcerējumā par Dziesmu

dziesmu 40- lappusē izsakās:

~Austrumnieku dzejā dažādi retoriski paņēmieni, pie kādiem

pieskaitāms arī refrēns resp. kāda panta vai panta daļas atkār-

tojums, ir tik parasts, ka drīzāk būtu jābrīnās, ja tādu paņēmienu
Dziesmā nebūtu."

Noslēdzot, varēsim sacīt: atkārtošana palīdz visiem dziedā-

tājiem koncentrēties uz vienu tekstu pēc priekšsēdētāja inten-

cijas, un, no otras puses, dod priekšdziedātājam iespēju nevien

gūt vajadzīgo atpūtu, bet arī apdomāt, ko viņš tālāk dziedās.

Refrēns, kā tāds, palīdz izcelt dziesmas īpatnējo noskaņojumu,
bet kā tīrais atkārtojums, tā arī tekstam pieskaņotai^1 refrēns, iz-

dara uz dziedāšanu retardējošu iespaidu, saistīdami dziedātājus
un klausītājus uz ilgāku laiku, nekā tas būtu iespējams bez at-

kārtošanas, pie zināma dziesmas posma, to nostiprinādami at-

miņā.

III. Atkārtojumi teicot.

Visas tās parādības, ko līdz šim aplūkojām, attiecas uz dzie-

dāšanu; tiklīdz kādu no piemēros minētām dziesmām mēs dzir-

dētu teicam jeb skaitām, tūlīt arī izzustu katra līdz šim pār-

runātā atkārtošana: nebūt neteiktu:

Divi zili balodīši, diš i,
bet vienkārši:

Divi zili balodīši;

tāpat neteiktu arī:

Es neietu to celiņu,
Es neietu to celiņu,

bet tik vienreiz:

Es neietu to celiņu.

Acīm redzot, šie atkārtošanas veidi ir saistīti ar muziķu, bet

saistīti organiskā kārtā, jo to dziesmu pareizai dziedāšanai tas
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nav vienaldzīgs apstāklis, vai prasīto atkārtošanu izpildām, jeb
ignorējam.

Bet bez šāda muzikālas dabas atkārtojuma ir vēl daudz citu

atgadījumu, kur atkārtošanu varam konstatēt, ar citiem vārdiem:

arī teiktās dziesmās atkārtojumam ir svarīga loma. Tam te kā

interesantam stila jautājumam piegriezīsim vērību-

A. Ķēde.

Starp atkārtojumiem viens pelna ievērību divējādā ziņā, vien-

kārt kā raksturīga 1- t. dzejas īpatnība, otrkārt kā parādība,

kuļ-a nepratējam var izlikties par dziedāšanas prasītu, lai gan

viņa ir motivēta tikai ar teksta iekārtu: atkārtošana dziedot no-

tiek vienas strofas (4 trochaju dipodiju) apmēros, bet dziesmu

tekstā varam konstatēt — neatkarīgi no dziedāšanas — at-

kārtojumu, kam ir interstrofiska daba. Tāpēc, ka šī atkārto-

juma uzdevums ir saistīt strofu ar strofu, varam šo atkārtojumu
it labi dēvēt par ķēdi. Ņemsim piemēru: Dziesma grib izteikt

sekošas domas:

Kad paaugse mieži, rudzi, cd maizīti sijādama, brauc

kumeļu dīdīdama.

Prozā pret šādu izteiksmi nebūtu iebildumu, bet dziesmā

viņu nepieļauj strofas iekārta. Strofa, aptverdama 4 trochaju
dipodijas, nedod vietas visai plašai izteiksmei. Mūsu gadījumā
ir iespējams teikt:

Kad paaugse mieži, rudzi,
Ēd maizīti sijādama,

bet tad pēdējās domas par kumeļa braukšanu paliek ārpusē; ja
nu tomēr pievienojam arī šīs domas, tad esam izgājuši jau
nākamā strofā, kuru vajadzēs papildināt ar jaunu teikumu: „Irbe
tupe ceļmalāje", vai ko citu. Bet pēdējā gadījumā otras strofas

sākums: „Brauc kumeļu dīdīdama" faktiski stāvētu ar pirmo
strofu tuvākā sakarā, nekā ar savu turpinājumu: Irbe tupe ceļ-
malāje. — Tādu robežu sajaukšanu strofu starpā t. dzejā absolūti

nepieļauj. Ja tad nu augšā minētās domas gribam katrā ziņā
dziesmā izteikt, tad atliek tikai viens ceļš: izteikt viņas divi

strofās, bet tā kā abas ir pilnīgi aizņemtas, to izdarām vidējo
rindu atkārtodami, Hs nu kā tilts vieno abus krastus. Dziesma

tad nu skan:

Kad uzaugse mieži, rudzi,
Ēd maizīti sijādama,
Ēd maizīti sijādama,
Brauc kumeļu dīdīdama.
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Un lai nepaliktu nekādu šaubu, ka te nav muzijkas vaina,
tad jāatzīmē, ka dziedot te var rasties pēc meldijas vajadzības

jauni atkārtojumi, kam gar atkārtojumu tekstā nav nekādas) daļas-

Liepājas Berķis šo vietu arī tiešām dzied šādi:

Kad uzaugse mieži, rudzi,
Ēd maizīti sijādama,
Kad uzaugse mieži, rudzi,
Ēd maizīti sijādama,
Ēd maizīti sijādama,
Brauc kumeļu dīdīdama.

Ēd maizīti sijādama,
Brauc kumeļu dīdīdama.

Tā tad dziedātājs ir citus teksta posmus dziedājis divreiz,
bet ķēdi veselas 4 reizes, kas liecina, ka atkārtojums ir jau
tekstā un dziedot ir dubultots tāpat kā citi dziesmas posmi-
Bez tam varam atsaukties uz teikšanas praksi: labas teicējas
visos tamlīdzīgos gadījumos atkārto ķēdes posmu, kamēr ne-

pavisam negadās dzirdēt, ka viņas teikdamas atsāktu tekstu tur,

kur atkārtojums ir muzikālas dabas.

Ķēde, kā teicu, ir interstrofiskas dabas. Kur nav pārejas no

strofas uz strofu, tur arī ķēdei nav vietas- Tā varam iedomāties

dziesmu ar 2 variantiem: kur nākamā strofa ciešāki saistīsies

ar iepriekšējo, tur būs vajadzīga ķēde; kur nākamā strofa būs

patstāvīga, uzņemdama jaunas domas, tur ķēdes nevajaga.

Piemērs:

\. Neviens mīļi ta nebrauca,
Ka brauc brālis ar masenu:

2. Ik ierauga ievas ziedu,

Ik piegrieza kumeliņu,

3. Ik piegrieza kumeliņu,
Lai māsena puškavase,

4. Lai masena puškavase
levas ziedu baltumiņu,

5- levas ziedu baltumiņu,

Magoniņas kuplumiņu. (Rucavā)

Te starp 2. un 3., 3. un 4., 4. un 5. strofu ir ķēde. Bet šai

dziesmai ir arī citādas beigas. Tad 4. strofasi pēdējā rinda: „levas

ziedu baltumiņu" neatkārtojas, un jaunā, neatkarīga strofa sākas

bez jebkādas ķēdes:

5. Tautas saka pajādamas:
Šogad laba vasariņa;

6. Šogad laba vasariņa:
Līdz zemīti ievas zied.
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Pielikšu te vel kādus ķēdes paraugus Rucavas dziesmas:

Brauc, brālīti, tu papriekšu,
Tev raženi kumeliņi;
Man bij tāds neražens,

Es pa tava pēdināmis,
Es pa tava pēdināmis,
Es pa tava ēnināmis-

(„tava" nav misēklis, bet hļkai liecina, cik cieši tauta ievēro

metriskos likumus. L. B.).

1. Teic man ļaudis to merģeli,
Es neņemtu neredzējis,

2. Es neņemtu neredzējis,
Valodiņas nedzirdējis.

1. Eš mūžam nepāriešu

Jūsu dūris virināte,

2. Jusu dūris virinate,

Jūsu kannes cilināte.

1. Manis deļe vēršus kave,
Brūvē saldu alutiņu;

2. Paši ede, paši dzere,
Mani veda (ar platu „c") smiltienāja,

3. Mani veda (ar platu ~c) smiltienāja
Baltas smiltis rušināte.

Tamlīdzigus piemērus atrod katra apgabala bez

vienosim viņiem arī daktilos kādus paraugus.

skaita. Pie-

1. Klausies, Janīti,
Kur tevi daudzina:

2. Ozolu mežā,
Tur tevi daudzina,

3. Tur tevi daudzina,
Kronīšus pinot. (32949.).

1. Pavadu lieldienu

Par augstu kalnu,

2. Par augstu kalnu,
Caur zaļu birzi,

3. Caur zaļu birzi

Upītes malā-

4. Guli nu, lieldiena,
Līdz citam gadam,
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5. Līdz citam gadam

Upītes malā- (32292.).

Ķēdē atkārtojamais posms ir tā tad kā trochajos, tā daktilos

pusstrofas lielumā, t. i. ar citiem vārdiem: ieņem dziesmā vienu

rindu un nekad nevar stāvēt dziesmas beigās, jo ķēde pārvada
uz ko nākošu.

Nozīmes ziņā ķēde līdzinās citiem atkārtojumu veidiem, par
kuriem vēl būs runa; īpatnējs turpretim ir viņas uzdevums tai

ziņā, ka tikai ar ķēdes figūru rodas iespēja īsajās un līdz galē-
jībai stilizētajās dziesmu strofās vērpt garāku domu pavedienu.
Kā kuriozums jāpiemin Alkšņa-Zunduļa mēģinājums pašam sa-

cerēt „Tautas dziesmas iz Zemgales novadiem". Viņš atkār-

tojumu ņēma divu rindu resp. pilnas strofas apmērā, kas vien

nodeva viņa dziesmas kā falsifikāciju, jo tādā kārtā dziesma

īsteni nemaz neiet uz priekšu, jo atkārtojot pilnu strofu, viņai

nevar pievienot jaunus elementus.

B) Dubultoju mi.

Latviešu t. dzeja pazīst bez ķēdes visus atkārtojumu veidus,

par kādiem runā stilistika. Viens no visvairāk ievērojamiem
šīs sugas paveidiem ir dubultojums. Parasti viņš aptver
tik vienu vārdu:

Sīvi, sīvi zīle brēca.

Vīri, vīri, nebūs labi.

Gulu, gulu, miegs nenāk.

Laci, laci, ķeturkaji-

Lidu, lidu, ezeriņi.

Migla, migla, rasa, rasa.

Zinu, zinu, bet neteikšu.

Deju, deju, lecu, lecu. V. 7292,3.

Gāju, gāju tautiņas. V. 7327.

Linu, linu, ne pakulu- V. 7483.

Guldi, guldi, mate, meitu. V. 7639.

Nebēdāju, nebēdāju. V. 7757.

Tā neskaitāmos gadījumos; ari sakāmos vārdos un mīklas:

Mazs, mazs vīriņš,
Ass, ass ciritis.

Retāki atkārtojas vesela dipodija; visparastaki tad, ja dipo-

dija pastāv no viena vienīga vārda:

Kumeliņi, kumeliņi.
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Pagadās ari ta, ka atkārtojuma dipodija satur vairākus vār-

dus, vai veselu teikumu, piem-:

Nebrauc dikti, nebrauc dikti,
Tas nav tavis kumeliņis-

(Krlnice Liepājas patversmē).

Ziben' met, ziben' met

Gar baliņa meža malu:

Ko ziben' nemetis?

Ziben' met kamaniņas. (18521.).

Ko tur veda, ko tur veda?

Mlžu veda, mlžu veda:

Piemīzuse brāļa ratus,

Savas baltas villainltes.

Ķēdei, kā redzējām, ir konstruktīva nozīme, dipodijas du-

bultojums turpretim ir gluži bez nozīmes šinī ziņā, bet līdzīgi
vienkārša vārda dubultojumam dara tikai izteiksmi intensīvāku-

Ka konstruktīvas nozīmes šim dubultojumam nav, to liecina

paralēli piemēri, kur vienā dubultojumi ir, bet otrā nav, lai gan
abi ir vienādi labi un īsti.

Griežat ceļu, griežat ceļu,

Lepna vīra sieva brauc:

Trim kājām kumeliņš,
Viena sliece kamanām- (18456.).

Tikpat labi var teikt:

Griežat ceļu, rumejat,
Liepa nāca istabā!

Neba liepa viena naca,

Visi zari līdza nāca,

kamēr ķēdes figūrā nebūt nebūtu iespējams atkārtojuma vietā

ielikt sinonīmu izteiksmi. Tā tad dubultota dipodija nav vien

apmēra ziņā citāda nekā dubultota rinda, bet ir kas cits pēc
būtības.

Dubultojumam tuvu rada ir tie gadījumi, kur neatsāļk ne-

pārgrozītu vārdu, bet jēdziena pastiprināšanai — analogi kā

ebreju valodā — lieto šo pašu vārdu citā formā, t. i., verbiem

pievienojot participu formas, nomeniem daudzskaitļa ģenitīvu.
Kā ebrejiski sajka: „plēstin ir Jāzeps saplēsts" (1. Mozus 37, 33),
tā arī latvietis, īpaši tautas dziesmās, dubulto verba celmu:

Pūtin pūta melnais mednis-

Mirtin miršu es, memmiņ-
Vilcen vilka tēvs ar māti. (34366).

Paldies Dievu Dieviņam,
To darbiņu nodarīju. (28079).
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Talak šai grupai pieslienas gadījumi, ļkur viens vārds lietots

dažādos locījumos:

Labs ar labu sasatika,
Līktin līka Daugaviņa:
Vienam bija rudzi, mieži,
Otram zelts, sudrabiņš-

Kuma kurnu aicināja:

Nāc, kūmiņa, alus dzert!

lešu, kūma, kā neiešu,
Velē balti galda drānu- —

Šādu parādību mēdz stilisti apzīmēt ar terminu polvptoton

(daudzlocījums). Ja vārdu dubultojumu izplatām vēl tālāku un

ņemam vērā atgadījumus, kur atkārtojas etimoloģiski radniecīgi

vārdi, cv. dažādās vārdu šķirās, tad dabūjam tā dēvēto anno-

minatio. Labs piemērs annominācijai ir L. D. 34369:

Visi saka vienus vārdus

Taisies gultu, ej gulēt!
Kur bij man gulēt iet?

Visi kakti piegulēti.
Viens kaktiņš negulēts,
Tur guļ mana mīļa Laima.

Kā kopīgs pavediens te visu dziesmu saista vārdi ar vienu

un to pašu etimoloģiju: gultu, gulēt iet, piegulēti, negulēts, guļ-
Pie etimoloģiskiem dubultojumiem jāskaita arī etimoloģiski

pārpratumi. Tautas apziņa vārdu Dievs — tāpat kā vecais Sten-

ders — ved sakarā ar došanu, un tāpēc kombinē:

Dievs dod devējam, velns rauj ravējam.

Tādā gadījumā te gan ir kļūda valodas izpratnē, bet ne

dzejā, jo arī šinī pārprastā veidā vārdi kautkādi savā starpā

saskaņojas un palīdz dziesmu resp. teikumu ciešāki saistīt. Bet

tautas etimoloģijām var būt arī īsts pamats; tad viņas kā at-

kārtošanas līdzeklis jo vairāk motivētas, piem.: Ta bij laba

labībiņa (28571), kur „labs" un „labība" ir sajusti kā rad-

niecīgi vārdi.

C) Pakar c.

Ir viens atkārtojuma veids, par kuru senā stilistika nemēdz

runāt, lai gan viņa ir rubricējusi atkārtojuma veidus ļoti subtīlā

kārtā. Tā piemēram stilistika mēdza atzīmēt to atkārtojuma

gadījumu, kad nākamais teikums beidzas ar iepriekšēja teikuma

vārdu, kā piem.:

Mūžam rit šī un rit un viļņiem gala nav mūžam-



67

Šī mākslīgā figūra, kas tautas dzejā nespēlē nekādu lomu,
ir pazīstama zem nosaukuma „epanalēpsis" = atkaluzņemšana,
jo pēdējais vārds ir atkal uzņēmis pirmo. — Šī figūra t. dzejā,
kā teicu, ir bez nozīmes, bet ārkārtīgi liela nozīme ir šis figūras
tiešajam pretstatam, t. i. atgadījumam, kur nākamā teikuma

sākums uzņem iepriekšējā teikuma beigu vārdu. Kā epanalēpsis
ietver divus teikumus no abiem āra galiem, saistīto teikumu

ārmalās stāvēdama, tā pakare atrodas divu sasaistītu teikumu

(jeb strofu) iekšpusē, tā ka pakares elementi stāv viens otram

blakus.

Jūra krāce, jūra brēce,
Ko tā jūra apr i j v s c?

Aprij v s c zelta laivu,
Div' sudraba īrejiņ-

Raksti te lietas būtību īsti gaiši neizceļ, jo vārdu „aprijuse"
mums nekrīt rakstīt divreiz blakus; bet iedomājoties dziesmas

izrunu, tad kļūs gaišs, cik cieši šie vārdi saistās, un, paši saistī-

damies, sasien arī 2 strofas.

Gluži tāpat

Bērni, mani mīļi bērni,

Neaiztiekiet sērdie n ī t i!

Sērdienīte Dievam gauda,
Saujai slauka asariņas.

(Biržu Basē, Aizputes apr.).

Vai:

Zirdziņš vilka eceš i ņ v,

Ecēšiņa labībiņu. 28087.

Vai:

Audz, mana padīte,
Audz laba tikus:

Tikušas lūkoja
Bajāru dēli.

Pie šiem atkārtojumiem nav no svara, vai vārds abas reizes

ir taisni vienā locījumā. Nozīmes ziņā pakare ļoti līdzinās ķēdei,
bet ķēde ir īpatnēja saistītai valodai un pakare ir arī tautas

prozai neatņemams piederums. Tā piem. Brigaderu Annas Tau-

tas pasakās un teikās IV., 3 lasām: Viņš to uzcēlis un pārvedis
savai sievai. Sieva par bērniņu ļoti priecājusies. — Jeb

turpat 11. lap.: ...lai zaldātus atlaistu. Atlaidis un tad

teicis... Turpat 12. lap.: ...kamēr beidzot nokļūst svešā, svešā

pilsētā. Pilsētā princeses apmetās etc.

Ķēde dod uzsāktām domām turpinājumu, pakare ievada jau-
nas domas. Kā rets izņēmums jāatzīmē atgadījums, kur pakare

grib spēlēt ķēdes lomu, t. i. uzsāktās domas turpināt.

5*
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Sak' saulīte uzlēkdama:

Celies, puisi, aunies kājas,
Aunies kājas, seglo bēru,

Jāj uz muižu sūdzēties, etc- 33596,6.

Parastais atkārtojums varētu apmēram skanēt:

Celies, puisi, aunies kājas,

Celies, puisi, aunies kājas,
Seglo bēru kumeliņu.

Tamlīdzīgi arī skan varianti 4. un 5.:

Celies, puika, aunies kājas,
Liecies cauņu cepurīti,
Liecies cauņu cepurīti,
Nac uz muižu sūdzēties-

Otrs variants tamlīdzīgi atsāk: Sedlo savu kumeliņu. Tā tad

uzsāktu domu pavediena turpināšanai normālā kārtā der ķēde,
ne pakare.

D) Epifora.

Stilistikā daudz minama ir epifora, kas savā ziņā atgādina
refrēnu. Ja Katons katru runas posmu beidz ar savu ceterum

censeo, tad te varam saskatīt refrēnu vai epiforu; tur pēc būtības

starpības nav nekādas, lai gan parasti par refrēniem mēdz

dēvēt garākus beigu posmus ar noslēgtu saturu, vai atkal

aloģiskas skaņu virknes, kādas apskatījām par dziedāšanu ru-

nājot, kamēr epifora var pastāvēt no atsevišķiem vienādiem

Vārdiem vairāku dzejas posmu beigās- Kā teikts, stilistikā epi-
fora ieņem it redzamu vietu, sevišķi retoriskā prozā, bet 1- t.

dzejā viņai nozīme diezgan maza. Gan mums netrūkst piemēru,
kur epiforu satiekam, bet nebūt nedabūjam to iespaidu, ka viņa

jūtamā kārtā sekmē poētiskos resp. retoriskos nolūkus. Tas

varētu izskaidroties līdzīgi, kā ar atskaņām; proti rindu gāji, kā

zināms, mums ir elastīgi, jo dipodiju izrunājam gan 3-, gan

4-zilbīgi, piļem. gan kumeliņu, gan: kumeliņ. Bet ja nu šos

2 vārdus patlaban atzīmētajās formās gribētum izlietot kā epi-

foru, tad nevienādība būtu pārāk liela.

Piemēri ar epiforu divas blakus stāvošas rindas:

Maļu, maļu, ko es maļu?
Sava vīra bikses maļu- 34134.
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Lai bij vardi, kam bij vardi,
Man pašam stipri vārdi. 34131.

Lai bagāta, kas bagāta,

Ceļa māte, tā bagāta. 34058.

Tumsa, tumsa, vakars nak,
Kas ar manim līdza nāks? 34023.

Augšējos piemēros epifora ietilpst viena strofa- Ir ari gadī-

jumi, kur viņa pieder 2 kaimiņu strofām, piem.:

Menestiņis zvaigznes skaita,

Vai ir visas vakarā-

Visas zvaigznes vakara,

Auseklīša vien nebij-
Auseklītis Vaczeme

Zelta svārkus šūdināja. 33858.

Ne mazāk ir atgadījumu, kur epifora pārlec pari vienai rin-

dai, t. i. saskaņo 2 strofu noslēgumus. Piemēri: -

Migla, migla, rasa, rasa,

Pazūd manis kumeliņš-
Nokrīt migla, nokrīt rasa,

Atrod' savu kumeliņu,
Atrod' savu kumeliņu
Pie mēneša nama durvu- 33865.

Šiliņģf, vērdiņi

Nabagu nauda;

Rubuļi, dālderi

Pādītes nauda.

(Marija Vamze, Liepājas patversme; niceniece.)

Es cerēju alksni lauzt,
Domāj' bērza nedab ū t;

Cerēj' iet pie netikla,
Domaj' laba nedabūt:

Es nolauzu bērza rīksti,

Dabūj' labu arājiņu. 22923

Epiforas nozīme diezgan bāla; sevišķi šīs domas apstiprina
piemēri, kur variantos atrodam paralēlu izteiksmi, vienā ar, otrā

bez epiforas. Man tādi piemēri pie rokas no Rucavas muižas,
uzrakstīti 1923. g. Ar epiforu:

Teci rikšis, kumeliņi,
Neej soļus skaitīdams!

Neb' es tev auzas deju,
Pa vienam skaitīdams-
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Bez epiforas:
Tec teciņu, kumeliņi,

Neej soļus skaitīdams!

Neb' es teve auzas deju,
Pa vienija lasīdams.

Redzams, ka epiforas atkrišana nemazina dziesmas jauku-

mu, vismaz nemazina viņu jūtamā mērā-

'E) Anaf o r a.

Cik epifora nenozīmīga, tik liela nozīme ir viņas pretstatam
— anaforai, vairāku dziesmas jeb runas posmu ievadīšanai ar

to pašu sākuma elementu. Anafora, ja nav stilistikas mīļākais
bērns, tad katrā ziņā pats populārākais. Dr. Meijers savā vācu

stilistikā viņu dēvē par ~sehr vvirksame Figur" un „Lieblings-
mittel". Bet kas sakāms par vāciešiem, tas šinī ziņā jo vairāk

var attiekties uz mums, jo vārdu uzsvars uz piļrniās zilbes un

krītošais ritums 1. t. dzejā skubināt skubina izcelt taisni sākuma

elementus, kamēr epifora jau tāpēc vien nevar iegūt īstas no-

zīmes, ka viņa paliek noskaņā. Tiešām, nevarēs arī uzrādīt citu

stila paņēmienu, kas 1. t. dzejā būtu tādā pat mērā iecienīts, kā

anafora.

Atliek mums noskaidrot, cikkārtām un kādos atstatumos ana-

fora lietojama. Dr. Meyer's (pag. 102) atrod, ka anaforai vis-

piedabīgāks ir triju posmu sastāvs, ~kas ir liels diezgan, lai

viņu sajustu, bet nav liels diezgan, lai nokausētu. Pa reizēm,

protams, var ar panākumu nākt lietošanā arī lielāks skaits, bet

tad ir vajadzīgi tālāki palīga līdzekļi" (t. i. blakus anaforai ir

vajadzīgi vēl citi stila paņēmieni). (~Die gevvohnliche Zahl der

anaphorisch verbundenen Glieder ist ūberall die Dreizahl: gross

genug, um empfunden zu vverden, nicht gross genug, um zu

ermūden. Gelegentlich natūrlich kann eine grossere Zahl vvirk-

sam eintreten, doch bedarf es dann \veiterer Hilfsmittel")
Zināms, ir arī anaforas, kas pastāv tikai no 2 posmiemi,

kā arī 4 posmu kombinācijas nav retums; pi|em.:

Sila iemu, sila teku,
Silā man visa prieka:
Sila man rudzi seti,

Silā dēti ozoliņi. 30679,2

Norma tomēr ir un paliek trīs posmi

Bet stilistiskie palīga līdzekļi - jeb labāki sakot: līdzeklis

— gan būs gradācija, jeb kāpinājums, uz kura apvienību ar

anaforu aizrāda vācu stilistikas vecmeisters W. Wackernagel's
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(Poetik, Rhetorik v. Stilistik. 111. izd. 1906., pag. 561). Latviešu

t. dzejā bez kāpinājuma ar anaforu labprāt vienojas kāda cita

stila figūra, ko tādā veidā citu tautu dzejā nepazīstam. Šo lat-

viešiem īpatnējo stila figūru ieteicu saukt spraisli jeb palodu.

Viņas daba sekoša: latviešu tautas dzeja labprāt nostāda blakus

trīs savstarpējā sakarā stāvošas, paralēlas izteiksmes, un proti:
tādā kārtā, ka divi pirmās izteiksmes kopā ir taisni tikpat pla-
šas, kā trešā viena pati; varētu arī tā teikt, ka katrs nākamais!

posms ir tik liels, kā visi iepriekšējie kopā. Šī formula pat
tad mēdz palikt spēkā, ja trim posmiem pievienojas ceturtais.

Tad nu latviešu anaforu pabalsta bez gradācijas arī spraislis.
Piemēri divu posmu anaforai:

Caune auda, zaķīts mina,

Lapsa tina atspolītes. 26941.

Bite dzied, traņi tek,
Pati māte salmus nes. 30282.

Ž e 1 bija meitas,
Žēl meitas pūra. 33782.

Nu ceļ tautas kamanās,
N u brālītis māsu sauca.

K ā lapiņa drebēdama,
Kā ieviņa ziedēdama. 33759.

Triju daļu spraislis (bez anaforas):

Dieva zirgi, Laimes rati,
Saules meita vedamā- 33797.

Zīda groži, zelta loks,
Sudrabiņa kamaniņas. 33919.

īsas kājas, dzijš sniedziņš,
Tālu salmu gubeniņš.

Zirgiem zviegt, govīm maut,
Arājam gavilēt.

Tēvs vēlēja, māte liedza,

Tautiets lūdza raudādams-

Auge rudzi, sīce bite,
Pats jaukumu nevarēj- 27898.

Sēsim rudzus, sēsim miežus,
Dēstīsim ozoliņus. 27962.

Rudziem kalni, miežiem lejas,
Bitēm kupli ozoliņi.
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Puš vējiņš, čaukst niedrītes,
Danco mans kumeliņš. 29733.

Dzelžu dūris, vara grīdu,
Sudrabiņa redelītes. 29735.

Kam der kalni, kam der lejas,
Kam der zaļi ozoliņi?
Dievam kalni, Laimei lejas,
Bitei zaļi ozoliņi. 30336.

(Te bez spraišļa ari anafora un aliterācija.)

Suņa villas, kaķa villas

Aizpērnā kumeliņa.

Zirņu sieki, pupu sieki,

Putraimiņu vācelītes. V. 7670.

Vaska cimdi, vara groža,

Sudrabiņa pātedziņa. 30303.

Taisni šos pašus posmu apmērus konstatējam arī savienībā

ar anaforu:

Zīda cimdi, zīda zeķes,
Zīda visi prievītiņi. 33980.

Žēl meitiņas, že 1 pūriņa,
Žēl ir zelta gredzentiņa. 33782 var.

Sak' saulīte noiedama:

Navaid labi Vāczemēi;
Ne tur ara, ne ecēja,
Ne kūkoja dzeguzīte. 33901.

Vai būs lietus, vai bus saule,
Vai migliņu nomiglos? 33902.

Pie jāšanas, pie braukšanas,
Pie kumeļu barošanas. (Rucavā).

Pus gultiņas, pus palaga,
Pus baltās villainītes.

Kā stāv rudzi, ka stāv mieži,
Kā stāv mīļā linu druva. 28026.

Es nezinu, es nepirku,
Es naudiņu neskaitīju. (Biržu Basē).

Griķīf sēju, gr i ķ 11* pļavu,
Griķīts laba labībiņa:
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Lēts bij kult, lets bij malt,

Lēts putriņu izvārīt. 28000.

Vai bij briedis, vai bij lacis,
Vai nelieša tēva dēls? 30676-

Grib mutīte, grib kanniņa,
Grib bradiņa (= bārdiņa) savas tiesas. 33277.

Krustiem grabu, krustiem vedu,

Krustiem bāzu redelēs. 28626.

Cik lieli nu ir anaforas (resp. spraišļa) posmi?

Augšējie piemēri izvēlēti tā, ka vienas trochaju strofas ap-
mēros ietilpst visi trīs anaforas locekļi. Mazāki apmēri anaforai

trochajos arī nav iedomājami, jo posmus vēl sašaurinot, vaja-
dzētu divi pirmajiem locekļiem ietilpt vienā dipodijā, kas ir

gluži pret anaforas dabu, jo anafora prasa izcilu vietu, uzsvaru

un zināmu līdzvērtību atsevišķo locekļu starpā, bet anaforas lo-

ceklis, kas iesāktos ar dipodijas otru pēdu, tādu svaru un līdz-

vērtību nebaudītu. Tā tad trochajos mazāku samēru, nekā uz-

rādītie, nevar būt.

Citādi tas ir daktilos. Daktilu pēdas — kā metrikā aprādīts —

ir viena otrai līdzvērtīgas. Te tad spraišļa resp. anaforas pir-

majam posmam pietiek ar vienu vienīgu pēdu; protams, ka ari

otrs posms tad sastāv tik no vienas pēdas, bet trešais no divām.

Šie ir 1. t. dziesmu anaforas minimālie apmēri; piem.:
Bērnus joko, viņiem kāju pēdas kutinādami, ar sekošu

dziesmu:

Te nagla, te nagla,
Te pats pakavs!

Raud tevs, raud mate,
Raud bālēniņi.

Tāpat daudzas saules dziesmās, kas daudzkārt ir lietojamas
kā ziemassvētku rotaļas:

Ko ta saulīte

Tik gauži raud?

Jūrā noslīka

Sudraba laiviņa.
Neraudi, saulīte,
Dievs dara citu:

No zelta, no vāra,

No sudrabiņa.
Vai:

Riti, riti, mēnestiņ,

Vārtiņus vērti!
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Nu nak saulei

Trejādi viesi:

Nāk tēvs, nāk māte,
Nāk bāleliņi,
Nāk mazas māsiņas
Kā magonītes. 33896.

(Še anafora ir 4 posmiem, no kuriem 2. līdzinās pirmajam,
3. abiem pirmajiem kopā, bet 4. ir viens pats tik garš, kā visi

3 iepriekšējie.)

Cits variants — ideāli jaukskanīgs un samērīgs — uzrāda

tās pašas proporcijas:

Riti, riti, mēnesi,

Vārtiņu vert!

Atbrauca saulei

Trejādi viesi:

Brauc tevi, brauc matēs,
Brauc bāleliņi;
Brauc mazas māsiņas
Ka magonītes. (Base).

Līdzīgu piemēru sniedz apdziedāšanās dziesma:

Labu rutku stadiju,
Čābars izauga;
Labu sievu lūkoju,
Kurluzi pārveda;
Par veda, par veda,
Par tunturoja:

Diiklaipas cepēju,
Biezputras ēdēju. (Basē).

Bet anaforas samēri var būt arī lielāki. Ja ņemam kā pirmo
locekli veselu trochaju rindu, tad, pēc uzstādītās teorijas, otram

loceklim arī vajaga aptvert rindu, bet trešajam 2 rindas jeb
veselu strofu; tā arī izrādās:

Pa godam dziedat, meitas,
Pa godam runājat,
Pa godam valkājat
Savu zīļu vaiņaciņu. 853.

Pamazām es dzīvoju,
Pamazām Dievs palīdz;
Pamazām bite nesa

Pa vienam ziediņam. 34278.

Neviens grēku ta nedara,
Kā darīja brandavīns:
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Dažam svārkus tas novilka,

Dažam matus sapinkāja,
Dažs aizgāja pie Dieviņa,
I mūžiņa nepabeidzis. 20036.

No cepures diena ausa,

No zobiņa saule lēca,
No tā paša jājējiņa
Rita zvaigzne ar vakara. (Rucavas Zvirbuļos).

Pa te saule meitu deva,
Pa te gauži noraudāja,
Pa te cēla zelta pūru

Vizuliņa kamanās. 33889.

Ar uzviju es dziedāju,
Ar uzviju gavilēju:
Ar uzviju tēvs-māmiņa
Šūpļa virvi rizināja.

Meitu dēļ rozes zied,
Meitu dēļ magonītes;
Meitu dēļ jauni puiši

Jāj barotus kumeliņus.

Gluži tāpat arī daktilos samēri var būt divreiz plašāki nekā

pirmajā grupā. Ja tur pirmajam posmam pietika viena pēda,
tad varam pēdas vietā ņemt arī dipodiju jeb 2 pēdas. Piemēri:

Kur jema kuminas

Tos apsien īšus?

Daugavas mala,
Tai kārklienājā-

Tur zīle dziedāja,
Tur lakstingala,
Tur meitas koŠajus
Vaiņagus pina.

Lidu, lidu ezeriņi,
Pirtes taka maliņā
Tur teku ritose,
Tur vakarose;
Tur teku gaiļose
Odena smelte.

Kā jau teikts, normālais skaits anaforas locekļiem ir trīs

Pagadās arī ceturtais posms, kā piemērā ar 4 reiz atkārtoto

~nāk". Līdzīgs ir vispār pazīstamais piemērs:

Dziedot dzimu, dziedot augu,
Dziedot mūžu nodzīvoju;
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Dziedot nāvi ieraudzīju
Paradīzes dārziņa-

Bet pie četri posmiem samēri ne ikreiz ir vairs pilnīgi droši,

jo te pēdējam posmam dažkārt nāktos aptvert 2 strofas, kas

vairs nav pārskatāmi. Tā anaforai ir, skaita un apmēru ziņā,
pašai savi, tīri vai matemātiskas dabas, likumi, un pilnīgi varam

piekrist Dr. Mever'am tai ziņā, ka anafora pielīdzināma signālu
kārtīm, kuras nedrīkst izspraudīt pārāk atstatu vienu no otras,

ja viņas vispārim grib pamanīt. Un it īpaši sākumā signālu
kārtis jāsprauž ciešāki kopā, lai uzņemtu drošu virzienu; tālākā

ceļā zīmes var būt retākas.

Tāpēc arī 1. t. dzejā anaforas pirmie posmi ir tik visai

šauri- Satiekam gan arī plašākus posmus, bet tiem tad parasti
trešā posma nav nemaz, vai vismaz nākamiem posmiem nav

dubultā plašuma; piem-:

Šķiņ ķ o, Dievs, pādītei,
Maza mana šķiņķošana;
Šķi ņ ķ o miežus, šķi ņ ķ o rudzus,

Šķiņķo bērus kumeliņus.

(Jule Vilkovene no Dunalkas, Liepājas patversme.)

Žē 1 man bija dūju lietu

Tautiņās aizejot:
Žē 1 man bija rožu dārzu,
Žē 1 vecaju draugalēnu.

Tautās bija rožu dārzi,
Bet tik koši neziedēja;
Tautās bija draugalēnas,
Bet tik mīļi nerunāja.

Šais piemēros samēri vairs nav tik gaiši, kas izskaidrojas ar

plašo sākuma posmu.

Divdaļīga anafora ar plašiem posmiem — pa strofai katrā —

ir īpaši satiekama dialogos un salīdzinājumos-

Ko, kundziņi, tu domāji,
Uz zobiņa pasikremis?

Ko, puisīti, nedomāšu:

Jauni viena kara vīri. (Rucava).

Ai māmiņa, mīļa, balta,
Vai es teve apnikuse?
Ai meitiņa, mīļa, zelta,
Vai es tautas aicināju? (Krīnice, Liepājas patversmē).

Gluži tāpat:
Ai godīga tautu meita,
Redzēj* manu kumeliņu?
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A i godīgis teva dels,
Kāds bij tavis kumeliņš? (J. Berķis, Liepājā).

Sak' saulīte noiedama:

Nu, ļautiņi, svēts vakars!

Sak' māmiņa nomirdama:

Nu bērniņi bārenīš.

Anafora, pārāk biezi atkārtota, vai uz pārāk lieliem posmiem
izplatīta, nesasniedz mērķi, vismaz viņa neatbilst t dziesmu ie-

kārtai. Tā Lautenbachs savā 1880. g. izdotajā „Līgā" I. gan

pieslienas t. dziesmu stilam, bet dažādā ziņā arī no viņa at-

kāpjas, un tā var, starp citu, sacīt par viņa anaforām, piļem
78. lappusē viņš dzied:

Drīzāk tevim it neviena

Mantinieka nepiedzims,
lek a m mazais sīkais bērziņš
Mūra spraugā neizaug
Tur, kur citkārt ieraugāma
Bija svētas Māras bilde;

lek a m mazais, sīkais bērziņš
Pilis mūrī cietajā

Neizaug tik liels un resnis,
Kā no viņa dēlēm var

Uztaisīt, veidž, tādu šūpli,
Kurā bērnu ieliek iekšā. —

82. lappusē posmu plašumam pievienojas vēl pārāk daudz-

kārtīga anaforas lietošana, kas galā nogurdina un tādējādi radi-

kāli atšķiras no tautas dzejas, kur. šinī ziņā nav ne mazākās pār-
mērības:

Kuru zemes jaukā lejā,
Tur, kur pakalnes un kalni

Paceļas it augsti gaisos,
Robu lapu ozoliņus,

Gobas, liepas audzēdami;

Tur, kur lakstīgalas vaida

levu ziedu kuplos ceros,

Tur, kur avoti un strauti

Palejās it jautri čalo;
Tur, kur pašas lejas vidū

Abava veļ savus viļņus,
Dziļās dzelmēs kavēdamās,
Steigdamās pār brasliem naigi,
Gāzdamās no rumbām lejup,
Platarus tad izārdāma;
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Tur, kur, luk, vel šo baltdienu

Pilskalni un elkuskalni

Zilos gaisos sniegtin sniedzas;

Tur, kur bruņinieku piļu
Vecās mūru drupas ieraug,
Tur, kur ceļotajā acis

Lūko Sabili ar miestu

Zilam kalnu milzim blakus, -
Tur, šai jaukā Abavs lejā etc-

Stilistika mēdz atzīmēt, ka anaforai noder vārdi ar svarīgu

nozīmi, lai gan pēc apstākļiem, protams, arī citkārt mazāk no-

zīmīgi vārdi var iegūt kāpinātu nozīmi. Jāsaka, ka 1. t. dziesmā

tas ir gluži tāpat, tikai, varbūt, mums samērā būs īsti daudz to

gadījumu, kur anaforu nes interjekcijas (~ai"), apstākļu vārdi

(„nu"), prepozicijas („no") un tamlīdzīgi elementi. Gadās pat
tā, ka anaforas uzdevumu izpilda ne vesels vārds, bet kāda

vārda daļa — prefikss, kā to rāda sekošais piemērs:

Labu rutku stādīju
Čābans izauga;
Labu sievu lūkoju

Ķūrlūzi pārveda;
Par veda, par veda,

Par tunturoja
Dižklaipas cepēju,
Biezputras ēdēju.

Te acīm redzot ~pār" ir anaforas elements. (Piemērs pats
interesants vēl tādā ziņā, ka pirmās 2 strofas vieno anafora

~labu" un 2. strofu ar 3. pakares figūra: „pārveda, pārveda".
Kā redziet, mazā apjomā vairāki spilgti mākslas paņēmieni.

Ar šo būtu visumā raksturotas svarīgāko atkārtojumu pa-
zīmes latviešu tautas dziesmās; ārpusē paliek tie atkārtojumi,
kas nestāv sakarā ar dzejas īpašībām, bet izaug uz cita pamata.
Pie pēdējiem varētu skaitīt apvārdošanu, kas parasti prasa,

lai zināmus vārdu kompleksus atkārto trīsreiz. Bet tas ir priekš-
raksts un ne teksta organiska īpašība. Gan nav liedzams, ka

ģenētiski arī te varētu iedomāties kādu pāreju no viena veida

otrā. Bet to noskaidrot nav šī darba uzdevums..

Pie spraišļa un anaforas kā raksturīgu elementu daudzumu

novērojam trijdalību. Kaut kas līdzīgs, bet plašākā apmērā,
raksturo pasakas. Sava tautas pasaku izdevuma ievadā prof.
P. Šmits uzsver, ka pasaku darbība daudzkārt norisināsl 3 posmos

ar kāpinājumu pēdējā. Tas lielā mērā atbilst arī dziesmu stilam.

Tikai dziesmā trešais posms ne katrreiz ir kāpināts satura ziņā,
lai gan viņa izteiksme ir plašāka. Ņemsim piemēru:
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Visas dienas man zināmas,

Trīs dieniņas nezināmas:

Dzimstamā, mirstamā,
Tautiņas ejama.

Te ~tautiņās ejamā" diena ir dziedātājai patlaban intereses

degamā punktā un tāpēc viņa, kā svarīgākā, minēta beigās un

ar vairāk vārdiem. Bet pagadās arī tā, ka trešās izteiksmes pla-
šums it kā neatbilst viņas nozīmei, piem.:

No zelta, no vara,

No sudrabiņa,

kur „sudrabs" minēts beigās vienīgi aiz tā iemesla, ka šis

vārds ir garāks, nekā ~zelts" vai „varš". Te stila ārējās īpa-
šības ir jjēmušas pārsvaru par iekšējām. Kaut ko līdzīgu mums

nākas konstatēt, kad aplūkojam pamazināmo vārdu lietošanu

tautas dziesmās.

Bez šīs trijposmības pasakām — kuras te varam pieminēt
tik garām ejot — ir īpatnēji it sevišķi 2 atkārtojuma veidi: du-

bultojums darbības vārdos un stereotipais atsākums, ko dēvē

par episko atkārtojumu. —

Darbības vārda dubultojums ir iemīļots līdzeklis, ja izceļams
darbības ilgums, vai jāuzsver viņas intensitāte, piem.: „gājis,

gājis", ~lūdzis, lūdzis" etc. Šī figūra tik raksturīga latviešu

dzejiskai tautas prozai, ka sveštautiešu bērnības atmiņās taisni

Šī atkārtojumu skaņa aukles mutē ir iespiedusies atmiņā ar su-

gestīvu spēku.

Episkais atkārtojums pastāv iekš tam, ka laiku pa laikam

pasaka uzņem vārdu pa vārdam kādu agrāki minētu teikumu,
it sevišķi tās attiecības uz pavēlēm, lūgumiem, vēstījumiem (ra-

portu). Dziesmās mums šis veids nav visai plaši izkopies, kas

gan stāv sakarā ar to apstākli, ka mūsu tautas dzeja nav episka
tai nozīmē, kā to saprot pie dažām citām tautām. Nevar tomēr

teikt, ka episkās dziesmas un episkās pazīmes — arī episkais
atkārtojums — mums trūktu pavisam. Tā piem. J. Līdakas kgs
lecavā bij uzrakstījis dziesmu, kas satura sarunu starp māti un

karā aizejošo dēlu. Cik no galvas atceros, tur bij sekošs frag-
ments:

Tad dēliņis tā sacīja:
Cep, memmiņa, auzu maizi;
Tā man bija gausa ēst,

Viegla nest mugurā-

Tad memmiņa tā sacīja
Kad dēliņi tu pārnāksi?
Tad, memmiņa, es pārnākšu,
Kad cels olu uz ūdeni, .
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Kad cēls olu uz ūdeni,
Kad grims spalva dibenā.

Pie dziesmām ar episku raksturu pieder arī mitoloģiskais

vēstījums par jaunekli, kam apskrien svārki ar lāča asinīm- Tur

dialogs par svārku izmazgāšanu uzrāda taisni stereotipos elemen-

tus: kur es viņus izmazgāšu? Kur es viņus izžāvēšu? etc. Pa-

raugam pielieku 2 dziesmas. Pirmo esmu uzrakstījis Rucavā

1923- gadā.

Teku dienu, teku nakti

Gar to Dieva jūrmalīti.
Tecēdama uzteceju
Zilas juras zveinieciņus.
„Ai godīgi zve i niecini,
Vai redzējāt brāļus manus?"*)

„Ai godīga mātes meita,
Kads bij tava jaubralitis?"

„Mellis matis, balts vaidzinis

Ka viens putu gabaliņš."

„Ai godīga mātes meita,
Tāds guļ juras dibinā"

„Ai godīgi zveiniecini,
Vedat viņu maliņā."

„Ai godīga matēs meita,
Cik tu mumis aizmaksāsi?"

„Vienam došu zīļu jostu,
Otram zīda nēzdaudziņ;
Tam trešajam stiermanīšam,
Tam es pate padošos."

Cits piemērs dziesmai ar episku atkārtojumu. Teikusi Lize

Rozenberģe, Aizputē, 90 g. veca:

Mes deviņi baleniņi,
Viena pate mūs' māsiņ.

Mēs tai pāri darījām:
Ik rītiņu pūru malt,
Podu vērpt nedēļē.

*) Te teicējam ir notikusi kļūda, jo rindanav vienmetriski nepareiza,
bet arī saturs ir cietis, jo piem. daudzskaitlis nav vieta, kļūdaina ir ari

priekšpēdēja rinda, bet ~mellis matis", „mumis" etc. liecina, cik formas

izjuta vel stipra.
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6

Kas notika vienu ritu?

Nerūc vairs dziernutiņas.

Ej, māmiņ, kamburēj,
Raudzīt savu malējiņ-
lenāk māte raudādama:

Malējiņas vais nevaid-

Mes deviņi baleniņi,
Viksējam zābaciņus!

Viksejam zābaciņus,

Sedlojam sirmus zirgus.

Dzenamies sav māsiņu,

Klapējam simtu jūdžu!
Simtu jūdžu galiņei,
Neronam sav' māsiņu-

Mēs deviņi bālēniņi,

Klapējam otru simtu!

Otra simta galiņei
Neronam sav' māsiņu-

Mēs deviņi bālēniņi,

Klapējam trešo simtu!

Trešā simta galiņē
Āzpuškotas nama dores,
Āzpuškotas nama dores,
Jau vizuļi birdināti.

Tur radām sav māsiņu
Sēdam galda galiņē.

Labvakar, mus masiņ,
Mēs pēc tevis dzenamies.

Es negribu māsas vārdu,
Nezināmi bālēniņi.

Nāc, māsiņa, apakaļ,

Māmuļīte žēli raud-

Es neiešu, es nevaru,

Kam jūs pāri darījāt?

IV. Skaņu atkārtojumi.

Par anaforu runājot nācās atzīmēt gadījumu, kur viņas funk-

cijas izpilda ne vesels vārds, bet prefikss „pār". Ja šinī vir-

zienā ejam tālāk, tad nākam pie slēdziena, ka atkārtošanai

nevajaga ikreiz attiekties uz dziesmas saturu jeb viņas loģiskiem
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elementiem, kā teikumiem un vārdiem, bet atkārtošana iedo-

mājama it labi arī neatkarīgi no satura, aptverot skaņu elementus

kā tādus. Tādas parādības arī tiešām ir papiļlnam konstatē-

jamas. Viņas ļaujas grupēties kā alliterācLa, atskaņas un vo-

kāļu nokrāsa.

A) All itera c i ja.

Alliterācija jeb līdzskaņu — īpaši sākuma līdzskaņu — at-

kārtojums ir senvācu dzejā svarīgs princips, kuru ignorējot,

dzejai trūktu nepieciešamo pamatu. L. t. dzejā alliteracijai tik

lielas nozīmes nav. Bet nav ko šaubīties, ka alliterācija ir pa-
tīkami atskanējusi arī latviešu ausīm, analogi anaforai. Kā ana-

fora signālizē, lai griežam vērību uz kādu vārdu ar viņa loģisko
saturu, tā alliterācija sajsta vērību pie kādas skaņas, īpaši ska-

ņas vārda sākumā. Tikai alliterācijas elementi ir'sīkāki un* sa-

skaņā ar to arī viņas ievadītie posmi mazāki. Palfekot pie

agrāki lietotās līdzības, varētu teikt, ka anaforā signālu kārtis

ir lielākas, augstākas un tāpēc tālāku saskatāmas,, kurpretim sīkie,
mazie alliterācijas elementi ir sava mazuma dēļ jāsasprauda cieti

kopā. Nav arī novērojams, ka alliterācija izplatītos par kādu

dziesmu pilnos apmēros. Tā tad, visā visumā, alliterācija nav

1. t. dzejā no konstruktīviem elementiem, un nav pietiekoša
iemesla viņu kultivēt pat prozā, kā to jaunākā laikā dara kom-

ponists Melngailis. Bet zināmu līdzskani izceldama, alliterācija
var kalpot dzejas nolūkiem, pastiprinādama tās skaņas, kas vis-

labāk atbilst dziesmas raksturam. Še daži piemēri:

1. Zviegtin zviedza zviedru zirgi.

2. Liptin lipa liepu lapa.

3. Riti, riti, rīta rasa.

4. Tautiets mane laipu lika,

Laipu laipas galīņāje.

5. Artin ara arajiņi,
Ir mana tīruma, 27919

6. Kad gaidīsi izceļama,
Tad sacīs, cilājama, 18724.

7. Lietus lija saulītē,
Trīs lāsītes vien nolija, 28035

8. Augat, liniņi,
Lins lina galā:
Audīšu dvielīti

Dvielīša galā, 28279.
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9- Verat vārtus, verejiņi,

Verat labi līdz galam, 19018.

10. Uz ūdeņa laizdamies,
Dievam devu dvēselīt.

11 • Liniņu labad

Līgot gāju,
Lai mani liniņi
Līdzeni auga.

12. Ziedi, ziedi, zemenīte,
Ne tev vien balti ziedi. V. 7843.

13. Sūra sēkla sinepei,

Sēju ceļa maliņā,
Sūra bija sinepīte,
Vēl sīvāka vedekliņa.

14. Mele, mele, tautu meita,
Sak' bērīti netekot.

Griez bērim bērza rīksti,
Bērīts rikšus darināja. 29844, i.

15. Lieta bija liepiņā,
Lieta liepas zariņā:
No liepiņas kokles šķēlu,
No zariņa stabulītes. 30639.

16. Gluda, gluda glodenīte
Pārtek staļļa dibinā;
Lei Dievs dod kumeļam
Tiki gludu muguriņu. 29747.

17. Ganiņš biju, ganos gāju,
Ganos pūru piedarīju:
Liepu lapu kreklu šuvu,

Kļavu lapu paladziņu. V. 7627. •

(Bez alliterācijas še arī spraislis un anafora.)

18. Izkūluse, samaluse,

Palīdz pūru piedarīt. V. 7686.

19. Ko tie sprieda, veci vīri,
Atmatā sasēduši?

Cits citam vaicājās,
Vai būs miežu vasariņa,
Vai būs miežu vasariņa,
Vai rudziem rudenītis. 27926,3.

20. Liepu liecu, liepa lūza,

Liepa lauza ozoliņu.

6*
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21. Metens sola saltas dienas,

Solās visu sasaldēt.

Krausim malku vezuma,

Vedisimi meteņam,
Lai sakur lielu guni,
Lai sasilda pasaulīti. 32225.

22. Pa godam dziediet, meitas,
Pa godam runājiet,

Ja gribiet pasēdēt
Goda galda galiņā- 852.

Kā šie piemēri rāda, tad alliterācija nešaubīgi ir bijusi labpa-
tīkama mūsu senču dzirdei un tāpēc arī realizēta, kad arī nesi-

stemātiski, taču visos izdevīgos gadījumos. lecienīti liekas īpaši

plūstoši un balsīgi līdzskaņi: r, 1, z etc. Parasti alliterācija iet

roku rokā ar vārdu atkārtošanu, tā, kā vārdu neatkārtojot, ciestu

arī alliterācija, kā to gaiši redz no augšējiem paraugiem, kur

dubultojums, poliptotons, annominācija vai cita kāda atkārto-

juma figūra stiprina alliterācijas raksturīgo līdzskaņu. Pat 10.

piemērs nerunā tam pretim, jo „Dievam devu" ir pēc tautas

etimoloģijas radniecīgi vārdi ar kopīgu sakni.
Tā alliterācijai piekrīt it ievērojama loma 1. t. dzejas lab-

skanībā. Par kādu pamata principu viņu tomēr tur nedrīkstam

padarīt, jo vienkārt ir daudzums dziesmu bez alliterācijas pazī-

mēm, otrkārt arī tur, kur alliterācija nav apšaubāma, alliterācijas
elementi nestāv noteiktās vietās un norobežotā daudzumā. Visā

lielumā alliterācija ir brīva labskanības rotaļa ar onomatopoē-
tisku nokrāsu.

B) Vokāļu nokrāsa.

Varbūt vēl lielāka loma nekā alliterācijai piekrīt dzejā vo-

kāļu nokrāsai. No pārrunas par refrēniem zinām, cik zīmīga
ir tur gaišu, vai tumšu, skaņu izvēle. Bet kamēr refrēnos skaņu
pašvērtību labāki atskārstam, tāpēc ka tur ir tikai aloģiskas

skaņas, tamēr tekstā mums šis elements daudzkārt paiet garām

nepamanīts; jo vārdu apzinātais, racionālais saturs viņu apēno.

Bet tas nenozīmē, ka tekstā vokāliskā skaņa būtu bez īpašas no-

zīmes. Taisni otrādi: arī vokāļi piemērojas dziesmas vispārē-
jam noskaņojumam. Tā, piem. dziesmā:

Ko tā saulīte

Tik gauži raud?

Jūrā noslīka

Sudraba laiviņa.

„au" skaņa ne velti atkārtojas veselas 3 reizes. Bez tam arī

dobjie ~v" un „o" stiprina šo pašu jūtoņu, ko „au" grib rak-
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sturot, proti, sēru noskaņojumu. Protams, ar skaņu iet roku rokā

saturs, bet redzams, ka arī skaņai ir nozīme pa sevi un ka dze-

jas māksla nevar apmierināties ar loģisku saturu adekvātu iz-

teiksmi vārdos, bet ka šī izteiksme, lai būtu īsti dzejiska, ne-

var iztikt bez pārracionāla elementa. To pašu redzam sekošā

dziesmā:

Dieviņš zina, Laime zina,
Ko saulīte gauži raud:

Pilni meži piebiruši
Saules gaužu asariņu.

„U" skaņa, kā noputam piemērota, bieži satiekama baložu

dziesmās:

Pūti, pūti, balodīti,
Ne tu manu bēdu jūti!
Pats tu pūti savu bēdu,

Savus bērnus barodams. 2432.

Jautājums par vokāļu nokrāsu vēl maz apstrādāts. Būtu vē-

lams izdarīt statistiskus pētījumus. Tikai arī statistikai te sarež-

ģīts darbs, jo grūti noteikt, vai cezūrālvokāļi būtu līdzskaitāmi),

un ja viņus līdz skaita, tad, kādos gadījumos.
No metrikas gribu te atkārtot, ka parastie lāpāmie burti ir

~i", „c", daudzkārt arī „a", bet dobjais ,„u" tik ārkārtīgi
tās reizēs.

„Vokale und Konsonanten leihen dem Dichter diē Farben fūr

charakteristische Tongemālde, Reime und Stabreime (alliterā-
cija) entscheiden den Charakter", saka R. Lehmann's savā Poe-

etikā (Mūnchen, 1919) 104. lappusē. Vokāļi un konsonanti sniedz

dzejniekam krāsas raksturīgām skaņu gleznām; atskaņas un alli-

terācija izšķir raksturu. Un tiešām, nelūkojot uz 1. t. dziesmu

rituma vienmuļo schēmu, un īpašām sarežģītām strofām! 1.1. dzejā
pat gluži trūkstot, arī te ir sava formas bagātība, kam starp
citu kalpo alliterācija un vokāļu nokrāsa kā tīri skaņu elementi,
kas klausītājam sniedz ko vairāk nekā dziesmas racionālais saturs.

Bet šinī ziņā mums jāmin vēl kāds cits elements, kas tagad
ieguvis ārkārtīgi plašu nozīmi, tik plašu, ka liekas, senāk viņam,
salīdzinot ar tagadni, nozīmes nebūtu bijis nemaz. Šis elements ir:

C) Atskaņas.

Kā alliterācija ir rada anaforai un ir tā sakot anafora miniatūrā,
tā atskaņas ir radniecīgas ar epiforu, tikai vārdu vietā te mums

darīšana ar skaņām, kā tādām. Ja tad nu ņemam strofu:

Lai bagāta, kas bagāta,
Priede, egle, tā bagāta,
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tad te, ja runājam par atkārtojamu vārdu figūrām, būs epi-

fora, bet ja mūs interesē tikai skaņa,v neatkarīgi no vārda, tad va-

rēsim te runāt arī par atskaņu. Mums gan tagad labāki patīk

atskaņas ar dažādu sākumu, bet ne visai reti satiekamās epiforas
1. t. dziesmās liecina, ka iespējamas atskaņas arī tādas, kur at-

kārtojās tas pats vārds. „Einerlei Wort, zveimal hinter einander

gesetzt, heisst bei ihnen schon ein Reim," saka Herders. „Vie-
nāds vārds, divreiz atsākts, viņiem jau ir saucama atskaņa."

Kā epiforu. tā, protams, ari atskaņu 1. t. dziesmās traucē tas

apstāklis, ka rindu beigas ir mainīgas, jo, piem.,, to pašu trochaju
dipodiju drīz izrunā ar 3, drīz ar 4 zilbēm, kas neļauj atskaņai,
kā no galotnes atkarīgam elementam, pilnīgi stabilizēties. Tieks-

me uz atskaņām mūsu tautas dzejā tomēr ir saredzama un iz-

paužās vispirms tur, kur vārdu galotnes nav padotas maiņai, t. i.

ne parastajās dziesmās, bet, piem., sakāmos vārdos:

Labāk zīle roka,

Neka mednis koka.

Kas dīdzēji, tie dīgst,
Kas nīcēji, tie nīkst.

Labāk cirvis bez kata,
Nekā vīrs bez prāta.

Pie darba ka redzis,
Pie ēdiena kā sadedzis.

Pret šiem piemēriem varētu iebilst, ka viņi var būt jaunāku
laiku darinājumi, jo arī metriskā ziņā neatbilst īstām, t- dziesmām.

Bet atskaņas uzrāda arī neapšaubāmi īstas dziesmas- Tā,

piem., Krūģeres jkdzei Biržu Basē ir izdevies atzīmēt sekošu

dziesmu, kur atskaņām ir it pamanāma vieta:

Cirvs bez kata, vīrs bez prata,

Tie guļ ceļa maliņā.
Cirvam kātu gan ieliksi,
Bet kur ņemsi vira pratu!!

Jāņem, protams, vērā, ka atskaņas nestāv tikai rindu beigās,
bet kā viņu vieta vēl nav galīgi noteikusies un ir iespējamas

iekšējās atskaņas, piem.:

Sieva, sieva, mazgā katlu,
Man rubeņi kulītē. 34197.

Jura šņāca, jura krāca,
Ko tā bija ierijusi? 33789.

Lai bij grūt', kam bij grūt',
Rudzīšam, tam bij grūt:
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Ziemu ciest, krūmu riest,

Par vasaru neizaugt. 28031.

Kā saulīte spīdējusi,
Tā spīdēs dažudien;
Kur upīte tecējusi,
Tur tecēs vēl arvien- 34217.

(L. Daiņās uzņemta pēc Būtnera rokraksta; uzrakstījis Vitoliņš,

Liezerē.)

Gana leni es staigāju,

Tikpat man zeme rīb;
Gana lēni es runāju,

Tikpat man zeme skan. ččSOl^.

Daudz ir dziesmu, kur saskan pedeja zilbe, ka piem-, pama-

zināmos vārdos. Paraugs:

Vilkam liels brinumiņš;

Lapsai zīžu kažociņš- 2292.

Runā ļaudis šorpu, torpu,
Neviens labi nezināj:
Vai es būšu, vai nebūšu

Ta puisīša hgaviņ. (Krūģere, Base).

Pēdējā dziesmā nevien „šorpu, torpu" ir iekšēja atskaņa,
bet arī „būšu" un ~,nebūšū" stāv atskaņu, resp- epiforas attie-

cībās, jo „nebūšu" ir lasāms ar uzsvaru uz vidējās zilbes- Lī-

dzīgi jāvērtē daudz citas izteiksmes, kur pozitīva un negatīva
izteiksme ir nostādītas blakus, piem.:

Vai bus ieti, vai neieti?

Ari „stuntis" ar uzsvaru uz vidējas zilbes saskan ar „siera
viducītis" etc.

Vairākas dziesmas atrodam blakus „steidzu" un „beidzu"

un līdzīgus dubultojumus.

No kristību dziesmām jāpiemin:

Sprunguļi, runguļi,
No manu kāju!

Maziem bērniem aukles dzied:

Kā(r)līti, brālīti,
Netec kājām!
Stallī kumeļš,
Kaltām kājām-
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Ir gadījumi, kur t. dzeja rotaļājas pat ar daudzzilbju atskaņu:

Ar baznīcas bijumiņu,
Ar gredzenu mijumiņu.

Piemēru skaitu nenaktos grūti pavairot

Tas nepārprotami liecina, ka atskaņas nav 1. t. valodas un

dzejas garam pretim. Kolīdz ar modernākām meldijām izzuda

dipodijas svārstīšanās plašuma ziņā un teksts sacietēja īsākā

vai plašākā formā (piem. „zvejniiekiem", vai „zvejniekiemi"),
tūlīt bija atskaņai iespējams vairāk izcelties un sagatavot priekš-

pakāpi mākslas dzejās. Aiz šī iemesla gan arī Lautenbachs savā

Niedrīšu Vidvudā nereti piekopj atskaņu, lai gan šī eposa stils

pieslienas tautas dzejai, piem. 81. lappusē:

Un nu noslēpa tas savas jūsmas,
Lai jele nodotu kunīgam dvesmas.

Vai turpat:

Graudiņš tudaliņ bij arī knitis,
Kur tik drēgnā zemītē kritis.

Tāpat:

Tev, draugs, pilnīgi tava paša vaļa,
Man nava gar tevi nekādas daļas.

Visumā jāsaka, ka atskaņa jau tautas dzejā ir iezīmēta un

tāpēc pāreja uz moderno (garīgo) dzeju ar atskaņām mūsu sen-

čiem nenācās grūti. Der, protams, allaž paturēt vērā, ka atskaņa
tautas dzejā nekādā ziņā nav konstruktīvas dabas, bet vairāk

dekoratīva. Bet arī modernā dzejā atskaņai nebūt nav tā no-

zīme, kas ritumam, kā viegli var pārliecināties Fūrekera un Au-

sekļa tulkojumos, kur dažreiz ignorētas atskaņas, bet izturēts

metrs. Pats par sevi saprotams, ka dažādas figūras un atkār-

tojuma veidi var atrast vietu vienā pašā dziesmā- Tā piem.:

Pļaujat sienu, kam vajaga,
Man sieniņa nevajaga;
Man sieniņš tautiņās
Sapļaujams, sagrabams,

Sapļaujams, sagrabams,
Sametams kaudzītē- 28698.

Te viegli saskatīt stipru alliterāciju ar „s" skaņu, ko varētu

vest sakarā ar izkapts zvinkšķēšanu; tālāk redzam anaforu ar

divreizēju „man"; bet „sieniņa" un „sieniņš", kā atsākuma fi-

gūra, saista 2 blakus stāvošas strofas, kamēr pilnas rindas at-

kārtošana („sapļaujams, sagrabams"), kā ķēdes figūra, dod ie-

spēju dziesmu turpināt. Šīs dziesmas daudzie varianti, kas pa-



89

stāv no 4 rindām, iztiek, protams, bez šis ķēdes. — Beidzot

vēl jāatzīmē, ka pēdējās 2 rindas ir tipiska spraišļa figūra. —

Tā redzam, ka sīkā, mazā dziesmiņā var izpausties vesela rinda

augsti izkoptu stila paņēmienu. —

Esam tagad aplūkojuši, kādā veidā atkārtošana parādās 3

dziedot, tad teicot vārdu figūrās un beidzot skaņu gru-

pās. Faktu konstatējuši, piegriezīsimies viņa cēlonim un no-

zīmei.

V. Atkārtojuma cēlonis un nozīme.

Runādams par atkārtošanu dziedot, jau īsi pieminēju, ka

viņa it dabīgi izaug no dziedāšanas apstākļiem, kur teicējai jā-
dzied papriekšu, lai koris zinātu, kas viņam dziedams. Arī pie
teiktiem dziesmu tekstiem tas atkārtošanas veids, ko nosaucu

par ķēdi, it dabīgi izaug no apstākļiem pašiem, jo tur, kur dzeja
dibinās uz dzirdi, atsevišķie posmi jeb strofas nepanes liela ap-

mēra, kālab izteiksme jāsašaurina. Bet katrai strofai vajaga arī

iekš sevis būt relatīvi; noslēgtai, kālab nedrīkst iepriekšējai stro-

fai pievienot domu turpinājumu, kas aizņemtu tikai strofas daju.
Tā itin dabīgi atkārtojamā rinda vieno 2 strofas. Te mēs tik

atrodam jaunu apstiprinājumu drošajai patiesībai, ka mākslā

neder patvarība, bet ka stils izaug saskaņā ar tiem faktoriem,
kam piekrīt kāda loma pie dzejas izcelšanās, vai izpildīšanas.
Te varam atgādināt R. Mūller-Freienfelsa vārdus.

„Die Formen und Stilgattungen unserer Kūnste sind nicht

etvva durch Willkūr entstanden, sondern sind Gebilde, die sich

mit innerer Notvvendigkeit entvviļkelt haben... Der Laie meint

zvvar m der Regel, ein grosser Kūnstler mūsse mit absoluter

Souverānitāt auf seinem Gebiete schalten und walten konnen.

Das ist ein Irrtum, etc." Mūsu mākslu formas un stilu sugas

nav vis — kā varētu domāt — izcēlušās patvaļīgi bet ir veido-

jumi, kas ir attīstījušies ar iekšēju nepieciešamību Lajs

gan parasti domā, lielam māksliniekam vajagot savā laukā lemt

un rīkoties ar absolūtu suverenitāti. Tie ir maldi. — (Zeitschrift
fūr Aesthetik, VIII. 2; pag. 12).

Ko te Mūller-Freienfels saka par individuela rakstnieka stilu,
tas jo vairāk būs spēkā tautas kopīgā ražojumā, jo iegriļbas un

patvarības, kas viena cilvēka darbībā var vēl arvienu spēlēt
samērā, lielu lomu, tautas kopīgā darbā top gluži nenozīmīgas1

,

jo ja ar kāds individs mēģinātu, piem., dzejot, ar apstākļiem ne-

rēķinoties, tad viņa dzeja, neatrazdama klausītājus un izplatītā-
jus, drīz bez vēsts nogrimtu aizmirstībā. Tā nu arī mūsu t.

dzejā reāli faktori, piem., kora dziedāšana un strofas mazie ap-

mēri — būs noteikuši dziesmas stilu. Bet techniski vien visu

nevarēsim izskaidrot gluži pietiekoši. Varētu piem. celt jautā-
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jumu, kāpēc koris — teicēju līdz neskaitot — arī vēl tekstu

atsāk no savas puses, visu vai pa daļai. Vai tādai atkārtošanai

par pamatu nav kāda dziļāka psicholoģiska vajadzība? Tā jā-
jautā jo vairāk, ja ieceramies, ka atkārtošana nav zīmīga tikai 1.1.

dzejai, bet katrai tautas poeziļjai. Heinz Werner's savos pē-

tījumos par lirikas izcelšanos (Die Ursprūnge der Lyrik, Mūn-

chen 1924) 76. lappusē izsakās šādi:

~Eines der prāgnantesten und auffallendsten Stilmerkmale der

primitiven Poesie ist die Wiederholung jeglicher Art: stunden-

lang konnen Eingeborene kurze Lieder — fūr europāische Ohren

unertrāglich eintonig — vviederholen: immer vvieder aber vver-

den innerhalb der Lieder selbst bestimmte Sātze und Verse,
W6rter und Silben repetiert oder ein gleichbleibender Gedanke

m vielen Variationen ausgesponnen." Viena primitīvas dzejas
stila pazīme, kas ir vispregnantāka un visvairāk krīt acīs, ir

jebkura veida atkārtojums: iedzimtie var veselām stundām īsas

dziesmas atkārtot eiropieša ausīm nepanesami monotonā kārtā:

bet arvienu tiek atsāktas zināmas frazas un posmi, vārdi un

zilbes dziesmu iekšpusē, vai nozīmē nemainīgas domas tiek iz-

šķetinātas daudz variācijās.
Tik spilgtai parādībai pētnieks tad arī meklē cēloņus, kas

skaita un spēka ziņā varētu derēt par pietiekošu izskaidrojumu.
Starp šiem cēloņiem kā vienu autors min maģisko sakni. Ne-

gribu pie viņas ilgāki kavēties, jo tīri maģiskie atkārtojumi pa-
lika ārpus šī darba, kas aplūko tik visu to, kas organiski saistās

ar dzeju; bet ir tad mums te kādi vārdi sakāmi- Gribu lasītājam
atgādināt, ka Mefistofels Fausta istabā tik tad var ieiet, ja
Fausts trīsreiz sauc: ~iekšā!" Tāda trīsreizīga atkārtošanās

tad nu arī nav tikai burvības vārdos t\ sakot neorganiski rakstīta

priekšā, bet ir it labi saskatāma piem. Jāņu dziesmu refrēnā:

līgā, līgā, līgā! Droši vien tāda trīsreizīga izsaukšanās nodro-

šināja lielāku iespaidu uz auglības svētku labu izdošanos. Arī

trīsdaļīgā spraišļa vai anaforas figūra varētu stāvēt ar maģijas

prasībām kauzālā sakarā.

Bet īstenībā jāspriež, ka maģiskā sakne pati nav pirmatnēja,
bet ka viņa savukārt izaug no citiem atkārtošanas pirmcēloņiem:
individueli psicholoģiskiem un sabiedriskiem. Te ieteicu salī-

dzināt augšā minēto H. Wernera grāmatu, no 76. 1. sākot.

Dzejas pamatos guļ emocija. Bet emocijas afekti izpauz-
damies neapmierinās ar vienkāršu izteiksmi. Stipri satricinājumi

grib izteikties vairākkārtīgi. Dvēsele nav apmierināta ar vien-

reizēju eksploziju. Jo ierosinājums stiprāks, jo lielāka ir vaja-
dzība reakcijas ceļā atvērt ventiļu atraisītiem spēkiem, lai dvēsele

nāktu atkal līdzsvarā- Tā piem. apvainots cilvēks griežas pret

pārestības darītāju ar vairākkārtīgu: tu, tu!

No otras puses, primitīva dzīve, kur dažādie dīgļi nav dife-

rencējušies, vārds un vārdā apzīmētā lieta it kā nav šķirami.
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Tāpēc ja grib runāt par ilgu iešanu, tad ilgi jālieto tas vārds,
kas iešanu apzīmē, t. i. vārds iet jāatkārto allaž no jauna; tā

nonākam pie sava „gājis, gājis", ko var pēc patikas vēl paga-
rināt, kā to stāstītāji dažkārt arī dara.

Afektā ar emfazi izrunātie un atkārtotie vārdi, protams, daudz

intensīvāki iedarbojas uz klausītāju, nekā vienkārša runa. Tālab

šī parādība, kas radās neapzinīgi, izrādījās arī kā derīgs paņē-

miens, ja gribēja iespaidot apkārtni; jo dziesma ar šādiem ele-

mentiem klausītājiem labāki patika un sekmīgāki iespiedās at-

miņā. Tā uz piedzīvojumu pamata — kaut arī neapzinātā kārtā —

arī sabiedriski motīvi nāca pretim tām stila īpašībām (t. i., šinī

gadījumā atkārtojumam), ko bija radījis afekts.

Līdzīgu gaitu iet atkārtojumi, kas izaug no vārda sakušanas

ar pašu apzīmēto lietu, vai darbību. Atkārtojums, kas rodas

šinī sakarā, tāpat dod runātājam zināmu apmierinājumu, kā

lietas būtībai adekvāts, bet klausītāju lielā mērā hipnotizē.
Lūdzu te atcerēties jau vairākkārt minēto ~gājis, gājis" un viņa
iespaidu uz bērniem. H. Werners (pag. 80) min piemēru, kur

kāda mežoņu cilts sakot c kedo — kedo — kedo = er ging, ging,
ging; d. h. er ging lange Zeit.

Ja nu tamlīdzīga izteiksme atbilst runātāja dvēseles prasībām
un vissekmīgāk iespaido arī apkārtni, tad viegli varēja šiem pa-

ņēmieniem piešķirt arī maģisku nozīmi, jo nav ne! mazāko šaubu,
ka tādai impulsīvai un intensīvai izteiksmei ir liels suģestīvs
spēks. Šis suģestīvais spēks viegli varēja pašķirt ceļu maģijai,

Tikdaudz par atkārtošanas cēloņiem visumā- No atsevišķām
atkārtošanas figūrām ievērību pelna vēl ķēde un* pakare. H. Wer-

ners līdzīgas parādības saņem zem vārda ~poetische Brechung",
aizrādīdams, ka afekts traucē izteiksmes plašumu, kālab, lai iz-

teiksmi paplašinātu, zināmi elementi jāatsāk- Arī

mige Brechung" lieto Werners, ar to apzīmēdams primitīvās
dziesmās to pašu, kas zem ķēdes nosaukuma lasāms manā rakstā.

Atkārtošana, psichiskas vajadzības dēļ nodibinājusies un no-

drošinādama dzejai sabiedriskus, pat maģiskus, panākumus, va-

rēja tapt par paliekamu t- dzejas īpašību, jo viņa, kā reti kāds cits

faktors, pilnam atbilda dzirdes dzejai arī vēlākos attīstības

laikos. Tautas kultūra un dzeja varēja sen būt tālu aizgājusi no

pirmatnējā stāvokļa un viņa primitīvisma, bet dzejai vēl ilgi

bij tikai viens izpaušanās ceļš — akustiskais- Tālab arī t. dzeja
konservēja — citādi progresēdama — akustiskos līdzekļus, kas

bij radušies pirmatnējā stadijā, konservēja viņus tāpēc, ka viņi
ārkārtīgā mērā nāca palīgā atmiņai. Vispirms šī palīdzība ir

techniskas dabas; jo piem. nākamo teikumu sākt ar vārdu, ar

ko iepriekšējais teikums beidzies, ir tiešām viegls uzdevums.

Bet vai tad anaforas un citas atkārtojuma figūras nedarbojas tai

pašā virzienā? Un nu vēl daudzkārtīgā atsākšana dziedot! Var

pagadīties, ka tur, kur tekstā ir ķēde, bet meldija pa sevi arī
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prasa atsākšanu, viena rinda ir jādzied 4—5 reizes. Tādos ap-

stākļos dziesmu teksts tiešām var iespiesties prātā- Klāt nu nāk

tas apstāklis, ka šie atkārtojumi nav ar aukstu aprēķinu sadomāti,
bet viņiem, kā augšā rādīts, ir emocionāls pamats. Šie emo-

cionālie spēki atbalsojas arī klausītājā un tāpēc atkārtošana,
kas jau tīri techniski stiprina atmiņu, iegūst vēl lielāku nozīmi,

jo ir jau zināms, ka dvēselē vislabāki iespiežas un uzglabājas

apziņas saturi, kas aizņem bez intelekta arī gribas un jūtu sfēru.

Tā nu mūsu t. dziesmām izdodas ar vecu laiku līdzekļiem to

sasniegt, kas modernai dzejai, nekādā ziņā nav sasniedzams,

proti iespiesties nepārskatāmā daudzumā dziedātājiem atmiņā-
Arī skaņu grupām (alliterācijai, vokāļu nokrāsai un atskaņai)

ir līdzīgs cēlonis un līdzīga nozīme. Arī šie elementi atbilst

afektīvai izteiksmei un tāpēc piešķir tekstam zināmu nokrāsu,
kas kā raksturīgs pavediens palīdz dziesmas vārdus saistīt un

arī paturēt.
Bet ja kādam šķistu, ka augšējā rakstā esmu atkārtojumam

piešķīris pārāk lielu lomu, tad, beigdams, aizrādu uz to neno-

liedzamo apstākli, ka dzeja, sastādīdamās no ritmiski līdzvēr-

tīgiem posmiem, jau pati pēc būtības dibinās uz atkārtošanu un

tāpēc ir labvēlīga atkārtojumam visu visādos speciālos veidos.



Latviešu skatulugas sākumi — kāzās un

rotaļās.
J. A. Jansons.

Saturs.

levads. Daži vārdi par latviešu drāmu vispār. J. Lautenbacha domas

par latviešu traģēdijas un komēdijas sākumiem. —

"

Latviešu skatulugas sākumi.

I. Kāzas.

Kāzu sakars ar hieros gāmos (svēto laulību) un kultu vispār. Pārģērb-
šanās (maskas). ~Kāzu amati". Senās kāzu drāmas atsevišķie skati.

Priekšspēle (precības). Pašas kāzas: līgavas mājās, līgavaiņa mājās.
A. Līgavas mājās: I. skats — šķēršļi ceļā; 11. skats — jaunos ievada

istabā; 111. skats — ierodas vedēji; IV. — atvadīšanās skats. B. Līga-
vaiņa mājās: I. skats — vedēji pārbrauc; 11. skats

— guldīšana;
111. skats — panāksnieki ierodas; IV. — mičošanas skats; V. — veltes

un ziedi, viņu nozīme; VI. — atveltes jeb naudas mešana; VII. — pa-

nāksnieki brauc prom. Kopsavilkums. Kāzu pēcspēle. Atskats uz visu

kāzu gājienu. — Joku spēles kāzās — no Barona materiāliem: 1. Kū-

jenieki, 2. Vērpšana, 3. Līduma līšana, 4. Jaunā vīra mičošana, 5. Rīku

meitas kāzas; no K. Pētersona materiāliem: 1. Tēvu tēvu parādīt,
2. Mironis, 3. Žīdu zveja, 4. Mērnieks* un saimnieks, 5. Žīds pie latviešu

meitām. — Kāzu uzveduma vēsturiskie pamati un atliekas mūsu laikos.

11. Rotaļas. Rotaļas sakari ar Jāņu un kāzu ceremonijām. Rotaļai
ir divas saknes: kultiskā un tīri estētiskā. Pārģērbšanās un maskošanās

rotaļā. Mīmiskie paņēmieni. Trīs rotaļu tipi: pantomīms, pārejas tipa
rotājas (pāreja no pantomīma uz mīmu) un mīms. Rotaļa atdarina ikdie-

nišķo zemnieka dzīvi. Rotaļas vieta tautas drāmā. —

Ievads.

„Domās par tautiskās dzejas nodibināšanos" (1881. g.) Pār-

strautu Jānis izsakās, ka tautas dzejā varoņu eps esot augstā-
kais sasniegums, bet drāma esot vēlāku kultūras periodu auglis:
to periodu, kad cilvēka pašapziņa jau modusies. J. Lautenbachs

ir tādās pat domās. Viņa raksts „Par veco latviešu drāmu jeb
Skatu spēli", kas iespiests

„
Rotas" 1886. g. gājumā, ir pirmais

(Zinātniskais darbs par latviešu drāmu. Tas ir pirmais pētī-

jums mūsu drāmas vēsturē, kur autors, nostājies uz salīdzi-

nāmā viedokļa, apskata latviešu drāmas «ākumus. Šinī savā

darbā Lautenbachs, uz Aristoteli pamatodamies, aizrāda, ka lat-

viešu drāmas sākumi meklējami kultā, rituāla ceremonijās un
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procesijās (sk. Rota, 1886., pag. 390.) 1). No Hegeļa estētikas

(principiem iziedams, Lautenbachs jau toreiz, 1886. gadā
tas" lasītājiem stāsta, ka „drāmatiskā daile ir tā, kas apvieno
sevī epikas objektivitāti ar lirikas sirsnību. Skatu spēlē atro-

dam abas vienrūp. Tak drāma nebūt nav vienkārši epikas un

lirikas sajaukums, bet, paceldamās uz viņu abu pamatiem, tā

stātās mums priekšā kā jauns, tāļāk izvērties organisms. Drāma

ir kāšu dzejas dzeja, līdz savas dabas vispilnīgākā! attīstībai

nākusi dzejas māksla. Drāma ir iekš sevis izkoptas'
tautiskas dzīves ražojums, auglis 2). Šij dramatiskai

dzejai izceļoties, brīvai pašapziņai par cilvēcīgiem nolūkiem, lik-

teņiem un dzīves sarežģījumiem vajag jau būt pilnīgi nomodā

un šij pašapziņai jau vajag būt izkoptai tādā kārtā, kā tas

tik atgadās tautiskas dzīves vidējos un vēlākos attīstības laik-

metos. — Tamdēļ arī dramatiskas tautas dzejas
gandrīz nemaz nav un tamdēļ varēsim savu vec-

tēvu gara atliekās sadzīt tik kādus mazus dra-

matiskus sākumus." 2)

~Kā drāma vispār cēlusies no kulta," — saka J. Lauten-

bachs kādā citā apcerējumā par latviešu drāmu —: ~tāpat tas

ir noticis arī ar latviešu drāmu. No sākuma tās ir tikai diev-

kalpošanas procesijas; vēlāk tās izveidojas un paplašinās līdz

dramatiskai darbībai. Ēģiptiešiem bij Ozinļsa un Izidas svētki,
grieķiem — Dionisa svētki, latviešiem — Līgosvētki, tad Vast-

lāvji, Buduļi vai Kurcumi, ķekatas etc." 3 ). Jau agrāk minētā

~Rotas" rakstā J. Lautenbachs aizrāda uz diviem tādiem pa-

(matsvētkiem, kur jāmeklē latviešu drāmas sākumi: a) Jāņi jeb
Līgosvētki un b) Buduļi vai Kurcumi, arī Vastlāvji. Pirmajos
svētkos Lautenbachs saskata mūsu traģēdijas sākumus, bet

otros — komēdijas sākumus. Mēs pastrīpojam sākumus, jo
arī pēc Lautenbacha jau citētām domām redzam, ka drāma vi-

ļņas modernā nozīmē tautas dzejā vēl nav meklējama. — Lau-

itenbacha ierosināti, mēs tad arī šos latviešu traģēdijas un ko-

mēdijas sākumus esam apcerējuši lielākā darbā par latviešu

drāmu. Arī šis raksts par latviešu skatulugas sākumiem ir tikai

viena nodaļa no šī plašākā darba. Traģēdijas un komēdijas sā-

kumi ir vēl cieši saistīti ar kultu. Tādēļ tur ir vēl diezgan maz

mākslinieciski brīvas dramatiskas darbības: visā visumā tā ir

vēl pati dzīve, bet nevis dzīves atdarinājums — spēle. Kāzu

Un rotaļu skatuluga ir šinī ziņā traģēdijas un komēdijas sā-

kumu tāļākais izveidojums. Kāzu un rotaļu skatuspēle, stāvē-

x ) Tādas pat domas ir izteicis Aristotelis par grieķu drāmas iz-

celšanos: sk. viņa „Poetikā" 4. nodaļu.
2) „Rota", 1886., pag. 390. Pastrīpojumi mūsu, ne autora.
3 ) J. Lautenbach: ~Oeschichte des lett. Drāmas" 1891. (manu-

skripts).
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īdama vidū starp traģēdiju un komēdiju, tomēr ir jau gandrīz

pilnīgi atbrīvojusies no kulta saistības, kļūdama par tiešās dzī-

ves atdarinājumu personās un dialogos: t. i. no kultiskajiem

(sākumiem, kas še ir vēl manāmi, kāzu un rotaļu skatuluga ir

jau izveidojusies par īstu tautas drāmu. —

Latviešu skatulugas sākumi.

Latviešu skatulugas, īstas tautas drāmas sākumi saskatāmi

latviešu kāzās. Pie skatu lugām pieskaitāmas arī rotaļas.

I. Kāzas.

Latviešu kāzās ir vēl uzglabājušās tāļas noskaņas no hiēros

gārņos. Kulta atliekas ir saskatāmas līgavas ziedu došanā,
kā arī šī kāzu uzveduma tais maģiski simbolistiskos paņēmie-

nos, kuru izpildīšana vedama sakarā ar jauniešu nākamo kop-
dzīvi. Piem.: „Abi steidzas ēst medus maizi. Kurš pirmais

apēda, tīkoja otram izķert gabalu no rokām un cerēja, ka tad

viņš dabūšot virsroku par otru." (Barona Daiņas 111. 1. pag.

62.). ~Pie laulības jaunaji lūkoja viens otram uzmīt uz kāju.
Kurš pirmais uzminot, tas dzīvē paturot virsroku par otru."

(B. D. 111. 1. pag. 40.). Arī tais paņēmienos,_ klas veicinās

nākamā dzīvē lopu vairošanos. „Pie laulības ejot āva brūtgāns
un brūte ir vasaras laikā villainas zeķes kājā, lai aitas labi vei-

cas. Bez tam sēja brūte sev ap vidu kaņepāju pīnu, kurā

iepina visādas māju lopu villas un spalvas, lai labi veicas ar

visiem māju lopiem"4). (Arī B. D. 111. 1. pag. 82.).
Sevišķi spilgti šis kāzu sakars ar kultu ir uzgllabājiies diiž-

vedēja ļauno garu ciršanā ar pātagu vai zobenu, kad jaunie
ir no baznīcas pārbraukuši. Par to lasām kāzu aprakstos no

Vecpiebalgas B. D. 111. 1. pag. 67., Ērgļiem ibid. 28. un Skrun-

das, ibid. pag. 84. Dūnsbergs par Dundagas kāzām raksta savā

apcerējumā — „Kāzu ierašas Dundagas apgabalā dzimtlaikos":

„Māršalks ar zobiņu cērt krustu durvju palodā un slieksnī,
citi arī vēl katrā stenderā." — „Meitas un sievas pa tam

dzied: Cērt, cērt durvim zobena krustu, cērt velnu, cērt skauģu
gabalu gab'los!" (R. L. B. Z. K. 6. krājums, pag. 92. Arī

ibid. pag. 104.). Pētersons Ventspils apkārtnē to pašu no-

vērojis
5).

Un, beidzot, tais paņēmienos, kas saistīti ar pašu jauniešu

auglību un šķīstīšanos. Baroja savāktajos kāzu aprakstos šis

elements šur tur paspīd. Tā no Dzērves un Dignājas kāzām

4) Barona Daiņas 111. 1
. pag. 17.

5 ) K. Pētersons: „Latviešu kāzas". R. L. B. Z. K. 16. rakstu krā-

jums, pag. 121.—122.
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Kr. Kalniņa aprakstā lasām: ~No galda izcēlies staršins aiz-

ved papriekš brūtgānu uz klēti un liek tam iegulties gatavā

gultā, tad iet pēc brūtes, paņem to aiz segumiem, aizved uz

klēti un iegulda brūtgānam blakām. Tā saguldītam jaunajam

pārim staršins vēl uzcērt trīsreiz krusteniski gultai ar pātagu,
sacīdams: deviņi dēli, desmitā meita! Tūlīt trūkstas abi no

gultas ārā. Gultā brūte atstāj savas astoņas villaines un patura
tik vēl devīto uz pleciem. Izcēlušies, jaunie ļaudis iet abi no

klēts ārā. Sētsvidū stāv divi spaņņi ar ūdeni. Pile tiem pieiet

brūtgāns ar brūti un apslaka ar roku viens otram acis un drē-

bes. Tad panākši apgāž spaņņus un sadanco izlieto ūdeni;.

(B. D. 111. 1. pag. 97.—98.). ~Dundagā starp vaiņaga noņem-

šanu un mičošanu abi jaunie mazgā acis un muti vienā traukā.

Ūdeni izlej zem līgavas_ gultas." 6 ).
Par to lasām arī Āronu Matīsa Bērzaunes kāzu aprakstā:

sk. „Guldīšana" B. D. 111. 1. pag. 22. Arī Blau'a Ērgļu kāzās

B. D. 111. 1. pag. 33. Tāpat arī Engures kāzās „pirmdienas rītā

eglītes nesējs veda kāzeniekus pa diviem uz klēti, kur jaunais

(pāris pa nakti gulējis, un pie gultas pievedis, sacīja: Dēj,

mana vistiņa, div' oliņ dienā!7 ). Katrs kāzenieks iemeta gultā
kādu naudas gabalu," (B. D. 111. 1. pag. 93.).

Uz debesu kāzām norāda arī daudzas kāzu dziesmas. Piem.

Pētersona ~Latv. kāzās" minētā, 16. krājumā, pag. 140.:

Arājs manis arajiņis, ar sudraba kalniņa:
Cel, Dieviņi, zelta trepes, lai uznesu launadziņu.

vai ari pag. 169:

Mēness skaita savas zvaigznes,
Vai ir visas, vai nav visas.

Ir gan visas, nav gan visas,
Auseklīša vien nava.

Auseklītis aiztecēja
Saules meitu lūkoties.

Kad saulīte meitu vede,
Pērkons jāja vedības.

Izjādamis, pārjādamis

Sasper zelta ozoliņu.

Kad saulītes meitu vede,
Visus krūmus dāvanāja:
Ošam cimdus, liepi zeķes,
Ozolame zīļu dvieli...

6 ) ~Kāzu ierašas etc." Dūnsberģa Ernests. Min. 6. kr. pag. 102.

7) Sk. K. Pētersona „Latviešu kāzas". Z. K. 16._ krāj. pag. 265.

~Dēj. mana vistiņa, duj pautus diena;
Atbrauks māsiņa ar mazu lelli."
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7

Uz kāzu ierašu sakaru ar kultu norāda ari tas apstāklis, ka

nevienu sīkumu kāzu ceremonijā nedrīkst izlaist: viss jāpilda,

jo ar šo pildīšanu vai nepildīšanu ir saistīta nākamās dzīves

labklājība. Salīdzinot ar veļu un Jāņu drāmu, par kāzām jā-
saka, ka traģēdijas cildenais elements te gandrīz izzudis, bet

falliskais stipri audzis. Līdz ar to stipri pieņēmusies dramatiski

teatrālā darbība kā tāda. Mums nav iespējams pēc dziesmu

un parašu plašajiem materiāliem šeit rekonstruēt un apcerēt
seno latviešu kāzu uzvedumu. Tas būtu atsevišķa pētījuma uz-

devums. Mūsu uzdevums ir konstatēt Še tautas-drāmu vai, vis-

maz, viņas sākumus. Tādēļ mēs minēsim tik seno kāzu teatrā-

lās darbības atsevišķus posmus.

Tāpat ka Jāņos un veļu svētkos, — sevišķa pārģērbšanās
vai maskas kāzās nav novērojamas. Ir izņēmuma gadījumi, kur,

kā Doles kāzu aprakstā, teikts: „dažādi jokojas, izģērbjas da-

žādā izskatā, uzved dažādas joku spēles" etc. (B. D 111. 1.

pag. 7.) vai Vecpiebalgas: „viens ko kāzeniekiem apģērbās par
meža sargu un gāja ierādīt vietu līdumam" (B. D. 111. I.*

pag. 48.), vai no Turaidas par kūjeniekiem tā stāstīts: ~šie

kūjenieki bij apkārtējie kaimiņi, visādi pārģērbušies, lai tos ne-

pazītu, un tie tomēr redzētu, kajs kāzās notiek..." Tas viss,
kā vēlāk par to runāsim, ir tikai kāzu uzveduma starpcēlienu,

epizodes, bet ne pašu kāzu drāmas piederums.

~Kāzu amati" jeb, kā mēs to teiktum, šī kāzu uzveduma

galvenās lomas bij visos apgabalos pēc būtības vienādas, daž-

reiz tik nosaukumi nesakrita. Pirmās no galvenam lomām ne-

būt nepiekrita līgavainim un līgavai, tie bij drīzāk darbības ob-

jekti, nekā subjekti B ).

Viss viesu bars sadalījās brūtgāna gala vedniekos, vedējos

jeb kāzeniekos un brūtes gala — panākšos jeb panāksniekos.
Katrai pusei bij savs staršiņš (vecākais) jeb vakarainiks, arī

vakarainīša, kam piekrita galvenā loma kāzu dziesmu sacīk-

stēs. Bij arī galvenais vedējs jeb dižvedējs, kas jaunos aiz-

veda un pārveda no baznīcas; bez tam minami vēl brūtes

un brūtgāna brāļi un māsas un beidzot pūra vedēji un lope-
nieks, kas dzina līgavas pūra lopus uz jauno dzīves vietu9 )'.
Dažu apgabalu kāzās bij arī komisku personu lomas: piem.
Bērzaunes draudzē minēti Vakargailis un viņa sieva — Vakar-

vista. Vakargailis sēdēja uz krāsns visu vakaru un dziedāja
neapnicis savu ķiķeriķļi, pa starpām rokas plaukšķinādams. Va-

karvista sēdēja pie krāsns uz krēsla. (B. D. 111. 1. pag. 22. un

8) Sk. Pētersona ~Latviešu kāzas", 16. krāj. pag. 200: Līgavai
pat nebii brīv kāzās dziedāt, lai vēlāk bērni nebļautu.

9 ) Salīdz. Dzērves un Dignājas kāzu aprakstu B. D. 111. 1. pag.

95.-96. ar Ērgļu aprakstu pag. 27.-28.
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50.). No vedēju puses ši uzveduma priekšspēle ka aktiva per-
sona minams vēl precinieks vai pretiniece.

Apskatīsim tad nu tuvāk seno kazu atsevišķos skatus.

Priekšspēle.

Precības ir kāzu-uzveduma priekšspēle. No līgavaiņa mā-

jām brauca precinieki uz iecerētās tautu meitas mājām. (Daž-
reiz kopā ar preciniekiem ieradās arī pats tautu dēls, un tad,

ja iznākums bij labvēlīgs jaunajiem, turpat svinēja arī derī-

bas.). ~Nonākuši brūtes mājās, precinieki vispirms vaicāja, vai

nāburgu ļaudis neesot redzējuši kādu baltu aitiņu, kas noklī-

dusi viņu ganiem..." (Šķobē, pag. 61.). Vai atkal tā: „Vai
tu zini, tēvs, tava meita ganot ir man rudzus noganījusi," vai:

„,tava meita ziemu ir no manas siena kaudzes savus lopus!

barojusi, kur es še viņu varu atrast?" Bet ja precinieks grib

poētiski izteikties, tad viņš saka: „no sava pagalma es sekoju
irbītes pēdām līdz šai sētai; saki, kur viņa atrodas?" Un

stereotipā atbilde skan: „kā lai es to zinu, meklē!" (B. D. 111.

1. pag. 65. Vecpiebalgā, tulkojums no „Zeit. fūr St. v. Land"

artikuļa). Tad sākas meklēšana. Mājinieki rāda un ved priekšā
visas ciema zeltenes, kuras precinieki nevien noraida, bet tur-

klāt vēl labi piezobo. (Mēdzulē, B. D. 111. 1. pag. 42.). Dažreiz

Vestas pat izpušķotas vecenes (Gatartā, B. D. 111. 1. pag. 39.).
Pēdīgi tik ieved īsto meklēto. „Pa to laiku meitas appušķoja
vedēju zirgus etc, nebij izslēgta arī dažāda viņu piejokošana,
kā to no Gatartas lasām (Barona Daiņas 111. 1. pag. 39.). —

Precinieki aizbrauc dziedādami, gan arī mājas ļaužu apdzie-
dāti. Bet no līgavaiņa mājām jau pa gabalu vēroja, vai zirgi

appušķoti, jo tad precinieki atgriezās ar labu iznākumu. —

Par precībām sk. arī Dūnsberģa Ernsta „Kāzu ierašās" —

Zin. Kom. 6. rakstu krājumā, pag. 80.—83.

Pašas kazas.

Pašās kāzās taisīšanās uz baznīcu, braukšana turp un at-

pakaļ ir teātrāļā ziņā ļoti nenozīmīgas un bālas, jo te spēles
vairs gandrīz nemaz nav, bet gan tikai dažādu parašu ikdie-

nišķa izpildīšana: pātari, baznīcas dziesmas etc. Visa kāzu dra-

matiskā darbība norisinās galvenā kārtā pēc atgriešanās no

baznīcas un dabiski iedalās divās daļās: līgavas mājās un lī-

gavaiņa mājās.

A. Līgavas mājas.

I. Spilgtākais uzveduma skats ir, kad, kāzniekiem no baznī-

cas atgriežoties un sētā iebraucot, kāds ir aizlicis kādu šķērsli

ceļā vai aizvilcis striķi priekšā,. „Kas par braucienu? No ku-
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rienes braucēji? Kur pase?" Daži naudas gabali vai cimdu

pāris dara māģisku iespaidu un ceļš atbrīvojas. (B. D. 111. 1.

pag. 66.-67. Arī Dūnsberģa ~Kāzu ierašas" pag. 88.-89.;

90.—92.).

11. Otrs galvenais skats līgavas maja ir jauna para ievadī-

šana no klēts istabā10).
111, lerodas vedēji, lai vestu līgavu un pūru uz vīra mā-

jām. Viņu un kā,zenieku starpā norisinās atkal dramatisks skats,

līdzīgs jau atzīmētajam I. skatam 11).

IV. Tad nak atvadīšanas skats. Arī te daudz dramatisma.

Vedēji no līgavaiņa mājām jau ieradušies. Tie taujā pēc

līgavas, bet līgava pazudusi. „Brūtes kāznieki gan zin, ka viņa

slēpjas kūtī un sēd kopā ar savām lopniecēm uz savas govs

siles, bet vedējiem viņi to neteic, bet liekulīgi nožēlo zudumu

un iet vedējiem līdz brūti meklēt. „Tie vadā vedējus pa visiem

kaktiem, aiz visiem pakšķiem, uguni šķiļldami, lai gaišākiļ re-

dzētu. Viss velti, brūtes nekur nav. Beidzot vedēji prasa, lai

ved viņus uz kūtim, no kurām tos līdz šim mācēja atturēt. Ir

tagad tos rauga jel kādu laiciņu aizkavēt. Papriekš viņus ved

uz zirgu staļļi, zināms, velti; tad cūku kūtī, kur pie aizgaldas

uzšķiļ uguni. Ir še meklējamās neatrod. Pēdīgi taču jāiet lopu
kūtī, kur brūte sēd. Vedēji to saķēruši ved uz istabu un nu;

labāki apvaktē." (B. D. 111. l.pag. 20. Āronu Matīss Bērzaunē).
Blau's no Ērgļiem tā atstāsta slēpšanās inscenējumu. „Visi

pulcējās kopā, tik brūtes trūka. Brūte pa to brīdi aizbēga uz

klēti, nostājās klēts dibinā un ietina galvu un ģīmi villainē.

Tai blakus nostājās divi sieviešu drēbēs ģērbušies panāksnieku

vīrieši, galvu un ģīmi, tāpat kā brūte; ietinuši villai(nē. Bez

'šiem trim cita neviena nelaida klētī. Ārpusē priekš klēts dur-

vim stāvēja, viens vienā, otrs otrā pusē, divi brūtes brāļi ar

izplēstu palagu. Vedējs ar vedējīšu gāja brūti meklēt. Brūtes

brāļi tos nelaida klētī, kamēr vedējs iemeta palagā diezgan
lielus naudas gabalus. Mazu naudu nepieņēma, to svieda no

palaga ārā. Klētī ienākušiem bija uz laimi jāņem viens no tiem

trijiem tur pie sienas stāvošiem. Ja ārā villaini atsedzot atrada

vīrieti, tad panāksnieki izsmiedami apdziedāja vedēju ar ve-

dējīšu par tādu kļūdu, un šiem bija no jauna jāmet palagā
nauda, lai tos laistu klētī pēc brūtes. Gadījās, ka arī otru reiz

nelaimējās izvest brūti un vēl reiz bija jāmet nauda palagā,
pēc brūtes ejot." (B. D. 111. 1. pag. 28.-29.).

Līgavu atveda istabā, sēdināja aiz galda. Pa to laiku ar

pūra lopiem lopenieki pirmie jau aizgāja. Tad izbrauca pūra

10) Sk. Dūnsberģa Ernsta „Kāzu ierašas"... R. L B. Zin. Kom.

6. kr., pag. 92.-93. —

1L) Barona Daiņas 111. 1. ~Ērgļu draudzē. No Bļaura" ~Pūra ve-

dēji" —

pag. 28.

7*
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vedēji. Brūte pa to laiku bij apģērbta un ceļam gatava. Vēl

apdzied viņas bijušo meitas un nākamo sievas dzīvi. Tad lī-

gava, raudādama, pēc kārtas no mājiniekiem atvadījusies', aiz-

brauc... Mājinieki ar žēlabām to pavada.

B. Līgavaiņa mājas.

Še norisinās kāzu-drāmas otrs cēliens. I. galvenais skats

saistās ar vedēju pārbraukšanu. „Vedēji, brūti un viņas pūru
dabūjuši, dodas projām, neklausīdamies vairs nebūt uz pakaļā
palicēju raudām un gaudām. — Kad vedēji tuvojās brūtgāna

mājām, tad aizsedz brūtei acis..." (Bērzaunē. No Āronu Ma-

tīsa. B. D. 111. 1. pag. 21.). „Pie brūtgāna mājām piebraukuši,

vedēji atrada vārtus it cieti aiztaisītus..." Kad vedēji un se-

višķi vedekla bij krietni apdziedāti un dažādas ceremonijas iz-

pildītas, tikai tad laida sētā (Ērgļu draudzē. No Blau'a. B. D.

111. 1. pag. 31.—32.).

„Pirms iet istabā, vakarainīša dzied, lai vakarainis sit durvis

krustu. Kad vakarainis ar pātagu uz durvim krustu uzsitis, tad

tik visi iet istabā iekšā.

Istabā krāsns priekšā kuras uz mūrīša skalu uguns, blakām

stāv galdiņš ar piena cibu un pāri plāceņu, „raušu grozu";
netrūkst ari beņķīša, kur apsēsties. Istabā ienākuse, brūte iet

vispirms pie uguns, krāsns priekšā, apsilda uz tās rokas, pār-

lauž vēl kādu skalu un uzmet virsū. Tad apsēžas uz beņķīša.
Te viņai nejauši ieliek klēpī bērnu, lai to paauklē, jo tas tagad
būšot viņas darbs. Bērniņu atkal atdodama, brūte viņu apdā-
vina vai nu ar maizes kukulīti, kam apsieta apkārt prievīte, vai

ar zeķītēm vai citu ko. Brūte pate no raušu groza neko neēd,
tikai pārlauž vienu plāceni, ko tāpat atkal noliek. Projām ie-

dama, viņa atstāj uz galdiņa ziedu.

Vakarainis pa to laiku uzkāpis uz krāsns, knābā ar loku

kā gailis un vienumēr dzied: Ķikeriki! raibu cimdu, raibu ciļmdu!
Aicina arī vakara vistu pie sevīm. Mājas mātei paliek bail, kā

tas ar savu lielo knābi nesamaitā krāsni, tā iet un labina va-

karaini no krāsns zemē, tam kārotos cimdus (al.: sieru vai

riekstus) dāvādama." (Bērzaunē. No Aronu Matīsa. B. D. 111.

1. pag. 21.-22.).

Kā redzam, tad šinī skatā ir uzglabājušās vēl daudzas senās

parašas: nolaupītajai līgavai aizsien acis, ļauno garu sišāna ar

pātagas krusta cirtienu, pavārda — mājas uguns — kulta at-

liekas arī te saskatāmas, etc.

11. Otrs galvenais skats ir guldīšana. Skat. Barona Daiņas
111. 1. pag. 22. Āronu Matīsa ~Guldīšanas" aprakstu Bērzaunē.

Kā paraugu te pievedīsim Blau'a Ērgļu draudzē novēroto gul-
dīšanas procedūru.
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Blau's labi izceļ šī skata dramatismu ar viņa simpatētiskās
burvības un kultiskās šķīstīšanās elementu atliekām. „Guldī-
šana." Kamēr ēda, pataisīja kādi kāzenieku vīrieši klētī vietu,

kur jauno pāri guldīt. Guldāmās drānas, kā jau minēts, atveda

grozā brūtei līdza. Gultu klājot, lika guldāmā vietā vai velējamo
vāli, vai cirvi un lemesnīcu, kādu nu vēlējās pirmo bērnu, vai

meitu, vai dēlu.

Pēc ēšanas gāja vedējs, vedējīša, vakarainis, vakarainīša un

jaunais pāris uz klēti un aiztaisīja no iekšpuses durvis, lai ne-

viens cits vairāk netiek iekšā. Tad jauno pāri saguldīja. Ve-

dējs iesvieda minētā gultā papriekš brūtgānu, tad brūti, un

uzsita katram pāri reižu ar pātagu, sacīdams: mīļo sievu, mīļo
vīru!

Ārpusē stāvošie dziedāja pa tām starpām dažādas, dažreiz

ne visai kaunīgas dziesmas. Daži skauģi, kas jaunam pārim
vēlēja ļaunu, svieda pār klēti pāri ecēšas, vai loku, lai jaunie

ļaudis labi nesader, lai baras un kaujas dzīvodami.

Pēc neilga brītiņa attaisīja klēts durvis un laida arī citus

kāzu viesus klētī, kur tiem vakarainīša deva „guldīta" siera,

un vedējs — alus. Nu izcēlās arī guldītie. Gultā atstāja brūt-

gāns svārkus. Brūte villānes. Bez tam vēl brūte iemeta gultā

pāri cimdu un pāri zeķu. Pa tām starpām atnesa māsīca jeb
cita kāzu meita trīs spaņņus ar ūdeni un nolika tos rindā ār-

Ipusē pie klēts durVīm. No klēts iznākot apgāza ar kāju brūt-

gāns spanni labā, un brūte kreisā pusē, un abi mazgājās vidu-

vējā spannī. Nomazgājušies abi slaucījās brūtes šņurdaukā, kuru

tad līdz ar pāri lielsaišķu atstāja uz spaņņa. Pēc tam gāja visi

uz istabu un gaidīja panāksniekus atbraucam." (Ērgļu drau-

dzē. No Blau'a. B. D. 111. 1. pag. 33.).
111. Nākošais skats saistās ar panāksnieku ierašanos.

Ņemsim te atkal Āronu Matīsa Bērzaunes šī skata aprakstu, kur,
kā mums liekas, diezgan spilgti attēlots šī skata dramatiskais

konflikts. „Tikko aust trešā kāzu diena (al.: tūlīt pēc vedēju
aizbraukšanas), brūtes kāzenieki ceļas spārnos. Visi vienprā-
tīgi nospriež uzmeklēt aizvesto „māsu". Izrauga no kāzu ļau-
dīm īpašus „panāksniekus". Šie dodas ceļā uz brūtgāna mā-

jām brūtei pakaļ. Brūtgāna kāzenieki viņus aptura pie saviem

māju vārtiem un izvaicā, kam ļaužu tie esot, etc, tāpat, kā

to darīja brūtes kāzenieki ar vedējiem. Panāksnieki mēģina
visādi izgrozīties, ka esot tāļi ceļotāji v. t. t., esot jau vēlu, tā-

dēļ lūdzot no „tautām" naktsmāju. No iesākuma gan kāzenieki

negrib „svešiem ļaudīm" ticēt, nedz naktsmāju novēlēt; pē-

dīgi taču viņus ielaiž. No dziesmām tos nu arī tūlīt pazīst par

panāksniekiem. Istabā brūtgāna māte viņus saņem diezgan mīļi
un cienīgi, bet citi kāzenieki tos dažādi smādēdami apdzied.
Panāksnieki savukārt nepaliek šiem parādā un atkal tautas vi-

sādi izsmej gan ar runām, gan dziesmām.
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Panāksniekiem istabā ejot, tautas brūti paslēpj aizkrāsnē

un brūtgānu aizraida uz klēti. Panāksnieki meklē un atrod

brūti un sēdina to līdz ar sevim pie galda. Bet brūte tikām

nekā neēd, kāmēr nav atvests no klēts brūtgāns; tad abi sāk

ēst. Pie galda ēdot mājenieki panāksniekus pacienā ar jo sā-

lītām un piparotām dziesmām. (B. D. 111. 1. pag. 22.-23.).
IV. Šim seko mičošanas skats.

„Sievas cenšas izraut brūti no meitu pulka, kas to rūpīgi
apsargā. Beidzot taču sievām laimējas iedabūt brūti savā pulkā,
kur to nosēdina uz krēsla un uzliek galvā mici, lielīdamās, ka

sievu pulks pavairojies, turpretī meitu pulks gājis mazumā"12).
Āronu Matīss Bērzaunes aprakstā vairāk izceļ šī skata drama-

tismu. „Papriekš aizsēdina brūti un brūtgānu aiz galda. Brūtes

īstais brālis uzkāpj otrāpus galda uz beņķi un lēkādams un dzie-

dādams noņem ar pātagas kātu brūtei vaiņagu. Panāksnieku

meitas dziedādamas nožēlo vaiņadziņu. Mičotāja nu nekavējas
un uzliek brūtei vaiņaga vietā mici. Bet te panāksnieki dzied

un kliedz, ka nepiederot. Brūte rauj mici no galvas zemē un

apskatījusēs, ka tā vis nav viņas īstenā, bet tikai mētājamā
mice, sviež to projām. Katrs no kāzu ļaudīm atkal tīko mici

saķert. Divi reizes brūte sviež mici zemē, kamēr tai trešo reizi

uzliek īsteno mici, ko tā patura galvā. Tūlīt arī pieskrien brūt-

gāna lielmanis un iesit brūtei pliķi, saukdams: Glabā mici, glabā
mici! Glabā vīru, glabā vīru!" (B. D. 111. 1. pag. 23.).

Visa šī pati procedūra, kā Blau'a aprakstā no Ērgļiem re-

dzams, var būt vēl dramatiskāka, resp. teatrālāka13). Tautu

istabā ieejot, „brūtes brālis sita ar pātagas kātu pie stenderes,
t. i. ~vilka trešo reiz zobenu", kamēr gāja iekšā." Istabā pa-

nāksnīcas, brūti apstājušas, dziedāja dažādas raudu dziesmas."

Kad panāksnieki ar līgavu jau ieņēmuši vietas aiz galda, tad

ieved ar īpašu ceremoniju līgavaini, kam seko vedējīša ar mici.

Visas šīs darīšanas pavada ar attiecīgām dziesmām. Kad nu ir

laiks vaiņagu noņemt, tad, panāksnieku vīriem dziedot, brūtes

brālis to dara trīs paņēmienos. Pirmo reiz „viņš pārsniedzās
pār galdu un aizskāra brūtes vaiņagu ar pātagas kātu, bet

atrāva to vēl atpakaļ. Otru reiz sniegdamies, tas vaiņaku jau

nošķieba uz vienu pusi. Trešo reiz brūtes brālis noņem ar pā-

tagas kātu brūtei vaiņaku un tā pat to uzlika jaunākai brūtes

māsai galvā"l4). Nu vedējīša lika tāpat trīs paņēmienos līga-
vai mici galvā, divreiz tā neīsto mici teatrāli svieda prom, bet

trešo reiz īsto paturēja galvā. Vedējs un vedējīša iesit kā lī-

gavai, tā līgavainim trīs reiizes pa vaigu. Līgava dod veltes ve-

dējam un veidējīšai. Tad visi atkal sasēdās un sāka ēst."

12) Kazas Mazsalaces, Rūjienas etc. draudzes pag. 14.
13) Sk. „L. D." 111. 1 pag. 35.
14) Sk. L. D. 111. 1. pag. 35.
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Tāda galvenos vilcienos ir šīs tautas operas jeb kāzu-drāmas

mičošanas scēna. Viņa ir izaugusi uz vēsturiska pamata: te ir

inscenēta nolaupītās līgavas ciņa par savu vaiņagu.
V. Tad seko viena no idejiski dziļākām, lai gan ne dra-

matiski spilgtākām scēnām. Tā ir veltīšanas un ziedu doša-

nas scēna. ~Vai, tautu zemītļe, nedusmojies; es tevi ziedošu

cik varēdama: gan ziedoju vara ziedu, gan sarkanu dzīpariņu" 15).

Viņa sakrīt divās daļās: a) veltīšana un b) ziedošana jeb
malu mētāšana.

a) Veltes ir līgavas dāvanas līgavaiņa radiem un citiem,

piem. arī muzikantiem un kalpiem, par kādu parādītu laipnību
vai atkal, lai līgavu laipni uzņemtu jaunajā vietā. Par veltīšanu

sk. plašāki Blau'a aprakstā no Ērgļiem (Barona Daiņas 111.

1. pag. 36.).

b) ~Kad cilvēki apdāvināti, tad ziedo arī vietas, lai dzīvē

nekur netrūktu Dieva svētības." Tā lasām kāzu aprakstā no

Lielezeres. (B. D. 111. 1. pag. 77.).
Te ir saskatāmas atliekas no senā dievkalpojuma upurpro-

cesijas, jo līgava gāja no vienas vietas uz otru, un muziķa ar

kāzu viesiem to pavadīja (Turaidā, B. D. 111. 1. pag. 11.). „Ja
vedekla bij precēta par saimnieci, tad arī ziedoja visas vietas,
kur tik vien iekšā ejams, lai jaunā dzīvē viss laimīgi izdodas.

Brūte gāja ar mantu klēpi, ziedus likdama, un citas sievietes to

dziedādamas pavadīja un ziedus salasīja." Tā atkal lasām no

Gatartas, Dzērbenes draudzē l6). Āronu Matīss tūvāk apraksta,
kur un ko Bērzaunē ziedo 17). Blau'a aprakstā no Ērgļiem re-

dzams, ka šai nopietnai procedūrai, ar laiku šīs darbības kul-

vtiskos pamatus aizmirstot vai arī jautrā, nebēdīgā gara stāvokli

esot (jo ziedošana nāk trešā vai ceturtā kāzu dienā), pamazītiņām

pievienojas komiskais elements. Piemēram. „No rijas gāja uz

namu. Še pavārīša papriekš negribēja laist iekšā un lēja ar

ūdeni. Namā ietikuši, panāksnieki aplēja uguni, un brūte uzlika

uz pagalēm lielsaišķus... Panāksnieku vīrieši, līdza iedami, tai-

sīja visādu lērumu, izjauca dažreiz pirts krāsni, jauca akā ūdeni,
mala uz dzirnūm v. t. t." 18).

Ka šinī gadījumā ir jāmeklē senā upurprocesija, tam kā

pierādījums der vēl arī skrundeniešu uzskati par ziedu mešanu.

„No baznīcas uz mājām braucot, brUte meta ziedam prievītus
visiem ūdeņiem jeb tiltiem, kā arī uz krusta ceļiem. Kas bija
jo bagāta brūte, tā ziedoja divreiz minētās vietās, turpu un at-

pakaļ braucot. Mājās pārbraukuse, tā arī visām ēkām nometa

pa prievītam. Šīs dāvanas bija upuri, lai dzīvē nej ūdens, nej

15) K. Pētersona „Latv. Kāzas", R. L. B. Z. K. 16. kr. pag. 202.
16) Barona Daiņas 111. 1. pag. 41.
17) Ibid. pag. 24.
18) Ibed. pag. 37.
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uguns ne mājās, nedz ceļā nekādus citus upurus neprasītu"

(Barona Daiņas 111. 1. pag. 82.). Bet šādam upura veidam —

ļgājienā nomest ziedu — bez šaubām ir dziļākas vēsturiskas

saknes mūsu zemē. Pēdējā citējuma ceļa ziediem ir cita, se-

nāka — ne upurā — nozīme. Kad līgava bij nolaupīta, tad tā

ceļā slepus mēģināja atstāt visādas lietas: vai nu cimdu, vai

saktu, vai nolauztu koka zariņu vai noplūktu ziedu etc, lai pa-

nāksnieku bāliņi to varētu vieglāki sadzīt vai arī lai pati pa šo

Ariadnas pavedienu varētu atrast ceļu atpakaļ. Sevišķi krust-

celēs līgava katrā ziņā mēģināja atstāt kādu zīmi. Uz šādu se-

nāko ceļa ziedošanas nozīmi aizrāda Blau'a piezīme no Ērgļu

pagasta: ~Ceļā uz brūtgāna mājām meta brūte, — — — gar vai

caur svešām mājām braucot un uz krustcelēm, lielsaišķus" 19).
Vēl skaidrāk šāds uzskats par ceļa ziedošanu izpaužas Gulbenes

draudzes Kroņa Lejas pag. kāzu aprakstā. ~Drīz arī vedēji
devās ceļā. Vedēji jāja papriekšu un vedēju tēvs ar māti iesē-

dināja brūti sev vidū un brauca vedējiem tūlīt pakaļ. Bet brūtei

vēl iepriekš aizsēja acis ar biezu lakatu, lai ceļa neredzot, kur

tiekot aizvesta, ka nebēgot atpakaļ. Reizā ar vedējiem brauca

arī līdzinieks ar līdzinieci. Braucot, līdziniece bija ziedotāja jeb
ziedu metēja. Uz katra tiltiņa un uz krustceļiem meta vai

jostu, vai prievīti, vai sarkanus dzīparu galus. Tāpat arī pēcāk

mājā meta visur ziedus. Aiz rijas krāsnes meta naudu, klētī,

kūtī, namā v. c. atkal citus kādus ziedus. Bez ziedošanas ne-

drīkstēja šīs vietas pamest, jo citādi piesitoties' kāds ļaunums vai

pašiem, vai zirgiem, vai citiem lopiem." (B. D. 111. 1. pag. 53.).
Te skaidri redzam, ka šis ziedošanas veids radies no citas

vajadzības, kurai nebij no sākuma upurēšanas rakstura, šis ziedu

mešanas veids pāriet vēlāk uz darbībām, kam ir upurēšanas no-

zīme; no turienes atpakaļ: — veids, kam no sākuma nebij tādas

nozīmes, to vēlāk tikai analoģiskās darbības pēc iegūst: mājā
vietas ziedo —

upura nozīmē, un ja ceļu ziedo, — tad tas arī

ir upura nozīmē un tikai, kā no Barona D. 111. 1. 82. lappuses
citāta augstāk to redzējām.

VI. Ar veltīšanu ir cieši saistīts nākošais skats: atveltes

vai naudas mešana līgavai. Še ilgāk neuzkavēsimies. Sk. par to

Ērgļu kāzu aprakstā (B. D. 111. 1. pag. 37.1) — „Atveltes".
Vai arī Selgovskiešu kāzās (ibid. pag. 50.) — „Naudas mešana".

VIL Apstāsimies vēl pie pēdējā spilgtākā skata — vedēju
un panāksnieku pēdējās cīņas. Jau visu laiku, kamēr panāk-
snieki ieradušies, „kāzenieki" (vedēji) sacīnījās apdziedāšanā ar

panāksniekiem. —
— — — •— —

Kāzenieki pēla tautu meitu un cildināja sav' brālīti; pa-
nāksnieki turpretim uzbruka jo sīvi tautu dēlam un lielīja sav'

māsiņu. Abas pretinieku puses arvien jo vairāk iekarsējās un

19) Barona Daiņas 111. 1. pag. 31.
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sāka savā starpā uzbrukt viena otrai. Kāzenieki apdziedāja pa-

nāksniekus katru pa kārtai, un šie tāpat atkal kāzeniekus. Tā

spēkojoties pienāca šķiršanās bridis, kur panāksniekiem jābrauc
uz mājām." 20)

Deva vēl pēdējo maltīti — kāpostus. „Panāksnieki saģērbu-
šies gāja pie galda ēst. Arī brūte saģērbās, it kā gribētu braukt

līdza." (Ērgļos, B. D. 111. 1. pag. 37.). „Kamēr panāksnieki ēda,
kāzenieki tiem piekrāva vāģus akmeņiem, nojūdza zirgus, etc;

citi uzkūra tāļāku uz panāksnieku ceļa lielu uguni." (Ērgļos).
Tad skubināja panāksniekus uz prombraukšanu. ~Tā kā ar labu

neko nepanāca, vedēji sagrieza pīckās no jēkulas jeb gariem
salmiem un ar tām dzina dzīšus panāksniekus no istabas ārā.

Pēdējie bēgdami zaga, ko tik katrs varēja, sievieši apaļos maizes

kukulīšus, vīrieši brandavina pudeles un jaunas meitas" 21) vai

brūtgāna māsas — kā no Ērgļiem lasām — un solās vest ~mās-

iņas" vietā, jo māsiņu tie aizvest nevarēja, lai gan taisījās to

darīt: „panāksnieki dziedāja, ar dūrēm galdu dauzīdami, un kā-

zenieki tiem dziedādami atbildēja." „Ja trauki nebij vēl plīsusi,
tad dzerot gādāja par to, ka lai kādi saplīstu, jo tas esot jaunajam 1

pārim uz labu laimi." 22 ) Lai gan māsiņu apsargāja, — dažreiz

gadījās, ka viņa tomēr izbēga un devās teciņus bāliņiem pakaļ
un tīkoja ietapt viņu zirgos. Vedēji dzinās pakaļ un to atkal

atveda. Bet ja līgavai izdevās iekļūt panāksnieku zirgos, tad bez

maksas (alus, brandvīna) atpakaļ nedeva, bet beidzot tomēr

tā raudādama atgriezās (Barona , materiālos, Daiņas 111. 1.). Pa-

nāksnieki aizbrauca. Notika, ka ceļā kāzenieki dzinās tiem vēl

pakaļ, dēvēja tos joku dēļ par zagļiem un prasīja, lai atdodot

zagtās lietas. 23 )
Te tika izcīnīta pēdējā no cīņām, kas visā

kāzu uzvedumā spēlēja tik lielu lomu un bij, galvenā kārtā,
falliskā elementa avots, par ko (pēc doc. K. Strauberga citējuma
no „Romiešu literatūras" pag. 27.) P. Einhorns tā izsakās:

~Darnach vverden solche unflāttige, unzūchtige und leichtfertige
Lieder auf ihre Sprache gesungen Tag und Nacht ohne auf-

horen, dass sie der Teufel selbst nicht unflāttiger und schandloser

erdenken und fūrbringen mochte. Ja, ich glaube wol, dass man

m dem ārgesten lupanari einen abscheu haben vvūrde solche

zu singen und anzuhoren." 24)
Tādi ir latviešu kāzu galvenie skati. Te viņi ir savirknēti

tādā kārtībā, kāda bij parasta Ērgļos (pēc Blau'a ziņām) un

Bērzaunē (pēc Aronu Matīsa ziņām). Bet šī kārtība varēja arī

grozīties, kā to redzam no Dūnsberģa aprakstītām Dundagas

20) No Mēdzules (Liezeres draudzē), pag. 45.
21) Bērzones draudzē. B. D. pag. 50.—51.
22 ) ~Kāzas" Kroņa Lejas pag., Gulbenes draudzē, ibid. pag. 56.
23 ) ~Kāzas" Selgovskiešos, Bērzones draudze, ibid. pag. 51.
24) P. Einhorn: ~Beschreibung der lett. Nation." Cap. 11.. § 41.
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kāzām, kur, piemēram, mičošana notiek priekš guldīšanas
(Ērgļos un Bērzaunē otrādi) un kā mičošana, tā guldīšana un

malu ziedošana notiek jau līgavas mājās (Ērgļos un Bērzaunē

līgavaiņa mājās). — Dažos apgabalos vēl var nākt viens vai otrs

skats klāt. Tā, piem., Pētersons atzīmē „vaiņaga dancināšanas"

skatu, bet turpat piebilst, ka vaiņaga dancināšana sastopama

Kuldīgas apriņķī, Raņķu pagastā, citur no šīs ierašas neesot

nekādu pēdu. 2s).

Kazu pēcspēle.

Kā ar precībām un derībām — kāzu priekšspēli, prologu —

kāzu uzvedums sākās, tā ar pēcspēli, epilogu — kāzas beidzās.

Šī pēcspēle sakrīt divās daļās: a) vedēju mājās un b) pa-
nāksnieku mājās.

a) Vedēju mājās dzīres vēl turpinās. Vedēji vēl stingri ap-

sargā jauno sievu, jo tā bij taisījusies bēgt līdz ar panāksniekiem.
Bij arī dažreiz šādi bēgšanas mēģinājumi, un ja viņai izdevās

aizbēgt uz vecāku māju, tad tā bij tikai par lielu naudu iz-

pērkama.)26

b) „Brūtes vecāku mājās pārbraukuši, panāksnieki sūdzās,
ka tautās tos slikti uzņēmuši, ka tie tur badu miruši, v. t. t.

Mājas māte tiem steigšus klāj galdu, un tie ēd, kā jau iz-

salkušie.

Pēc tam vēl vairāk dienu dzēra kāzas, panāksnieki brūtes

vecāku mājās un kāzenieki brūtgāna mājās, bet' ievērojams nekas

vairs nenotika." 27 )
Tā nu esam iepazinušies ar senlatviešu dzīves spilgtākā dra-

matiskā uzveduma galvenajiem skatiem. Ta ir liela drāma, kas

vilkās no 3—4 un vairāk dienām. Blau's no Ērgļiem raksta:

Kāzas iesākās svētdien un vilkās dažreiz veselu nedēļu un

pat ilgāki." (B. D. 111. 1. pag. 26.). Tas varēja notikt tā, ka

otru svētdien, līgavas vecāku mājās atkāzas jeb atvāršas (Pē-
tersonu Kārlis, pag. 264.) dzerot, viss kāzu gājiens šaurākos

apmēros varēja atkārtoties. Grieķu triloģijās un tetraloģijās ar

katras patstāvīgas lugas beigšanos tai pašā dienā iestājās da-

biskais pārtraukums līdz otras dienas izrādei. Latviešu kāzu

drāma tādu pārtraukumu nav, jo tā nav triloģija, bet viena

vienīga cieši savos galvenos skatos saistīta luga.
Tad nu šinī latviešu drāmā dabiski notika tas pats, kas

savā laikā grieķu atsevišķās drāmās, kam toreiz — mums pa-

zīstamo pārtraukumu (pauzes) cēlienu starpā nebij. Grieķu lv-

25) Pētersonu Kārlis: ~Latviešu kāzas". R. L. B. Zin. Kom. 16.

rakstu krāj., pag. 199.—202.
26) ~Kāzas" Selgovskiešos, Barona Daiņas 111. 1. pag. 51.
27) „Kāzas" Ērgļu draudzē, ibid. 38.
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gās tā cēlās kora starpspēles, kam dažreiz bij tikai attāļš vai

arī nebij nekāda sakara ar izrādāmās lugas saturu.

Latviešu kāzu inscēnējuma darbība arī nakti netika pār-

traukta, jo naktī bieži norisinājās daudzi no galvenajiem skatiem

(guldīšana, mičošana). Ja kāds apgūlās, tad to ar dažādiem jo-
kiem modina, lai būtu ko pasmieties (piem. sašuva vairākus

kopā 28), vai piešuva pie gultas drēbēm, vai arī kā Mēdzules

kāzās: puiši salasīja drēbes meitām, kad tās bij apgūlušās,
no rīta tā izcēlās liels tracis (B. D. 111. 1. pag. 44.). Ja kāds par
to gribēja dusmoties, tad paskaidroja, ka kāzāsf nav nākuši miegu
izgulēt. 2B). Tāds bij seno kāzu likums: gulēšana vai citādas pau-
zes bij privāta lieta, bet pašā kāzu uzvedumā tādu nebij.

Tad nu arī še, latviešu kāzās, tāpat kā grieķu drāmā, ieradās

kādu — jau agrāk apskatīto — sekojošu cēlienu starpā citi skati

un uzvedumi, kam dažreiz ar pašām kāzām bij tikai attāļš sa-

kars. Par to mēs no Turaidas kāzu apraksta citējam sekojošu
vietu: ~Bez dažādu kāzu ierašu izpildīšanas pavadīja vēl laiku

dancojot, rotaļājoties un dažādus jokus dzenot." 29 )
Un no Doles atkal tā: ~Tad dažādi jokojās, izģērbās dažādā

izskatā, uzveda dažādas joku spēles." 30 ) Par šādu ro-

taļu un citu joku spēļu uzvešanu lasām vēl Barona jau minētās

„Seno Latviešu precību un kāzu parašās." ~L. D." 111. 1. no

Mazsalaces, Rūjienas, Alojas" (pag. 13.), Trikātas (pag. 61),

Jaunjelgavas (pag. 101.) v. c.

Pakavēsimies te drusku pie tām dažādajām joku-spēlēm, ko

laika kavēklim uzveda kazu-drāmas galveno skatu starpā.
Šīs joku-spēles varēja piederēt pie pašas kāzu procedūras

(piem. jaunā vīra mičošana), bet viņām arī varēja būt ar kāzu

galvenajiem notikumiem tikai netiešs vai arī pat nekāda sakara.

Joku - spēles.

1. Kūjenieki. No Turaidas apgabala kāzām mēs dabūjām
jau agrāk ar šīm maskām iepazīties (L. D. 111. 1, pag. 10.). No

Lizuma kāzām viņi nostājās mūsu priekšā kā dramatiska epizode.
~Kad kāzas jau iet uz beigām, tad sanāk Vēl tā sauktie „kūje-
rīieki", kas, zināms, nav lūgti, bet sanāk paši brandvīna pēc,

un ja tos labi necienā, tad aiziedami mēdz dziedat:

Cuka, cuka, ne vedekla,

Bāliņ, tava līgaviņa:

Nij tā deve brandavīna,

Nij saldā miestus alus." 31 )

28 ) Kāzas Dolē. Barona Daiņas 111. 1. pag. 8.
29 ) Kāzas Turaidas apgabalā, ibid., pag. 11.
30) „Kāzas" Dolē ibid. pag. 7.
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2. Vērpšana. No Ērgļiem Blau's raksta, ka tad, kad

panāksnieki taisās braukt atpakaļ, un vīri ārā jau zirgus jūdz,
bet vēl nāks iekšā pēdējo maltīti turēt, — pa to starpbrīdi pa-
nāksnieku meitas vēl sakāpa aiz galda uz sola, piesprauda pie
sienas linu vai pakulu kodeļas un sāka ar vārpstēm vērpt un

dziedāt. Vērpdamas, viņas likās snaužot, un kāzenieku puiši
tām aizdedzināja kodeļas. Meitas kodeļas aplēja ar alu, lai tās

vairs tik lēti nevarētu aizdedzināt, tad vērpa tāļāk, dziedāja un

snauda." (B. D. 111. 1. pag. 37.).
3. Līduma līšana. Starp veltīšanu un atveltršanu (nau-

das mešanu) Vecpiebalgas kāzās gājuši uz mežu ļīst līgavai lī-

dumu. Viens no kāzeniekiem apģērbies par mežsargu un gāja
līdz līduma vietu ierādīt.32 ) Par līduma epizodi lasām vēl arī

Turaidas (pag. 11.) un Kroņa Lejas pagasta kāzās (pag. 55.),
arī vidrižnieki un mūrkažnieki (pag. 18.) v. c. braukuši līdumu

dedzināt.

4. Jauna vīra mičošana. Sk. Barona Daiņas 111. 1.

pag. 14, arī 60.

5. Rīku meitas kāzas. Viena no interesantākajām
kāzu starpspēlēm ir Kāģeriešos (Lugažu draudzē) pazīstamās
~rīku meitas kāzas". „Trešā vai ceturtā kāzu dienā izrīkoja
joku dēļ „rīku meitas kāzas". Par brūti ņēma sievieti, kas kāzās

vārīja ēdienu, par brūtgānu vīrieti, kas viņai palīdzēja, jeb arī,

kas zirgus apkopa, vai alu pienesa. Šos nu veda uz namu (t. i.

ēku, kur ēdienu vāra un govīm dzērienu silda) laulāt. Kāds vī-

rietis, kas jo labāki mācēja jokot un pļāpāt, iekāpa kāpostu
kublā un, jauno pāri trīsreiz uzsaucis, sāka laulāt, t. i. turēja
kādu jocīgu runu. Pēc laulāšanas jaunais pāris brauca uz mā-

jām un pūru veda ar āzi no pakaļas, dziedādami:

Rīku meitas puru veda,

Kuņa skrēja pakaļa.

Rīku meitas pūram ņēma toveri, pildītu vīšķiem un lupatām
un apklātu ar kādu netīru drānu. Mājā pārbraukuši, dalīja pūru.

Brūtgāna tēvam deva ragažas par prievietīm, mātei deķi par
lakatu v. t. t.

Mičojot uzbāza brūtgānam zirga tarbu un brūtei uzlika bļo-

diņu galvā, tad dzēra brandvīnu un urrāja." 33)
Tādi ir Barona „Seno Latviešu precību un kāzu

par šīm joku-spēlēm sniegtie materiāli.

K. Pētersons savās „Latviešu Kāzās" iepazīstina mūs ar

savā veidā vēl skaistākiem un vērtīgākiem šīs joku-spēles pa-

raugiem (minētā 16. krājumā pag. 245.-252.). Te ir: Akcijonu

31) Barona Daiņas 111. 1. pag. 57.
32 ) Barona Daiņas pag. 48.
33 ) Barona Daiņas 111. 1. pag. 59.—60.
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izsaukt, Tirgu turēt, Tiesu turēt, Sudmalās malt, Karagājiens,
Laulības dzīve, Žīds pie latviešu meitām, Sieva nes viru, Mēr-

nieks un saimnieks, Žīdu zveja, Mironis, Tēva-tēvu pa-

rādīt, etc., etc.

Citēsim arī kādas no šīm K. Pētersona uzrakstītam spelem.

1. Teva-tevu paradīt.

„Kāds kāzenieks apgalvo, ka varot katram parādīt viņa tēva-

tēvu. Kad kāds no pulka grib, lai parāda, tam liek ienest bļodu
ar ūdeni un tanī lūkoties labi cieši. Kad lūkotājies ilgāku laiku

skatīdamies neviena neierauga, mākslenieks ūdenī rādīdams saka:

„Rau, rau, kur viņš nāk augšā! Vai tad tu patiesi nekā neredzi?"

Nabadziņš nu skatās noņēmies, līdz štukaunieks viņam piepēži

iegrūž galvu ūdenī. Visiem tagad lielu lielie smiekli." 34 )

2. Mironis.

~legulda kādu kāzenieku silē (abrā, zārkā), apklāj ar palagu
un nes glabāt. Mācītājs izvada; krusta-tēvs, krusta-māte, brūte

un citi iet brēkdami (raudādami) līdz." 35 )

3. Žīdu zveja.

~Divi uztaisās par paunu žīdiem. Pajems tīklu un ies dīķī

zvejot. Izvilkuši zivis, sāk lomu izdalīt, bet sanāk strīdū, jo viens

pajēmis lielāku tiesu. Beigās izceļas kaušanās, kurā viens, pa-

ķēris pie krāga, norauj otru uz ceļiem. Kamps vēl pie biksām.

Tās pārplīst, ka nāk redzama plika miesa. Sados viņam vēl

krietni pa plikumu. Piekautais metas bēgt, bet biedrs sukā

pakaļ. Kāzeniekiem gārda nosmiešanās." 36)

4. Mērnieks un saimnieks.

~Viens izvēlas par mērnieku. Kāzenieki saliek ragūm (slē-

dēm) virsū dēļus, tos apklādami ar palagiem (villainēm). Uzliek

vēl galdiņu ar krēslu un piestiprina ragūm katrā pusē flagu;
pagaldē noliek ķoci ar butelēm. Kad mērnieks, kurš uzlicis gar-
dibeni un nosmērējies melnu muti, lai nepazītu, nosēžas uz krēsla,
pulks vīru ķeras pie ragu vilkšanas un stumšanas, citi iet blakām

līdz, dziedādami un spēlēdami. Zināmā vietā mērnieks liek ap-
turēt. Viņa palīgi (puiši) sāk vilkt ķēdi un nospraust flagas. Bet

34) Pētersona: ~Latviešu kāzas" R. L. B. Zin. Kom 16 rakstu kr.

pag. 246.-247.
35 ) Ibid. pag. 248.
36) Pētersona: ~Latviešu kāzas" R. L. B. Z. K. 16 rakstu kr.

pag. 248.
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ķēdes vilcējs liels nemākulis, kas visu dara otrādi, nekā mērnieks

liek. Šis beidzot tā sapiktojas par muļķīgo puisi, ka grib viņu
sakaut ar kančuku, bet skrejot viņam pakaļ pakrīt un pārplēš
biksas. Negriezdams nekādu vērību uz ļaužu smiekliem,, mērnieks

uzcēlies dzenās puisi, kamēr panāk. Krietni samizots, puisis nu

strādā pareizi, kā kungs pavēl. Te kāds saimnieks tuvojas mēr-

niekam ar buteli, bāzdams viņam saujā naudu un lūgdams, lai

tam piemērotu lielāku gabalu. Mērnieks viņu pieraksta un no-

mēro viņam gabalu zemes, kuram saimnieks aizdur par zīmi

savus spoķus (ar stiepto o). Ir kādam otram saimniekam iemēro

gabalu, bet tas grib dabūt daļu noļ pirmā saimnieka gabala, tādēļ
ka zeme te labāka. Mērnieks arī gatavs pārmērīt, bet pirmais
saimnieks turas par savu īpašumu. Mērnieks sūta savus puišus,
lai jem gabalu ar varu nost, bet saimniekam gadās palīgi. Iz-

ceļas liela burza. Mērnieks beidzot tomēr ieiet pirmā saimnieka

gabalā mērot. Te pieskrien saimnieks un iedod kungam tādu

sitienu, ka tas pakrīt pie zemes kā beigts. Visi par tādu nedarbu

saīverējās, uzliek sasisto mērnieku un sagrābto saimnieku uz

ragūm un velk mājās uz tiesu.

Istabā pie galda sēd tiesas kungi ar piesēdētāju. leved abus

atvestos iekšā un nopratina. Kad liecinieki noklaušināti, paslu-
dina spriedumu: sitējs vainīgs un sodāms ar nošaušanu.

Tumša istaba. Tiesas kungi sēd pie galda, kurš apklāts ar

meitu segu un uz kura deg 3 sveces. Noziedznieks, ceļos no-

kritis, lūdzas, lai pamīkstina sodu. Tiesas kungi atbild, ka sprie-
dums apstiprināts augstākā vietā un tūdaļ izpildāms. Durvim,

kur nostādīti sargi un pie kurām kāzenieki klausās un skatās,
aizlaiž priekškaru. Norīb šāviens. Kad priekškars pacēlies, uz

galda redzams līķis, pārsegts ar baltu drānu. No sānistabas iz-

nāk divi vīri, uzliek līķi uz drāgām un nes glabāt. Kāzenieki iet

nopakaļus, pārrunādami notikumu. Cits atron, ka nelaiķis bijis
labs cilvēks, kurš tikai ātrās dusmās pastrādājis nedarbu; cits

atkal teic, ka bijis nesaticīgas dabas un, liels kauslis. Zināmā vietā

nonākuši, nesēji līķi noveļ zemē. Te mirons sāk kustēties un

raustīties. Visi spiežas apkārt, gribēdami redzēt, kas būs. Pie-

pēži gulētājs šaujas augšā un velē katru, kas vien atgadās priekšā,
kamēr ieskrien istabā." 37 )

5. Žīds pie latviešu meitām

~Istabā puiši un meitas sastājušies dzied:

Mazā, mazā krēsliņā

Žīdiņš iebrauc muižiņā;

37 ) Pētersona: „Latviešu kāzas" R. L. B. Z. K. 16. rakstu kr.

pag. 248.-249.
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Modernieks, kas godu prot,
Tūdaļ žīdam maišel' dod.

lenāk vecs žīds un labvakaru padevis lūdzas saimniecei nakts

mājas. Saimniece noprasa, vai viņš viens pats. Žīds atsaka,
ka dēlēns arī līdz. Saimniece atvēl palikties un žīds iesauc dē-

lēnu. lenāk — liels puisis. Saimniece sāk dusmoties: esot teicis,
ka dēlēns līdz, bet nu ienācis dižs cilvēks. Ko tāds svešenieks

visu nevarot padarīt, varot tā pie māju meitām pieklupt. Kad

žīds nodievojies, kad dēls godīgs cilvēks, saimniece mierā arī,

ka abi paliekas pa nakti viņas mājās. Vecis vēl izkaulējas no

saimnieces, lai laiž meitas viņa dēlam palīgā putru izvārīt va-

kariņām.

Jaunais žīds ar meitām iziet sāņistabā biezputru vārīt. Viņam

iepatīkas latviešu meitas un viņš tām sola zīdeni, lai piejemot
klāt gulēt. Meitas sākumā smejas un saukā viņu par blēdi,
kādi jau visi žīdi esot: solot gan,, bet nedodot; un ja arī iedošot,
kas tā par drānu gan būšot. Beidzot žīdiņam puslīdz izdodas

meitas pārliecināt un pierunāt.
Kamēr sāņistabā vāra biezputru, vecais žīds lielajā istabā

izrāda ļaudīm savas preces paunā, tās visādi ieteikdams. Meitas

uzliek žīdiem vakariņas un taisās iet šķūnī gulēt. Jaunais žīds

par vari grib iet līdz. Kad vecais viņu sauc ēst, viņš atbild, ka

negriboties; jūtoties slims un gribot labāk izgulēties. Saimniecei

ceļas aizdomas, vai tik šis negribot līst pie meitām, bet vecis atkal

nodievojas, ka dēls to nekad nedarot; viņš patiesībā būšot slims.

Meitas jau aizgājušas uz šķūni. Tagad arī jaunais žīds aiz-

iet gulēt.
Saimnieks sačukstas ar puišiem, kuri, izgājuši ārā, noskatās,

ka žīdiņš patiesībā nogājis uz šķūni meitām pakaļ. Puiši apgādā
striķus un aizvelk vairāk vietās pāri ceļam, kas ved no istabas

uz turieni. Visi iziet laukā noskatīties, kas notiksies; arī vecais

žīds. Puiši, nogājuši uz šķūni, sāk sukāt žīdu, kālab lienot pie
latviešu meitām. Žīds pamucis skrej uz istabas pusi, bet neredzē-

dams, kas priekšā, paklūp. Te puiši klāt un samizo nabagu.
Žīdiņš skrej tālāk, bet atkal paklūp pie otrā šķēršļa. Puiši to

vēl reiz nosukā. Tagad vecais žīds sauc: ~Dod tam burlakarn!

Kreims un biezputra viņam nesmēķēja, bet pie meitām var iet!"

Meitas nāk no šķūņa uz istabu, aplūkodamas dabūtās zīdenes.

Vecis, ieraudzījis savas zīdenes meitām, uzbrūk dēlam, kālab no-

zadzis viņam tādas mantas.

Piezīme. Viss tiek skatītājiem izrādīts kā teātrī: žīds ar

paunu, kā jaunais žīds vāra ar meitām vakariņas, kā viņš dabon

pērienu, meitas ar zīdenēm v. t. t." 38 )

38 ) Pētersona: ~Latviešu kazas" R. L. B. Z. K. 16 rakstu kr.

pag. 250.—251.
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Tādi nu ir kāzu uzveduma galvenie skati un viņu starpspēles.
Svarīgu lomu visur spēlē panāksnieku un kāzenieku kora dzie-

smas. Un šinīs dziesmās otrā-trešā dienā, kad panāksnieki un

kāzenieki jau pilnīgi viens ar otru iepazinušies un apraduši un

alus un brandvīns to stipri sakarsējs (sk. B. D. 111. 1. pag. 9.),
sāka skanēt stiprs falliskais elements, par ko tā uztraucas P.

Einhorns, kā no augšā pievestā citāta redzējām. Tepat meklējams
arī rupjo un pārgalvīgo joku cēlonis. Pētersons par to stāsta:

„N. savā pārgalvībā pārgriezis kāzās joku dēļ visu zābaka lielu,
stāstīdams, ka kāja slima. — Kāds cits ielēcis porā, lai dubļiem

novārtījies saceltu smieklus (Latv. kāzas, pag. 248.)."
Te kāzu paņēmieni saplūst kopā ar buduļu un jau apskatīto

Jāņa kulta fallisko daļu, kas Jāņu kultā ir vecāka, nekā kāzu

ierašās. īstais kāzu drāmas saturs un galvenās parašas ir vē-

sturiski ne ar failus kultu, bet citādi ar mūsu dzīvi saistītas.

Par to Barons raksta jo plaši „L. D." 111. 1., ievadīdams

„Seno L. prec. v. kāzu parašu" aprakstus.
~Sievu iegūt ar varu, vai zagšus bija senatnē plaši jo plaši

visām tautām pazīstama un ierasta lieta, un notiek šo baltu

dienu vēl pie neattīstītām, vai mežoņu tautām. Pie seniem

latviešiem, kā tautas dziesmas vēsta, šis paradums bija pilnos
ziedos un stāvēja, tā sakot, cienā un godā. Te varēja pierādīt
savu drošsirdību, spēku un izmanību un dabūja pārciest un pār-

spēt dažādus grūtumus un šķēršļus. Tas bija karš mazā veidā.

Vedēji un panāksnieki senāk. Kāzu dziesmas un parašas,
kas zīmējās uz vedējiem un panāksniekiem, ir atliekas no tā

sirmā laika, kad meitas patiesi zagšus veda, vai ar varu laupīja,
vai sirodami izkaroja. Zināms, ka meitas piederīgie, bāliņi, arī

nopietni dzinās zagļiem, vedējiem, pakaļ, gribēdami savu mā-

siņu izpestīt un pie tautām atriebties, un zobenus tad arī lietoja
ne joku dēļ vien." 39)

Bij ari vel otrs, no musu vēlākas dzīves izaudzis iemesls

šādai līgavas iegūšanai.

„Dzimtbūšanas laikā tādai norunātai zagšus vešanai bija arī

vēl cits iemesls. Meita gribēja atsvabināties no grūtiem muižas

darbiem, no sīviem kungiem un kunga uzmākšanāsļun tādēļ trau-

cās pārnovadis, kur cerēja vai zināja labus kungus. To veda

zagšus, lai dzimtkungs uz brūtes vecākiem netura ļauna ,prāta
un tiem neatriebjas, ka meita aizprecēta pār robežu cita kunga

daļā." ±o)
Te pakaļdzīšanās īstās cīņas bij jau beigušās, te bija jau

spēle: vedēji un panāksnieki „taču negribēja labprāt zaudēt kā-

zās jautrību un brammēšanos, kas ar veco ierašu savienotas,

39) Barona „Seno latviešu precību un kazu parašas" Daiņas 111. 1.

pag. 2
.

40) Ibid., pag. 3.
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vii tālab to pievienoja pie citām jaunākām precību un kāzu

parašām un nevainīgā vīzē turpināja senēju vedēju un panāk-
snieku rīkošanos un sacenšanos. Šāda nu ir mūsu vedēju un

panāksnieku tagadējā nozīme." 41 )
Bet ~ar laiku pārvērtās ļaužu dzīve un dzīves ieskati, aiz-

mirsās no dažām ierašām viņu īstā nozīme, zuda no simboliskās

rīkošanās pareizā saprašana, smalkākās vārīgākās pieklājības jūtas
nepanesa senēju prasto vientiesību, un ļaudis sāka atmest vienu

vecu parašu pēc otras, vienā vidu drīzāk, otrā vēlāk. Apklusa
arī dziesmas pie tām pašām ierašām, ko vēl piepaturēja. Pre-

cības un kāzas palika jo dienas jo vienkāršākas." 42)

II. Rotaļas.

Pārejot no iepriekš teiktā pie rotaļām, jāsaka, ka mēs ar tām

pa daļai jau esam pazīstami no mūsu Jāņu, bet sevišķi kāzu ap-

cerējuma. Rotaļas ir it kā atsevišķi skati, kas saistīti ar traģēdiju

(piem. zāļu vakara riņķa-rotaļas un dejas ap Jāņ-uguni), vai kāzu

skatu lugu; rotaļas var arī būt šo- drāmu liekas piedevas. Kā jau

minējām, grieķu dramatiskam uzvedumam pauzes nebij; tad divu

aktu starpā uzveda starpspēles kora dialogu vai monologu veidā.

Kā tādas starpspēles mūsu Jāņos un kāzās — sevišķi kāzās —

varēja būt viena-otra rotaļa.

Par tādu starpcēlienu rotaļu kāzās uzskatama arī līgavaiņa

mičošana, kur mices vietā viņam galvā uzliek vecu no senlaikiem

uzglabātu cepuri 43). Līgavas mičošana ir atsevišķs šīs kāzu-

drāmas skats, kas, no sakara izrauts un parodēts, pārvēršas

par rotaļu. Vidrižniekos un mūrkažniekos otrdien (tā tad kāzu

3. dienā) kāzu viesi līdz ar līgavaini un līgavu brauca „līdumu
dedzināt". Panāksnieki priekš tam uzvilka kokā salmu kūli un

gaidīja atbraucam jaunos ļaudis. — —

Beidzot atveda jaunos ar divjūgu uz līdumu un nodedzināja
uzvilktos salmus. Pēc tam vēl līduma dedzinātāji nosmulēja tā

sev, kā jaunam pārim ģīmjus ar sodrējiem, lai izskatītos pēc
līduma krāvējiem, un tad brauca uz mājām.44)

Tipiska rotaļa pastāv kāda darba atdarināšanā; šī līduma

līšana ir tāda rotaļa, ko varētu pilnīgi patstāvīgi uzvest, bet šinī

gadījumā tā saistīta ar kāzām. Ka deja un rotaļa var būt tādas

kāzu-drāmas starpspēle, to Barons tieši apstiprina, no Maz-

salaces etc. rakstīdams, ka laiku — starp brūtgāna un brūtes-

.

41) Barona ~Seno Latviešu precību un kazu parašas" Daiņas 111.

L pag. 4.
42) Ibid. pag. 1.
43) B. D. 111. 1. pag. 14.
44) Barona Daiņas 111. 1. pag. 18.
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vedēja ierašanos brūtes mājās un braukšana uz baznīcu — pa-
vada dejās un rotaļās 45). Vai arī no Jaunjelgavas lasām: „Pa-

ēduši, vecie pavadīja laiku smēķēdami, tērzēdami un savas glā-
zītes tukšodami; jaunie atkal gāja visādās rotaļās." 46). No Doles

Baronam ir tādas ziņas par senlatviešu kāzām: „pie vijoļu mū-

zikas danco, dažādi jokojas, izģērbjas dažādā izskatā, uzved da-

žādas joku-spēles, iet spēkoties", etc.47 ). Pētersonu Kārļa „Lat-

viešu kāzās" par šo ~dažādo izģērbšanos un jokošanos" atrodam

veselu nodaļu ar virsrakstu ~Laika kavēklis".

Savu rotaļu krājumu ievadot, Barons Latvju Daiņu V. pag. 195.

rakstā tā: ~Rotaļās iet visvairāk pa ziemas svētkiem. Bet tas nav

vienīgi noteiktais laiks rotaļāšanai, rotaļājās arī citos svētkos

un visādos godos, pat bērēs (Nīca). Bērni, zināms, rotaļājās
kuru katru izdevīgu brīdi, kad viņu vairāk kopā."

Ar visu to, domājam, esam noskaidrojuši, ka rotaļām, viņas

pētot, ir jāpieiet vispirms kā kādu lielāku svētku, resp.: ar šiem
svētkiem saistītās drāmas, sastāvdaļai. Rotaļas ir uzskatāmas

vai kā lielākas drāmas neatkarīga sastāvdaļa — kā šīs drāmas

starpspēle (piem. minētās rīku meitas kāzas, līduma līšana etc),
vai arī kā pilnīgi patstāvīga maza viena skata drāma, ko var

uzvest visādos svētkos un katru izdevīgu vaļas brīdi. —

Rotaļai ir dziļas saknes tilvēkdzīvē: uz to norāda viņu ritmā

ietvertais saturs un arī tas fakts, ka rotaļas ir saistītas ar visādiem
svētkiem un viņu dromena. Rotaļai ir sakars ar kultu. Kulta

sakne ir saskatāma arī vēl latviešu rotaļās: piem. ~Saule un

mēness". ~Rotaļnieki nostājās cits aiz cita garā rindā un dzied:

Neguli, saulīte,

Apiņu dārzā,
Mēnesis izjāja
Malējas meklēt.

Bēdz, bēdz, saulīte,
Mēnesis dzīsies!

Gandrīz saulīte

Mēneša rokā.

Viens ar kusku (grīstē sagrieztu lakatu) rokā stāv priekš-
galā ārpus rindas, un tiklīdz sāk dziedāt: „Bēdz, bēdz, saulīte",
tas dodas ar joni uz otru galu un dzenas beidzamajam pakaļ, kas

no viņa bēgdams skrien trīsreiz rindai apkārt un tad nostājas
rindas priekšgalā. Pēc tam rotaļa atkārtojas no iesākuma." 48)

Tāpat arī „Brūtīte" norāda uz dziļākas kultiskas darbības

atdarinājumu: te ir uzglabājies vēl nāves un augšāmcelšanās

4b) Ibid. pag. 13.
46) Ibid. pag. 101.
47) Ibid. pag. 7.
48) Barona Daiņas V. pag. 230.
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mistērijas cildenums un nopietnības, kas, ka velak par to runāsim,

rotaļās jau galīgi izzudis.

Brūtīte.

~Viena meita, ~brūtīte", stāv plāna vidu, citi rotaļnieki danco

tai apkārt, dziedādami:

Miersti, miersti, brutite,

Jau masa mira;
Miersti, miersti, brūtīte,

Jau brālis mira;
Miersti, miersti, brūtīte,

Jau mate mira;
Miersti, miersti, brūtīte,

Jau tevis mira;

Miersti, miersti, brūtīte,

Brūtgāns mira.

Kamēr citi tā dzied, brūtīte tupjās arvien jo zemāk. Pie bei>-

dzamiem vārdiem tā notupjas līdz pat zemei un apsedzās ar

drānu. Tā miruse. Nu rotaļnieki sāk dziedāt otrādi:

Celies, brūtīte,

Jau māsa cēlās;
Celies, brūtīte,
Jau brālis cēlās;
Celies, brūtīte,

Jau māte cēlās;

Celies, brūtīte,
Jau tēvis cēlās;
Celies, brūtīte,

Brūtganis cēlās.

Šo otru pusi dziesmai dziedot, brūtīte atkal pamazām pa-

ceļas, līdz beidzot stāv stāvus. Tad tā noņem uzsegto drānu

un priecīgi dzied:

Dievs dod tam pašam mirti,

Kas teic mani nomirušu!

Dzīvs mans tēvis, māmuļīte,
Dzīvs maizītes arājiņis;
Mans maizītes arājiņis

Tīrumāji gavilēja. 49)

Kulta ceremoniju atliekas būs meklējamas arī vienā-otrā no

rotaļas elementiem: piem. labā un ļaunā cīņa (~Dievs un velns",

Barona D. V. 207.—208.), riņķveidīgā griešanās, rokās sadodo-

ties v. c.

49) Barona Daiņas V. pag. 206.—207.
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Ja mēs sacījām, ka rotaļai ir dziļas saknes mūsu dzīve, un

minējām tikai kultisko sakni, tad te jānosauc arī vēl otra gal-
venā rotaļas sakne. Rotaļa ir izaugusi no cilvēkdabas

tīri estētiskās tieksmes — atdarināt mimēomai.

Kad Barons saka, ka rotaļas nav saistītas vairs ar kādiem no-

teiktiem svētkiem, ka rotaļāties var kuru katru izdevīgu brīdi,
tad tas nozīmē, ka rotaļas kultiskā sakne ir tagad iznīkusi, un

rotaļa aug un dzīvo vēl uz šīs otras tīri estētiskās saknes. Lē-

mans savā ~Poētikā" par to tā izsakās: ~Das Theaterspiel selbst

ist, soviel vvir wissen, ūberall aus der Lust an improvisierten
Nachahmungen von Personen und Handlungen an Verkleidungen
und Vermummung, kurz aus der eigentlichen Lust am Spiel

hervorgegangen." 50 )
Dramatiskais elements rotaļās ir ļoti stiprs, jo, kā jau šī

nodalījuma sākumā minējām, rotaļa ir kāda darba vai darbības

mīmisks atdarinājums personās, kā Aristotelis no drāmas to prasa.

Pārģērbšanos vai maskošanos rotaļās pa lielākai daļai nepiekopj,
bet personu lomas attēlo ar žestu un mīmikas paņēmieniem. Tādēļ

rotaļa ir bieži simbolistisks kādas darbības atdarinājums —

mimēsis. Piem. ~Vistiņās" 51 ), kur viens aizsietām acim ir

vanags, citi — vistiņas. Vistiņās dialoga nemaz nav; ir tikai

mīmiski simbolistiska darbība atsevišķās personās 52 ). Tāds ir

viens rotaļu tips — pantomīms. Te jāpieskaita arī rotaļa Dievs

un velns" (Bar. V. 207.—208.) ar savu tādu pat simbolistiski

mīmisku darbības nokrāsu.

Otrs rotaļu tips ir pantomīma pārēja mīma. Kā piemērs te

var noderēt „Cielaviņa" (Bar. V. pag. 240.—241.).

Lustīgs tēvs, māmuliņa,
Dēls noķēra cielaviņu, —

Dēls noķēra cielaviņu, —

Siena vāla galiņā.
Tā nebija cielaviņa,
Tā bij dēla līgaviņa.

Dialoga arī te nav, bet personu mīmiski simbolistisko dar-

bību te pavada koris. Tāda ir ļoti liela daļa rotaļu. Šī tipa va-

riācija var būt tāda, kā pašā kora dziesmā, ar ko pavada per

sonu darbību, ir jau dialogs; piem. rotaļā „zvejnieks" (ibid.
pag. 233.):

50) Lehmann: „Poetik" pag. 180.
51) Barona V. pag. 240.
52) Ja citas tautas arī, piem. vācieši, pazīst šo rotaļu, tad tas vēl

nenozīmē, ka mums tā ir patapināta. Tā var būt kopēja manta. Par vi-

stiņu un vanadziņu — tas ir ļoti pazīstams motivs tautas dziesmās: te,
rotaļa, viņš būtu jau pārgājis no līrikas pantomīmā — visprimitīvākā no

drāmas veidiem.
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rotaļnieku koris dzied —

~Zvejnieks mani aicināja:
Nāc, meitiņa, laiviņā!"

Tas pats koris arī atbild —

~Es neiešu, zvejnieciņi,

Vējiņš tevi tālu dzen!"

Skaists piemērs te ir arī 33560. dziesma, kas bez šaubām

ir senāk kā rotaļa derējusi.
„Vilks un kaza" (Bar. V. pag. 236) ir piemērs, kā no kora

dziesmas nodalās jau atsevišķās personas — dalībnieka dziesma

pati par sevi: šinī gadījumā — kazas dziesma. lerodas jau arī

prozaisks dialogs aktiera (resp. vilka) un kora starpā.
Trešais, jaunākais, dramatiski vislabāk izveidojies rotaļu tips

ir tas, kur personu darbība - -

pa lielākai daļai ikdienišķa dar-

bība — ir saistīta jau ar šo pašu personu dialogu; koris te iz-

zudis, bet atsevišķa persona tomēr, savu lomu spēlējot, var arī

dziedāt. Šī
grupa ir — mīms (mīmos). Kā piemērus atzī-

mēsim no Barona krājuma ~Adatiņas meklēt" (pag. 196.), „Adas
mīt" (pag. 196.), ~Avitiņas mitināt" (pag. 197.), „Aitiņas ganīt"

(197.—198.), „Brālis un māsa" (pag. 204.—206.) v. t. t.

Pie traģēdijas rotaļas nav pieskaitāmas, jo darbība, ko viņas
atdarina, nav nopietna un cildena. Rotaļa atdarina vienkāršo dzīvi

ūn notikumus. Viņa saistās vienmēr ap latvieša zem- un lop-

kopja ikdienišķo dzīvi. Piemēram te būtu tādas rotaļas: ~Rutk-
iņu rakšana" 53), ~Putniņu ķeršana" ~Vistiņu ķeršana" 55},

„Lielkungs, lielmāte un saime" 56), „Aitiņas mitināt" 57), ~Avit-
iņas ganīt" 57), ~Ādas mīt, ģērēt" 58 ) v. t. t. Raksturīgs pie-
mērs te ir vēl ~Brālis un māsa" 59). Šī rotaļa tā norisinās.

~Rotaļnieki sastāda dārziņu. Dārziņa iekšpusē iet apkārt vī-

rietis. Ikviens, pie kura tas pienāk, liek tam priekšā savu jau-

tājumu: prasa, lai parāda, kā dara to un to darbu. Apkārtgājējs l,
katram prasītājam atbildēdams, izrāda rokām un vaibstiem pra-
sītā darba strādāšanu:

Parād', brālīt,

Kā ara zemīti?

Šitā, māsiņ,
Zemīti ara.

Parād', brālīt,

Kā ecē zemīti?

Šitā, māsiņ,
Zemīti ecē.

Parād', brālīt,

Kā sēja liniņus etc.

sa ) Sk. ~Rotājas (spēlītes)" Barona Dainas V. pag. 226.
54) Ibid. 222.
st>) Ibid. 240.

56) Ibid. 220.
57 ) Ibid. 197.
58 ) Ibid. pag. 196.
59 ) Ibid. 204. -206.
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Šis gājiens sakrīt 32 paņēmienos, kamēr visi dar fa i ar

liniem uzskaitīti: no liniem izausti krekli, ielikti pūrā, tad

tos dala tautām. Visa šī rotaļa ir vienmuļš zemnieka linu ap-
strādāšanas darbu uzskaitījums, bet no otras puses, tas ir skaists

piemērs tam, kā māksla izaug no dzīves un kā arī paša vien-

kāršākā darba atdarināšana var sagādāt cilvēkam patiku un

prieku.
Kā sākumā rotaļām bij gaišāki nojaužams sakars ar kultu,

par to mēs augstāk jau runājām; maz tādu rotaļu vairs pazīstam.
Rotaļu, kas saistās ar tradicijām un mītu, ir jau vairāk. No

Barona uzrakstītām rotaļām kā piemērus var minēt: ~Laulāš-
ana" „Kāzās lūgt" 61 ), Dievs un Velns" 62), ~Gans un

Vilks" 63 ) v. t. t. Bet atšķirībā no traģēdijas vai kāzu skatulugas

par šīm rotaļām jāsaka, ka viņas nav nopietns šo cildeno dar-

bību (laulāšanas, piem.) atdarinājums: ~Kāzās lūgšana" nelīdzinās

kādam nopietni domātam kāzu skatam, bet drīzāk gan mums

jau pazīstamiem jocīgajiem kāzu starpskatiem: piem. — ~jaunā
Vīra mičošanai", vai „rīku meitas kāzām".

Tā kā — no otras puses —< rotaļa bieži ir nopietnas darbības

komisks atdarinājums (parodija), tad mēs senā rotaļā varam sa-

skatīt arī komēdijas sākumus. Tā, beidzot, rotaļa mums ir jā-
nostāda vidū starp traģēdiju un komēdiju; rotaļa ieņem ievē-

rojamu vietu tautas drāmā un ir pieskaitāma tāpat kā kāzas

skatu lugai, rotaļa attēlodama ikdienišķu lai arī ne komisku

mūsu dienu nozīmē darbību, ir jau daudz tuvāk komēdijai
nekā kāzas.

Literatūras avoti.

Pārstrautu Jānis: ~Domas par tautiskās dzejas nodibināšanu/ (Rīgā

un Tērbatā, 1881.).
J. Lautenbachs: ~Par veco latviešu skatu spēli." (Rotā 1886. g.

gājumā).
J. Lautenbach: ~Geschichte des lettischen Drāmas/ (1891. g. ma-

nuskripts).
Aristotelis: ~Poētika." (Ģiezēna tulk.. Gulbja universāl. bibl. iz-

devumā).
R. Lehmann: ~Poetik" (2. Auflage, Mūnchen, 1919).
Kr. Barons: ~Seno latviešu kāzu ierašas" (Latvju Dainas 111. daļas

1. sēj.).
Kr. Barons: „Rotalas (spēlītes)" („Latv. Dainas" V.).
Petersonu Kārlis: ~Latviešu kāzas" (R. L. B. Zin. Kom. 16. rakstu

krājums).
Dūnsberģa Ernsts, sen.: ~Kāzu ierašas Dundagas apgabalā dzimt-

laikos" (R. L. B. Zin. Kom. 6. krāj.).
Konverzacijas vārdnīca: ~Kāzas".

60) Ibid. pag. 219.

61) Ibid. pag. 215.—216.
62) Ibid. pag. 207.
,::i ) Ibid. pag. 193.—199.
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Marija Pekšena, tautiska laikmeta rakstniece.

J.Missi ņš

Mūsu garīgajā dzīvē visos laikos dzīvu dalību ņēmušas arī

sievietes. Tautas garīgo vērtību radīšanā viņu līdzdalība izpau-
dusies senos laikos burtniecībā un jaunākos laikos mūsu rakst-

niecībā. Tautas dziesmu teicējas bijušas visvairāk tautu meitas,

un tā tad arī dziesmu sacerētājas un darinātājas. To liecina

tautas dziesmu lielais vairums, kurās mūsu sievietes apdzied
visa sava mūža Dēklas un Laimas lēmumu no šūpuļa līdz

kapam. No agra rīta, kad pirmie saules stari rasu birdina, līdz

vēlam vakaram, kad saulīte sēžas zelta laiviņā, viņu dziesmas ska-

nējušas tēva druvās un tautu ārēs, gan kā jautras cīruļa dziesmi-

ņām līdzīgas gaviles, gan kā prātniecīgas atziņas, gan arī kā

vaidi, līdzīgi smalkā lietus pielijušu sila priežu šalkai...

Tā, ne ar kādām pasaulīgām mantām neatsveramā garīgā

mantojuma, kuru mums atstājuši senie burtnieki, čaklas līdzi

darinātājas bijušas vienmēr sievietes. Šo seno sacerētāju, burt-

nieku, vārdi nezināmi, bet jo dārgs un augsts mums viņu at-

stātais mantojums. Tas liecina nevien par mūsu senču dailes

garu un radīšanas spējām, bet norāda arī, ka mēs esam garīgi
augsti stāvošu sirds un prāta izdailētu mūsu tālo senču pēcnācēji.
Garīgs cēlums raksturo mūsu tālo pagātni un pie šā cēluma

veidošanas klāt bijusi vienmēr arī sieviete.

Pastorālajā laikmetā, kad mūsu garīgie gādnieki līdz ar mūsu

pirmo laicīgo rakstu tēvu, veco Stenderi, māņticību apkarodami,
reizē apkaroja arī tautas dziesmas, nosaukdami tās par blēņu
dziesmām, nespēja tomēr neviens izskaust un izravēt ne pašu
šo dziesmu, nedz tautas sirdī iesakņojušos mīlestību uz tām,
jo burtniecībā tautā bija mīļa un palika joprojām. Tauta pie-
ņēma kristīgo ticību un pildīja tās likumus, bet neatstāja senču

tikumus. Un tautu meitas dziedāja:

Darba dienu ganos gāju,
Svētdien gāju baznīcā;
Ganos gāju gavilēt,
Baznīcā Dievu lūgt.

Šai laikmetā kā pirmo dzejnieci, garīgo dziesmu sacerētāju,
kuras vārds mums zināms, redzam Annu Borman (dzim. 1785.g.).
Vidzemes dziesmu grāmatā ~Kristīgas Dziesmas", Rīgā 1809. g.,
uzņemtas šās latviešu tautības dzejnieces sacerētas trīs' dziesmas:

1) Jauna gada dziesma „Kungs, palīdz man, mans radī-

tājs, Caur visām bēdām vadītājs" (Nr. 627., 4 pantiņi).
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2) Mātes dziesma par bērnu audzināšanu: „Kaut jel pareizi
varētu, Tev pateikt debess tētīt" (Nr. 450., 7 pantiņi).

3) Lūgšana par valdniekiem un vecākiem: „Par savu mīļu
Ķeizaru, Ko žēlīgs Dievs mums devis" (Nr. 485., 3 pantifņi).

Pirmā, Jauna gada dziesma „Kungs, palīdz man, mans radī-

tājs", uzņemta arī mūsu visjaunākajā, 1922. g. izdotajā Dziesmu

grāmatā, Nr. 52.

Par šo dziesminieci vēsta īsa piezīme, ka tā ir „Bohrmann
Anne no Raunas; meita tā godīga saimnieka un

vēvera Bohrmann-Anša; tagad laulībā ar Ļauna-

kalna muižas uzlūka, Griša." Plašākas ziņas par šo

mūsu pirmo dzejnieci nav vēl līdz šim savāktas.

Gandrīz divus augumus vēlāk, atmodas laikmetā, sāk kā

rakstniece darboties mūsu pirmā mācītā sieviete, agrā jaunībā
no Jura Allunāna iedvesmotā PaulīnaGailīte —Gaiduļa
Paula 1), tautas skolotāja-audzinātāja, kuras raksti iz veco tautu

vēstures un mitoloģijas parādījās vispirms laikrakstā „Draugs un

Biedris", 1868. g., vēlāk „Balsī" v. c.

Pāris gadus vēlāku, tautības laikmetā, redzam jaur divas mūsu

ievērojamās rakstnieces — Mariju Naumani, vēlāk Medin-

ski, dz. Valdemārs, un Mariju Pēkš ē nu, kuras darbību

še apskatīsim. Abas šās rakstnieces darbojās gandrīž vienā laikā,

pirmā sacerēdama stāstus, bet otrā — dramatiskus darbus.

Marija Pekšēna, saimnieka Teņa un Lienas, dzimušas

Ādmines, meita, dzimusi Maz-Salaces Valtenbergas Kalna Maču

mājās 28. septembrī 1845. g., kā savu vecāku desmitais un jaunā-
kais (pēdējais) bērns.

Tēvs ienācis no Pēkšēniem Kalna Mačos 1826. g., kur no-

dzīvojis līdz 1860. gadam un tad saņēmis Valtenbergas muižiņu

„Nuķi" uz rentes un tur miris, kad/ meita Marija bijusi 15 gadus
veca. No Nuķēm Marija apmeklējusi Valmieras pilsētas skolu

un pēc tēva nāves par viņas tāļāko izglītību rūpējies tēva brālis

Krišjāns (tagadējā Rīgas architekta Konstantina Pēkšēna tēvs).
No skolas izstājusies, Marija pārnāk atkal Nuķu muižiņā un

tur nodarbojas kā brāļa bērnu audzinātāja, pasniegdama stundas

arī citiem bērniem.

1869. gadā brālis Krišjāns aiziet uz Rīgu kā linu brāķers

pie kantoriem, kur viņa vecākie brāļi jau agrāk aizgājuši, un

Marija pāriet uz Vec-Ati kā audzinātāja pie muižas1 rentnieka

Ziegvalda bērniem. Ar rakstniecību Marija jau Nuķos iesākusi

nodarboties. Viņa bijusi klusas dabas cilvēks; piestāsta no tā

laika ka, savu drāmas personu lomas studēdama, viņa staigājusi
domās nogrimusi un it kā citā, ārpasaulē dzīvodama, reizēm

paklusu šo to runādama, caur ko vērsusi uz sevi mājinieku ievē-

rību, kuri savā starpā apspriedušies un sākuši prātot, vai tik

*) Ilustrēts Žurnāls 1925. jfe 2.



123

Marijai nerādoties ārprāta pazīmes. Lugas „Ģertrūde" tituļa
lomā, bez šaubām, atrodam pašu autori un arī citās šās lugas
personās saskatāmi no dzīves novēroti cilvēki un tēloti viņu

likteņi. Krustiņš liekās zīmēts pēc viņas pašas brāļa, kurš aiziet

uz Rīgu, un draudzes tiesnesis Pankracijus caur savu valodas

žargonu bijis tik labi kopēts, kā tas bijis pazīstams katram,
kas to dzīvē agrāk sastapis.

Uz pirmajiem vispārīgajiem latviešu dziedāšanas svētkiļem

1873. gadā Marija bijusi pirmo reizi Rīgā, un ar kādu sajūsmU

viņa šos svētkus uzņēmusi, to redzam otrā viņas darbā ~Vienu

stāstu", kas uzrakstīts zem šo svētku iespaida.
Vec-Atē Pēkšēna jaunkundze iepazinusies ar Dambergas kdzi

no Mujāniem un pārgājusi dzīvot kādu laiku tās ģimenē. Otru

reizi viņa bijusi Rīgā 1877. gadā uz „Ģertrūdes" izrādi. Vēlāk

Pēkšēna pārnāk dzīvot uz Rīgu, papriekšu kā saimniecības

vadītāja pie sava neprecētā brāļa, advokāta Jēkaba Pēkšēna,

kurš miris neilgi pēc jaunās Krievu tiesu reformas ievešanas.

Pēc advokāta Pēkšēna nāves Marija dzīvo pie citiem brāļiem,
no kuriem dabon arī pabalstu, kad mūža galā ilgāku laiku vārgst

grūtā slimībā. Mirusi 25. novembrī 1903. gadā un apglabāta
30. novembrī Ģertrūdes kapos.

Mūsu oriģinālā dramatiskā literatūra iesākās reizē ar Rīgas
latviešu biedrībā dibināto latviešu teātri. Ādolfs Allunāns saka

savās atmiņās par latviešu teātri, ka tanī laikā, viņam iestā-

joties par teātra vadoni, īstenībā teātra nemaz vēl nebijis un

pirms bijis jāgādā izrādīšanai vajadzīgās lugas, jo visas tās

tolaik tā sakot uz pirkstiem saskaitāmas. Vienīgā tā laika lat-

viešu orīģinālluga bija Allunāna ~Pašu audzināts", kuru pirmo
reizi Rīgā izrādīja latviešu biedrības namam pamata akmeni

liekot, 1869. gada Jāņu dienā. Lai varētu drīzāk ierosināt dar-

bību uz oriģinālo teātra literatūru, tad Rīgas latviešu biedrība

5. martā 1869. g. izsolīja caur sludinājumu laikrakstos 50 rubļu
lielu godalgu par skatu spēli, kas jāiesūta līdz 1. septembrilm
tanī pašā gadā 2). Bet 7. septembrī runas viru sapulcē ziņots,
ka uz šā sludinājuma pamata iesūtīta tikai viena pati luga „Kroņa

mežsarga dzīve", un tā pati nepieņemama, tādēļj izsludināja jaunu

tērmiņu līdz 1. augustam 1870. g. ar 75 rubļi lielu godalgu 3 ).
Uz šā otrreizējā izsludinājuma iesūtītas 11 orīģināllugas:
1. Kurš no abiem rekruts.

2. Kāds spainlts, tāds vāciņš.
3. Mīļais dēliņš un sērdienīts.

4. Vecā Andreja familija.
5. Dišlera Jancis.

-) Balt. Vēstnesis 1869. M 19.
3 ) Balt. Vēstnesis 1866- N° 71.
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6. Šis un tas.

7. Divas varas.

8. Grietiņas kazas.

9. Pagasta valdīšana un pagasta skrīvers.

10. Vecais Klāva tēvs.

11. Ģertrūde.
Cauri skatot un pārbaudot šīs iesūtītās lugas y ~Zinātmbas ko-

misija atrada, ka tā no Marie Pēkšen kundzenes sarakstītā luga

~Ģertrūde" pie visām savām vainām, tam no Rīgas latviešu bie-

drības spraustam mērķam jo tuvāk nāk, un tādēļ nosprieda viņai
to priekš tam noliktu goda maksu." 1).

Godalgoto „Ģertrūdi" bija nodomāts pirmo reizi uzvest tanī

pašā gadā 13. decembrī, bet tikai pēc 7 gadiem, 17. aprilī
1877. g., tā tika uzvesta Rīgas latviešu teātrī, ķeizara dzimšanas

dienā, un otru reizi no jauna sagatavota sezonu atklājot 4. sep-

tembrī tanī pašā gadā.

Marija Pēkšēna sarakstījusi pavisam 4 teātra lugas, bet ie-

spiesta nav no tām neviena. Rīgas Latviešu Biedrības teātrī

uzvesta, kā jau augšām minēts, godalgotā skatu luga „Ģertrūde"
un 1879. g. bēdu luga ~Vienu stāstu". Pēdējās divas: „Ceļa
biedri" un ~Laiku ziedi" nav uzvestas. Tā kā manuskripti vairāk

reizes pārstrādāti, tad nevar īsti zināt, kādā redakcijā lugas uz-

vestas. lepazīsimies īsumā ar visu šo darbu saturu.

4) Balt. Vēstnesis 1870. M 47, 48.

Ģertrūde.

Skatu spēle 4 cēlienos.

Personas.

Sergeijs Nikolajevičs Dmitrijs, muižnieks.

Cila, tā sieva.

Tila Evert, viņas radiniece, veca bagāta kundzene.

Valentins Pankracius, draudzes tiesnesis.

Tadelmans, advokāts, Everta kundzes brūtgāns.

Bergers, Dmitrija draugs, students.

Krustiņš Rētmans, tirgotājs.

Jonas Rētmans, rentnieks.

Ģertrūde, viņu māsa.

Marta, Jonasa sieva, dzim. Ešman.

Kronbergs ļ
Valdmans > studenti, Bergera draugi.
Danners ļ
Sprunguls ļ
Lipstiķis / draudzes tiesas piesēdētāji.
Gauris ļ

Grigorijs, notārs.

Elzbeete, Martas Jonas draudzene.

Juris, vecs puisis \ Krustiņa Rētmaņa dienestnieki.

Anna, veca meita /
Līze ļ Dmitrija dienestnieces.

Grieta /
Sulains.

Lambats.
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Pirmais cēliens.

Krustiņa Rētmaņa namā (2. cēliens notiek pieci, un 3. un 4. cēliens

seši mēneši vēlāk).
Pirmajā skatā abi vecie Rētmaņa kalpotāji Juris un Anna sagaida

Ģertrūdi pārbraucam no Rīgas, kur tā 3 gadus, skolas apmeklēdama,
pavadījusi un nemaz nezin, ka pa to laiku nomiruši mājās viņas vecāki.
Vecais Juris — komiska figūra — sarunājas ar vecmeitu Annu, kūja
ada zeķes un reizēm iesnaužas. Anna dusmojas, kad Juris viņu sauc

par vecu, un nestāsta vis, cik viņai gadu, bet Juris saka, ka viņš
savus gadus un savu dzimšanas dienu nebūt neslēpjot. „Es esot, tā

man māte stāstīja — kāja gadā ap miesmešiem, pašā azaida laikā dzi-

mis. Un to gadu ar bijis daudz sniega: varen lieli kupeņi un tik auksts

laiks, ka manam tēvam gaitā — ā, jā — ar brandvinu uz Rīgu
braucot — deguns nosalis un nāburgam just to pašu reiz liekais zirgs
un sarkanā ceļa lāde nozagta/

Pēc tam Juris mēģina izrēķināt gfūtu rēķinu, ko nevar pat uz visiem

pirkstiem saskaitīt. „Es labprāt gribētu izrēķināt, cik reiz top lini

no mums bauriem zemē sviesti un atkal augšā ņemti, kāmēr tie mums

tiek par kreklaudeklu un atkal, cik reiz, kamēr tie tiekot, kā man

lielais Šmule viendien stāstīja, par Olenču leini, ko kungi valkājot. . .
Pag, raudzīšu vēl reiz: Sēklu sviež zemē. Kad lini uzauguši, tad viņus
plūc vienu saujas pilnumu un sviež zemē; ņem atkal augšā, sasien un

sviež zemē; ņem augšā, liek vāģos, ved pie zārda un sviež zeme; ņem

augšā, nocērt pogaļas, nosukā un sviež zemē; ņem augšā — pag, cik
reiz tad jau nu tika?! — Ak tavu postu, atkal jau aizmirsies! Un kur

nu vēl tās reizes mērcot, stādos žāvējot, mīkstot, braucot, sasienot!"

Beidzot nolemj šā rēķina dēļ braukt uz Rīgu un lūgties turienes ~linu
kungiem", lai tie izrēķina.

Nu pārnāk Ģertrūde pēc triju gadu prombūšanas no Rīgas, un tā

kā viņa nezin vēl par vecāku miršanu, tad vecā Anna, saņemdama un

negribēdama Ģertrūdi tūliņ apbēdināt, sākumā vēl nepastāsta. Sarunā-

joties Anna tēlo savu grūto jaunības likteni verdzības laikos, kungu
gaitās ejot. Ģertrūde saka, ka viņa nodomājusi pēc kāda laika dibi-

nāt meiteņu skolu un strādāt tanī kā skolotāja. Vecais Juris pārnesis
eglītes, ko pušķot māju Ģertrūdes pārnākšanas gadījumā un jau taisās

griezties pie viņas, kā jau pilsētā skolota cilvēka, lai izrēķina viņa rē-

ķinu, bet pirms to izteic, pārnāk ~kungs", Krustiņš. Sarunā tas

atzīstas, ka nespēšot vairs par Ģertrūdes tālāko izglītību gādāt, jo esot

divos pēdējos gados daudz skādes cietis linu andelē un gandrīz visu

savu mantu zaudējis. Otrs brālis Jonāss, kufš gana bagāts, ari Ģer-
trūdi nevarot tāļāk skolās vadīt, jo viņa sieva to neļaujot un tādēļ
Jonāss esot jau sarunājis viņai vietu par audzinātāju pie muižnieka Dmitrija
bērniem, kur tūliņ pēc lieldienām būšot jāiestājas. Ģertrūde stāsta

Krustiņam, kādu sapni viņa redzējusi. Mājas istabai bijusi izplēsta
grīda un griesti un tur iesēti rudzi: tie bijuši jau tik brieduši, ka biruši

laukā, bet piepēži sacēlusies vētra un rudzu lauku salauzījusi. Pēc tam

redzējusi mājas vietā smilšu kaudzi un dzirdējusi žēlu dziedāšanu.. .
Bet sapņi tak esot tikai māņi. . . Nu Krustiņš paziņo viņai visu laiku

slēpto ziņu, ka vecāki miruši: ~Tie mūžīgā mierā iegājuši. Tu esi

ļjāfa bērns." Ar sāpīgu Ģertrūdes atkārtojumu: ~Bāfa bērns — vecākus
nekad vairs neredzēšu. .." nobeidzas pirmais cēliens.

Otrs cēliens.

Dmitrija namā. Pirmais skats iesākas svētdienā ar niknās, untu-

mainās Dmitrija ~lielmātes" Cilās abu dienestmeitu tirdīšanu, no ku-

rām viņa, greizsirdībā nomākta, grib izzināt, vai redzējušas, kad ~lielsk-
ungs" varētu būt aizgājis līdzi ~tai" (Ģertrūdei), kas katru rītu va-
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zājoties pa lauku. Grieta aizstāv Ģertrūdi, jo nemelošot tīšu prātu grēka
bīdamās. Dmitrijs ari nav nekur gājis, bet ir bērnu istabā, tikai Ģer-
trūde viena pārnāk no lauka ar puķēm un „Avīzi" rokā, jūsmodama
par jauko rītu un vēlāk ar rūgtumu žēlodamās, ka maz vien var abām

Dmitriju meitām zinību iekalt, jo vairāk kā 2 stundas dienā nav brīv

mācīt, lai bērni nepārpūlētos.
Nu pienāk Dmitrija kungs un īsā sarunā ar Ģertrūdi uzmudina, lai

no viņa grāmatām izglītojas tālāk krievu valodā. lenāk students Ber-

gers, kufš Dmitrija namā ir viesojies un patlaban grib doties atpakaļ
uz Tērbatu. Bergers atklāj Dmitrijam, ka mīlot Ģertrūdi, un tā kā viņa
patlaban ienāk, tad Dmitrijs iziet, dodams Bergeram izdevību Ģertrūdi
bildināt. No Ģertrūdes dabūjis pretmīlestības apliecinājumu un viņas
jā vārdu, Bergers savu laimi paziņo arī Dmitrijam un aizbrauc.

Nu „lielmātes" radniece, vecmeita, vācu jaunkundze Tila, uznāk

pukodamās, ka Dmitrijs viņu nemaz neievēro, kaut gan viņa ~viena vā-

ciete, viņa radniece, smalki skolota un pašureizi tais labākos gados,
bet ar to bauru skuķi, ar to Ģertrūdi, tam mīl nodoties". Dmitrija
kundzei Cilai viņa samelo, ka redzējusi Ģertrūdi ar Dmitriju sēžot dārzā

apiņu laubē un pēc tam istabā bučojoties, un viens otru ar ~tu" uz-

runājot, tikai caur Bergeri iztraucēti, viņi izšķīrušies. Cila pirms savu

žulti izgāž pret Dmitriju, tad kliedz un trako pret Ģertrūdi, lai uz pē-
dām tiekot projām no viņu mājas. Pa tam ienāk Krustiņš, kurš at-

braucis ar ziņu, ka viņiem abiem jātiek pie draudzes tiesas un Ģertrūde
aizbrauc līdz ar brāli projām.

Otra cēliena otra puse norisinājās turpat Dmitrija namā, Tilas dzī-

voklī. Šī smalkā un bagātā vācu dzimuma „jumprava" tur redzama

savā aizkulišu dzīvē. Viņa dzer. kafiju, smēķē cigārus un liek Grietai

uznest no pagraba vienu pudeli ~Gurgelwasser", kas patiesībā ir ~Kumm-
elšnabis". Tila priecīga, ka izdevies Ģertrūdi aizdzīt, bet visvairāk

priecīga, gaidīdama savu brūtgānu, advokātu Tadelmani, kufš drīzumā

ieradīsies par kāzām pārrunāt. Tila liek, lai istabas meita viņas zelta

rotas lietas labi nospodrina, un apskata savu dārgo atlasa brūtes uz-

valku, bet laiskumā paliek vēl rīta svārkos, kuros tā, būdama ari ne-

frizējusies, izskatās ļoti nejauka. Nejauši ienāk Tadelmans, jo nav

sastapis nevienu, kas viņu lai pieteiktu. leraudzījis savu nākamo ~eņģ-

eli", viņš paliek pārsteigumā kā apjucis un Tila, paķērusi savus liekos

matus, aizskrien. Tadelmans no Grietas iztaujā, brīnīdamies par tabākas

dūmiem istabā, un izzin, ka Tila smēķē cigārus, kā ari ierauga Grie-

tas rokā pudeli ar ~sirdszālēm", dabon arī zināt, ka Tilas apmelošanas
dēļ padzīta Ģertrūde. Viņš nolemj savu līgavu pamest: „pūrā jau
viņai gan būtu 50.000 rubļi, bet tie izietu tūliņ, viņa parādus samak-

sājot, tikai nejaukā vecā sieva tam paliktu piesieta uz visu mūžu un

tad viņam „bēte noire".

Uzrakstījis pāra vārdus Tilai, viņš aiziet un saka Grietai: ~Ar Dēv.r
Es tev pateikš! Man vairs še neredzēš." Tila izrotājusies nāk atpakaļ
un Grieta viņai pasniedz pudeli. Uz sava rakstāmā galda Tila atron

aizgājušā brūtgāna rindiņas ūn lasa: „Fraeulein Tila Evert! dzer noo

šoo brīž Bertels Kimmel, tik uz sava veselib vēn un ne vairs uz mana.

Mēs esam nu šķirti. Konrād Tadelmann."

Trešais cēliens.

Pirmā puse Jaunā muižā pie draudzes tiesas. Priekš tiesas sēdes

sākšanās Krustiņš Rētmans nodod advokātam Tadelmanim nokārtot viņa
konkursa lietu, lai varētu ar visiem parādniekiem izlīgt — akordēt, kā

arī glābt māsas Ģertrūdes mantojuma daļu, kura konkursā līdz aprak-
stīta. Tadelmans, kurš caur kāršu spēli iekritis lielos parādos, nolēmis

bēgt uz Ameriku, jo Tilas viņš negrib vairs ne acu gala redzēt, un šī

Krustiņa Rētmaņa lietas vešana viņam nāk pašā laikā: no Rētmaņa viņš
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dabūn honorāru 500 rubļu uz priekšu un saņem ari visas veikala rē-

ķinu grāmatas, kūjas iesākot domā mest ugunī, bet vēlāku apdomājas,
ka no tām iznāk, tās iesaiņojot, laba pauna, un viņš nolemj bēgt kā

paunu žīds. Jābēg viņam tūliņ, bez kavēšanās, un tā kā draudzes ties-

nesis Pankracijus ir viņam labs draugs, tad viņš tam visu lietu iz-

stāsta, kā arī piekodina, lai zinot, kas ar Rētmani darāms. Abi draugi,
atvadīdamies uz nekad neredzēšanos, sabučojas un Pankracijus saka:

„Uz vairs neredzēšu, draug! Dzīvo vesel! Neaizmirst man, kad tev

Jabāk ēt, kā še. Dēvs zin, kā mans pats vēl var ēt! Ardēv!"

(Abi šie „goda vīri" runā tā laika raksturīgā vācu žargonā, un it

sevišķi par draudzes tiesnesi izsacījušies vairāki tā laika teatja ap-

meklētāji, kas šo ~tīpu" uz skatuves bija redzējuši un viņa žargonu

dzirdējuši, ka tas bijis kā no dzīves ņemts.)
Tiesas sēdē Krustiņš Rētmans lūdz, lai dotu viņam vēl laiku ar

saviem kreditoriem izlīgt — akordēt, jo viņš gribētu ar visiem izlīdzi-

nāties, bet draudzes tiesnesis to nepieļauj: ~Tād Akord vajag daudz

laik, konkurs daudz labāk, daudz žiglāk". Rētmani izraidījis, tiesnesis

saka uz piesēdētājiem: ~,Akord es negrib. Es darš ko es gribe un

koo es grib, too es pavēl un viņš to būs grib, un visam too būs vajag

grib. — Koo nu domš tu no tā lēt, Sprungul?" Sprunguls, kā arī citi

piesēdētāji piekrīt pilnīgi visam ko „Lielskungs" grib un dara. Sprunguls
vēl ludz paskaidrot, kas tas Akords tāds; ir, un Lielskungs arī paskaidro:
~Akord — Akord — Akord —

tas ir vēn tād raibs, tāds nesmuks ne-

skaidr būšu. Konkurs, tas ir vēn tād tīr, žigla lēt, tas ir drīs galam.
Nu tok tev laba zin?" Sprunguls: „Jā, paldies, lielskungs, neņemiet

par ļaunu."
Krustiņš, kā arī Ģertrūde, nu lūdz, lai draudzes tiesa ievērotu, ka

pēc viņu tēva miršanas mantība palikusi kopā, Krustiņa glabāšanā at-

stāta, ko ar lieceniekiem grib pierādīt, bet tā kā nespēj nekādu rak-

stisku dokumentu par šo lietu dot, tad draudzes tiesnesis lūgumu at-

raida un lieceniekus arī negrib dzirdēt: ~Es viņš tāds blēdīgs meit

atstumš." Draudzes tiesas notārs iedrošinās aizrādīt, pasniedzot zem-

nieku Likumu grāmatu, tanī, uz 900. un 902. paragrāfu, bet draudzes

tiesnesis izrauj viņam grāmatu un nosviež zemē, brēkdams: ~Koo tu,

tu, tu, Grigors! Koo tu, tu, tu, traks tapuš. Tu visam traks! Koo tu;

tu, tu gan doomš? Tu trak man ko drīkst teikuš, tu! Es pat Likum!

Es pate likums grāmat" s ). Ģertrūdi ar viņas prasību atraida un ties-

nesis saka: „Es tev, Ģertrūde, nevar pieņemš, ej uz māj."
Ģertrūde protestē, ka ne blēdība, bet taisna lieta, ko var pierādīt

ar liecniekiem, un lūdz, lai taču viņu kā bāfa bērnu žēlo, uz ko ties-

nesis žēlīgi saka: „Nu, nu, kad tu tad bār bērn, tād nabag; tad lēls-

kungs tev škiņk ar vēl vēn kvart naud." Ģertrūde šo ~šķiņķi" nepie-

ņem un tiesnesis apskaistas par tādu augstprātību. Ģertrūde runā

uzbudinājumā, ka tiesnesim būšot reiz jādod atbilde par saviem dar-

biem augstākam tiesnesim, uz ko ~Lielskungs" pavēl, lai Lambats

ved ~tūlt too traks meit us trīs dēn uz ~cētum," un piedraud arī Kru-

stiņam, kufš iedrošinās lūgt māsai žēlastību, ja nebūs klusu, liks arī

viņu ieslodzīt. „Mut cēt, un proom uz māj!"
Cēliena otrā pusē Ģertrūde, pēc izlaišanas no cietuma, pārnākusi

atkal Krustiņa lauku mājā un brālis viņu pūlas mierināt, jo tā nogrimusi
dziļās bēdās: satriekta par netaisno apvainojumu un padzīšanu ,no

Dmitrija nama un sarūgtināta par kaunu, kas viņai nodarīts, to cietumā

liekot. Arī šaubas viņu moka, — ko sacīs viņas Kārlis, kad tas to

dabūs dzirdēt. Pa tam ienāk brālis Jonāss ar savu kundzi Martu, kas

piestājušies uz Dubultiem braukdami, zirgus atpūtināt. Pēc īsas vārdu

maiņas, kad Jonāss. no sievas pastāvīgi kūdīts, izsakās nicinoši par

Ģertrūdi un Krustiņš pastāv, lai brālis ņem atpakaļ apvainojumus, šie

•') Manuskripta kāda vēlāka piezīme no cita rokas, ka tas patiesīgs notikums.
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abi lauiātk draugi — „mīļās sirsniņas" — aizbrauc saniknoti. Vecais

Juris paziņo Krustiņam, ka Tadelmans aizbēdzis un Pankracijus upē
peldoties noslīcis: „Tas esot gājis bez sulaiņa peldēt, un ka dakteris

pēc apskatīšanas teicis, — to ūdenī ietot krampis —
tas laikam jau

sen upē uz Pankraciju gaidījis — sagrābis, un tā tad tas pa daļai miris

un pa daļai slīcis!"

Dzirdēdams par Tadelmaņa bēgšanu, Krustiņš gluži izmisis, jo redz.

ka nu arī pēdīgā cerība — glābt savu godu — ir beigta un viņam
būs arī kā nabagam sava māja jāpamet. . . Tanī brīdī Juris ienes vē-

stuli no Armstaedta tirdzniecības nama Rīgā, kas dzirdēdami par Rēt-

maņa klizmu un pazīdami viņu no agrāka laika, piedāvā vietu savā

kantorī par linu tirdzniecības nodaļas vadītāju. Šis piedāvājums ir Kru-

stiņa glābiņš un viņš nolemj iet uz Rīgu un ņemt veco uzticīgo kalpu
Juri arī līdzi, ktifš tikai baidās, ka no liela prieka traks nepaliktu.

Ceturtais cēliens.

Vec-Dubultos, Rīgas jūrmalā, ~Kurzemes" viesnīcas verandā. Tēr-

batas studenti sarunājas, gaidīdami pastellētās brokastis. Bergera Kārlis

lasa citiem priekšā gabalu no ~Baltijas Vēstneša", 1870. g. 31. numurā

iespiestā Kronvaldu Ata raksta „Izbraukums pa tēvazemi": ~Uz Si-

guldu atpaka' griezdamies, redzēju Pērkoņa tēvu paceļamies. Savu

sirmu galvu kratīdams, viņš dobji un nopietni savu balsi pacēla, itkā

mūs atgādinādams: „Latvieti, vai esi gluži piemirsis, cik es tavu tautu

mīlējis un svētījis, mācījis un sargājis toreiz, kad tavu sentēvu laikos

vēl krietni tikumi starp latviešiem zēla un auga ziedēdami, kad lat-

vieši vēl saprata un izpildīja dziesmās un darbos tos baušļus, kufus es

cilvēku sirdīs uz mūžību dēstījis. Latvieti, tā šķitās Pērkoņa balss jo
bargi skanam, un no viņa acim mirdzēja ugunīgas liesmas

— „latvietft
vai esi patiesi piemirsis, cik bargi e$ tavu tautu sodījis, kad tā negribēja
vairs pēc manis dotiem likumiem ticēt, strādāt un cīnīties, kad latvieši

vienprātību aizdzīdami, ienaidu un ķildas sacēla cits pret citu, lai tikai

jodiem būtu patvērums un atbalsts? Latvieti, vai gribi vēl gadu sim-

teņus manas stiprās rokas asu rīksti baudīt? Jeb vai tu, latvieti, vairs

nezini, ka es spēju klints-kalnus sašķelt drupās, ka es varu cilvēku

visbrangākos darbus, ja tie nav pēc mana prāta, vējā izārdīt? Vai tu

nezini, ka es spēju varenas tautas izputināt kā pelavas, ja tās mani

piemirst? Vai nezini, ka es no pilieniem jūfas sakrājis, ka es no sīkiem

graudiem izaudzinu milzīgus mežus, ka es ikkatru tautu ceļu godā un

slavā, kura piekopj un cieni savu Dieva dotu tikumu? Latvieti, godā
savu miesīgu tēvu un māti; kop un cieni savu sentēvu garīgās mantas,
tad mans vaigs izstaros atkal svētību, laimi un slavu pār Baltās jūfas
krastiem!" tā beidzās Pērkoņtēva balss. Vaicāts, kas Pērkoņa balsi

noklausījies un šo rakstu sarakstījis, Bergers skatās laikrakstā un at-

bild, ka sarakstītājs saucoties: ~,Uz priekšu vēl." Nu visi studenti

kopīgi dzied „Nevis slinkojot un pūstot" un pēc tam brokastodami uz-

sauc „augstas laimes" Rīgas latviešu biedrībai, Baltijas Vēstnesim un

nezināmajam priekšlasītā raksta autoram. Bergers, kufš ir jau nolicis

gala eksāmenu, ir ceļā uz Dmitriju un bēdājas, kad nav no drauga
saņēmis atbildes uz savām vēstulēm. Brīdi pastaigājies, Bergers nosē-

žas pie kāda krūmu pudura, kur otrā pusē sēž pienākušais Ģertrūdes
brālis Jonāss ar kundzi Martu, dzerdami limonādi un sarunādamies, par

brīdi pienāk Martas draudzene Elzbete, kas apvaicājas, kā klājoties
svainim Krustiņam. Marta ar ļaunprātīgu prieku pastāsta draudzenei,
ka Krustiņš "bankrotējis un Ģertrūde dēļ sliktas uzvešanās no Dmitrija
Lielkundzes padzīta un pēc tam dēļ rupjības pie draudzes tiesas ieslo-

dzīta cietumā un viņa tos negribot vairs; nevienu ne acīs redzēt. Bergers
šo sarunu dzird un lielā pārsteigumā par dzirdēto nezin ko darīt.
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Pa tam Jonāss, kurš bijis pie kuģu piestātnes palūkoties, vai nepie-
brauc kādi pazīstami, ziņo, ka nupat piebraukuši un izkāpuši no ku-

ģīša Krustiņš un Ģertrūde. Abi minētie arī pēc maza brīža pienāk un

ne ar vienu no priekšējiem neapsveicinādamies, ieiet caur verandu

viesnīcā. Bergers, kujš no citiem nemanīts ir visu dzirdējis, beidzot

notic, ka Ģertrūde ir patiesi vainīga un viņš pievlLies, noraksta viņai
savu atsacīšanos no tās un liek šo vēstuli caur sulaini nodot. Ģertrūde,
domās kavēdamās pie sava mīļotā Kārļa, saņem viņa vēstuli, kūjā tas

paziņo, ka' viņa precības bildinājums Dmitrija namā neesot bijis no»

pietni domāts, bet tā bijusi tikai pie studentiem parasta jokošanās. Nu

ir Ģertrūdes ciešanu mērs pilns un viņa nespēj vairs ilgāki panest
savas dvēseles mokas, nespēj vairs ilgāki dzīvot un izmisumā grib
savu dzīvību, šo augstāko radītāja dotu mantu, projām mest — meklēt

nāvi. Vēstule tai izkrīt no rokām: Dievu lūgdama, lai piedod visiem,
kas pret viņu noziegušies un lai piešķir; viņas mīļotam Kārlim ilgu mūžu

un visu, ko viņa sirds vēlās, viņa dodas uz jūfu — meklēt mieru viļņu
kapā, bet iedama sastop pretī nākošus Dmitriju un brāli Krustiņu.
Dmitrijs stāsta Krustiņam, ka policija sagūstījusi bēgošo Tadelmani un

atņēmusi arī visas Krustiņa Rētmaņa veikala grāmatas un citus doku-

mentus, par ko Krustiņš ir ļoti priecīgs. Manīdams lielo Ģertrūdes
uztraukumu, brālis to saņem pie rokas un aizved uz istabu, gribēdams
saukt viņai ārstu. Dmitrijs paceļ no Ģertrūdes pamesto Bergera rakstīto
zīmīti un saprasdams notikušo ir ļoti pikts par šādu sava drauga ne-

prātību. Patlaban nāk Bergers tam pretī un trakā greizsirdībā un

dusmās izaicina Dmitriju, kā iedomāto Ģertrūdes mīļāko, uz divkauju,
kurš izaicinājumu pieņem, sacīdams: ~Kam vairs prāta nav, priekš tā,
zināms, tas labākais ir lode."

Bergers caur Dmitrija vārdiem jau paliek nemierīgs un šaubīgs par

Ģertrūdes vainu: viņa citi komiltoņi pienāk un stāsta tālākos gadījumus,
ka Everta jaunkundze dēļ Tadelmaņa atstāšanas un bēgšanas palikusi

ārprātīga un aizvesta uz Rīgas vājprātīgo iestādi „Rotenburgā", kur

pastāvīgi raudot un ik uz vārda saucot: „Ģertrūde nevainīga", — arī

draudzes tiesneša netaisnība studentiem zināma caur draudzes tiesas

notāru un tie savstarpīgi pārrunā šo gadījumu, kā arī Pankracius likte-

nīgo galu, jo Nemezis to ātri raidījusi aizsaulē. Visas šādas biedru

runas dzirdot Bergers ir pilnam pārliecināts par Ģertrūdes nevainību un

kad Dmitrijs nāk no studentiem izraudzīt divkaujai sekundantus, tad

viņš atzīstas, ka ir pārsteidzies: lai Dmitrijs viņu uz vietas nošaujot,
tik lai vēl ļaujot izlūgties no Ģertrūdes piedošanu.

Uznāk Krustiņš ar Ģertrūdi, kas šos Bergera vārdus dzirdēdama, pie
brāļa turēdamās, izsaucās: ~Kārli, tu nedrīksti mirt!" uz ko Bergers
aizgrābtībā spēj tikai izsaukties „Ģertrūde!!" Dmitrijs piedod Ber-

gerim viņa pārsteigšanos un apvainojumus un lūdz lai Ģertrūde neat-

rauj savu sirdi, bet paliek Bergera līgava.
Bergers: „Ģertrūde!?"
Ģertrūde: „Kārli!"
Krustiņš: „Laime un svētība lai jūs pavada!"
Dmitrijs: „Ticība, cerība un mīlība lai ir jusu pastāvīgi biedri!"

Bergers: „Mana Ģertrūde! laimīgi kļuvuši, kā palīdzēsim vispirms
savai (mūsu) tautai?"

Ģertrūde: „Es raudzīšu vispirms vienu skatuspēli sarakstīt un to

tad sūtīšu uz Rīgu latviešu biedrībai!"

Visi: „Vienu skatu spēli, jā, vienu skatu spēli!"
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Recenzija par „Ģertrudes" pirmizrādi.

Baltijas Vēstnesis Nr. 16. 1877

Ģertrūde.

Priekš septiņiem gadiem Baltijas Vēstnesis nesa prieka vēsti par

visu latviešu zemi, ka no Latviešu biedrības izlikto goda algu par labāko

latviešu valodā sarakstītu orīģināla-lugu pelnījusi luga „Gertrude". To-

reiz mūsu teatfa būšana tikai iesācās. Orīģināl-lugu pavisam mums

trūka. Ja nemaldos, tad tā vienīgā orīģināl-luga latviešu valodā bija
„PaŠa audzināts". Tādēļ būs saprotama kārība pie latviešiem to lugu
uz skatuves redzēt, par kuļ-as krietnību dažas ziņas izpaudās. Un ziņa,
ka lugas sacerētāja ir kundzene, kārību vēl vairoja, jo pie latviešiem

tā vēl bij neierasta lieta, ka kundzenes rakstniecības lauku kopj.
Bet septiņus gadus latviešiem bija jāgaida uz lugas izrādīšanu, ka-

mēr visi ceļi bija līdzināti. Izgājušā svētdiena bij tā ievērojamā diena,

kufā viņas izrādīšanu piedzīvojām.
Dzīvu iespaidu atstāja pie skatītājiem Ģertrūdes pirmā izrādīšana,

tādēj ka luga bija smelta iz mūsu zemes dzīves avota. Ko mēs redzē-

jām, tas nebija kāds izgudrojums, kāds māns, kam dzīvē patiesības
trūkst. Nē, mēs skatījāmies brangā spogulī, kufā musu zemes dzīve

un mūsu ļaužu tikumi īsti un patiesīgi atspoguļojās. Tur mums nekas

svešs neizlikās. Ar dailenieces roku un smalku jušanu lēni paceldama
priekŠkaj-amo priekš dzīves noslēpumiem, sacerētāja mums minēja gan

pagājušus, gan tagadējus laikus, gan mūsu ļaunas, gan baltas dienas,

gan mūsu bēdas, cerības, vēlēšanās un cenšanās. Un cik brangi un

patiesīgi zīmēja rakstniece cilvēka dabu. Mums likās, tādus cilvēkus

jau dzīvē satikuši; daži kā veci pazīstamie un kaimiņi mūs sveicināja.

Tādēļ arī izrādīšana mūs tik dziļi aizgrāba, jo mēs jutām līdz ar tiem

cilvēkiem, kas lugā runāja, priecājās, sērojās, ļaunojās un prātoja. Un

cik liels mūsu īgnums bija, cilvēku dabas ļaunās puses redzot, tik

stipri mūsu jūtas tika modinātas priekš visa laba un krietna.

Luga sarakstīta ar lielu drāmatisku likumu un skatuves prašanu.
Notikumi pēc notikumiem mainās un tā kopā saistās, ka viņi visi kopā

plašu bildi no mūsu zemes dzīves dod. Ne kur trūkums manāms, bet

visas liekas lietas atmestas, tā kā katrs skats skatītāja vērību pilnīgi
saista. Valoda viscaur skaidra un jauka un dažās vietās no augstas
dzejas pušķota. Valoda īpaši bagāta ar patiesīgiem, iz dzīves smeltiem

salīdzinājumiem.
Lugas krietns saturs veicināja pašu izrādīšanu. Ar īpašu jautrību

un uzcītību izrāditāji šoreiz savas lomas izpildīja, tā kā šo izrādīšanu

var pieskaitīt pie tām vislabākajām. Mums Klein kundzene no dažām

izrādīšanām mīļu piemiņu atstāja. Mūsu publika viņu ciena par mūsu

teatfa dārgu rotu. Bet Ģertrūdes lomā mūsu cienītā aktrise mums

pārāka izlikās par visu to, ko no viņas līdz šim redzējām un piedzī-
vojām. Ar kādu daiļuma saprašanu un cilvēka sirds smalku zināšanu

viņa mums Ģertrūdi priekšā stādīja! Cik draudzīgi un jautri viņa, mā-

jās pārnākusi, apsveicināja veco Annu un jocīgo vecpuisi Juri! Cik

dzīvi viņa pēc visa apvaicājās! Un cik dziļās bēdās nogrima, izdzirdējusi

par vecāku nāvi! Ar kādu nevainīgas sirds īgnumu viņa sodīja netais-

nību un nekrietnību! Un cik jūsmīga bija viņas valoda, kad no svētiem

sirds noslēpumiem runāja! Ģertrūde klausītājiem sirdis dziļi aizgrāba
un prātus līdz aizrāva, tā kā publikai nācās gfūti izšķir/t, kam lielāks

nopelns, vai tai, kas prata sieviešu dabu tā ideālizierēt un sieviešu

tikumu, krietnību un šķīstību vienā cilvēkā savienot, jeb tai, kas prata
sievieti tik ideāliski priekšā stādīt.

Sieviešu dabas krietnībai rakstniece pretim stādīja sieviešu rak-

stura ļaunās puses, kūjas tika parādītas no greizsirdīgās un skaudī-

gās Cillas, no dažādu netikumu un niķu pilnās Tillas un no lepnās un

9*
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skopās Jonāsa sievas Martas. Par sieviešu dabas netikumu rādītājām
būt, nava pateicīga lieta. Tomēr cienīgās izrādītajās neatrāvās, patie-
sību rādīt, un sliktumu tik patiesības pilnu priekšā stādīja, ka publikai
nekāda šaubīšanās par sieviešu dabas netikumiem un par mūsu aktrišu

smalku izrādīšanas prašanu nevarēja celties.

No kungiem būtu īsti uzteicams mūsu teātja vadons, kam advokāta

Konrāda Tādelmaņa blēža dabu izrādīt brangi izdevās. Šīs lomas izrā-

dīšanu var tiešām par klasisku dēvēt. Tāpat Feila kungam izdevās

viņa draugu Pankraciju labi zīmēt. Krustiņā Rētmanī mēs pazinām
taisnu un godprātīgu vīru. Ka publika dabūtu gardi pasmieties, par to

gādāja vecpuisis Juris. Šī loma no jauna rntīs atkal pārliecināja, ka

Fišera kungam ir labas dāvanas priekš jocīgām lomām. Skats pie drau-

dzes tiesas un studentu scēna labi izdevās. Tādēļ savu pārspriedumu
varam beigt, pateicību izsacīdami kā cienīgai rakstniecei, tā lugas
krietniem izrādītajiem. V. S.

Vienu stāstu.

Oriģinal-skatu- 6) luga, 4 cēlienos.

Personas priekšlugā:
Hamilkars.

Baltazars.

Ozola tēvs. ļ abi veci.

Lienīte, tā sieva j
Pirmais ļ
Otrais > krievs.

Trešais J
Kungs |

Kundze >Šulc.

Jaunkundze J
Pirmais ļ
Otrais > Igaunis.
Trešais ļ
Celmiņu Juliane.
Kalniņu Valentīns.

Vītols.

Zariņš.
Maušels.

Kārtības uzraugi: latvieši, vācieši, krievi, igauņi, žīdi.

Priekšlugā notiek tai 26-tā jūnija m. d., 1873. g., kā pirmā vispā>
rlgo latviešu dziedāšanas svētku dienā, Rīgā, Doma baznīcas pagalmā.

Priekšlugā 10 īsi skati. Ļaudis iet bariem baznīcā, nāk Ozola tēvs

ar Lienīti pie rokas, kura jau pie durvim metas ceļos un baidās, vai

drīkst caur tām pašām durvim iet, kur ~kungi" staigā. Abi, lielā

sajūsmā, priecādamies par piedzīvotiem svētkiem, ieiet baznīcā. Hamil-

kars un Baltazars (vāci, lielkungi), no dibena nākdami, runā vāciski,
ka savu ceļojumu atliekot, lai varētu līdzi svinēt savu zemesbērnu pirmos
lielākos svētkus, ko uzskata par savu pienākumu. Trīs krievi, runā

krieviski un izsakās atzinīgi, ka svētki sarīkoti, noturot tikai vienu

Bceo6in,afl npoča — Kārklu vācieši
— kungs, kundze, jaunkundze, —

6) Sludinājumā par šīs lugas pirmizrādi, 4. novembrī 1879. g. Rīgas

Lapā Nr. 256, luga dēvēta par skatulugu; manuskriptam, kas man rol<ās

nācis, tituļa lapa noplēsta, bet personu sarakstā tā saukta bēdu - luga.
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izsakās par svētkiem nicinoši un tos apmeklējot tādēļ, lai varētu ~bei
nāchste Getegenheit von dieser Schwindel mit urtheilen thun." —

Trīs igauņi sarunājas igauniski un brīnās, ka neredz neviena paša ka-

roga, — viņu svētkos Tērbatā bijis karogu ~gubām". — Maušels iet

baznīcā: jāredzot un jādzirdot, kas īsti notiekot, jo visās malās šie

svētki daudzināti, bet Jossels aizskrien projām — labāk taisīt ~rebes". —

Vēl divi ~kārkluvācieši" — Vītols un Zariņš — nostājas pie baznīcas

un, vāciski runādami, cenšas, izrādīt nicināšanu pret svētkiem. No

baznīcas atskan ērģeļu muziķa; spēlē J. Z. Bacha G-mol.

Zariņš: ~Aber hor! \vas sagst dv zu dieser Musik?" — Vītols:

~Blech! — Wollte nur das Pobel sehn". Tāļākā sarunā Vītols lielās par

vakarējo uzdzīvi zināmā lokālā: izdzēruši ~etliche Dutzend ārzemes

vīnus, spēles „Umsatz" bijis ~Kleinigkeit, nur 5 mit zvvei 00; stāsta

smiedamies, ka iekritis Borgs, kurš aizgājis ~wie ein angeschossenes
Schvvein." Patlaban nāk Juliāna, un Zariņš dara Vītolu uzmanīgu, sauk-

dams: „Seh mal, seh doch!" Vītols: ~Ah—ah!"

Juliane ģērbusies balta, baltu cepuri ar garu zilu plīvuru, nāk ātri;

viņai pagalma vidū tikušai, baznīcā vīru koris sāk dziedāt korāli ~Dievs
Kungs ir mūsu stipra pils". Pienāk, kā nokavējies, ātriem soļiem, Va-

lentins ar ozola zariņu rokā, taisīdamies to sevim piespraust, bet aiz-

grābto Juliānu ieraudzījis, patura to rokā un nostājas Julianai iesāņis
baznīcas durvju pusē. Koris dzied: ~Tam Dieva vārdam nebūs rimt,
Lai trako, kam tīk trakot/ un tā t.

Juliane: (ceļos mezdamās, paceltām rokām): ~Un še es laužu

savu zvērestu, es laužu to!!!" (tā pieceļas lēni, grib iet baznīcā, Valentins

nostājas tai priekšā, abi brītiņu saskatās).
Valentins: Jaunkundze! es jūs lūdzu, pieņemiet šo ozola za-

riņu (sniedz to Julianai) no manis Šai dienai par piemiņu! (Juliane,
ozola zariņu saņēmusi, iet ātriem soļiem baznīcā). ~Es esmu Kalniņu
Valentins — — — Un še es laužu savu zvērestību, es laužu to!!! kas

tas bij? Un netāl no tās vietas, kur zvērestības top apstiprinātas uz

visu mūžību! — Un kas tu gan biji?!" — (iet baznīcā).
Vītols: ~Sariņ, Sariņ!! bist dv taub geworden? Sariņ, das waren

aber extra Fanatiker. Bei Gott, blinde Fanatiker. Aber was ist mit

dir dann? Was lauerst dv denn m die Wolken, Sariņ? Dir hat doch

et\va, \vie schvvache Weiber angestochen das. — — —

Zariņš: Sch\veig! oder ich. — — —

Vītols (pie sevis): Bei Gott, der Kerl ist verrūkt! (uz Zariņu)

Sariņ, bei Gott, Sariņ! es zieht hier sehr, hier zieht es

komm, \vollen wir besser gehn zu Kropsch!
Zariņš: Geh, ich komme nicht. . .
Vītols: Wohin wirst dv dann gehen?
Zariņš: Das \veiss ich schon. . .
Vītols: Geh zum Dehvel! (aiziet caur ielu, šķaudīdams"! Tšiihih!

Tšiihih! Tšichih?

Zariņš: Vesels! (no attalienes cepuri noņemdams iet baznīca).
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Personas bedu-luga 7
).

Celmiņš, bagāts gruntnieks.
Jukums, tā brālis.

Ediņa, to māte, saukta mīļo-māt. #
Kaspars, Celmiņa dēls.

Juliane, Celmiņa audzēkne, māsas meita.

Eislēbens, daķters.

Milda, tā sieva.

Jānlts, to dēls, 7 gadus vecs.

Valentins Kalniņš, Eislēben kundzes brālis.

Bekmans, mācītājs.
Pirmā

Otrā ļ brūtes māsa.

Trešā

Ceturtā '

4 brūtgāna brāļi.
Švarc kundze 1

Breitling kungs. J
Meier jaunskungs \ slimnieki.

Radziņš i
Bērziņa Līze J
Maijiņa, dienestniece Celmiņos.
Ansis, Dr. Eislēbena kučiers.

Sulainis.

Kāzu viesi.

Notiek Vidzemē. Pirmais cēliens notiek Celmiņos, pēdējās jūlija
m. dienās 1874. g. Otrais cēliens astoņas dienas pēc pirmā, notiek Dr.
Eislēbena namā un trešais cēliens tās pašas dienas vakarā Celmiņos. —

Ceturtais cēliens trīs nedēļas pēc trešā cēliena Dr. Eislēbena namā.

Pirmais cēliens.

Celmiņa labi mēbelētā dzīvokli. Celmiņš, spieķi rokā, uznāk, kad

pulkstens patlaban beidz nosist astoņi no rīta, saukdams ~Jūliņ, Jūliņ",
bet kad Jūliņa tomēr nenāk, viņš nopūšas un runā, ka senāk tā nebijis,
jo Jūliņa tecējusi, viņam no lauka pārnākot, jau aiz vārtiem pretī un

istabā uz galda katru reizi jau kūpējusi kafija. Tagadējā nekārtība

sākusies no tā laika, kad Jūliņa pret viņa gribu bēgšus apmeklējusi
tos „neģēļa vispārīgos dziedāšanas svētkus Rīgā;" no tā laika viņu
pārņēmis „vēja grābekļu gars" un viņa esot kā apdulusi, dzīvo stun-

dām viena, ieslēgusies savā istabā, bet nu, ~lai viņa tik nāk;' nu ir

mērs pilns!"
Juliane ienāk, krusttēvam laburitu vēlēdama, pabučo roku, no-

slauka viņam sviedrus no pieres, pasniedz cigārus, vaicā vai viņš labi

gulējis, to visādi apmīļo un beidzot vaicā, vai nevēloties, lai ko priekšā
palasītu? Kad Maijiņa un arī Celmiņš vaicā vai tad šodien kafiju ne-

dzeršot, tad tikai Juliane atceras par brokastim un krusttēvu apkamp,

dama, tam vēl nobučo acis, un- tad iziet kafiju atnest. Viņas piemīlības
kustināts, Celmiņš atceras vēl, cik mīļi Juliāna viņu kopusi slimībā

un noņemas neteikt neviena ļauna vārda; viņš 1010 sevī nodomu, ka

no viņa - dēla Kaspara, kad tas būs nobeidzis savas studijas, un no

Julianes būs pāris... Juliane ienāk ar nestuvi 8) rokā un sniedz

7) Papriekšu dažām personām likti it kā vēsturīgi zināmi vārdi:

Dakters Merkels, Mācītājs Sokolovs, arī proponēts NeikenS, tie strīpoti —

liekas, ne no autores.
8) Jaundarinājums: nestuve —

theebrett.
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krusttēvam kafiju, kurš dzerdams sarunājas, domā par Kasparu un

vaicā, kas Jūliņai patīkot un ko viņa mīlot?

Juliane: „Manu krusttēvu un mīļo-māti! Jukumu ar, bet to

atkal citādi. — Es krusttētiņ, visu, kas patiesi mīlestības vērts

ir." Klusībā viņa nes savā sirdī saldo noslēpumu — atmiņu un mīle-

stību par dziesmu svētkos redzēto Valentinu. Kad Juliane aiziet uz

savu istabu, pienāk Kaspars ar puķēm rokā un tēvs viņam pateic, ka

viņi braukšot uz Rīgu, kur viņam darīšanas. Lai gan Kasparam vēl

brīvlaiks, tomēr lai braucot līdzi. Jukums — padums un tūļīgs tīps —

pienes divas ceļa somas. Celmiņš sauc Juliānu atpakaļ un Kaspars,
viņai vēlēdams ~labrītu", apvaicājas, kā labi gulējusi, un sniedz viņai
puķes, par kufām Juliāna gan saka ~paldies , bet piezīmē, ka tās

viņa pati arī varējusi dabūt. Kad Celmiņš piemin, ka braukšot uz

Rīgu, Juliāna ir ļoti priecīga un teic, ka jau Rīgas vārdu vien dzirdot*
viņai sākot sirds pukstēt. . . Rīgā dibināta latviešu biedrība, latviešu

teātris, svētīti pirmie dziesmu svētki, — tur dibināšot arī latviešu

Aleksander
- skolu; tur iznākot laikraksti, Celmiņa tā sauktie, ~Mājas

vēzis" un „Baltais vērsis" un caur to latvieši varot drošāki sacīt, ka

~Rīga ir arī mūsu Rīga". Kaspars saka, ka Jūliņa piemirsusi vēl pie-
minēt, ka Rīgā latvieši savā starpā strīdoties, uz ko tā atbild, ka to

atstājusi viņam, jo ~citādi tev nebūtu nekā ko teikt/ Bet

„Nav allaž strīdiņš uz ļaunu,
Tas daudzreiz ar labumu darf,
Tas gaišumu dzemdina jaunu
Un sasilda sirsniņas ar."

Uz Celmiņa vaicājumu, caur ko ceļoties šie strīdiņi, Kaspars at-

bild, ka viņš Latviešu biedrībā neejot, tā tad to nezinot un pats esot

gluži ~neutral tai būšanā." Celmiņš atkal vaicā,, kas tas esot ~Neutral";
bet tā kā Kaspars to nemāk pateikt, tad Juliāna saka, ka ~neutrāl
šai būšanā" ir mūsu valodā tik daudz, kā: ~es neesmu ne cepts, ne

vārīts/

Kaspars: „Tā!? Vai tu vēl ko nezini?"
Juliane:„Ne putra, neij klucis! ja tev tas labāk patīk/
Uz Celmiņa iebildumiem pret dibināmās latviešu augstskolas ideju

un latviešu nākotni, Juliane atbild sirsnīgi, aizstāvēdama tautiskos cen-

tienus un nosodīdama kūtrību. Kad Celmiņš teic, ka viņa daudz reizes

runājot nesaprotami, Juliane pieved pašu Celmiņu, kujš jaunībā muižā

dienējis par apģērbu un nieka algu un caur darbību kļuvis par bagātu
gruntnieku, par paraugu, kā uzcītība un pūliņš svētīti, pie viņa un tā

jācer arī pie citiem censoņiem. Kad Celmiņš iziet, ceļā taisīdamies,

Kaspars mēģina vēl ar Juliāni saprasties un lūdz, lai tā atbildētu uz

viņa vēstulēm kādu vārdiņu.
Juliane: ~Ar piena puikiem korespondēt, tas man ne prātā

nenāk."

Kaspars: ~Vai tu manu sirdi gribi izraut?"

Juliane: „Ko tad es ar to gaļas gabalu lai iesāktu?"

Celmiņš no klātesošā apsnauduŠā Jukuma mēģina izdabūt, kādē!

Kaspars ar Juliāni atkal strīdējušies, btc netiek gudrs no viņa muļķīgās
runas: uzdod Julianai pa viņa prombūšanas laiku pieraudzīt saimnie-

cību. Atvadījušies no mājniekiem, tēvs ar dēlu aizbrauc uz Rīgu.
Pēc Celmiņa un Kaspara aizbraukšanas Jukums nobrīnās, ko gan

uz to Rīgu tā braucot, — viņš arī puikas gados reiz tur bijis un vēl

tagad bail metoties, iedomājoties par turienes elles troksni; —
tik tas

viens dārzs (Vērmaņa) viņam gan paticis. Juliane priecīga, ka nu

varēšot netraucēta strādāt, bet pirms kā pie darba iet, tā grib vēl va-

ļējām acim pasapņot. Nu viņa domā un jūsmo atkal par pērnā gadā
pavadītiem dziedāšanas svētkiem Rīgā, kurus viņa apmeklējusi, kaut

gan krusttēvs to neļāvis, — domā atkal par ieiešanu Doma baznīcas
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pagalmā, kur redzējusi ~Viņu" un viņa debešķīgās acis, kas viņas sirdī

iespiedušās
..
. sāņēmusi no viņa ozola zariņu, dzirdējusi viņa vārdu

„Valentins", ko mūžam nepiemirs īšot; kas viņš — un kur viņš tagad?
tikai sapņos tā viņu redzot. . .

Mīļā-māte pienāk un aicina Jūliņu saimniecībā, kur tai būtu jāiet
krusttēva vietā, bet Juliane izsaucas. lieciet mani mierā!" un izskrien

pa durvim.

Mīļā-māte: ~Nu savā istabā atkal iekšā! Dies tēs, Dies

dēls! meitēns jau laikam duls palicis/

Otrs cēliens.

Dr. Eislēbena namā. Eislēbena kundze Milda sarunājas ar savu

dēliņu Jānīti, kufš saka, ka esot jau izmācījies stāstus par pasaules
radīšanu: viņš vaicā, kas tad to redzējis, ka Dievs pasauli radījis, un

kas radījis Dievu pašu —
varbūt viņa tēvs to zinot. . . Mildas kundze

viņam izstāsta leģendu par slaveno senātnes prātnieku, kujš, gribēdams
izdibināt visus radītāja un radības brīnumus, pastaigādamies jūrmalā
redz puisēniņu, kurš izracis bedrīti un tanī lej ar karoti no jūras smel-

dams, ūdeni un uz prātnieka vaicājumu, ko viņš darot, atbild, ka gribot
bedrītē ieliet visu jūfu. „Ak tu, nejēga!!" iekliedzas prātnieks smie-

damies. ~Un tu? un tu?" izsaucas puisēns, uzlekdams un prātniekam
sīvi acīs skatīdams, ~kā gribi tu Dievu un visu Dieva padomu, kurš

dziļāks kā visu jūfu jūfas, tavā mazā galvā sakfaut?" To sacījis ma-

zais prātnieka acim nozuda." Jānītis, priecīgs par pastāstīto, vēl vaicā,
vai tas nav noticis Majoru jūrmalā, un uz nākošu vasaru grib tur labi

apskatīties. Pēc tam Jānīts izskaita vēl kādas dziesmas, ko no gal-
vas izmācījies.

Dr. Eislēbens uznāk, sarunādamies ar Valentinu par to pašu lielo

notikumu: par pagājušajiem dziesmu svētkiem un it sevišķi par Ķei-

zara dārza koncertu. Valentins stāsta ar lielu sajūsmu, ka sevišķi jauki
nodziedātas Jāņa dziesmas un no solo dziesmām Spora kunga balss

vēl tagad ausīs skanot. . . Un pirmo goda algu mantojuši Valtenberģa
dziedātāji, bet vaicāts par Doma baznīcas garīgo koncertu, viņš smagi

nopūšas, paliek skumīgs un iziet. Jānīts stāsta tēvam, ka viņa skolo-

tājs, onkuls Valentins, aizvien esot noskumis, nopūšoties un sakot:

„ak, kaut es tavu saldo vārdiņu zinātu" un tad viņa acis tā spīdot,
tā spīdot, kā — tēva goda zīme (medālis), un vēl spožāk . . ."

Nākošie skati: Dr. Eislēbens un slimnieki.

Radziņš nācis kāda cita slimnieka — Jurkas dēļ, — kurš piepēži
nogāzies ar troksni zemē un palicis guļot kā nosprādzis; ne vārda ne-

spējot runāt, tik reizēm ierūcoties. Salējuši mutē, ko zinājuši un arī

asinis nolaiduši un domājot vēl vest pirtī. Ārsts izraksta recepti un

piekodina, lai tur slimnieku vēsu un liek ledu uz galvas.
Švarc kundze, grezni ģērbusies, ar palielu pildītu maku roka.

Esot notikusi briesmīga nelaime — iegriezusi ļoti dziļi pirkstā, tas

briesmīgi sāpējis: asinis briesmīgi tecējušas un viņa nevarot ciest asinis.

Un vēl otra nelaime, — jāejot šonedēļ uz kāzām — jau visa rota ga-

tava pēc jaunākās modes un ja pirksts asiņošot, kā tad lai apvelk
smalkos cimdus. . . Dakters uzlej uz pirksta zāles un teic, ka visa

lielā nelaime nu beigta. Švarc kundze maksā bagātīgi un saka, ka

tas daktera kundzei; šai tak esot viss pie rokas. leiet ar daktera kundzi

dzīvoklī un, apskatīdamās, saka pie sevis, ka viņiem esot ~feinakas

mēbeles", kā šeit.

Meier jaunskungs, sekretārs, sūdzas, ka nevarot naktīs gulēt.
Ārsts izzin, ka jaunskungs daudz lasa briesmu romānus, — izraksta

recepti un noliedz daudzo lasīšanu, pieminēdams, ka viņa sieva šādas

grāmatas metot ugunī.
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(Šis skats manuskriptā strīpots un kā liekās nav arī ticis spēlēts.)
Bērziņu Līze sūdzas, ka viņai esot ļoti stipri dūrieni krūtīs

un pretī mugurā un nevarot neko strādāt, esot arī bezspēcīga. Ārsts

noliedz gjūti strādāt, bet viņa atbild: kas nestrādā, tam arī nebūs ēst.

Kad ārsts ieteic, lai dzejot alu un vīnu un ēdot spēcīgus ēdienus, viņa
atbild, ka to nespējot iegādāties un ja tie ko līdzētu, tad jau augst-
maņi, kas ~kārumus un gardumus" vien ēd, nemaz nesaslimtu, bet tie

vārgstot vēl vairāk, nekā zemnieki. Ārsts dod recepti un saka, ka

nav nekas jāmaksā, bet slimniece par pateicību solās ar savu meitenīti

atsūtīt ārsta kundzei jaundētas olas: viņai tak esot trīs vistiņas un

gosniņa lai. . .
Breitlings, tirgotājs, ārsta paziņa, ienāk iedzēries un sveicina:

Mojen! Stāsta, ka viņa tirgošanās esot liela, ejot ~grossartig" un pie

viņa visu ko varot dabūt. Bei Gott! visu! Ārsts prasa, vai arī žurku ādas

varot dabūt, bet Breitlings šo piezīmi neņem nebūt ļaunā. Viņš nācis

aicināt Eislēbenu uz sava nama iesvētīšanu, tikai te visi esot tukši

ļaudis, nespējot izmainīt viņam simtu rubļu papīri, lai ārsts aizdodot

25 rbļ., citādi netiekot mājās. Eislēbens iedod prasīto naudu ar pie-
zīmi, lai atdotu reizē ar agrāk palienēto. Breitlings aizbildinās, ka

savu lielisko veikalu dēl to bijis piemirsis; viņa sieva ari sacījusi, lai-

kam, ka vienam bērnam esot stiprs drudzis, tā kā no kakla sāpēm, bet

tā kā viņam tik liela tā tirgošanās, tad, nudien, neatminot, vai sieva

runājusi par Irmu jeb par Valesku. Ja būšot vajadzīgs, sūtīšot ārstam

pakaļ. Aiziet ātri, kā jau ar lielu nevaļu.
Sulainis ienes un pasniedz ārstam telegrāmu. Eislēbens lasa:

„Brauciet tūliņ uz Celmiņiem. Juliane garīgi saslimusi — viņas_ vē-

stule to liecina. Šī ziņa paliek starp mums. Celmiņu Kaspars/ Ārsts

liek jūgt zirgus un taisās tūliņ braukt; Švarc kundze, atvadoties, vēl

pārrunā ar daktera kundzi, cik labi bijis vecos laikos, viņas jaunības
dienās, kad viņa kopā ar freilenēm muižā augusi, kur viņas tēvs bijis
lielam kungam tikpat kā labā roka — ne tagad vairs tādi laiki, ne

tādi gudri cilvēki/ Daktera kundze rāda pie sienas Lutera ģīmetni,
kas viņiem dāvināta. Švarc kundze vaicā, kas tas Luters tāds esot,
vai vēl dzīvs jeb jau nomiris, bet atbildi nenogaidījusi, aiziet priecāda-
mās, ka pirksts nesāp un varēs vilkt baltos cimdus. . .

Valentins uznāk ar savu saldi-sēru sajūsmu, gauzdamies 9) pēc ne-

pazīstamās un nezināmās, dziesmu svētkos redzētās tautietes.

Jānīts ienāk lēkādams, sarkanu rozi rokā un ziņo Valentinam, ka

tevs uz Celmiņiem braukdams, gribot skolotā;a kungu līdzi ņemt, tādēļ
šis nu viņu ar rozi appušķojot, tikai lai onkuls vairs neraudot.

Trešais cēliens.

Celmiņos. Kādā svētdienas vakarā. Juliane ģērbusies baltā tērpā;
uz galda viņai priekšā atvērta kastīte —

rokā tura vienu burtni10): „Un

nu tu vienreiz esi pabeigts! Kā ilgojos uz to dieniņu! Vairāk kā

viens gads ir pagājis tevi zagšus radot un pie tam gan sviedri, gan

daža rūgta asara ir tecējusi. Kā tu vienreiz tautās ejot, tapsi uzņemts,
to es nezinu, bet to es gan zinu, ka tu neesi vis no manas spalvas,
bet no manas dvēseles tecējis. Un kad par tevi arī tikai viens vienīgs
cilvēks priecātos, tad būtu mans pūliņŠ bagātīgi aizmaksāts! (liek
burtni uz galda un ņem no kastītes vienu nokaltušu ozola zariņu) Un

tu! tu! sekmēji šo manu darbu! (bučo zariņu). Bet kāds tu tagad
nokaltis! drīz vai iznīcis.

..
Ak! — — Līdz ar tevi arī es nokaltīšu —

y) sis nonologs arī manuskriptā strīpots un, jādomā, nav izrādē

runāts.
1U) Jaundarinājums: burtne —

burtnīca
— Heft.
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un mani tad guldinās kapā. — Kapā, ko es runāju?! Nē, nē!! Es pār-
spētu nāvi! . . Manu sirdi tā nedrīkstētu aizskart! tā nepieder ne man

ne viņai! Tā pieder vienīgi ———
Es dzīvošu, es dzīvošu!" —Un

viņa jūsmo un sēro par sakaltušo ozola zariņu un savu iemīļoto Va*

lentiņu. Pienāk „mīļā-māte". ~Diestēs, diesdēls! kas tad nu? jau atkal

iesvētīšanās kārtā apģērbusies. . . Tīri kā nejēga! Vakars jau, miegs
pašai nāk, Jūliņ! celies, velc tūliņ balto kleitu nost! Citādi saime

vēl sāks tev apsmiet, ka tu vēlā vakarā tā — Jūliņ, Jūliņ! nu, vai tu

nemaz nedzirdi?.." (Pakrata Juliānu). Juliane (galvu paceldama):
„Mīļo-māt!!"

Mīļā-māte: „Diestēs, diesdēls! Kālab tad tu raudi atkal...

Mīļo-māt, mīļo-māt! un vairāk tu man nekā nesaki; kā tad es varu

zināt, kas tev vainas!" Juliane lielā uzbudinājumā lūdz lai, ja viņa

mirtu, ieliek viņai līdzi kapā sakaltušo ozola zariņu un kad m.-m.

viņai to apsola, ieliek zariņu atkal kastītē. lenāk Celmiņu dienestmeita

Maijiņa ar rudzu puķu kroni rokā un liek to kā dāvanu Julianei
galvā, — esot pēdējās šīs vasaras rudzu puķes. Juliane: ~Paldies,
Maijiņ! paldies. (Pie sevis): „Pēdējās šovasar un gan arī pēdējās priekš
manis." Vaicā Maijiņai, kas bijusi baznīcā, ko mācītājs šodien runājis.

Maijiņa stāsta, ka mācītājs šodien kādus simtu pārus pirmoreiz uz-

saucis, arī kādu viņas radinieci, kur viņai arī kāzās jāiet, lai Juliane
uz kāzām viņai palienot savas Rīgā pirktās puķes, ko matos spraust:
kāzās jau būšot arī Ansis, daktera kučiers, viņas līgavainis. Juliane
to labprāt apsola un iziet pēc puķēm. Maijiņa priecīga kāzu gaidās.
Pienāk Jukums un piesolās viņas vietā, ja vajadzētos, ūdeni pienest,
bet Maijiņa šo ~ķēmu, kā piekto riteni trenc ratā," — viņai taču tikai

Ansis prātā. Juliane pasniedz Maijiņai savas puķes un bantes un kad

~mīļā-māte" par to brīnās, saka, ka viņai jau to vairs nevajadzēšot.
Tad aiziet, savu kastīti ar ozola zariņu līdzi ņemdama. Pa tam at-

braucis dakters Eislēbens un apvaicājās vispirms „mīļai-mātei", kā klā-

joties. Tā atbild, ka citādi viss labi, tikai Juliņa darot viņiem raizesj
un ārsts nu jo aizdomīgs, tik nesaprot, kādēļ telegrafēts no Rīgas un

nav ziņots tepat no mājas.
Daktera Eislēbena sarunā ar Juliāni ir it kā atrisinājums un paskai-

drojums visai līdzšinējai skatuspēles neskaidrībai, kas attiecas uz Ju-
lianes darbību.

Redzot Juliānu baltā tērpā, ārsts vaicā, vai viņa patlaban no kāda

ciema pārbraukusi jeb grib kur iziet. Juliāna paskaidro, ka svētījot
Šodien atkal pirmos dziesmu svētkus: ~tie man mūžīgā piemiņa, un

tad mēdzu tā apģērbties, kā toreiz." Tāļāku ārsts vaicā, vai viņa ar

Kasparu korespondējot. Ju'iana pastāsta, ka viņa, gribēdama atkratīties

no Kaspara vēstulēm, esot viņam piesūtījusi ~ko īsti jocīgu." Redzē-

dama, ka ārsts iztuias pret viņu ļoti sirsnīgi, grib iedziļināties viņas

iekšķīgā dzīvē, — Juliāna lūdz, lai tad atļautu viņai atstāstīt dažus at-

gadījumus no pagātnes. Jau agrā jaunībā viņai radušās tieksmes uz

rakstniecību, bet caur saviem sacerējumiem viņa nākusi klizmās. Vēl

maza būdama sacerējusi kādu garīgu dziesmiņu, bet kad mājas meitas

to dziedājušas un ticis zināms, ka tā viņas sacerēta, tad ~mīļā-māte"
sacījusi, ka tas esot grēks, jo peršiņas tikai mācītāji drīkstot sacerēt.

Un par to viņa tikusi kulta: bijusi; vēl jānobučo rīkste un jāapsolās vairs

to nedarīt. (Šis atstāstījums manuskriptā nostrīpots). Vēlāku, skolu

apmeklējot, kādā dienā, skolas priekšnieks noprasījis katrai skolniecei,
kādas tautības un kas esot vecāki, un viņa vienīgā uzdevušies par

latvieti, kaut gan bijis zināms, ka lielākā daļa no skolniecēm bijušas

pārvācotas latvietes. Par godu šām kaunīgajām latvietēm, viņa sa-

cerējusi ~rīmīti", kūja papriekŠu lasīta starp skolniecēm, bet tad tikusi

iesniegta skolas priekšniekam. Toreiz viņa bij.usi 13 gadu veca: mīļas-
mātes pēriens vairs nesāpējis un viņas sacerējums arī nebijis „Diev.
vārdu perŠa, bet skarbs spoguls melkulēm." Bet viņu uzskatījuši ka
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lielu grēcinieci starp daudziem taisniem un bijis sagaidāms, ka viņu
izraidīs no skolas un ka to pat noteiktā dienā pasludinās. Raudājusi
naktim cauri, baidīdamās par izraidīšanu. Pienākusi liktenīgā diena:

priekšnieka vietā ienākusi dziļi noskumusi viņa kundze, ziņodama, ka

priekšnieks piepēži saslimis ar grūtu slimību. Deviņas dienas vēlāk

priekšnieks nomiris. Viņa bijusi glābta, un Dievam pateikdamās, zvē-

rējusi, nekad vairs ar rakstniecību nenodarboties. Bet pagājušo gadu

viņai Rīgā, pirmos latviešu dziedāšanas svētkos, klausoties aizgrābjošo
korāli „Dievs Kungs ir mūsu stipra pils"", tā vien izlicies, itin kā kāda

balss vaicātu: „Juliane, vai tu gribi tikai priecāties par citu pūliņiem,
bet nevis līdzstrādāt, līdzcīnīties, — liec roku pie darba!" Un nespē-
dama šai iedvesmai pretoties, viņa lauzusi savu zvērestu, apņemdamās
savai tautai sacerēt „V ie nu stāstu" — un nu to esot pabeigusi
rakstīt. Viņa iziet un atnāk ar burtni rokā, pasniedz to Dr. Eislē-

benam, sacīdama, ka, lai gan viņš nepiederot pie mūsu tautas, tomēr

pazīdama viņu kā brīvprātīgu, lūdz viņas darbā ieskatīties un arī pa-

rūpēties par stāsta klajā nākšanu. Kad Juliane iziet, *Dr. Eislēbens lasa:

~Motto: Kas maz ko zin, bet dar cik māk, tam svēti augļi rokā nāk."

Šķif tāļāk un lasa: „Vai spēķ gatav?" ~Jā." ,;Vad viņš taden

prēkš!" „Vai spēķ izsautēt are?" ~Ja. Bet lūgtu, cik tad šoreiz?"

~Dood sešdesmt! Pat stāvš klāten! saproot tu?!" ~Jā. .." — (roku
pie pieres likdams.) Ak, jā, jā!! — (šķif tāļāk un lasa.) ~Un kādas

jūtas pildīja viņa krūtis gan tai acumirklī, kufā visgaišākā pretenieka
laime un dzīvība viņa rokā gulēja!? It nekādas citas, kā tik: ~Piedod-
iet, tad jums taps piedots." ll)

Pa tam mīļā-māte aizsauc ārstu pie kalpa sievas saslimušā bērniņa
un Maijiņa atkal aizsauc mīlo-māti raudzīt, vai olas katliņā (grāpītī) ne-

pārvārās. Juliane ienā"k atkal savā dvēseles vientulībā, jūsmodama par

Valentinu; pieiet pie loga un to atvērusi sarunājās ar neskaitāmajām
spulgojošām zvaigznēm. Piepēži viņa atkāpjas no loga un pa to ielec

ārstam līdz atbraukušais — Valentins un tuvojas viņai, runādams: ~Viņa!!
Tā pati!! Jaunkundze! Jus tak vēl atminēsities, ka mēs šodien nere-

dzamies vis pirmoreiz?! Nu vienreiz esmu jūs atkal atradis, un nu jūs
man vairs nenozudīsit, kā toreiz. launkundze! kaut es jums visu to

arī tā teikt iespētu, ko mana sirds šai acumirklī sajūt!!" —

Vēl kāda pārsteiguma kautrība un atturība no Julianes puses un

no Valentina, it kā mēģinājums atteikties no savas laimes, tad abēj-
pusīga saprašanās un mīlestības apliecinājumi, līdz laimigais pāris abēj-
pusīgi izsakās, ka tie ~viena sirds un viena dvēsele". Apkampušos pāri
atron ienākušais ārsts, noliek burtni uz galda un iziet, noteikdams:

~Še es patiesi neesmu vajadzīgs! Es neesmu vis ārsts pret tādām

kaitēm." Iziet ārsts un pēc tam arī laimīgais pāris.
lenāk Jukums, pukodamies, ka tas daktera kučiers te ieradies

Maijiņu biedēt: žāvājas un apsnaužas. Pa tam ienāk Maijiņa ar Ansi:

sarunādamies par kāzām ~Kundziņos", kur abi cer būt un nākamu

gadu svinēt savas kāzas. Ansis iedod Maijiņai gredzenu, kas viņu
apkampj un bučo. Jukums uztrūkstas un brīnās: ~Kučieram — tam

svešam cilvēkam Maijiņa mutes deva! Liels kā zvērs, acis kā vilkam!

Šaušalas iet man pār kauliem. . . Maijiņ, tu apburta! tici man! tu ap-

burta!" Ansis un Maijiņa iziet un ienāk no Rīgas pārbraukušais Cel-

miņš. Jukums nevar apmierināties un runā, ka viņam esot pilna pudele
naudas aprakta tīrumā, pie lielā akmeņa, un visu to atdotu Maijiņai.

Šis citējums, kufā maz vārdos tēlota vergu laiku aina, kad

kungs liek pērt kādu dzimtcilvēku, — manuskriptā nostrīpots. Sapro-

tams., ka cenzūra to 1879. g. neļautu uz skatuves runāt. No nedaudz

rindiņām spīd autores dziļais īgnums un rūgtums pret senču verdzinātā-

jiem un arī viņas pareizi uztvertais žargons šinī, kā citos darbos. Pirm-

tekstā visur Dr. Eislēbena vietā Dr. Merkels.
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lai pirk, kad žīds ienāk, lakatus kādus gribēdama. Celmiņš: ~Vai
tu traks esi? Ko tu te kliedz?"

(Te manuskriptā viena lapa izrauta, bet lugas tāļākā darbība arī

tā saprotama.)
Celmiņš atrod uz galda Jūliņas rakstīto burtni un lasa: ~V iņ i

ars". ~Stāsts no Baltijas senlaikiem, sarakstīts no Celmiņu Julianes".
Jūliņa, Jūliņa rakstījusi vienu stāstu! vienu stāstu! Jūliņa?! Un tas

gan tas izperinājums aiz aizslēgtām durvim! Viens bērns, vēl viens

meitēns, ar ko iedomājies un raksta ~vienu stāstu". Ak tas nosodāms

vēja-grābekļu gars! Kā nebūtu pie pilnas saprašanas! Vai grāmatu kā-

dam trūkst? Kas tas par stāstu gan var būt, kas no Baltijas senlaikiem

sarakstīts!? Ceļ sev tīsā prātā apsmieklu... Un Celmiņš, tas līdz šim

no visiem godāts vārds, nāktu līdz kaunā; kā netiktu tas caur avīzēm

vazāts un zelēts! Laime, ka to laikā notvēris un nu likšu ar to ~Vienu
stāstu" uz tām pēdām izputēt. (Aizdedzina burtni un iesviež to krāsnī.)
lenāk ārsts, teikdams labvakaru, bet Celmiņš viņam saka asus pārme-
tumus: ārsts arī pūšot vēja grābekļu taurē, bijis padoma devējs pie
tās slepenvārītas putras, bet lai skatot, kur krāsnī sadeg pa daļai caur

viņa gudrību panāktie lauri. . . „Celmiņš ir pats vēl kungs par savu

bērnu, par savu vārdu un māju! To nepiemirstiet, kungs, uz priekš-
dienām! .." Beidzot Celmiņš lielās dusmās klusē un ārsts, pie vārda

ticis, runā pretī, ka Celmiņš gara aklībā gribot peldēt pret laika straumi,
necienīdams cilvēku gara dāvanas: ~pilnais maks, viņa saule un pa-

saule. .." viņš līdz ar daudz citiem ieskatot it kā par savu mērķi

visiem, kam latviešu tautas labklāšana rūp, bezgodīgus šķēršļus ceļā
likt. . . Celmiņš kliedz dusmās: „Es jūs likšu sasiet!!! Kur puiši! puiši—"

Pa tam ienāk Valentins ar Juliānu, kura krusttētiņam prieka pilna
stādās priekšā kā laimīgākā brūte pasaulē un līdz ar Valentinu lūdz

krusttēva svētību.

Celmiņš: ~Jūl! Jūliņ! Jūliņ! ko tu sacīji?? Tu brūte no (uz
Valentinu rādīdams) ,no tā — tur??"

Juliāna: ~Jā, krusttētiņ! tas ir Kalniņu Valent'ns, mans izredzē-

tais brūtgāns!"
Celmiņš: ~Nost no manām acim! Nost, nost!!!" Juliane mēģina

vēl Celmiņu pielūgt, bet viņš kliedz joprojām: ~Es neesmu nevienam

vairs krusttēvs un man nav arī vairs krustmeitas. . . Celmiņu Juliane
ir priekš manis tiklab kā nomirusi. . . Tas ir mans pēdējais vārds."

Juliane „straipelē". — Valentins saņem viņu savās rokās un ārsts

aicina abus jauniešus sevim līdzi. Juliane: „Es nevaru tā aiziet!

es nevaru jūs tā atstāt, krusttētiņ! .." (Celmiņš griež Julianei mu-

guru.) Valentins paceļ Juliāni, kas Celmiņa priekšā nometusies ceļos
un ved to sev līdz: „Nāc, Juliane (velk to pie krūtim), še ir nu tava

paspārne katru brīd — nu tu man piederi/ Izved to abi ar ārstu.

Celmiņš noskatās uz aizejošiem, atmetas tad dziļi nopūzdamies uz

krēsla, acis ar vienu roku apsegdams; otra roka krīt tam slābeni gar

sāniem zemē.

Ceturtais cēliens.

Dr. Eislēbena namā, sagatavojoties uz Julianas un Valentina laulī-

bām. Juliane sēž brūtes rotā; ārsta kundze un 4 brūtes māsas ap to;

uz rotas galdiņa, mazā kastītē, laulības gredzens, otrā lielākā — zinā-

mais sakaltušais ozola zariņš. Juliāna sērās domās nogrimusi, uz ārsta

kundzes vaicājieniem atbild, ka domājusi par pagātni. Esot bērnībā

ar brālēnu Kasparu daudzreiz kopā dziedājuši mīļās-mātes visjaukāko
dziesmu: „Mēs šeitan esam viesi, Ne mājas vietiņā; Tā pasaule patiesi,
Mūs neapmierina." Esot_daudzreiz Kasparam pāri darījusi.

..

kā viņam

gan tagad klājoties. . . Ārsta kundze atgādina, lai kāzu dienā nekaujas
ar sērām domām, un pasniedz Julianei gredzenu. Juliane, viena pali-
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kusi, to uzmauc un runā, ka jūtot gredzenu ne tik uz pirksta, tas it kā

apņemot arī viņas sirdi un dvēseli. . . un viņa domā par laulības kārtas

pienākumiem. . . Viņa_ vaicā pienākošai ārsta kundzei, kā panākt pil-

nīgu laimi laulībā. Ārsta kundze atbild, ka pilnīgas laimes pasaulē
nav, bet norāda, ka abējpusīgā mīlestībā lai dzīvo viens otram; vaicā

vai Julianei btttu pa prātam, ka tagad atnāktu Valentins, uz ko Juliane
atbild: „Jā, jā!" — i

Patlaban dzird pērkoņa rūkšanu. Juliane ņem no kastītes nokaltušo

ozola zariņu un to apskata. Valentins pienācis vaicā: ~Bet kas tas

par nokaltušu zariņu? Un šodien tāds tavās rokās!?"

Juliane: „Vai tu to nepazīsti? Vai tu neatminies, Valentin?!

Pirmās mīlestības, pirmā dāvana!"

Valentins: „Tava pieticība mani apkauno!" Juliane atbild, ka

si pirmā viņa dāvana tai esot dārgāka, kā visi pērļu vaiņagi, dārgāka
par visiem pasaules dārgumiem. Nu Valentins saka, ka viņam vēl kur

jāiziet, un kad Juliane to negrib laist un vaicā, kurp iešot, viņš saka,
ka gribot iet un nolauzt jaunu ozola zariņu šai dienai par piemiņu.
Juliane baidās un lūdz, lai neietu, jo nāk lietus ar pērkoni. . . Valen-

tins: Un kad ozoli stāvētu aiz visiem pasaules kalniem, kad jūfu dzi-

ļumi tiem priekšā izgāstos un pērkons ap mani dūktu, es smietos; es

no nekā nebīstos, jo es nesīšu vienu jaunlauztu ozola zariņu manai līga-
viņai." (Atvadās un iziet un Juliane pie loga pieskriedama, saka ~Ar
Dievu, ar Dievu!")

lenāk mācītājs Sokolovs (izlabojumā saukts Bekmans) un saka, ka

pirms Juliane tiek salaulāta, viņš vēloties vēl ar viņu parunāties, it kā

viņas nomirušo vecāku sveicienus nesdams. . . Juliane saka un ludz,
lai mācītājs savās lūgšanās allaž pieminot viņas Valentinu un Celmiņa
krusttēvu, kujš gan uz viņas kāzām nenākšot. . . Dzird stipru pērkoņa
spērienu. Mācītājs saudzīgi stāsta, ka krusttēvs stipri saslimis un bei-

dzot ziņo, ka priekš pāra stundām nomiris. . . ~Tu esi tā pirmā man-

teniece testamentā, kura man bija jāraksta. Kasparam, tam nelai-

mīgam, pieder Celmiņi... Jaunceļamai latviešu Aleksandra skolai Cel-

miņš arī novēlējis lielu dāvinājumu. .."
lenāk Eislēbens ar kundzi un dēliņu, kā arī brūtes māsas; brūtgāna

brāļi ienes uz nestuvēm no zibeņa nospertu Valentinu, kam rokās no-

lauzti ozola zari. Juliane, iekliegdamās ~Valen—tin", nokrīt pie viņa
līķa un mirst. Dzird zvanīšanu. lenāk Kaspars — ārprātīgs — saplosī-
tām drēbēm. Smejas un runā: „Ar mani jokojusi — jokojusi! vēl vien-

reiz redzēt! ..f Smejas: ~ne cepts, ne vārīts. . ■ jokojusi. . . gaļas ga-

bals mana sirds. . . piena puika — jokojusi!!" (Juliānu ieraudzīdams)
~Klusi, klusi, tā dus saldi pie mīļākā krūts . .." sēžas zemē pie Julia-
nas līķa.

Jānīts: „Māmiņ, lūgsim Dieviņu! Māmiņ, man bailes! Māmiņ, es

nevaru, kālab zvana, māmiņ?"
Dr. kundze: „Celmiņu tēvam, Jānīt, zvana; viņš arī mūžīgā

mierā iegājis!" (Visi metas ceļos. Kaspars uzceļas; vienā rokā tur

stūrīti no Julianes šķidrauta, otru roku savos matos ieķēris skatās

uz augšu).
Mācītājs: „Tavas domas un tavi ceļi ir augstāki, nekā mūsu

saprašana! Tev pieder tā valstība, tas spēks un tas gods mūžīgi.

Recenzija par „Vienu stāstu" pirmizrādi.

Latviešu teātris.

Pagājušo svētdien izradīja uz musu skatuves pirmo reizi Pekšen

Ikundzenes jauno orīģināl-lugu ~Vienu stāstu!" Mūsu cienījamās rakst-
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nieces pat lielākais ienaidnieks nevarēs liegt, ka Pēkšēn kundzene ir

lielā mērā apdāvināta rakstniece, kaut gan viņas ražojumiem vēl dažas

vainas pielīp. Tā, par piemēru, nestāv nekāda sakarā ar lugu pasu
tie četri slimnieki, kufi otrā cēlienā parādās; bet viņi tomēr ir tās per-

sonas, kuras Pēkšēn kundzenei visu labāk izdevušās. Turpretim dažas

personas, kūjas lugā it svarīgu stāvokli ieņem, nav diezgan labi izstrā-

dātas, tā kā viņas tiek pa daudz maz no skatītāja ievērotas, kā par

piem. Valentins un Eislēbens, kujiem vajadzētu būt lugas īstiem varo-

ņiem. Arī ar lugas nosaukumu „Vienu stāstu!" mēs nevaram pilnā mierā

būt, jo pēc mūsu domām tas nav vis lugā svarīgākais atgadījums, ka

Juliane saraksta slepeni kādu stāstu, kūju Celmiņš sadedzina. Bet no

otras puses aplūkojot, atrodas lugā savi nenoliedzami jaukumi un pie
tiem pieder visu pirms lugas īsti poētiskā un tekošā valoda, kā arī

pēdējā pārvēršanās līķu-kambarī. Šinī skatā gan palika tikai reta kāda

skatītāja acs sausa. — Par izrādīšanu pašu varam tikai labu ziņot;
Jūga gāja bez kādas ievērojamas pieduršanās uz priekšu. Klein kun-

dzenes Juliāna bija, kā arvienu pie šīs cien. aktrises, labi pārdomāts
un veikli izrādīts rādījums. Klein kundzenei vajadzētu tikai vēl vairāk

nopūlēties ar balss locīšanu jeb modulāciju. Pie viņas pazīstamās uz-

cītības viņai tas nenāksies gfūti. Ar Porešf kunga Valentinu varēja citādi

pilnā mierā būt, ja viņš nebūtu tikai visu savu lomu tik lēni čukstējis,
kā publikai no tās tikai reti kas bija dzirdams. Un kad Poreša kgs

savus teikumus pa daudz garj stiepj. Mums dažu reizi rādījās, ka Po-

reša kgs tikai tādēļ tik lēni runā, lai viņš varētu suflieru labāk sadzir-

dēt. It nevilšus še jājautā: „Vai Poreša kgs arī spēlēs tai jau izziņotā
lugā ~Bez sufliera" līdz?" — Krastiņa kgs, kam bija jāizrāda Dr.

Eislēbens, bija it piepēži, īsi priekš izrādīšanas, saslimis, un nu vaja-
,dzēja Jaunzema kungam pēdējā acumirklī lomu uzņemties, lai tikai iz-

rādīšana būtu iespējama . Saprotams, ka to ievērojot, nedrīkst spriest

par aktieri, bet kad jau bieži vienj un to pašu vainu pie Jaunzema kunga
atraduši, tad gribam šai vietā uz to aizrādīt. Jaunzema kgs mēdz uz

skatuves bieži smieties; kur tas pavisam nevietā, kā par piem. tai

skatā, kur slimnieki top pieņemti. Aktiers nedrīkst nekad tā aizmir-

sties. Labāki mums Jaunzema kgs tika mācītāja mazā lomiņā. Vulf

kundzene spēlēja savu „mīļo-māt" ļoti labi. Gandrīz to pašu var no

Treu kundzenes ziņot. Viņas mazais Jānītis bija savu gajo, gandrīz
pārāk gajo lomu labi mācījies un turējāsS veikli. Saulīt kundzenei vajaga
virs skatuves daudz dedzīgākai būt. Leijkaln kungam, kas nu gan

vēl liekas būt ļoti jauns, lugas iesācējs, likās būt vēl lielas bailes,
īpaši lugas iesākumā. Viņa Celmiņš bieži vien drebēja, šis vīrs, ku-

ram vajadzēja pēc mūsu domām būt cietam kā ozolam. Ar Jenzena
kunga Jukumu varēja būt mierā. Arī Jukums ir loma, kufa cien. rakst-

niecei jo labi izdevusies, Sufliera kungu mēs gribētum lūgt, nākošās

izrādīšanās drusku lēnāki runāt un apdomāt, ka viņš priekšā čukst ak-

tieriem un nevis publikai. Beigās vēl pieminēsim, ka Allunāna un

Schonthala kungi savās mazās lomās bija diezgan jocīgi un kā jau

augšā sacījām, lugas izrādīšana gāja ļoti gludeni, par ko nākās režijai
uzslavēšana. Viss aranžements uz skatuves bija ļoti patīkams. Jāno-

žēlo, ka tikai neliels pulciņš publikas bija ieradies, jauno teicamo

lugu pirmo reizi redzēt. Mēs ceram, ka jau tādēļ vien dabūsim šo lugu
drīzumā otru reizi redzēt. Pēkšēn kundzene, kūja slimības dēļ ne-

atradās teātrī, tapa apdāvināta ar kuplu un tiešām izpelnītu lauru-kroni,
kujam bija zīžu bantes ar Jura Allunāna pazīstamiem vārdiem pie-

spraustas: „Ja ik viens tik zemē sētu, vienu graudu veselu" v. t. j. pr..

-1-

Rīgas Lapa, 1879. Nr. 258.
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Ceļa biedri.

Orīģinal karaktieru tels ar dziedāšanu, 4 cēlienos.

Personas:

Jānis Eichenthals, pilsētnieks.
Teterīts, zemturis.

Teterene, viņa sieva, dzim. Eichenthal.

Gustiņa, TeterīŠa meita no pirmās laulības.

Kātiņa, viņas aukle.

Brencis, bagāts gruntnieks.
Lībīts, viņa dēls.

Burkšis, ~labdaris", saukts Burkša-tēvs.

Kaimiņiete, kāda saimniece.

Trūde, ) Brenča gana meitas.

Lienīte, j
Puiši, meitas.

Pirmais un otrais cēliens notiek Teteru maja, trešais Teteru birzē

un ceturtais atkal Teteru mājā.

Teterītis, labsirdīgs, turīgs saimnieks, kujam pirmā sieva mirusi

un „Kaiminiete" ieprecinājusi otro sievu, pilsētnieci, dzimušu Eichen-

thal. Meita Gustiņa no pirmās laulības, jau pilngadīga, netiek no pa-

mātes ieredzēta: tēvs gan vairāk meitu aizstāv, bet ar sievu arī lab-

prāt negrib naidoties.

Pirmais cēliens iesākās svētdienā. Teterīts sēž un lasa Baltijas
Vēstnesi, Kātiņa — Dzejnieku labdienas, Gustiņa stāv pie loga un

apskata puķes. Gustiņa grib kopīgi padziedāt kādas latviešu dziesmiņas,
ko pamāte lāgā necieš. Dažus pantiņus Kātiņa nolasa no ~Dzejnieku
labdienām" un pēc tam dzied visi kopā:

„Par mantu maz ko bēdājos,
Gan būšu izticis" un c.

Tā Kātiņa, kā Gustiņa, bet it sevišķi Teterītis, runā visvairāk dimi-

nutīvā: puķes — zaļās māsiņas, bērniņi, vārdiņi, pieniņš, istabiņa. Te-

terene runā, kā tā laika pilsētnieki un tā sauktie ~kārklu vācieši"

mēdza runāt, maisot valodā vācu vārdus, piem. jāzamelē, jāspārē, jā-
zorģē, feini, švindele v. t. t. Lai no nepatīkamās pameitas, kūja arī

ar to kaitina pamāti, ka nerunā viņas žargonā, piem. nesaka ~ķēzis"
bet ~siers", nesaka ~vurstes" bet ~desas'" — tiktu vaļā, tad pamāte
grib Gustiņu izprecināt bagātā gruntnieka Brenča dēlam Lībītim, kufš
tā sakot, pilnīgs idiots. ~Labdaris" pūšļotājs, par burvi iedaudzinātais

vecis Burkšis, naudas kārīgs viltnieks, runā valodu raustīdams. Māņ-
ticīgie ļautiņi — arī Kātiņa — baidās to kaut kā aizvainot, ir tam izta-

pīgi un dod naudu, tik Gustiņa saka tam acīs asas, kodīgas piezīmes.
Teterenei Burkšis atnes ziņas, ka bagātais Brencis nākšot savam dēlam

bildināt Gustiņu. Šo ziņu padzirdot, Gustiņa gan noskumst un raud
r

bet vēlāku, kad atnāk vecais Brencis, stāstīdams par savu bagātību,
pilnām klētim, pilnām kūtim, Cēsīs kaltiem federu vāģiem v .t. t., runā

ar to pa daļai zobgalīgi un neizglītotais tēvainis notur „skoloto". Te-

terīŠa skuķi drīzāk par dumju, bet ne par diezcik ~smalku" un

iet ~ratā" — projām it sašutis.

Otrā cēlienā Teterene no brāļa Eichenthaļa dabūn vēsti, kā

viņš no pilsētas ieradīsies paciemoties. Teterene sauc brāli „Joanes" —

Teterīts savā salkanajā izteiksmē par „Jānīti". Teterene dusmodamās

gandrīz paģībst un kliedz, ka viņai esot ~ohnmakte"; taču atziņā, ka

ģībšana nebūtu izdevīga, viņa mēģina uzpost dzīvokli, liek Gustiņat
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un Katiņai celt galdu šurpu, turpu, un beidzot pati noceļ, kā agrāk
bija: Gustiņai liek slaucīt putekļus — „staubes", un pie sevis priecā-
jās par to, ka ~Joanes" atbraucis, līdzīgi pērkonam, sliktu gaisu iz-

tīrīšot, (īsti nav noprotams, ko un kā to ~Joanes" izdarītu.)
Gustiņa slauka putekļus ari pie sienas esošai Jāņa Eichenthala

portrejai, sajūsmojas par patīkamo seju — būtu viņai jele tāds brālis

bijis! Priekš gadiem viņa jau Eichenthalu redzējusi un no viena viņa
„zibeņodama" skatiena it kā ievainota, nobēgusi dārzā, kur raudājusi.
Pēc tam sapnī Eichenthals to bučojis un teicis: „,tu būsi mana sie-

viņa/ Portrejā noskatoties, nemanot pienāk Teterene un sāk Gustiņu
smiet, it kā viņa esot ģīmetni — ~nesasniedzamo pilsētas kungu" —

bučojusi, un to nu viņa stāstīšot Kaiminietei un citiem. Gustiņa aiz-

vaiņota iesviež ģīmetni kaktā, sacīdama: ~lūk, tā Teteren, tā es viņu

bučoju! — Nu, vai redzējāt, Teteren?" Nu Teterene sakliedz, lai nāk

glābt virs pret pameitas ļauniem darbiem, bet ģīmetne nav saplīsusi

un Teterīts, pacēlis, uzkar, to atkal pie sienas. Teterene aiziet sašu-

tusi un Gustiņa pie sevis nožēlo padarīto.
Nu ierodas Eichenthals un pabrīnās, māsu atrasdams spirgtu, ve-

selu, jo viņa bija rakstījusi, ka esot gluži pie gala. Teterene tūliņ

sūdz savas bēdas: ikdienas viņu tikpat kā krustā sitot, — pameita
rītos nesakot vis „gutin morgin", bet sakot prasti ~labrīt" un „nak-
barus" arī „negrīsējot", tik sakot labdienas. Lai brālis pavēlot Te-

tejam meitu izdot, vai kautkur dienestā, vai arī izprecināt. Noklau-

sījies, brālis tik nosmejas un saka, ka pilsētā arī vairs šādu smalku

toni" nepiekopjot, caur valodas putrošanu.
Ar svaini apsveicinājies, Teterītis to uzaicina ilgāk paciemoties un,

nezinādams, kā tas ieradies sievas uzaicināts, vaicā, vai neesot dažkārt

braucis šos uz Rīgu kāzās aicināt, jo laiks taču esot precēties. Eichen-

thals izsakās ļoti nievājoši par pilsētas sievietēm un par precēšanos

negrib ne dzirdēt. Taisās tūliņ projām braukt un skatās, kur viņa
grož nieks būtu palicies. („G ro žnie ks" - kučiers. Nezinu, vai

rakstos kur citur šis jaundarinātais vārds lietots.)
Pa logu skatīdamies, Eichenthals nejauši ierauga Gustiņu un top

tūliņ no pirmās redzēšanas aizgrābts, apskata arī pie sienas viņas ģī-
metni un nebūt nedzird, ka ienāk Burkšis un visādi viņu bildina. (Jā-
domā, ka viņš vai gluži kurls.). Redzēdams, ka Gustiņa nāk istabā,

grib vēl jele matus nogludināt, vai pie apģērba ko paglītot, bet no

satricinājuma (!) ir it kā noreibis. Gustiņa nāk ar vaiņagu un puķu

pušķi rokā un dzied: '

~Kur mājo mana meitiņa,
Tai lielā muižā, birzgalā. .."

(3 pantiņi no Cimzes Dziesmu rotas.)

Eichenthals viņai tuvodamies plaukšina rokam un sauc „Bravo, bravo!!"

Gustiņa viņu atkal vairs nepazīst (!) un saņem zobgalīgiem teicie-

niem. Eichenthals saka: „Skarbi gan jūsu vardi, bet tada tak ne

mūžam nevar būt jūsu sirds." Ar zobgalībām Gustiņa atraida Eichen-

thala pārāk straujo mīlestības atklājumu — rāda smiedamās pie pieres
un teic: „Kungs!, jūs esiet slimi! Jums bēniņos kas samižģējies! Stei-

dzaties pie ārsta, tas varbūt zinās līdzēt! Bet iepriekš nodzer.aties kādu

labu malku auksta ūdens!" Aiziet smiedamās.

Ar to beidzās otrs cēliens.

Trešais cēliens — Teteru birzē — iepriekšā, klajumā, divi

celmi.

Brencis ar Līblti pastaigājas un nosēstas uz celmiem. Tevs dēlam

atstāsta, ka Gustiņa neesot par viņu nemaz pārāka gudrība, drīzāk

dumjāka, jo neko nevarot iestāstīt, — esot visu izstāstījis, cik šie ba-

gāti, tik piemirsies vēl pateikt, ka Lībltim ari viss brūtgāna apģērbs
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sen jau gatavs, kas pilsētā par dārgu naudu pirkts, un ka viņš protot
visas grāmatas lasīt un rakstot kā „stirkš" vien. Nu lai tie vēl ņemot
grāmatas priekšā un samācoties runāt arī pa „otriskam" (domāts pa
vāciski), jo pa ~mūsiskam" runāt tas neesot nekas. Lai piemācoties
vai kādas „peršas", tad, kad citu dien braukšot ar Cēsīs kaltajiem vā-

ģiem un diviem zirgiem uz Teteriem, tad Gustei pa „otriskam" kā

bērtin bēršot priekšā. Lai ejot uz kūts augšas, tur varot mierīgi mācīties.

Lībītis baidās braukt precībās, jo Teteriem esmot sirdīgi suņi,
bet kad tēvs solās viņu pasargāt, tad ir ar mieru braukt. Bet nu lai

ejot uz staļļa augšas mācīties pa ~otriskam" runāt. Tur atkal jaunas
bēdas, bail no spokiem; tēvs pamāca, lai pārmetot krustus, tad spoki

nerādīšoties, tik lai pa griestiem ejot prātīgi, jo varot pa griestu cau-

rumu nokrist un sasisties, uz ko Lībītis ļoti nopietni atbild:

„Labi tēt! paldies tēt! ka jūs atminējāties man par tiem redeļu cau-

rumiem pasacīt! Citādi — ak! ka es ātrumā un ar grāmatām rokā

ietu: tā es drāztos tūliņ iekšā un nolauztu sev, vai nu kājas, vai galvu!
Vai, vai! kā es tur būtu licies! un kad es būtu licies, tad tā es būtu

sities! un kad es būtu sities: vai Dieviņ! vai! kā es tad būtu sasities!!

Un tēt! tēt! es jau tad pats ar savām kājām nekāds gājējs vairs ne-

būtu! Vai ne, tēt?'/'

Pienāk Burkšis un pieprasa samaksu par ziņas nešanu Tetefiem un

dabūn no Brenča veselu rubuld, ko kārīgi sagrābj un taisās noglabāt.
Kad abi Brenči aiziet, Burkšis nosēžas uz celma un meklē savu naudas

zuteni, un kabatās neatrasdams, ļoti nobīstas, — sāk dažādi ālēties
un vaimanāt, bet vēlāk atrod savu krātuvi cepurē. Uzdzirdis tuvumā

ganu troksni, iegrūž naudu azotē un aiziet. Uznāk Brenču ganu meita

Lienīte, kūja ļoti nobijusies, jo redzējusi Burkši pirmāk ar rokām plā-
toties, ālējoties un kliedzot. Viņa domā, ka tas darbojies ar burvībām

Sin pesteļiem. Otrai ganu meitai Trūdei viņa aizgūtnēm stāsta, ko

redzējusi un neļauj iet pie tā celma, kur Burkšis sēdējis, io tas esot

apburts. Nu pienāk Gustiņa, kūja no apjukušām ganēm nekā nedabun

zināt, un vēlāk joko, ka abas ganes ķīlāšot, ka ganot lopus šo ganībās.

Viņa liek, lai par izpirkšanās maksu dzied kādas dziesmas. Ganes

nodzied tautas dziesmu: ~Ak, puķīt, tavu noskumšan", un grib vēl

dziedat „Tu mīlestības prieks, Kas tavu spēku liegs" bet Guste to

nevēlas un izteic šaubas, vai ganes jel maz saprotot, kas ir mīlestība.

Trflde no pusbībeles citē bībeles pantiņus un ar tiem cenšas pierādīt,
ka mīlestību pazīstot, uz ko Gustiņa atbild, ka Korinteru grāmatas trīs-

padsmito nodaļu skolā izmācījusies. . . „Un tomēr nezin, kas mīlestība

ir?" (teic Trūde) „Dievs, tēvs! ko tad līdz skoloties. .." Gane Trūde

ar Gustiņu velti debatējusi, aizskrien un nodomā, ka Gustiņa jau no

Burkša apburta. Bet Gustiņā ir modusies tā pati vecā mīlestība, kaut

gan vēl itkā neapzinīga, un viņa nākusi mežā meklēt mieru. Mājnieki
viņas dēļ bažās

— Kātiņa nāk meklēt un, sastapusi, sniedz rausīti, jo
Gustiņa tak jau no vakardienas neesot nekā ēdusi. Gustiņa negrib
nedz ēst, nedz arī iet uz māju,/— lai tikai liek viņu mierā. Kātiņa viņu
vēl aicina — pārnākusi redzēšot jele vēl saimes mātes brālīti (Eichen-
thalu), kufš vakar piepēži saslimis, guļot pie zemes un miršot, jo
viņa tā nosapņojusi. To izdzirdusi, Gustiņa ļoti satrūkstas, un klieg-
dama, ~es viņu glābšu, jeb miršu", aizskrien mežā. Kātiņa nobijusies
satiek Lienīti un Trūdi, kūjas vēl arī izteic savas domas, ka Gu-

stiņa apburta, jo sēdējusi uz tā celma, kur Burkšis būries.

Ceturtais cēliens norisinājās atkal Teterīša mājā. Mīle-

stības sāpēs saslimušais Eichenthals guļ uz dīvāna. Teterene ieved

BurkŠi un stāsta, ka ~viņas brālis, tas pilsētas kungs ir farikt un

farikt! (traks), ne vairs runāja, ne ēda, ne: bet tik rāzējās, tik rāzējās
vien!" Nu apspriedīšoties, kā viņu dziedināt. Baidās, ka tik nemirtu,
kaut gan, ja mirtu, mantotu viņa bagātību, tad ietu dzīvot pilsētā,
kur viņu visi sauktu par Madam Birkahn, un neviens neŠimpētu par

10
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Tetereni. Burkšis iemigušo Eichenthalu apvārdo, appušļā un aiziet.

Pēc tam pienāk Teterītis. Teterene ari nometas „pašlumerēt" un, ap-

snaudusies, vēl pa miegam runā ~samta kleita, ķipaža, Madam Bir-

kān." Eichenthals pamodies prasa ūdeni un vēlas vēl jele vienu reizi

redzēt viņas ~siržaino" vaigu un jele sapnī dzirdēt viņas ~medaiņo"
balsi, un šī vēlēšanās tūliņ piepildās. Gustiņa ienāk un saka ~Labdien",
un Eichenthalam šī balss skan kā muziķa. Bet gfūti nākas šiem abiem

mīlestībā sirgstošiem jauniešiem saprasties. Gustiņa nolūdzas par savu

vakardienas skarbo valodu, bet Eichenthals atbild ar viņas pašas izteikto

frāzi: „Jaunkundze, jūs esat slima — steidzaties pie kāda ārsta, bet

iepriekš nodzer.aties kādū labu malku — nu, jūs gan ziniet, no kā!" —

Gūstiņa raud un saka, ka bēgšot projām,>. tāļu pasaulē. . . Bet nu Eichen-

thals teic: „Jaunkundze! jums ceļš apakš kājām: — man ar tāpat. . .
Ko domājiet, cienījamā jaunkundze, vai mēs abi divi nevarētu tapt

par ceļa biedriem?., un uz visiem laikiem?./'

Derību abi apstiprina ar Rutes vārdiem: „Tavs Dievs ir mans

Dievs! Kur tu iesi, tur iešu tev' Līdz; kur tu reiz mirsi, tur arī es gribu

aprakts tapt! .." Pienāk Teterītis, lielos brīnumos redzēdams, ka „slim-
nieciņš Jānītis" tik piepēži atkal ir sveiks un vesels. Ticis skaidrībā

par notikušo, dod savu svētību, priekā raudādams, un modina apsnau-
dušos „mužiņu". Teterene, zināms, nu ļoti pukojas, iesākot savā kārklu

vāciešu žargonā: ~bei Gott! jūs esiet traki", bet vēlāk brēc raudādama

skaidri latviski: „Janka, Janka! kā tu to Dievam reiz atbildēsi?!" Pa

tam ieronās Brencis, Lībītis, vēlāk Burkšis un Kātiņa. Brenči atbraukuši,
kā teikts, ar divi zirgi un Cēsīs kaltiem vāģiem: kad brūtīte izraudzījusi

ne Llbīti, bet Eichenthalu, tad tēvs sakās, likšot atkal ritu pat divi

zirgi priekšā un braukšot pie Dunduru Esteres, kas šos saņemšot ~ar

abi roki, jā!" Llbīts grib vai mirt žēlumā un tēvs to tik ar pūlēm
dabūn projām .

Burkšis dabttn no Eichenthala naudu par savu sūru, grūtu apvārdošanas
'pūliņu un aizskrien gūt jaunu peļņu, iznēsājot pa kaimiņiem jauno ziņu

par Teteja Gustes precībām. Pēc abu Brenču iziešanas, ienāk Kaimiņiete
ar vairākiem puišiem un meitām, augstas laimes jaunajam pājam uz-

dziedādami. Nu arī Teterenei nekas cits vairs neatliek, kā pārvērsties
par mīļu pamāti, un viņa atrod, ka precības Jikai viņas nopelns: ~kas
Gustai dotu tādu viru, kādu nu viņa dabū, ja man nebūtu tāds brālis;

Gustiņ, manu cālīt!" Gustiņa ar pamāti apkampjas un Teterītis no

prieka ir „kā sajucis". Luga beidzās visiem dziedot: ~Augsta laime

mums!"

No jaundarinatiem vārdiem lietoti kučiera vieta
— grožnieks un

smukums vietā — g'ižs.

Laiku ziedi 12).

jeb Zeltezerpilskungi un Zeltezerieši.

Orīģināl skatu-luga piecos cēlienos. Marijas Pēkšēn sacerēta 13).

Pārrakstīta divos eksemplāros. Atstāstījums pec cenzēta eksemplāra.
Otram uzrakstīts šāds veltījums:

Mana vectēva Jāņa Reniķa, Valtenberģu-Mazsalacas Kaln-blāķu mājas

nelaiķa saimnieka, un mana tēva: Teņa Reniķa-Pēkšēna, Valtenberģu-
Mazsalacas Kalnmačus mājas, nelaiķa saimnieka piemiņai.

12) Vēlākā redakcijā tituls: Mūsu barons.
1S) 12. septembrī 1896. g. Pēterpilī cenzēta un atpakaļsūtīta ar pie-

zīmi: „K/b npH3HaHO Hey/i,o6'HbiM'b".
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Personas.

Volfgangs, barons f. Abelhauzens, Zeltezer-pils īpašnieks.
Irmgarde, baroniene f. Abelhauzen, viņa kundze.

Haralds, barons f. Abelhauzens \ •
Vinibalds, barons f. Abelhauzens / vnju aell>

Ludmilla, baroniene f. Abelhauzen, viņa kundze.

Vinlts, viņu dēls, 3 gadus vecs.

JLejciems, saimnieks, Zelt-ezer valsts vecākais.

Lejciemene, viņa sieva.

Juljete, viņu meita.

Ozols, saimnieks.

Ozoliene, viņa sieva.

Alvīna, viņu meita.

Zeltiņš ļ
Vidauts > saimnieki.

Apslts ļ
Ozolciemu Ringolds, kuģinieks.
Mirdzejs, koja diriģents.
Lielodiņš, skrlvers.

Paulīna, ViniŠa bonne, Juljetes draudzene.

Tikums ļ
Zemīts J> f. Abelhauzenu baronu sulaiņi.
Mazupnieks J
Auzāzlts, kāds zēns.

Skābene )
,•
.

Gušņene / vājinieces.

Pavuliņš ļ
Matisiņš \

,-
•

i
•

Pumburnieks vaļinieki.

Atkals

Ļaudis, dziedātāji, dziedātajās, Lejciemu saime, deputacijas locekļi,
Diev-vārdnieki, bērinieki, muzikanti, kareivji.

Pirmais un trešais cēliens, ceturtā cēliena otra daļa un piektais cē-

liens notiek Zeltezerpils mežmalā; otrs
— Zeltezerpilī un ceturtā cēliena

pirmā daļa Zeltezermalā.

Pirmais cēliens.

Klajums meža vidu, pie neliela kalniņa, ar dibenā redzamu Zeltezer-

pili kreisajā un Zeltezeru labajā pusē. Tur siena laikā agri no rīta

sapulcējušies no pagasta vecākā pavēstīti daudz ļaudis, ari dziedātāji
un dziedātājas, it kā uz kādām sevišķām svinībām uzposušies, bet ne-

viens nezina, kas īsti būs, jo pagasta vecākais pats vēl nav ieradies!.

Pakalnā, augstākā kokā, norīkots uzkāpis zēns Auzāzītis kā vakt-

nieks, kas var paziņot, līdz redz kādu nākam vai braucam. Ļaudis sa-

runājas, ka pašā siena laikā jāstāv dīkā, nepatīkamā nezināšanā gaidot,
Jo visi atnākuši, lielā steigā pavēstīti. Ozoliene rāda savai meitai

Alvīnei, lai skatoties uz citām ciema meitām, kuras ģērbušās tautas

apģērbos un saka:
„
Visām glumi pīti matiņi, visām galvā vaiņagi —

visas gližākas l4) par tevi, redz." Ozoliene saka vēl meitai, ka viņa
ar saviem izcirtotiem, uzskrūvētiem matiem un savu stūrainu, ļipainu
un plorainu apģērbu neizskatoties nemazkā pašu ļaužu bērns, bet kā

no svešuma „,atsprucis".
Vaļenieces, Skābene un Gušņene, kas ziņkārībā atskrējušas,

savstarpīgi gan strīdas, gan atkal saprotas; kora vadons Mirdzejs

14) Gližs, — gliža, jaundarinats vārds, nozīme skaists, daiļš, glīts.

10*
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sarunājas ar dažiem saimniekiem, līdz zēns Auzāzīts kliedz žiņodams,
ka redz kādus braucējus. Ļaudis virzas uz kalniņu saņemt atbraucēju pa-

gasta vecāko. Ozols: ~Kā tad! Lejciems brauc ar visu savu mājas
saimi/*

Vidauts: ~Un ~dziesmu grāmata''''- lD ) — ak tavu brīnumu! —

viņa pati arī šķiet pirmos ratos sēžam/

Zeltiņš: ~Viņa reti kad iet no mājas laukā."

Aps īts: ~Vieni rati kā mantām, kā ar kādām lietām pilni."
Sapulcējušies visi sirsnīgi saņem atbraukušo pagasta vecāko, sauk-

dami: ~Sveiks, Lejciemu tēvs! Sveiks!"

Ozolu Alvīna, apsveicinādamās ar Lejciema Juljetu, redz, ka tā arī

tautas apģērbā tērpusies: nu neko darīt — Alvīnai jābrauc uz māju pār-

ģērbties ari tautas apģērbā. Atbraukušais pagasta vecākais atvaino-

jas, ka nokavējies (bet ir vēl ļoti\ agrs laiks — pulkstens tikai 4 rītā) —

un saka, ka ziņojis visus kopā tāpēc, ka šī diena esot no visai liela svara:

~no viņas atkarāsies mūsu nākošā labklāšana daudzējādā ziņā." Tā kā

viņš vēl tūliņ visu nepaskaidro, tad klātesošie arī nesaprot, kas nu bus.

Skāb en c: ~Pag, paprasīšu puikam! Auzāzīt, tu ar laikam ne-

nieka nesaproti, kas te patlaban teikts un runāts, ko?" —

Auzāzīts: ~Cik tā Skābene dumja!" (Uz Gušņeni:) ~Tā notiek

visās sapulcēs, saiešanās: tā notiek ir pat baznīcā: — papriekšu ērģel-
nieks pūš un spēlē vien, un neviens pats īsti nezin, kas tas ir. Bet tik-

līdz kā viņš laiž īstai meldijai plīst vaļā — na! uz vienu un to pašu
rāvienu visi baznīcnieki kā pamostas un rauj tūliņ kā ar vienu muti

ērģelniekam līdz! nu, vai tā nav?!"

Nu Lejciems runā par veco baronu Abelhauzenu, kurš pret saviem

Zeltezeniešiem izturējies allažiņ labvēlīgi, tēvišķi un tāļāk atkal par vi-

ņiem pašiem — pagasta ļaudim, pieminēdams, ka dažos Vidzemes ap-

vidos notikusi kauna un grēka darbil6), bet viņš ticot, ka starp Zelt-

ezeriešiem neesot tādu radījumu, kas piekto jeb septīto bausli jebkad
•varētu pārkāpt, jeb savu roku uz ugunsgrēku pacelt. Jānožēlojot tik ar

noskumšanu, ka priekšnieku galvās radušās domas, ka arī Zeltezeriešus

bez stingras, asas pārvaldības laika-straume paraušot uz nebēdnieku, uz

ļaundaru ceļiem; bet viņš arī dabūjis zināt, ka nākošais pārvaldnieks un

reizā arī nākošais sargs un glābējs līdz ar savu augsto kundzi un mazo

dēlu no lekškrievijas ceļodami ieradīšoties šodien Zeltezerpilī, un tas esot

— majors Vinibalds, barons fon Althauzens. To dzirdot visi ļoti prie-
cājas, jo pazīst baronu Vinibaldu, no viņa jaunības dienām kā apdāvinātu
ar gaišu prātu, siltu sirdi un dziļu' dvēseli, un kaut gan viņš jau ilgākus
gadus pavadījis Krievijā un nu no tēva saukts atgriežas par savas dzim-
tas, mantas un goda aizsargu, pagasta ļaudis viņā redz arī savu glābēju...
Tādēļ Lejciems paziņojis tik steidzīgi pagasta ļaudis uz šo laukumu,
kur baronam jābrauc garām, lai še celtu goda vārtus, to apsveiktu un

saņemtu ar puķēm un sāl' un maizi pie apklāta galda. Nu visi rīkojas
ar steigu, celdami goda vārtus, un meitas' ar galdu klāšanu, zaļumiem un

puķu pušķiem. Mirdzejs rīko dziedātājus un Auzāzīts uzkāpj atkal koka
galotnē, lūkoties, kad barons brauks. Lejciemene atvedusi baltmaizi
un visādus citus ēdienus un ~uzkožamos", kas tiek salikti uz galda: arī

2 pudeles šampanieša, kas bijušas agrāk slimības gadījumā iegādātas.
Visiem ēdieniem lietots kopīgs nosaukums ~ēdmaņi" un daudzējādā jau-
kuma vai skaistuma nozīmē jaundarinātais nosaukums ~gližs". Piem.:
Ozoliene saka uz Lejciemeni, kura patlaban baltmaizi iz kurvja iz-

ņem: ~Kas jums par g 1 i ž i c m augstiem raušiem!Prieks ko noskatīt!"...
Gližs ka zelts! ak tu dieniņ!"... Viens ēdmanis gližaks par otru!"

..Dziesmu grāmata" — pagasta vecākā kundzes palama, jo viņa
runājot allaž cite kādas garīgas dziesmas.

16) Zīmējas uz tanī laikā notikušām dažu muižnieku šķūņu un citu
ēku dedzināšanām.
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Alvīna (tautas apģērbā, nāk no labās puses): ~Cik man karsti!

Tā steidzos, bīdamās, ka nepalieku vēlu. Nu, Juljet! vai nu būsi ar

manu apģērbu mierā?*"'

Juljete: ~Ļoti! Māmiņ, paskaties, cik Alvīna gliža!"
Lejci cm ene (uz Ozolieni): ~Tava Alvīna, tā gližākā par citām

meitām !"

Ozols: ~Tā nu tā! meičas, labi ka jau nākat! Un cik jums gliži

kupli vaiņagi un ozolzari, kā izlasīti!"

Vispārīgi nenozīmīgas sarunas klātesošo starpā. Auzāzīts ziņo, ka

redzams jātnieks tuvojoties uz zirga, kujš esot raibs kā dzenis. Uznāk

atjājušais skrīvers Lielodiņš, kujš izturas ļoti nicinoši pret visiem un

pūlas kur varēdams klātesošos apsmiet un zobot. Visi savstarpīgi no-

runājas viņa runām nepiegriezt vērības, bet vēlāk viņam ~dot ar augļiem".
Lielodiņš uz Lejciemeni: ~Bībelniec! ak nē, nē, — Pātarniec! grā-
matniec! (tā neatbild; ļoti laipni) ~Dziesmu grāmatiņ — jūs nesat visas

dziesmu un Diev-vārd ābeces sev smadzenēs... Nelietis būdams, ne-

kāroju sev no jūsu salasām ne smakas, bet toties bērsiet viņas vairāk

manam draugam, manam raibam zirgam... Jā, vai jā? viņš tāds gližs
kustonīts. Šaujiet tad nu vaļā! Lejciemene noskaita gan kādu pantu no

garīgām dziesmām, bet Lielodiņš tikai smejas. Nu deklamē Ozols, Mir-

dzējs, Zeltiņš un citi vīrieši:

~Ak vai, ak vai tam cilvēkam,
Kas ļaunus ceļus gājis;
Vai Dieva vārda smējējam,
Kas lieku mantu krājis.
Tas Dieva priekšā nepaliks,
Bet ies no viņa kails un pliks
Pie visiem velliem ellē.*"'

Šis pants Lielodiņam tacu ķeras, un tas ātri aiziet, par ko visi

priecīgi, kaut gan baidās no viņa atriebības. Uz Mirdzēja vaicājumu, kur

īsti tas Lielodiņš cēlies, Ozols paskaidro, ka Lieiodiņa māte dzīvojusi un

mirusi Zeltezerpilī, bet viņa tēvs nezināms; vecais barons esot tā krust-

tēvs un par viņu rūpējoties vēl tagad. Pa tam Lejciems pieved nupat
sastaptus un salīgtus muzikantus un nostāda pie uzceltiem goda vārtiem.

Vēl visi sarunājas, ka pilī dzīvo vecais un jaunais barons, tad izšķiršanas

dēļ saukšot uz priekšu sagaidāmo baronu Vinibaldu ~mūsu barons". Auz-

āzīts paziņo, ka gaidāmie brauc, un visos uztraukums... Muzikanti spēlē
Mendelsona ~Šī ir tā Kunga dien". Alvīna un Juljeta nostājas pie goda
vārtiem katra savā pusē ar puķu kurvīšiem un kaisa puķes. Uznāk ba-

rons, baroniete un viņu dēliņš.
Vinibalds: ~Labdien, mani zeltezerieši, zeltezerietes! Labdien vis-

apkārt!*"'
Ludmilla (uz Vinibaldu, paklusu): ~Ko tu sak? visapkārt? ~Ko

tas ir? vai man ar tā būs vajag saka?"

Viniba lds: ~Nē, sveicini tik!"

Ludm ill a: ~Labdēn, labdēn!"

Lejciemenei barons saka, komplimentu, ka esot jaunāka tapusi, uz ko
tā atbild, ka tas no liela prieka par barona ierašanos, un lūdz augstos
kungus pie galda. Tie labprāt nosēžas, un barons saka, ka esot arī ēst

gribējies. Dziedātāji dzied Baumaņu Kārļa komponētu Lapas Mārtiņa
~Ak tēvija, tu dārgā, svētā*"' un pēc nodziedāšanas Lejciems apsveic ga-

jakā runā pārbraukušos kungus un uzsauc tiem ~augstas laimes!" Pēc

tam muzīka spēlē dažus gabalus no operas ~Dzīvība priekš cara". Vecais

sulainis Tikums, kas līdzi bijis Krievijā, sarunājas ar saimniekiem kā
veciem paziņām, — stāsta, ka viņiem caur laikrakstu ziņām esot slikta
slava svešumā: Vidzemē krāpjot, zogot, dedzinot. Par šādu valodu visi

brīnās. Baroniete arī runā ar baronu tamlīdzīgi un sāk jau no saviem
zemniekiem labi domāt: ~Kā nu grib un var nelab cilvēk tādu smuka,
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jauks un labs darbs padar, ko še ir? Tavu tēvs tevim sauc šurp nāk par

valdnieks un soģis priekš to blēžim: un mēs ar nāk šurp — — nāk

aber ar bēdu un bailes: — aber to bēdu un bailes pāriet augstam priekā!
Jo ezerieš sagaid un saņem mūs kā savu brālis: — kā visu labākam

draugs/ Tik labi barons kā baroniete savstarpīgi noņemas pūlēties iz-

nīdēt visus pārpratumus un neuzticību, nelabvēlību kungu un zemnieka

starpā. Barons īsā uzrunā apsola zemniekiem būt draugs un biedris un

kopā nest priekus un bēdas... (Zemnieki sauc: Urrā! Urrā!) Lejciemene
ar meitām. pieliek baronu ekipāžā raušus un sierus, līdzdodami par sāls-

maizi, bet zemnieki baronu, baronieti un mazo dēliņu nosēdina

uz apklātiem sēdekļiem un aiznes nēšus uz pili. Muzīka spēlē ~Šuberta
maršu".

Otrs cēliens.

Zeltezer lielkungu pilī. Sulaiņi savstarpīgi kaitinājas: Mazupnieks no-

sauc veco Tikumu par ~Cerberuš", par ko tas skaistas; pēc tam Zemīts

un Mazupnieks sarunājas, līdz uznāk vecais barons Volfgangs, avīzi rokā.

Sulaiņi nozūd: barons avīzē skatīdamies runā, ka cita vairs neziņo, kā

tik par zādzībām, ugunsgrēkiem, slepkavībām... „Donnerwetter noch mal

eins!... Vinibalds palik dienu no dienas un visādu ziņā neredzigāk, ne-

dzirdigāk, jā! Aber, ach! kā es sacij? manam Vinibalds... (smej rūgti)
hahaha! viņš jau sen, sen! mans vairākām' nav! Viņš ir to zeltezeriešu...

Es viņ saucu par pārvaldnieks pilī un valstī... aber viņ nāk un palik
še par: — Bauern-baron... par Bauernbruder, jā! Un nu, vai to zem-

nieks pie viņ, vai viņš pie to zemnieks... (lerauga Tikumu) ~Tikum!
na, ko tu tur stāv? ko tev vajag?fl

Tikums: ~Cienīgs barona kungs! es gaidu no mūsu barona kunga
pavēlēm —"

Barons Volfg. (sit kāju pret grīdu), ~Cum nelabais! kas par

~mūsu barona kungs*"'? To vārds manim nepatīk, riebjas —!! to vārds:

mūsu barons, manim vai traku padarīs... jā! saproti tu to —!
Vecais barons sirdās uz Tikumu par zeltezeriešiem un sadzird no

senču zāles (Ahnensaal) troksni — smiešanos un glāžu šķindēšanu; viņš
nesaprot, caur ko tur tas troksnis ceļas, jo domā, ka tur nav neviena

cilvēka iekšā, bet tikai senču ģīmetnes gar sienām. Tikums zina, ka

tur barons Vinibalds pieņem zemnieku deputāciju un saka, ka tur tagad
nav brīv ieiet, bet uz vecā barona uzstāšanos atver durvis. Preti nāk

Vinibalds, Ludmilla, dēls Vinīts un zemnieki Lejciems, Ozols, Zeltiņš.
Vecais barons atkrīt lēnkrēslā, zemnieki atvadās, bet pirms aiziešanas

Vinibalds atgādina, lai nepiemirst, ka trešdien sēde zemkopības biedrībā.

Deputācija atvadās: „Ar Dievu, mūsu barona kungs!*"'
Vinibalds: ~Tikum! uzkop senču zāli/

Vinīts (uz Volfgangu): ~Vectēv, kāpēc nenāci pie mums senču zālē

mēs tur dzērām vīnu un daudz runājām. Kāpēc tu nerunā — un kāpēc
tev viens vaigs itin sarkans, otrs itin bāls, ko?"

Vecais barons uz Vinibalda un Ludmillas mīļas uzrunas atbild ar lielu

rūgtumu: ~Teicu jau, ka te nu jums nekādu tēvs vairākām nav... To

te (sit roku uz krūtim) ir tikai vienu veca vīrs, kas nupat stāvēs kā pie
bezdibeņu mala un nezin, vai to te istab, vai to te krēsla, kur viņš

sēd, viņam pašam krēsli vairākām ir..."

lenāk baroniete Irmgarde un atron, ka istabā slikts gaiss — ~ož
kā pēc lauku un tīrums, pļavas un mežs, it kā kādu zemnieks cauri

gāja/ Pavēl sulainim, lai izspricē ar ~Karmelitergeist*~ jeb labāk ar

„Koniferenduft". Nu viņa apvaicājas, ko Vinibalds šodien dara. un kad

viņš starp citu runā par kādu apspriešanos valsts mājā, ar zemniekiem,

vecā kundze paliek kā ārprātā un vecajam baronam lai labi ap-

skata, vaj tas jel maz ir viņu dēls: tas tak bijis līdzi kautiņa pie Pļevnas,

varbūt tur kritis, un šis te atbraukušais tik tam līdzīgs kads pārģērbies
zemnieks, viltnieks. Vecais barons saka, lai tad apskata labi Vinibalda
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ausis, jo tam esot viena auss mazāka, otra lielāka. Kad klusam apskatī-
jusi, māte redz, ka patiesi ausis tādas ir, viņa loti priecīga apkampj
Vinibaldu, saukdami: „Gott sei, Gott sei Dank! Vinibalds ir» gan mūsu

pašu Vinibalds/'

Vinibalds nu stāsta vecākiem, ka pie viņa bijušie zemnieki viņus
visus lūguši nākt ūz labdarības biedrības koncertu tanī pat vietā, kur

viņu aizpērn atbraucot. tik svinīgi saņēmuši. Irmgarde teic, ka nu jau
citu neko nedzird, kā tikai ~koncert un deja, un deja un koncert", un

atsakās iet; vecais barons prasa: ~kas nu visa to biedrib tādu gan ir?"

uz ko Vinibalds atbild, ka biedrības esot ~šo laiku ziedi". Irmgarde
ar mazo baronu apsola dot zemniekiem veselu vērsi, pat divus, baltmaizi

un dzērienus, bet grib, lai Vinibalds to izrīkojumu neapmeklētu — viņu
tur pataisīšot aukstu. Irmgarde saka, ka viņiem arī esot ļoti

jānopūlas: ~Vai to mums nav nopulešan, ka mums uz Vinibalds griba:
— arī savu starpā runāt būs pa ~zeltezeriski" to ļaužiem labad, lai

viņiem esam pilnig uzticib uz mums, ka mēs runa viņiem va10d..."
Bet nu lai Vinibalds apsolās neiet izrīkojumu.

Kad Vinibalds un Ludmilla atrod šādas domas aplamas, vecais barons

saka, ka esot tak viņiem jau tik daudz ļauna noticis — nodedzināta

salmu kaudze, alejā koki apkapāti un labākais' jakts sunīts noģiftēts, bet

Vinibalds nepielaiž, ka tas viss tīši nodarīts, — tie esot nelaimīgi at-

gadījumi.
Nu vecais barons uztraukts saka, ka viņu, labākajam zirgam aste no-

griezta, un tas tak tīšs darbs, bet Vinibalds piezīmē, ka to gan darījis

kāds, kas tepat muižā dzīvo, bet ne valsts cilvēks. Vecais barons saka,

lai netur aizdomās viņam uzticamo zināmo cilvēku. Irmgardei viņš saka,

ka iešot gan abi ar Haraldu uz to izrīkojumu klusām visu noskatīt un

nolūkot, ko tur dara Vinibalds un zemnieki.

Tanī brīdī dzird kliedzam, un logos atspīd uguns — redzams, ka ir

ugunsgrēks. Vinibalds mierina, ka tikai šķūnis degot. Irmgarde paģībst
un vēlāk atmostas. Vinibalds paziņo, ka uguns apdzēsta 1 un ļaudis ener-

ģiski piedalījušies pie dzēšanas. Vecais barons tomēr baidās pat pie

loga iet, ~vienu ~knauks", un es pagalam../ 4
"

lenāk Lielodiņš: esot

nācis apvaicāties par rītdienas darbiem. Vecais barons saka viņam ka

savam uzticamam, ka tagad svarīgākais darbs rūpēties, ka paliek galva
uz pleciem un lai Lielodiņš, kā agrāk, pienes ziņas par zemnieku lietām,

jo viņam neesot miera, kamēr viņa vecākais dēls ~ne ir vēl no to zelt-

ezeriešu drudzis glužam kurirt..." Lielodiņš esot tik dzirdējis, ka reizām

divi sievieši patriecas klajā laukā, un barons domā, ka arī tādas valodas

der par pierādījumu, tik lai runātājas sauc uz pili; ja nenāk brīvprātīgi
~ņemt cieti un atvest". Lielodiņam tas pa prātam Paulīnas pēc:

~caur to dabūšu viņu varbūt atkal uz savu pusi"...
Pēc Lielodiņa aiziešanas barons nožēlo savu izrunāšanu: ~To Liel-

odiņš daudz reiz tik asa un ātra... un to sievieš arvienam tādu notrūcīg
un nobailīg — na jā! viņi visa jau no dabas glužam otrād cilvēk nekā

mēs vīriets: viņa kā augstāk, skaidrāk un kā — gaišāk par mums... jā!
Un es lik divi sieviets ņemt cieti../

4

" Viņš nožēlo un paliek pārdomās.
lenāk jaunākais dēls Haralds — dabas pētnieks: botāniķis, mineralogs,
ar bisi uz pleca un dažādām ar saknēm izrautām lauku puķēm rokā.

Viņš rāda tēvam un priecājas par kādu reti atronamu puķi, kurai smalkas

tēraudsirmas lapas, allaž pa deviņām kopā — to viņš nūle kā atradis.

Tēvs izsaucas: ~Mein Sohn Harald!", uz ko Haralds atgādina, ka jā-
runā pa zeltezeriski, citādi viņi abi kritīšot sodā. Haralds nav nemaz

nobažījies, kad tēvs stāsta par bijušo ugunsgrēku, kur tas redzējis kādu

liela auguma vīrieti ar bisi rokā, na kūja ļoti nobijies. Haralds smejas,
ka vecais pelavu šķūnis nosvilis —

tādus varot vai desmit jaunus uzcelt.

Kad vecais barons vēl stāsta, kā viņš bēdzis no tā lielā vīra ar bisi,
Haralds nomana, ka tēvs viņu tumsā nav pazinis, jo viņš pats bijis tas

lielais vīrs. Pienāk Vinibalds, Irmgarde, Ludmilla un sulaiņi. Haralds
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smīnēdams runā par bijušo ugunsgrēciņu,un veltām, iedomātām bailēm,
caur ko pat tēvs savu dēlu nav pazinis.

Volfgangs (nepatīkami pārsteigts): ~Harald! lai paliek! lai to

runa šoreiz vēl paliek labākam nenorunāts — ja."

Trešais cēliens.

Skatuve kā pirmā cēlienā — meža klajumā; vidū pamazs ozoliņš,
pie tā sēdeklis.

Vaļenieki Matīsiņš un Pāvuliņš, abi ļoti noplīsušās drēbēs ieradušies,
Lielodiņa ziņoti, uz kādu vēl nezināmu ~padarīšanu" un ir par to ne-

mierīgi. Pienāk Bumburnieks un gaida vēl Atkalu. Bumburnieks ļoti
izbadojies: prasa, vai nav kādam garoziņa, bet nav nevienam ne kumosa.

Pienāk Atkals un tam rokā maizes kuiīte — atradis uz ceļa — izkritusi

kādam miegainam ceļa vīram. Ceļa somiņā kliņģeri un kādas grāmatas:
kliņģefus izdala un apēd un Pāvuliņš, grāmatu paņēmis, lasa iedziedā-

damies: ~Stāsti manim, Daugaviņa" pirmo pantu un dažus teikumus vā-

ciski. Patlaban dzirdama no baznīcas zvanīšana uz dievkalpošanu. No

meža dzird skaņu, gafu svilpošanu —
tas Lielodiņa signāls. Lielodiņš

uznāk, nosēžas uz sēdekļa pie ozoliņa, izņem naudas kuli un iz tās

vairākus papīra naudas gabalus, kuru starpā viens simtrubļu papīrs. Brīdi

visi noskatās un nobrīnās par Lielodiņa bagātību, tad iet tam klāt, teik-

dama ~labrīt!" Lielodiņš vaicā Bumburniekam, vai citi vaļinieki jau zin,
kas būs darāms, uz ko Bumburnieks atbild, ka esot jau mežā visu iz-

skaidrojis. Lielodiņš nu saka, lai ejot visi mežā, bet ne tālu: te at-

nākšot divi cilvēki un lai viņi noklausoties visu, ko tie divi runāšot,
ka varot visu liecināt, bet kad viņš1 svilpšot, tad lai steigšus nākot. Visi

ieiet mežā.

Uznāk Juljete un Pauiīna, apkampjas, sabučojas un sāk runāties. Pau-

iīna stāsta, ka no tā vakara, kad pelavu šķūnis nodedzis, vecie baroni

dzīvojot vienās bailēs un rīkojoties kā bez galvas. Abas atsēstas pie

~mūsu barona stādītā ozoīiņa" un sarunājas par gaidāmiem svētkiem —

izrīkojumu. Pa zemes ceļu iet gaļf'm baznīcēni — dievvārdnieki: vīrieši,

sievieši, bērni. Juljeta stāsta Paulīnai, kā lielu notikumu, kad viņas iz-

redzētais, Ozolciemu Ringolds, pārnācis zeltezeriešos un bijis viņu mājās
— bijis ļoti jauki, bet vēlāk māte viņu ļoti rājusi tādēļ, ka viņa uz

Ringoldu par daudz skatījusies.
Pauiīna rāda atkal Juljetai sava izredzētā, Apenieku Viktora, ģīmetni.

Uz Juljetas iebildumu, ka viņa agrāk labprāt ieredzējusi Lielodiņu, atbild

Pauiīna, ka esot to galīgi atraidījusi. Atskan svilpiens, un iznāk no

meža Lielodiņš no vienas, un vaļinieki no otras puses. Lielodiņš pa-

skaidro, ka dēļ viņu abu triekšanas par pils kungiem tām jānāk tūliņ
uz pili, un kad jaunavas to labprāt negrib, tad liek vaļiniekiem tās sa-

ņemt. Baznīcēnus, kas taisās meitas atsvabināt, Lielodiņš aizbaida, iz-

šaudams revolveru. Tanī brīdī pienāk barons Vinibalds un, izklausījis šo

lietu, atsvabina jaunavas, bet Lielodiņu pašu liek ņemt cieti un vaļe-
niekiem vest uz pili, kaut gan tas- saka, ka esot rīkojies pēc vecā barona

pavēlēm. Klātesošie Diev-vārdnieki sauc: ~Urrā! Urrā! Lai dzīvo i'gi ze't-

ezeriešu barons/ Lielodiņš atgrūž savus vedējus un iebēg mežā. Skā-

bene un Gušņene nosaka, ka no baznīcā iešanas vairs nekas neiznāks,
jo jāsteidzas ar jaunām ziņām uz Le]ciemiem, bet Auzāzīts saka, ka tās

šim priekšā netikšot.

Ceturtais cēliens.

I. Meža pļava krūmaina meža vidū, vienā pusē siena šķūnis; dibenā

Zeltezers — attālumā Zeltezerpils un koku starpā baznīca.

Lielodiņš pelēkā mētelī, ar jostu ap vidu, galvā melna platmale,
sēž krūmmalā pie liela akmeņa. Lielodiņš rūgtuma pilns runā par savu
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likteni, ka viņam vientuļam bijis jādzīvo un jācieš mātes dēļ, kuru nav

nekad redzējis, un sava tēva vārdu nedrīkstot ne minēt1'); un nu pasaule
viņa māja un debess — pajumts... Viņam birst asaras, bet par to tam

kauns, un viņš apņemas būt cietāks nekā dzelzs. Dzirdēdams cilvēku

balsis, viņš iesteidzas mežā. Uznāk visi četri zināmie vaļinieki, nesdami

garas kārtis karogiem uz sarīkojamo svētku laukumu, pārrunādami pa-

gājušo notikumu ar Lielodiņu. Kad vaļenieki aizgājuši, uznāk atkal Liel-

odiņš un runā draudoši pret visiem gaidāmo svētku dalībniekiem: viņš
izrīkošot svētkiem rožu sarkanus plīvurus nošā siena šķūņa, kā arī no

citu jumtiem, un rotaļājas, uzraudams sērkociņus.
Gušņene un Skābene nāk nezdamas garas brūklenāju un staipekņu

savītas vaiņagu virknes un ir it piekusušas; atpūšoties sarunājas, cik

lieliski rīkojoties uz barona svētkiem pilī pavāri cepdami un vārīdami

un pagasta saimu mātes Jāņu sierus siedamas; būšot arī raibi uguņi un

ragu pūtēji, bet kad tik nenotiekot, tā kā rakstos sacīts: ~Ēde, dzēre;
danci sāce, Kamēr ūdens plūdi nāce". Gušņene par šādu valodu aprāj
Skābeni; aizskrien abas steigšus, jo daudzinot, ka pie šķūņa rādoties

spoki. Uznāk atkal Lielodiņš: ņem no kabatām savus ieročus — re-

volveri un dunci un priecājas gar tiem; uzkož maizi ar desu un iedzer

šņabi: noskalo rūgtas atmiņas par bijušo sirds lapiņu —
Paulīnu — to

čūsku, tad apskata vēl iz kabatas ņemdams kādu nāvīgu zāļu pudeli, ar

kufas saturu mielošot izdevīgā brīdī pilskungu sarainos un ragainos četr-

kājus. Troksni dzirdēdams ieskrien atkal mežā, iesaukdamies kā allaž:

„Sasper velns to zaļo krūzi!" Uznāk vecais barons un Haralds atkal

ar bisi uz pleca un puķēm rokā. Vecais barons nožēlo, ka Lielodiņam
nodarīta netaisnība, jo Vinibalds gribējis, lai to padzen. Apskata no tā-

lienes pils jauko izskatu, bet žēlojas, ka to vairs nevar saukt par savu

pili, jo zemnieki pastāvīgi tur staigā paceltām galvām. Apskata šķūni,
kam durvis vaļā, un saka, ka visur redz trūkstam ~manu laba saimniek,
manu Lielodiņ". Lielodiņš no mežmalas noraugās draudoši uz abiem

baroniem. Tie ieiet abi otrā pusē mežā. Uznāk Pauiīna, Juljeta un

mazais Vinīts. Juljeta viesojusies pie Paulīnas piiī 2 nedēļas un nu iet

uz Lejciemiem, bet vakarā grib būt abas atkal izrīkojumā; pirms grib
plūkt ezerā rozes, un *ad pārbraukt ar laivu pār ezeru taisni uz Lej-
ciemiem. Rokā Juljetai nastiņa, kur no baronietes iedoti ciema kukuļi:
abas no tiem grib iebaudīt un ieiet līdz ar Vinīti šķUnī apsēsties, kaut gan

baidās no šā izdaudzinātā spoku mitekļa. Lielodiņš ierauga visus ieejam
šķūni — pielien slepen pie šķūņa un aizsit un aiztaisa šķUņa durvis cieti.

Viņš ir varen llgsmis par šo ķērienu:, viņa varā tagad lieiākā ienaidnieka

Vinibalda augstākā manta, viņa ~dzīvais zelts4"'
— mazais Vinītis un vēi

divas vīzdegunes klāt par piedevām. Labu brīdi viņš priecājas par ķērienu
un dzird, ka ieslodzītie Dievu lūdz, tad sanes un krauj pie šķūņa sausus

zarus, rauj zēvelkociņus un grib šķūni aizdedzināt, bet kad uguns tik

drīzi neiedegas, viņš grib vēl pirms iedzert malku degvīna — uzstājas
uz lielā akmeņa un ņem no pudeles labu malku, bet norijis nosviež pudeli,
kliegdams zemē, jo ir pārskatīdamies ātrumā iedzēris ģifti. Viņš kliedz,
ka iekšas degot — ~Dieviņ, esi žēlīgs" — njkrīt no akmeņa krūmos un

mirst.

11. Zeltezerpils mežmalā zaļumu svētkos. Pie apklātiem galdiem ļau-
dis gan sēdēdami, gan stāvēdami dzer alu- Dibenā paaugsta dēļu grīda.
Muzīka spēlē Šancberga franksēzes ~Auf Schwi.ngender Freude" pēdīgo
.jtūri": jaunieši dejo. Lejciems un Leiciemene bažīgi, jo barona kundze

nav jautra, nav arī atnākušas vēl Juljeta ar Paulīnu un Vinītis. Abi

baidās, vai tik Juljeta viesodamies nav barona kundzi apkaitinājusi, kā

jau nemācīts zemniekbērns. Ozols arī mana, ka baroni nav jautri un

vēlas, lai Mirdzēja koris dziedātu kādu vācu dziesmu —
esot tak tikai

1T) Par Lielodiņu neskaidri noprotams, ka viņš laikam veca barona

un kādas meitas dēls.
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latviešu dziesmas dziedātas. Gušņene un Skābene ziņkārīgas, vai šo-

dien, kur Ozoliene rīkojas pie galda klāšanas, viss būšot tik labi, kā kad

Lejciemene esot tā darītāja. Vinibalds un Ludmilla nāk, kad koris pat-
laban dzied: ~Stili dej See... die Voglein schlafen". Baroniete

raud un Vinibalds to mierina — Vinīts tak būšot Lejciemu gādībā...
Uznāk vecais barons un Haralds ar bisi kā agrāk un norunā, ka ne-

redzot šeit nebūt svētku jautrības. Haralds ierauga kādu daiļu zem-

nieku meitu un grib no tēva zināt dabūt, kā to sauc: nosaukšot pēc
viņas vārda to reto puķi, ko botanizēdams atradis. Vecais barons no-

skārstas un rauj to pie pleca, lai nāk projām,, bet neviļus pieduras pie
bises, un šāviens iet vaļā: vecais barons nokrīt zemē — Haralds ķef
viņu zem paduses, ieskrien mežā. Šāviens ķēris netālu sēdošo Vinibaldu,

ievainots krīt no sēdekļa. Ludmilla vaimanā un kliedz uz sapul-
cējušiem: ~Slepkavas jūs!" Visos liels uztraukums — skrien cits caur

citu slepkavu gūstīt; Ludmilla joprojām apvaino zeltezeriešus par nelie-

šiem, grēkdafiem un slepkavām. Vinibalds: ~Milli... Mi11i..." Lud-

milla joprojām kliedz uz klātesošiem, metas pie Vinibalda ceļos, klieg-
dama: ~Viņš mirst! viņš mirst!"

Klātesošie (lielā izsamisēšanā): ~Viņš mirst, mirst! jā, mirst..."

Piektais cēliens

Zeltezerpils mežmalā. Dzird zvanīšanu; Lejciems, Lejciemene, ļaudis
sēru drēbēs iet pa ceļu. Pēc zvanīšanas muzīka spēlē korāli: ~Kristus
man dzlvībiņa. Lejciems uznāk. Sēd uz soliņa pie barona ozoliņa.

Lejciems: ~Zemei atdod zemes tiesu4"'; runā par visu šo bēdīgo
notikumu. Patlaban bērē veco baronu, kurš atrasts nomiris pils tuvumā;
Vinibalds caur Šāvienu nāvīgi ievainots; jaunais barons Haralds un viņa
sulainis pazuduši; mazais Vinīts, viņa uzraudzītāja Pauiīna un Lejciema

Juljeta laikam noslīkuši Zeltezerā, jo laiva atrasta tukša ezerā peldam,
tikai līķus neatrod. Zeltezerieši, un sevišķi Lejciems, tiek apvainoti,
kā visu šo briesmīgo notikumu cēlāji. Laikam bijis nodomāts Vinīti no-

zagt, jeb noslīcināt, bet nu slīcinātajās pašas līdz ar viņu atradušas galu.
~Šādus melus melšot nu pili, pilsētā, ārvalstīs — rakstot pat avīzes — ak

Kungs un Dievs!"...

Lejciemene vedina vīru uz mājām, bet viņš saka, ka gribot mēģināt
vēlreiz satikt Vinibaldu — ja arī nedabūšot ar viņu runāt, bet gribot
vēl jel redzēt. Tas braukšot šodien projām uz ārzemēm un laikam

gar šo vietu gājām. Lejciemene gan vīru mierina un saka, lai paļaujas
uz Dievu, bet kad iedomā savu Juljetu, — sāk raudāt. Uznāk Vinibalds

un Ludmilla kareivju apsardzībā. Vinibalds grib vēl redzēt šo vietu, kas

viņam mīļa, kaut gan Ludmilla to liedz; uznāk arī vecā baroniete Irm-

garde.
Lejciems: ~Barona kungs!" —

Vi nibalds: ~Man nav vairs ar jums un ne ar kādu citu zelt-

ezerieti... kāda darīšana: — jūs stāviet zem tiesām..."

Lejciems saka, ka visas tiesas stāv zem augstāka tiesneša, kas ved

visu gaismā īstā laikā... Lielā iekšķīgā aizkustinājumā būdams Lejciems

nespēj tālāk runāt. Arī Vinibalds top aizgrābts un palikdams jau Lej-
ciemam labvēlīgāks, saka: ~Runājiet, mīļo Lejciem! runājiet vēl ko!"

Abas baronietes ar Vinibaldu ļoti nemierā. Bet Lejciems dziļā aizgrāb-
tībā spēj tikai maz vārdos par parādīto laipnību pateikties.

Vinibalds nodomā, ka Lejciems varbūt no sirdsapziņas mocīts nespēj

runāt. Lejciemene ludz, lai ļauj viņai sacīt pēdējās ardievas, un kad ba-

rons to atļauj, viņa visu zeltezeriešu vārdā, dziļi aizgrābta, atvadas ar

dziesmiņas pantiņiem, vēlēdama:

~Lai sarga tev tas mīļais Dievs,
Uz visiem ceļiem, kur tu ies f

;
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Lai tava labā rociņa
Ir apakš Dieva pakrēsla.

Lai dienā nespiež saulīte,
Nedz naktī mēness iekaitē;
Tas Kungs lai tevi apglabā,
Lai tavu dvēs'li apsargā.

Lai pasargā viņš arīdzan
Tev iziešan un ieiešan;
Piederi Dievam laicīgi,
Piederi Dievam mūžīgi/

Vinibalds ir ļoti aizgrābts — nesaprot vai, tie tukši vārdi — izlikšanās,
jeb dzīva taisnība... Izsaucas: ~Lejciem! Lejciemen!"

Lej ciems: ~Veseli, barona kungs! veseli/

Vinibalds (uz Lejciemu): „Veseli paši ar!" (pie sevis): ~Ne
kā

— ne tā! Neiešu nekur, es nevaru nekur iet! Man jāpaliek šepat.
Lai nāk, lai nāk atkal slepkava... lai šauj uz mani, bet man

citādi nevaru."

Dzird tālumā zvanuļus skanam. Visi uztraukti gaida, kas tur pa
šoseju brauc. Abas baronietes skubina, lai Vinibalds brauc projām
no šīs briesmu un bēdu vietas, bet Vinibalds saka, ka zvani it kā ko

priecīgu vēstot un visiem uzausīšot jauna gaisma...
Uznāk atbraukušais jaunais barons Haralds ar sulaini Mazupnieku

un tos ieraugot visi ļoti pārsteigti. Haralds sagrauzts, nosirmojis; Irm-

garde saka tam, ka nupat viņa tēvs apbērēts. Kad Haralds saka, ka

viņam tas jau agrāk bijis zināms, tad/ visi brīnās un viņš nu izstāsta, kā

bēdīgais atgadījums noticis. Haralds sauc, lai visi zeltezerieši, cik vien

te klāt, nāk un dzird, ka viņi nevainīgi pie ši kļūmīgā atgadījuma.
Kad šāviens gājis vaļā, viņi abi ar tēvu nodomājuši, ka Vinibalds

beigts — tēvs viņu skubinājis, lai bēgot, jo zeltezerieši viņam atriebšo-

ties dēļ viņu mīļā Vinibalda nāves. Redzējis, ka tēvs mirst no uz-

traukuma, un bēdzis kā ārprātīgs projām, turēdams sevi par brāļa
kavu. Viņi ar tēvu tak gājuši, gribēdami Vinibaldu sargāt, un nu viņš
to nošāvis. Viņš aizbēdzis uz Pēterpiii un sirdsapziņas mocīts gribējis
arī pats nogalināties, tikai viņa uzticamais sulainis Mazupnieks to allaž

no pašnāvības pasargājis. Nu lasījis laikrakstos, ka Vinibalds izveseļo-
joties, bet slepkava esot vēl nezināms, un tad steidzies tūliņ šurpu, lai

varētu patiesību atklāt un zeltezeriešus no netaisnā apvainojuma attaisnot.

Irmgarde grib, lai nu apdāvinot visus pagasta nabagus, bet paši braukšot

projām, lai pie viņiem neatriebtos, bet abi dēli vienprātīgi nolemj, ka

nekur vairs nebrauks.

Abi brāļi, jaunie baroni, apkampjas un Vinibalds nožēlo, ka arī Ha-

raldam bijis tik grūti jācieš. Viņi apņemas palikt zeltezeriešos un arī

Ludmilla tam piekrīt, kaut gan Vinīti iedomājot krīt dziļās sērās. Vini-

balds runā ar zeltezeriešiem, un kad Lejciems lūdz, lai apsola, ka savus

ļaudis nekad neatstās, viņš apsolās palikt zeltezeriešiem joprojām draugs
un brālis līdz mūža vakaram.

Uznāk Paulīna, Juljete, Bumburnieks, Matīsiņš nes Vinīti klēpī.
Paulina ārprātīga — dzied:

~Līgo laiva uz ūdeņa — žēlabāsi nomiruš." Runā: ~Ledus jūras,
ledus kalni vien visur redzami... Nekur neviena cilvēka... Pasaulei būs

drīz gals. Viņa slīcis. Dzied: ~Līgo laiva uz ūdeņa — trešā raksta

zīdautiņ!"
Ludmilla (Vinīti ieraudzīdama): ~Himmlischer Vater!"

Vinibalds: ~Ludmilla, Vinīti!"

Irmg ar d c: ~Grosser Clott! Ach dv grosser Gott! Kur nu to

bērniņš/

Matīsiņš dod Vinīti Ludmillai un saka, ka bērns noguris. Vinibalds

grib dāvināt Matīsiņam naudu, bet tas to atraida, tad barons apsola tam

līdz ar ģimeni dot mūža maizi.
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Pienāk Juljeta, bāla
„novārgusi, — Vinīts prasa ēst — sviestmaizi vai

gaļu... Ludmilla dod baltmaizi, ko kāri noēd un prasa vēl; māte mierina,
braukšot tūliņ uz pili, tur ēdīšot. Kad Haralds nožēlodams saka, ka nu

arī Vinītim bijuši jābauda dzīves rūgtumi, mazais izsaucas: ~Nekā
onkul, nebiļ nekas rūgts, Juljetiņa man deva daudzreiz bonbongas, Pau-

līnai bij ķesa pilna."
Juljeta lūdz pirms barona kundzei piedošanu, ka aizgājušas tik tālu

no pils projām un kritušas briesmās. Izstāsta visu gadījumu, ka Liel-

odiņš, kad viņus ieslodzījis, gribējis šķūni aizdedzināt. To dzirdot visi

briesmīgi uztraucas. Stāsta tālāk, ka viņa kiiegusi šķūnī, lai ļaudis
dzirdētu, bet tā kā tas šķūnis iedaudzināts! par spokošanās vietu, tad ne-

viens nenācis tuvumā.

Vinibalds it kā nožēlo, ka bijis pret Lielodiņu tik ciets: tas tak bijis
tēvam vairāk nekā tik uzticams kalps vien... Juljeta stāsta tālāk par
gadījumu, kā viņi izglābušies: ~Padurves baļķēns nebij visai ciešs; to

noplēsu, raku zemi iz padurves un beidzot varējām iz mūsu cietuma izlīst

laukā. Ar Paulīnas palīdzību darbs būtu ātrāk galā nācis, bet viņa
nabadzīte no izbailēm pārņemta saslima, gulēja tad vienā miegā un kad

atmodās, tad — ak cik man viņas žēl." (Raud.)
Ludmilla apsolās, ka gādāšot par Paulīnas ārstēšanu cik spēdami. Pau-

iīna runā gafi ārprātā par pārdzīvojuma briesmām, baidās no uguns un

tik runā par Vinīti, ka to glābšot, tīdama savos lakatos...

Lejciemene nožēlo pret Juljetu, ka to rājusi viņureiz Ringolda dēļ.
Šis ciema dēls bijis vēl reizi viņus dēļ Juljetas bildināt pa viņas prom-

būšanas laiku, un atstājis viņai gredzenu, ko tagad meitai nodod; apsolījies
tā kā šodien nākt pēc gala vārda. Māte novēl Juljetai Dieva svētību

uz šo saderināšanos.

Pauiīna savrūp runā atkai ārprātā un pa reizai iedziedas un sulaiņi

Zemīts, Tikums un Mazupnieks sāk atkal savā starpā ķircināties.
Vinibalds pēc visiem pārdzīvojumiem ir nopietns, it kā nospiests, un

Lejciems saka, ka svētdien iešot visi kopīgi baznīcā Dievam pateikt par

žēlastību, kas visiem notikusi, un Vinibalds tam piekrizdams saka, ka

jau tagad tepat visi kopā pateikšot Dievam ar lūgšanām un dziesmām,

kūjas, kā Lejciems saka, viņa ~Dziesmu grāmata4
"'

Lejciemene visas prot.
Ozolciemu Ringolds pienāk lielā uztraukumā un runā ar vienu, otru.

Lejciemene viņu saņem un aicina, lai nāk pie viņiem, jo šinī brīdī viņi
visi turēšot kopā pateicības lūgšanas; liek Ringoldam ar Juljetu rokas

kopa... Vinibalds saka lūgšanas vārdus un muzīka pēc tam spēlē korāli

~Dievs Kungs ir mūsu stipra pils
4" 4

.

Apskatījuši īsumā Mari;as Pēkšēnas drāmatiskos darbus, redzam, ka

šī tautiskā laikmeta rakstnece mēģinājusi tēlot latviešu dzīvi nesenā

pagātnē un arī pašas līdzdzīvotā laikmetā. Mans nolūks nav šos darbus

pārspriest, bet tikai rādīt, kādi tie ir. Var jau pret tiem daudz ko iebilst

it sevišķi tagad pēc 50 gadiem, bet ievērodami tā laika dramatiskās lite-

ratūras nabadzību, sajutīsim lielu cienību pret šo darbinieci. Kā jau
īsumā minēju, dažās lugu personās saskatīsim it kā pašu autori — piem.

Ģertrūdē un Jūliņa (vienu stāstu) būs bez šaubām autores pašas pārdzī-
vojumi. Ja pieņemam pirmos dziesmu svētkos sajūsmināto un tautisko

centienu iedvesmotā Jūliņā autores personu, tad nopratīsim, ka Marija
Pēkšēna ir degusi tautības ugunī. Viņa grib strādāt priekš savas tautas

cik spēdama... Ģertrūde pēc kļūmīgiem pārdzīvojumiem juzdamās lai-

mīga ar mīļoto līgavaini, negrib dzīvot laimes bezdarbībā, bet sarakstit

vienu skatu lugu un to iesūtīt latviešu biedrībai. Redzams, savu pirmo
un varbūt arī gatavāko darbu ~Ģertrūde4"' autore rakstījusi lasīdama un

cienīdama tautisko tā laika ~Baltijas Vēstnesi". Viņu aizgrābj tā laika

Kronvalda raksti, viņa arī bijusi personīgi pie Kronvalda Tērbatā dzirdēt

pirms viņa domas, vai viņas darbam ir kāda vērtība. Un Kronvalds. domā,
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ka šī Marija Pēkšēna izaugs mūsu tautai par greznu rotu. (Kundziņa Kron-

valda Atis, 129., 130. un 142. 1. p.)
Savos darbos M. P. strādā sava laika gara. Jo teicami viņa ir no-

vērojusi un prot atstāstīt vāciešu runāto sakropļoto latviešu valodas žar-

gonu (Pankracijus un Tādelmans Ģertrūdē un Zeltezera lielkungi Laika

ziedos). Pareizi viņa tēlo ari pārvācoto latviešu puskoka iēcēju un kārklu

vāciešu žargonu (Vienu stāstu priekšspēlē un ceļa biedros Teterene).

Viņa mēģina darināt latviešu jaunvārdus un lieto savos rakstos: grožnieks
— kučieja vietā; gližs — smukuma vietā daudzējādā nozīmē; nestuve —

paplātes (Theebrett) vietā; burtne — burtnīcas (Heft) vietā.

Viņas teātra lugu uzbūve daudz vietās ļoti naiva: iemīlēšanās notiek

tikai acis uzmetot abiem pāriem Jūliņai un Ozolam (Vienu stāstu), Gustiņai

un Eichenthalam (Ceļa biedri).
Redzējušies un iemīļojušies abi šie pāri pēc ~Gaudu dziesmu" receptes

nīkst ~mīlestības mokās" un domā tik par miršanu, līdz atkal piepēža
tikšanās un saprašanās tos it kā no jauna atdzemdina. ~Deus cx machina"

zināms arī allaž pie rokas...

Ģertrūde agrā jaunībā jau sapņo par meitu skolas dibināšanu, strādā

kā audzinātāja svešā namā, vēlāk kā rakstniece — Jūliņa (Vienu stāstu)

pēc pirmo dziesmu svētku apmeklēšanas ir dedzīga patriote —
atraida Kas-

paru, kurš neņem dalības students būdams latviešu tautiskos centienos,

nav ne cepts, ne vārīts... Viņa nogrimusi savā darbā vēsturisku .stāstu

rakstīdama un mājinieki domā, ka viņa paliks traka. Šis atgadījiens tā

ari norisinājies, kad M. P. rakstījusi pirmo' lugu (Ģertrūde). Mīlā māte

ir maz vilcienos kā tā laika māmuļiņa tēlota ar savu aizgādību, un

komiskās figūras, it īpaši vecais Juris, ir ļoti latviskas.

Pats lielākais pēdējais darbs ~Laika ziedi" jeb ~Mūsu barons" aizņem
sociālo dzīvi tautības laikmeta beigās, kad laikrakstos rakstīja jau par

dedzināšanām un ~revolucionāru garu4"' pēc Aleksandra 11. nāves.

Nav ticams, vai Latvijā varētu būt domājams tāds barons Vinibalds,

kas pat saviem vecākiem pavēl latviski runāt, lai caur to tie tuvinātos

latviešu tautai. Bet autore Vinibaldu tēlo kā idealizētu lielkungu tipu,
kādam tam vajadzētu tolaik būt, ja vēl domājama mierīga kopdzīve starp
baroniem un latviešiem. Cenzūra šo lugu bij liegusi uzvest un bez

pārstrādājuma tā arī nebūtu nekad uzvesta.

Apskatītie darbi liecina, ka Marija Pēkšēna strādājusi priekš savas

tautas sava laika garā. Viņa bijusi tā laika pirmā un lielākā dramatiskā

darbiniece, klusa darbiniece, sīka meitenīte, kā Ādolfs Allunāns saka (le-

vērojami latvieši); bei viņa bijusi Mela patriote un atdevusi savos darbos

pati sevi savai tautai. Par viņu varam sacīt ar Ausēkļa dzejas vārdiem:

Es latvju tautas meitēns,
Man zilas, laipnas actiņas,
Un sirsniņā
Zied šķīstība un tiklība.

Es latvju tautas meitēns,
Man acīs dusmas zvērojas;
Sirds ienīst to,

Kas aizmirst savu tēviju.

Liepāja, Ziedonī 1926.



Latvietes starp citam sievietēm pasaulē.

Ida Šmite.

Sieviete, sevišķi mājas māte, ieņem ļoti svarīgu vietu dzim-

tas dzīve, tādēļ arī sieviešu jautājums pelna ievērību no da-

žādu speciālistu puses. Lai nu mēs pareizi varētu saprast ta-

gadējos laikus, tad mums ir jāmet skats arī uz senatni.

Senākā dzimta, kā etnogrāfi pieņem, esot bijusi lieldzimta,
kuras locekļiem, tad arī piederējis kopīgi gandrīz viss dzimtas

īpašums. Tādā ziņā izrādās it kā komunisms būtu bijis mūsu

saimniecības pirmais pamats un daži sociālisti arī mūsu die-

nās vēl domā griezties atpakaļ pie šā ~dabīgā" saimniecības

veida, kas esot mūsu dienu kapitālisma „sabojāts". Bet diem-

žēl teorijai par labu tiek tīšām sagrozīti zinātniskie fakti. Arī

mūsu laikos dzimtai mēdz būt sava kopmanta un mantošanas

tiesībās mēs redzam vēl atliekas no lieldzimtas. Turpreti tās

kopsaimniecības, kas pastāv no dažādām strādnieku dzimtām,

ir tikai muižnieku ievestas, laukstrādnieku labākas kalpināša-
nas dēļ, un ir attiecināmas arvien uz jaunākiem vēstures lai-

kiem. Tā tad tas nav nebūt taisnība, ka komūnisms esot vecā-

kais un dabīgākais saimniecības veids. Pat jau vissenākos laikos

centīgākie un dūšīgākie dzimtas locekļi ir atšķīrušies no liel-

dzimtas un dibinājuši savas saimniecības.

Vīrieši tajos laikos ir nodarbojušies, kā jau vispārīgi ir zi-

nāms, vairāk ar medību un lopkopību, kamēr sievietes gādājušas
vairāk par augu barību un likušas pirmos pamatus mājas ierī-

košanai un zemkopībai. Tā tad jaunāko laiku kultūru ir no-

dibinājušas taisni sievietes, lai arī kultūras tālāka attīstība pie-
der vairāk vīriešiem. No tā nu redzam, ka katram dzimumam

ir bijis savs dzīves uzdevums un savs darba lauks. To ievērojot
ir nepareizi, ka sievieti uzskata par kādu zemāku radījumu,

jeb arī ka abus dzimumus grib pilnīgi izlīdzināt, atsakoties

no darba dalīšanas pēc abu dzimumu dabīgām savādībām.

Vispirmatnīgāko abu dzimumu kopdzīvi sauc par hetairismu,
kur abi dzimumi satiekas brīvi, bez kādiem dzimtas dzīves liku-

miem jeb noteikumiem. Daži etnogrāfi tomēr vēl šaubās, vai

tiešām šāda būtu bijusi pati pirmatnīgā dzimtas dzīve. Šāds

hetairisms esot uzglabājies tikai vēl Austrālijas vidienā un pie
dažām Uguns zemes ciltim dienvidus Amerikā. Tādu pašu hetai-

rismu atgādina atkal mūsu laiku ~brīvā mīlestība", kuru cil-

dina daudzi no jaunāku laiku rakstniekiem.
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Par grupu laulībām sauc regulētu kopdzīves komūnismu,
kas jau nozīmē tālāk attīstītu hetairismu. Pie šādām laulībām

parasti vairāk brāļi kopā mēdz precēt vairāk māsas. Vēsture

pazīst šādas laulības pie vairāk tautām, no kurām pazīstamāki

mums ir tikai tibetieši.

Sadzīvei tālāku attīstoties, ļaudis parasti nonāk pie monoga-

mijas jeb viensievības. Lai gan daudz tautu parašas un ticības

pielaiž poligāmiju jeb daudzsievību, tomēr pēdējā ir sastopama

gandrīz vienīgi pie bagātniekiem un nekur gan laikam nav val-

doša pie visas tautas. Vēl daudz retāka par poligāmiju ir tā

sauktā poliandrija jeb daudzvīrība, kura ir uzskatāma vispārīgi

par kādu izņēmumu ļaužu sabiedriskā dzīvē. No tā visa nu

redzam, ka monogamija liecina par kultūras progresu, kādēļ,
katram progresa draugam vajadzētu veicināt un aizstāvēt šādu

kopdzīves kārtību, bet nekādā ziņā hetairismu, kas vestu mūs

atkal atpakaļ uz mežonību. Arī mūsu tautietēm vajadzētu aiz-

stāvēt savu interešu un gādāt par to, kā uzturētu godā sievu

kārtu, un visiem līdzekļiem izvairīties no hetairu stāvokļa. Pie

latviešiem viensievība jau sen bija nodibinājusies, lai gan vā-

ciem ienākot, bagātniekiem būs bijušas arī vairāk sievas. Vis-

maz chronikas puslīdz vienprātīgi uzslavē latviešu godīgo dzim-

tas dzīvi un nepiemin nekā par daudzsievības atliekām.

Precībās vēl izšķir endogamiju jeb laulības vienīgi cilts vai

dzimtas locekļu starpā, un eksogamiju jeb laulības tikai starp
dažādu cilšu piederīgiem. Endogamija pastāvējusi arī pie se-

niem ebrejiem, pie kuriem brālis varējis precēt arī savu māsu.

Tā kā no šādām laulībām ceļoties neretis slimīgi pēcnākami,
tad daudz tautas jau no seniem laikiem ir griezušas uz to vē-

rību un ievedušas eksogamiju par normu. Bet arī eksogamijas
kārtība tiek pārspīlēta un novesta līdz absurdam. Tā, par pie-
mēru, ķīnieši ar vienādiem uzvārdiem nevar precēties, lai gan

nemaz nav domājams, ka visi uzvārda brāļi būtu cēlušies no

viena senča. Turklāt uzvārdi Ķīnā jau bija ievesti sen priekš

Konfūcija laikiem, tas ir varbūt jau kādi 3000 gadi atpakaļ.
Kāda kārtība šai ziņā bijusi pie seniem latviešiem priekš-

vēstures laikos, nav mums īsti zināms. Tautas dziesmas gan

daudzina gandrīz arvien precības tautās, tas ir starp svešinie-

kiem, nevis starp bāliņiem, bet daža dziesmiņa, kā jau ir aiz-

rādīts, stāsta arī, ka bāliņš var ņemt māsu par sievu, bet ar

to tomēr nav sacīts, ka te ir runa par miesīgiem brāļiem un

māsām. Dzimtas dzīvē izšķir matriarchātu, kur māte stāv dzim-

tas priekšgalā, un patriarchātu, kur tēvs ir dzimtas valdnieks.

Matriarchāts jeb mātes filiācija ir patiesībā tikai tāda dzimtas

iekārta, kur radniecību skaita pēc mātes, kas viss*tomēr vēl

neizslēdz tēva varas un dažādu priekšrocību. Tāda mātes filiā-

cija pastāvējusi arī pie seniem ēģiptiešiem un dažām Eiropas
tautām priekšvēstures laikos. Mātes flliācijas atliekas sastopam
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vēl mūsu dienās pie tibetiešiem, kamēr pie dažām vidus Āfrikas

tautiņām esot attīstījusies pat ģinaikokratija jeb sieviešu val-

dība. Vai tas nu ir gluži taisnība, par to mums vēl trūkst drošu

ziņu.
Patriarchāts ir vairāk izplatījies nekā matriarchāts, un pir-

mais ir parasti sastopams pie klejotāju ganu tautām. Jau pie
indoeiropiešu pirmtautas, kā domā speciālisti, esot bijusi patri-
archāla dzimtas iekārta, lai gan nav domājams, ka šī pirmtauta
sastāvējusi no ganiem. Arī latviešu tautas dziesmās bieži vien

atrodam interesantas ziņas par senlaiku patriarchātu pie latvie-

šiem. lepazinušies ar sieviešu stāvokli dzimtā, varēsim arī kādu

vārdu teikt par viņu tikumīgām īpašībām un savādībām. Tam

nolūkam es ņemšu savus materiālus sevišķi no A. Frīdentāla

pazīstamās grāmatas par sievieti (A. Friedenthal, Das Weib

im Leben der Volker, 2. Aufl. 1911).
Kas zīmējas uz labsirdību un nežēlību, tad Frīdentāls tura

romānietes labsirdīgāka: par ģermānietēm un slavietēm, kamēr

nežēlībā pirmā vieta vieta piederot apače un pāni ciltim zie-

meļu Amerikā. Latvietes šai ziņā ieņem vidus vietu, neatšķirda-
mas ne ar pārāku labsirdību, ne arī nežēlību.

Vislielāko kaislību uz ārīgiem greznumiem sastopam pie pir-

matnīgu tautu sievietēm, lai gan pirmo vietu še tomēr ieņemot
mulatietes un camboietes Amerikā. Starp kultūras tautām vis-

greznīgākās esot ziemeļu amerikānietes, kuras vēl pārspējot dažas

Mazāzijas sievietes. Romānietes esot greznīgākas par slavietēm,

pēdējās atkal stāvot priekšā ģermānietēm. Par samērā vienkār-

šākām Frīdentāls tura vācietes, dānietes un norveģietes, un pie
tām laikam arī būs jāpieskaita latvietes.

Par sieviešu uzticību daži dzīves pazinēji izsakās ļoti skep-
tiski. Vairāk attīstījusies esot pie viņām dzimtas uzticība, sevišķi
attiecībā uz bērniem un vīru. Sievas uzticība esot vairāk atkarīga

no paša vīra, nekā no sievas. Ja vīrs protot paturēt sievas cie-

nību, uzspiest viņai pienākuma robežas un atturēt viņu no kai-

tīgas sabiedrības, tad viņš, pēc A. Frīdentāla domām, piedzīvojot
„uzticamas sievas optisku vilšanos". Liekas, k<i ķīniešiem un

japaniešiem šī māksla jiiemistu lielākā mērā nekā eiropiešiem,
un pēdējo starpā sevišķi krieviem. Arī pie seniem latviešiem

dzimtas dzīve, kā jau teikts, tiek uzslavēta, tikai jaunāku laiku

kultūra ir devusi arī savus kultū-as ļaunumus. Pirmo postu še

ir nesuši senie krogi ar krogu mamzelēm, un daudz nelaimes- ir

beidzot cēluši arī ilgais karš ar revolūciju.
Vislielāko netiklību raksti daudzina pie polinēzietēm, sevišķi

vēl uz Markēzas salām. Liela brīvība abu dzimumu satiksmē

pie jauniem cilvēkiem valda arī vidus un ziemeļu Āzijā, neiz-

ņemot Japānas, lai gan apprecētu japānieti slavē par ļoti uzti-

camu sievu. Pie kultūras tautām, pēc A. Frīdentāla domām, ro-

mānietes tikumības ziņā esot pārākas par ģermānietēm un sla-
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vietem. Starp ģermānietēm austrietes ieņēmot zemāko un skan-

dināvietes augstāko vietu.

Tāpat kā īstas uzticamības, pie sievietēm nevarot arī meklēt

stingras krietnības, zināmā mērā varbūt tomēr izņemot anglietes.
Kas zīmējas uz nekrietnību, tād sievietēm vispārīgi mēdz piešķirt

pārāku ziņkārību, pļāpību un aprunāšanas kāri. Pēdējās īpašības
visvairāk piemītot ģermānietēm, bet vismazāk romānietēm. Vis-

pārīgi dienvidnieces mēdzot saudzīgāki runāt par tuvāku kļū-
dām nekā ziemeļnieces. Starp ģermānietēm visļaunākās aprunā-

tājas esot holandietes, kamēr anglietes esot atturīgākas un klu-

sākas. Aprunāšanā un izsmiešanā latvietes gan laikam varēs mē-

rīties ar holandietēm. Latviešu mēlniesību apstiprina nevien

vecās chronikas, bet arī tautas dziesmas, kā jau agrāki ir aiz-

rādīts. Būtu tiešām laiks griezt mūsu preses Vērību uz šo iedzimto

latviešu tautas kaiti un pieteikt karu visādiem zobgaļu un joku
rakstiem, kur tiek aizkārtas personības. levērojot latviešu vā-

rību un jūtelību šai ziņā, var droši teikt, ka ar šādiem līdzekļiem
latvieši tiek drīzāk skaldīti, nekā laboti. Ja ari daži domā, ka

skaldīšanās un partiju cīņas ir taisni vajadzīgas, tad vismaz loja-
litātes vārdā mums vajadzētu karot pret šo mūsu vecu veco

trūkumu.

Par visvaļsirdīgākām un atklātākām Frīdentāls tura ziemeļu

amerikānietes, bet nevar noteikt, kādām kultūras' tautu sievietēm

pienāktos virsroka viltībā. Par sevišķi viltīgār;/ esot iedaudzinātas

malajietes, mulatietes un Amerikas sarkanādu sievietes. Še vēl

būtu jāpiezīmē, ka par ļoti viltīgiem ir j; fura ari japanieši un

vispārīgi dažādas klejotāju ganu tautas. Varbūt, ka arī žīdi šo

savu īpašību būs mantojuši no saviem nomadu senčiem. Latvieši

šai ziņā nebūs ievērojami ne vienā, ne arī otrā virzienā.

Kaislīgākās sievietes Eiropā esot dienvidnieces, pie kurām

esot jāpieskaitot arī francūzietes. -.Vismazāk kaislības piemītot
slavietēm — varbūt izņemot krievietes un polietes, lai gan sla-

vietes esot ļoti jautras un pat pi--steidzīgas; turpretī kaukazietes

izrādot tādu vienaldzību, kas jau tuvojoties apātijai. Vidū starp
abiem ekstrēmiem mēdz nostādīt ģermānietes, kurām šai ziņā
līdzināsies arī latvietes. Visdzīvāko temperamentu meklē pie
spānietēm un polinēzietēm. Kaislīgu mīlestību, kā zināms, mūsu

tautas dziesmas tikpat kā nemaz nepazīst, izņemot gandrīz tikai

nedaudz jaunāka laikmeta dziesmiņas, kādēļ latvietes gan. nebūs

pieskaitāmas pie kaislīgām sievietēm.

Par visintelliģentākām sievietēm Frīdentāls tura ziemeļu ame-

rikānietes, kamēr prftējā ziņā esot pazīstamas spānietes. Ar

augstskolas izglītību iīdz šim gan laikam visvairāk varēja lepoties
krievietes, bet ārzemnieki neretis pārprot krievu intelliģenci.
Krievu skolas, sevišķi augstskolas, ne visai līdzinājās rietumu

mācības iestādēm, jo jau pēc programas krievu augstskolās ne-

izšķīra daudz nodaļu un nepielaida šaurākas specializēšanās, kā-

11
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dēļ arī tur augstākā speciālā izglītība atgādināja pa daļai vis-

pārīgo vidus skola izglītību rietuma Eiropā. Tādēļ arī krievi ne

katrreiz prata praktiskā dzīvē pierādīt savas teorētiskās zināšanas.

Turklāt vispārīgi krievi vairāk interesējās par literatūru un mākslu,
nekā par zinātni. Krievu skolnieki un studenti lasīja visvairāk

beletristiku, tad visādus vieglākus rakstus par politiku un beidzot

gluži kārtīgi apmeklēja teātrus un koncertus, kādēļ skolas darbi

tika nostādīti tikai vēl uz ceturtā plāna. Arī mūsu skolas atrodas

zem krievu jūga, kas šai ziņā gan ar visiem līdzekļiem būtu ap-

karojams, lai arī mums citas tautas nepārmestu intelliģenoes
trūkumu.

Uzcītības ziņā Frīdentāls dod priekšroku francūzietēm, lai

gan arī ģermānietes nebūšot no pēdējām daudz šķiramas. Arī

mūsu tautietes bez šaubām ir ievietojamas tai pašā šķirā, ko

apliecina tā cienība un mīlestība uz darbu, kas tik plaši ir ap-
dziedāta mūsu tautas dziesmās. Kūtrība piemīt parasti pirmatnī-
gām tautām, bet vairāk gan vīriešiem nekā sievietēm. Ar slin-

kuma slavu esot pazīstamas spānietes un kreolietes.

Par tīrību ir dažādi uzskati pie dažādām tautām. Anglietes
skatoties vairāk uz miesas tīrību, holandietēm rūpot kārtība un

spodrība savā mājā, kamēr slavietes gādājot tikai par ārīgu glī-
tumu. Arī latvietēm nevaram pārmest netīrību, bet vairāk viņām
tomēr vajadzētu rūpēties par istabu sienu, pāgaldu un skapaugšu
tīrīšanu. Lielāko netīrību pārmet to tautu sievietēm, kas apdzīvo
vidus Āzijas sausos tuksnešus un stepes. Ir tomēr arī tādas

ziņas, ka pavisam nepārspējamas ar savu netīrību esot giljakietes,

kurām, gar Amūras grīvu un jūrmalu dzīvojot, ūdens trūkums

nav domājams.
Politiku vislabāki saprotot anglietes, patriotismu japānietes

un polietes, kamēr francūzietes protot vislabāki ģērbties un ko-

ķetēt, lai gan kreoliešu koķetēšana iznākot dabīgāka un pēc

dažu domām pievilcīgāka. Flirtā jeb rupjākā koķetēšanā pirmā
roka piederot anglietēm. Pie latvietēm pēdējā māksla līdz šim

vēl nebija pazīstama, bet beidzamā laikā diemžēl flirts pie mums

ir stipri attīstījies. Tā kā šī mākslīgi ievestā nebūšana nesaskan

ar latvietes dabu, tad viņa arī parādās gluži neveiklā veidā, kādēļ
sabiedrībai gan vajadzētu uzstāties pret šo ļaunumu, kas lat-

viešiem var būt tikai par neslavu. Patriotisma ziņā būtu ietei-

cams, lai mūsu tautietes ņemtu japānietes par priekšzīmi.

Visauglīgākās sievietes no baltās rāsas piederīgām esot bū-

rietes dienvidu Āfrikā un francūzietes Kanādā. Āzijā ar lielu

bērnu skaitu ir pazīstamas ķīnietes un japānietes. Ja Sibirijas
iedzimtās tautas pamazām izmirst, tad tur nav vainīga sieviešu

neauglība, bet gan ļaunie dzīves apstākļi, kuru dēļ nomirst ļoti
daudz bērnu. Vispārīgi, pie pirmatnīgām tautām lielu bērnu skaitu

tura par dzimtas svētību, kamēr pēcnākamu trūkums tiek uz-

skatīts par lielu nelaimi. Mūsu liberālie rakstnieki turpretī cii-
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Dina nevien brīvu mīlestību, bet aripēcnākamu mākslīgu aprobe-
žošanu. Šādā ceļā var nākt pie tautas galīgas deģenerēšanas un

izmiršanas. Ja mēs pieņemtu šādas mācības, tad mēs veicinātu

kultūras tautu iznīkšanu un necivilizētu tautu brīvāku vairošanos.

Par šādiem jautājumiem ir gan vēl samērā maz rakstīts,

kādēļ arī viens, otrs spriedums būs paviršs, pie reizes pat ne-

pareizs. Bet lai mēs saprastu mūsu kļūdas 1 un labās īpašības, tad

mums visādā ziņā jāsalīdzina mūsu tauta ar citām tautībām pa-

saulē. Ja nu arī dažs aizrādījums būtu ņemts no etnogrāfiskas
literatūras bez kritikas, mums tomēr nevar būt bez intereses

arī tikai rakstos daudzinātas tautu īpašības.

11*



Par Sudrabes pili.
Roberts Straudovskis.

Sudrabes, chronikas Sidabrenes, pils vieta atrodas gan laikam

Sudrabes upes kreisajā krastā, Liel-Platones pagasta robežās,
Celmu mežsarga apgaitas mežā, apmēram pusotras verstes no

Lietavas robežas. Šī senā pils, saukta nereti arī par pagānu

pili, ir bijusi, kā vēl tagad pēc viņas pamatiem var redzēt, ap-

mēram 150 soļu plata un arī tikpat gara. Katrā pils stūrī, kā no

pamatiem var vērot, ir bijis apaļš tornis. Āra sienas tai ir

bijušas no akmeņiem, mūrētas ar stipriem kaļķiem, bet cik aug-

stas, to vairs tagad nevar izzināt. Ārpus mūriem var vēl skaidri

redzēt kārtainu zemi, kas liecina, ka tur senāk rakti kādi grāvji
s

jeb arī stādīti aizsargam kādi asi krūmi.

Mans tēvs, Mārtiņš Straudovskis, Liel-Platones Strautnieku

saimnieks, dzimis 1835. gadā un miris 1902. gadā, stāstīja man,

ka klausību laikos ap 1850. gadu Liel-Platones īpašnieks barons

Hāns licis šo pili noplēst, pavēlēdams katram saimniekam katru

gadu izlauzt un aizvest uz muižu pusotras kubikass, sešu pēdu
mērā, akmeņu no vecās Sudrabes drupām. Šie akmeņi izlietoti

dažādu muižas ēku vajadzībām, jo tuvākā apkaimē, kā zināms,

akmeņi nav atrodami. Saimnieku, kas šos akmeņus lauzuši, bijis
vairāk par Četrdesmitiem. Pa sienlaiku, kad ļaudis pļāvuši Su-

drabes lankās muižai sienu, un kad uznācis lietus, tad viņi, ne-

gribēdami turp un atpakaļ uz mājām braukāt, gājuši Kalnos,

kā parasti saukuši Sudrabes drupu vietu, akmeņus lauzt. Starp
citiem akmeņiem viens bijis tik liels, ka no tā, saskaldot ar uguņu,
iznākuši pieci vezmi ko vest. Vedēji brīnījušies, kur tie pa-

gāni" toreiz tādus rīkus ņēmuši, ka varējuši atvest tādu akmeni.

Var, jau, zināms, arī būt, ka tas akmens atradies kaut kur tur-

pat tuvumā.

Jānis Niedre, tagadējais Struņķu māju saimnieks, stāsta, ka

viņa tēvs arī dabūjis lauzt Sudrabes pils akmeņus. Katram saim-

niekam vajadzējis aizvest uz mūižu pusotras ass akmeņu, bet tik

stingri gan tos akmeņus neesot mērījuši, jo akmeņus vajadzējis
lauzt ar gadiem.

Maz-Ķauku vecā saimniece Trīne Strautmane, dzimusi Lej-
niece, kas vēl ir dzīva, atmin, ka viņas tēvs, atbraucis no akmeņu
laušanas, esot stāstījis, ka Sudrabes pilij esot tikai ārpusē mūri,
bet iekšpuse esot laikam bijusi koka, jo tur nekādu mūru neesot.

Tagad visi akmeņi ir no turienes izlauzti un aizvesti, tā kā
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no drupām nekas vairs nav redzams. Arī Sidrabes upe jau sāk

aizskalot vecās pils vietu.

Daži pētītāji tomēr šaubās, vai tā būtu bijusi senās Siļda-
brenes pils vieta, jo tur esot atrasts kāds dakstiņa gabals, kādus

varot meklēt tikai senajās bruņinieku pilīs. Visas zemgaliešu
pilis esot bijušas koka un tādai pašai vajagot būt bijušai senai Si-

dabrenes pilij. Šādām domām, kā man šķiet, runā pretī seko-

šie aizrādījumi.

1) Es, Jānis Niedre, un Maz-Ķauku vecā saimniece esam

vēl visi dzīvi un varam apliecināt visu augšā rakstīto. Mūsu .tēvi

nebija lasījuši nekādas vēstures grāmatas, bet tik bija dzirdējuši
no saviem tēviem un tēvu-tēviem, ka minētās drupas sauktas par
~Sudrabes pili" un ~pagānu pili", bet pats zemes gabals par

lai gan tur ir gluži līdzens apgabals. Viss tas aiz-

rāda, ka tā ir bijusi ievērojama vieta.

2) Minētās drupas atrodas pie Sudrabes upes, ko arī leiši

sauc ~Sidabra". Pils vārds ir cēlies no upes un nebūs gan arī

šķirams no chronikas Sidabrenes.

3) Pēc vēstures ziņām, jau 1187. gadā zemgalieši dabūja
iepazīties ar Salaspili, kas bija mūrēta no akmeņiem. 1205. gadā
leiši siro uz Igauniju un Tervetenes lielskungs Viesturis to pa-

ziņo rīdzeniekiem, pēc kam zemgalieši kopā ar rīdzeniekiem tos

sagaida pie Ropažiem un sakauj. Tad rīdzenieki noslēdz ar zem-

galiešiem draudzību uz ilgiem gadiem un atlaiž pēdējiem kristī-

šanu. 1206. gadā zemgalieši atkal palīdz vāciem pret Turaidas

lībiešiem. Šai laikā zemgalieši varēja viegli iepazīties ar vācu

mūra pilim un mēģināt arī paši tādu celt, sevišķi vēl Sudrabes

apgabalā, kur nebija dabīgu kalnu senlaiku pilskalnu ierīkošanai.

4) Ja šī Sudrabe būtu bijusi kāda bruņenieku ordeņa pils, tad

tik liela un stipra pils būtu arī kaut kur vecos rakstos minēta.

Šādas pils iekšpuse arī nebūtu bijusi taisīta no koka.

5) Barons Hāns arī nebūtu licis noārdīt ar visiem pamatiem
vecu bruņinieku pili, jo vācu kungi arvien gādāja par šādu drupu
saudzēšanu, nereti vēl izlāpot sabrukumus.

6) Atceros vēl kaut, kur lasījis būt, ka zemgalieši vēl 13. gadu
simteņa otrā pusē būtu pārcēluši Sidabrenes pili citā vietā. Šāda

-jauna pils tad nu taisni varētu būt minētā Sudrabe. Sidabrene, kā

zināms, tika sadedzināta tikai vēl 1290. gadā.
Liel-Platonē ļaudis jau ir aizmirsuši savas vecās teikas un

ierašas, bet Vella dīķis kādu versti no Sudrabes drupām ir vēl

tomēr uzglabājies tautas tradicijās. Arī tas apstāklis varētu lie-

cināt par Sudrabes apgabala nozīmi tautas atmiņā. Šis dīķis at-

rodas mežā pret Brūžu un Maču mājām. Jāņu naktī raganas,
jādamas uz slotas kātiem, pažegām un piestām, esot nesušas uz

Vella dīķi sviestu dzisināt. Kāda meitene arī esot pasmērējusi
sev paduses ar tām pašām zālēm, ar kurām raganas smērējušās.
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Tā viņa nu arī aizjājusi raganām līdz un atradusies pašā sviesta

kaudzes galā.

Ja nu mani augšā minētie aizrādījumi būtu pareizi, tad mums

būtu jāmeklē arī pirmā Sidabrenes pils. Par tādu daudzina, kā

zināms, Pilkalni (leitiski Kalnelis, krieviski Gurķi) Lietavā, ver-

stes Četras no Jānišķes uz Žagares ceļa. Tagad Pilkalnē uz kalna

ir kapsēta un baznīca, apkārt sādža un Jānišķes mācītāja muiža.

Man tomēr liekas, ka ar tādām pašām tiesībām pirmo Sidabrenl

var meklēt arī citās vietās. Viņa var būt bijusi arī pašā Jānišķē,

gluži tāpat Skaistģirē, kur arī ir kalnā! baznīca un kapsēta. Še vēl

varam pieminēt Melvīdžu kaplīČu uz Kurzemes-Lietavas robežas,
Sudrabes upes labajā pusē. Tur ir mazs paaugstinājums, kur

varētu būt kāda upuru vieta.

Plašākā Sudrabes upes apkārtnē ir vēl vairāk pilskalnu. Pie

Skuratenu muižas, tagad Liel-Vircavas, Līču mājām uz upes
krasta ir kāds kalniņš, kur pēc teikas vārdiem esot nogrimusi
baznīca. Tagad tur atrodas kapsēta. Tāds kalns ir arī tur, kur

Vilces un Rukūzes upes satek kopā. Tā sauktais Augstais kalns

Mežamuižas mežā, kādu versti no Silenes kapiem, būs laikam

senais Silenes pilskalns. Raktuves kalns uz Svētes upes labā

krasta, aiz Jaun-Žagares, būs pazīstamais Raketenes pilskalns.
Žagares pilskalnu aiz Vec-Žagares miesta netālu no ūdensdzir-

navām tura par chronikas ~castrum Sagare".



Autobiogrāfijas no diviem senākiem brāļu
draudzes locekļiem.

P. Smidts.

Jēkabs Balodis, 1788—1870.

Es esmu dzimis 1788. gada 19. decembrī Valmiermuižas

Ķeldera mājā. Mani vecāki caur savu dievbijīgu dzīvošanu bija
man kā redzami eņģeļi. Viņu lielākās rūpes bija, lai arī es mā-

cītos pazīt un mīlēt mūsu mīļu Pestītāju. Viņi arvien mani

skubināja iet uz saiešanām, visvairāk bērnu stundās.

Bet Dieva bērnu ienaidnieks meklēja ķert mani savā pa-
zušanas tīklā. Slepeni, kur manu vecāku acis neredzēja, es jau
dažreiz ar citiem priecājos par pasaules priekiem, kaut gan

ar bijāšanu. Kad es nācu pusaugu puišu kārtā, tad dvēseļu
ienaidnieks sāka mani vēl stiprāki skubināt uz pasaules prie-

kiem, tā kā es gandrīz gribēju atstāt mīļu Pestītāju, bet manu

vecāku sirsnīgas lūgšanas nelaida man Pestītāju atstāt.

Manas dvēseles jeb grēku bēdas sāka mani spiest, un es gri-
bēju atklāt savu sirdi saviem kārtas kopējiem, bet mana sirds

bija aizslēgta, es nevarēju no sirds neko izrunāt un kaunējos
izteikt savas bēdas. Ar tādām bēdām1 es steidzos pie Pestītāja,

viņu lūgdams, lai viņš dara vaļā manu sirdi, un viņš manu lūg-
šanu žēlīgi paklausīja.

1804. gada lielpiektdienā es tiku pirmo reizi baudījis svētu

vakariņu no mācītāja Lodera. Mans tēvs, toreiz mani izvadīdams,

sacīja: ~Ej, mans dēls, un lūdz mīļu Pestītāju, lai viņš tevi svēti

pie miesas un dvēseles!" Noskūpstījis savus mīļus vecākus,
es aizgāju viens pats, un ejot uz baznīcu, man parādījās tas

moku vīrs. Es kritu uz vaiga pie zemes, raudāju gauži un lūdzu,

lai viņš piedotu manus grēkus.
Man nu atkal iesākās ilgošanās nākt pie brāļu draudzes.

lepriekš jau sirdī manīju to liecību, ka man būs tā brīvība tikt

brāļu draudzē. 1805. gadā es arī tiku uzņemts brāļu draudzē

un uzņemšanas stundā garā redzēju Pestītāja klātbūšanu. Šo

klātbūšanu neaizmirsīšu, kamēr pie viņa mājā nākšu. No tā

laika daudzreiz nevarēju palikt istabā pie darba, bija jāiet uz

lauku vai mežā Pestītāju lūgt un ar viņu sarunāties.

Dvēseles ienaidnieks nu sāka mani kārdināt ar lepnības garu:
es nu jau esot uzņemts pie brāļu" draudzes un panācis to mantu,

pēc kuras kārojies, nu varot atkal pasaulē priecāties.
Kad es dzirdēju, ka draudzes puiši, muižas gaitās būdami',

turēja slepenu draudzību ar meitām, tad es domāju, kad es
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desu laukā, tad gan tā nedarīšu, bet tā bija mana nelaime, kas

man par kaunu jāsaka. Kad nu arī es pēc kungu pavēles sāku

iet lauku gaitās, tad pirmo reiz māte mani pavadīja, raudā-

dama par to, ka man bija jāiet pasaules bērnu pulkā. Nu sāka

grēki mani mocīt un ienaidnieks ievilkās manā sirdī kā mīlīgs

draugs, ka man pasaules lustes bija mīļas, visvairāk uz otru

kārtu nakts muldēšanās.

Kad es pirmo reiz aizgāju uz puišu brāļu kārtas izrunāša-

nos, tad brālis Paukas Pēteris stipri uzrunāja to kārtu par

viņas vājību, jo daži puišu brāļi bija nakts muldēšanās sagā-

jušies ar meitu kārtu, un es arī biju vainīgs. Es domāju, ja
es vēl ko savā sirdī apslēpšu, tad es vēl dziļāki kritīšu grēkā,
un es atklāju savam kārtas brāļam savu sirdi. Es lūdzu mīļu

Pestītāju ar asarām, lai viņš manim palīdz un žēlīgi mani ved

caur šo raudu zemi.

Sava 19. gada nacu es par puišu kārtas kopēju.
1809. gadā es gāju laulībā un, saviem kārtas brāļiem ar

Dievu sacīdams, noskūpstīju tos pēdīgo reizi ar daudz asarām.

iEs iegāju par iegātni Baloža mājā. Savas saimniecības otrā

gadā iesāku mazā rijiņā turēt bērnu stundas.

Tanī laikā cēlās kari un tika prasīti daudz rekrūti. Mans

jaunākais brālis tapa gūstīts, bet bija izbēdzis, tad valdnieki
un tiesas vīri veda mani, manu vidējo brāli un tēvu uz muiļžu
un apcietināja mūs. Es no lielām bēdām paliku vājš, bet kritu

pie Pestītāja kājām, lai viņš par mums apžēlotos. Viņš apžē-
lojās par mums un valdība mūs atlaida. Ak, tas viss man uz-

nāca manas lētprātības dēļ, ka es biju noziedzies pret Pestītāju
un brāļu draudzi!

Kad kādu laiku tas tā bija prom gājis, tad dvēseles ienaid-

nieks man atkal pārmeta: „Kas tev nu ir ticis, Pestītāju lūdzot?

Viņš tevi neklausa. Neej vairs saiešanas stundās!" Pestītājs,

redzēdams, ka mana dvēsele maldās, parādījās manām gara acim

un stiprināja mani no jauna. Tad es kaunējos un raudāju gauži
un lūdzu viņu, lai viņš mani sūtītu paskubināt grēciniekus at-

griezties no grēkiem.
Mana vēlēšanās arī patiesi piepildījās. Vienā naktī guļot,

Pestītājs man parādījās sapnī un es redzēju viņu Golgāta kalnā

pie krusta piekārtu. Nākošā dienā mēs tikām ar sieviņu uz-

ņemti brāļu draudzes palīgu kamparencē.

Anna Tamsone, dzimusi Balode 1810—1842.

Es esmu dzimusi 17. septembrī 1810. gadā. Mani vecāki

bija saimnieki Valmieras muižas valsts Baloža mājā. Varu ap-

liecināt, ka viņi, kā kristīgi nama turētāji turējās godīgi ar sa-

viem maizes bērniem jeb saimi. Man un visiem, kas bija viļņu

apgādāšanā, viņi bija par labu priekšzīmi. Dievs arī viņus tik

tālu bija svētījis, ka varēja tai kārtā, kurā mēs zemnieki birjām,
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kaut gan dažkārt ar raizēm, tomēr laimīgi iztikt. Sevišķi mī-

lestība uz Pestītāju manam tēvam un mātei bija ļoti dārga

lieta, tā kā viņi man no manas pirmās bērnības uz to vien rā-

dīja un mācīja, lai es tam Kungam par godu varētu pasaulē
dzīvot. To nu gan es nevaru sacīt,, ka viņi vien to būtu darījuši,
bet tomēr Svētā gara darbs visvairāk caur viņu pamācīšanu

strādāja pie manas sirds. Mācīties svētos rakstus un dziesmas

man bija par dārgu mantu un, vēl bērns būdams, es dažreiz

raudāju mīlestības asaras.

Valmieras draudzes mācītājs Jūlius Valteris mani uzņēma

mācībā un pie pirmajām vakariņām. Viņa vārdi, ko viņš pie
iesvētīšanas uz mums runāja, atdarīja manas gara acis, kā ar

prieka un mīlestības asarām raudādama, varēju Dievu lūgt.
Kā ikvienam Ādama bērnam, tā arī man manos jaunības

gados miesas un acu kārības dažreiz valdzināja manu sirdi,

bet vaļu šās par mani nedabūja, jo mans Kungs Jēzus pasar-

gāja mani no visām tādām lietām1
,

kas būtu bijušas manai dvē-

selei par skādi un maniem mīļiem vecākiem par sāpēm. Tā

es dzīvoju un pavadīju savus jaunības gadus.

Deviņpadsmit gadu veca es iegāju laulībā un, savu kārtu

pārmainot, atvēlējos tam mīļam Kungam. Tomēr mani mocīja
viena pārbaudīšana, ka no iesākuma man nebija tik labs prāts
un mīlestība pie sava drauga. Bet kad es ar savām bēdām grie-
zos atkal pie mīļā Pestītāja, tad viņš deva manā sirdī tādu

mīlestību, kā es savu draugu sirsnīgi mīļoju un uz citu neva-

rēju skatīties. Dievs apsvētīja mūsu laulību ar trim bērniem:

(divi dēliem un vienu meitiņu. Tai mājā, kurā mēs bijām likti

kā nama turētāji, mēs allaž varējām uzturēt sevi un savējus.
Pie mums valdīja arī mājas miersl, ko mēs atzinām par Dieva

dāvanu.

1831. gadā mēs tapām uzņemti palīgu kamparencē. Kaut

gan būdami nevērtīgi, mēs tomēr saņēmām to aicināšanu ne-

liegdamies, kā tas bija tā mīļā Kunga prāts, lai mēs kalpotu
pie citām dvēselēm.

1836. gada 5. septembrī mēs nācām uz kamparenci, kur es

ar nolocītu sirdi saņēmu šo sevišķīgu kalpošanu.
Pēc kādiem četriem gadiem no šā laika mīļais Pestītājs

dažreiz runāja manā sirdī, ka mans laiļks vairs tik ilgs pasaulē
nebūšot. Vienreiz bērnu svētkos, uzskatot savus trīs bērniņus,
sirds man deva liecību, ka man šie bērnu svētki laikam gan
būs pēdīgie zemes virsū. Otrreiz vasaras svētkos, cirkulī dzie-

dot, domāju, vai gan visi vēl par gadu še kopā būsim. Trešo

reiz tas gadījās bībeles biedrības svētkos Raunas baznīcā. Kad

es šai baznīcai sacīju ar Dievu, tad atkal domāju pie sevis,

ka šī nu gan ir man tā pēdīgā reize šeitan priecājoties. Uz

māju braucot, es stāstīju arī savam draugam šo gadījumu, bet

viņš man tik ar sāpēm atbildēja: ~Kā tu nu tā vari runāt par
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aiziešanu? Kur tad es viens pats palikšu ar tiem maziem bēr-

niņiem?"
Nu sākās mana garā un grūtā vājība, kas gan pa priekšu

bija tā kā viegla, bet pēcāk man bija daudz jācieš. Ar
garu)

gan es vēl esmu savu māsu vidū, bet miesīgi laikam vairs tur

nenākšu. Es aiziešu tai cerībā, ka atkal vienreiz sanāksim kopā
priekš tā jēra godaķrēsla, kur tad es ar saviem mīļiem vecā-

kiem un bērniem slavēsim to Kungu un paliksim pfie ,viņa

mūžīgi.

Rokraksta pielikums.

Tik tālu ir viņa pati par sevi uzzīmējusi un rakstījusi. Vi-

ņas vājība ar krūtīm un klepu gan sākās lēni, bet viņai bija
jāguļ gultā septiņi mēneši, un pēdīgi varēja manīt, kā ar to

pašu ķaiti viņāi būs jāšķiras. Viņas vecums ir 31 gads un pieci
mēneši, no kura 12 gadi nodzīvoti laulībā.

Piezīme.

Šīs autobiogrāfijas ir ievērojamas liecības par latviešu dzīvi

priekš kādiem simts gadiem. Pēc mācītāju sprediķiem un citiem

Vāciešu rakstiem mums varētu izlikties, kā senākie klaušu laiku

latvieši vai itin visi t>ija padevušiļes žūpošanai, nekrietnībām

un slinkumam. Bet še mēs redzam, ka viņu starpā netrūka arī

ļoti dievbijīgu, atturīgu un strādīgu ļaužu. Nav šaubu, ka ari

pārējie nebija nebūt tik ļauni, kā viņi vecu lajku rakstos tiek

sodīti. Liela nozīme ir jāpiešķir la,tviešu kultūras vēsturē brāļu
draudzes kustībai. Brāļu draudze bija pirmā un līdz pašam
pēdējam laikmetam vienīgā latviešu organizācija, kur latvieši

varēja savā starpā pulcēties un pārrunāt savas lietas. Lai arī

še runāja tikai par Dievvārdiem, bet nav mums jāaizmirst, (ka

līdz ar stipru ticību izplatīja, ari tikumību un grāmatu lasīšanu.

Bez šādām pašu brāļu draudzes locekļu liecībām mums tagad
tbūtu grūti iedomāties šo hernhūtiešu dzīvi agrākos laikos. Šajās

biogrāfijās mēs sastopam ticību līdz haļlūcinācijai un atturību

līdz askētismam. Pat gluži nevainīgi ~pasaules prieki" viņiem

jau izliekas kā liels noziegums pret Dievu. Laikam gan tikai

šāda stipra ticība varēja pamudināt to laiku tumšos klaušu

cilvēkus nedaudzos atpūtas brīžus vēl izlietot grāmatu lasīšanai.

No pārmērīga askētisma nav šķirama arī liekulība, un abas

šīs īpašības ir jāpieskaita pie brāļu draudzes ēnas pusēm, bet

tās visas ir niecīgas blakus lietas, ja ievērojam, ka šī kustība

pie latviešiem toreiz bija vienīgais ceļš uz kultūru.

Abas biogrāfijas ir iespiestas gandrīz vārdu pa vārdam pēc

oriģināliem, tikai drusku pārlabojot valodu un izlaižot tādus

Dievvārdus, kuriem nav tuvāka sakara ar biogrāfijām. Oriģi-
nālus dabūju no prof. Fr. Baloža, kura senči ir bijuši abi bio-

grāfiju rakstītāji. P. Šmits.



Zinību komisijas darbība pēc kara un nemieru

laikiem.

Par Zinību komisijas iekšējo darbību tiks varbūt rakstīts

uz priekšu kādā jubilejas gadījumā, kādēļ šai īsā pārskatā ap-
robežosimies tikai ar aizrādījumu uz komisijas sarīkotiem priekš-
nesumiem plašākai publikai.

1 9 2 0, g.

Prof. P. Šmits runāja: ~Par skaitļu resp. ciparu celšanos".

Runātājs aizrādīja, ka tā sauktie arābiešu cipari neesot vis pašu
arābiešu izdomāti jeb arī aizņemti no indiešiem, bet gan tāpat

indieši, kā arī arābieši esot tos aizņēmušies no ķīniešiem. Arā-

biešu cipari līdzinoties vairāk ķīniešu zīmēm, kamēr indieši,

kas patapinājuši šos sikaitļus jau daudz senāk, esot viņus vairāk

/pārgrozījuši. Eiropiešu zinātnieki tijkai tādēļ neesot to senāk

ievērojuši, ka viņi pētījuši vairāk ķīniešu iespiestās grāmatas

un kaligrafiskos rakstus, maz piegriezdami vērību saīsinātiem

tautas cipariem. Arī nulle varot būt tikai ķīniešu izdomājums,
jo tāds vārds esot viņiem nepieciešams arī ikdienišķā tautas

valodā. Par piemēru skaitli 105, ķīnieši nevien rakstot ar

trim sevišķām zīmēm, bet arī izrunājot ar trim dažādiem vār-

diem: simts, nulle (ling), viens. Visas tautas skaitot pie pirk-
stiem un šāda skaitīšana atspoguļojoties arī ķīniešu skaitļu zī-

mēs. To varot vēl tagad novērot nevien pie romiešu skaitļiem
I, 11, un 111, bet arī pie mūsu tagadējiem cipariem 1, 2 un 3.

Pie citiem skaitļiem to varot redzēt, tikai ievērojot seno rakstību.

1921. g.

Prof. P. Šmits runāja par ~Ķīniešu Ļeņinu". Runātājs stā-

stīja, ka ķīniešu reformators Vang Anši (1021—1086) esot

1068. gadā ticis par Ķīnas diktatoru un ievedis Ķīnā komūnif-

stisku valsts iekārtu. Piecu gadu laikā viņš uzlicis vienādi lie-

lākus nodokļus bagātniekiem, izsniegdams nabagākiem pabal-
stus no valsts kases. Tad valdība pārņēmusi savā vadībā ne-

vien visu tirdzniecību, bet arī zemkopību un rūpniecību, gri-
bēdama nostādīt visus Ķīnas pavalstniekus par gluži vienādiem

pilsoņiem. Bet cerētās brīvības vietā tautai radies tikai jauns
verdzības veids. Pa daļai ieceltie, pa daļai pašu ievēlētie ierēdņi
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nu bijuši pilnīgi saimnieki un pavēlnieki savās vietās un tādā

ziņā vienīgie brīvie ļaudis. Turpretī zemnieki bijuši piesieti

pie zemes, kas viņiem nepiederējusi, tāpat kā pie mums dzimt-

būšanas laikos. Tā kā uzcītīgais strādnieks nevarējis tikt labāk

uz priekšu, kamēr slinkais tāpat dabūjis savu pabalstu no valsts,

tad ļaudim nebijis vairs prieka uz darbu. Izcēlies liels bads

un badam sekojuši nemieri un sērgas. Ar diktatora Vang An-ši

nāvi, 1086. gadā gan izcēlušies vispārīgi nemieri, un nemier-

niekiem izdevies nogāzt komūnistisko valdību. Bet agrākie ie-

rēdņi un zinātnieki jau bijuši nevien lielā mērā izmiruši, bet

arī atsenējušies no senākā garīgā darba, tā kā drīz vien atkal

ņēmuši virsroku komunistiskie vadoņi- Jaunajam režimam biju-
šas briesmīgas sekas. Puse no visiem Ķīnas iedzīvotājiem izmi-

rusi. Karaspēks bijis atcelts, jo visa tauta uzskatīta kā par vienu

pašu miliciju. Mazās kaimiņu tautas ar laiku nomanījušas, ka

ķīnieši vairs nav spējīgi karu vest, un sākušas rīkot pastāvīgus
uzbrukumus laupīšanas nolūkā. Beidzot nebēdīgie mongoļu jāt-
nieki ieņēmuši visu Ķīnu. Daži mongoļu padomnieki likuši priekšā

apkaut visus ķīniešus līdz Jang-dzi-dziang upei, bet augstākie

mongoļu vadoņi tomēr atraduši, ka no ķīniešiem iznākšot taču

vairāk peļņas, kā no tukšiem laukiem ar mongoļu nomadiem.

Ar to lēmumu tad nu arī ķīniešu tauta tikusi glābta no galīga

posta. Tikai zem mongoļu pātagas ķīniešu tauta atkal beidzot

pamodusies no pāra simtu gadu ilgā politiskā apmulsuma.
No profesora A. Tenteļa bija šāds priekšnesums: Krusta

kari vēsturē." Profesors pierādīja ar viegli saprotamiem fak-

tiem, ka krusta kari bijuši tādas pašas politiskas cīņas, kā

mūsu laiku kari, lai arī viņi vesti ticības vārdā. Šie kari mums

ir sevišķi tādēļ tik interesanti, ka arī Latviju tanīs laikos ieņēma

vācu krusta karotāji.

1 92 2. g.

Skolotājs P. Abuls nolasīja vairāk sēdēs savus pētījumus

par jautājumu: „Kur atradās Beverīna?" Autors atstāstīja vis-

pirms agrākās hipotēzes par Beverīnu, tad pārrunāja chronista

Indriķa nostāstus par Beverīnu, tad apskatīja liecības par chro-

nikā minēto Beverīnas ceļu un beidzot nāca pie slēdziena, ka

Beverīna atradusies Vijciema pilskalnā. Šis priekšnesums ir iz-

nācis sevišķā grāmatiņā ar pilskalna skatiem, div kartēm un vāka

zīmējumu. Šis darbs 1926. gada 8. febr. tika godalgots ar Kriš-

jāņa Barona prēmiju.

1 923. g.

17. jūnija tiek sasaukta pirmā vasaras sapulce, kuru atklāj

prof. P. Šmits ar runu par jaunākiem zinātnieku darbiem lat-
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viešu senatnes pētīšanā. Šis priekšnesums ir iespiests šai paša
rakstu krājumā.

Prof. A. Tentelis runā par vēsturnieku tuvākiem

uzdevumiem." Arī šis priekšnesums ir iespiests šai rakstu krā-

jumā.
Doc. L. Bērziņš runā: ~Par stilu mūsu tautas dziesmās." Tā-

pat arī šis priekšnesums, mazliet paplašināts, ir ievietots šai

rakstu krājumā.
Pazīstamais rakstnieks Kaudzītes Matīss sniedz ~Atskatu par

Zinību komisijas vasaras sapulcēm." Šo priekšnesumu referents

ir ievietojis savu rakstu izdevumā.

J. Misiņš veltī savu priekšnesumu ~Marijas Pēkšēnas pie-
miņai," kas arī ir iespiests šai pašā grāmatā.

1 924. g.

Skolotājs P. Abuls nolasa savu rakstu: ~Kā izcēlās muižas

Latvijā?" Autors aizrāda, ka muižas visvairāk tikušas dibinātas

16., 17. un 18. gadu simtenī. No skaistākām un auglīgākām
vietām pie upēm un ezeriem zemnieki tikuši pārcelti mežos un

viņu ciematu vietā tikušas dibinātas muižas. Kā piemēru refe-

rents pieved Trikātas draudzes Vijciema muižu, kas dibināta

1690. gadā.
Prof. P. Šmits runā: ~Par latviešu stāvokli citu tautu starpā".

Runātājs aizrāda, ka tautu vēsture atspoguļojoties arī viņu ta-

gadējā dzīvē. Latvieša ideāls esot „savs kaktiņš un savs stū-

rītis zemes", kādēļ viņi stipri atšķiroties no klejotājiem čigā-

niem, kuri staigājot no vienas vietas uz otru. Bet arī no otras

puses latvieši neesot tādi tirgotāji un veikalnieki kā žīdi, kas

protot piemēroties visādiem dzīves apstākļiem un drīzi vien iedzī-

vojoties kapitālos. Drīzāk latvieši līdzinoties vāciešiem, sevišķi
vācu zemniekiem. Līdzīgām tautām esot vērojama ari līdzīga

pagātne. Čigāniem varot pielīdzināt Sibīrijas tungusus un gil-

jakus, kas arī negribot ne lopus kopt ne zemi art. Mežoņu tautas

ne labprāt atsakoties no savas brīvās dzīves un tikai bada

spiestas par ilgiem gadu simteņiem pārejot uz lopkopību vai

zemkopību. Pie žīdiem varot atrast līdzību ar grieķiem un ķī-
niešiem. Visām šīm trim tautām esot ļoti veca kultūra, jo jau
gandrīz tūkstoš gadu priekš Kristus viņiem jau bijuši savi raksti.

Lai nu gan kultūras vecuma ziņā latvieši nevarot līdzināties

žīdiem, grieķiem un ķīniešiem, tomēr līdzīgi ģermāņiem, arī

senie balti, latviešu senči, jau priekš divi tūkstoš gadiem esot

turējušies pie savām mājām un kopuši zemi. Tā tad arī no

etnogrāfijas viedokļa atkrītot A. Bīlenšteina hipotēze, it kā lat-

vieši tikai vēl no vācu kolonistiem būtu mācījušies zemi kopt
un lopus audzināt. Eiropiešus tomēr vēl nevarot nosaukt par

tipiskiem zemkopjierrj, jo Eiropas arājs neesot nemaz domā-
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jams bez mājas lopiem. Ķīniešu saimniecībā turpretī lopi spē-

lējot daudz mazāku lomu un dažiem nabadzīgiem Ķīnas zem-

kopjiem — saimniekiem neesot pat nekādu mājas lopu.
Skolotājs P. Abuls lasa par jautājumu: ~Kur palika Tālavas

valdinieku pēcnācēji?" Autors domā, ka Tolovas valdinieka Ta-

libalda (Tālivalža) pēcnācēji palikuši par brīvļaudim un vēlāk

par zemniekiem, tikai kāds rets no viņiem būšot pārgājis arī

muižniekos un vāciešos.

Šā gada vasaras sapulci atklāj prof. P. šmits, runādams par

~Filoloģijas panākumiem latviešu senatnes pētīšanā." Šis priekš-
nesums ir pievienots līdzīga satura runai iepriekšējā gadā un

iespiests šai rakstu
s

krājumā.
Prof. J. Endzelīns runā par J. Langiju un viņa vārdnīcu. J.

Langijs dzīvojis Bārtā, kas, kā zināms, pieder pie Kursas, kādēļ
arī viņa vārdnīcā uzglabājies daudz kuršu vārdu, kādi tagad
vairs neesot sastopami ne grāmatās, ne tautas mutē. Vispārīgi
valodnieks tur atrodot daudz svarīgu materiālu.

Docenta L. Bērziņa referāts bija šāds: „Tautas dziesmu vāk-

šana un viņu nozīme." Lai gan mūsu tautas dziesmu krājums
ir ļoti liels, tomēr gandrīz puse no visas Latvijas tikpat kā ne-

maz neesot vēl izmantota dziesmu vākšanas darbā. Par maz

arī esot piegriezta vērība dziesmu pareizai uzrakstīšanai ar vi-

sām dialektu savādībām. Dziesmas neesot arī šķiramas no dzie-

dāšanas, kādēļ vajagot atzīmēt, kā dziesmu vārdi tiekot izrunāti

dziedot un kādas dziesmas dziedātāji savienojot kopā. Dziesmu

vākšana esot jāturpina ar visiem spēkiem un nekādā ziņā neesot

jādomā, ka šai ziņā jau visi darbi būtu pabeigti.
Kaudzītes Matīsa referāts: ~Par vienošanos," ir jau iespiests

šai krājumā.

Skolotāja Ed. Medņa referāts ir šāds: „Paidagoģiskā doma

Latvijas skolas piecu gadu pastāvēšanas laikā." Runātājs aiz-

rāda ar daudz faktiem, ka dažās skolās' tiekot piekopta par daudz

vienpusīga politika, kas runājot pretī paidagoģijas uzdevumiem.

Ļoti žēl, ka šis interesantais priekšnesums nav iespiests rakstos.

J. Kreicbergs runā par ~J. Kola novērojumiem par latviešu

valodu." Referents aizrāda, ar kādu sajūsmu pazīstamais vācu

zinātnieks rakstījis par latviešiem vispārīgi un par latviešu va-

lodu sevišķi.
Bez šiem vasaras sapulces priekšnesumiem, šai pašā gadā

Zin. komisija sarīkojusi arī vēl citus priekšlasījumus.
Skolotājs P. Abuls runā par „Lībiešu pili un apgabalu Mece-

poli." Autors domā, ka par Mecepoles apgabalu vācu ienāk-

šanas laikmetā tikusi saukta tagadējā Skultes un Liepupes draudze.

J. Misiņa priekšnesums bija šāds: „Kā Merķelis skatījās uz

latviešu tautas dzeju?" Autors ir savācis daudz ziņu no da-

žādiem rakstiem, kā Merķelis skatījies uz latviešu tautas dzies-

mām.
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Skolotājs P. Abuls referē par Senlatviešu pilim Asoti un

Liepeni." Referents aizrāda, ka Asotes pilskalnu jau esot uz-

rādījis J. Dorings. Asotes pilskalns atrodoties pie Asotes pus-
muižas, Krustpils draudzē, uz Daugavas labā krasta. Liepene
varot būt atradusies pie vecās Daugavpils, jo Četrpadsmit verstes

no tās atrodoties Līpinišku sādža ar krievu baznīcu.

1 92 5. g.

Prof. P. šmits runā par ~Jaungada ierašām pie latviešiem."

Visas tautas esot piešķīrušas jaunam gadam lielu vērību un to

bez šaubām būšot darījuši arī senie latvieši. Pie latviešiem

par to liecinot lielais daudzums laimes zīlēšanas veidu jaunā

gadā. Ļaudis domājuši, ka līdz ar jaunu gadu iesākoties1 arī

jauna dzīve, kādēļ arī katrs gribējis zināt, kas nākamā gadā

gaidāms. Kad īsti senie latvieši svinējuši jaunu gadu, neesot

droši zināms. Tomēr visas ziemeļa Eiropas tautas jau no se-

niem laikiem bijušas paradušas mainīt dzīves vietu Jura dienā.

Tā tad ap to laiku gan arī būs domāts jauns gads. Gluži bez

pamata esot tās domas, it kā metenis jeb vastlāvis būtu bijis
seno latviešu jauns gads. Miesmetis jeb metenis! esot tikai krievu

„MflCOnycT
rb" tulkojums un tādēļ nozīmējot vienīgi kristīgā

gavēņa iesākumu.

Skolotājs P. Abuls nolasa savu pētījumu: „Kur atradās

senlatviešu pils Cerdene jeb Gerdine?" Autors domā, ka viņa
atradusies tagadējā Madlienas draudzē pie Plātera muižas.

Prof. J. Lautenbacha priekšnesums bija šāds: ~Par saules

meitām un dievu vedībām." Šīs debess kāzas esot mums man-

tojums no indoeiropiešu pirmtautas un tiekot tautas dziesmās

apdziedātas ar daudz un dažādiem sīkumiem. Ar šīm kāzām

esot dažreiz saistīta arī šķīstīšanās, kas atgādinot seno grieķu
katharsi.

Kārtējo vasaras sapulci atklāj prof. P. Šmits ar pārskatu
par Zinību komisijas piecdesmit gadu darbību. Šis priekšnesums

ir,iespiests šai krājumā.

Docents L. Bērziņš runā par „Dažādiem atkārtojumiem tau-

tas dziesmu tekstos." Šis priekšnesums ir pievienots kādai agrā-
kai lekcijai un viss raksts kopā ir uzņemts šai rakstu krājumā.

Prof. J. Plaķa priekšnesums ir sekošs: „Leišu tautas reli-

ģiskās un politiskās cīņas." Runātājs tēlo, cik stingri ir pratusi
leišu tauta turēties kopā pret visādiem ienaidniekiem.

Docenta J. Bērziņa priekšnesums ir šāds: ~Latviešu uzskati

par dvēseli pēc bēfu ierašām."

Skolotājs Ed. Mednis runā par ~Pasaules uzskatu un audzi-

nāšanu." Šis interesantais priekšnesums ir līdzīgs viņa pagā-

jušā gada runai.
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Ša paša gada otra puse Zinību komisija vēl notura trīs priekš-
lasījumus.

Skolotāja P. Abula priekšnesums ir šāds: Senlatviešu pils
Negeste." Autors domā, ka Negestes pils atradusies Vestienas

draudzē Viesienas pagastā, pie pēdējā karā nopostītā Pupu kroga.
Šo veco pilskalnu tagad sauc par Dārznīcas kalnu.

J. Misiņš runā par ~Ceļojuma iespaidiem Igaunijā un igauņu
bibliotēkām." Runātājs aizrāda, ka igauņi esot pratuši labāki

kopā turēties, nekā latvieši, kādēļ viņi ari esot uzcēluši grez-

nākus biedrību namus. Igauņu rakstu apgādātāji esot maz inte-

resējušies par savu dzejnieku kopotu rakstu izdošanu, bet to

tiesu lielāku vērību viņi esot piegriezuši labāko un derīgāko
rakstu iespiešanai.

Prof. J. Plāķis runā ~Par krievu burtu ievešanu leišu rak-

stībā." Runātājs tēlo ar daudz spilgtiem piemēriem, ar kādu

nelokāmu pastāvību un vienprātību leiši turējušies pie savas

vecās rakstības, tikpat noteikti uzstādamies pret varmācīgi uz-

spiesto krievu alfabētu. Šādi spaidi gan esot stipri atturējuši
leišu izglītību, bet tai vietā esot vienojuši leišu tautu uz ko-

pēju ciņu pret pārtautošanu. Bez šādas apspiešanas leišiem

gan būtu bez šaubām vairāk izglītotu tautiešu, bet varbūt to

tiesu mazāk patriotisma un vienprātības.
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