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Par likteņa-deevibām jeb trim Laimiņām.
No J. Lautenbacha.

Jau no laika gala cilvēki pārdomājusi par tik eeverojameem

gadijumeem, kā: dzimšana, dzivosana un miršana. Un jo vairāk

bez jebkādas zināšanas un zinātnes būdami par dzivibas izcelša-

nos un notecēšanu, par garu un gara darbibu, jo vairāk lauzu

dzimumi un tautas tos tik svarigus gadījumus, sava muza likteni

klatin apklāja ar noslēpumainu, pasakainu segu. Jebšu tās tikai

pasakas, ko tā nenogurstošais cilvēka gars, pec zināšanas un

dvēseles meera cenzdamees, sacerējis un ticējis, tad tomēr tās ne

but nav nicināmas, ne! tām taisni zināma ceeniba, ja pat zināms

svētums peeskirams; jo itin tā kā teicams anatomijas profesors

ar godbijību cilvēka kaulu paceļ, rokā tura un ta dārgumu

izskaidro, ka tas bijis reiz zilveka loceklis un dziva gara nesējs,
itin tāpat un jo vairāk mums nākas ceenibu paradit sim vecām

pasakām kā cilvēka un tamlidz Deeva nemirstama gara leece-

neecem. Ir tacu tām daudz cilvēku augumi un veselas tautas ar

meesu un dvēseli peeķerusās un tā apstiprinājušas viņu augstāku,

ideālu leetisķibu. Tā uzejam gandriz pee jebkuras tautas kādus

deeviņus jeb gariņus, kam sevišķi saudzams cilvēku liktenis. Un

katra tauta pec savām ipasibām un gara dāvanām par teem vaj

nu dziļāki vaj seklāki apcerējusi, prātojusi, vairāk vaj mazāk

taustāmus veidus izstaltodama. Tā tad atrodam likteņa-deevibas
zināmā skaitli un ar deezgan noteiktu dabu, p. p. pee Greeķeem,

Romneekeem, Skandinaveem un Latveeseem. Pee visām

tautām sateekam sos deeviņus jeb gariņus visvairāk trisskaitli.

No sakuma, kā ari velak sis skaitlis nav isti noteikts; tak, kā

sacits, pee sim minētām tautām trisskaitlis vairāk sastopams. Pee

Greeķeem caur Hesiodu pazistamas tris likteņa-deevibas ar vardu

Kloto (vērpēja), Lachesis (likteņa lemeja) un Atropos (nenovēr-

šamā). Kā eesakumā pee Greeķeem tik veena Moira (dzivibas

Rakstu krājums IX. 1
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daļas peesķireja, [ioipa [3i6toio (pee Homēra gan pa laikam veena

Moira, tak divas veetas uzeet ari vairāk Motpai), tā ari Eom-

neekeem rasi bija vispirms tik veena pare c (parca, pars, [AoTpa)

un tikai literatūras laikā tee peesavinajās Greeķu trisskaitli ar

Greeķu vardeem. Ari Skandinaveem ir tris laika- un likteņa-

deeviņas, nornes (norn, pl. nornir). Tām vārdā Urdhr,t. i.

bijušais jeb pagātne, Verdhandi, t. i. esošais jeb tagadne,

un Skuld, t. i. nākošais jeb nākotne. Pedigi Latveeseem:

Dēkla, Laima, Kārta, par kurām se lidz ar Likteni, kas

tām stāv jo tuvu, nu gribam it sevišķi runāt.

Pateicotees divām jaunām augstām zinātnēm, kādas ir sa-

līdzināmā valodneecibā un salidzinamā teikneeciba (jeb sal.

mitoloģija), varam tagad, uz tām pabalstidamees, daudz gaismā

celt un tur sveci aizdedzināt, kur senāk pārklājās galēja tumsiba.

Vārds „salidzinams — salidzinamā" gan neko se sevišķu neno-

zīme, tas te it nejausi, tikai vesturigi eeveesees. Ari citām

zinātnēm, kā p p. salidzinamai anatomijai, ģeogrāfijai, ģeoloģijai

etc. tas peenakas, nav jau bez salidzinasanas pat visveenkarsakā

domāšana izdarāma, nekāds lēmums jeb spreedums domājams.

Pec pateesibas divi jaunas zinātnes ir vairāk vesturigas zinātnes;

jo visam tam, gar kam tām darisana, ir sava vēsture, savs vestu-

rigs, noticis, notecējis gajeens. Tā ari sim leetām, pee kurām

tagad kavesimees, ir savi notikumi, sava attistiba, savs gajeens,

sava vēsture, ar ko der nodarbotees.

Kad nu par likteņa deevibām gribam runāt, tad vispirms

jazin, kas ir liktenis.

1. Liktenis.

Nerunāšu se par likteni no nlosofijas stāvokļa kā par vis-

parigu jo grūtu nojēgumu. Peetiks tikai tikdaudz se par to pee-

minet, cik musu nolūkam vajadzigs. Vārdā „liktenis" atrodama

vispariguma varas veeniba, kas leekas tik pat veca but, kā pati

pasaule. Pec sa uzskata „liktenis" uzķerams kā, ta sakot,

deeviņu sapulces spreedums, nolēmums, pret ko veens-otrs

deeviņs par sevi neko nespēj izdarit, bet tam jāpadodas. Si

augstākā, visnotalā (absolūta) veeniba, visnotalas varas veidā stāv

par deeviņeem kā viņu tara (atsevišķa) vara, viņu kopvara. Un

ja so likteņa ticibu analitiski pārmeklējam, tad tulin parādās, ka

S,o ideju, likteni, nevajaga vaj kā ne-atkarigu no visas reliģijas,

pa§u par sevi kā metafisisku un dabasnlosofisku nojēgumu no-

stadit un religioseem noskateem it kā kausalitates — sakara —
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likumu jeb kā nojēgumu par but (BegrifF des Seins) raidit pa

preeksu, bet tulin parādās, ka si ideja kā ticiba peekrit reliģijai

un sevišķi dogmatikai. Jo no likteņa tikai runa var but, ja

cilvēks savu dzivibu — savu muzu aplūko, atteekdamees uz Deeva

apziņu, un eeriko savu izturēšanos pret sā vaj tā uzķertu deevibu

(deevigu busanu). Un vecais Stenders saka par likteni, to it

pareizi caur Latiņu „fatum" tulkodams: „Dafern nnter den alten

Letten eine Art Philosophie gewesen, so ist dieses ģewiss ein

Hauptsatz darunter gewesen. Noch bis auf den heutigen Tag

sind die Letten davon ganz eingenommen. Wie oft liort man

von ihnen: „tas jau bija viņam likts" — das war ihm sch.oll

bestimmt, das ist über ilm schon bestimmt gewesen". — Tikdaudz

par likteni un ta nojēgumu vispari. Aplūkosim nu to no

valodas-vesturiga un mitoloģijas stāvokļa sevišķi!

Vārds „liktenis" pec sava skaņu sastāva ir jo vecs. Ta

sufikss — „tenis" ir citādi Latv. valodā izzudis. Ir te — sini

vārdā —to vairs kā tadu ne-apzin. Tas aizrāda uz Leišu valodu,

kur tas kā sufikss no participium necessitatis vel pilnā speķa un

-tinas (tagad visvairāk -tins) fem. -tina skan. Leitis saka: beg-

tinas, -na, lopy-tinas, -na, kur Latveetis tagad eeradis teikt:

beg-ams, -ma, lap-ams, -ma. Un sis sufikss „-tinas" ir caur

formālas izlidzinasanas analoģiju Latveesu vārdā „liktenis" eeks

~-tenis" parvertees pec Latv. paraugeem, kā: met-enis, ud-enis

etc. Lik-tenis (lik-tens), no lik-tinas celdamees, vispirmak rasi

nozimeja ko leekamu, noleekamu, nolemjamu, nosakāmu, cilvēkam,

cilvēka muzam no deeviņeem ko noleekamu, nolemjamu, no-

sakāmu, t. i. likteni. Leišu valodā sis vārds ar so sufiksu ir

tikai sastopams kā adverbs, proti „liktinay", kas apzime tikdaudz

kā: atlikam, pārmērā. Preeks musu „likteņa" Leitim ir gan ta

pate sakne, bet ar citu galotni, kā: „likimas", kas nozime aridzan

atleekas, atlikās, beigas; bet visvairāk ne-izbegamu nolēmumu,

likteni, navi. „Tai buvo jo likinis" saka Leitis itin tā, kā (pec

vecā Stendera) Latveetis teic: tas jau bija viņam likts. Tā

redzam, ka tikpat Leitim kā Latveetim ir ta pate vārda sakne

preeks ta pasa nojēguma; cita preeks sa pasa nojēguma Greeķim

[I.oipa (ļj-opiov) cita Latinim, fatum (for, fari) sors1 ). Gan tiklab

Greeķim kā Latinim ir vardi Ast-ūto lincļuo, kas pilnigi sakrit

ar musu „likt" kopā, bet viņi nepavisam nav mitiski. Senindeesu

a) Kreevara aojih (Loos, Sehicksal). mums tas pats vārds „daļa" jau bez

§a nojēguma.

1*
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„ric" (lassen) atgādina tāpat pee musu „likt", bet ari tam nav

mitiskas nozimes.

Kad kars preeks Trojas bez gala stipri plosās, tad Dzevs,

uz Idas kalna sēdēdams, paņem zelta svarus un eeleek tur Trojeesu

un Achaju nāves likteņus, saķer svarus vidu un Achaju svara-

kaus eet uz leju; tāpat viņš sver Achila un Hektora likteņus.

No tam skaidri redzams, ka liktenis un muzs nav Dzeva roka,

bet ka to nolemsana izeet no augstākas, tumsas likteņa-varas —

no Moiras; Dzevs, kurs citādi gan Moirai lidzigi nostādināts, pa-

rādās se tacu kā tai padots, kā apaks tās. Sis apstāklis eerau-

gams viscaur Greeķu senatne, no Homēra sakot, un nav no paganu

senatnes nekad pārvarēts. Leeta ir ta: Dzevs ir augstākais pilni-

gakais, varenākais Greeķu ticibas deevs; bet tā kā viņam stāv

pulks citu deeviņu blakus, kam tikdaudz svabadibas, ka Dzeva

vara nevar but ne-aprobezota, tad sajuta Greeķis vajadzibu, par

so augstāko un tacu atkal dažā ziņā atkarigo deevu vel ko

augstāku domatees, kas visu daudz deeviņeem sadalito pasauli

apķer ar savu varu. Bet bija jau viss, ko cilvēka gara raditajs

spēks paspēja, uz Dzevu un citeem deeviņeem sakrauts un

izleetots; tā tad palika Moira par buseni bez dzivibas un perso-

nības, tik par tumsu ne-izprotamu varu, par citādu, nekā gaisee,

taustāmi izstaltotee deeviņu teli Olimpā. Par musu „Likteni"

uz matu tas pats sakāms, kas par Greeķu Moiru. Ari tas ir vis-

vairāk bez taustāma veida un meesas. Un it tāpat, kā Greeķu

Moira dabūjusi velak teļu, tikusi velak personificēta, tā ari Lat-

veesu Liktenis kadā laikā ticis, tā sakot, meesās, kā to man kādas

Tameneekos uzzimetas tautas dzeesmas rada.

1. Likteni tis madzs 1 ) puisitis 2),

Spidoseeme zabakeeme,

No kalniņa notecēja,
Deleem karte supuliti.

2; Ai, Likteni, ai, Likteni,

Ko eeliki supulei!

Kalabad man' kundziņis

Visu muzu tramdinaja!

!
) mags = mazs, maziņ§. (Neviļus te §aujas Latiņu Amors prata.)

2) ci". Lerrh-Pu§kai§a • „Latvee§u tautas pasakas I. daļa N? 131, kur

mazs cilvēciņš, kādai meitai palidz sūnas savērpt zida dzijā; IV. daļā, 60. urā

parādās ari Liktenis ka ..mazs puika".
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3. Likten's eet

Vara zagis paduse:

Tec, braliti, pasteidzeese,

Izludzeese līgaviņu!

4. Likten's stāv sētiņai,

Metā kara zobentiņu.

Augs, māmiņa, tavs deliņis,

Bus zobena cilatajis.

5. Likten's auda zida tiklu,

Saulgorzmei nosedeese;

Viņš neķere juras zives,

Viņš ķer jaunas zeltainites,

Viņš ķer jaunas zeltainites,

Puiseem dote ligaviņas.

(M. Fr.)

Mes te dabonam zināt, ka no Likteņa ticēts, tas karot

supoli (1); tani eeleekot muza nolēmumu (2); no viņa ja-izludzo-

tees ligaviņa (3); caur to topot māmiņas dels per zobena cilātāju

— kara viru (4); ja, pat tas ķerot ar zida tiklu zeltainites, pui-

seem dote ligaviņas (5). Vardu sakot, tas klust te tuvināts muza

lēmējām Laimiņām, likteņa-deeviņām. Te redzam, ka musu

Liktenis it tāpat kā Greeķu ļj-oTpa un Latiņu parca no tumsas,

nepeeludzamas varas, no likteņa ta atsevišķā, abstraktā vispari-

guma, jeb no kura katra cilvēka sevišķa likteņa, kas saņem kopā

ta dzimšanu, muzu un navi, izvertees par personu. Tāpat kā

Greeķu dzeesmineeki veenkarso nojēgumu jxoTpa (daļu) ar laiku

izstaltojusi par daļas-lemeju, likteņa-deeviņu Moiru, tāpat rasi

Latv. tautas dzeesmu sacerētāji. Musu burtneeku apcere Liktenis

paradijees kā mazs puisitis spidoseem zabakeem (1), it ka atgādi-
nādams sakāmu vardu, ka mazs cinitis gaz leelu vezumu. Tas

ar vara zagi eet mezā (3), setā stāvēdams metā kara zobenu (4)

un pedigi saulgozi nosedees, auz zida tiklu (5), caur ko jo no-

zimigi izteikta viņa ne-izbegama vara. No „Likteņa-teva" runāt,

kā tas jaunākos laikos musu literatūrā paradijees, nav pareizi, jo

tam trūkst jebkādu avotu.

Bet, kā jau minēts, pee Latveeseem atrodam ari Laimiņu
— likteņa-deeviņu trisskaitli.
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2. „Tris Laimiņas".

Aplūkosim sis deeviņas, Dēklu, Laimu, Kārtu, pa rindai!

a) Dēkla. Si vārda sakni atrodam eeks skr. dha, zist

(kausat. zidit), gr. thļkrļ1), matēs krūts, Latiņu felare, zidit (no

ka filius, filia), Leišu dēti, musu det, pupu det (sk. Stend.), t. i.

bērnam krūti dot. No tās pašas saknes aridzan atvasināti: dels,

dele, dejals, padeklis etc. Dēkla sastāv no de-kla (sla || tra) un

nozime vispirmak to, caur ko zida, t. i. ziditaju. Pec vecā

Stendera ta ir zidenisu deeviņa (Gottin der Sāuglinge) un supļa
bērnu kopēja, kas teem meegu un augšanu peesķirot. Ulmanna

Latv. vardnicā Dēkla minēta kā likteņa-deeviņa, kas sevišķi
stāvot preeksā dzimšanām (den Geburten prāsidirt).

Man par Dēklu ir tada teesa vel klajā nelaistu tautas

dzeesmu. Tās nošķiras divi daļās, tādās, kur Dēkla veen minēta

un tādās, kur Dēkla lidz ar Laimu apdzeedata.

a) Pirmā šķira: 1. Ai, Deklite, ai, Deklite,

Kadu muzu man nolēmi!

Man vaidziņi nobālcj 'si,

Asariņas ritinot.

2. Dekle manu muzu lema,

Pee ābeles stāvēdama;

Bij man augte daiļai, kosai,

Kā ābelei nozeedet.

3. Kam, Deeviņi, dāvināji
Man tik daiļu augumiņu,

Kad Deklite nolemuse,

Netiklime roku sneegt?

4. Dekle sed vitolāi,
Luka pini grozidama:

Sapin labu matēs meitu

Pee netikla teva dela.

5. Kalna galā Dēkla raud,
Birst asaras lejiņāi,

Lejā dzima zeltainite,
Kas vaiņagu kājām mis.

6. Deklitei glaza kurpes,
Zida zeķes kajiņāi.

Se, Deklite, apaun vizēs.

Lai neplisa glaza kurpes!

') TlUVjViļ slaukt), emma, aukle, kopēja; laik. v. likt, det.
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7. Kur steidzeese tu, Deklite,

Ar to dzeesmu vaceliti? —

Tam meitāme isdalisu,
Kuras vese

1

) tautiņāse. (M. Fr.)

8. Dēkla manim muzu kara,

Mate manim supulit'.

Kar', Deklite, veeglu muzu,

Mate veeglu supulit'. (Rota, 1886, nr. 38.)

b) Otra šķira: 9. Dekle sauca, Laima sauca,

Abas kalnā stāvēdamas:

Nesneedz roku, zeltainite,

Sivajāme tautiņāme!

10. Dekle, Dekle, Laima, Laima,

Jus veenadi nedarāt,
Citim darāt visai labi,

Citu zēli rudinajat,

Citu zeli rudinajat,

Žēlajām asarām.

11. Celees, mana Dekle, Laima,

No udeņa, no akmeņa,

Nu es biju tā vajāta,
Ka vairs leeti nederēju.

12. Sedi, sedi, tu meitiņa,

Nesēd tava Dekle, Laime,

Ik deeniņas Dekle jāja,

Tev arāju meklēdama;

Svida ilgi kumeliņis,

Lidz atrada arajiņu. (Ciravas dr.)

13. Celees, mana Dekle, Laima,

Zave manas asariņas!

Es nezinu, kur tverteese

No ļautiņu valodām.

14. Dekle naca rami, rami,

Pelekāje metelite;
Laima naca žigli, sigli,

Sudrabiņu laistidama.

15. Kas pee leepiņas uguni kura?

Kas manu ļaunu deen' sadedzināja?

Dekliņa leepu malku uguni kura;

Laimiņa ļaunu deenu sadedzināja. (M. Fr.)

*) vedis.
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16. Dēkla, Dēkla, Laima, Laima,

Viseem veenlidz nedarāt!

Veenam darāt visu labi,
Citus zēli rudinat.

(Rota, 1886, nr. 28 un A. M. 1873.)
17. Kam adisu raibus cimdus?

Kam rakstisu nezdaudziņu?
Deklei adu raibus cimdus,
Laimei rakstu nezdaudziņu. (M. Fr.)

Bez tam Dēkla Brivzemneeka materiālos, ja nemaldos, divi

veetās lidz ar Laimu minēta.

1) Zil' Mariņ, Dekl', Laimit', nac majā! Deevs Tevs

(cf. Brivz. XLVI. Zalkšu jeb cusku vardi, 387.)

2) — Nu Dēkla, Laima, sed kaktā, kupā mans peeniņs,

kreimiņs kupata kupā. Dzen, Pērkona lode, zibenē tos ļaunos

garus no maneem lopeem nost! Eeks ta vārda
.. . (cf. Brivz.

LIII. Peena, kreima un sveesta vardi, 453.)

Pec seem avoteem mums parādās Dēkla visvairāk kā likteņa

— muza — lemeja, kas ari sapin matēs meitu ar teva delu (4);

tautas meitiņa, nezinādama, „kur tverteese no ļautiņu valodām",

to lidz ar Laimu peesauc, lai zavē viņai asaras. Ja ta ar Laimu

tā dažā ziņā veenada, tad tacu tās ari pec savas dabas, apģērba

un izskata dažādas:

„Dēkla naca rami, rami, pelekāje metelitē

„Laima naca žigli, žigli, sudrabiņu laistidam' (10
1)

Dēklai kājās glaza kurpes, zida zeķes. Dzeesmeneeks veļas,

lai ta apaun vizēs, ka glaza kurpes neplist un lidz ar tām lab-

klājība ne-izput. Ari Laimiņa var glaza kurpes autees un tapec

to ludz, lai to nedara, kā:

„Ai, Laimiņa, miļa, balta, ne-auneese glaza kurpes!

„Tu tecēsi, plisis kurpes, kritis Laima ceļmalei". (M. Fr.)

Dekliņa kur leepu malku uguni un Laimiņa sadedzina ļaunu
deenu (11). Kad Laimiņa teic māmiņai dzeesmas, pate dzeesmi-

ņas darina, pate dzeed2), tad Deklite nes „dzeesmu vaceliti", tām

meitām izdalit, kuras vedis tautiņās (6). Sini gadijumā tās ar

Romneeku kamenām (camenae no cano, dzeedat) salidzinamas.

§is vēroja par paraganam, avotu deeviņām, (juras, ezeru, upju)

avotu laumām (Nymph.ae); jo avoteem peesķira apgarotaju speķu.
Ari musu tris Laimiņas tautas dzeesmas min daudzkārt lidz ar

x
) veeua — pelēkā mēteli, otra — miļa, balta naca.

2
) cf. Aronu M. Musu t. dz. 215 un 217.
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ūdeni1), ar avotu, kur tas mazgājas 2). Pa Romneeku literatūras

laiku kamenas peelidzinaja Greeķu mūzām. Latiņu vārds Carmenta,

Carmentis, kas ari no cano celees, ir lidzigs ar Camena un leekas

but tas vecākais. Roma 11. un 15. janvāri pee Karmentaļu var-

teem citreiz svinetee Karmentaļu svētki bijumi viņai un viņas
beedrenem Porrimai (jeb Prorsai, Antevortai) un Postvortai no-

domāti, no kurām veena tumšo pagātni, otra nākotni atklājusi.
Romneeku seevas tās abas lidz ar Karmentu godāja ari kā dzim-

šanas deeviņas, caur kam tās ari lidzinas Latv. Laimiņām. Un

Latv. Laimiņām, likteņa deeviņām, kā muza lēmējām aridzan

eo ipso paraganu daba un Dēklai, Laimai turklāt vel muzu ipasiba.

b) Laima. Veena no visskaistakām Latveesu-Leisu dee-

viņām, pee kuras burtneeka prāts ilgāki kavejees, neka — tik

Sauli izņemot — pee jebkuras citas, ir Laima, Laimiņa, Laimas-

mate un kā viņu vel nesauc; jo tai itin tāpat kā miļam cilvēkam,

miļam bērnam daudz to vardu. Tak tee peeder visi tai pašai
saknei. Jau A. Schleichers (cf. ta Leišu Gr. 46. 1. p.) ved to

sakarā ar Leišu lemti (das Schicksal bestimmen), viņš peeņem te

sakni lam un eerauga to aridzan eeks Leišu laikvarda lam-styti

(wūnschen), velēt, (Lam-styti jau Nesselmanns pec Brodovsky
uzzimejis.) Nesselmanns tulko Laimu kā laimes,' svetibas, muza

(dzivibas) deeviņu. „Taip Laima lēmē", ir Leiša sakāms vārds.

Laiminti (laiminu) nozime tikdaudz kā svetit, ļaut izclotees, sek-

metees. „Te laimin' jums Dēvas" (lai Deevs jus svēti), saka

Leitis. — Ja pec ta vārda citās radu valodās apskatamees, tad

atrodam gan Greeķu valodā Xoip,6?, kas burtu pa burtam gan
sakrit ar Leišu laimas (mask.=latv. Laima fem.); bet viņu nojēgumi
pavisam izšķiras; jo Greeķu aoijaoc nozime meri, sērgu, navigu
slimību un turas tā tālākai salidzinasanai pretim. Jebšu tagadējā
valodneeciba par Schleichera jau peemineto atvasinumu (Laima

no lemti) šaubas, tad tacu ko pareizāku ta ari sim bridim nezin.

Si deeviņa vispirmak rakstos minēta jau 1666. gadā no macitaja
Wilh. Mārtiņi (Werdenā pee Mēmeles) kadā laimes-velejumā ad

plebem Lithuanicam, kur stāv tee vardi: Quid Laimella tibi

praestabit? (Ko tev Laimelle lidzes?3). M. Praetorius (bijis
macitajs Nibudze pee Insterburgas 1664—1685) ap to pasu laiku

pazist „Laimeli" kā dzimšanas deeviņu (Gottin der Geburt).

J) cf. 11. dzeesmu. 2) cf. Aronu M. 215. 217.

3) Sk. Lei§u dzeesmu grāmatas preek§vardos no M. Klein, macitaja
Tilzite, 1666, un W. Mannhardta Joh. Lasic. Polon. Dc diis Samogitarum
libellus

p. (118) 41.
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Vecais Stenders par to saka tā: „Laima, Gottin des Schicksals,
die einem Kinde bey der Gebnrt das Laken unterlegte und zu-

gleich sein Glūck bestimmte. Sie wurde besonders von den

Gebāhrerinnen angerufen. Noch jetzt heist laima Glūck oder

Schicksal, und m einigen Lettischen Liedern wird sie Laima

mahmiņa, Gliicksmutter oder Gottin genannt".

Jo daudz so skaisto deeviņu sastopam tautas vecas ziņās,

kā: vārdos (pūšamos un citos), tautas dzeesmās jeb dainās. Tā

ka to tautas dzeesmu, kas Laimiņu daudzina ir jo daudz un pa

dazadeem krajumeem izkaisītu, tad se nepeevedisu tās m extenso,

bet tik isumā atstastidams, raudzisu se minēto deeviņu zimet.

Driz nopratīsim, ka ta paceļas par veenkarsas likteņa deeviņas

stāvokli it labi pari. It tāpat kā dzimšana un miršana ir tikai

jo iss laika spriditis pret laimes dotu garu muzu, tā eeņem ari

pate Laimiņa, salidzinot ar tās beedrenem, Dēklu un Kārtu, jo

plašu un daudzpusīgu darbibas lauku. Un tak tas apcerīgais

prāts to it dizani un jo dazadi izpušķojis un pacēlis augstāku

deeviņu vidū.

Pec musu tautas dzeesmam ta lidz ar Deeviņu tuvojas

cilvekeem. Deeviņs jaj, Laimiņa brauc 1 ) un jauneem puiseem un

jaunām meitām teem jatiri ceļa malas, lai nepakrit Laimas kume-

liņš2). Lidz ar Deeviņu ta eet ari gar labibas laukeem:

„Deeviņs gāja rudzu lauku, rudzu rogu cepuriti,

„Laima gāja auzu lauku, auzu skaru meteliti".

Tautas bērns ludz Laimiņu, lai ta eet papreeksu, uguni rokā

nezdama, ka tas ne-eesper kājas asaru paltiņā; tas tai kā veesņai

ceļ krēsla veetā villas grozu, „lai muziņu veeglu lika"; to devē

par „muza licejiņu". „Laimas lemumiņs" top atzīts par gudrāku

„par viseem padomeem". Ta noteic cilvēka augumu, sed kalniņā

sudraba krēsliņā; ta var dot tiklab „baltas deenas", kā „leelas

J ) Citādi Lai miņa ari gan tek kajam, gan jāsus jaj, ka

Laimi pa, Laimiņa,
Neteci kajam!

Ņem manu kumeļu
Sudraba kap§ļeem,

Tu jasi par zemi

Spiguļodama. (M. Fr.)
Jeb: Eeraudzij'se veen pazinu

Laimas jātu kumeliņu:
Zīda sega, zelta segli,

Sudrabiņa eemauktipi. (A. M. 416.)
) cf. Spr. 299.
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Ta eet cilvēkam pa preeksu, to nelaizdama „to celiņu,
kur aizgāja ļauna deena"; tai jagruz „ISrelaime" ūdeni; tai jā-
steidzas ir „basām kājiņām", lai tik „Nelaimite" kājas audama

nepatop lidz. Laimiņa lemj, tāpat kā Dēkla, ik katram zilvekam

muzu, „kadu pate gribēdama"; „ik kurai meitiņai" „skir" ta

„arajiņu", ko ari Dēkla dara; ta „skraida kumeliņu", tai veetu

kā Dēkla arajiņu — meklēdama. „Pirmajām tautiņām Laima

durvju verejiņa"; ta nokleedzas, eeraudzidama meitiņu ee-ejam

„vajā veetiņā". Un meita klausa „Laimas leegumiņu, ne ļautiņu

teikumiņ'"; par tam Laimiņa tai „suj" „kresliņu sudrabiņa
sloksnitem" un noleek to „labajā veetiņā", „muza krēslu" „riti-
nāt ritinādama". Ta ari „godē" meitiņas „

augumiņu", tā „maz-

esosu" kā „leelu uzaugušu". Un Dēkla raud, redzēdama zeltainiti

peedzimstam, „kas vaiņagu kājām mis". Lidz ar Deeviņu un

Sauli ir aridzan it ipasi Laimiņa barenisu un serdeenisu saudze-

taja un mate. Barenite leelu radu:

Deeviņs — tevs, Laima mate,

Deeva-deli bāleliņi. (Rota, 1886, 28. nrā.)

Laimiņa lidz ari visnotaļ ligaviņas audzināt:

Ko, tauteeti, leelijeesi
Ar dižo ligaviņu?
Teic māmiņu, teic Laimiņu,
Kas dizanu audzināja. (Aronu M. 329.)

Un dzeesmā, kā: Laim' uz Laimas vaicājas:
Kur dosim bareniti? —

Dosim maizes veetiņā,

Lai nerauci dzivojot. (Rota, 1886, 28. nrā.)
tik Dēkla ar Laimu domājamas. — Laimiņa tek ar pilnu sauju

„dzīpariņu", tos dot „bez eeloku villainites" vedamai barenitei.

Ta nak kā „balta, balta veesņa", „
barenisu apraudzīt".

„Gaisi spid uguntiņa miļas Laimas istabā:

„Miļā Laima serdeenei leek sudraba vainadziņu".

„Nabaga" bariņam" „rumes veetu meklēdama", — „Nosviduse
Laima brauc, nosvidusi kumeliņi". Viņa eedod to tad „maizes
veetiņā, lai neraud dzivojot". Un kā „Dekla sede vitolāi" (4),
tā — „Laima sed leepiņā, barenite — pazarē" un „Laimiņa,

licejiņa" tai paredz, ka ta savu vainadziņu ilgi nenesās.

Kā Laima ir ~muza licejiņa", barenisu mate un izvedamu

nabaga serdeenisu veltetaja un visnotaļ svetibas nesēja, nelaimes

un ļaunas deenas novērsēja, tā viņa ir ari dzemdēšanas deeviņa.
Viņa eet „laimodama, seevām veetu taisīdama";
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„Ne viseem miļa Laima zizu klaja paladziņu;

„Seeviņām veen paklāja grūtajās deeniņās"

Ta parādās ari visnotaļ kā veselibas deeviņa; jo to lūdz: „Ai,

Laimiņa, tu vesela, — dod man savu veselibu". Un:

~Jauni viri, jaunas seevas, miļi Laimas ludzatees!

~Vecas seevas nebēdāja, tās ar Laimu saderej'".

It sevišķi pūšamos vārdos ta parādās sini ipasibā1 ). — „Lai

Laimas-mate, Veja-mate, juru deevekle un svētā Māriņa nak pa-

ligā, eeriktet, eetaisit un veseļot. Eeks ta vārda. . . (Cf. Brivz.

XXXIII. Limejuma jeb greezami vardi, 246.)

„Asiņupe strauji skrēja, līkumiņus mētādama;

~Aiztecēja miļa Laima, apturēja asiņupi.

~Krauklis skrēja sileenā, veselība knābiņā". (Asiņu vardi,

ib. 277.) Tad ta skauģu vārdos minēta, kas tā eesakas: ~Vaj
tevi skaudu, vaj nabagoju ko no tevim, kad tu manus laukus

(lopus, dārzus v. c.) apermoji? Es eesaku savus darbus ar Laimas-

mates paligu un nobeidzu deevu Deevu minēdams". (Ibid. 526.)

Laimiņa un lidz ar to Saule, Saules-mamiņa, ir tik laipnas,

miligas, augstas un šķistas savā dabā tā, ka tās katoļu laikos ar

Deeva mati, Maru, veenadas turētas. Ir daudz vardu (sevišķi

pusamu un ari citu pr. p. vardu) un tautas dzeesmu, kur Mara

daudzināta Laimiņas veetā, kā ari itin daudz tautas dzeesmās

stāv Mara Saules-mates veetā. Un tām visām trim ari veenads

epitheton ornans, kā: miļa, balta Par Maru tautas dzeesmās —

aiztaupāms kādam sevišķam preekscelumam. Se tikai uz so ap-

stākli, cik tas ari uz Laimiņu zimejas, isi aizradisu. Tā lasāms

pr. p.: ~Miļā Mara, miļā Mara! Govu Laima, govu Laima! Nac

no Rigas uz Ventspili, no Ventspiles uz Vaczemi, no Vaczemes

atpakaļ, pari pa juru. Sudraba valites pa preeksu, miļā Mara

pakaļ eet, slaucene uz rokas". (Cf. Brivz. Peena, kreima un

sveesta vardi, 457.) Citos aprunājamos vārdos turpat parādās

jo pulks veetās Mara, kur, kā to daudzkārt pats saturs un ari

variantes leecina, pirmak stāvējusi Laimiņa. Un daudz tautas

dzeesmās tas tāpat uzejams. Tā atrodam tautas dzeesmās pr. p.

minētu gan Laimas pirti (K. Ulmann, 107. — A. M. 1895), gan

Māras pirti (cf. Bielensteins pee W. Mannhardta un man uz-

glabāti rokraksti); tā ceļ ~miļa Laima" meitai ~seevas krēslu

apsestees" (A. M. 1881), tā ari „miļā Mara" (cf. rokrakstu); tā

a
) (Eesak): Lemees, durees meetā, cerpa, ne pee lopa (v. cilvēka)

auguma! Lai Laimas-mate
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„Marina basa tek", kad to ~miļi" ludz (A. M. 1898), tā Laimiņa

~ir basajām kājiņām" (A. M. 1877), kā jau to agrāk redzējām;
tā ~miļā Laima" ~balta naca tai tumsāi vakarā", izdzirdusi ~serd-

eeni saderot" (Rota, 1886, 28. nrā), tā ~miļā Mara" (Ulmann 157);

barenite nolauzusi zelta aplokā zelta zaru, beg no Deeviņa un ta

deleem vaj nu pee Laimas (Spr. 298), vaj pee Māras (Bielenst.

82 pee "W. Mannhardta); tā Laima kā Mara baznicā eedama, pate

zelta jostu apjozdama, dod zeltainei sudraba jostu, zida nezdo-

dziņu un labus padomus (Spr. 303 un 304. 1. p. un Ulmann

186. 1. p. 13. nrs). Tikdaudz par
Laimu un Maru.

Pedigi atgādināšu, ka tāpat kā musu senās ziņās, ari Leišu

dainās sastopama Laimiņa un proti, ar to pasu skaisto dabu.

Tā eesakas kada daina: ~Laima šaūke, Laima vērke" 1

!, kas sini

teikumā pilnigi saskan ar kadu musu tautas dzeemu: ~Laima

sauca, Laima brēca" 2 ). Leišu dainā ta ari ~muza licejiņa",

zeltenitei ziņodama, ka tās bāleliņš noslicis jura. Kadā citā

dainā daudzināts Laimiņas supolis (Laimūžes subūkle, Rhesa 67,
Nesselm. 6, Schl. 9). caur kuru attributu (supoli) viņa kā seevu —

dzemdetaju-deeviņa pazistama. Vel pec kādas citas dainas Laima

lemj saules deenu, tā ka atkust ezerā ledus. —

Laima lēme saulūžes dēnāte,

Ir atsilo ezerē ledātis. (Rhesa 3, Ress. 11, Schl. 7.)

Pec variantem to dara Deevs (Devas dāve gēdraje dēnate) un ari

Saule (patekējo svēsioji Saulūze, istirpino vasarās ledāti (cf.

A. Schleich. Lit. Lesebuch und Glossas 8. 1. p.). — Tā ari pec

dainām Laimiņa paceļas augstāku deeviņu kārtā. Itin kā Greeķu

deeviņa Pallas-Atene no teva, Dzeva, galvas

izlekusi — izdzimusi (pec tam kad tas bij uz Gaias padomu

gudribu — 1x91x1? — norijis), tā ari ~miļā Laima" ir ~Deeva
meita" (A. M. 12. 1. p.). Un vel dazadā ziņā tās veena otrai

lidzinas. Kā Atene Odisejā driz tēvam (Odisejam), driz dēlam

(Telemacham) parādās, tos pavada etc, tā ari Laimiņa, kā jau no

tautas dzeesmām redzējām, un ari pec Latv. pasakām veenam

otram veetu veetām parādās, dod padomu etc. (cf. ari Lerch-

Puskaisa Kurbadu); kā Atene macijusi starp citu ari sevišķi

seevisķu vērpšanas mākslu — prašanu, tā ari Laimiņa, kā vel

redzēsim, stāv ar so prašanu (vērpšanu un aušanu) sakarā; kā

Atene ir jaunības kopēja (KoopoTpocpo?), lidzetaja un veselibas

1) cf. Rhesa 75, Ness. 8, Schl. 8.

2) Spr. 305. 1. p. un Cimzes Dz. rotā. VI. daļā, 17. nr.
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deeviņa (lomīpa ta ari Laimiņa. kā jau redzējām.

Veena kā otra ir savas tautas labklājības vairotajā un godāta kā

gudra sardzibas deeviņa, Ja Pallas-Atene pazistama visvairāk

kā ētiska (tikliga) deeviba, par kadu ta sevišķi velak izvertuses,

tad tacu ari Laimiņa luko sevišķi uz meiteesu tikumu, kā to

starp daudz citām ari si veetiņā rada, kā:

~Kura meita godu gaida, tai Laimiņa kroni kala

~Tira zelta darināja, sudrabiņa leēdināja;

~Kura godu negaidīja, tai uzlika dadžu lapu".

(Rota, 1886, nr. 28.)

Tak aizrāda dažas veetas Greeķu teikās un kultā uz tam,
ka Pallas-Atene, tāpat kā leelakā daļa citu deevu Senpelasgeesu

laikā, bij ari dabas deeviba, kā ta pr. p. Atikā stāvēja sakarā

ar zemkopību un koku stādīšanu (cf. Stoll 36. 1. p.). Un ari

Laimiņa noradauz zemkopību 1 ), lopkopību, dāvinādama izvedamai

zeltainei simtu govju, simtu baltu villainisu un tās tauteetim

peecus bērus kumeliņ's (cf. Ulm. 107). Kā Atenei svēts eljas

koks, tā Laimai svēta leepa, kurā ta ari sed, tāpat kā Dēkla

vitolā. Ja eevero Atenes celšanos no Dzeva, debesu deeva, un

ari to, ka musu Laimiņa ari ir ~Deeva meita" — un musu

~Deevs, Deeviņs" ir ari pilnigi tāpat kā Dzevs, senind. Dyaus,

debesu deevs, ■— tad tās kā dabas deeviņas, pec viņu eeksķigas
dabas un būšanas kā tirā ētera augstuma (debesu dzidruma)

gaisee bērni domājami. Tā tad ari ~Gaismas-nesejs tuvojas ar

Laimiņu ļaudim" (cf. L.-Pusk. Kurbadu 23. 1. p. un citur). To-

mēr tā Laimiņa kā Pallas-Atene savas dabas un būšanas pilnībā

un sava darbibas vidus plašumā aridzan ar zemes dabas dzivi

eestajusas dazadā atteeeibā. Tā stāv viņas ari veena kā otra

sakarā ar ūdeni. Kā Pallas-Atenes svetnicas atrodas pee upēm

un ezereem un ta pee Tritona upes dzimusi, tā ari Laimiņa pa-

rādās virs udeņa un mazgājas avotā2 ) v. t. pr. Un aprunājamos
vārdos daudzinātās ~miļas Māras upites" 3

j ir ari miļas Laimas

upites, strautiņi, eeteciņi. — Ja jaunākos laikos no Pallas-Atenes

domā, ka ta vispirmak bijusi debesene (Wolkenjungfrau), tad

par musu Laimiņu saujas tas pats prata, it ipasi, kad eevero, ka

ta — kā jau redzējām — par ~govu Laimu" deveta (cf. Brivz.

J
) „Laima gāja auzu lauku, auzu skavu metelit'".

3
) Pee kādas mazas upites ir ari vel sodeen Kurzeme. Kroņa-Renda.

mežsarga mājas Laimas",
3) ~strautipas". ~eetecipas'

f.
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Peena, kreima un sveesta vardi, 457). Ja zinām, ka Senindeesu

vedos (svētās grāmatās) debesi, padebesi, mākoņi vismiļak ap-

cerēti un ticēti par tesmenainām, reetosām govim un mākoņu

leetus peelidzinats peenam, tad mums Laimiņas sakars ar mako-

ņeem klust jo ticamāks. Un grozigo Laimu saveenot ar gaisu,

laiku, varbūt nav it pārdroši. It kā Seiiind. himni izklausās jau

reizām minetee vardi, kā: ~Miļā Mara, miļā Mara! Govu Laima,

govu Laima! Nac no Rigas uz Ventspili, no Ventspiles uz Vac-

zemi, no Vaczemes atpakaļ, pari par juru. Sudraba valites pa

preeksu, miļa Mara pakaļ eet, slaucene uz rokas. Balts sunītis

ar dzeltenu galviņu un dzeltenām kājiņām eetek (vārda') laidarā,

vistiņa tek laidarā ar deviņeem caliseem. Miļā Mara pakaļ eet

— deviņas slaucenes, deviņas upites, deviņas strautiņas, deviņas

eeteciņas eeks (vārda) laidara — peens kā akna, sveests kā mali!

Svēts Jānis, svēts Pēteris saslēdz ļaunām raganām rokas un aiz-

slēdz acis, lai neredz ta kristita zilveka lopiņu! Deevs Tevs" . .

(ib. 457). Tad: ~Miļā Māriņa, sedz samta apsegu! Miļā Māriņa,

brauc uz juru sirmeem zirgeem, vaska rateem! Juras ūdens

miglot sak, manos vaska ratos nak: pilni rati, pilni zirgi. Miļā

Māriņa, brauc uz mājām, eedod manām gosniņām! Juras migla
— reetas peeniņs, samta apsegs — beezs bus kreimiņs, sirmi

zirgi — labs bus peeniņs, vaska rati — ceets bus sveestiņs.
Sabrauc manā laidarā, — reeti, reeti, juras migla, manos govu

tesmiņos! Deevs Tevs"
.. . (ib. 461). — ~Juras migla", miglotājs

juras ūdens un — mākoņi, cik veenadi tee! Tee vismazākais

aizbildina, ja eedrosinos ari Laimu ar makoņeenv tuvināt. Ka

musu Laimiņai daliba gar zemes dabas dzivi, to jau leecina ari

viņas grezni izpušķotā istaba.

~Miļas Laimas istabiņa trim kārtam izpušķota

~Puķītēm, rozitem, zaļajām palejām". (A. M. 1881.)

Dažreiz tautas dzeesmās lasāms, ka ~Deevam kalni —

Laimai lejas" un barenite zelta zaru nolauzdama, patecēja lejiņā

pee Laimas (Spr. 298); bet tā Dēkla kā Laima sed vaj stāv ari

kalnā. Un vārds ~kalns" daudzkārt tāpat aizrāda uz debesi, kā

Greeķu
I,

OXd;j.tīo?; tā saprotams, ka Sudrabkaļus (kur Saule

dej sudraba kurpēm), Zilais-kalns (zilās debesis) un Gaisinu kalns

(mākoņi) tadipasi deeviņu mitekļi,kā: cEXr/o>v un īīotpvaSo?.

Jau pasā sakumā bija runa no trim likteņa deeviņām, trim

Laimiņām. Un tās min ari musu tautas dzeesmas. Se divi

variantes:
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1. Apdzeest man(a) uguntiņa,

Pazūd man māmuliņa.

Ceemā dabuj' uguntiņu —

Māmuliņas nedabūju.

Māmuliņas meklēdama,

Eeteceju needrajā.

No needrajas izteceju, —

Iztek zelta avotiņš.

Pee ta zelta avotiņa

Tris Laimiņas mazgājas.

Divas saka: ~Kurp tu ej?"

Trešā lidza aicināja.

Kura lidzi aicināja,

Ta pasaka māmuliņu:

~Ej, meitiņ, tec, meitiņ,

Lidz viņam kalniņam!

Tur gul tava māmuliņa

Zem zaļām velēnām" . . .
— Celees augšā, māmuliņa,

Es pacelšu veleniņu!

Tu bij ilgi gulējuse —

Es bij gauži raudajus'.
(A. M. 215.)

2. Es raudāju, es tekāju,

Man izgaisa māmuliņa;

Raudādama, tekādama,

Eeteceju needraja.

Tur atradu needraja

Tris sudraba avotiņus:

Veenā dzēra raibas govis,

Otrā sirmi kumeliņi.

Pee trešā avotiņa

Tris Laimiņas mazgājas.

Divas saka: ~Kur tu teci?"

Trešā klāti aicināja.

~Meitiņ, tava māmuliņa

Gul zem zaļo veleniņu,

Gul zem zaļo veleniņu,

Saules-mates aplokā".

Es Saulitei pavaicāju,

Ko dar' mana māmuliņa?

~Zelta slotu ceļu slauka.
Gaida tevis aizejot".

(A. M. 217.)

„Pee ta zelta avotiņa" jeb ~pee trešā avotiņa" ~tris Lai-

miņas mazgājas". Divas saka: ~Kurp tu ej?" — ~Kur tu teci?"

un ~trešā lidza" jeb ~klāti aicināja", pasacidama māmuliņu: ~Ej,

meitiņa, tec, meitiņa, lidz viņami kalniņam — Saules-mates ap-

lokā, tur gul tava māmuliņa, zem zaļāmi velēnām". — Tās divi

Laimiņas, Dēkla un Laima, mums nu jau pazistamas. Lai ap-

lūkojam nu vel trešo!

c) Kārta. Par so Laimiņu mums tikai maz senu ziņu.

Pee vecā Stendera, kas par dažu labu Latv. mītisku preeksmetu,

ja ari tikai vārda pec, dod ziņu, nav no Kārtas ne vests. Ul-

maņa Latv. vardnicā par to minēts, ka ta pec tautas dzeesmām

vaj nu Laimas pavards, vaj kada tai lidziga deeviba (im VL.

entweder ein Beiname der laime od. eine āhnliclīe Gottheit). Un

cik man lidz sim musu tautas dzeesmas pazistamas, tad ar it

visām variantem ir pavisam tikai četras, kas so deeviņu daudzina.

Citās musu senās ziņās ne-esmu to varējis uzeet. Bet sai dee-

viņai ir toteesu jo veca un jo leela radneeciba sava vārda un ari

savas dabas pec. Tani ziņā ta ir vaj pat paraka par abām
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pirmajām. Tās vārda sastāvs ir jo vecs. Tas vedams gan sa-

karā ar Greeķu (rt) xVjp (x7jpoc un xocpoc), kas nozimē naves-varu,

naves-likteni (xVjp un X7jpsc Oava-coio); tapec daudzkārt vairākās

Ķeres (x7jpec) domātas. Pee Gr. dzejneekeem sis vārds šaubās

starp nosaukumu (personifikāciju, nom. propr.) un šķiras vardu

(nom. appellativum). Pee Homēra parādās xrlp jeb x9jpsc tik reti

kā domāti teli (personifikācijas). Tās ir tumsas, ļaunas, kaitigas

deeviņas, ne-izbegamas un no viseem ceenitas. Ar Eris un

Kvdoimos (stridu un dumpi) staigā Ķērc apkārt pa kara

lauku, asiņainās drebēs etc. (11. 18, 535). Tāpat breesmigas,

melnas, asiņu traipitas, breesmigām acim tās no Hesioda ap-

rakstītas. Teogonijā tās sauktas par nakts (Nyx) meitām, likteņ-

deeviņu, Moiru, masām. Se tām jau Eriniju (Fūriju) lidziga

daba. Ķēres dabūja tāpat kā Erinijas visparigu nelaimes-deeviņu,

ļaunu deenu nozimi; postitajas sērgas, mērdētajās rūpes, skumju

pilns vecums ir Ķeres (x?jpsc). Vārds x9jp atvasināms, kā man

sķeet, no Gr. laikvarda xsipo) (= xspo>), nogreest, nocirst, no-

šķērēt; ar to rasi rada sanskrit krt, greest, kas eet atpakaļ uz

kar-ta (kar-a), ir caras (izr. caras) se peekrit, kas sanskritā no-

zime tikdaudz kā nonāvēšanu, postu. Gr. xsfpa> skr. krt ir —kā

vēroju — pec vārda saknes un nozimes lidzigi ar Leišu kirsti,

musu cirst un Kreevu «rici.). Tā tad Kārta1 ) jau pec

sava vārda nosimē to, kas nocērt, nogreez dzivibu, dzivibas pave-

deenu. Ta ir rada ar skr. naves-deevu Krtānta ČT T Rm.,

krtānta [kirtantasļ gala nogreezejs). Ari Kreevu se pee-

minams un varbūt, ka aridzan Igauņu kurat (ļaunais) no musu

Kārtas aiztapinats. Rasi tee pasi vezi, tik citā kulitē. Kā Dēkla

uzskatama tikdaudz kā dzivibas pametinataja — dekla nozimē

ari peemetinatu dzelzi (jeb ari tēraudu) — kas, tā sakot, jaunu

dzivibiņu peemetina, dzives turpinātāju leek supli, tā Kārta

aicina lidz un aizvada uz kapu kalniņu. Tik velti meklēju Leišu

senās ziņās pec sim divām kā ticētām deeviņām. Nesselmanna

Leišu vardnicā atrod; Kerte, ēs, f. vielleicht dasselbe m der

Phrase (varbūt taspats teikumā): Kerte tropisi, dv wirst ūbel an-

laufen, es wird dir ūbel bekommen (tev izees slikti, tev nelabi

klasees). Sini Leišu sakāmā vārdā, kā man sķeet, sis gariņš vel

uzglabajees; jo tas skan pa Latviski vardu pa vārdam: Kārtu

trapisi — satiksi. Karte rasi Kārta (kā Leišu kerbas ļļ kārbas,
Kerbstock

= Latv. kārba, Kerbstock).

1) Ari vardi, k&: kārta (Ordnung, Stand, Schicht etc), veenkart, otrkārt

etc. eet uz to pasu sakni atpakaļ.

Eakstu krājums IX. %
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Ka tautas dzeesmas Dēkla ar Laimu abas blakus daudzi-

nātas, tā ari Kārta ar Laimu. Tās aba visas tris Laimiņas,

kuras ari, kā redzējām, avotiņā kopā mazgājas. Tās retās tautas

dzeesmas, kurās Kārta bildināta, ir:

1. Ta ir mana Kārta, Laima,

Ka ceļ mani kalniņā;

G-an ar' man ir tadi ļaudis —

Lejiņai stumejiņi. (Būttner —.)
2. Ta ir mana Kārta, Laime

Kas man ceļa kalniņā;

Gan ir man tadu lauzu,

Lejiņā sparditaju.
3. Traucees, Kārta, traucees, Laime,

Traucees, mana māmuliņa!

Traucees, Kārta, vārtu celti,

Laimiņ', celti kumeļā,

Traucees, mana māmuliņa,

Apsegt baltas villainites! (Rota, 1886, nr. 28;)

Tik variante no divi pirmajām ir:

4. Ta ir mana Kārta, Laima

Kas man' ceļa kalniņā;

Gan ir man tadu lauzu,

Lejiņā grudejiņu. (A. M. 1882:)

Pec sim ziņām parādās Kārta kā kalniņā celejiņa un ka

vārtu celeja. „Kalniņā celt" se laikam divējādi saprotams, veen-

kart nozimē „kalniņā celt" tikdaudz kā labklajibā celt, kurs darbs

ipasi Laimiņai peeklatos, otrkārt varētu zem „kalniņā celt" sa-

prast ari tikdaudz kā apbedīt kalniņā — labā veetā, kas Kārtai

peekristu. Tak tās jau aridzan abas Laimiņas un tā tad ari

reizām savā darbibā saveenojas, kā peemeram pee tautas meitiņas

izvadisanas veena ceļ vārtus, otra kumeļā 1 ). Kā jau reižu reizām

peebildets, musu Laimiņas ir pavisam tris. Un veci ļaudis stāsta,

ka pirmā veļot cilvēkam tikai to labāko, otrā labu un trešā tikai

sliktu. Tā no pasakām zinām, kā dažreiz noklausīts, ko tris

Laimiņas kādam bērniņam dzimstot runājušas. Tā pr. p. kadā

gadījumā pirmā sacijusi: „lai aug sis bērniņš gudrs un bagāts";

otrā: „lai aug sis bērniņš tēvam un mātei par preeku": trešā

turpretim: „lai sis bērniņš noslikst septiņus gadus vecs dziļā

akā". Tā ari noticis. Ari citos atgadijumos ar uzauguseem

1
) Senind. ~vedos( '- saplūst pa laikam deevibu dabas kopa.
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cilvekeem noteek (pec pasakām) tāpat, No trešās Laimiņas no-

teiktais gals arveenu peenak (cf. Rotu, 1886, nr. 29, 294. li p.).

To dara aba Kārta, muza nocirteja. Te, kā jau ari pec ta Leišu

sakāma vārda, parādās Kārta kā bistama, vaj pat ne-izbegama,

breesmiga vara, peelidzinama Greeķu Ķerem. Un musu tautas

dzeesmās tā Dēkla kopām ar
„ ļaunu deenu" minēta (sk. Dēklas

dzeesmas — 15), kā Laima gan ar „ļaunu deenu,, (ib. 15 un

A. M. 1876), gan ar
„
Nelaimi" pretim nostadita (A. M. 1877).

- Laima top lūgta, lai ta nelaiž „to celiņu, kur aizgāja ļauna
deena" (A. M. 1876). Un:

Laima gāja ar Nelaimi

Pa celiņu runādamas.

— Ej, Laimiņa, tu pa preeksu,
Grūd Nelaimi ūdeni!

Nelaimite kājas ava,

Dziras man lidzi nākt.

Nac, Laimiņa, kad es lūdzu,
Ir basāmi kājiņām.
Ausi kājas, ilgi būs,
Grūt' manam mūžiņam. (A. M. 1877/)

Senāk dzirdējām, ka veena no trim Laimiņām, kas zelta

avotā mazgājas, lidz aicināja. Te nak Nelaimite lidz. Varbūt

ka drikstu so ar viņu saveenot. Un tā ka ta nava nedz Dēkla,
nedz Laima, tad ta var veenigi but Kārta. Un tai te jau Greeķu

Ķerei lidziga, kaitiga daba, kada ta Kartas-dzeesmās vis vel nav.

3. Svētas meitas.

Svētās meitas ir sevišķi latviskas. Tās laikam tik cits.

sevišķi latvisks vārds preeks jau aplūkotām Laimiņām so talaka

izvertibā. „Svēts" se nav kā Latiņu „sanctus", bet kā „sacer"

saprotams. T. i. „svetās meitas" nav kā pr. p. svēts Deevs, daži

svēti cilvēki etc. domājamas, bet drizak kā kas pazudināts, ap-

burts, nolādēts uzlūkojams, kas ipasi kādai apakšzemes, pekles,
deevibai zeedam dots, ko visu ari Latiņu „sacer" nozimē. Tadā

savādā nojēgumā ari vel citādi
„
svēts" musu valodā uzejams. Tā

pr. p. saka: svēti sap; svēta cuska; svēti lāsti; svēts kodums,
svēti rutki (Meerrettig); svēts uguns, kalter Brand etc. „Svētas"

- kā Stenders
pec Langes tulko — nozimejot Hundskūmmel,

t, i. ne-istas ķimenes. Tā ari „svētās meitas" varbūt atgādina
ko ne-istu, velak izvērtušos. Tās, kā man sķeet, tik vēlākos,

2*
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kristigos laikos, kur deeviņi un deeviņas tika pastumti, pār-

vērtušas, pārģērbušas senākas Laimiņas1 ). No dažām vel rakstos

ne-eespeestām vecām ziņām se peeminami, kā:

1) Uguņu vardi: Miļa Māriņa, puķite, rozite pa juru naca

kā leepu lapiņa izplatijās. Tris reiz deviņas uguņu vātis, lai tās

degušas, lai tās plūkušas, lai svētu meitu šaustas, lai kādas

būdamas. Miļa Māriņa ar savu zelta slotiņu noņēma, apaks

savām baltām rociņām, kājiņām samina, eetina baltā palagā,

eelaida juras dibenā, lai tās tur savu galu dabu.

Tris reiz deviņas reizas skaitāmi. (Stastija man mana mate,
Katrine Lautenbach, dzim. Rozenthal.)

2) Māras kambari 2 ) ir Kurzemē Kalesu daļā, Abavas malā,

kalnā starp beezeem kokeem no strauta izrauta kosa grava ar

kādām četrām baltu smilšu- seenās atrodamām dziļām alām, kas

it kā kambari izskatās. So gravu apmeklējām ar prof. Osi

7. augustā 1893. Pee tam mums Maz-Runķu saimneeks (Bilands)

stastija, ka tos Māras kambaros eedzivojot svētās meitas un ka

tās tur pavasari tik dikti velejotees, ka varot Stepēs3) dzirdēt.

Tiklab peeminetee „uguņu vardi", kā sis ziņas par Māras

kambareem apstiprina manu kombināciju, ka Mara, Laima un

svētās meitas kopā vedamas, ja pat, ka tās veens un tas pats.

Un ari no dažām vel rakstos ne-sespeestām tautas dzeesmam

redzams, ka „svētām meitām" peekrit tiri likteņa deeviņu darbs.

12 Svētās meitas linus vērpa

Sudrabiņa ratiņāi.
Trūkst liniņi, cikst pamina,
Svētās meitas zēli raud.

2. Svētās meitas, ne, māsiņas,
Ko tik agri sķeterej't? —

Tev Deeviņis brāli deva,

Tam muziņa nolēmām;

Tam aptinām linu dzijas

Krust-sķersime rociņai;

a
) Pec veca Stendera ir „svetās meitas" apakšzemes svētas meitas (unter-

irdische heilige Mādgens), zem kurām Zemes-matei jeb Zemes-deevipai sava

valsts. Teem, kas vipas ceeuijot, tās pa vakti visu padarot tā, ka uzeeļotees
tee atrod visu gatavu.

2
) Par Māras kambareem dabūju vispirmak zināt caur K. Kundzipa

ceļojuma aprakstu „Baltijas Vēstnesi" 1872. gadā.
3) Stepes ir kadu versti no Māras kambareem atstatu, Abavmalā

gulošas Kalesneeku mājas.
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Tam nolēmām cilinati

Spožu kara zobentiņ',

Spožu kara zobentiņu

Tevu zemi apsargāt.

3. Ņem, māmiņa, alkšņa riksti,

Dzen projami svētās meitas.

Kam eetina man rokai

Niknu maizes arajiņ',

Niknu maizes arajiņu,

Mag maizites, daudz asaras. (M. Fr.)

Ari „svētās meitas", kā redzam, ir muza lēmējas. Rokas

raudzitaji, kas no stripām saujā grib nolasit cilvēka likteni, baro

un dibina laikam caur sadeem maņeem savu prašanu, jeb si taisni

izcelusēs no vecās ticibas. — Ja zirgeem kretes sapiņķējušās, ko

pa vāciski sauc par Weichselzopf, Alpzopf, jeb (pa lejas vāciski)

Wehrzopf, kam ari mitoloģiska nozime, tad ļaudis teic un tic,

to „svetās meitas" esam darijusas. Ja tiklab Vācu1 ), kā Lat-

veesu
2 ) pasakās sastopam tris vērpējas, kas caur vērpšanu pa-

dara sliņķi laimigu, tad tās ir atkal droši sis pašas „
svētās

meitas" un beidzamā galā aridzan atkal tris Laimiņas, Dēkla,

Laima un Kārta, kas no kristigo vajāšanas bidamās te nu atkal

no jauna tā pārģērbušās un pārvērtušās, ka tās tik tik ko pazist.

Tiri apbrinojama lauzu attapība un izmaniba, ar ko tee centas

to, kas teem reiz bijis svēts un dārgs, pasargāt un paglabāt,

kasu to no šķirstiņa likdami šķirstiņā. Un vērpšana ira, kā jau

pee Greeķu Moiram redzējām, likteņa deeviņu vispariga ipasiba,

pee ka musu Laimiņas allažiņ pazistamas. No Laimas ari uz

Maru pārgājusi vērpšana pari, kā to rada see vardi:

„Verp, Mara, zida deegu, vērp ar mani, vērp ari sevi!

Seen laumas, raganas, lai nekāpj manā stalli! Miļā Māriņa,

dzen, gani manas gosniņas urdās (?), upes ūdens zalē. Četri rati

— peena rati, četri rati — kreima rati, četri rati — sveesta rati

— sabrauc manā laidarā. Deevs Tevs"
.. . (Brivz. 482.)

Latveesu pasakās tās vērpējas nosauktas ari taisni par

Laimas-matem. Un tās ir gauži nesmukas. Peeminesu pari

variantes. Pec tām veenai gars — gaf§ deguns, otrai resnas —

resnas lupas, tresai platas — platas guzas (cf. Brivz. JlaT. Hap.

CKa3KH 123), jeb: „veenai pirksti kā olektis, otrai lupas nokārušās

a) cf. J. Grimm, Bernu un māju pasakas 11. nr.

2
) cf. Brivzemneeka un Lerch-Pu§kai§a Latv. taut. pasakas.
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lidz krutim un tresai kājas kā stabi" (cf. Lerch-Puskaisa IV. d.).

Pec Vācu un Latv. pasakām tās ira gan ar nolūku nejaukas, ne-

daiļas, lai caur tam atbaidītu ķēniņu, likt meitai sliņķei jo projām

vērpt; bet ari Greeķu dzejneeki apraksta Moiras kā vecas, ne-

lāgas seeveetes; tak no dailes tās izstaltotas par nopeetnām jau-
neklēm. Tās domātas kā ceļas vispariga likteņa deevibas, kas

valda par kartibu dabā un cilvēku dzivibā, jeb kā muza deeviņas,

kas cilvēkam vērpj muzu un pedigi to nogreez. Būdamas dzim-

šanas deeviņas, tās stāv tacu sakarā ar nāves deevibām; lem-

damas muzu, tās ari paredz cilvēka likteni un izsaka to, ik kuram

peedzimstot. — Tads Deevs, kā redzam, Greeķu Moiras, tads

Deevs musu Laimiņas.

Tris likteņa deeviņas — ja nu pedigi vel so apstākli eevero-

jam — laikam tamdēļ, ka tiklab cilvēka muzs kā laiks sadaļas

trijās nošķiramās daļās, kā: dzimšana, dzivosana, miršana un pa-

gātne, tagadne un nākotne1), ar kam ari musu tris Laimiņas:

Dēkla, Laima, Kārta, sakrit it labi kopā. Un kā sakumā redzē-

jām, tad ari Skandināvu Nornes (Nornir) ir isti laika un lik-

teņa deeviņas 2). Kā teikts, jau no laika gala cilvēki domājusi

un prātojusi par teem preeks viņeem tik svarigeem gadijumeem,

kadi ir laiks un muzs. — Kā sevišķi Latveesi par muzu un

likteni gudrojusi, tos apcerējusi un taustāmos veidos tērpusi, cik

dziļi un talu tee sini leetā laidusi sava prata saknes, to nacas

mums se uzradīt un pec eespejas celt gaismā.

*) Peeminami !je ari tee tris nojēgumi, kā: sakums, vidus un bei-

gas (gals).
3
) Sal. ari Latiņu Carmenta, Porrima (jeb Prorsa, Antevorta) uu

Postvorta.
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Par Latveešu vokaļu trejado garumu.

No J. Velmēs.

Sodeen ne-esmu nodomājis neko jaunu celt preeksā. Velē-

tos tikai atjaunot vecas leetas, kas reiz kustinātas, bet tad atkal

pee malas liktas. Gribētu sodeen Jusu veribu peegreest Latveesu

vokāļu trejādam garumam.

Valodneecibas vēsturi apcerot, mes nomanām, ka vispirms

veribu peegreeza tikai valodas skaņām. Bet petitaji ar laiku

parleecinajās, ka veena un ta pati skaņa velak attistijusees dazadi,

un saka meklēt sim eeverojumam cēloņus. Sā meklējot, driz

parleecinajās, ka vardu akcentam tur leels svars un ka skaņu

dazada attistisanās atkariga no akcenta. Bet ari tad vel daudz

kas palika ne-izprotams. Te Maskavas profesors Fortunatovs aiz-

rādīja uz Leišu divējādo akcentu un saka ar ta palidzibu izskaidrot

dažas lidz tam laikam Slavu valodās ne-izprotamas leetas. Caur

so rakstu uzmudināti, ari citi valodneeki saka savu veribu pee-

greest akcentu dazadibām. Caur so akcentu dazadibu megina

tagad izskaidrot, kas lidz sim palika ne-izskaidrojams. Bet tagad

profesors Fortunatovs savos petijumos kļuvis tik talu, ka viņš
Leišu divējādo akcentu ne-eeskata vairs par pirmatnigu, bet ka

sis divējādais akcents celees caur vokāļu dazado garumu un ka

sis dažādais garums Leišu valodā manāms tikai zem akcenta.

Pec viņa domam sis pirmatnīgais dažādais vokāļu garums vis-

labaki uz glabājees Latveesu valodā un tadeļ Latveesu valoda

turpmāk vairāk butu eeverojama visparigos valodas petijumos.
Bet lai butu jo leelakas sekmes, tad sevišķi sis Latveesu valodas

vokāļu dažādais garums butu tuvāki izpētāms.

Lidz sim Latveesu gramatiķi macija, ka vokaļeem divējāds

garums: steeptais un grūstais (geschliffen und gestossen). Bet

bija ari daži, kas macija, kā esot ja-izsķir trejāds garums. Vis-

parigi eeveroja gan, ka vokāļu garums visos dialektos nav

veenads, bet ka dažus vārdus veenā veetā izrunā steepti un otrā

atkal grūsti. Trejādo garumu izsķireji nu grib peeradit, ka sos

vārdos esot atronams trešais garums. Prof. Fortunatovs ari caur

eeverojumeem radu valodās nācis pee tām pašām domām, ka

eesakumā esot bijis trejāds vokāļu garums.

Lai so preeks valodneecibas tik visai svarigo leetu atkal

eekustinatu, gribētu sodeen isumā atkārtot visu to, kas par so

leetu lidz sim rakstits,. resp. kas man par so leetu ticis zināms.
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Vispirmais so Latveesu vokāļu trejādo garumu esot eeverojis

Būttners, bet ne-esmu varējis atrast, kur viņš to darijis, jo ne-

esmu varējis sadabūt visus „Draugu beedribas" izdevumus. Pec

tam no jauna so jautājumu eekustinajis P. Krumbergs, Valmeer-

muiza, velak Leel-Zalvā. No viņa atronas „Draugu beedribas"

izdevumos tris raksti: 1) Nodaļa preeks Latveesu gramatikas1),

2) Neue Darstellung der lett. Laut-Tonwandlung mit besonderer

Berūcksichtigung der Diphtongen 2), un 3) Die Aussprache letti-

scher Dehnw6rter, nach den neuesten Unterscheidungen der Ton-

qualitāten3). Pirmais no seem raksteem sarakstits Latveesu

valodā, abi pedejee Vācu valodā, Viņa pamata domas jau izteik-

tas pirmajā rakstā; tais citos tās tik papildinātas.
Latveesu valodā esot izšķirami trejādi „balseenu toņi4):

1. „tas abecigs balseena-tonis, tads kā tas abc

lasot dzirdams; (a, c, i, o, v eeks abc lasot skan gari, bet

runā brizam gari, brizam isi, tadeļ teem h par garuma

zirni top peelikts, c top dubultots un citādā balseena formā

ar h dots").

2. „tas no abeciga balseena izeedams uz augšu pakāp-

dams tonis, kā par provi pee uzvilkšanas veenas skanē-

damas stigas".

3. „tas no abeciga balseena izeedams atri krizdams tonis,

tā kā pee atrās slābu atlaišanas veenas skanēdamas stigas".

„No garā abeciga patbalseena atšķiras isai s patbalseens,

proti a, c, i, o, v isi jeb asi runāts. Sis, kamēr savu isumu pa-

tur, kas isaks vairs nevar but, pec skaņas (tonēs) šķirot, peeder

pee abecigeem patbalseeneem. Pee isā patbalseena, viņa isuma

deļ, nevar skaņos mainisana notikt, tomēr kad tas ar lidzbals-

neekeem, kā ar 1, m, n, r, saveenojas, tad lidz ar so saveeno-

sanos ari tonēs pārmainīšana spej notikt un teesam ari noteek.

Tā tad ari pee isā patbalseena, bet tikai caur saveenosanām ar

lidzbalsneekeem, ta pati skaņas- jeb tones-pargrozisana ir verā

ņemama, kas augšā apaks 1, 2, 3 aprakstīta".

Otrā rakstā P. Krumbergs tuvāki apraksta diftongus. Pec

viņa domam diftongi sastāv vaj nu 1) iz diveem iseem vokaļeem,

vaj 2) iz gara un isa vokāļa, vaj 3) iz isa un gara. Pee tam

garee vokāļi varot but trejāda garuma, kā tas pee veenkarseem

1
) Mag. d. let. lit. Ges. XV. 2. pag. 54. ff.

2
) Mag. d. let. lit. Ges. XV. 2. pag. 65. ff.

3) Mag. d. let. lit. Ges. XVI. 2. pag. 57. ff.

4
) Mag. d. let. lit. Ges. XV. 2. pag. 56.. 57.
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gareem vokaļeem eeverots. Tā tad pee diftongeem butu eevero

jamas sadas kategorijas 1 ):

1. Abi vokāļi isi.

2. Pirmais gars un otrais iss, pee kam garajam var but

a) „abecigais tonis", vaj

b) „pakapdamais tonis", vaj

c) „krizdamais tonis".

3. Pirmais iss un otrais gars, pee kam garajam alkal var but

a) „abecigais tonis",

b) „pakapdamais tonis",

c) ~krizdamais tonis".

Bet sis pēdējais sakritot ar zem 1. minēto kopā un tā tad

pee diftongeem esot izšķiramas sešas skaņu dažādības.

Trešajā rakstā viņš atkārto to pasu un peeleek tikai garāku

alfabētiski sastādītu vardu "krājumu, kurā visi vardi apzimeti ar

dažādām garuma zimem.

Bez Krumberga par so jautājumu rakstījusi vel divi kungi.

Viņu raksti ari nodrukāti „Draugu beedribas" izdevumos. Veens

no seem raksteem nodrukāts bez paraksta zem virsraksta:

Einiges ūber die Aussprache lettischer Vocale

und Diphthonge 2

) un otrs ar Jelgavas kurlmēmo skolotajā
C. Lindes parakstu zem virsraksta: BeitragzurPhonetik
der 1 c 11. Sprac h 1 a v te 3).

Pirmais raksts pilnigi peekrit Krumberga k. domam, ka

Latveesu valodā ja-izsķir trejāds veenkarsu vokāļu garums, bet ka

ne-esot eespejams izšķirt sesejadu diftongu garumu.

Sai rakstā so trejādo garumu nosauc sadi: 1) steeptais (ge-

dehnt), 2) grūstais (gestossen) un 3) pusgrustais (halbgestossen)
skanis. Ceen. rakstneeks katru garu vokāli uzskata kā sastāvošu

iz diveem isakeem vokaļeem. Ja §cc abi vokāļi steepti, tad

garais vokālis esot steepts; ja abi esot grūsti, tad ari garais esot

grūsts, bet ja veens esot grūsts un otrs steepts, tad garais esot

pusgrusts 4).

*) Mag. d. let. lit. Ges. XV. 2. pag. 70.

') Mag. d. let. līt. Ges. XV. 3. pag. 29. ff. Kā iz Lindas raksta redzams,
tad §is raksts peeder mac. Neulandam.

3j Mag. d. let. lit. Ges. XVI. 2. pag. 43. ff.

4) „Alle sind darin einig, dass ein gedehnter und gestossener Ton

unterschieden vverden mūsse (Ulmann, Bielenstein). Man kann diesen Unter-

schied sich so vergegenvvartigen, dass man annehme, jeder lange Vocal

bestehe eigentlich aus 2 continuirlich zusammenhāngenden
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P. p. behrt, pehrt, ēhst

bruhzis, bruhku, buht

trauks, draugs, raugs.

Veegli izšķirami esot steeptee ungrustee vokāļi, bet

grūtāki pusgrustee, jo tee eesakotees tā kā grustee un

beidzotees tā kā steeptee, kadeļ ari vardi ar pusgrusteem voka-

ļeem peeskaititi driz grusteem, driz steepteem. See pusgrustee

vokāļi sakritot pilnigi ar Vācu valodas gareem vokaļeem, kā tos

izrunājot Baltijas Vaceesi. Latveetis izrunājot savus garos vokāļus

undiftongus:

1. steepti, kā Vaceets to darot alfabētā,

2. grūsti, kā Vaceets to nekad nedarot,

3. pusgrusti, gluži tā, kā Vaceets tos arveenu izrunājot.

Pee iseem vokaļeem ar sekojoseem 1, m, n, r esot kaut kas

lidzigs eeverojams, kā p. p. selga, alga, kālns. Pirmajā vārdā

vokālis c esot iss un steepts un 1 skanot steepti lidz; otrā vārdā

a esot iss un grūsts un 1 skanot steepti lidz un trešajā vārdā a

esot iss un grūsts un 1 skanot grūsti lidz. Tā tad vokālis esot

tikai divējāds un trejadiba te ceļotees tikai caur sekošu 1, m, n,

r. Tadeļ ari tikai pee iseem vokaļeem ar likvideem skaņeem

varot izšķirt trejadibu, kamēr citur varot runāt tikai no dive-

jadaem iseem vokaļeem. Rakstneeks raksta beigās savas domas

isumā izteic sadi:

1. Latveesu gareevokāļi un diftongi izrunājami trejādi a) steepti,

b) grūsti un c) starp abeem vidu pusgrusti.

2. Latveesu isee vokāļi izrunājami divējādi.

kiirzeren Vocalen, Sind beide gedehut, aa, so ergeben sie einen langen

gedehnten'Vocal, z. B. lāde; sind beide gestossen, so ergeben sie den

langen gestossenen Vocal āā,z. B. āda. Nun kommt aber noch eine

Combination vor, die bis jetzt von Bielenstein und Ulmaņu bald m die erste,
bald m die zweite Gruppe versetzt \vorden ist, und zu keiner gehort, denn sie

steht als dritte mitten inne zwischen beiden, — und ist dadurch von beiden

geschieden, dass der aus einem gestossenen und einem gedehnten (āa)
kiirzern Vocal bestehende lange Vocal halbgestossen ausgesprocheu wird;

z. B. mākt māce bedrangen. Man darf makt, vvelches halbgestossen ist, nicht

gedehnt sprechen wie nakt, nnd auch nicht gestossen wie māk (er ver-

steht), das mērkt solbrt jeder, der es nach beiden Seiten hin abvveichcnd

sprechen wollte. Dasselbe ist der Fall mit allen andern Vocalen und Diphtongeir'.

Mag. d. let. lit. Ges. XV. 3. pag. 30.
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3, Isee vokāļi ar sekošu likvidu iztaisa kopā ne-istu diftongu,

pee kam kā pee isteem diftongeem izšķirama trejāda izruna.

Vel mums atleek C. Lindes k. raksts. Ari viņš ar saveem

preeksgajejeem veenis pratis tai ziņā, ka Latveesu valodā iz-

šķirami trejādi gari vokāļi, bet so garumu apraksts izšķiras no

Krumberga un Neulanda apraksteem. Vispirms viņš atron kritosu

garumu (fallend, sinkend, abnehmend oder decrescent). Se vokāļa

pirmā puse esot stiprāka un augstāka un otrā puse vajaka un

zemāka, kā p. p. vārdā „sārts" vaigs. So garumu
varot apzimet

ar diveem vokaļeem un ar akūtu uz pirmā vokāļa: sāarts, tāarps,

tukls, beerns. Lidziga skaņa esot salikteem vardeem kā pā-ass,

sā-ar, ja starp abeem vokaļeem ne-aiztaisot bals-rikles vāciņu.

Sis garums esot tas pats, ko macitajs Neulands nosaucot par

pusgrustu.

Otru garumu viņš nosauc par augošu (steigend, zunehmend,

wachsend oder crescent). Se vokālis eesakotees vaji un zemākā

balsi un beidzotees stipri un augstākā balsi, kā p. p. sārts

(Scheiterhaufen), mate. So garumu varot apzimet ar diveem

vokaļeem un ar akūtu uz otrā vokāļa: saārts, maāte. Lidziga

skaņa esot p. p.

pa ārumeem' — pari

pa atvaru — pātaru

ja se atkal starp abeem vokaļeem ne-aiztaisa bals-rikles vāciņu.

Trešais garums ir grūstais (gestossen). Se vokāļu pirmā

puse esot stipra un otrā eesakotees ar balseenes slegsanos (Stimm-

bānderverschluss), pee kam tad vokāļa otrā puse nākot čukstošā

balsi (im Flūstertone = vox claudestina). Pee seem gareem

vokaļeem ja-izsķirot tris momenti: 1) stiprā pirmā puse skaļā

balsi, 2) balseenes slēgšanās un 3) vajā otrā puse čukstošā balsi.

So garumu varot apzimet ar diveem vokaļeem un ar spiritus
i i i

lēnis uz otrā vokāļa, kā: vaaks, laacis, meest.

Pee diftongeem esot ta pati trejadiba:
1. pirmais vokālis stipri, otrais vaji: lāuks (sirgs), āita, beigt.

2. pirmais vokālis vaji: lauks (Feld), laiva, reiz.

3. pirmais vokālis stipri, otrais ar balseenes slegsanos un pa-

visam vaji, gandriz čukstoši-: augt, gailis, meita.

Pilnigi lidzigi seem diftongeem esot izrunājami isi vokāļi
ar sekojošu likvidu:

1. vokālis stipri, likvida vaji: gulta, kungs, gārs.

2. vokālis vaji, likvida stipri: mulda, dundurs, tarba.
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"*nottro r f i

3. vokālis stipri, likvida ar balseenes slegsanos: malka, muļķis.

Ja visus §os rakstus salidzinam, tad redzam, ka visi veen-

pratigi tai ziņā, ka Latveesu valodā ja-izsķir trejādi gari vokāļi,

bet kā see veens no otra izšķiras, tur tulin trūkst veenpratibas

un katrs sis savadibas apraksta savadi. Si domu starpiba redzama

p. p. ari iz ta fakta, ka Krumbergs atron lokativā augošu

garumu, bet Linde turpretim kritosu. Viņi visi tris runā, it kā

visās Latveesu valodas izloksnes si trejadiba butu vel pilnigi

dziva un pilnā spēkā, bet tas gan laikam vairs nebūs. Man vel

nav izdevees so trejadibu pilnigi noklausitees. Grūstais vokālis

gan teek dažādās izloksnes dazadi izrunāts, bet veenā un tai pasā

izloksne ne-esmu varējis eeverot grūsto vokāļu divējādo izrunu.

Tadeļ butu ļoti veļams, lai tee, kam sadas izloksnes pazistamas,

uz tām aizraditu. Tad varētu interesenti sis izloksnes tuvāki

izpetit. Butu labi, ja sadu izlokšņu pazinēji aprakstitu, cik

smalki tas eespejams, so garumu trejadibu un uzrakstitu jo vairāk

jo labāk peemeru, kur s.i trejadiba atronas, un tad to nodrukātu

vaj nu laikrakstos vaj kur citur, lai sai leetā rastos vairāk

skaidribas, jo ta preeks visparigas valodneecibas no visai leela

svara. Ja kads varbūt nevarētu savus eeverojumus citādā ceļā
atklāti zināmus darit, tad lūgtu tos peesutit man, lai tos sa-

kārtotus varētu nodrukāt. Beidzot vel gribētu se peemetinat

lūgumu, lai nepazistamu vardu uzrakstitaji nepeemirstu peezimet,
kads garums katram vokālim, jo bez sadas peezimes uzrakstitā

vārda svars stipri mazinājās, dažreiz pat pavisam zud.
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Par Latveesu vokaļu garumu.

J. Peleks.

Pagājušā gada Zinibu Kommisijas sapulces ceen. J. Velmēs

kungs runāja par Latveesu vokāļu trejādo garumu un izteica

velēšanos, ka tee, kam butu pazistama izloksne, kurā izšķir vokāļu

trejādo garumu, savus eeverojumus daritu vispari zināmus. Tā-

dēļ se uzzimesu savus eeverojumus minētā jautājumā.

Latveesu valodā viseem pazistami i s c c un garee vokāļi,
lai gan neteek visur veenadi izrunāti; bet visleelakā neveenadiba

ir garajos, kas citur tik divējāda, citur atkal trejāda. Bielen-

steins savā „Lettische Grammatik" aizrāda tik uz divējādo garumu,

kā „dem Lettischen und Litthauischen eigenthūmlich", bet esmu

eeverojis, ka ap Cesim un citur, ipasi Dzērbene garos vokāļus

izrunā trejādi: steepti jeb vilkti, grūsti un lausti.

Ņemsim peemeram vardu „vili", kam caur trejādu izrunu

ir ari trejāda nozime. Ja pamata zilbes „i" izrunā steepti,

tad apzime ar „vili" (akus.) riku (Feile), — ja grūsti, tad

,ļviii" (akus.) drebēs suvu (Saum), —ja lausti, tad ~vili"

pagātnes otro personu no ~vilt". Galotnes „i" sinis vārdos ir isas.

īsais ~i" izrunā izklausās kā veens pats, bet garee kā divi.

Steepot jeb velkot tee (ii) izklausās kā kopā salikti, veenada

garuma un veenada svara, vaj ari otrais garāks un stiprāki uz-

svērts, kas noteek ipasi vardu uzsverot. Vēsma plūst no bals-

nicas mēreni, veenada tempo, vaj ari velak straujāki. Grustee

(ii) radās drusciņ šķirti, pirmo stipri un otro paklusi izrunājot,
tomēr veenada garuma, lai gan isaki, kā pee steepteem. Elpa

jagruz strauji arā. Laustee (ii) lidzigi preeksejeem, bet elpu

gruzot pec pirmā „i" balsnica (rikle) slēdzas un tad nak otrs,

kluss „i".

Kā to se pee „i" redzējām, tā tas noteek ari ar citeem

vokaļeem. So trejādo garumu daži mēģinājumi apzimet ar

— steepto, ar A grūsto, ar > lausto. Se peemeram kadi vardi,
kur pamata žilbu vokāļi teek izrunāti:

steepti: grūsti: lausti:

put = faulen put = blase but
—

sein

rusa = Schutt rusa = Rost rugt — gāhren
sika = zivs sika(ca) = zischte sika — nauda
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steepti: grūsti: lausti:

krits = Kreide krit = fāllt krits = zvejas riks

zvēri = Schwur zvērot = funkeln zvēri = Thiere

vals = pļaujot rodas vale =ko velēt veļa =no velt

mele = puķe mele = mute smele — no smelt.

Caur augsejeem izskaidrojumeem izradās, ka tik isee vokāļi

butu veenkarsi, bet tee garee lidzigi jau parasteem jumeem

i diftongeem). Ka tas teesam tā, to redzam, ja izrunājam Vācu

vārdus: paar, Jahr, dar. Latveesu ausim klausidamees, dzirdēsim

savus ikdeeniskus ~paar", „jaar", „daar", kas nav veenkarsi —

kā Vācu vārdos, tik gari izrunāti — bet dubulti.

Kā peeradijumu garo vokāļu dubultibai varu vel peevest

atgadījumus, kur bērni, ja nav kreetni gramatneeki, raksta garā

veena vokāļa veetā divus, un ja teem jau teikts, ka tur nak

garuma zime „h", tad veenkarso dubulto veetā •— kā augšējos

vārdos —■ tik veenu. Zināms, apgabalos, kur isumu un dazado

garumu tik stingri nešķir, tur tadu atgadījumu nebūs.

Se uzrakstisu isu teiku minētā izloksne, apzimedams isos

vokāļus veenkarsi (aj, bet garos dubulti un ipasi steeptos

ar „aa", grūstos ar „aa" un laustos ar „āa"; tāpat ari

citus vokāļus, tad „cc" ar „ia" un ~0" ar ~ua".

„Netāaļu nua Veismaņu muižas staav kalns, kua sauc par

~Saarmu kalnu un uz kura veciras laikiias bijuse grezna bazniica.

„Tuvumāa pia bazniicas lialāa resnāa priadee staaveejis pulkstens,

„ar kua saukusi uz luugsanu. Vianreiz, kad visi namāa bijusi

~sapulceejusias, nuatikuse briasmiga mukšana un bazniica ar

„viseem cilvekiam nuagrimuse zemes dibenāa. Nua taa ari kalns

„
dabūjis bazniicas izskatu. Ja kāadreiz tua gribuat atkal dabuut,

„tad jāatnesuat triis ķeeniņu galvas un siatiņāa uudens nua upes,

~kas tur pat lejāa tek".

Preeksejā teikā rakstiju „cc" un „o" veetā „ia" un „ua",

jo minētās skaņas teesam tā izrunā. Veegli runājot, tās mazāk

izšķiramas, bet ar uzsvaru un gausi, tās skaidri dzirdamas. Laika

vardu infmitiva un lokativa galotnes teek vokāļi veenmer lausti,

bet kur citās veetās tas noteek, nav noteicams; ir ari vardi, kur

visi vokāļi lausti, kā eeks „macitees". Diftons „vi v nekad ne-

teek lausti, ne ari grūsti, bet tik veen steepti izrunāts, tee citi

„ai", ~ci", ~au", kā kuru reiz. par peemeru:
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s te c pti: grūsti: 1 a v s t i:

lai laipa laist

lauks (tirums) lauks zirgs plauks (puķes)

plauks (troksnis) plaukts plauks (pakulas)

teika (pasaka) teikt (slavēt) sveiks (vesels)

aukst aust (gaisma) aust (stelles)

peizums (vejs) reibt meita (kalpone).

Vokāļu trejādais garums vel so baltu deenu uzglabajees

tautas mute, it ipasi augminetas veetās un visur tur, kur musu

dzivā grāmatu valoda. Citādi ar to stāv Vidzemes ritos. Cik

man pazistams Cesvaines un Berzones apgabals, tad tur musu

laustd skaņu pavisam nav; bet, kas mums laustas, tas tur steep-

tas, kad ari ne gluži tik gari, ka se. Sejeenes steeptās skaņas

tur teek grūstas, bet ar tik stipri ne, kā se; grūstās skaņas pa-

leek tāpat, vaj ari pareet steeptās.

Laika zobs grauz ari se laustās skaņas un varbūt ar laiku

pavisam salauzis un iznicinās. Tas nak caur to, ka grāmatās

viņas nav sevišķi apzimetas — izņemot lokativa galotnes — un

ka ļaudis vairāk sajaucas no dazadeem apgabaleem, vairāk sa-

teekas un saeetas ar citureeneeseem, un ka valoda paleek veen-

karsaka savās formās. Tadeļ tagad skolā grūtāki eemacit, kur

„jumtiņš" jaleek, kā tas agrāk notika, kur tikpasacija:
„
Jumtiņš

jaleek leetu vardu galotnes, kur a, c, i, o, v kā kaklā saķeras".
To atminos no saveem skolas gadeem, un — rakstija pareizāki,

kā tagad, kur ar tadu izskaidrojumu ne ka nepanāk un ar „loka-
tivu" ar vel nepeeteek.
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Par dažām stravām musu jaunakajā stastu

rakstneecibā.

No Teodora Zeiferta.

Rakstneecibas strāvas ir gara strāvas; kādas tautas rakst-

neecibas strāvas zime sis tautas gara virzeenus. Bet kā ik

katram ir savs gimis, savs rokraksts, tāpat ik katrs gars, dzivo-

dams un darbodamees, izradās savāds, ik katram ir, smalki ņemot,

savs gara virzeens. Un ari veena pasa cilvēka gara virzeens

nav cauru muzu veens; tas mainas pec vecuma, pec izglitibas

stāvokļa, pec peedzivojumeem un cita. Tad nu iznāktu: cik

rakstneeku, tik rakstneecibas strāvu; un pee veena pasa rakst-

neeka butu manāma driz tada, driz citāda strāva. Tur iznāktu

tads raibums, ka ar visleelakām pulem tur neka nevarētu eekartot.

Un pateesi, kādas tautas rakstneecibā palukodamees, redzam tur

tani pasa laikā strāvas kādas nekādas, ja sis laiks mums tikai ir

tik tuvu, ka varam visas strāvas, ari mazāk dzivās, eeraudzit.

Ja palukojamees savā so laiku rakstneecibā, redzam to

pasu. Ja ņemam tikai veenu pasu rakstneecibas nodaļu, un no

sis atkal veenu zināmu eecirkni, kuru mums eespejams smalki

pārredzēt, redzam to pasu.

Savu apcerējumu esmu nodomājis pamatot un atteecinat uz

„Austruma" stasteem 1892. gadā. Se pateesi ir spogulis, kur

acs var noteikti apjaust veenu vaj otru rakstneecibas strāvu. Un

cik to te daudz! Ka tās ir lidz ari Latveesu stāstu rakstneecibas

un ne veenigi kada laikrasta strāvas, to apleecina daudz apstākļu.

Pee „Austruma" peedalas gandriz visi eeverojamakee Latveesu

rakstneeki. Kas citur stāv veens otram preti, se viņi sarodas

kopā un ja kādreiz ari stridas, tad izstridas turpat un strādā

turpat atkal meerigi talak. Bus tagad reti kads eeverojams

rakstneeks, kas nebūtu leelako daļu, vaj mazākais kadu no saveem

nodevis veenigajam Latveesu rakstneecibas mēneš-

rakstam.
„
Austrums" ir izplatijees, ipasi no 1892. gada sakot,

tukstoseem eksemplāros tautā, tā ka ta gara bariba, ko viņš

šneedz, ir pateesi tautas gara bariba. Tad ari daudz stāstu, kas

vispirms eespeesti „Austrumā", iznāk velak grāmatās. Bet ari

eeseetee ~Austruma" gada gājumi ir pasi par sevi eeverojamas
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grāmatas, kur ari jau ta uzglabājas gara strāvas nākamām pa-

audzēm un neaiztek ar tekošu deenu. Ir tā tad eemeslu deezgan,
„Austruma" stāstu strāvas devet par dažām strāvām musu stāstu

rakstneecibā.

Un se ir dazadiba, kā visur, kur dazadi gari. Se ir roman-

tika, ideālisms, reālisms; se ir teli iz pagātnes un tagadnes; se

ir nopeetniba un joki; se ir pesimisms un optimisms; se ir viss

kas. Dazadi ari tee gari, kas lasa. Veenam patik sis, otram

tas. Tapec ari katrai strāvai ir sava neatņemama teesiba pa-
raditees un dzivot. Un ja kādai strāvai par labu paceļas vairāk

balsis, tad driz dzirdamas ari balsis, kas ar to negrib but meerā.

Daudz dzird slavējam reālismu, bet tulin tam preti dzird aiz-

stāvam ideālismu un romantiku, ko nupat ņemusees par uzdevumu

paris pagaru rakstu musu laikrakstos.

Ideāli jau no pasaules nav zudusi un nezudīs, kamēr cilvēka

garam jel acumirkli bus vaļas parceltees pari par leetām, kas

viņam apkārt. Tāpat ari neveena cilvēka dzive neaizrit bez

sapņeem, kas pateesibā nekad un nekur nav notikusi. Un ja
cilvēkam dzives gadi, ipasi sais praktiskos un reālos laikos, no-

slauka veenu zeedu putekli pec otra no gara sparneem un pēc-

galā grib viņu nospeest, lai paleek ceeti pee zemes, un ja tad

spārni ari bez spiduma un vaji paceltos, tad acis tomēr vel vaļā
un tām neveens neaizleegs, skatitees atpakaļ, pakaļā palikušā
bernibas meness-nakti, kam plešas pari spožām ceribas zvaigznēm
pildita debess. Ja nu kādam ari vairāk nebūtu, kā tur bernibā

nosapņotā romantika un tur redzetee ideāli, tad jau tapec veen

ir romantikai un ideālismam nenoleedzama, neatņemama veeta

rakstneecibā.

Briniskas leetas, peemeram, redzam stāstā „Kā zaķi dabū-

jusi leeldeenas olas" („Austruma" 1892. g. No 4). Lai gan Lat-

veeseem, man sķeet, nav pazistama teika par leeldeenas zaķi,
kas nes raibas olas, tomēr ik katram Latveetim, starp dzivnee-

keem, kas viņam uzglabajusees atmiņā par bernibas beedreem

ar cilvekeem lidzigu dzivibu, ir veeta ari zaķitim. Dažam te

zaķitis radisees tadā darbibā, kada zimeta dzeesmiņā: „Vilciņš
zaķi aicināja Sava dela kristībās", citam viņš radisees kā tani

pasakā, kur viņš veens pats pasaule ar zelta kājām nu sudraba

spalvām; vel citam kā tani, kur viņš pārģērbjas par medneeku.

Visādā ziņā mums tas nav nekas sves un nejedzigs, ja zaķi min

par personu, kas ko runā un ko izdara. Nu tad labprāt
klausamees ari stāstu „Kā zaķi dabūja leeldeenas olas". Zaķis

Rakstu krājums IX.
3
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stāsta: Zeemeļos karalim veenigs dels, viskreetnakais bērns uz

pasaules. To nideja burvis. Tas aiznes princi pa gaisu. Sis

sapņo: Viņš atstats veentuligā veeta spēle. Sanāk zaķi, tee

sameklē putniņu olas, puisēnu edinat. Puisēns grib tikt mājās,
burvis nelaiž. Zaķi grib taisit muziķu, ko burvis nevar panest;
trūkst riku. Te zeemeļa vejs purina sneega pulkstenisu galviņas,

kas visapkārt pa tukstoseem bija izlidusas iz zemes, tā ka viņas

skaņi un gaisi skanēja. Nu zaķi zin lidzekli, kā puisēnu par-

vadit mājās. Tira pasaka, bet jauka pasaka; tas nav apskau-

žams, kas tadu romantiku var nopelt. — Ne mazāks jaukums

„Pasakā par efeju", ko sacerējis Italeetis Mantegaca („Austruma"

1892. g. «No 1). Tur tik daudz mums nestajās preeksā bernibas

sapņi, kā ideāli, kas leekas dazdeen no dzives pavisam izzudusi.

Seeveete, kas ar sapem mii, pārvēršas par efeju, kas apkampj

kaltušos kokus un kapus, kas vijas ap nabagu lauzu būdiņām,

ap nopostitu svētumu atleekām un laika zobam par upuri kritušo

piļu drupām un uzsauc mirstigajeem: „Milejeet ar sapem, bet

milejeet!" — Tadu pat ideālu tura preeks acim musu rakstneeks

Purapuķe, stastidams, pareizāk, sapņodams par Eozi („Au-

struma Kalendārā" 1893. g.) uz kapsētas. Se turklāt redzam,

kadā novārtā milestibas ideāls dzive un cik maz var ticēt var-

deem, pilneem viskarstākās milestibas. Roze atsakās bagātam

precētajam, ko tevs tai grib uzspeest, uzticigi miledama nabaga

galdneeku Vijumu. Tevs meitu tapec padzen. Viņa eet pee

sava Viļuma, un Viļums to — ari padzen. Roze mirst. Viņas

dvēselei jāmaldās pa zemes virsu, kamēr kads jauneklis to at-

pesti, aiztikdams viņas kapu. To dara atstastitajs, rozi no kapa

noraudams, par ko viņa apsola bučiņu. Silta, patikama vēsmiņa
aizkar sapņotajā lupas, un jaunava, kas viņam to vesta, pazūd.
Te ir dzive, pilna jaukuma un milestibas, ne tik ar dzivneekeem,

kā ta uzejama bernibā, bet ari ar puķēm un vejeem.

Tadi romantikas ražojumi ir rakstneecibas rotas, un kas tos

grib eenidet, tas eenid dzeju. Luk, romantikai ir sava veeta

musu stāstu nodaļā; tur ir sava romantiska jeb bri-

nisku stāstu strāva, lai gan ta nav nekāda speciga un

dod maz ceribas, ka plaši attistisees.

Pedejā peemerā, Purapuķes „Roze", ir jau humora

elementi. Tiru humoresku Purapuķe grib pasneegt ražojumā:

„Cik rakstneekam grūti!" („Austrumā" «Ne 5). To viņš gan

gribējis dibināt uz reālismu, varbūt pat uz naturālismu; bet ja

so ražojumu grib, ja ne baudit, tad cik necik panest, tad tas ir
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ņemams par romantiku. Sis Aleksanders Joakims Pauls Arturs

Nikolajs Hugo Salminskis pats ir tels, kadu plaša pasaule gan

neatradis; tas ir brinisks fantāzijas auglis, ista romantikas peepe.

Un tomēr sis puisis nostājas abām kājām uz musu pasu zemi

un gana cūkas. Tad viņš eet pagasta skolā, tad ģimnāzijā, tad

augstskolā; tad viņš uz reiz, it kā iz zemes izlizdams, top par

Latveesu rakstneeku. Ja, rakstneeku radit mums jau virsrakstā

apsolija, un mums rada cuku ganu, kas neatmet savu dabu,

savas eerasas, lai viņš ari paraditos skolēnu, vaj studentu starpā.

Nu bus rakstneeks! Ejam ar savadu interesi leelu ceļa gabalu

viņam lidz, bus tak rakstneeks; redzam, visvairāk palaistee ganu

zeni pret so studentu un rakstneeku ir ceenijami, apskaužami

cilvēki; redzam, viņam raksta uz muguras, bet viņš pats neraksta

neka. Dzimtene nu reiz Salminskis raksta. Eigā viņš isti rakst-

neeks. Viņš saraksta kritiku par teātra izradi. Un kas no tam

iznāk? „Veens, divi — viņš bija nogasts zeme un koki dauzijās

par viņa muguras daļu kā traki". Ja nu, preeks dazeem gadeem
tādas leetas, kas zin, varēja but it reālas, bet tagad tās drusku

romantiskas! Lai gan ari sadā gabaliņā Purapuķe pazistams ik

uz ņemeena, tomēr tada romantika varēja labāki palikt aiz sētas

un novēlēt laiku un veetu citadeem kopumeem musu rakstneecibas

dārzā. Ir jau teesa, kas ar jaunākajām strāvām rakstneecibā,

ipasi ari leelo kultūras tautu rakstneecibā, grib eepazitees, tas

nevar but pārak juteligs pret vardeem, teiceeneem un ipasi

preeksmeteem, kas ne-eeder zalonā; bet ja mus kads Zolā vaj

Tolstojs ved pa dubļeem, tad ejam droši, jo zinām, ka tee mus

ved meklēt apslēptas mantas. Kads kodols Purapuķes humoreskai,

tas paleek neizprotams. No otras puses humors it brangi eeterp-

jas romantikā. Bet tad lai romantika ari atraisa musu gara

spārnus, ka paceļamees par taustāmo pasauli un redzam gan tās

pašas leetas, bet apklātas ar brinisku gaismu, kā to dara Sekspira

„Sapnis vasaras nakti".

Romantiskai strāvai ne visai talu stāv ta strāva musu rakst-

neecibā, kas atrodama stāstos, kurus medz devet par romaņeem.

Romāns ■— romantika, tee vardi tak rada. Romāns te apzime
milestibas stāstu. Tā tad ta butu milestibas stāstu

strāva.

Se gadijumi attistas musu pasu ļaudis, bet ne tā, ka ļaudis

medz attistitees. Tā tad tur butu kaut kas romantiski izdomāts,
bet preeks romantikas tur visai maz fantāzijas. Ideja tur nav

meklējama, ta ir eepreeks zināma. Ari par gadijumu atrisinā-

3*
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sānos nav galva daudz jālauza; tee atrisinājās pec sablonas.

Viņš un viņa eepazistas; tee sajūt slepenu milestibu; tee to ap-

slēpj un atvirzās veens no otra arveenn talak; kads gadījums tos

saved tuvāk; tee savu milestibu izsaka; tee apprecas. Ja zini

eesakumu, tad puslidz zini ari beigas. Se medz cildit seeveesu

daiļumu un tiribu. Un sis gan ir tas ideālais pavedeens, kas

sadeem stasteem neļauj nogrimt laika kapā, bet briniskā daudzumā

leek veesotees lauzu mājās, ipasi tur, kur jaunas meitas peemit.

„Se ir neizsmeļama veela visādām gaisa pilim katrai nabagai un

smukai, mazākais tikumigai meitenei, kuru ir leels pulks", saka

Vācu rakstneeks Binder-Krieglsteins (~Naturalismus und Realis-

mus m der Dichtung" p. 22). Tas pats rakstneeks spreez

(23. 1. p.): „Tās ir visseklākās tenkas pasaule un arveenu tās

pašas, lai rakstneeci sauktu vaj Marlittu, vaj Verneru, vaj Hil-

lernu, vaj Heimburgu". Un taisni no sim rakstneecem bija pern

„Austrumā" pa gabalam ik katrā numurā, pirmajā pusgadā no

Marlittas, otrā no Heimburgas. Tomēr mums te nav tik daudz

teesibas sudzetees kā Vaceem. Tas leelakais ļaunums, kas Vaceem

te apkarojams, mums mazāk jūtams. Binder-Krieglsteins saka:

?7
Tads romāns ir itin jauks un peelaizams, bet viņu skaits sneedzas

bez šaubām pari par simtu". Nu, mums viņu skaits nebūs tik

leels, mazākais to romānu skaits ne, kas taisni Marlittas un

Heimburgas stilā rakstiti. Sis jau savā ziņā ir smalkas maksli-

neeces, ar ko der eepazitees. Lai lasa Marlittas „Vecā pilskunga

kalponi" un Heimburgas „Sudmalneeku Liziņu". Cik tur jauki,

miligi dabas apraksti, smalki sajutumu tēlojumi! It kā svet-

deenas gaiss mus pavada gar dažu gadijumu. Bet pari stāstos

see mākslas smalkumi jau par pilnam redzēti, un trešo lasot,

vajaga vaj nu varenas kaislibas, gaisa pilis celt, jeb vaj it ne-

peekausejamas paceetibas. — Ari Latveesu original-stastu nav

maz, kas so strāvu pabalsta, tā ka ta ir uzskatama par vis-

plašāko musu rakstneecibā. Saturs un ideja sados stāstos, zināms,
visur tee pasi, bet stils musu rakstneekeem se dazads. Veikli

tēlots reālisms veetām aizsedz veenmuļibu. Tā peemeram Blau-

maņa stāstā „Šūpulis". Pavirsiba tēlojumos ir manāma Deglava
stāstā „Sirdspuķite". Pec sava satura milestibas strāvas stāsti

eesneedzas mazāk musu dzive, nekā jaunavu sirdis. Bet tapec,

ka daudz ir to, ipasi starp jaunajeem rakstneekeem, kas sim

pēdējām grib pakalpot, tad sada stāstu strāva uzture-sees tāpat

speciga deezgan un nemaz nav vajadzigs to ipasi eeteikt. Tik

uz to butu jāskubina, lai rakstneeki neļautu izplūst savam mile-
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stibas karstumam tik daudz plašumā un pa eemitām tekam, kā

domu un ideju dziļumā, kur rok apslēptas peries.

Un tad real i s kā strāva. Si ir ta, kas sim brizam

leelakas uzmanības, eeveribas ceeniga, nekā citas. Kapec un

kadeļ tā? Eesakumā redzējām, ka gara strāvu var tikpat but,

kā sevišķu garu, un ka ik kurai strāvai ir sava teesiba pastāvēt,

tāpat kā ik kuram garam teesiba dzivot. Dzirdējām ari, ka

dažas balsis ir pacēlušās, kas ar to nav meerā, ka sai strāvai dod

preeksroku preeks citām. Musu kreetnais valodneeks un rakst-

neecibas pazinējs Mūhlenbachs raksta garu apcerējumu par

dzeju („Austrumā" 1893. g. 5. un 6. nrā), kura nolūks ir, kā

viņš pats saka, „Latveesu poēziju issargat no kaila reālisma,

veenpusibas un parspilejuma, kuram nebūtu grūti Latveesu

poēziju pārņemt, ja tikai atskanētu parastās veenpusigās reālisma

slavu dzeesmas". Un se realisko strāvu nosauc atkal par to,

kas leelakās uzmanības un eeveribas ceeniga, nekā citas. Vaj

tās nebūs atkal slavas dzeesmas?

Tās lai nu vel paleek. Bet paliksim vispirms pee tam, ka

tā sauktā realiskā strāva musu uzmanības un eeveribas vairāk

ceeniga, nekā citas. Un kapec?

Domāju, ka peeteekoss eemesls uz to butu dots jau caur to

veen, ka reālismu uzskata par strāvu, kam nebūtu grūti Lat-

veesu poēziju pārņemt. Luk, ta ir vara. Un ja ta butu ari

sērga, tad tomēr un vel vairāk uz to butu jagreez uzmaniba un

veriba. Tā ari kolerai peegreez visleelako veribu tajā zeme, kuru

ta taisās pārņemt. Kritika reālisma lolotajā; reālismam dzeed

slavas dzeesmas. Un ja pametam acis ārpus savas sētas: Kreevijā,
Francijā, Vācijā, Skandināvijā, visur valda reālisms. Ta ir pa-

teesi vara, kas ir leelas uzmanibas un eeveribas ceeniga.

Vispirms jājautā: Vaj reālisms rakstneecibā ir tada pa-

rādība, kas nak kā kolera, vaj viņu grib vaj negrib? jeb vaj ta

ir tada paradiba, kas tikai tadā veetā var eegaditees un dzivot,
kur viņu uzņem? Domāju, ka uz seem jautajumeem atbildēt nav

grūti. Lai ari ko saka, ka cilvekeem peemit ipasiba, visu pakaļ
meginat, ka viņeem daudz ko var eeteikt, ka viņi daudzreiz

ļaujas pavestees, tad tomēr caur to jaunrealisko ražojumu milzigee

panākumi nebūtu izskaidrojami. Ja no dazeem Zolā razojumeem
veselu izdevumu izpērk vaj pat veenā deenā, tad tas ir gadijums,
kas leek daudz ko domāt. To nevarēs izskaidrot caur reklāmu.

Nevarēs izskaidrot ari caur to, ka see rakstneeki izleetojusi cilvēka

zemākos instinktus, kā daži spoku, breesmu un nešķistas mile-
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stibas stāstu sarakstitaji. See rakstneeki nemeklē sev lasitajus

paslepus, pa eelām un tumseem kakteem, bet gaisa deenā pulcējas

ap viņeem lauzu bari no visādām kārtām, ar visādu izglitibu,

no dažādām tautām. Un tadi viri, kā Ļevs Tolstojs, kas macibās

un darbos eevero visstingrāko tiklibu un tikumību, tee nevar

nolaistees tik zemu, ka kaut ko ražotu veenigi ar to nolūku,

lai kairinātu cilvēku zemākos instinktus. Eealisko ražojumu pa-

nākumus nevarēs tā izskaidrot.

Mēģināsim tā:

Ir gan teesa, ka, smalki ņemot, katram cilvēkam ir savs

gara virzeens; jo katram garam neveen tikai savāds eedzimums,

bet katrs attistijees turklāt savada apkārtne. Un tas ir zināms,

ka gars no areenes uzņem veelu savai dzivei un darbībai un ka

no sis veelas si dzive un darbiba dabun virzeenu. Bet arejee

apstākļi ir gan dazadi savos sikumos, bet savā leelumā un vis-

pārīgi veenadi, t. i. viņi leelumā ir veenadi kadā laikā un tautā.

Bet musu laiku atrā satiksme to ir darijusi, ka eeverojamas

domas un paradibas, kas izceļas veena tautā, driz veen pareet

citās. Tapec jaunajā kultūras dzive runājams vairāk par laika

savadibām, nekā par tautas savadibām. So laiku kultūras dzive

rada visur puslidz to pasu bildi. Tad nu apstākļi, kuros kads

attistas un dzivo ir savā leelumā visās kultūras valstis puslidz

tee pasi. Un musu laiku dzive ir zimeta caur tvaiku speķu,

elektribas ātrumu un milzigu sacentibu valstju, tautu un tautas

locekļu starpā. Tā steidzot un ķerot, nav pateesi vairs vaļas

garā nodarbotees ar sapņeem, ar leetām, kas ir talu. Turees pee

leetas, kas tev preeksā, aptver to, aplūko, izpēti, apstrādā un

nelaid vaļā, karodams citu, jo cita leeta jau citam rokā! Tādam

skubinajumam jāpaklausa gribot negribot, kas grib dzive sistees

cauri un dzive kas but. Bet kur nu paleek tee jaukumi, par ko

musu tevi stāsta, kurus ari mes redzējusi, kas kā slīkstošas nāras

ar baltu roku aicina pee sevis un ir jau eeguvusas musu sirdi?

Kur paleek jaukee sapņi un ideāli? kur paleek romantika? kur

paleek dzeja? Garam eedams, dažs ar skumjām acim noskatās

uz lepno pili un nodoma, ka tur vel butu laiks un veeta no-

dotees saveem sapņeem. Un tas, kas tur pili majo, noskatās uz

garam kustošo dzivi tur apakšā un viņam paleek nelabi ap sirdi,

un visvairāk vel tad, ja viņš patlaban kā bija eelabinats jaukā

sapni. Viņš sajūt rūgtu pārmetumu par to, ka viņš nepeedalas

pee cilvēces steidzamā darba, pee viņas darba mokām un pree-

keem. Leekas, ka neveens nevar izbēgt no darba un trokšņa,
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no darba sacentibas. Bet kur paleek dzeja? Ja nevaram tai

pakaļ eet viņas veentulibā, tad ta nak mums pakaļ musu dzive

un darbā, jo cilvēks bez dzejas nevar but. Kas agrāk gribēja
Deevam kalpot, tee gāja klosteri; tagad ists kristigs cilvēks kalpo

savam Deevam dzive un darbā, lai viņš butu kur būdams. Kas

nevar sasneegt saules apspidetus kalnus un zeedosas lejas, kam

peeķertees ar savu gara dzivi, tad tas peeķeras ar savu gara

dzivi tai apkārtnei, kurā viņš saistits, lai ta ari butu nabadziga,

veenmuļiga, citu acim pat nejauka un reebiga. Skroderis eeleek

idejas pat savos šujamos svārkos, doma Heine. Un ja nu sais

laikos nav vaļas, domas daudz kleedet apkārt, bet tās jatura ceeti

pee leetas, tad visa gara dzive paleek ceeti pee leetas. Leeta ir

latiniski res, un se tad iznāk realiskais gara virzeens un realiskā

rakstneecibas strāva.

Tā cik necik saprotami, kapec jaunrealiskeem razojumeem
tik vareni panākumi.

Si butu tik leetas arējā puse. Tai ari sava eeksejā!

Jaunlaiku kustošai darba dzivei ari sava dvēsele, un ta ir

tadu domu pilna, ko nav pazinusi agrakee laikmeti. Sadzives

formas, kas gadu simteņeem pastāvējušas neaiztiktas, izmeklē un

pārbauda pec viņu eeksejas vertibas. Gludenā spidosā čaumalā

atrod reti kad veselu kodolu. Grauzējs tārps ir ee-edees sadzives

koka saknes, zaros un zeedos. Uzeet tumšus kaktus, kur jadzivo

radijumeem, kas peeder pee cilvēces familijas, un kurus tomēr

cilvēks negrib redzēt. Sevi pasu pazit, ir pirmais pasākums

leelajam darbam, dzeedet cilvēces un laika kaites. Un tur nu

lai brinas un pārmet, ka rakstneecibā parādās pesimisms. Ir

kaites, pee kā sim brizam pateesi nezin, ko darit. Vaj lai nu

tapec veen dzejneeks tās nerada, kam tak peenakums gadu sim-

tenim spoguli preeksā turēt? Jeb vaj viņš kaitei, pee kā gudri,

peedzivojusi valsts viri un darbineeki ilgi lauza galvas un tomēr

paleek bez padoma, domājas savā ideju bagatibā veens pats uz

reiz atradis lidzekli? Tas butu neveen drusku romantiski bet ari

veeglpratigi.

Pee sis otras eeksejās jaunākā rakstneecibas virzeena puses

Latveesi ņēmusi maz dalibas. Mes pildām jaunos traukos pa

daļai vecum vecu vinu, kā to redzējām milestibas stāstu strāvu

aplūkodami. Un ja tas ari jauns leekas, tad tas nav tas, ko tur

cilvēcei sneedz, lai ta mostas un atspirgst uz jaunu dzivi, bet

tads, kads no musu pasu razojumeem iznāk; tas butu musu pasu
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meestiņs. Un mums jāpateic Deevam un teem, kas mums to

sneedz, ka jel tas mums ir.

Kas izteiktam domām bus sekojis, tas bus nopratis, ka se

domātais rakstneecibas virzeens nebūt nav veenpusigs reālisms.

Bet nevar ari pamest nepeezimetu, ka tas nav dailes ideāls. Tas

ir virzeens, kurā ir gars, pateesiba un ne-apspeezama dziviba,
bet virzeens nav mērķis.

Savā setā sateekam realiskajā virzeenā atkal veco pazistamu

Apsisu Jēkabu. Eedzam viņu atkal izgājušu musu dzive

gaišām acim un pilnu sirdi. Viņš redz tur ik katru gadijumu,
ik katru leetu, kas dziļāku sneedzas tautas brāļu eekseene —

un velk viņu pee deenas gaismas, lai si tur cauri spid un rada

katru melnumiņu un ik katru glābjamu jaukumu un dārgumu.

„Uz pilsētu!" saka Varpiņs un aizeet uz pilsētu; tur viņš izmē-

ģina savu laimi, noeet uz neceļeem, parnak atpakaļ uz zemēm.

Tadi gadijumi mums pazistami; viņu noteek tik daudz, ka maz

veribas uz teem greezam. Un tomēr tee eeķeras dziļi musu tautā

un viņas locekļu eekseene. Sadu gadijumu Apsisu Jēkabs rada

ar visu pee ta caurdzivoto eeksejo dzivi, un tadā kārtā stipri

aizņem musu eeksejo dzivi. Pee tam visa apkārtne atstāj savu

dažreiz jau baudito, jutās dazadi eekrasoto eespaidu uz mums.

Elpojam spirgtu zemju gaisu zeedoņa ritā; sajūtam savādo klusumu

pilsētā uz puslidz tukšas eelas rita agrumā; dzirdam gar logeem

brazam rudens vētras, un tad paceļam acis uz augšu mēness

apskaidrotā zeemas nakti. Pateesi, tur nav kails, veenpusigs
reālisms! Apsisu Jēkabs paleek musu dzives vislabākais pazinējs

un gleznotājs. — Preeks noskatitees, ka ari daži jauni speķi ar

sekmēm vingrojas realiskos tēlojumos. Pavasaru Jānis

leek preeksā veselu virkni skatu iz tautas dzives
„
Jurģu deenā".

See skati ir labi nolūkoti un labi izraditi. Tur redzam dažu

preecigu vaigu, dažu skumigu vaigu un visi tee ir Latveesu

vaigi. Un kur kada darbiba ir, ko cilvēki dara, un kur kada

veeta ir, kur cilvēki dzivo, ta rakstneekam leekas eeverojama

deezgan, lai to tēlotu. Viņš tikai nepaleek pee sava principa,
veetām tisu pratu atraudamees dažu pasāktu tēlojumu turpināt.

Viņš leek puiseem izeet ara mantas kraut vezumos. Un tad

viņš saka: „Mums butu maz preeka, redzēt, kā viņi tur nes un

krauj skapjus, lādes, spaiņus, katlus un citas mantas". Kapec

maz preeka redzēt? Homērs plaši apraksta, kā kuģi sariko uz

braukšanu. Vaj glezna, kā mantas vezmu sariko, nebūtu minētai

rada! Zināms, tur vajaga pa druskai Homēra mākslas. — Lidzigus
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skatus telo Maculans savā „Jaņu vakarā". Ari se mums

redzētas sejas aizkūst garam. Bet rakstneeks aizmirst savu lomu,

saveem realiskeem telojumeem peelikdams apstraktus prātojumus

par Deevu.

Nupat aplūkotais Latveesu reālisms, kam par preeksmetu

tagadējā dzive, tagadējās būšanas, atšķiras no otras realiskās

strāvas musu rakstneecibā, kas meklē pec preeksmeta drusku

atpakaļ. Pirmo varētu nosaukt par sociāli realisko, otro

par vēsturiski realisko strāvu.

Vēsturiski realiskā strāva ir mums jauna, bet pelna pilnu

eeveribu. Ta musu pasu zeme izcelusees un pabalstās uz tautas

gara saturu. Ta ņem savus ideālus iz klausibas laikeem, kas

tautai vel labi atmiņā. Se peederosos ražojumos neprāto par

dzives jautajumeem, bet tee ir tiri episki, teem ir tira dzejiska

interese. Sai virzeenā darbojas kreetnee un caklee gara pa-

zinēji Jūsmiņš un Lerchis-P v s ka i t i s. Tee daudz ir

eeverojusi, ko tauta ir uzglabājusi no sen seneem laikeem; tee

tagad no tautas un no savas atmiņas zime teļus, kam ir kauls

un meesa. Jūsmiņa
„
Vecais Sprancuzis" ir tips, kas nebūs tik

atri aizmirstams. Tikai te stāv nesaskaņā preeksmets un eeter-

pums; sis dzivais preeksmets, kas no eelas ņemts, ir eeterpts gan

gludenā un gleznām bagātā, bet pārak literariskā valodā, kada

uz eelas nav dzirdēta. — Citāds eeterpums ir Lercha-Puskaisa

„Ojāram". Te veetām valoda gandriz par malenisku. „Ojārs"

ir varonis. Viņš Ventspili uznes Zida balto ķevi sudmalās augšā,
kur rudzus izber; pavelk uz ragum pa pliku zemi septiņas
mistiklas un septiņus puišus, pagāz pee Tilta kroga laci gar

zemi, eeceļ Talsu tirgus sargu par zogu Hendzeļa dārzā. Pec

viņu nodod zaldātos. Leelskungs izgada, ka viņš teek pee Pigas

komandanta par dencuku. Par dencuku but, tas nu nav nekas

preeks Ojāra. Simtkārt viņam labāk peekristu zaldāta eeroci,

ricibas un uzdevumi. Vecs būdams viņš parnak stivām kājām

un ar kaulu sapem, ko viņš dabūjis noeedams basām kājām sala

laikā veselu versti tik atri, kā zirgs cuncina. Nu, tas ar nav

nekāds varoņa darbs, ipasi, ja no ta dabu stivas kājas un kaulu

sāpes. īstais Ojārs mums pazūd tur, kur viņu nodod zaldātos.

Sim episkajam virzeenam varam novēlēt dižas sekmes. Tas

mums palidzes tikt pee istas tautiskas rakstneecibas. Tas ir

mums tagad jauns, bet ir jau eemantojis daudz draugu; lai do-

mājam te ari pee „Vecā pilskunga". Visparigi viņš nav jauns.
Leelakā daļa viskreetnako episko ražojumu ir si virzeenā kārtā
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radusees. Franču kritiķis Tens raksta: „Arveenu fiziskais vaj

tikumīgais preeksmets eet preeksā savam iztelojumam, bet eet

netālu preeksā; ir vajadzigs, ka tani bridi, kad izceļas tēlojums,

preeksmets vel butu visu atmiņā. — Māksla ir harmoniska un

pee tam pastiprināta atbalss; viņa sasneedz savu pilnibu tani

bridi, kad eet bojā dzive, kurai ta par atbalsi". Mums gan

trūkst pagātnes, kas mus vilinātu atpakaļ; bet „tik nabaga jau

nav neveena, kam nava jauku atmiņu", kam nebūtu gluži ne-

kādu jauku atmiņu. —

Se esam sekojusi dažām strāvām. Lai ik veens peebeedrojas

tai, kura viņam patik. Bet ta strāva, kurā kads, savā laikā

augdams un dzivodams ir eeticis, viņu nemanot aizvilks lidz. Un

daži puikas man ir stastijusi, ka ne-esot eeteicami, pret strāvu

peldēt.

Laikrakstu prozaiskā beletristika

1890. gadā.

No Teodora Zeiferta.

Mlusu laikraksti eeņem svarigu veetu tautas gara dzive.

Lai gan laikraksti peekalpo vispirms deenas prasijumeem un

vajadzibām, tomēr jau ari tam, kas, kā leekas, preeks deenas

darits, kas izdzimis iz deenas prasijumeem, ir dažreiz vertiba,

kas sneedzas par gadu simteņeem. Vel vairāk: Leela daļa gara

ražojumu ipasi tadeļ palikusi laiku neiznīcināta un neaiztikta,

ka viņu ražotāji ir pilnigi un viscaur nodevusees deenas prasi-

jumeem un tā nedaliti ir savos gara ražojumos uzglabajusees
nākamām paaudzēm. Tadi ražojumi ir, peemeram, musu leelā

Meistara un Zokrata runas. Tās ir muzigas, lai gan papreeksu

deenas prasijumeem peemerotas. Laikrakstu saturs top zināms

visdrizakā laikā plašai publikai. Gan ta zinas to, kas eeverojams,

izglābt iz laiku aiznesējas strāvas un tam dot patstāvību citādu,

ne uz iznicināmas laikrakstu loksnes. Tas mums jau peeradits.

Neiķena stāsti, Pumpura dzejoļi ir bijusi eespeesti papreeks
laikrakstos. Tagad tee lasāmi grāmatās un peeder pee vislabākā

musu rakstneecibā. Laikrakstos mums ir preeksā musu gara

druva, kurā nomanām gara digstoso dzivibu un nemitigo attistibu.
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No paleekamaka svara, nekā citas laikrakstu nodaļas ir laikrakstu

beletristika. Tur ir atrodami ražojumi, kas vel nav

plašumu un veidu, lai tos eespeestu ipasā grāmatā, bet kas var

but spirgti asni turpmakeem specigeem augeem. Bet tur ari

stāsti pilnīgākā veidā, kuri tikai tautai peeteikdamees un ar to

apsveicinadamees iznāk kadā laikrakstā, lai velak to apceemotu

kadā ipasā grāmatā. Tur var vislabāk nomanit rakstneecibas

strāvas un virzeenus, viņu pasākumus, ceļus un mērķus. Tur

atspoguļojas ari citu rakstneecibu strāvas un lidz ar to viņu

eespaids uz musu ipatigajeem razojumeem. Gan laikrakstos mums

ari daudz ko ceļ preeksā, kam nav dzivi aizkustinātajā, attistitaja

speķa, bet ari si ir musu tautas bariba, ar kuru stāv sakarā

viņas gara dzive.

Musu jaunākajā laikā ražotos stāstos ir nomanāms zināms

virzeens, kurā tos noteikti sācis virzit Juris Neiķens. Viņam ir

sekojusi musu kreetnakee stāstu sarakstitaji, starp kureem iz

1890. g. laikrakstu beletristeem minami Rūdolfs Blaumans,

Apsisu Jēkabs, Purapuķe, Doku Atis, Ramaņu Aleksandrs,

Ezereetis. Tas ir realiskais, naturaliskais virzeens; viņu apzime
ari

par jaunrealisko virzeenu. Viņa pamats ir dzives isteniba.

Pee si virzeenā uzeesanas nevar lukotees uz stāstu daudzumu

musu laikrakstos. Tur no 243 stasteem tikai 90-os ir gaišāki

nomanāms sis virzeens. Vel ar veenu, visus stāstus kopā ņemot,

ideālos, augstos, mums nepazīstamos eecirkņos kustosees stāsti

ņem pārsvaru. Se jālūkojas uz originaleem, kuru ir tikai drusku

vairāk nekā ceturtā daļa musu laikrakstos. Si ceturtā daļa tad

ari izrada realisko virzeenu musu stāstos kā galvenāko. No 69

originaleem ir 42 realiskā virzeenā.

Sis virzeens nav uzejams musu rakstneecibā veen, tas ir

pasaules literatūras virzeens. Visagrāk un visvairāk tas attistijees

Kreevijā, Francijā, Skandināvijā. Ipasi iz Kreevu rakstneecibas

eeplust no sis strāvas musu rakstneecibā vilnis pa vilni. Iz

Kreevu valodas tulkoteem 48 stasteem ir 33 realiskā virzeenā.

No tureenes mums pērnajā gada laikrakstos daži peemeri, kuri

noder, lai eepazitumees ar so virzeenu.

Tur atrodam Turgeņeva „Kurlmēmais vārtu sargs"

(„Balss" «No 7, 8). Stāsta varonis, pareizāki galvenā persona, ir

cilvēks, kam trūkst pilnibas, ko varetum nosaukt par vidēju.

Viņš ir zems, nabags, neizglitots, apspeests; viņš ir kurls un

mems. Gan viņš dažā leetā ari paraks par citeem: viņš ir

specigs un stalts; bet sis pārākums tam nespēj cilvēku starpā
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uzvarēt to stāvokli, ko viņa nepilnības tam nolaupa. Viņš ir

izslēgts iz cilvēku sadzives. Iztikusee, smalkee, macitee medz,

ipasi mēdza uz tadeem radijumeem noskatitees ar ignumu, un

tas jau teem leekas par leelu pazemošanos un labsirdību, ka tee

acis aizvērdami teem eespeez kapeiciņu saujā. Kā lai tee vel

eekarotu, tadu cilvēku redzēt stāstā, ko tee lasa, gribēdami garu

uzjautrināt, atspirdzināt, patikami atpūtināt! Un Turgeņevs tomēr

nebistas, tadu stāstā viņeem preeksā celt. Un viņš ir uzvarējis.

Tee to redzēja un miieja, jo viņi redzēja sini kurlmēmajā Gera-

simā buti, kas ir lidziga viņeem. Viņš, luk, jut, kā viņi, viņš

cee§, kā viņi, viņš cinas un eeskaistas, kā viņi. Bet kā lai to

izradit? Gerasims jau ir kurlmēms. Te nu runa reālās leetas,

runa istenā, pateesā ariba. Gerasima rokas, vaigi, acis, stāvs

runa; viņa soļošana, nogulsanās, nostāšanās, roku mētāšana,

galvas noleeksana runa; viņa nopūtas, asaras runa; viņa kam-

barītis, ozola gulta, smagā lāde, galds, trijkajis krēsls, lupateem

aizbastais durvu caurums runa. Viņa apkārtne, neeciga, nabadziga,

nejauka, dabu nozīmi un mes pa to karigi, dedzigi . lasām kopā

it kā burtu pa burtam: Se cinas cilvēks, kam jus negribat dot

cilvēka teesibas. — Se ir tēlota isteniba tadā nepilnibā vai pil-

nībā, kadā viņa sastopama, un caur pateesu raksturojumu ir

panākts dzejisks eespaids. Se ir reālisms.

Otrs peemers: „Majas Veesi" atrodam Dostojevska

stāstu: „Godigais zaglis". Tani mums ved cilvēku preeksā, kas

visu, ko sadabū, nodzer, kuru uzlūkojot nevar zināt, vai viņam

krekls zem mēteļa: Sis nozog un nodzer savam peeturetajam,

pee ka viņš neuzaicināts peemetees, biksas un uz nāves gultas

atzistas, ka viņš to darijis. Ja mes so Jemeļjanu Jljicu — tā

sauc godigo zagli — satiktum uz eelas, tad paeetum tam nost

no ceļa, lai netiktum ar viņu nekādās darisanās; bet nu mums

so Jemeļjanu un viņa darbus un apkārtni apraksta smalki jo

smalki un caur to iznāk dailes ražojums. Stāstu lasit pabeigusi

teesam nevaram atkratitees no eespaida, ko no viņa esam dabū-

jusi; esam eevilti sapņotajā domāšanā par cilvēku samaitāšanu

un likteni un viņa labošanu. Uz visu stāstā uzņemto netiro un

nejauko apkārtni ir uzspeesta zime, kas mus peevelk, tās ir cil-

vēka eeksķibas pēdas. Ne tik veen ir cilvēka dvēselei daļas gar

aribu, ka ta uzgavilē un paceļas, dabas jaukumus uzlūkojot, bet

ta ir saaugusi ar visneecigakām leetām, kas ir apkārt. Un ja

nu dažam aizmirstam un panikusam nabadziņam nav citas ap-

kārtnes, ka tikai netirā un nejaukā, tad ar so ir saaudzis viss
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viņa gars un dvēsele. Eeks tam pastāv reālistu, naturālistu

dzejneeka spēks, ka viņi pateesā, plikā leetu areene, kas kādam

apkārt, mak radit cilvēku eekseeni. Turgeņevs tā cilvēku zime

vairāk pec viņa rakstura, kas ir katram savāds, Dostojevskis

pec viņa dvēseles kustibas, kas padodas visparigakeem likumeem.

Tapec Turgeņeva cilvēki ir katrs savs, bet Dostojevska zimetos

valda vairāk veenmuļibas.
Tā tad reālistu, naturālistu dzeja dibinās ipasi uz raksturo-

jumeem un psikologiju, un ari raksturi un dvēseles kustība ir

leetas, kas pateesi ir, kas ir reālas. Zināms tad ari, ka reālists

savu preeksā vesto personu darbus dibinās uz celoņeem, caur

kureem see darbi top eespejami un saprotami, pat nenovēršami.

„Balsi" ir eespeests iz Kreevu valodas tulkots stāsts:

„Nak meegs". Tani bērnaukle Anniņa nožņaudz kopjamo bērnu.

Breesmigs darbs! Bet ja zināsim viņa cēloņus, tad nebūsim

pārak bargi pret bērnaukli. Ta izvargstas cauru nakti pee bērna,

nedabūdama ne aci aiztaisit. Kad citi ceļas augšā, tad ari

Anniņai jāceļas un cauru deenu tai jaskrej un jātek, lai gan acis

pavisam krit kopā un smadzenes murgo. Atnāk nakts, bērns

brec atkal, Anniņa nedabū atkal gulēt. Te viņa pus nomodā,

pus murgos izdara nozeegumu. Se parādās kads reālisma, natu-

rālisma pamatlikums: Cilvēka darbi ir viņa apstākļu augļi.
Sis likums, konsekventi cauri vests, ļoti aprobežo, pat noleedz

cilvēka brivu pratu. Uz to viņam vel palidz otrs, ipasi Franču

naturālismā pazistams likums: Cilvēks manto no saveem veca-

keem viņu vainas. Pret teem ir daudz kas eebilstams, ipasi

Kanta teorija par tikumigajeem darbeem, kurus tas dara atkarigus

no cilvēka briva, apstākļu negrozita prata, ir teem pretim; bet

tee skubina uz darbu verigu, rupigu motivēšanu, caur ko stāsts

izrada vairāk pamatibas un pateesibas.

No realisko stāstu tulkojumeem vel minami: Turgeņeva

„Nave, ar jaukeem situāciju telojumeem", „Leeka cilvēka deenas

grāmata", Andrejs Kolosovs" („Austr."), Garsina,
„
Četras deenas

uz kaujas lauka" („Austr."), „Cekova Klaidonis" („Austr."),

„Necerets panākums" („B. V."), „Maksimova Klaidonis" („B. V."),

Dala, „Ciganeete" („Latv. Av." un „Majas Veesi", abos laik-

rakstos tulkojums, atskaitot dažus izlaidumus „Mājas Veesi",

saskan vardu pa vārdam, lai gan par tulkotāju „Latv. Avizēs"

ir uzdevees Stars un „Mājas Veesi" Daude). Ar Poļu reālismu

eepazistamees Krasevska stāstā „Koncerts" („D. L."). Tas mirdz

spilgtās krasās un aizrit kaislu gaitu. Ar Norvēģu reālismu
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eepazistamees Bjernsona stāstos „Tevs", „Bistamas precības"

(„D. L."). Beidzamajā stāstā redzam puisi Toru Nesētu, kuru

gūsta un kuļ, lai tas atstāj savu miļako Aslaugu. Viņš no

pereena uz četrām deenām saslimst, tomēr pec peeceļas ar laivu

pee kalna, kur Aslauga gana lopus un uzrāpjas gar klinti augšā.

Par tadu darbu Aslaugas tevs Toram neleedz savu meitu. Se

tēlojas jauneesu drošums un milestiba, ko neizdodas ne ar kadeem

lidzekļeem nospeest. Ar visjaunāko vācu reālismu eepazistamees

Hermaņa Zudermaņa stāstā „Prezidentenes milulis" („B. V.").

Nemeklēti un veenkarsi se ir raksturi un gadījumi un tomēr

peevilcigi un kairinoši. Ari se jau ir uzvarēts lidz ar naturālismu

izplatijees pesimisms. Dziļa reāla psikologija ir ari Emila Peskana

stāstā „Vecais kungs" un stāstā „Piķa kalps", kurā ir tēlota

Italeesu dzive. Lidzigi tulkojumi vel eespeesti sur tur. Visu

tulkojumu, kuros gaisak parādās realiskais raksturs, ir 48.

Un tad nu musu pasu oriģināli. Tee, kā teikts, ir pa lee-

lakajai daļai realiskā rakstura, tomēr tas nav nekur konzekventi

vests cauri. Ir gan ņemta dzives isteniba par pamatu, bet ap-

rakstos un attistijumos trūkst nopeetnas eedziļosanās istenibā,

viņas parādījumos, apstākļos un darba cēloņos, trūkst pamatibas

un konzekvences.

Par veenu no visaugligakajeem laikrakstu beletristeem

pērnajā gadā ir izradijees Rūdolfs Blaumans. „Balss"

pirmajos nummuros atrodam eespeestu viņa „Istā ligaviņa". Se

eepazistamees ar Kļavkalnu saimneeka Kļaviņa delu Jesku, kam

pec teva gribas ir jāprecas. Tevs un dels izeet ligavu meklēt.

Jeska izradās visur lempigs, neizveicīgs, bailigs. Topam uz sadu

viņa raksturu uzmanigi un sakām viņa darbus pec ta apspreest
un caur to rakstura nojēgumu papildināt. Te peepezi, daudz

ļaudim klat esot, Jeska krit virsu trakam sunim. Vaj viņš uz

reiz ir traks palicees? Ne, Jeska caur to izpelnās Jaunzemju

Mariju. Bet kur paleek viņa raksturs? kur gadījuma motivēšana?

Rakstneeks atbild: Deevs viņam peepezi tadu pratu eedod. Bet

Deevs jau ari vairs nerada brinumu zimes, bet darbojas dabas

negrozāmos likumos. Labāk lai zaudējam stāsta sarežģījuma

atrisinājumu, neka mums izmaitajas kads ipass

raksturs; labāk lai stāstu pavedeens pazūd nenoslēgts personu

taļakās mums vairs nezināmās dzives gaitās, nekā to rauga

epigramatiski noslēgt caur kadu nejaušu gadijumu. — Lidzigas

leetas atrodamas citos Blaumaņa stāstos. Stāstā „Bertuļa pirksts"

(„B. V.") pirksta nociršana nav peeteekosi motivēta. Tā pat ari
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citi gadijumi. Divi brauc un deenas laikā tirā prātā nezin, ka

veens pakaļas ritenis trūkst. Pec stila peevilcigaks, lai gan

nodibinājumos vel pavaļigs ir stāstiņš „Kapec, kapec"? Sevišķi

tēlojumi un virzeens Blaumaņa stāstos peerada, ka sis rakstneeks,

par uzņemtā virzeenā konzekventu cauri vešanu parupedamees,

var tapt par eeverojamu.

Ļoti peevilcigi raksta Purapuķe. Viņš mak isti un smalki

dzivi noverot un aprakstit. Viņa raksturi stājas preeksā dzivi

un pateesi. Bet kad mes par teem sakām interesetees, tad rakst-

neeks tos ved romantiskos sarežģījumos; tur nu see cilvēki, kam

meesa un asins, top par lellēm. Stāstā „Tā, znot, se tevim

nauda" („B. V.") skroderis Piliņs eemilas bagāta vintirgotaja

Stepa meitā Alvine. So skroderi tulin sakām noverot par veeglu

puiku. Viņš seņķi peedzer, pakrit Alvinei un Stepam redzot

uz eelas, eemaldas peedzeris un asiņains Stepa namā, no kureenes

to aizved uz korteli. Skroderis, visas ceribas atmetis, aizceļo.
Mozeikos viņš apgāz Leiteni ar ogu kurvi. Krogā viņš eemilas

Zideete, kas to beigās apzog. Veegls puika! Un tomēr tam

jadabu bagātā Stepa meita. Nu, tadeļ tam it necerot, negaidot,

jāizglābj Leišos Alvine no ūdens breesmām. Kas viņš nu par

viru! Se musu skroderis Piliņs pazūd; to, kas turpmāk viņa
vardu nes, vairs par tadu nepazistam. Ari Purapuķes citos

stāstos „Kadeļ neprecos" („B. V."), „Jurmales zvirbulis" („B. V.")

un ~Anniņas pirmā vestulite" („Austr.") atrodam tik daudz pa-

teesu jauku tēlojumu, tik daudz ista humora, ka tos lasām ar

leelako patikšanu; atrodam ari bagātu fantāziju, ļoti daudz ro-

mantisma, kas zināms ari patik; bet reālisms un romantisms

tik tuvu veens otru traucē un izmaitā. Tapec Purapuķes stasteem

trūkst noteikta rakstura un istas dailes vertibas. Bet ja kads

no musu stāstu rakstneekeem spej laikos panākt pasaules eeve-

ribu, tad tas ir Purapuķe.

Jau plasak pazistams ir Apsisu Jēkabs. „Austruma"

izgājuša gada gājumā ir no viņa kads gabals iz tautas bilžu

galerijas: „Bildes tautas dzeesmās". Se viņš rauga attistit to

pasu ideju, kas ir tautas dzeesmās: „Maza biju neredzēju" un

„Saulit tecej' tecēdama". Tā tad viņš uzņem situāciju, kas jau
eezimeta dzeesmas vardeem un to rauga pildit un izstaltot. Si

māksla nu Apsisu Jēkabam ir. Viņš nostāda tev bildi preeksā,

ja gribi, to vari taustit. Ta pateesi ir bilžu galerija, kurā viņš
mus eeved. Caur tadu bilžu greznumu peevilkts un peevilkdams,

Apsisu Jēkabs dažreiz aizmirst istā merā veribu greest uz kadu
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citu stāsta prasijumu: uz soli pa solim notveramu darbību un

raksturu attistibu. Viņa raksturi ir gan iz dzives ņemti un

zimeti, bet tee nav stingri individuāli un dzivi, kas nak no tam,
ka viņš tos rada vairāk bildes, nekā darbos. Viņš tos vairāk

nosaka, nekā attista. Ka sim rakstneekam ari izveicība, noteikti

raksturot, to peerada sevišķi skati, kur cilvēki parādās darbos

un runās dzivi; bet lidz sim tee ir paradijusees tikai pa leelakam

vaj mazākam gabalam. Kad tee paradisees veseli darbos un

likteņos, kas no teem izverd, tad Apsisu Jēkaba stāsti sasneegs

dailes pilnibu.

Eeverojamas stastitaja dāvanas ir ari Doku Ati m. Viņš
zime raksturus un gadijumus iz dzives it veikli, kā redzams

stāstā „Divas Janu deenas" („A. U

). Tikai leelaka veriba tam

butu greezama uz leetas eekseeni. Cilvēkus caur maleniskām un

svešu valodu frazem raksturo tikai pavirši; cilvēka paleekama

ipatiba meklējama dziļāk. — īsts reālisms atrodas ari Eamaņu
Aleksandra stāstā „Meza bites" („D. L."). Se dvašo dabas

un tautas spirgtums. — Tautas dzive un rūpes eeved ari Eze-

reesa „Kareiva ligava" („D. L."). — Eeverojama izveiciba

istenibas zimejumos parādās talak stāstos: Krēsliņa „Janoss un

Mara" („D. L."), Vilibalda „Kas uzvarēs?" („B. V."), Zariņa

„Vecmāte" („T. U ), Sodrabus „Dazadi centeeni" („T."j, E— Jāņa

„Vecais nabags" („B. U). — Pec veclaiku atmiņām ir peevilcigi

zimets Saimneekdela „Vecais pilskungs" („B. V."). — Nošķirtas
ainas iz dzives ir zimejusi: Laimiņs, Lejas-Krumiņs, Vilnis,

Esenbergu Jānis („B. V."), Rozentals-Krumiņs, Alksnis-Zundulis

(„D. L."), Vairons, Eogalis („M. V."). — Jau vairāk pamet

istenibas pamatu un izeet uz meklētu gadijumu sarezgisanu
stāsti: Spulgona „Grobleju Jānis", Jausmiņu Voldemāra „Matu

sproga".

Pee idealeem original-stasteem peeder Auss Lercha-

Puskaisa pasakas („A."). Tās ir pa leelakai daļai plašas

alegorijas; viņās izeet abstrakti nojēgumi, kā milestiba, daiļums,

daba, attistiba par daritajām personām. Citās darbojas senču

dccvi; tās tuvinās paramitiju dabai. Lai gan valoda ir ļoti
tautiska un veikla un dažas veetas isti dzejiskas, tad tomēr si

muzigā lūkošana zimejamās bildes, galā peekause. Ja nu vel

darbiba ir raibi sasķetinajusees, tad jaukas miklas redzot beigās

peekususi, isti nezinām, kas bij, kas ne. Tada ir, peemeram,

pasaka „Stipronis un -Tikla". Kur pasakas pašas ir isakas un

darbiba veenkarsa, tur tās atstāj isti dzejisku eespaidu. Tada ir
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ipasi „Daba un Attistiba". — Pee iclealeem original-stasteem pee-

skaitama vel kada paramitija zem virsraksta „Iz musu mito-

loģijas" („B. V.") ar isti dzejisku valodu un gleznām. — Jauka

alegorija ir „Trukuma cilvēks" („Austrumā").

Leelakajā pulkā tulkojumu tad nu atrodam ideālā rakstura

stāstus papilnam. Dažā no viņeem kustas teiku vaj teikām

pušķotas butes, kam, zināms, ari savs burvīgums un jaukums.
Tadi ir stāsti: „Veetneeks" („D. L."), „Migliņs" („B. V."),

„Spinetas valdineece" („B. V."), „Dago salas tornis" („M. V."),

„Terkeles ligava" („B. V."), „Floss un Blankfloss" („L."). —

Peevilcigi raksturojumi iz familijas dzives ir: Fr. Fridricha

„Laulati viri un laulātas seevas" („A."), Otilijas Vildermut

„Pirmās ķildas" (~L. A."), Vovcka „Masa" („A."), „Eeverojamas
deenas" („B. V."). — Jauki tēlojumi, raksturojumi un sarežģī-

jumi ir stāstos: Pantenija „Hortenzija Kātiņa" („D. L."), „Par-
bauditas sirdis" („B. V."), Tarāna „Kaisliba un milestiba" („B.

V."), Storma „Ceetumneeku Jānis" („A."), „Pirmeemeli" („D. L."),

Spilberga „Mazās princeses pirmā milestiba" („T."), „Izraiditā"

(„M. V."), V. Skota „Padzitais dels" („B.«), „Melneka Olga"

(„L. Av."), „Saderinatee" („L."). — Reliģiskā garā un motivos

ir sarakstisti stāsti: „Pee stipra pavedeena" („L. A."), „Naudas

karibas augļi" („L. A."), „Rutes grāmata" („L. A."), „Rubens

Kents" („L. A."), „Milestibas sirdis" („B."), daži isaki stāstiņi

„Mājas Veesi", vecā Gaujenes macitaja atstastiti.

Leelakā daļa pārejo stāstu izeet uz ziņkaribas un eedomibas

kairināšanu. Tads ir Frankenburga „Medineeks" („D. L."), vis-

garākais stāsts pērnā gada laikrakstos. Si stāsta sarakstitajam

ir apbrinojama kompozicijas māksla, turklāt viņš netaupa ne-

kādus lidzekļus, lai kairinātu ziņkaribu un eedomibu. Tadeļ nav

nekāds brinums, ka plašā publika uz to krit kā mušas. Galā

tas ir ari tikai nevainīgs laika kavēklis, jo tani neatrodam neka,

kas kaitētu tikumībai. Lidzigs stāsts ir „Antoldu zvaigzne". —

Ari „Latveeti" ir eespeests ļoti gars stāsts „Mežones princese",
bet tas ir tik gars, ka tam nav bijis telpas veena gada gājuma

slejās; tadeļ nu ari aiz bailēm, ka nesamaitāju savas valodas

jutas, pa tik garu valodas maisijumu cauri puledamees, nevaru

par so stāstu neko noteiktu minēt. — Glaunās aprindās kustas

ipasi „Tēvijas" stāsti; tikai ar pari izņemumeem tee grozās pilis.
— Ir redzams, ka beigās mineteem stasteem nav vairs attistibas

spējas eeks sevis un pee lasitajeem, tadeļ varētu gan ar viņu

tulkojumeem Latveesus drusku peesaudzet,

Rakstu krājums IX. 4
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Demokrātiski realiskais virzeens ir aizņēmis visas pasaules

literatūras un ari musu. No ta vairs nespējam izbēgt. Raudzī-

sim tikai izbēgt no viņa maldibam. Pirmais neveselais auglis,

ko tas lidz atnesis, ir pesimisms. Kadā merā tas izplatijees ari

musu rakstneecibā, tas redzams no tam, ka gandriz trešā daļa

no pernajeem laikrakstu stasteem noslēdzas bedigi (no 243 stast.

79 bedigi). No musu original-stasteem noslēdzas bedigi vairāk

nekā trešā daļa (no 69 st. 25). No tulkojumeem ir stāstu ar

bedigu noslēgumu visvairāk starp teem, kas tulkoti iz Kreevu

valodas, vairāk nekā puse (no 48 st. 26), vismazāk starp tulko-

jumeem iz Vācu valodas, mazāk nekā peektā daļa (no 100 st. 17).

Sis apstāklis peerada, ka pesimisms pateesi nak lidz reālismam,

jo samērā leelaka daļa tulkoto realisko stāstu ir tulkojumi iz

Kreevu valodas, mazāka iz Vācu valodas. Un tas ari saprotams.

Rakstneeks, kas nopeetni nolūkojas uz tagadnes dzivi un to grib

pateesi tēlot, atrod tajā paradijumus un notikumus, kam viņš,

uz istenibu dibinadamees, nespēj dot apmeerinataju galu un at-

risinājumu. Viņš jau eevero ipasi senāk aizmirstās, nospeestās
lauzu šķiras un tādas eerasas, kas caur paradumu pa gadu sim-

teņeem ir lauzu sadzive peeņemusas negrozāmu likumu veidu,

lai gan dažā veetā aprobežo un min pa kājām cilvēku teesibas.

Se nu veelu ņemdams, dzejneeks tikai rada, kā leeta pateesi sa-

stāv, un saka lidz ar kadu no visleelakajeem jaunlaiku realisteem,

Henriku Ibsenu: „Es tik uzdomu uzdevumus, gar viņu izrēķi-

nāšanu man nav daļas". Ja nu lasitajs sis leetas, pateesi tēlotas,

ir aplūkojis, ja viņš realisko ražojumu ir lasijis, tad viņš ir

eeslicis jutās, kas nav isti aistetiskas. Daži kritiķi tās ir no-

saukusi par sociālām, jo tās nav apmeerinatas eeks sevis, bet

izvada veribu dzives bedigajos kaktos, lai lūkotu, vaj tur nevar

ko labot. Ja izlasām Dostojevska „Grodigais zaglis", tad mums

zel par tada godiga cilvēka bedigu likteni, un mes vērojam, vaj

nevarētu tādam kaut kā lidzet, tā ka viņam nebūtu lupatās jā-

grābstās gar svešām durvim, bet viņam butu ko strādāt, ko est,

gerbtees, kur peemestees. Un ja dzeršana pee visa vainiga, vaj

nevarētu musu audzināšanu un sadzives būšanas tā eegrozit, ka

§o kaiti apturētu un dzeedinatu. Tā dzeja kalpo socialeem uz-

devumeem. Turgeņeva „Medneeka uzzimejumi" ir daudz pa-

lidzejusi pee verdzības atcelšanas Kreevijā. Bet ja tacli dzejai

uzdevumi, tad viņa pa daļai aizleedz savu dabu. Dzejneeks ne-

var teikt: „Es tik uzdomu uzdevumus, gar viņu izrēķināšanu

man nav daļas". Dailes darbam jabut noslēgtam eeks sevis, ja
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tas grib but pilnigs. Tā tad istenibas pamatu neatstājot, ir

realiskajam dzejneekam uz to jādomā, kā pretekļus izlidzinat.

Tas ir grūts, pat, kā lidz sim izradijees, dažā veetā neizdarāms

uzdevums. Bet viņa izpildisanai jabut jaunlaiku dzejas mērķim;

to paiidzes sasneegt visparigais, nemitigais attistibas gajeens.
Sim brizam lai tik nepametam, dažu sķersļu deļ, uzņemto ceļu.
Lai par daudz ari nenosodām pesimismu, jo sis auglis ir audzis

pee kreetnas sugas koka, kas tadeļ vel iznes tādus neveselus

augļus, ka mes vel ne-esam macijusees to pa pareizi kopt.
Beidzot kads vārds par valodu. Latveesu rakstneeki

valodā vel gluži nevar atkratitees no sveša eespaida. Tas ipasi

redzams tulkojumos. Dažus no seem no valodas veen var pazit,

vaj tee tulkoti iz Vācu vaj Kreevu valodas. Ja lasi: „Viņs uz

tadu ligumu eegajis", tad zini, stāsts tulkots iz Vācu valodas.

Ja lasi: „Viņs nosarka no eeksķigas viļņošanās" (BO.raeHie), vaj

„Viņa eekrajuse kapeiciņu preeks, melnām deenām", tad zini,

stāsts tulkots iz Kreevu valodas. •— Tadu atvasinājumu, kads

„jautajeens", ne-esmu uzgājis tikai „Austrumā", „Mājas Veesi"

un „Tevijā". Atributivais particips ar galotni „dams" nenāk

preeksā tikai „Austrumā" un „Balsi", citur pat pee intranziti-

veem verbeem, t. i. pee tadeem, kur bez apdomāšanās var ņemt

galotni „oss", p. p. „putodams dzereens", „trakodama vētra",

„smaididams gimis". Pavisam no citu laikrakstu valodas izšķiras

„Latveesa" valoda. Tur lasām p. p. teikumus: „Krancis tapa

ne-eeredzets un mazā stāvokli eeskatits",
„
Starpība starp korāli

un skaņu, ar kuru jus savus zābakus izbļaujat", „Uz Berlini

reizosanu uzsākt", „Es viņu tik karsti, kā eeksķigi milu".

Par ortografij v runājot japeemin, ka sai leetā leelakajā
laikrakstu daļā valda puslidz veenadiba. „h" vel raksta galotnes
tikai „Latveesu Avizes", „Balss" un „Latveetis". Svešvārdu

rakstibā nav veenadibas. Tas pats laikrakts tani pasa stāstā

raksta Franču rakstneeka vardu Igo veenā veetā ar Hugo, otrā

ar Igo. — Ir redzams, ka ari arigām leetām, kādas ir valoda un

rakstība, japeegreez sur tur vairāk veribas.

4*
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Pārskats par Latv. laikrakstu prozaisko beletristiku

1890. gadā.

*) No „Majas Veesa" stasteem eeverots tikai pus gada gājums.

Stāsti.
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<

o CC

cd <o

> 2 ■S.8

s >

te

efl

M

m

03
CD
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l-ļ

CD m
cc
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Oriģināli 69 8 1 12 5 1 2 29 11

Iz Kreevu valod. 48 7 1 5 5 2 5 15 8

Iz Vācu valodas. 100 13 7 12 3 5 8 27 25

Iz citām valodām 26 1 1 1 2 0 0 6 15

Kopā ļ 243 29 10 30 15 8 15 77 59

Gari stāsti . . . 62 6 6 4 6 4 3 23 10

īsi stāstiņi. . . 181 23 4 26 9 4 12 54 49

Realiska vir-

zeena stāsti: [

1) Oriģināli
. . .

2) Iz Kreevu v.

42 4

7

1 4 4

4

0

1

2 21

12

6

433 1 3 1

3) Iz Vācu vai.. ļ
4) Iz citām vai..

9 2 0 0 0 0 0 4 3

8 2 6

Kopā 92 13 3 39 19

Stāsti. Kopa. . . v
Kreevu Vācu

ngmali. valodas valodas
.

Citu

vai od.

Ar b e di g u noslē-

gumu 79 25 26 17 11

Ar apmeerinosu

164 44 22 83 15noslēgumu

Nopeetna rakstura 184 55 41 69 19

J a u t r a rakstura . . 59 14 7 31 7
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Parskats par 1892. gadā iznākušām

skolas gramatām.

Sastadijis Bebru Juris

Pagājušā gadā iznākušo skolas grāmatu skaits nav leels;

pavisam 10*). Bet ja skatamees uz iznākušo grāmatu labumu,

tad varam tikai preecatees, jo kreetnuma ziņā pagājuša gada

skolas literatūra ir, ar visai maz izņemumeem, ražena. Uz musu

skolas galda atrodas eenakusees kveesu graudi, nevis tukšas

sēnalas.

Galveno veetu eeņem divas lasisanas grāmatas: „Seta un

Skola" un „Lasisanas grāmata skolas berneem". Abas minētās

grāmatas jau agrāk iznākušas, no Terbatas macibas apgabala

kuratorijas par derigām atzitas un noteiktas leetosanai Baltijas
laukskolās. Savā laikā tās jo plaši pārrunātas, tadeļ par pa-

gājušā gada jaunizdevumeem minesu no savas puses tikai dažus

vārdus.

1. Seta un Skola, jauna lasāma grāmata majā un

skolā. Otrais sējums. Sastādījusi Kaudzites Matiss un Stērstu

Andrejs. Ceturts izdevums. Maksā 38 kap.

„Seta un Skola" ir veena no visuvairak izplatitām skolas

grāmatām. Jau sastaditaju vardi veen apsola ko kreetnu, un ne

tikai apsola, bet ari dod. Lasāmo gabalu veela sakārtota ar leelu

apdomu un leetpratibu; saturs caurcaurim kodoligs un interesants.

Te bērns daudz var macitees, izdaiļot sirdi, modināt garu, bet

visu svarigakais — atrod pamudināšanu uz talak macisanos.

Galā peeliktas uzdošanas iz gramatikas un pedigi „Lasisanas
maciba Kreevu valodā". Pedejo atrodu pavisam par leeku-

Druka rupja, skaidra.

2. Lasisanas grāmata skolas berneem. No

skol. P. Bērziņa. Septitā druka.

Ka „Lasisanas grāmata" skolās jo dziļas saknes laidusi,

peerada viņas septitais izdevums. Un viņa to ari ir vērta, jo

var ceenigi pirmai blakus nostatees. Tikai sarakstitajs visai maz

eeverojis dzimteni. Tā visā grāmatā atrodam tikai divus dzim-

tenes veetu aprakstus: Elga un Jelgava. Latveesus Bērziņš pa-

*) Man preeks, apspree§anas peesutitas tikai 7.
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visam ne-eevero; bet par to viņš pasneedz visai daudz ziņu par

musu valsti — Kreeviju. Gala peelikti Kreevu burti, svari un

meri un reizes rēķins. — Druka varētu but rupjāka un skaidrāka,

sevišķi no 111. kursa, t. i. no 155. lap. p. sakot; isti Latiņu

burtus lasot acis apzib.

Abu lasisanas grāmatu sarakstitaji turas jo stingri pee vecās

rakstibas, ar „h" dativa galotnes. Jaunajā izdevumā vajadzēja
tak dativu bez „h" rakstit. Cik ilgi lai klibojam uz abāmpusēm:

laikrakstos „h" jau sen atmests, bet ņemi tu lasisanas grāmatu

roka, te tas ar savām „a h m „eh m ", „ih m
" acis durtin

duras. Bez ta sarakstitaji savās grāmatās nav neveena gabaliņa

jaunā, no Zinibu Komisijas leetojamā, rakstibā uzņēmusi.

3. PyccKO-JlaTHiiicKift cioßapß kī. TpeThefi iiacTH

khhth /pa (PvccKaa piat). Bojitnepa. CocTaßHJiii 11. Me/K-

Beßep'b h K. Bhjiiihbl.

Vardnicā, kā jau uz vaka teikts, uzņemti vardi, kas sa-

stopami Voļpera lasisanas grāmatā. Vardi sakārtoti pec lasi-

sanas gabaleem. Tulkojumi ir izdevusees labi. Gan vardu

tulkojumus veen lasot, izleekas it kā tulkojums butu veenpusigs,

bet eeverojot to, kādus sajedzeenus tee apzime lasisanas gabalā,

parleecinamees, ka tos citādi nevarēja tulkot.

Si vardnica peerada no jauna, ka bez matēs valodas pee-

palidzibas svešas valodas nav mācamas, jo viņa tak ir celusees

no tiras nepeeceesamas vajadzibas. Cena, 20 kap., man leekas

par augstu.

4. Mazais padomneeks skoleneem dažās skolas

zinibās. Sakārtojis J. Vistutc, Lēdurgas skol. Elgā, 1892. g-

drukāts pee M. Jakobsona. Maksā 5 kap.

Sai mazā grāmatiņā (viņai ir pavisam 8 maza formāta

lapas, kopā ar vaku) eeveetoti visi Kreevijas un ari Vidzemes un

Kurzemes meri un svari v. t. pr. Viss, kas pee rēķināšanas ne-

peeceesams, to skolneeks atradis
„
Mazajā padomneekā", kas pa-

stāv iz sekosām nodaļām, proti: I. Laika meri, 11. Gada un

menesu vardi, 111. Labibas meri, IV. Šķidruma meri, V. Garuma

meri, VI. Lauka meri, VII. Svari, VIII. Skaitāmas leetas,

IX. Naudas sortes, X. Cipari jeb skaitļu zimes, XI. Eepazisanās

ar leelakeem skaitļeem, XII. Lasisanas apstāšanās zimes,

XIII. Reizes rēķins. — Grāmatiņa sava bagāta, isos vārdos
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izteikta satura labad katram skolneekam jo silti eeteicama, viņa
ir mazs, bet tomēr visai leels un svarigs padomneeks.

5. Mutiski un rakstiski rēķinu uzdevumi.

Sakrājis un sakārtojis J. Vistutc. Pirmais kāpslis. Jelgava,
H. J. Draviņ-Dravneeka apgadibā, 1892.

Pirmais kāpslis ir katrā skolas arodā visu grūtākais un pee

ta visu svarigakais, bet sevišķi to var teikt par rēķināšanu. Ja

pamatmacibas nav laga eevingrinatas, tad velak ne-eet un ne-

eet uz preeksu. Laba, metodiski sastadita uzdošanu grāmata

skolotajam svarigs paligs. Par tadu labu metodiski sastaditu

uzdošanu grāmatu varam saukt Vistuca rēķinu uzdevumus.

Vistucs, tāpat kā Kopmanis, atkāpjas no parastās Grubes metodes,

pec kuras bērnus sak vingrināt no pasa eesakuma visās četrās

rēķināšanas vizēs veenkop. Vistucs leek berneem vingrinatees

papreeks saskaitisanā, tad atņemšanā v. t. t., papreeks ar no-

saukteem, tad nenosaukteem skaitļeem, katrā rēķināšanas vize

sevišķi vingrinatees, un tad, kad pirmais skaitļu desmits tā pa-

matigi cauri ņemts, tas eet pa desmitam taļak visās četrās rēķinu

vizēs veenkop, lidz simtam. Si metode caur to eeteicanja, ka

peemerota skolneeku-eesaceju apķeršanas spējai. Eesakumam

vajaga but veenkarsam. Eesacejam grūti, ja pat ne-eespejami

apķert uzdošanu, ja tani sakopotas vairāk rēķināšanas vizēs. Pec

manām domām butu vel labāki, ja sarakstitajs butu pec saskaiti-

sanas un atskaitisanas izņēmis tūdaļ abas rēķināšanas vizēs kopā

un tad tikai pārgājis uz reizināšanu. Pec dalisanas butu atkal

reizināšana un dalisana veenkop vingrināma; tagad pāreja no

veenas rēķināšanas vizēs uz visām četrām, ir par strauju.

Uzdošanas sastādot, Vistucs gājis stingri dabisku ceļu, par-

eedams pamazitiņam, pat nemanot, no veeglām uz grūtākām

uzdošanām. Izskaidrojumus par saskaitisanu, atskaitisanu v. t. pr.

Vistucs nav uzņēmis, un tas ir it pareizi. Ko lai nu pirmzeem-

neeks saprot un mācas, peem. no sekoseem izskaidrojumeem:

„Atskaitisana ir skaitļošanas veids, caur kuru no diveem doteem

skaitļeem sastāda trešo skaitli, atņemot no leelakā skaitļa tik

daudz veenu, cik viņu atrodas mazākā skaitli"; jeb: „
Vairošana

ir skaitļošanas veids, caur kuru no diveem doteem skaitļeem
sastāda trešo, ņemot veenu skaitli tik daudz reižu par skaitāmo

skaitli, cik otrā skaitli veenu". (Skat. Kopmaņa „Skaitļosanas
macibas" 8. un 13. lap. p.) Teemlidzigi izskaidrojumi nevar

it

nekā laba atnest. Peeteek, ka skolneeki eevingrinajas pasā reķi-
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nasanas darbiba. — Vistucs savos „
uzdevumos" cenšas leetot isus

saprotamus teikumus, kas ļoti pareizi. Uzdevumu beigas peelikti

iznākumi, ko es pec savām domām eeskatu par nevajadzīgu.

Skolotajam iznākumi nevajadzigi, jo viņam katra uzdošana jau

eepreeks jāizrēķina un jāpārdomā; skolneekus iznākumi pavedina

uz iznākumu meklēšanu, kas pavisam kaitiga. — Valoda grāma-

tiņā viscaur skaidra. „Mutiski un rakstiski rēķinu uzdevumi",

pec manām domām, sastaditi ar leelu apdomību un leetpratibu

un skolām jo silti eeteicami. Tadu pat spreedumu esmu dzirdējis

no vairakeem skolotājeem.

6. Vadons Kreevu valodas macibā. Latveesu

tautas skolām un pašmācībai. Sastadijis pec dazadeem avoteem

J. Paulits, skolotājs Vec-Peebalgas draudzes skolā. Apgādājusi:
J. Ozols Vec-Peebalgā, J. Missiņs Lejasceemā.

Pilnigi labas, katrā ziņā apmeerinosas Kreevu valodas

macibas grāmatas mums nemaz nav. Lidz sim iznākušas varam

nosaukt tikai par meginajumeem. Pee tadeem meginajumeem
peeskaitams ari Paulisa „Vadons Kreevu valodas macibā". Sis

vadons neizšķiras nekādi no jau vispār pazistamām Pilemaņa un

Blossfeldta Kreevu valodas macibas grāmatām. Visu so grāmatu

galvenā kļūda ir ta, ka viņas apgrūtina skolneekus parleeku ar

gramatikas likumeem un ne-eevero deezgan valodas dzivo, prak-
tisko pusi. Paulits leek saveem skolneekeem papreeks leelos un

mazos burtus pa kārtai izmacitees, tad pasneedz jo smalku burtu

eedalisanu; tai seko balseens jeb žilba, vardu eedalisana pec žilbu

skaita un akcents, viss smalkeem burteem, lai mazāk telpas

eeņemtu. Tagad tikai, 5. lap. p., skolneeki sak lasit macitees

pec senpazistamas 6a 6e 6h 6o 6y — Ba, Be, bh, bo, By metodes.

Ar lasisanu Paulisa kgam veicas, jo 21 rindiņu izlasijis, skol-

neeks, pec Paulisa kga domām, jau tik tāļu ticis, ka var ķertees

pee jo pamatigas burtu skaņu macibas (npoH3Homeme 6vkbt>),
kam Paulisa kgs savā „vadoni" novel vairāk nekā veselu lapu
smalka raksta. Bet te nu nak ceen. „vadoņa" sarakstītājs pee

parleecinasanās, ka viņa skolneeki neprot pat vārdiņa roaoßa

patstavigi izrunāt (lasit), jo vajadzigs eekavās Kreevu vardeem

peelikt izrunu Latveesu burteem. Skolneeki, izmacijusees vadoni

jau lidz astotai lapas pusei, neprot vārdus roaOßa, niea, tvjio-

Bame v. t. pr. pareizi izrunāt! Te nu vaicāju: ko Paulisa kgs
visā sai laikā, apmēram divās nedēļās, pec sava „vadoņa" ber-

neem eemacijis? Ar vardeem rojroßa, niea, TvaoßEane v. t. pr.



57

viņš dod karoto atbildi, t. i. peerada, ka viņa skolneeki divu

nedēļu laikā nav it neka macijusees. Un ar to man ari peeteek,

lai peeraditu, ka viss, ko Paulisa kgs savā
„

vadoni" lidz 8. lapas

pusei rakstijis — tira bērnu maldināšana, velta laika kavēšana.

Grāmatas eesakumā tam visam nav nekāda svara. Tautas skolā

jamaca pati valoda, ne gramatika. Taļak nak vokabuļi un tulko-

jamee gabali, bet tee ir, tā sakot, peelikti preeks gramatisko

likumu papildināšanas. Galvenais „vadoņa" mērķis ir gramatika

visos smalkumos. Aplūkosim
„
vadoni" taļak: Lidz 43. lapas

pusei Paulisa kgs eeveetojis tik daudz gramatisku likumu, ka

nebaidās atkārtošanai uzdot sekosus jautājumus: 1) Kas ir leetu

vārds? 2) Uz kadeem jautajumeem atbild leetu vardi? 3) Cik

kārtu ir leetu vardeem? 4) Pee ka pazistam zubstantiva kārtu?

5) Uzraksti kārtu galotnes un dod peemerus. 6) Cik skaitļu ir

leetu vardeem? 7) Cik locijumu? 8) Uz kadeem jautajumeem
atbild locijumi? (Uzklausatees!) 9) Kas ir deklinācija? 44. lap.

puse atkal atkārtošanai sekosee jautājumi: 1) Nosauc prepozi-

cijas, kuras prasa genitiva? 2) Kadu locijumu pager kī> (ko)?

3) Nosauc tos preeksvardus, kuri prasa divu locijumu? 4) Dod

peemerus! Dekline jiomhl 5) Kada locijuma prasa preeksvards

„npo" un ko viņš nozime? 6) Uzraksti galotņu tabeli! (T. i. visu

triju kārtu leetu vardu galotnes pec 6 locijumeem.) Kas par

daudz, tas par daudz! To visu pager Paulisa kgs no pirm-

zeemneekeem, kas viņa „vadoni" tikai lidz 44. lapas pusei tikusi!

Vaj esat, ceen. kungi, dzirdējusi otru tadu paidagogisku var-

mācību, kā si?! Domāju — ne! Seem lidzigi un vel stiprāki

jautājumi sastopami, protams, ar eepreeksejeem likumeem, 55.,

56., 69., 99., 109., 132., 151. v. c. lap. puses. No 166. lap. p-

eesakas teikumu maciba, zināms, tik pat smalki, kā etimoloģija.
Isi sakot: visa grāmata pildita smalku smalkeem gramatiskeem

likumeem, viņu papildinajumeem garlaicīgo tulkojamo gabalu
veidā un atkārtošanas jautajumeem, kuros no tautas skolneeka

teek daudz vairāk paģērēts, nekā no otras un tresas klases

ģimnāzista. Paulits grib tautas skolneekam atdot visu, kas viņam

pašam ir, bet peemirst, ka tee ņem tikai to pretim, kas teem

leeti der, bet citu nosveez sētmali.

Ar gramatiskeem termiņeem Paulisa kgs apeetas pavisam

neapdomigi un leeto tos nepastavigi. Te viņš leeto „leetu vardu",

te „zubstantivu"; te „laika vardu", te „verbu"; veenā veetā —

„preeksvardu", otrā — „prepoziciju"; te „locisanu", te atkal —

„deklinaciju" vaj „konjugāciju"; veenā veetā viņ§ nosauc
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„TBopHTeJīLH. na,ļ." par „instrumentālu", otrā —

par „ablativu";

te sauc
,7cpeftHiH par „videju kārtu", te atkal par „leetisku

kārtu". Netrūkst ari domu kļūdu, peem.: „Masa ņem pee sirds

brāļa bēdas" (36. 1. p.); „BopoHH h BopoHH KynaiOTca" (38. 1. p.).
Dzirdu pirmo reizi, ka kraukļi un vārnas tadi ūdens draugi.

Taļak: „Mljp» 3.oporā, cepe6po Aopoate, a 36jtoto ftopome Bcero".

Tā tad zelts, pec Paulisa kga domām, dārgāks par cilvēka godu

un laimi. Maz tadu atradisees, kas te Paulisa kgam peekritis.

Macibas veela grāmatā sakārtota bez sistēmas, juku jukām.

Ja ta butu eedalita koncentriskos riņķos jeb pakapeenos, tad butu

vel kads nekāds apmeerinajums; tagad, grāmatas parleecigi bagāto,

raibo saturu uzlūkojot, acis apzib. „Vadoņa" sarakstitajs nav

turējis par vajadzīgu pat preeksvardu peespraust un tai savas

domas par „vadoņa" leetosanu zināmas darit. Galā peelikti 95

isi lasisanas gabali (cTaTBH aTeHm), daži dzejolisi un pasakas,

kureem vajadzēja jau daudz agrāki pa tulkojumu starpām pa-

raditees. Tee skolneeku garu atspirdzinātu, uzjautrinātu, raditu,

ko tee jau eespej, un pamudinātu uz preeksu censtees. Gar-

laicigee tulkojumi par „teleķeem" un „gafelem", „pucsķerem",

„glazem" un „tasem" nogurdina bērnu garu, vājina darbošanās

spēju un ceribu uz darba augļeem. Veenigā labā puse Paulisa

„vadoni" ir ta, ka viņš eesak tulkojumu daļu ar preeksmeteem,

kas berneem vistuvaki stāv un proti: § 1. Cilvēka ķermeņa

jeb meesas daļas. § 2. Galvas daļas. § 3. Rumpja un rokas

daļas. §4. Kājas daļas. § 5. Apģērbs. § 6. Vesa. § 7. Apavs.

§ 8. Radineeki (neveetā leetats, jo tevs, mate, brālis, masa un

t. pr. ir dzimtas locekļi). § 9. Deenastneeki. § 10. Edeeni un

dzereeni. § 11. Skolas istaba. § 12. Augļi v. t. pr. Bet viss

tas eeņem tikai septiņas lapas; un lai nu 121 lapu beezo grāmatu

peepilditu, Paulisa kgs neatrodneka labāka, kā jo atrak jo labāk

nodotees gramatikas verdzibā.

Lai Paulisa
„
Vadoni Kreevu valodas macibā" varētu tautas

skolās leetat, tad tas pilnigi jāpārstrādā, Tagadējā veidā viņš

tautas skolās nav leetojams.

7. Bilžu grāmata berneem. F. Geliņā izdota.

Drukāta no A. v. Grothusa, Rigā, 1892.

Bilžu grāmata gan nepeeder pee skolas grāmatām; viņa

leetojama jau agrāk, preeks skolas laika, no s—B. dzivibas

gadam. Pee leelām tautām sa vecuma bērni apgādāti ar daudz

un dažādām bilžu grāmatām, dazadeem maksligi izgatavoteem
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dzivneekeem; iz literatūras ar pasakām, stastiņeem v. t. pr.

Musu tautas maziņeem lidz sim brizam daba ir bijusi veenigā

bilžu grāmata; daba, kur ne veena krasa nav nepareiza, parspileta,

kur neveens dzivneeks neizgruz ķērkstošu un cikstosu skaņu,

daba, kur valda veenigā isteniba un harmonija. Tadeļ nebrini-

simees nemaz, ka musu bērni nav citu tautu berneem nemaz

garigā ziņā pakaļā palikusi, bet drizak viņus pārspēj. Bet pa-

mazitem sak jau pee mums ari paraditees veena un otra bilžu

grāmata. Jaunākā no tām ir augšminētā. Viņas nolūks ir,

eepazistinat bērnus ar- dazadeem preeksmeteem iz bērnu ikdee-

niskas dzives. Katra bilde telo kadu skatu iz bērnu dzives;

apkārt bildei atrodas dazadi preeksmetu tēlojumi, kas papilda

pašas bildes saturu; apakšā pantiņš, kas izskaidro, ko bilde telo.

Bilžu grāmatas saturs visai bagāts, pajautrinošs un pamudinošs uz

dabisku preeksmetu aplūkošanu. Leelee un mazee burti starp

bildēm it neka nenozime un tadeļ pavisam leeki. Bilžu krasas

varētu but dabigas: dažu preeksmetu nevar nemaz pazit. Var

redzēt, ka bildes ņemtas iz kādas Vācu bilžu grāmatas. Kā no-

devējs palicees uz salnicas Vācu uzraksts „Salz". Tā kā mums

bilžu grāmatās nav vel nekāda izvelē un labāku par so pavisam

nav, tad varam to droši saveem miluliseem rokā dot.

Grāmatas, kas klajā nākušas un sini pārskatā nav uz-

ņemtas, uzņemšu nakosa gada pārskatā. Ceen. autorus lūdzu

man neņemt ļaunā, jo nebija ar visu labāko gribu eespejams

caurskatīt un savas domas par tām izteikt. Bez ta dažas no §c

neuzņemtām grāmatām, peem. Kalniņa „Latveesu rakstneecibas

teorija" laikrakstos jo pamatigi un plaši parspreestas.

Pedigi velējams butu, ka grāmatu izdevēji peeliktu grāma-

tām cenu. Tas novērstu dažus pārpratumus. Tā no pagājuša

gada iznākušām grāmatām tikai „Setai un Skolai" uz vaka

cena eespeesta.
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Rigas Latveešu Beedr. Zinibu Kommisija.
Darbibas apraksts.

No Graudiņu Kārļa.

ar pilnigu pateesibu varam sacit, ka Rigas Latveesu

Beedribas dibināšana apzime jauna laikmeta sakumu musu sa-

dzive, tad par to pa leelum leelai daļai varam pateiktees ģis

beedribas Zinibu Kommisijai. — Rigas Latveesu Beedriba sprauda

sevim augstu un ceļu mērķi: kopā sadevusees kreetnee tauteesi

apņēmās „derigas zināšanas, tāpat ari godigu

kartibu un visādu gara apgaismošanu starp

Latveeseem izplatit" (§ 1). — Beedribas dibināšanas

grāmatas 2. paragrāfs atkal nosaka, ka
~
B eedr i b aso savu

nodomu grib panākt: ar zinatnibas darbeem,

runām, derigu rakstu apgādāšanu par jo letu

maksu, turēdamās pee pastavoseem cenzures

likumeem, tā ari caur lasāmu grāmatu krājumu,
dzeedasanu un veesigu saeesanos". — Maz var-

deem teit ir apzimets leels nepārredzams darba lauks, ko 1868. g.

10. novembri Rigā celtā Latveesu Beedriba apņēmās uzkopt.

Leelako daļu no sis plašās darbibas ņema uz saveem kameeseem

ipasa beedribā dibināta Zinibu Kommisija, cenzdamās visādu

gara apgaismošanu izplatit pa visu Latviju, kas, tiko pamodu-
sees no ilga gara meega, patlaban saka eevingrinat pate savus

speķus.

Kā zināms, Rigas Latveesu Beedribas darīšanu vedēja ir

padome (runas viru sapulce), kurā generalsapulce eeceļ 36 virus,

no kureem ikgaclus veena trešdaļa pārvēlama. Runas viri eeceļ
uz gadu vajadzigos amatu virus un kommisijas un pārlūko viņu

darbibu. Par saveem darbeem runas viru sapulce ir atbildiga

generalsapulcei. — Ja ronas vajadziba, runas viri eeceļ kommi-

sijās ari tādus beedrus, kas nava runas viri. — Tadā vize runas

viri arveenu uzturējusi dažādas kommisijas, pec vajadzibas, peem.

kartibas kommisiju, nama kommisiju, teātra kommisiju v. t. t.

Sis runas viru kommisijas nevajaga parmainit ar tām kommi-

sijām, kuras patstavigi darbojas uz ipasu, no generalsapulces
dotu nosacijumu pamata, un sinis robežās ir atbildigas tikai

generalsapulcei. Tada kommisija ir musu Zinibu Kommisija un

jaunākā laikā dibināta Mūzikas Kommisija.
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Aplukosim seit tuvāki Zinibu Kommisijas celšanos, attīstī-

šanos, viņas darbus un panākumus.
1868.gadā Igauniju peemekleja breesmigs bads; jo preeksejā

gadā it nekas nebija pa-audzis. To eeverodami, daži lidzceetigi

Latveesi 1868. gada sakumā Rigā dibināja „Latvisku pa-

li dzibas beedribu preeks trūkumu ceezclameem

Igauņee m"*), lai veenoteemspekeem varētu drusku atveeglinat
savu kaimiņu bedu dzivi. Si palidzibas beedriba savāca saveem

nolukeein vajadzigo naudu pa daļai caur preekslasisanu, koncertu

un teātra izrazu apgādāšanu. Četras preekslasisanas tika izrikotas

Mazās Ģ-ildes (Jāņa Ģildes) leelajā zale un veena — Leelās

Ģildes namā. Preekslasitaji bija Dr. Bosse, fabrikas direktors

R. Tomsons, veterinārārsts J. Rozenbergis, K. Stalbergis un

skolotājs Matvins. Tani pasa laikā (1868. gada 2. jūnijā) izradija

pirmo reizi Latveesu valodā teātri („Zupu Bērtuli") ari Vingro-

šanas zale. See izrikojumi peeradija, ka Latveesi mak ceenit

derigas pamacibas un atron patikšanu pee teatreem Latveesu

valodā. Rigas Latveesu Beedriba, kas tani pasa gadā izauga iz

sis Latviskas palidzibas beedribas, tadeļ jo sevišķi tika pamudi-

nāta, gadat par sirds un prata izglītošanu jo plašā merā.

Beedribas un beedribu darbošanās Latveeseem tanis laikos

bija pavisam sveša, nepazistama leeta. Jauna Rigas Latveesu

Beedriba 1868. gadā uzsaka pavisam jaunu un nepazistamu ceļu
staigāt; kā aizsneegt sprausto mērķi, vaj vismaz, kā tam tuvo-

tees, „par to nebija ne eepreekseja nodoma, ne skaidras sajēg-

šanas", saka kads vecs censonis Zinibu Kommisijas I. Rakstu

Krājumā. — Darba lauks bija plašs un pavisam neapkopts, bet

darbineeku visai maz. Leelumleelā daļa gaidija uz baudijumeem,
prasija, lai jaunā beedriba ko sneeclz; bet rikotaju, pasneedzeju

bija maz, un tee pasi vel kreetni nezināja, ko atlikt uz velaku

laiku, ko tulit darit un kā visu izdarit. — Tiklidz beedriba bija

pilnigi nodibinajusees, te ari viņa tulit peekopa dzeedasanu,

veesigu saeesanu, izrikoja preekslasijumu vakarus, nepeemirsa ari

teātri. Runas viri bija visas darbibas rikotaji un vaditaji. Viņi

strādāja ar retu dedzību, kadu pat pee jauna, tiko uzsākta darba

aplam nevarēs atrast; tomēr it atri viņeem vajadzēja parleecina-

tees, ka daudz darbus nespēs veikt neleelais runas viru pulks ar

saveem amatu vireem, lai ir peeņemtu paligā kādus beedribas

-:) 1868. gada aprili si beedriba pargrozija savu vardu un saucas par

„
Latvisku palidzibas beedribu prec k § trūkumu ceez d a -

m.c c m". 1869. gada 11. janvāri vipa beidza savu darbibu,
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beedrus, kas nava runas viri. Pasa sakumā jau neveens ne-

šaubījās, ka ar zinibām nespēs nodarbotees veenkarsi tam no-

lūkam eecelti amata viri, kas ikgadus pārvēlami, kur veci eet un

jauni nak, nedz ari kads domāja, ka visa beedriba, visi beedri

kopā, varēs ņemt dalibu pee gara gaismas izplatisanas darba.

Ka tai eestadei, kura lai beedribā nodarbojas ar zinibām un

daili, vajaga dot ipasu patstāvību, par to bija visi veenis pratis,

bet tikai nezināja, kā izdarit. — Paraugus gan varēja atrast citu

tautu zinisko beedribu organizācijā, bet tos nevarēja taisni par-

destit Latveesu zeme — Latveesu izglitiba un turiba viņos laikos

bija itin maza, pat viņu valoda bija vel gluži neizkopta. Citas

tautas tamer jau ilgus gadus bija baudījušas kultūras laimibu,

bija dzivojusas un attistijusās citādos, laimigakos apstākļos, ne-

bija tik daudz nospeestas un vārdzinātas. — Kad 1868. gadā

Latveesi gribēja nodarbotees ar gara gaismas izplatisanu, tad

vispapreeksu vel nadzigi vajadzēja peekopt pasu valodu, to

kuplināt un izdaiļot, vajadzēja rupetees par izglitibas izplatisanos

Latveesu starpā, un par visām leetām vajadzēja gadat, ka rastos

labi daudz macitu darbineeku, kureem butu spēja un patikšana

savus speķus zeedot tēvijas labklajibai. — Kad toreiz Latveesi

gribēja peekopt teātri, tad vispirms vajadzēja gadat par lugām

un akteereem; ja gribēja dzeedat, vajadzēja sagādāt kopā dzeeda-

tajus un dzeesmas. Grāmatu krātuves nevar eerikot bez grāma-

tām, eepreeks vajaga gadat par derigu rakstu sacerēšanu un

klajā laišanu.

Vispapreeksu vajadzēja laust celmus un sagatavot zemi

nākošai darbibai!

Jau gadu desmit preeks Rigas Latveesu Beedribas dibinā-

šanas, tiko Rigā uz dzivi nometees, B. Liriķis beedrojās ar

kreetnakeem izglitoteem un pārrunāja ari ipasas

Latveesu zinibu beedribas dibināšanu. Nodomātas „Latveesu

zinibu beedribas" statūti tika izstrādāti un B. Diriķis eecelts par

preeksneeku. Deemzel, no sis beedribas nekas neiznāca. Bet

peenaca laiks, kur vecos nodomus varēja izdarit.

Visa riciba, kadu attistija „Latviska palidzibas beedriba

preeks trūkumu ceezdameem Igauņeem", peeradija, ka Latveesi

ir spejigi savu tautisku attistibu veicināt un pacelt, uz sabeed-

rigeem paspalidzibas pamateem strādājot. To visu eeveroja

B. Diriķis ar sevišķu preeku, jo nu viņam radās ceriba, ka varēs

dzive izpildit veco, jauko nodomu un sagādāt kadu Latveesu

zinibu eestadi. Rigas Latveesu Beedribas statūtos tadeļ sevišķi
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plaši eeveroja so leetu. — Jaunajā beedriba B. Diriķi eecela par

preeksneeku. Sads amats viņam deva plašu eespeju un izdevibu,

visus beedrus jo smalki eepazistinat ar saveem nodomeem.

Eeverojamakee beedri viņu jau no pasa sakuma dedzigi pabalstija.

Tadā vize tika sagādāta un 1869. gada 4. martā Rigas Latveesu

Beedriba nodibināta ~Zinatnibas Kommisija"*), kas lai rūpētos

par beedribas peenakumu izpildisanu, cik tāļu tee atteecas uz

~derigu zināšanu un visādas gara gaismas izplatisanu".

Nevaram atstāt neminējusi vel veenu notikumu, kas speestin

speeda uz Zinibu Kommisijas dibināšanu. Uz savu Latveesu

beedru (Valdemāra, Spaga, K. Barona, Brivzemneeka un c.)

pamudināšanu Maskavas „Ķeizariska Antropoloģijas un Etnogrā-

fiska Beedriba" greezās pee jaunās Rigas Latveesu Beedribas un

to lūdza, krat etnogrāfiskas ziņas par Latveeseem. Sis uzaici-

nājums peenaca akurāt tani laikā, kad jau pate beedriba nadzigi

cilāja nodomu, dibināt sevišķu Zinibu Kommisiju. Pate beedriba,

saprotams, nespēja lūgumam dot kadu taļaku virzeenu, bet viņu

ne-eeverotu atstāt ari nevarēja. Viņa lidzejās tadā vize, ka

pasteidzās ar kommisijas dibināšanu un tai tad uzdeva, gadat

ari par so leetu.

Jaunajā Zinibu Kommisijā (viņa saucās pirms

par „Zinatnibas Kommisiju") runas viri eecela septi-

ņus virus: redaktoru B. Diriķi, fabrikantu

R. Tomsonu, macitaju K. Milleru, advokātu

Fr. Weinbergi, rektoru M. Dreksleri, rakstneeku

H. Allunanu un skolotāju R. Gaili, un atvēlēja
seem pirmeeceltajeem paseem vel peeņemt

peecus locekļus klat, lai kommisija pavisam

pastāvētu iz divpadsmiteem. Klatpeeņemtee

locekļi bija: arķitekts J. Bau manis, veterinār-

ārsts J. Rozenbergis, redaktors A. Leitans,

skolotāji J. Grube un A. Rupperts. Par kom-

misijas preeksneeku tika eecelts B. Diriķis un

par rakstvedeju Pr. Weinbergis.

Kommisijai bija atvēlēts pašai savu skaitu papildināt, ja
kads no viņas locekļeem atkāptos.

Tadā vize jaunā Zinibu Kommisija gan dabūja to patsta-

vibu, kas tik nepeeceesami vajadziga katrā ziniskā darbibā, bet

:;: ) 12. aprih' 1878. gadā uz A. VVebera preeksliksanu ~Ziuatnibas Kom-

misiju" pārdevēja par „Zinibu Kommisiju".
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tomēr bija vel deezgan aprobežota. Veenkart jau locekļu skaits

bija ceesi noteikts. Daudz derigu speķu tada vize tika atturēti

no tas nost; un paseem 12 kommisijas locekļeem bija pārak

daudz darba. Sadas vaj tādas beedribas darbibas spara neatkaras

gan vis no locekļu daudzuma, bet no viņu centibas; tomēr

leelaks dalibneeku skaits ir katrā ziņā teicams. Leelakā skaitā

jau arveenu atradisees vairāk stradneeku, nekā mazā; kad no

leela skaita daži neka nedara, tad tas nava tā manāms kā mazā

skaitā. Zinibu Kommisijas divpadsmit locekļi dažā ziņā ari bija
uz visu muzu eecelti beedribas goda amata viri, bet ne brivi

darbineeki gara apgaismošanas druvā. Eecelsanu sadā amatā

varēja drizak uzlūkot par ceenibas un atzinības parādīšanu, nekā

par uzaicinājumu, strādāt un puletees. Kur vajadzēja attistit

plašu visparigu darbību, tur nevarēja neko lidzet mazs noslēgts

pulciņš.

Zinibu Kommisijas darbību traucēja ari viņas trūcība.

Viņai pašai nebija nekādu naudas lidzekļu. Tadeļ ari saprotama

leeta, ka visi Zinibu Kommisijas spreedumi, kas prasija kādus

naudas izdevumus, bija jaleek runas vireem preeksā apstiprinā-
šanai. Runas viri nu gan no Kommisijas daudz ko prasija, bet

viņai maz ko deva.

Tomēr tanis laikos varēja iztikt ari ar sadu rikosanos; jo

aiz darbineeku trūkuma Kommisija nespēja uzsākt kadu nekādu

plašāku darbību; bez tam ari pasi darbi sakumā bija itin veen-

karsi, lai gan nebūt nesvarigi.

Visupirms bija jāmodina tautā cenšanās uz garigu darbibu

un jagada par derigeem raksteem. Bet kā to lai izdara, kad

valoda neizkopta, kad papreeksu jāķeras pee rakstu valodas no-

dibināšanas? Rakstneekeem pārak beezi trūka vardu, ipasi

preeks abstrakteem sajegumeem; rakstu valoda, kada viņa tolaik

bija, mudžēja no daznedazadeem barbarismeem. Vajadzēja vārdus

sameklēt pa visām Latvijas malām un no daudzeem rakstnee-

keem; vajadzēja savākto materiālu stingri sijāt un izpetit, kas

labs un derigs. Sis darbs bija ļoti svetigs. — Kommisijas locekļi

sapulcējās, parspreeda no veena vaj otra sameklētus vārdus, caur

ko viņi pasi siki ar teem eepazinās un velak, runās un rakstos

tos izleetodami, darija labu, pamācošu eespaidu uz talak stavo-

seem, it ipasi jaunakeem rakstneekeem. Caur Zinibu Kommisijas

preeksneeka B. Diriķa izdoto „Baltijas Vēstnesi" stāvēja ar

Kommisijas darbeem sakarā visi kreetnakee viņu laiku Latveesu

rakstneeki. Lai ari daudzi no viņeem nepeedereja pee Zinibu
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Kommisijas, tomēr viņu gara darbibas eespaids tur parādījās,
sevišķi pee valodas izkopšanas. Visi viņi jo silti pabalstija

Kommisijas cenšanos. — Lai sos pūliņus un viņu panākumus

varētu pareizi ceenit un atzit, mums vajaga tikai paļāsit viņu
laiku rakstus un tos salidzinat ar seem laikeem. Mums vajaga
eedomatees tanis laikos, kur Latveesi bija tikai lauzu kārta,
nevis tauta, kur Latveesu valoda bija tikai sis „miļas zemneeku

kārtas" valoda. Kad no tagadejeem laikeem visu to pārlūkojam,

tad gan ļoti daudz kas izleekas pats par sevi saprotams. Bet

arveenu tā jau eet. Kad pec ilgeem puliņeem kads darbs ir

izdarits, tad driz aizmirstam, cik sveedru tas maksāja. Kad pec

ilgas pārdomāšanas ko neko sasneedzam, tad pasi daudz reizes

par to brinamees, ka tik veenkarsas leetas deļ vajadzēja tik ilgi

galvu lauzit. Tāpat bija ar so Zinibu Kommisijas valodas pee-

kopsanas darbibu.

Isti plaša bija un pa leelum leelai daļai atteecas uz so pasu

darbibu Zinibu Kommisijas riciba, grāmatas un manuskriptus

apspreezot. Pee rakstu apspreesanas tika eeverots ne tik veen

saturs, bet vel sevišķi valoda. Spreedumi par drukātām grāma-

tām tika uzņemti Latveesu laikrakstos. — Kommisija apspreeda
ari daudz manuskriptus, gan uz apgadneeku, gan uz sacerētāju

lūgumu. Deemzel tikai retu rakstu varēja atzinigi uzteikt, vel

retāku apgādāt. Daudz rakstneeku velti greezās pee Zinibu

Kommisijas un caur viņu pee Rigas Latveesu Beedribas ar

lūgumu, lai so sacerējumus liktu drukāt. Tikai J. 0. Berkava

tulkoto „Zelta avots" (Die Goldquelle, oder: Der Landwirth auf

dem Wege des Eortschrittes. Von H. Schv/erdt) beedriba ap-

gādāja, un E. Dūnsberga tulkotam Ģetes „Lapsa kumiņs" pee-

spreeda kadu atzinību.

Zinibu Kommisija nodarbojās ari gar jaunās ortogrāfijas

nodibināšanu. Pirmajā sakumā vel bija pārsvars vecejas orto-

grāfijas (dubultneeku) peekritejeem un Kommisija divreizes at-

raidīja preek§likumu par jaunās ortogrāfijas peeņemsanu. Velak

radās cita parleecinasanās un Kommisija stāvēja uz jaunās orto-

grāfijas peekriteju puses. x

ZinibuKommisijai bija uzticēta virsuzraudzība ari par teātri.

Viņa gan pate nebija rikotaja, nedz ari peedalijās pee rikosanas,

bet tikai parraudzija lugas, kādas izradīja. Bez Zinibu Kommi-

sijas atļaujas Rigas Latveesu Beedribā nevarēja izradit neveenu

jaunu lugu. — Tanis laikos ari bija ipasi leels trūkums pec

derigām lugām; oriģinālu nebija gandriz nekādu. — Kad beedriba

Rakstu krājums IX. 5
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pate izsolīja godalgu par labāko originallugu, kas lidz zināmam

laikam tiks eesutita, tad izspreesanu atkal uzdeva Zinibu Kom-

misijai. Viņai nu nācās parbaudit 11 eesutitas lugas; starp

kurām Marijas Peksen „Gertrūde" tika atzita par godalgas

ceenigu.

Bez tam Zinibu Kommisija nodarbojās ar etnogrāfisku ziņu

savākšanu par Latveeseem. Viņa nekrāja vis sis ziņas pate

sevis, bet bija tikai vidutāja un pamodinātajā. Viņa

rūpējās par so teicamu darbu visai plaši, it ipasi pats Kommisijas

preeksneeks savā „Baltijas Vēstnesi". — Daži krājumi tika

eesutiti pašai Kommisijai; bet viņa tos nepaturēja, deva projām

krajejeem, it ipasi uz Maskavu.*) Vecee Zinibu Kommisijas

protokoli par to it beezi dod ziņas. — Mums leekas, ipasi no sa

laika noskatotees, sada rikosanās nekādā ziņā nebija pareiza un

teicama. Mums sķeet, ka ipasi Zinibas Kommisijas visleelakais

uzdevums ir bijis un vel arveenu ir, krat ziņas par musu sentēvu

dzivi, nest veenā kopā gan tautas dzeesmas, gan teikas, gan

pasakas, gan parunas, gan citādas leecibas par musu tautas

pagajuseem laikeem. Ja tulit ar 1869. gadu Zinibu Kommisija

butu pate uzņēmusi krāšanu, tad viņas purs butu daudz, daudz

kuplāks; viņa jau daudz agrāk butu varējusi sakt laist klajā

savus krājumus. — Tikai isti veļu Kommisija noskārta padarito

kļūdu; un it sevišķi viņas tagadējam preeksneekam A. Weberam

varam pateiktees, ka musu senču gara mantas krāšana dabūja

jaunu virzeenu, pec kura pate Kommisija ir krājēja un izdevēja.
Veens pats cilvēks, lai viņš ari nezcik eeverojams un darbigs

butu, tomēr nevarēs attistit tik visparigu krāšanu, kā vesala

eestade, kurai daudz un ļoti daudz beedru, draugu un labvēļu.
Vesala eestade ir ari daudz derigaka tadamateriāla glabātajā un

sargātajā, ne kā veens cilvēks. Tadeļ ikkatrs gan peekritis tam,
ka jaunā kartiba pee etnogrāfisko materiālu krāšanas ir taisna

un veiksmiga.

Daži Zinibu Kommisijas beedri ari sastadija pārskatu par

derigām lasāmām grāmatām, kādas eeteicamas Latveesu grāmatu
krātuvēm. Tanis laikos gan jau maz grāmatu bija, bet tomēr

ir mazums nebija necik pazistams.

Eeverodama, ka Latveeseem Rigā nava iten nekādas skolas,
Zinibu Kommisija cilāja domas par veenkarsas elementarskolas

dibināšanu. Bija nodomāts so skolu dibināt ar Rigas Latveesu

*) Japeezime, ka uz Maskavu sutitee materiāli it. visi teicami izleetoti

UQ ir laisti vaj ari jau teek laisti klaja. K. Gr.
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Beedribas un Rigas Latveesu Labdarības Beedribas veenoteem

spekeem; bet tadeļ ka naudas lidzekļu trūka un ari nekādu

veenosanos programmas ziņa nevarēja panākt, projekts palika

uz papira.

Bez sadas preeks vispārības noderigas darbibas Zinibu

Kommisija centas ari izpildit dažādas vajadzibas pasu mājās,

Rigas Latveesu Beedriba: viņa gadaja par jautājumu izskaidro-

šanas vakareem, par preekslasisanām, par bibliotēku, lasāmu

galdu un t. t.

Daži no seem uzdevumeem nu gan nava ne kadi leeli, bet

visi prasa tomēr kadu darbu. Darbineeku atkal ir pārak maz. —

Nevajaga ari domāt, ka visi tee 12 viri, kas sakumā tika eecelti

Zinibu Kommisijā, jau butu uzcitigi lidzstradajusi. Dažam

nebija vaļas, dažs pavisam saubijās par Kommisijas derigumu

un viņas nākotni, atkal cits raudzījās it veenaldzigi uz uzsākto

darbibu. Daudzi no Kommisijas locekļeem atrā laikā izstājās.

Viņu veetā velak eecela: J. Āboliņu, L. Sternu, J. Einbergi,

J. Rulli, Gr. Steinbergi, A. Spundi, J. Laubi, K. Beezbardi un

citus, no kureem daži atkal izstājās. Neskatotees uz sadu locekļu

mainisanos, ne-eeverojot visus grūtumus, pirmā veetā it droši

stāvēja Kommisijas preeksneeks B. Diriķis un rakstvedis F. Wein-

bergis. Uz so viru kameeseem gulēja viss darba leelums. —

B. Diriķis tolaik bija ari pašas beedribas preeksneeks unF. Wein-

bergis 11. veetneeks, Pasā sakumā Kommisijai bija ipasi daudz

darba; un neveens no viņas locekļeem nevarēja pilnigi un neda-

līti visus savus speķus nodotbeedribas darbeem. Katram papreeksu

bija jāpelna deeniska maize, jāizpilda amata peenakumi, un tikai

pa vaļas brizeem, kur citi atpūšas, varēja nodarbotees ar beedribas

leetām. Zinibu Kommisija noturēja savas sēdes ik pārnedēļas,
reizēm ari ik nedēļas, ipasi tad, kad apspreeda lugas. Bez tam

ari jautājumu izskaidrošanas un preekslasijumu vakari prasija

lidzdarbibu; Zinibu Kommisijas locekļeem tā tad vajadzēja zeedot

vismaz divus vakarus nedēļā Kommisijas vajadzibām. Talaki

mes ari zinām, ka see pasi viri bija preeksneecibas locekļi, kuri

amati prasija ari daudz laika. Preeksneecibas un runas viru

sapulces un citu kommisiju sēdes notika toreiz, ipasi pa beedribas

nama būves laiku, ļoti beezi, kādas para reizes nedēļā. Bet ar

to veen nepeetika; uz sim sapulcēm vajadzēja ari sagatavotees

un izpildit dažādus uzdevumus. Tas viss prasija laiku; un darī-

tāju pasu vajadzibām un nepeeceesamai atpūtai atlikās tikai, ja

daudz, tad divi vakari nedēļā. — Pee tam vel vajaga atminetees,

5*
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ka B. Diriķis izdeva avizi, „Baltijas Vēstnesi", pirmā gadā divi

reizes nedēļā, Preeks tādas darbibas pateesam vajaga ceetas un

ruditas dzelzs dabas, siltas sirds, dziļas parleecinasanās un ne-

lokāma vira prata.

Neskatotees uz leelo citibu un stingribu, Zinibu Kommisijas
stāvoklis tomēr bija deezgan nedrošs. Viņa varēja pastāvēt tikai

tad, kad viņas vaditaji stāvēja ceesi un nesatricināmi, dziļi par-

leecinati, ka labajam darbam tak reizi japeedzivo spožākas deenas.

Bet tiklidz tada satura trūka, tad ari pašai kommisijai vajadzēja

beigtees.

1872. gada sakumā Rigas Latveesu Beedribā izcēlās daži

eekseji stridi un neveenpratibas, kuru deļ daudz locekļu atrāvās

no beedribas darisanām. Viņu starpā atradās ari Zinibu Kom-

misijas preeksneeks, rakstvedis un leelakā daļa no viņas locekļeem.
Beedribas preeksneeciba gan raudzīja Zinibu Kommisiju uzturēt,
eecela jaunus locekļus, — par preeksneeku tika eevelets K. Beez-

bardis, — bet tomēr visas pulēs bija veltas. Jaunee locekļi lab-

prāt nepeeņema amatus; daudzi atkāpās; no kādas nekādas

darbibas nebija ne runas. — Tadā vize Kommisijai vajadzēja

izsķirtees un para gadu laikā viņa nevarēja sastaditees.

Kad stridus, kas toreiz eeveesās Rigas Latveesu Beedribas

darisanās, bija izkarots, 1875. gada 30. janvāri B. Diri-

ķis lika runas viru sapulcei preeksā, Zinibu

Kommisiju atjaunot. Sim preekslikumam visi veen-

pratigi peekrita, uzdodami B. Diriķim, P. Weinbergim un

J. Laubem, sastadit statūtus dibinajamai kommisijai. Ta pasa

gada 11. februāri statūti jau bija gatavi un

tika peeņem t i. Runas viru sapulce uz tam

eecela pirmos Zinibu Kommisijas locekļus

(15 virus): redaktorus B. Diriķi un J. Laubi,

advokātus K. Kalniņu, J. Zaķīti, J. Einbergi

un F. Weinbergi, arķitektu J. Baumani, eeredni

A. Diriķi, skolotāju A. Spundi, eeredni Gr. S t ein-

bergi, teķn i ķ i D. Skriveri, fabrikas direktoru

R. Toms o nu, grāmatu tirgotājus A. Pumpu r v

v n H. All unanu v n tirgota j v K. Berg i.

Savu jauno statūtu 2. paragrāfā Kommisija ~apņēmās dar-

botees ar zinatnibas prasijumeem, gadat par preekslasisanām un

derigeem jautajeenu izskaidrojumeem izskaidrošanas vakaros,

apgādāt derigus rakstus un labas grāmatas, ceenidama labas

grāmatas ar goda maksām, uzmudināt uz rakštneecibu".
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Taļak Zinibu Kommisija bija spraudusi sevim par mērķi:

sneegt pec vajadzības un eespejas palidzibu rakstneekeem un

augstskolu macekļeem, veicināt Latveesu teātra un dzeedasanas

zelšanu, ņemt sava zināšana beedribas bibliotēku un lasāmu galdu

un gaclat par citām lidzigām vajadzibām, kur un kad tādas

rastos*).
ZinibuKommisijai tika atļauts, pašai uzņemt jaunus locekļus,

cik daudz un kādus tikai viņa grib, — viņeem tik vajaga but

beedribas beedreem. Kommisijas locekļi paleek viņā tik ilgi,

cik pasi veļas. Uzņemšana noteek ar
2/3

balsu vairumu. — Viss

jaunais Kommisijas statūts skaidri un smalki nosaka viņas

stāvokli beedribas dzive, viņas peenakumus un teesibas. — Par

saveem darbeem, kurus ta pastrādā uz savu statūtu pamata,

viņa atbild tikai beedribas pilnai sapulcei, caur ko ari izskaidro-

jas, ka Kommisijas preeksneeks ir ari beedribas preeksneecibas

loceklis. —

Zinibu Kommisija eerikoja ari pate sevim ipasu kasi un

sevišķu studentu stipendiju kasi.

Savu gaitu no jauna uzsakot, Kommisija eecela sevim par

preeksneeku atkal B. Diriķi. — Nu atkal vajadzēja pulcināt

stradneekus, tos ceesi saistit pee uzsākta darba un modināt vis-

parigu interesi preeks ta. Tas nebija veegli izdarāms. — Tagad

esot daudz grūtāki bijis, beedrus peedabut pee Kommisijas sezu

apmeklēšanas un lidzdarbibas, nekā pirmajos gados, — tā

B. Diriķis daudz reizes mēdza stastit. Daudz reizes vajadzējis

pee beedreem eet mājās un tos vaj vēsus aizvest uz sapulci. —

Ka tas teesam tā bijis, ka interese pee Zinibu Kommisijas darbi-

bas bijusi maza, peerada viņu laiku sezu protokoli. No teem

varam redzēt, ka sēdes ļoti vaji apmeklētas, tikai no kadeem

3, 4, 5 un reti kad vairāk beedreem.

Zinibu Kommisijai viņos laikos bija ari isti grūts stāvoklis;

ari visleelakee optimisti nelika uz viņas nekādas ceribas. Viņi

šaubījās, vaj Kommisija pavisam spes attistit kadu plašāku un

eeverojamaku darbibu. Izglitoto Latveesu skaits jau bija tik

visai mazs. Kad viss tas greezisees par labu? — Kas to lai

nosaka!

Sadi nelabveligi apstākļi ļoti nospeeda daža laba centiga

tauteesa pratu. Dažs labs, kas sakumā ar leelu dedzību stājās

*) Velaki Kommisijas statūti tika drusku partaisiti un ari see paragrāfi

drusku pargroziti, bet pamata domas palika tās pašas. See statūti tad ari ir

apstiprināti no beedribas pilnas sapulces.
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pee darba, velak apgura un apnika, kad redzēja, ka leelās spari-

bas panākumi nemaz tik visai atri neradās, kā tas sakumā

bija cerēts.

Kommisija gan turējās; viņas locekļi sanāca kopā, uzsaka

veenu un otru darbu, bet veiktees nekurp neveicās. No leela-

keem darbeem nekas neiznāca. Tika parspreesti daži jautājumi

iz Latveesu gramatikas, aizkustināts veens otrs jautājums par

Latveesu valodas kuplināšanu un izglitibas veicināšanu. Blakām

Kommisija spreeda par savas nākamās darbibas programu. Sini

nolūkā tad viņa ari 1876. gadā izdeva savu I. Rakstu Krā-

jumu, neleelu grāmatiņu (Rakstu Krājums, izdots no Rigas
Latveesu Beedribas Zinatnibas Kommisijas. I. Rigā, 1876),
kuram ir sads saturs: I. Par Latveesu saules teikām, 11. Vardi,

kas neatronas Ulmaņa vardnicā, 111. Par Latveesu rakstibu,
IV. Ziņas par ZinatnibasKommisiju, V. Par Latveesu Aleksander-

skolu, VI. Par Latveesu teātri, VIL Par Rigas Latveesu Beedri-

bas lasisanas bibliotēku, VIII. Par dzeedasanaskopšanu, IX. Par

studentu stipendijām, X. Par svetdeenas skolu, XI. Par preeks-
lasisanām un jautajeenu izskaidrošanas vakareem, XII. Zinatnibas

Kommisijas beedri.

Zinibu Kommisijas beedru saraksts no 1876. gada uzrada

57 beedrus, no kureem kada puse dzivoja Riga un varēja ceesaki

peedalitees pee viņas darbeem. Sis beedru skaits maz grozijās
veselus 8 gadus, tā ka 1884. gada eesakumā Kommisijai bija
54 beedri, no kureem kadi 35 beedri dzivoja Rigā. Bet uz ta

pasa gada beigām beedru skaits peepesi pacēlās uz 128un, pa tam

pastavigi pamazam augdams, vēlākos gados sasneedza 200 skaitu,
kurā augstumā viņš tagad turas. Ari citādi 1884. gads apzime.

jauna laikmeta eesaksanos Zinibu Kommisija, Viņas darbiba

kļuva sekmigaka un daudzpusīgāka un viņas sapulces tika dzivi

apmeklētas. Dažreiz saradās uz tām kadi 40 vaj 50 beedri.

Ipasi leelu peedalisanos uzradija pa vasaras laiku izrikotās ārkār-

tējas sapulces, uz kurām eeradās lidz 200 dalibneekeem, gan

beedru, gan veesu. Tur atrodam virus, kas merijusi talu ceļu,
lai uz kadu laiciņu satiktos ar veceem draugeem un pazistameem,

kurus sadzives viļņi iznēsājusi pa visu plašo Kreeviju, lai ar

teem kopā varētu pārrunāt dzimtenes garigo attistisanos, lai

smalkāki eepazitos ar jaunāku laiku rakstneecibas virzeenu, lai

parleecinatos, ka spariga darbiba vel arveenu spirgtu uztur

garu. — Tur atrodam it visus tos tauteesus, kas interesējas

par gara gaismas izplatisanu Latveesu starpā, kas strada un grib
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strādāt. — Pārrunājot musu jauno literatūru teek noradīts uz

kļūdām un eepreecinoseem momenteem un izteiktas domas par

darbibu nākotne. Cik teicama sada domu izmaiņa ir, to ikkatrs

nopratis, it ipasi tas, kas sis sapulces apmeklējis.

1884. gada tika izdots ari 11. Rakstu krājums, kas satura

ziņā daudz pilnigaks un kuplāks par pirmo. Un nu sekoja

drizā laikā veens rakstu krājums pec
otra. Kamēr Zinibu Kom-

misijas pirmajos 15 gados naca klajā tikai veens viņas rakstu

krājums, tamer no 1884. gada sakot, viņas pēdējos muza 9 gados

to iznāca 7, visi ar eeverojamu un kuplu saturu.

Pa to laiku Zinibu Kommisija bija mainījusi savus preeks-

neekus. Pirmos gados, kā jau ziņots, t. i. 1869. un 1870. gados

tai par preeksneeku bija B. Diriķis, pec tam isu laiku

Kaspars Beezbardis. Pec Kommisijas atjaunošanas 1875.

un 1876. gados preeksneeka amatā bija atkal B. Diriķis,

1877. gadā papreeksu B. Diriķis un tad F. Weinbergis,

1878. gadā papreeksu atkal B. D i r i ķ i s, tad F. Weinbergis

un gada beigās A. Webers, 1879., 1880. un 1881. gados —

B. Diriķis, bet 1881.gada 16. decembripreeksneeka amatā tika

eecelts A. ¥ c b c rs, kas so amatu valda lidz musu deenām.

11. Rakstu Krājums iznāca 8 gadus pec pirmā, proti
1884. gadā, un ir 143 lapas puses beezs. Viņā atrodam sadus

rakstus:

1) Latveesu rakstiba no Webera Zandera. Sini rakstā teek

plaši izskaidrota vecās ortogrāfijas attistisanās un noradits

uz daudzeem meginajumeem, viņu pārlabot. Beigās nak

preekslikums, peeņemt ari preeks drukas Latiņu alfabētu ar

vajadzigeem pargrozijumeem. So jautājumu Zinibu Kom-

misija daudz parspreeda un beigās nodibināja tā saukto

„Zinibu Kommisijas ortogrāfiju", kurā drukāti visi taļakee
„Rakstu krājumi", izņemot pa daļai 111. Rakstu Krājumu.

2) Vardi, kuri Ulmaņa vardnicā vaj nepareizi tulkoti vaj

pavisam neatrodas, — M. Arona, Andr. Diriķa, Artura Diriķa,

.1. Draviņa, A. Juskevica, P. Kreiļa, J. Stalberga un K. Tari-

zeer& salasiti, pavisam 577 vardi.

Bez so vardu krājuma Zinibu Kommisijai vel eesutiti

daži citi krājumi. Zinibu Kommisijas kārtējās sapulces
daži no teem jau ir parspreesti, pee kam teem ir peeliktas

taļakas peezimes un izskaidrojumi no Kommisijas beedru

puses. 111. Rakstu Krājumā ir ari nodrukāta kada daļiņa
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no eesutiteem vardeem; bet leelais materiālu daudzums vel

guļ arķivā un gaida uz izleetosanu.

3) Latveesu botāniski nosaukumi, krati un sastaditi no J. Ilstera,

— pavisam kadu 550 augu vardi.

4) Latvju tautas vēsture. (Mēģinājums un paskubinājums,

sastadit pārskatu par viseem teem raksteem Latveesu valodā,

kur teek pārrunāta musu senatne).

5) Par Latveesu participeem uz „ot;
'
un „dam", no G. Freiberga.

6) Jautajeeni, (kurus derētu plašāki apcerēt).

7) Latveesu teikas un pasakas (6).

8) Pārskats par Rigas Latveesu Beedribas Zinibu Kommisijas
darbeem no 1876—1884. gadam.

Kā redzams, sa krājuma saturs ir isti bagāts; pee viņa ir

daudz strādāts. Leelakee darbi ir zeedoti valodas tirisanai un

kuplināšanai. Tas jau ari nepeeceesami bija vajadzīgs, lai varētu

ķertees pee taļakeem darbeem.

111. Rakstu Krājums ir izdots 1886. gadā. Viņš ir

148 lap. p. beezs, ar sadu saturu:

1) Par veetu nosaukumeem Latvijā no Kažoku Lava. Rakstī-

tājs seit rada topogrāfiskas onomastikas svaru, izskaidrodams

Smiltenes veetu vārdus. So rakstu varam ar pilnigu teesibu

devet par veenu no pirmeem meginajumeem, musu tēvijas

senatnes petisanā izleetot ari veetu vārdus. Deemzel sis

darbs nava vel daudz veicees.

2) Par Latveesu participeem, no J. Velmēs.

3) Krustpils (Krizburgas) apgabala apdzivotu veetu nosaukumi

(veetejā izloksne), no Dreimaņa Pētera.

4) Kādās galotnes, jauno rakstību rakstot, butu jaleek garuma

zimes, no A. "Webera.

5) Rigas Latveesu Beedribas Zinibu Kommisijas ārkārtīgas

sapulces 26. un 27. jūnijā 1885. gadā.
Si sapulce galigi peeņema jauno Zinibu Kommisijas

ortogrāfiju, it ipasi izspreezdama garuma zimju leetosanu.

6) Godalgas preeks originallugas.

7) Godalga preeks originalstasta.

8) Latveesu botāniski nosaukumi (kadu 150), sastaditi no

J. Ilstera, pec daudzeem viņam eesutiteem krajumeem.

9) Uzaicinājums un lūgums Rigas Latveesu Beedribas muzeja

leetā, no Dr. A. Diriķa.

10) Par dziparu madarasanu un seeveesu apģērbu agrākos

laikos, no Zilā.
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11) Teikas un pasakas (24).

12) Druskas par Latveesu antropoloģiju. Referāts pec O. Wābera

disertācijas, no P. Pļavneeka.

13) Vardi, kuri Ulmaņa vardnicā neatrodas vaj nepareizi tulkoti

(kadu 350), salasīti no B. Vitola (Bērto), P. Strautseļa,
J. Krastkalna un K. Rozentala.

14) Pārskats par ZinibuKommisijas darbeem 1884. un 1885. gada.

Zinibu Kommisijas darbi arveenu vel pa leelakai daļai ir

zeedoti musu valodas apkopšanai; sim nolūkam kalpojoši raksti

eeņem svarigako veetu, tiklab pec satura kā plašuma. Bet mes

redzam ari, ka darbošanās lauks paplašinājās. — Daži raksti jau
ir zeedoti Latveesu senās un tagadējās dzives izpetisanai. Ari

par musu literatūras visparigu peekopsanu atrodam dažu nopeetnu

un eepreecinosu vardu.

IV. Rakstu Krājums naca klajā 1888. gadā. Viņš
ir 172 lap. p. beezs un tur atrodas:

1) Runa, runāta no Zinibu Kommisijas preeksneeka A. "\Vebera,

no Zinibu. Kommisijas svinētus 300 gadu Latveesu rakst-

neecibas jubilejas svētkus atklājot.

2) Par Latveesu rakstneecibas nakamibu. M. Klusiņs.

3) Eevedums Latveesu mitoloģijā. J. Lautenbachs.

4) K. Hugenbergers. Latveesu tautas draugs un dzeesmineeks.

K. Kundziņs.

5) Atskats uz Latveesu literatūras 300 gadeem. J. Zanders.

6) Visparigi pamata likumi svešvārdu rakstisanai Latveesu

valodā. K. Brivkalns.

7) Pārskats par Latveesu skolu un zinibugrāmatām 1885/6. gadā.
Kaudzisu Matiss.

8) Beletristiskee ražojumi Latveesu rakstneecibā 1886. gadā.
E. Skujeneeks.

9) Veetu nosaukumi.

10) Rigas LatveesuBeedribas Zinibu Kommisijas monētukrājuma

katalogs. Dr. A. Diriķa sastadits. Seit ir aprakstitas pa-

visam 687 monētas, tā tad maza daļiņa no leelā krājuma;

un tomēr si daļiņa jau ir isti prāva. Katalogs pilda 58 lap.

puses: A) Kreevijas monētas iz Pētera I. — Aleksandra

11. laikeem (193 monētas); B) Somijas monētas iz Alek-

sandra 11. un 111. laikeem (12 monētas); C) Vidzemes

monētas iz ordeņa meistara Indriķa fon Galena (1551—1557),
Poļu karaļa Indriķa no Anzuas, Sigismunda 111., Zveedrijas
karaleenes Kristīnes, karaļu Kārļa X. un XI. laikeem?
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D) R i g a s monētasno ordeņa meistara Ermana fon Brigenej

(1535 —1549), arķibiskapu Tomasa Seninga, Viļuma no Bran-

denburgas, E-igas brivvalsts, Polijas karaļa Sigismunda 111.,

Zveeclrijas karaļa Gustava 11., karaleenes Kristines un karaļu

Kārļa X., XI. un XII. laikeem (113 mon.); E) Salaspils

monēta (1 mon.); F) Cesu monēta no Valtera fon Pleten-

berga laika (1 monēta); G) Jurjevas monētas no

1473—1558. gadam (5 mon.); H) Vidzemes un Igau-

nijas monēta no Kreevijas ķeizareenes Elizabetes (1 mon.);

J) Eeveles monētas no 1494—1592. gadam (16 mon.);

X) Kurzemes monētas no hercogu Gotharda (1561), Frid-

riķa, Viļuma, Kazimira, Kārļa, Ernsta JāņaunPētera (1795)

laikeem (24 mon.); L) Poli ja s monētas no karaļu Sigis-

munda 111. (1588), Jāņa 11. un 111., Augusta 111., Staņislava

11., Fridriķa Augusta I. (Sakšu karaļa), Kreevijas ķei-

zaru Aleksandra I. un 11., 1831. gada laikeem;

M) Leetavas monētas no dizkuningaikstu Aleksandra

(1492), Sigismunda 1., 11. un 111., Jāņa 11. laikeem;

N) Gruzijas monēta no Kreevuķeizara Nikolaja I. laika

(1 mon.); 0) Sibi rijas monēta no Kreevu ķeizareenes

Katarinas 11. laika (2 mon.); P) Zveedrijas monēta no

1560. gada lidz tagadnei; R) Stokholmes monētas no

1560—1697; S) Dānijas monētas no 1588. gada lidz

tagadnei. — Ka redzams, seit ir eeverota tikai pate Baltija

un tās zemes, kurām ar Baltiju kads leelaks sakars. No

isti vecajām monētām neveena nava aprakstita; tadu ir

Zinību Kommisijai labs krājums.

V. Rakstu Kra jum s, kas izdots 1889. gadā, ir nodru-

kātas 1377 tautas dzeesmas, no K. Graudiņa sakārtotas.

VI. Rakstu Krājumā no 1890. gada atrodami:

1) Tautasparunasunsakāmivardi(1020), sakārtoti no M. Bimaņa.

2) Mani (apm. 650), sakārtoti no K. Graudiņa.

3) Kazu eerasas Dundangas apgabalā dzimtlaikos, E. Dūnsberga
uzrakstītas.

VII. Rakstu Krājumam (no 1892. g.) ir sads saturs:
1) Pārskats par Latveesu beletristiku 1889. gadā, Kaudzisu

Matisa sastadits.

2) Par kadeem divu sajēgumu apzimejumeem, no K. Kļaviņa.
3) Par džipam un madarasanu un seeveesu apģērbu agrākos

laikos, no Aronu Matisa.

4) Tautas miklas (1472), J. Ritera sakārtotas.
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VIII. Rakstu Krājums no 1893. gada ar sadu saturu:

1) Par Jupi, no J. Lautenbacha

2) Musu rakstu valoda un musu tevu valoda, no Kažoku Dava.

3) Par nozimes maiņu musu valodā, no J. Kauliņa.

4) Baltijas kaulu kustoņi, no Dr. A. Diriķa.

Lai Zinibu Kommisijai varētu sagādāt leelakus lidzekļus

preeks viņas darbu izdarisanas, beedribas runas viru sapulce
1883. gada 2. oktobri nospreeda, ka visa ta beedru maksa, kas

eenak no ārpus Rigas dzivojoseem beedreem, jānodod Kommisijai

preeks brivas izleetosanas. Driz pec tam nospreeda Kommisija,
ka katram viņas locekļam, kas dzivo Rigā, bez beedru naudas,

jāmaksā vel veens rublis Kommisijas kasei par labu. — Par to

Kommisijas locekļi dabun izdotos Rakstu Krājumus par brivu.

1888. gadā Zinibu Kommisijai tika peesķirta veena treš-

daļa no 111. Latveesu dzeeclamo svētku eenakuma, kadu 3700 rbļ.
Caur sadeem eeņemumeem kļuva viņas stāvoklis it labi no-

drošināts, kas viņas darbibai par labu veen naca.

Jau see skaitļi leecina, ka Zinibu Kommisijas darbiba ir

uzplaukusi tikai vispedigā laikā, bet tuvāki spreest par viņas

gaitu varēsim tikai tad, kad atrisināsim preeks musu acim viņas

dažādos darbus.

No eesakuma Kommisija gribēja sķirtees 3 nodaļās: 1) va-

lodas un vēstures, 2) dabas zinibu un 3) mākslas nodaļās, —

bet pārak maz locekļu un gausas lidzdalibas deļ tas nenotika. —

darbi, kas butu stāvējusi Zinibu Kommisijas nodaļu ziņā,
tika ari driz no tās atšķirti; peemeram teātra apgādāšana tika

uzticēta ipasai kommisijai, kurā Zinibu Kommisija sutija savus

delegātus. Tāpat ari gadibu par dzeedasanu velak uzņēma ipasa

beedriba „Rigas Latveesu Dzeedasanas Beedriba".

Visparigi Kommisijas darbiba ir divējāda: 1) tada, kas

zimejas uz Rigas Latveesu Beedribas eeksejo dzivi un 2) — uz

visparigas gara gaismas izplatisanu.

Gar beedribas eeksejo dzivi nodarbodamās, Kommisija ap-

gāda lasāmu galdu, bibliotēku, jautājumu izskaidrošanas un

preekslasisanas vakarus. Pec Rigas Latveesu Beedribas preeks-
zimes sada rikosana ir izplatijusees pa visām Latveesu beedribām.

Bibliotēkas tagad ir vispari izplatitas; par jautājumu izskaidro-

šanas vakareem teek viscaur gadats. — Tā ari si darbiba

ir atnesusi visparigu labumu.

Jautājumu izskaidrošanas un preekslasi-

jumu vakari jau no pasa sakuma ir visai teicami sarikoti;
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pee viņeem ar Īstu sirsnību peedalas gandriz visi izglitotakee

Rigas Latveesi. No paseem pirmajeem preekslasijumeem lai tikai

minam: Par dabas leetu pazisanu un maņuticibu; par veselibas

kopšanu; par juru un viņas eedzivotajeem; par bērnu audzinā-

šanu vecāku majā; par planētu sistēmu; par beedribām; augs

un viņa dzive; iz fizikas; iz ķimijas; par dzelzi un viņa dazadu

izstrādāšanu; par cilvēku cilts vecumu; par mēnesi; par cilvēka

meesas kopšanu; par Kreevijas manufaktur-izstadi Pēterburgā;

par dabu un dabas zināšanu; par leetām, kas baudītas, cilvēku

apreibina; par teātra lugām un viņu sarakstisanu v. t. t. —

Preeksceleji bija pirmos gados fabrikas direktors R. Tomsons (ar
kadeem 7 izstradajumeem), veterinārārsts B. J. Rozenbergis,
redaktors B. Diriķis, skolotāji L. Sterns, Matvins, A. Spunde,

Stalbergis, J. PfeifFs, adv. F. ~Weinbergis, politeķnikas students

J. Sprogis, ārsts Bosse v. t. t.

Turpmākos gados peedalisanās pee seem vakareem ir tikpat

dziva. Uz ikkatru vakaru ir sagatavots veens garāks izskaidro-

jums (preeksnesums), pec kam vakaru vaditajs, viņa paligi, vaj
citi kadi no beedreem, izskaidro preeksā celtos jautājumus. Pa

visu zeemu izriko kādus 28 jautājumu izskaidrošanas vakarus.

Bez garāka preeksnesuma ikkatru vakaru vel isi izskaidro kādus

B—l2 jautājumus, kurus savak ipasā, beedribas namā izkārtā

ladite. Visjaunākos laikos ikkatru mēnesi veenu reizi sariko

paidagogisku izskaidrošanas vakaru.

Jautājumu izskaidrošanas vakaru apmeklētāju skaits medz

svarstitees ap 180, dažreiz sneedzas ari lidz 500.

Par bibliotēkām butu tas minams, ka Kommisijas

pārzināšanā stāv divi bibliotēkas, — veena beedribas (lasisanas

bibliotēka, kas pee-eetama ikkuram beedramj un otra Zinibu

Kommizijas bibliotēka, kuru var leetot tikai Kommisijas locekļi.
Pate savā bibliotēkā Zinibu Kommisija cenšas savākt visas

grāmatas, kas drukātas Latveesu valodā, kā ari tādas, kas uz

Latveesu tautas dzivi kā nekā atteecas. Viņā bus kadu 1000

grāmatu. Tā tad vel ļoti daudz trūkst.

Daudz svarigaka ir Zinibu Kommisijas darbiba pee vis-

parigas gara gaismas izplatisanas. Si viņas darbiba ir bijusi un

sevišķi vel tagad ir ļoti plaša.

Vispapreeksu butu minama jau 1870. gadā eerikotā svet-

deenas skola, kas pastāvēja lidz 1887. gadam. Pats sakums

gan nemaz neizdevās; un pārak maz dalibneeku deļ vajadzēja
skolu jau otrā gadā (1871.) slēgt; bet tomēr velaki, otrreiz dibina-
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tas Zinibu Kommisijas vadibā viņai kadu laiku radijās laba

nākotne. Pee pirmās neizdošanās bija vainiga pārak maza vis-

pariga interese, kā ari ne visai leetderigi sastadita programma. —

Beedribas svetdeenas skolā macija tikai rakstīšanu, rēķināšanu

un Latveesu, Kreevu un Vācu valodas. Grāmatu vešanu un

ģeometriju un zimesanu, kas ari bija uzņemtas programmā, vel ne-

varēja macit, tadeļ ka bija par maz dalibneeku un Kommisijai

nebija eespejams, preeks sadas macibas pasneegsanas zeedot kādas

summas. Beedribas ziņojumos dažās veetās ir teikts, ka daži

skolēni gan gribot zimet, bet neesmot naudas, ar ko algot zime-

sanas skolotāju.

Zinibu Kommisijas I. Rakstu Krājumā par so svetdeenas

skolu ir sā teikts: „Jaunekļeem, kas elementarskolu cauri gājusi

un kas, amatos jeb citā kadā dzives veetā eestadamees, skolā

eegutās macibas atri veen aizmirst, teek caur svetdeenas skolām

sās macibas atjaunotas un viņi pasi, cik eespejams, tanis talaku

vesti. Tāpat tadeem, kas savos bērna gados nava nekādas skolas

apmeklējusi, caur svetdeenas skolām teek pasneegtas tās dzive

visu vajadzigakās zināšanas, un viņeem palidzets so grūto sa-

jūtamu robu izlidzinat". — No tam redzam, ka Zinibu Kommi-

sija savā svetdeenas skolā gribēja saveenot isteni divi skolas:

taļak izglitosanas skolu ar veenkarsu lasisanas un rakstisanas

skolu preeks glusi nemakuļeem. Kur jau preeks veenas no sim

skolām ir vajadziga plaša un leela nedalita darbiba, tur beedriba

gribēja uzņemtees divus tādus leelus darbus. Saprotams, ka tad

ari nevarēja cerēt uz kadeem leeleem panakumeem. Svetdeenas

skola bija un palika tikai maza un nepilniga rakstisanas skola.

— Gan daudz reizes, kā iz ziņojumeem sur un tur redzams, ir

bijis nodoms un velēšanās, gadat ari par taļak izglitosanas skolu

un Latveesu amatneeku skolu. Daudz reizes veens vaj otrs

amatneeks ir greezees pee skolas vaditaja ar lūgumu pec zime-

sanas macibas. Bet arveenu Zinibu Kommisija uz eekustinato

jautājumu varēja atbildēt: dalibneeku maz bus, naudas nava, ar

ko algot skolotāju! — Naudas un ari centigas lidzdarbibas trūkums

arveenu un atkal arveenu ir kavējis daudz teicamu darbu.

Beedriba reizi nospreeda, dibināt Latveesu amatneecibas

skolu un lūdza skolu valdei vajadzigo atļauju. Ta prasija, lai

stāda preeksā dibinajamās skolas direktoru, un vajadzigas sarunas

tika uzsāktas. Te 1883. gada rudeni zīmēšanas skolotājs Laks-

manis uz savu roku Rigā eerikoja Latveesu amatneecibas skolu
7

kurā pa vakareem macija zimesanu un citas amatneekeem nepee-
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ceesami vajadzīgas mākslas un zināšanas. Rigas Latveesu Beedriba

deva jaunajai skolai pabalstu, un tada vize cerēja aizsneegt mērķi.

Ari citas Rigas Latveesu Beedribas interesējas par jauno skolu,

it ipasi Rigas Latveesu Amatneeku Palidzibas Beedriba.

Deemzel centigais skolas vadonis nomira 1885. gada; un

lidz ar viņu beidzas ari Latveesu amatneecibas skola.

Zinibu Kommisijai pašai nebija nekādu naudas lidzekļu,
lai varētu domāt uz svetdeenas skolas paplašināšanu, pacelšanu.

Rigas Latveesu Beedribai atkal to pasu laiku naca rokas leelaki

mantojumi, kur vajadzēja izpildit dāvātajā vēlējumus, kas prasija

daudz rūpes. Vajadzēja dibināt skolu. Ta tad peepildijas tas

velēšanas, kuras jau senāk beedriba bija parspreestas. Visa

beedribas gadiba nu peegreezas jaunajai Reiņa meiteņu skolai

un svetdeenas skola arveenu palika vairāk nomaļa, kamēr 1887. gadā

savu gaitu pabeidza.

Pec Laksmaņa nāves nebija vairs neveena, kas rūpētos par

Latveesu Amatneecibas skolu. Rigas Latveesu Amatneecibas

Beedriba, kuras peenakums nu bija, uzsākto darbu veicināt, tani

laikā eesaka nodarbotees ar pavisam citām leetām, bet par Lat-

veesu Amatneecibas pacelšanu nelikās ne zinot.

Sevišķi plaša un eeverojama ir Zinibu Kommisijas darbiba

pee studentu stipendiju sagādāšanas. — Jau pašos pir-

majos pastāvēšanas gados Rigas Latveesu Beedriba rūpējās par

Latveesu jaunekļeem augstskolās. Veens no viņas uzdevumeem

tak bija, Latveesu starpā izplatit gara gaismu. Pec tās cenz-

damās, viņa apsvēra, ka tikai tad Latveesi varēs stingrāki no-

statees uz pasu kājām un eeņemt ceenitu stāvokli citu tautu

pulkā, kad tautaibus peeteekoss skaits izglītotu viru; tadeļ viņa
tulit eesaka par to rupetees, lai leelaks Latveesu skaits kļūtu pee

augstākas izglitibas. Jau 1869. gadā izmaksāja sadeem nolukeem

110 rubļus un 1870. gadā 125 rubļus.
Sini pasā laikā, caur Rigas Latveesu Beedribas preekszimi

pamudināta, Rigas Latveesu Labdarisanas Beedriba sneedza pa-

lidzibu dazeem augstskolu macekļeem.

Beedribas juku laikos ari stipendiju leeta kļuva vaj gluži

pee malas likta. Tikai tee viri interesējas personigi par viņu,

kas jau agrāki viņu bija veicinājusi. 1872. gadā tika pee beedri-

bas dibināta ipasa studentu stipendiju kase ar teem caur parti-

jas Vēstneša" redakciju beedribai davateem 27 rubļeem 62 kap.

Stipendiju kapitāls no eesakuma ļoti gausi auga; jo bez ~Baltijas

Vēstneša" redakcijas, kura to caur atpirkšanos no jaungada vizi-
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tem eetecejusu naudu ari nākošos gados nodeva beedribai preeks

studentu stipendijām, pirmajā laikā pee sa kapitāla vairošanas

gandriz neveens nepeedalijās. — Lidz 1875. gada 1. decembrim

bija sakrati tikai 225 rubļi, caur atpirkšanos no jaungada vizitem

~Baltijas Vēstnesi", caur kādām teātra izrādēm un citeem riko-

jumeem. Tikai kad sini pasā gadā atjaunotā Zinibu Kommisija

ņema so leetu savās rokas un par to silti rūpējās, tikai tad

varēja sakt gadu no gada noskatitees arveenu uz leelakeem pa-

nakumeem.

Sakums tomēr bija visai grūts: eeņemumu maz, ļoti maz,

un izdevumu butu bijis ļoti daudz, ja tikai lūgumu leelakā daļa
nebūtu palikusi ne-eeverota. —■ ZinibuKommisijas velēšanās toreiz

ari bija stipri mazas. Tā I. Rakstu Krājumā lasām, ka Kom-

misija velētos, „kaucu viņai tikai ik pusgadus 200 rubļu butu

eespejams izmaksāt minētam nolūkam. — Latveesu studentu skaits

tanis laikos ari bija isti mazs, nebija ne 40. Tagad turpretim

tas jau stipri tuvojas trešajam simtam. — To vajaga eeverot pee

so skaitļu apcerēšanas.

Nākošos gados Zinibu Kommisijas velēšanās it kreetni pee-

pildijās. No Vēstneša" uzsākta un veicināta atpirkšanās

no jaungada vizitem studentu stipendijām par labu eeguva ar-

veenu vairāk peekriteju. Ari no citureenes naca dāvājumi.
1883. gada Lutera svētkos eenaca paris tūkstošu rubļu teicamam

nolūkam par labu. „Baltijas Vēstneša" un „Balss" administrā-

cijas izdeva kalendāru (Baltijas Kalendāru) un skaidro pelņu no

ta atvēlēja studentu stipendijām. Ir jau nu veca pazistama leeta,

ka ar Latveesu literatūru nevar pelnit nekādu leelu naudu. Ja

kada pelņa ir, tad ta ir arveenu maza. It ipasi senākos gados

tas tā bija. Cerētās pelņas veetā beezi radās zaudējumi; un no

kreetna pasākuma varēja atlicināt tikai kādus simtiņus.

Caur atpirkšanos no jaungada vizitem turpretim eenak

ikgadus, arveenu leelakas summas. Citādi tas ari nebūt nava

domājams. Mums jau tagad ir daudz, ļoti daudz viru, kas vaj

nu pasi baudījusi augstākas izglitibas svetibu, vaj to pilnigi atzist,

kuru rocība visparigi ir leelaka, nekā agrākos gados. Tāpat kā

visparigi Zinibu Kommisijas darbiba, tā ari studentu stipendiju
leeta atrod arveenu plašāku atzisanu un pabalstu.

Rigas Latveesu Beedribas Zinibu Kommisija ir izdalījusi

starp Latveesu studenteem:
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1876. gadā 390 rubļ., 1885. gadā 825 rubļ.,
1877.

„
300

„
' 1886.

„

1100
„
'

1878.
„

200
„

1887.
„

925
„

1879.
„

250
„

1888.
„

864
„

1880.
„

550
„

1889.
„

818
„

1881.
„

600
„

1890.
„

1288
„

1882.
„

545
„

1891.
„

1250
„

1883.
„

1050
„

1892.
„

1230
„

1884.
„

1275
„

No pasa sakuma Rigas Latveesu Beedriba un ari viņas

Zinibu Kommisija sneedza studenteem pabalstu bez kadeem no-

sacijumeem. Turpretim velak jau tika izteikta velēšanās, kaucu

saņemto naudu saņēmējs velak, kad dzive saks pelnit, Kommi-

sijai atmaksātu preeks tālākas palidzibas sneegsanas. Pec tam,

it ipasi pec jaunas kartibas, kas eevesta preeks para gadeem,

pabalsta saņemejeem vajaga sevišķi apleecinat, ka saņemto summu

velak atmaksās, lai stipendiju kapitāls arveenu vairotos.

Bez sadi izdalitas palidzibas naudas, Zinibu Kommisijai vel

ir veens neaizteekams kapitāls, 3000 rbļ. leels, Subra kapi-

tāls, no kura pracenteem ikgadus izdala divas stipendijas

(pa 75 rbļ.), bez kadeem atmaksāšanas nosacijumeem. Ceenitais

davatajs, veenkarss virs, pats lidz peedzivojis Latveesu garigas

dzives sākšanos, pats redzējis un lidzjutis grūtos ciniņus, gaisi

nopratis un nosvēris izglitibas svaru un nozimi tautu dzive,
mirdams novēlēja savu suri grūti sakratu mantu augstam no-

lūkam un tā sevim ceļa dizu peemiņas zirni!
Par studentu stipendijām runājot, butu vel peeminams, ka

1877. gadā ZinibnKommisijā cēlās domas, dibināt ipasu studentu

palidzibas beedribu; bet sis nodoms nepeepildijās. Eemesli pa

daļai pastāvēja eeks tam, ka tanis gados Beedriba un ari Zinibu

Kommisija daudz spreeda par nodomātās Aleksandra skolas dibi-

nāšanu. Preeks sa nodoma izdarisanas beedribas turigaki locekļi

un citi labvēļi davaja leelakas summas; kadeļ Zinibu Kommisijas

dazadi sevišķi centeeni, peemeram studentu stipendijas vākšana,
itin dabigi kļuva mazāk eeverota.

Seit peeminetais nodoms par Aleksandra skolas

dibināšanu radās jau 1869. gadā. Sa gada 26. martā bija pa-

gājusi 50 gadi no dzimtbūšanas atcelšanas Vidzeme caur Ķeizaru
Aleksandru I. Par peemiņu eeverojamam notikumam Vidzem-

neeki gribēja dibināt augstāku Latveesu skolu un to nosaukt par

„Aleksandra skolu". Rigas Latveesu Beedriba ņema so leetu
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savas rokas: krāja naudu un nodarbojas ar programmas par-

spreesanu un nokārtošanu. (Gar programmas sastādīšanu no-

darbojas ari Zinibu Kommisija.) Eenaca gan eeverojamas dāvanas,

bet preeks leelas un plašas skolas uzturēšanas vajaga prāva

kapitāla, lai ar pracenteem veen varētu iztikt un nebūtu jāaizķer

pats kapitāls. Kad pee Baltijas guberņu parvaldisanas peeprasija,

vaj Latveesu Beedribas nodoms varētu cerēt uz apstiprināšanu,

tad tika atbildēts, ka eekam izlūdzot atļauju, celt skolu, lai uz-

radot, ar ko viņu busot uzturēt. Vajadzēja nu gaidit un rupetees

par naudas krāšanu; bet te radās visādi un kavēkļi.

Beedribai nebija eespejams izrīkot visparigu dāvanu lasisanu;

un skolas dibināšanas nodomu vajadzēja atmest. — Aleksandra

kapitāls teek izleetats preeks izglitibas veicināšanas, it ipasi Reiņa

meitu skolas pabalstam.

Ļoti plaša ir Zinibu Kommisijas darbošanās gar der i g v

grāmatu apgādāšanu, ipasi no ta laika, kur sim no-

lūkam tika dibināta „Der i g v Grāmatu Apgādāšanas

Nodaļa".
Zinibu Kommisija arveenu spreeda sevišķi bargu teesu par

viseem breesmu un blēņu raksteeneem. Sis ciniņs, bija gars, bet

atrada visparigu peekrisanu; un tā tad tagad varam preecatees,
ka pēdējos gados musu literatūrā nava paradījušās gandriz ne-

kādas nezāles, lai ari sēnalu netrūkst.

Saprotams, ka tādos laikos, kur dedzigi pretojās negeligu

breesmu un blēņu rakstu izdošanai, radās ari domas, gadat par

kreetnu rakstu un clerigu gara baribu sini ziņā ne visai izlepusai
Latveesu tautai.

Jau 1881. gadā Zinibu Kommisija itin nopeetni runāja par

letu un derigu rakstu izdošanu. Daži beedri lika preeksā, izdot

citu tautu labāko rakstu tulkojumus, citi atkal tam stipri pretojās
un gribēja katrā ziņā pacelt Latveesu pasu tautisko rakstneecibu,

gādājot par originaleem. — Bet pee visas parspreesanas trūka

tiklab citu tautu kreetnako rakstu tulkojumu, kā ari original-

rakstu; tadeļ nevarēja ne veenus ne otrus apgādāt.

Neskatotees uz viseem sadeem vaj tadeem kavekļeem, tomēr

jau saka naudu krat preeks derigas leetas veicināšanas. Jau

1883. gadā sanāca kada summa, saprotams, pirmā laikā visvairāk

no pašas Kommisijas locekļeem. Bet labais nodoms atrada ari

plašāku atzisanu: tam par labu eemaksaja ari kadi Rigas drats-

fabrikas stradneeki 4 rubļus 60 kapeikas, kadi Svartaveesi 1 rbl.

10 kap., Kriegsmaņa korķu fabrikas stradneeki Rigā 7 rubļus

IX. Rakstu krājums. 6
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19 kap. un Rigas furmaņu palidzibas beedriba 10 rubļus. —

Sada lidzdaliba no veenkarsu lauzu puses bija eeverojama un pelna

atzisanu. Viņa leecinaja, ka ari mazāk izglītoti tautas deli pil-

nigi saprata clerigu rakstu svaru un apsolija darbigu interesi.

Paklausīdama izsacitām velēšanām un eeverodama citu tautu

rakstneecibas un zinibu beedribu darbibu, Zinibu Kommisija

1884. gada beigās nospreeda:

1) izsolit godalgas preeks kreetneem literatūras darbeem;

2) apgādāt un izdot derigas grāmatas;

3) pasneegt palidzibu derigu grāmatu apgadatajeem, lai tās

butu pērkamas par letām cenām;

4) apspreest jau izdotas un vel izdodamas grāmatas.

Lai so savu nodomu varētu izdarit, Kommisija jau tulit

1885. gada sakumā izsolīja godalgas par labākām lugām un

stasteem, kas viņai lidz 1886. gada 1. februārim tiks eesutiti.

Noteiktā termiņā gan eenaca tiklab lugas, kā stāsti, bet godalgas

neizpelnijās. — Pec tam Teātra Kommisija ņema lugu sagādā-

šanu pate savās rokās; kamēr Zinibu Komisija vel reizi velti

raudzij a eegut kadu labāku stāstu, godalgas izsolidama. — Ka-

mēr viss tas notika, uz Dr. A. Buttuļa preekslikumu, Zinibu

Kommisija nodibināja ipasu Derigu Grāmatu Apgādā-

šanas Nodaļu.

Saprotams, ka tas pašai Zinibu Kommisijai varēja but ļoti

pa prātam, ka nu radās viri, kas ipasi un sevišķi, nodaļā eestada-

mees un to nodibinādami, apņēmās gadat par derigu grāmatu

izdošanu. — Agrākos laikos Zinibu Kommisijas locekļu skaits

bija arveenu pārak mazs, tā ka tikai ar pulem varēja peeveikt

nepeeceesamos tekošos darbus. Beedribai nebija neveena vira,

kas, svabads no visām maizes rupem, butu varējis visus savus

speķus zeedot gara gaismas veicināšanas darbam. Jau tā kā tā

tanis laikos Latveeseem bija pārak maz garigu darbineeku; it ipasi

leels trūkums bija pasā Baltijā. Tadeļ tad ari vispedigos gados,

kur radās vairāk macitu Latveesu, musu tautiska literatūra varēja

paradit kādus zeedus; tadeļ tikai vispedigos gados varēja pee-

pilditees daža laba j)agajusu laiku velēšanās! Tadeļ ari pasā

pedigā laikā varēja dibināt sadu grāmatu apgādāšanas nodaļu!

Tadu attistibu atrodam visos, visos Latveesu garigos darbos;

Latveesu teātris varēja uzplaukt tikai vispedigos gados; Rigas
Latveesu Beedribas Mūzikas Kommisija varēja celtees tikai vis-

pedigos gados; tad ari varēja rastees „Konverza-

cijas vardnica" un citi derigi eeverojami raksti. — Agrākos gados
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varēja tikai pārdomāt mi cildināt jaukos projektus; preeks

viņu izdarīšanas trūka speķu. — Ari tagad vel ne tuvumā ne-

esam pee mērķa. Radisees vel daudz un dažādas jaunas derigas

eestades; jauni un svetigi darbi tiks padarīti, preeks kureem

mums vel trūkst skaidras pārredzēs un spējas.

Visjaunākā laikā macito Latveesu skaits ļoti pavairojās,

it ipasi ari Rigā. Tadeļ ari Derigu Grāmatu Apgādāšanas No-

daļu varēja nodibināt tikai 1886. gada 17. majā. — Ta pasa

gada Zinibu Kommisijas ārkārtējās sapulces tika plaši pārrunāta

jaunās nodaļas darbiba un izteiktas dažādas domas par izdodamām

grāmatām. Vissiltaku peekrisanu atrada Brivzemneeka preeks-

likums: 1887. gadā no jauna izdot derigakos „Peterburgas Avizu"

rakstus, kureem vērtība uz viseem laikeem. 1887. gadā jau pa-

gāja 25 gadi no ta laika, kur eesaka iznākt „Peterburgas Avizes",

un tadeļ sim rakstam vajadzēja but jubilejas rakstam.

To pasu rudeni Nodaļa ari rupigi ķeras pee si darba. Par

to atrodam Rigas Latveesu Beedribas gada pārskatā no 1886/7.

gada sadas ziņas: „Pee „Peterburgas Avizu Peemiņas" I. daļas
sastadisanas un uzņemamo rakstu izmeklēšanas ņema dalību

A. Buttuls un E. Skujeneeks. Fr. Brivzemneeks sastādīja tā

preeks pirmā, kā ari otrā daļā uzņemamo rakstu projektu un

K. Valdemārs sarakstija preeksvardus. Pee „Peemiņas" 11. daļā

uzņemamo rakstu izmeklēšanas ņema dalibu Fr. Grossvalds,

J. Straume, D. Sarkans, E. Skujeneeks un M. Skruzits". — Tur

bija daudz darba; un ar pilnu teesibu gan var teikt, ka 1886/7.

gadu zeemā Nodaļas locekļi kreetni veen strādāja. Bez tam vel

viņi pārlūkoja kādus 7 eesutitus manuskriptus un apspreeda daudz

jau drukātas grāmatas. —

„
Peemiņas" I. daļu tulit nodeva drukā;

bet drukas darbi aizņēma labu laiciņu, tā ka grāmata (12 drukas

loksnes beeza) kļuva gatava tikai 1887. gada jūnijā. — Bez tam

Nodaļa tulit stājās pee Fr. Brivzemneeka sakopotā mazā pasaku

krājuma izdošanas. Tas bija aprēķināts preeks berneem.

Nodaļai vajadzigos naudas lidzekļus sagādāja pa daļai pate
Zinibu Kommisija un pa daļai citi viņas labvēļi. Zinibu Kom-

misija viņai nodeva visu savu sakrāto ~literatūras kapitālu" un

sim nolūkam jau agrāk zeedotas beedru naudas, kopu kopā ap-

mēram 400 rubļu. Bez tam nodaļai davaja Kokneses Dzeeda-

sanas Beedriba sim nolūkam savāktos 200 rubļus, „Baltijas
Vēstneša" redakcija nodeva pee viņas eemaksatos 70 rubļus
50 kap., Dundagas dzeedataju un mūzikas kori davaja 65 rubļus,

Taurupes-Aderkasu Dzeedasanas Beedriba 22 rubļus un t. it.

6*
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Eenakumi gan bija prāvi, bet teem stāvēja pretim ari leeli

izdevumi, — par drukas darbeem veen kadu 730 rubļu. Visi

izdevumi kopā sneedzās pee 800 rubļeem. — Davatā nauda bija

gandriz visa izdota; bet visi talak stāvoši preecajās un gaidīja

uz labeem materieleem panakumeem, cerēja, ka apgādātā Pēter-

burgas Avizu Peemiņa" atradis leelu daudzumu pircēju. Bet

deemzel tee neradās tik atri. Gada laikā eenaca par pārdotām

~Peemiņām" tikai 125 rubļi. Pee tam vel krit svarā, ka labu

skaitu uz glitaka papīra drukātu „Peemiņu" pārdeva tani pasā

gadā (1887) uz arkartigu sapulci sanakuseem Zinibu Kommisijas

beedreem par padārgu cenu, 80 kap. gabalā; kamēr uz veenkarsa

papira drukāta viņa maksāja tikai 30 kap. — Itin dabigi un

veegli saprotams, ka sadi panākumi daudzceretajus pārsteidza;

— leelās cerības nepeepildijās! — Tee, kas gaidija uz kadeem

materieleem panakumeem, laikam gan aizmirsa, ka Latveesu

grāmatu apgāšana neatmet nekādu leelu pelņu, ipasi tad ne, ja
neskatās uz leelā puļa garšu. — Jau no pasa sakuma bija pa-

redzams, ka „Peemiņu" nepirks tautas vairums, bet tikai tee,
kas pazīst un zin ceenit „Pēterburgas Avizu'" garu, t. i. iz-

glitotakee Latveesi; — un tadu nava necik daudz. Pēter-

burgas Avizu" ciniņi ir izkaroti. Veenkarseem ļaudim nava

nemaz veegla eespeja pilnigi eepazitees ar to maigo vēsmu,

kas no
„
Pēterburgas Avizem" preeks ilgakeem gadeem iz-

platījās pa Latviju. — Kreetni apcerējumi par viņu laiku

laika vajadzibām deva sim Avizem leelo kultūrvēstu-

risko un sociālpolitisko nozimi. Laikraksta feljetons, kā tads,

stādams tikai otrā rindā. — Izglitotais Latveetis, kas pazist

„Peterburgas Avizu" laikmeta sadzives ciniņus, lasis ir viņu

feljetonu ar leelako interesi; bet veenkarsam cilvēkam, kam

trūkst si pārskata par musu tautiskas kustibas atrisināsanos,

tam sadi raksti bus puslidz veenaldzigi, bez kādas leelakas no-

zimes! Ja „Peterburgas Avizu Peemiņā" butu bijis eespejams

dot „Peterburgas Avizu" laikmeta vēsturi viņas pilnigajā sastāvā,

tad varam but droši, ka „Peemiņa" butu tali izplatijusees. Ka-

mēr tas nevarēja notikt, nevarēja ari cerēt uz izdotās grāmatas

panakumeem materielā ziņā. — „Peterburgas Avizu" feljetona

rakstos, ar kureem eepazistamees „Peemiņā", jau ne tuvumā ne-

spoguļojas visa ta ideja, kas sim laikrakstam ceļa muzigu pee-

miņu Latveesu attistibas vēsture!

Pec „Peterburgas Avizu Peemiņas" izdošanas Nodaļa tulit

ķeras pee talakeem darbeem, ņema apgādāt Brivzemneeka sa-
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stadito „Musu tautas pasaku" krajumiņu, apspreeda iznākušās

grāmatas, raudzija sadabūt manuskriptus v. t. t.

„Tautas pasakas" (maksā 10 kap.) nāca klajā 1888. gadā.

1889. gaclā Nodaļa izdeva M. Skruzisa „Seļi, Kurzemes augš-

gala senci" (maksā 20 kap.) un Lepevica „Isa zemkopibas maciba,

svarigakais iz zemkopibas un lopu ķimijas", no agronoma J. Maz-

versisa pamatigi pārstrādāta. So 1889. gadu var nosaukt par

isti eeverojamu, jo veens no tani laikā izdoteem raksteem (Isa

zemkopibas maciba) triju gadu laikā ir jau izpirkts. Tādus pa-

nākumus var uzradit tikai visai reta grāmata musu rakst-

neecibā. Sadi eeverojumi gan nodod visgaisaku leecibu par izdota

raksta derigumu, ko ari seit nevaram atstāt neminējusi.

1890. gadā tika izdota atkal veena grāmatiņa:
„
Stāsti iz

Romneeku vēstures", sacerēta no Besli kundzes, tulkota no

J. Kemmera. Grāmatiņa maksā 15 kap.

1891. gadā tika izdota veena pate grāmatiņa „Sarunas

par dabu". Apspreesti tika 17 manuskripti, no kureem velak

peecus apgādāja. — Lidz tam laikam Nodaļa savas apgādātas

grāmatas bija devusi generalkommisareem, kuri tad rūpējās par

viņu izplatīšanu. Bet par sadu darbu peenacās maksāt augstus

pracentus, caur ko grāmatu tirgotāju pelņas teesai vajadzēja

labi sašļukt. Grāmatu tirgotāji nu vismiļaki izplatīs tādas grāma-

tas, kur viņeem atlec leela pelņa. — Tadeļ Nodaļa ņema grāmatu

izdalisanu pati savās rokās. Grāmatu tirgotāji, kas tagad stājas

ar Nodaļu sakarā, dabun leelakus pracentus un no tam rodas

leelaka veiksme.

1892. gadā Nodaļas darbiba ir bijusi sevišķi plaša. Gada

laikā ir izdotas septiņas grāmatas: 1) „Geologija" no Angļu

profesora A. Geiki, latviski no A. Strausa, ■— maksā 25 kap.;

2) „Edisons", Kreevu valodā sarakstījis A. V. Kamenskis, tul-

kojis Stiprais, — maksā 10 kap.; 3) „Par lauku eedalisanu" no

agronoma J. Mazversisa, — maksā 5 kap.; —un Apsisu Jēkaba

stāsti: 4) „Pee pagasta teesas", — maksā 8 kap. un 5) „Baga-

tee radi", — maksā 10 kap.; — 6) „Pirmā palidziba peepesos

nelaimes atgadījumos", no Strautseļa, — maksā 15 kap, un

7) Dr. Michailova „Padomi, kā mazus bērnus kopt", — tulkota

no Gustava Primaisa, — maksā 3 kap.

Par pārdotām grāmatām 1892. gadā eenakusi jau paleela

summa —■ 562 rubļi, caur beedru gada maksām 44 rubļi, no

veicinatajeem 71 rublis, no J. Kriskana davati 48 rubļi un no

citeem davatajeem 23 rubļi.
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Vispedigā laika Nodaļa tā eerikojusi, ka ikveens veicinātājs,
kas viņai eemaksa 1 rubli gadā, dabun par to visas grāmatas,

kuras viņa tani gadā izdod. Par to pasu maksu grāmatas pee-

suta pa pastu ikkatram klat. — Tada riciba gan ir saveenota ar

daudz pulem; bet nava ari jāšaubās, ka leelais darbs nesis svētī-

gus augļus. Leels daudzums veicinātāju — Nodaļas izdoto

grāmatu pircēju — viņai bez šaubām patikamaks, nekā dāvanas

veen bez grāmatu pircejeem lasitajeem. Jo vairāk lasis viņas

grāmatas, jo atrak tās tiks izpirktas, ar jo leelaku preeku No-

daļas gadneeki un rakstneeki stasees pee darba. Lai gan ari

labprātīgas dāvanas ir derigas preeks darba paplašināšanas, tad

tomēr tikai pārdoto un tautā izplatito grāmatu daudzums var

karakterizet darbu panākumus un tautas peekrisanu.

Ari Nodaļa parceeta krizi un pee tam ļoti veegli. Istenibā

viņas darbi nemaz netika pārtraukti; viņa paradijas ikgadus at-

klātībā. Beidzot ar 1891. un 1892. gadu viņa attistija kuplu un

panakumeem pilnu darbibu, ar kadu ari eesakās 1893. gads. —

Jaunais, censigais virzeens dod labāko leecibu, ka nākotne varē-

sim it beezi nopreecatees par Nodaļas kreetnajeem panakumeem,

kas kuplinās musu literatūru un pacels gara izglitibu, palidzes

tuvotees teem merķeem, ko beedribas dibinātāji sprauda, apņem-

damees:
„
derigas zināšanas un gara gaismu starp Latveeseem

izplatit."

Pirmais Nodaļas preeksneeks bija A. Sleziņs, bet kad viņš

tulit atteicās, viņa veetā eecela B. Diriķi; preeksneeka veetneeks

bija Dr. A. Buttuls un rakstu vedējs F. Zeebergis. Kad nakosā

(1887) gadā B. Diriķis atteicās, viņa veetā eecela E. Skujeneeku.
1888. gadā A. Argals izpildija preeksneeka veetu. 1889. gadā

G-. Passits bija par preeksneeku, A. Argals — par preeksneeka
veetneeku un M. Arons par rakstvedi. Nodaļas preeksneeks

ir A. Buttuls, viņa veetneeks A. Argals, rakstvedis

J. Kriskans.

Zinibu Kommisija ir daudz darbojusees ari gar muzeja

dibināšanu, vispirms, zināms, tikai noderigas leetas krājot.
— Ar krāšanu neveicās no sakuma nekurp. Tautai vel nebija

istas jēgas par so leetu; un tadeļ ari maz dāvinājumu eenaca,

Ari pate Zinibu Kommisija nemaz nebija skaidribā, kadu muzeju

eegrozit un kadā ceļā to darit. Muzejam vajaga daudz telpu;
eerikosana maksa dārgu naudu; papilclosana prasa daudz lidzekļu;

pārvalde ir saveenota ar leeleem darbeem; — bet eeņemumus
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nevar sagaidīt nekādus leelus. Tadeļ ari Zinibu Kommisija so

leetu saka cilāt vispedigā laika, kad viņai radās leelaka rociba.

Dāvātās leetas, telpu trūkuma deļ, bija pa leelakai daļai

visas sapakatas leelos skapjos un šķirstos, bez kādas kartības.

Tikai monētu krājums atradās labā sastāvā. Dr. A. Diriķis bija

sevišķi rupigi gar viņu nodarbojees, ne tik veen bez maz visu

sakārtojis, bet kādai daļai jau sastadijis plašu katalogu, kas pa

daļai nodrukāts IV. Rakstu Krājumā. Tur ir aprakstītas pa-

visam 687 monētas; kur vajadzigs, tekstā eelikti ari izskaidro-

joši zimejumi. Kommisijai ir ļoti leels monētu un medaļu krā-

jums, pavisam kadu 5000 eksemplāru.

1888. gada rudeni Zinibu Kommisija uzdeva dazeem beedreem

leetderigi un zistematiski sakārtot muzeja krājumus un sastadit

katalogu, lai butu skaidrs un gaiss pārskats par muzeja leelumu

un plašumu. Sini leetā vajadzēja vispapreeksu izgatavot izvil-

kumu iz Zinibu Kommisijas protokoļeem par muzejam dāvātām

mantām, no Kommisijas dibināšanas sakot. Muzeja krājumos at-

rodas leetas, kuras etnogrāfiskā un arķeologiskā ziņā ļoti svarigas,

bet ari tikai tad, ja ir zināmi viņu atraduma apstākļu aprādījumi.

Daudz leetām, kuras bija nodotas senākos laikos, nebija peeliktas

klat sadas peezimes; tās cerēja eegut caur salidzinasanu ar proto-

koļeem, kuros bija norakstiti daži apradijumi; un ceribas pa daļai

peepildijās. So darbu izdari ja M. Skruzits, cik tai tas bija

eespejams.

Darbi izradija, ka preeks muzeja uzstadisanas vajaga isti

daudz telpu un ka Kommisijas krājumi gan ir plaši, bet ari deez-

gan trucigi, it ipasi apģērbu ziņā. Dažu apģērba gabalu pa-

visam trūka, kamēr no dazeem bija labs daudzums. Lai varētu

uz abām pusēm lidzetees, Kommisijai nācās pamatigi pārdomāt,

vaj ari spes nest visus leelos izdevumus. Te izcēlās domas, ka

vajadzētu greestees pee Rigas pilsētas valdes ar lūgumu pec

derigām muzeja telpām. Nodoms tika izdarits un lūgums

eesneegts. Deemzel pilsētas valdei nebija eespejams to eeverot.

Muzeja telpām jau jāizpilda daudz prasījumu. Viņām vajaga
atrastees pilsētas vidu, nevis kur nomaļā kaktā, bet veegli un

ērti pee-ejamām, gaišām, sausām, kā ari drošām. Tādas telpas
nu nava veegli sagādājamas.

Vajadzēja nu citādi rikotees. Deen no deenas peenaca klat

arveenu eeverojamaki krājumi, kurus nevarēja vairs pa vecam

paradumam eepakat šķirstos, ja negribēja kaitēt publikas krāšanas

centibai. — Beidzot cits ne kas neatlika, kā tur pat Rigas Lat-
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veesu Beedribas nama eerikotees preeks tam atvēlētas telpas, ka

nu eespejams. Preeks telpu iresanas nebija peeteekosu lidzekļu,
kur jau pate muzeja krājuma sastadisana un papildināšana prasija
leelus izdevumus un daudz darba.

Visleelaks svars teek likts uz muzeja etnogrāfisko daļu

apģērbu ziņa, lai Latveesu muzeja apmeklētājs vismaz ar musu

tautas apģērbu, arigo cilvēku, varētu eepazitees, kas citās muzejās

nava eespejams. Talak vajadzēs krat leetas ari par maju dzivi

un darbošanos. No jaunakajeem laikeem arveenu lēnam varēs

aizvirstees talakā senatne. — Ļoti jāpateicas par muzeja leetas

veicināšanu viņa tagadējam pārzinim S. Novicki kungam, kura

puliņeem varam pateiktees, ka drizumā varēs Zinibu Kommisija

atvērt savu etnogrāfijas un vēstures muzeju.

Droši paredzams, ka caur muzeja atvēršanu tautā radisees

labāka parredze par so daiļo un svarigu leetu. Tauta ar viņa

vajadzibām arveenu vairāk eepazisees, un tad ari veeglak bus

eespejams trūkumus novērst. Naks klat jauni bagāti dāvājumi,

kur davataji skaidri redzes, ka viņu balvas teek teesam leeta liktas.

Bez šaubām it drizā laikā aptrūks telpu, lai ir deezin cik prak-

tiski visu saliktu. — —■ Tadeļ jau tagad pee laika vajadzētu

raudzitees nākotne, rupetees par kada kapitāla krāšanu preeks

plaša Latveesu muzeja celšanas. Uz atru roku visu to

nevarēs izdarit; jo ar mazumiņu vajadzēs eesakt. Pa rubliseem

vajadzēs savākt leelo kapitālu. Bet musu tautiska darbiba jau

maca, ka ar mazumiņu ari var daudz panākt, ja to pasu saudzē

un apdomigi izleeto.

ZinibuKommisija ir čakli jo čakli krājusi musu senču

tautas dzeesmas, teikas, pasakas un citas viņu

senās gara dzives atleekas. Krājēju ir leels skaits un

eesutito materiālu daudzums ir isti prāvs. It ipasi pēdējais gadu-
desmits var uzradit leelus panākumus. Tautu dzeesmu veen ir

sakrāts jau pari par 30,000, kur nu vel atleek teikas, pasakas

un t. t. Daži no seem materialeem ir jau laisti klajā Kommisijas
Rakstu Krājumos, bet daudzi uz to vel gaida. — Ikgadus Kom-

misijai teek peesutiti kadu 100 dazadu manuskriptu, senākos

gados gan daudz mazāk.

Pavirši acis pārlaižot par visu Zinibu Kommisijas darbibu,

dažs teiks, ka 1869. gadā bija par agru sadu eestadi dibināt,
varbūt ir vel peebildis, ka pat 1875. gadā vel nederēja viņu

atjaunot. — Tā tas
gan izleekas, bet pateesibā tā nava. —

Taisniba gan ir, ka sakumā Kommisija nava pastrādājusi nekādus
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leelus un eeverojamus darbus. Viņas raziga darbiba ir sakusees

tikai kurmert ar 1880. gadu. Kamēr preeks tam viņa izdevusi

tikai veenu veenigu Rakstu Krājumu, tamer pec tam ir izlaisti

kadi septiņi sadi krājumi un bez tam viņas Derigu Grāmatu

Apgādāšanas Nodaļa laidusi klajā kādas trīspadsmit grāmatas.

Ari visos citos darbos viņas gaita pasķirusees tikai vispedejos gados.

Zinibu Kommisijas pirmā darbiba bija nedroša meklēšanās

pec pareiza ceļa un bailīga speķu izmēģināšana. Bija gan daudz

darbu, bet daritaju tikai mazs pulitis. Paseem stradneekeem

vajadzēja vingrinatees jaunajā darba laukā, vajadzēja izpetit, kas

tulit darāms un kas atleekams uz kadu velaku laiku, vajadzēja

tautā modināt saprašanu preeks viseem gara gaismas izplatisanas

centeeneem. —

Tadeļ nevaram so veco ZinibuKommisiju mērot ar to meru,

kadu mēdzam peelikt pee tagadnes darbeem. Mums vajadzigs

papreeksu eepazitees ar viņu laiku Latveesu dzivi, kā ari vispa-

rigi ar sadzivi Baltijā, lai spreestum pareizu teesu par musu

Zinibu Kommisiju. Atminesimees, ka toreiz, kad si kommisija

cēlās, Latveesi tikko bija galigi atsvabināti no tām saitēm, kas

tos gadusimteņus padarīja par lauzu kārtu. Viņu rociba bija

ļoti maza. — Rigas Latveesu Beedribas mantas stāvoklis ari bija

ļoti vajs. Nevajaga ari aizmirst, ka nedaudzo macito Latveesu

visleelakā interese bija zeedota dažu sadzives jautajeenu apspree-

sanai, kas toreiz darbināja visu prātus un neļāva attistitees mee-

rigai centībai.

Sados nelabvēlīgos apstākļos Zinibu Kommisija tomēr pastā-

vēja un viņai vajadzēja pastāvēt, lai katrs jauns, censigs Latveetis,
kas izglitojees stājās dzive, varētu te apmestees un eesakt strādāt

preeks saveem mazāk maciteem tautas braļeem, lai neveenam

nebūtu jaeet un jāmeklē izdeviba uz sadu svetigu darbibu cit-

tauteesu setā. — Lēnam peenaca klat jauni darba speķi, lēnam,
bet pastāvīgi attistijās kommisijas darbiba! Ir dibināta ceriba,

ka ari turpmāk pastāvēs tads pat virzeens.

Ne-esam tagad vel ne tuvumā pee mērķa, pat vel nemaz

nava eesakti daži no pasā sakumā nodomateem darbeem. Zinibu

Kommisijas darbiba gan ir plaša, bet vel ne tuvumā neaptver
visas musu nepeeceesamakās vajadzibas. Bez visparigas darbibas

gar gara gaismas izplatisanu Kommisija jau sakumā gribēja
dalitees: 1) valodas un vēstures, 2) dabas zinibu un 3) mākslas

nodaļās. Tomēr sadu nodomu nevarēja izdarit pārak maz locekļu

deļ. Visas nodaļas sadevās veenā kopā un tā strādāja ilgāku



90

laiku pee augsak apraditeem darbeem. Visleelaka darbiba ir ar-

veenu peegreesta musu valodas un musu senatnes izpetisanai un

izskaidrošanai. Par mākslas peekopsanu gada ipasas eestades, ka

Mūzikas Kommisija un beedribas teātris un Dzeedasanas Beedriba.

Gadiba par mākslas peekopsanu ir noņemta no Zinibu Kommi-

sijas kameeseem. — Turpretim dabas zinibas lidz pat sam lai-

kam ir palikušas gluži barenites; nava bijis eespejams uzcelt sen

nodomāto nodaļu preeks so svarigo zinibu veicināšanas. Musu

Zinibu Kommisija lidz sai baltai deenai bijusi tikai valodas un

vēstures nodaļa.
No tam redzams, ka vel daudz darbu ir nepastradatu, ka

Zinibu Kommisijai ir gaidāma vel daudz spodrāka un dizaka

nākotne, ka to veens vaj otrs varbūt spreez pec lidzsinejās at-

tistibas. Ir Latveeseem vel daudz macitu viru, kurus nepeevelk
valodas un vēstures darbi, kas nodevusees dabas zinibu studijām.
Seem vireem nu turpmāk vajadzēs ari savus speķus peelikt pee

Zinibu Kommisijas darbu sekmēšanas un musu dzimtenes lab-

klājības pacelšanas. Nākotnes darbeem vajaga ļoti uzplaukt;

mērķis vel ir tāļu! Jauni darbi, jauni leeli panākumi apzimes

visu Zinibu Kommisijas darbibu nākotne, ja tik veen nezudīs

mosais, specigais gars.

Zinibu Kommisijas lidzsinejā gaita ir arveenu bijusi cel-

maina. Grūtos darbos viņas speķi ir noruditi un stiprināti; un

ari turpmāka dzive viņai bus darbs, darbs un atkal darbs. Viņa

gan nevar lepotees ar savu stāvokli, bet gan ar saveem darbeem,
kurus viņa pastrādājusi. Tada ir bijusi viņas pagātne, tada ir

viņas nākotne. Un preeks mums ir labi, ka tas nava citādi; jo

kas leelas un preecajas ar to, kas viņš ir, kas nevar uzradit uz

saveem darbeem, tas stāv jau uz veetas un peeteek no veca

krājuma, bet kura lepnums ir darba panākums — tam ir

spoža nākotne.
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Rigas juraslikuma zivis.

Referāts no Aronu Matisa.

-Zivis, kaulu kustoņu viszemakai šķirai peederedamas, nav

leelā skaitā un dazadibā atronamas musu Baltijas guberņās.

Lidz sim atrastas no tām te tikai 68 sugas. Pirmās ziņas par

sejeenes zivim saka krat preeks 112 gadeem pazistamais sejeenes
dabas radijumu citigais eeverotajs, Jēkabs Benjamiņš Fisers,

bariņu grāmatvedis Rigā. Savas sakrātās ziņas viņš laida klajā

vispirms Hupeļa krājumā: ~Topographische Nachrichten", 2. sej.

1777. g. Nakosā gadā iznāca viņa pasa grāmata: „Versuch einer

Naturgeschichte von Livland", kurā uzzimeta kā droši Vidzeme

atronama 51 zivju suga. Kā redzams, pec viņa uzeetas vel

dažas jaunas zivju sugas, bet ne daudz. Zivju latviskos no-

saukumus sācis uzziniet ari sis pats Fisers. Vecā Stendera

leelajā vardnicā, kuru izdeva 1789. gadā, atronas sevišķa nodaļa

preeks zivju nosaukumeem (tāpat kā preeks lopeem, putneem,
stadeem etc), tikai ta preeks zinātniska nolūka par maz eevero-

jama, tadeļ ka trūkst Latiņu nosaukumu. Puses macitajs Kavalls

izdeva „Latveesu literariskās beedribas" „Magazīnu" XIII. sej.
1. burtnīcā, 1863. gadā, bagatigu krājumu zivju latvisku no-

saukumu, lidz ar daudz Latiņu apzimejumeem; tomēr pee viņa

sur tur sastopama nedrosiba un nepareizība zivju zinātniskā vārda

apzimesanā, pretim ņemot latviskajam nosaukumam, ko ari pats
atzistas. Bagātāks un noteiktāks krājums sejeenes zivju latvisku

nosaukumu ir Dr. A. Diriķa pārskatā par „Baltijas kaulu kusto-

ņeem", kura eekartojums sastadits pec Rigas dabas petitaju
beedribas izdotā pārskata: „Verzeichniss der Wirbelthiere der

Ostseeprovinzen" (1881. g.) un eespeests Zinibu Koni. 8. Rakstu

krājumā. Tikai zinātniskāks gan varēja sis nosaukumu krājums,

peem. pee zivim, iznākt tai ziņā, ka butu peezimeti nosaukumi,
kuri ņemti no Kavalla raksteem, kuri citur (tagad tādas pee-

zimes ir tikai pee dazeem Fisera nosaukumeem). Pat apgabali,

kur kads nosaukums dzirdēts, butu peezimejami; to dažkārt

eeverojis ari Kavalls. Peem. ap Pabazeem, Salaci un talaki gar

Vidzemes jūrmalu zvejneekeem ļoti pazīstams vārds „niglis, nigļi",

ar ko apzime zivi Sandaal, Ammoclvtes tobianus L. Ap

Rigu turpretim sis nosaukums svešs, te viņu pazist par „stubju"
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(pec Sveclera1 )). Dabas vēstures un valodu petneekeem nu jā-

izskaidro, kadeļ tas ta. Latviski zivju nosaukumi atronas pa

labai daļai ari no Karalaucu profesora Dr. Bertholda Benekes

izdotā grāmatā: „Fische, Fischerei und Fischzucht m Ost- unci

Westpreussen, Konigsb. 1881" (ar 493 zimejumeem). Tā kā par

musu Baltijas zivim nav izdota lidz sim neveena grāmata ar

zimejumeem, tad teem, kas pec nozimejumeem gribētu eepazitees

ar sejeenes zivju sugām, varētu eeteikt so Benekes grāmatu, kurā

atronas visas Baltijas zivis, neveen peeteekosi aprakstītas, bet ari

gliti nozīmētas. veen par sejeenes zivim atron

Dr. Georga Seidlitza grāmatā: „Fauna Baltica, Die Fische der

Ostseeprovinzeii Russlands, Dorpat, 1877".

Mans nolūks, kā uzraksts jau rada, ir: runāt tikai par

Rigas jurasl i k v m ā atronamam zivim, atstāstot

kadu Rigas pilsētas ģimnāzijas direktora G. Svēdera kga preeks-

nesumu par tām Rigas dabas zinātņu beedribas sapulce 1893. g.

febr. 15. d. Sai preeksnesumā, kas eespeests sis beedribas ziņo-

jumu (Korrespondenzblātter) XXXVI. burtnīcā, Sveders sauc pee

vārda zivis, kādas veen lidz sim izzvejotas, vaj nu leelakā, vaj

mazākā daudzumā, Rigas juraslikumā, pee tam peemetinadams

lūgumu, lai katrs, kam butu kas zināms sai jautājumā, pasneegtu

papildinājumus un pārlabojumus pee si ziņojuma, lai tā par

sejeenes zivim, tā viņu nosaukumeem kā apraksteem, varētu

eevakt, cik eespejams, pilnīgas un drošas ziņas. Tā kā caur

Latvju zvejneekeem un citeem jurmalneekeem so ziņu eevaksanu

stipri varētu veicināt, tad uzzīmēšu Svedera Rigas juraslikumā

zivju sarakstu.

Pec Mobiusa un Heinekes: „Die Fische der Ostsee", Bal-

tijas jura, viņā peemitoso zivju ziņā, eedalas trijās daļās: reetruma

Baltijas jurā, vakaros no meridiāna, kurs eet caur Rigenas salas

austruma galu; deenvidusaustruma Baltijas jurā, kas sneedzas no

minētā meridiāna lidz blakusrinķim, kas zeemeļos aizņem Dago

salu, un zeemeļaustruma Baltijas jurā ar Somijas un Botnijas

juraslikumeem. Lidz sim Baltijas jurā atrasts pavisam 111 dazadu

zivju sugu. No tām nak reetruma Baltijas jurā 97, deenvidus-

austruma — 69 un zeemeļaustruma Baltijas jurā — 54 sugas.

Kamēr reetruma Baltijas jurā pee pastāvīgajām zivim peeder tikai

juras zivis, no kurām 33 sugas eenakusas un eenak no Vācu

:
) Tā avi pec Kavalla, Rujenes apgabalā, Lota vulgaris, kuru Deenvidus

Vidzeme visparim sauc par „vedze.li';
,

dēvējot par ~luci", kamēr Alūksnes

apgabalā par „1 v c k ii".
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juras (die Nordsee), tamer abas pārejās daļās, mazsalaiņā udeņa

deļ, tiklab pee pastāvīgajām, kā ari eenacejām zivim, kuras

pēdējās te, protams, eeronas tikai no upēm, peeder ari daudz

saldūdeņu zivju. Deenvidus austruma Baltijas juras daļā eekrit

ari Rigas juraslikums. Sis zivju ziņā vel pa maz izpetits. No

tām 69 zivju sugām, cik vidējā Baltijas juras daļā sastopams,

uz Rigas juraslikumu nak tik tikko 40 sugu, ari visretākās zivis

Udzskaitot. Ļeelā pulkā se sastopamas tikai sekosās 11 sugas

zivis: renges jeb strimalas, bretliņi, mencas, ates, plekstes, ķisi

jeb salakas, sigas, zusumates, stubji, zusi un zutiņi. Visas citas

sugas mazākā vairumā, vaj pat ļoti reti sastopamas. Visas zivis,
kas Rigas juraslikumā lidz sim uzeetas, ir sadas:

Juras zivis:

1) Ammodvtes tobianus, Sanbanl, stubjis, niglis.

2) Belone vulgaris, !oovntyd)t, vejzivs.

3) Clupea alosa, SHfc, 9)ccrifi[d), laprenge. (Ļoti reti).

4) Clupea harengus, Dft)"eel)ertng, Stromlutg, reņģe, strimala.

5) Clupea sprattus., SBratltng, fflo, bretliņs.

6) Coregonus lavaretus, <Sfio> siga.

7) Cottus quadricornis, 3}teerbdj§, juras vērsis.

8) Cottus scorpius, ©eefiorpion, juras bullis.

9). Cvclopterus lunipus, irump, ©eetjafe, — nav uzdots vel neveens

ists latvisks nosaukums.

10) Gadus morrhua, ©ot'ja), menca, durska.

11) Gasterosteus aculeatus, gem. «SttctjUng, stagaris.

12) Gasterosteus pungitius, fletnfter (SttdjUng, mazais stagaris.

13) Gasterosteus spinachia, (seeftici)liug.

14) Gobius niger, SJketgrunbel, melnais grundulis

15) Nerophis ophidion, āfteernabel, juras adata.

16) Osmerus eperlanus, <Sttnt, ķisis, salaka.

17) Pelēčus cultratus, <Sid)ftng, 3tege, kaza (?).

18) Petromyson marinus, Samprete, — trūkst latv. nosaukuma. Si

zivs ļoti reti atronama.

19) Pleuronectes tiešus, §lunber, Slttte, latv. plekste, lib. leste.

20) Rhombus maximus, ©teinbutte, ate, kambala.

21) Scomber scombrus, 9)iQirele, — ari trūkst latv. nosaukuma,

Reta zivs.

22) Zoarces viviparus, 9latmutter, zusumate.
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Staiguļu zivis:

1) Acipenser scurio, ©tbr, store; narstojas upes.

2) Anguilla vulgaris, 9M, zutis; narstojas jurā.

3) Petromvson fluviatilis, oleunougc, negis, zutiņs; narstojas upes

(jaunee negeni: Ammocoetes branchialis, Ducrber, nurniki).

4) Salmo salar, 2ad)š, lasis; narstojas upes.

5) Salmo trutta, Sadjčforelle, £aindjeti, norums, tirzā, taimiņš, las-

varde, lasvardis (ap Skrundu); narstojas upes.

Upju un ezeru zivis:

1) Ābramis ballerus, ,3ope, spāre.

2) Abramis blicca, šßUcfe, pusbresens, piicis, plitis.

3) Abramis brama, Sracļjfcu, plaudis, brasens.

4) Abramis vimba, īfikmgatte, vimba, sauna, sebris.

5) Albumus lucidus, vike, jugliņs.

6) Acerina cernua, $cmlbars, ķisis, ulis.

7) Cobitis barbatula, ©djmerle, šmerliņš.

8) Cobitis fossilis, ©d)lampetggcr, pikste.

9) Esox lucius, £ed)t, lidaka.

10) Leuciscus idus, SDiinafarpfen, ālants.

11) Leuciscus rutilus, SSfetjet, rauda.

12) Lucioperca sandra, ©cmbart, zandats, sterks.

13) Perca fluviatilis, asaris.

Par visām te uzzimetajām upju un ezeru zivim vajadzigs
vel eevakt tuvākas ziņas, vaj tās atronas Rigas juraslikumā.
Varbūt izradisees, ka ari vel citas saldūdeņu zivis tur dzivo.

No Ammodvtes sugas varētu atrastees ari vel pasuga lan-

ceolatus, kas butu vel japeerada. Ari uz to butu veriba jagreez,

vaj no plekstēm nedzivo vel citas sugas.

Viseeteicamaki svešākas sugas zivis eesutit pašas lidz ar

peezimi, kur un kad tās izzvejotas un kā zvejneeki tās

paradusi saukt.

Tik talu Svedera kgs. Preeks mums no jo leela svara tas,
izzināt un uzziniet zivju latviskos nosaukumus, kā kuru katru

zivi latviski sauc. Dažām tee jau zināmi, bet retām vel ne.

Eesutitee nosaukumi tik tad no svara, kad pašas zivis, kuru

nosaukumi uzzimeti, top siki aprakstītas vaj ari kada no tām

peesutita lidz (vasaras laikā vislabaki spirtā eelikta), ja nav sazi-

nāms zivs Latiņu vaj ari Vācu nosaukums. Ar veenkarsu vardu

peesutisanu veen nekas nav panākts; tads zivju vardu krājums

peem. peesutits ZinibuKommisijai no R. Bērziņa 1877. g. rudeni.
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Tautas dzeesmu pantmers.
No Paberza.

vel pussimts gadu, kamēr kads rakstneeks, „Latveesu

Avizes" par musu tautas attistibu prātodams, spreeda: „Butu

velējams, ka tas prastās tautu dzeesmas, ko tee tik rūkdami no-

duc, jo deenas vairāk mazumā eetu.X: Un likās, ka rakstitaja
velēšanās peepilditos. Jau saka tauta pate no savām dzeesmām

kaunetees un viņu daiļumu likt novārtā. Bet laiki grozijās, un

radās viri, kas spēja tautas dzeesmas apspreest no viņu labās

puses. Tadi tautas dzeesmu ceenitaji atrodami ari pagājušā gadu

simteni, peemeram rakstneeki Herders un Hipels, bet viņu domas

eeguva tikai pee macitās pasaules kadu svaru; Latveetis pats
toreiz sos spreedumus nedz lasija, nedz spēja par viņeem preeca-

tees. Tā tad vel sa gadu simteņa pirmajā puse varēja atgaditees,

ka driksteja klaji nopulgot Latveesu svētumu. Taču tagad sadas

domas nebij vairs vispārīgas. Ja bija vel kads, kas uzdrikstejās

t. dz. pelt, tad jo vairāk bija to, kas viņas cildināja. Beidzamo

starpā minēsim tikai Ulmani, kas itin pareizi spreeda, ka Lat-

veesu tautas dzeesmas vajagot vairāk pazit, lai viņas spētu ap-

spreest. Ap so laiku pamodās ari Latveesu pasu gars „uz jaunu,

jauku dzivi". Kurs tautas dels veen nebija, gudribas smeldams,

aizmirsis savu sirdi izkopt, tas noskārta, kada manta slēpjas

viņās vecajās skaņās, ko tas, bērns būdams, ar matēs krūti

eezidis. No si laika sakās centiga krāšana, parbaudisana, ap-

spreesana. No ta laika ari daudzkārt par t. dz. rakstits, pee

kam slavēts viņu saturs, viņu veselīgais pasaules uzskats, viņu

veeglā ritēšana un diženais valodas krāšņums! Mazāk pārrunāts
ir pantu salikums, lai gan ari te deezgan ko eeverot.

Sekosais raksts nu nodarbosees ar jautājumu: kādas panta
formas atronamas Latveesu tautas dzeesmās

un kad viņas izleetatas. Leekas, ka se pārruna ļoti

vajadziga. Bet, staigādams pa maz mitām tekām, lūdzu maldibas

sini izstrādājumā pārlabot ar laipnību un paceetibu.

I. Episkais pantmērs.
A. Forma.

Visai izglitotai pasaulei ir pazistamas 2 varoņu dzeedes jeb

epi: Odiseja un Biada, kas nes Homēra vardu un ir dzimušas
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senas Greeķu tautas klēpi. Pee so epu daiļākajam ipasibām

peecler viņu ritumi, kuru deve par lieksametru, sesmeru, tapec
ka viņš saveeno eeks sevis sešas rindas nodaļu jeb pedu,

kuras katra dabun veenu balssvaru jeb uzskaņu, greeķiski: arsi.

Katrai no sim pēdām 3 zilbes: veena gara un divas isas. Sa

sastāva pec katru pedu sauc daktili, tas ir: pirkstu. Se kads

daktiliska sesmera paraugs:

12 3 i 5 6

Nenāk grāmata ; tam. Nu sak jau bitees, vaj slima etc.

Elberfelds.

Te redzam, ka tikai otrā un peektajā pedā daktilis patu-

rējis tr i s zilbes; pirmā, trešā un ceturtā veetā daktilis pārvērsts

par s p o n d c j v, t. i. abu veeglo zilbju veetā likta veena smaga;

turpretim beidzamā pedā daktilis it veenkarsi noisinats par

trochaju. Sis nu ir heksametra istais spēks, ka viņa pēdas

var but gan gausākas, gan steidzigakas, gluži kā apdzeedamais

preeksmets prasa. Caur to ari heksametris palika par isto pant-
mēru stāstu dzeesmās.

Tagad uz Latviju pareedami, raudzisimees, vaj ari mums

nav kas lidz i g s dzeesmu vācele. Te nu mums vis-

pirms krit acis, ka rakstneecibā pjazist gandriz veenigi trochaju

pantus ar četrām veenlidzigām rindām. Ja kads raksos peemin

tautas dzeesmu, tad citādas sugas viņa leti nebūs. Tas ari veegli

izskaidrojams, jo sis veenkarsais, daiļais pants mit visvairāk un

visceetaki tautas apziņā un atmiņā, un sini pantmērā varbūtbus

saclzeedatas deviņas desmitdaļas no visām uzrakstītām tautas

dzeesmām. Tā nu veegli ir nacees, ka sis pantmērs sācis izskaust

savus mazākos brāļus. Bet vel nav ari see pagalam zudusi un

sur tur vel atrodam kadu dzeesmiņu, kam savādāks ritums, nekā

parastajam trochaju pantam. No viseem citeem ritumeem ir nu

vel visvairāk izplatits daktiliskais, Viņaiņ ne gluži tādas ipasi-

bas, kā Greeķu brālim, bet ļoti lidzigas. Aplūkosim paris

peemeru:

A. Leel-Eecavā: Smejees, meitiņa

Tev labi peedeen
Pilli tavi zobiņi

Kaņupu sekliņ.

B. Leel-Satiķos Lūdzama, māmiņa,
Laid meitas gulēt:

Seetiņs ritina

Launaga laikā.
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Sis dzeesmiņas rada, kadi medz but Latveesu daktiļi.

Pirmās dzeesmiņas pirmajā rindā (A.) redzam, ka ari musu dak-

tilis drikst parverstees par spondeju. Augšējos peemeros tas

atgadās sešreiz. Pirmā peemera 3. rindā turpretim manam, ka

daktilis tapis cetrzilbigs: „Pilli tavi" dabun veenu veenigu arsi.

Antikajā heksametri tas nav atļauts, bet Latveesu dzeesmās

atrodam visai beezi, ka daktiļa veetā stāv 4 zilbes.

Ciruli, ciruli,
Kad ņemsi seevu?

Pavasari, pavasari,

Paipalas meitu. (T. dz. Ventas krastos 246.)

Te 4-zilbigas pēdas stāv veena blakus otrai; „pavasari, pavasari".

Jaj, manu baliņ,
Zitara zemiti,
Zitara zeltaines

Lukoļtees. (Eecavā.)

Te beidzamajā rindā vārds „lukotees" eeņem 2 daktiļu
veetas. Beidzamais daktilis noisinats par veenu zilbi „tees".

Lidzigs peemers no Satiņeem:

Apjūmu rijiņu
Dālderu jumtu;
Pa to dālderu

Pelnitaj.

Sads noisinajums visvairs atrodams paru rindu beigās (otrā,

ceturtā etc). —

Ja pantiņā visvairāk daktiļu, tad dzeesmiņa eet čakli

uz preeksu, ja daktiļa veetā stājas 4 zilbes, tad rodas sevišķs

žiglums; turpretim spondeji skan svarigi, gausi, un veen-

zilbigee nolauzumi sevišķi specigi nobeidz kadu dzeesmiņas

daļu. Tā tad Latveesu daktilim, ir garumā plesotees, ir isumā

raujotees, daudz plašākas brivibas nekā Greeķu diženajam
pantmēram. Ja veenas pēdas veetā stāv 4 zilbes, tad viņas medz

but veeglas, peemeram: „maza, maza", „pilli tavi", „buku veda",

„dzenis kala", „citi gani" v. t. j. pr. Dažreiz pirmā zilbe pee

tam gara, peem.: „cuka raka kapu". Atgadās ari garums citās

zilbes, bet deezgan reti, un see peemeri gan nebūs preekszimigi.
Tautas auss deezgan labi zinājusi noverot, cik laika leetojamš uz

veenu pedu un dzeedataji sargājas saveenot daudz grūti izrunā-

jamu skaņu veenā virkne. Sini atgadījumā veens akcents, tā

IX. Rakstu krājums. 7
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sakot, nespēja parvaldit visu pedu. Gandriz nezinām, ka lasit

sekosos pantus
Tris jaunas meitiņas
Sed aboļu dārzā. (Eeeavā.)

„Sed aboļu" ir veena peda, bet no visām četrām zilbēm

tik beidzamā veegla! Izradās ari, ka si nebūs dzeesmas pirmatnēja

forma; jo Džūkste, peemeram, ir pazistama sada variante:

Tris meitas sedeja

Ābeļu kalnā etc.

Mākslas dzejā so ritumu peekopjot, nu bus jāsargās no pārak

leela smaguma. Jauks peemers, cik veeglam vajaga but četru

zilbju sakopojumam, ir „Needrisu Vidvudā", peemeram «ads:

pirmajā pavasari Mēnesis veda.

Daktiļu rindas rakstam gan pa 2, gan pa 4 pēdām. „Need-

risu Vidvuds" rakstīts garākajām rindām. Tas te ari veenigais

praktiskais cels, bet ja lukojamees uz rakstību tikai ar mākslas

interesi, tad ja-atzist, ka ari divu pedu rindām pilnigas teesibas,

jo viņas —kā turpmāk redzēsim ■— ir patstavigas.
Galvenais akcents rindā krit ik uz otru pedu, peemeram:

Ņem, baliņ veenu,

Es ņemšu otru;

Lai ta trešā

Māmiņu klausa,

Lai klausa māmiņu,

Lai loka pūriņu

Izrakstidama. (Daukste.)

Tikai beidzamā rindā galvenais akcents paleek pirmajā pedā,

tapec ka abās pēdās veens vārds. Turpmāk jaeevero, ka katras

pēdas akcents negul gluži uz pirmo zilbi veen; ja sekosa zilbe

svar ig a, tad viņa dabu gandriz tik pat stipru uzskaņu kā

pirmā. Esmu, peem., peedalijees rotaļās „Ved, ved, balini,

zirdziņus ganit" un „Nesedi, Spregala, mellajā krēslā". Dažreiz

pee tam dzirdēju Spregalas dzeesmu stingri daktilisku, dažreiz

tā, ka nebij pasakāms, vaj pirmā vaj otrā zilbe svarigaka. Tāpat

pee „Ved, ved, balini", nebij uzskaņa un noskaņa izšķirama.

Cik pats esmu spējis vecās dzeesmas noklausitees, allaž man

stiprinājušās tādas domas, ka savā reizā un sevišķi, ja kads

stāstījuma gabals nobeigts, otra zilbe dabun pat pār-

svaru par pirmo, kā augšējā rindā „izrakstidama". Bet
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lai nu saubisanās butu kada būdama, gramatiskajam akcentam

nedrikstam padomu prasit. Latveesu tautas dzeesmai ir pašai

savs akcents; gan ari antikajos pantmēros gramatiskais akcents

nav svara; bet tur valda zilbju garums: Latveesu un dažu

citu tautu dzeesmas ari tas neizšķir. Zilbes veeta pedā

ir gandriz veenigā izsķireja. Tā tad: ja gribam dzirdēt pilnigu

dzeesmas skaņu, tad nedrikstam Latveesu daktili, tāpat Latveesu

tautas dzeesmu visparim lasit, bet viņš jāskandē jeb

jāskaita. Kas vel nav ar tautas dzeesmu garu apradis, tam

si skaitisana varbūt izliksees kā nozeegums pret gramatiku un

valodu, bet nav tā. Tikai skaitot vaj dzeedot, viņas parādās

tautas vidu. Un kapec lai mes kaunetos skaitit, vaj tad ar anti-

kajeem panteem mes nedarām tā pat!

B. Satur s.

Lidz sim runājot par daktiliskā mera arejo būvi, mes

eepazinamees ar čaumalu, nu vērosim, kads kodols varētu viņā

sleptees, ar citeem vardeem: lūkosim, par ko dzeed daktili.

Ņemsim peemerus: Likām kājām

Eglites nesajs:

Kā kaķis laipoja

Pa jumta virsu;
No jumta krizdams,

Nosita kuili. (Daukste.)

Kūmās eedama

Kažoku vilkos,
Lai manai paditei

Sprogainas aitas. (Eecavā.)

Neraudi, meitiņ',

Pee veca vedama:

Gulēsi bardā,

Kā spilveni. (Daukste.)

Tās ir dziru dzeesmas. Viņām tiri sarunas daba.

Valoda maz paceļas pari par ikdeenejo. Ari trochaji apdzeed
dažreiz lidzigas leetas, kuras tāpat nebūtu peeskaitamas pee

augstākas dzejas, bet trochaji katru reiz ļoti noteikti atšķiras no

parastās valodas prozā. Turpretim daktili, kā augsejee peemeri

rada, it nemanot pareet no veenkarsas ruņas dzejā. Tas viņeem

jo labāki eespejams caur to, ka nav neveena Latveesu vārda,
kurs ne-eekristu (nenoderētu) viņu pēdās. Tiri pec vajadzibas

daktiļa peda vaj izplešas vaj sarūk; bet trochajam nav eespejams

7*
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visādam skanam peesleetees. Tā izskaidrojams, ka mums vel

tik daudz kazu, kristību un citu godu dzeesmu daktiļos. Kazu

dzeesmas bija pa leelakai daļai asi zobgaligas, jo „kazās eedama

bezgode biju", un ista zobgaliba allaž noturas zemās skaņās, tā

tad daktiļa runaslidzigais gajeens bija pats derigakais lidzeklis,

savu sirdi atveeglinat. Kazu daktilis jo leelā merā pelna to

vardu, ar kuru kads E.omeesu dzeesmineeks apzimeja veenu sugu

no saveem dzejas razojumeem: kajneeces dzeja. (Horacija: Musa

pedestris.) Kajneeks ir apdzeedasanās daktilis, tiklab pec formas,

kā pec satura. Nav nu, zināms, viņam, kājām ejot, aizleegts ari

atraki tecēt. Viņš gan nogreezas pa labi un pa kreisi, ja ceļa
malā kas jauks pamanāms, bet ja dzeesmineeka sirds vairāk

aizkustināta no kada celaka preeksmeta un viņa jutas tomēr

izsakās daktiļos, tad ari daktilis top sirsnigaks un straujāks;

viņš neapmetas vairs uz dusu ceļa malā, bet traucas uz mērķi.

Sadām dzeesmām medz but elēģiska skaņa.

Tris jaunas meitiņas

Sed aboļu dārzā.

Ņem, braliti, veenu,

Es ņemšu otru;

Ta trešā maza,

Lai paleek mātei,

Lai paleek mātei,

Lai mati klausa,
Lai dara puru.

—• Labdeen, man' mamiņ',

Vaj dosi meitiņ'? —

— Jaj projām, znotiņ,

Nedošu meitiņ.

Nav stundas laika,

Jaj atpakaļ.
— Labdeen, man' meitiņ,

Tec, atcel vārtus.

Celdama vārtus,
Sak gauži raudat

— Neraudi, meitiņ,
Ta nav tava vaina;

Māmiņas vaina,

Ka tevi nedeva.

Vaj es tev neteicu:

Kam daiļi staigā?
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Ik deenas balts kreklis,

Kurpites kājās,
Rakstitas zeķes. (Eecavā.)

Te jau gluīzi citāda dziviba, nekā kazu dzeesmās? Sekosai

dzeesmiņai vairāk jautrs raksturs:

Puķite, meitiņa,

Pa lauku teka;

Tec, tec, braliti,

Dabūsi rokā,

Dabūsi rokā,

Bus ligaviņa. (Sātiņos.)

Daktilim butu sava eeverojama veeta Latveesu tautas

dzeesmās, ja viņš butu izleetats veenigi pee sadām — pareti

atrodamām — nopeetnakām dzeesmām, kā „Tris

meitas etc.", vaj tikai dziru improvizācijās, kur viņš vaj nu ļoti
maz atšķiras no prozas skaņām, vaj ar valodu padaudz spēlējas.

Bet daktilim ir daudz leelaks uzdevums: viņš ir tas pant-

mērs, kurā stastitas senās Latveesu pasakas,

teikas, varoņu stāsti. Neveens cits pantmērs te nevar

tā noderēt. Trochajs mus leelos stāstījumos nogurdinātu, tapec

ka viņam nav krituma pārmaiņas, turpretim daktiļu pantus varam

salidzinat, cik gribēdami, pavisam reti atgadisees, ka

2 cetrrindu gabali lidzinasees veens otram.

Pee tam ari vardi pasi ļoti veegli tērpjas daktili, tā ka dzeesma

skan ļoti dabigi, brivi. To eeverodams, ari Lautenbachs savu

raženo „Vidvudu" ir tērpis sini rotā. Tur varam redzēt, cik

augligs ir t. dz. daktilis episkos dzeedajumos. Turklāt mums se

nav jādibinās uz teoretiskeem apcerejumeem un mākslas darina-

teem sacerejumeem veen: vel ir tautā atrodamas at-

leekas no vecajeem stastijumeem daktiļu
ritumā. Lerchis-Puškaitis uzaicināja kadu augszemneeku, pa-

sakas stastit, un sis viņam noskaitija pagaru gabalu gandriz ne-

sabojātā pantmērā. Kā likās, varēja but gabals no latviska

zveru-epus. Eesakumu atminos; tas skanēja:

Noķeru zaķiti,
Pārnesu majā;
Pārnesu majā,

Eelaidu klēti v. t. pr.

Velaku noķerajs aizgājis uz mezu, un

prasa tudalit:

Kur tu, puisit, eesi? etc.
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Ari man pašam izdevees, ja ne vairāk, tad paris rindu

dzirdēt, kuras vel no kādas pasakas uzglabājušas.

Zuzo ļ nuno
1),

±. o v
—

v

Ķēniņa ļ delu;

—
U U — —

-L
-

Gads apkārt ļ pamāks | tavs tevs.

(Daukste, Vanagos.)

Beidzama rinda gan nav tada, kādas esam paradusi daktiļu

virknes atrast. Vaj viņa varbūt sagrozīta? Vaj mans spreedums

par episka pantmēra formu nedibināts? Nezinu teikt; pasneedzu,

ko spēdams, lai sakrātos vairāk droša materiāla un varētu

cc 11 cc sisti pareizs spreedums. Domāju, ka vel sur un tur

atradisees kādas ritmiskas atleekas no vecajam pasakām. Tās

butu apzinīgi uzzimejamas, pirms nav par veļu! Nesen esot

Eecavā nomiris virs, kas vel pasakas skaitijis; tagad viņa

dārgās atmiņas aizgājušas lidz ar viņu! Vaj tad citos apgabalos

nav vel tadu vecisu, kas var pasneegt ziņas par senu laiku tautas

mantām? Vaj neveens vairs nevar ziņas sadabūt, kadā pantmērā

taču dzeedataLeelezereesu vairāk deenu garā „Rubeņu dzeesma",

un kads bijis viņas saturs? Meklēsim uzcitigi, krāsim apzinigi.

Varbūt bus puliņeem sekmes un varēsim vel salikt kopā kādus

veselus episkus stastijumus daktiļos. Par sevišķu atbalstu krājot
var noderēt „Needrisu Vidvuds". No „Vidvuda" dažus gabalus

preeksā lasidami, modināsim lidzigas atmiņas ari sirmo māmiņu
un tētiņu galviņās. Latveesu dzeesmu vācele vel nav izsmelta.

Celsim viņas vaku, gan tur, starp citeem clargumeem, redzēsim

ari tautisko stāstāmo formu, daktili — to ritumu, kas, isti episkas
dabas būdams, atslēdz dzeesmām visu pasaules plašumu!

11. Liriskais pantmērs.
A. Forma.

Episkajam jeb daktiliskajam pantam pretim nostadisim

lirisko jeb trochajisko. Trochaju sauc divu zilbju saveenojumu, no

kurām pirmā gara, otrā isa (smaga = veegla). Sis ir tas materiāls,

no kura Latveesu tauta darinājusi pa tukstoseem savus dailes namus.

Visvairs pee tamatrodam dzeesmas ar 4 veenlidzigām rindām,

kuras katra skaita 4 trochaju s. Nav ari retums, ka rindu skaits

i) Lercha pasakās ir kur nebūt veens variants teicamākā formā; tur

iznāk pareizs pants.
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ir sesi. So veena garuma rindās tekošo mēru sauksim par veen-

karso lirisko. Viņam radneeeigus pantmērus pārrunāsim velaku. —

Kalnā kapu skatitees,

Kas ar manu tevu zemi:

Vaj ar leitis, vaj tataris,

Vaj irbite purinaj. (Satipos.)

Ari liriskais pantmērs prasa, lai to skaita.

Redzam, ka beedrotajs „vaj" dabun balssvaru, bet zilbe „ir"

vārdā „irbitev paleek noskaņā. Skaitot vissvarīgāko akcentu

dabun trešais trochajs; peem.:

Grib kaķitis zivu est,

Nedrīkst kaju slapināt;

Grib puisitis seevu ņemt,

Nedrikst meitu bildināt. (Satiķos.)

Caur so galveno arsi visa rinda sadaļas 2 daļās; katra no

sim daļām ir veens dubulttrochajs. Nu jaeevero, ka neveens

vārds nedrikst no veena dubulttrochaja steep-

tees otrā. Rindas vidīi ir peeturama veeta, kaut ari ne tik

speciga un eeverojama kā heksametra cezura. Bet pauze jatura
ari se un veena vārda vidii nedrikst pauze eestatees; peem.:

Bite, bite, ļ tautu meita,

Kājas ava | abulā,

Kājas ava ļ abulā,

Rasā muti ļ mazgājās. (Satipos.)

Ja ņemam peem. sadu vardu salikumu:

Tauteets vizināja mani,

tad tulit nopratisim, ka ta nav tautas dzeesmas skaņa. Kur

vaina? Luk, vārds „vizinaja" neļauj abeem dubulttrochajeem sva-

badi atsķirtees veenam no otra! Tautas dzeesma rodas atkal, ja
vārdus atmainām atpakaļ:

Tauteets mani j vizināja

Lidz Laimiņas ļ namadur.

Si paradisanās atrodama pee ikveenas Latv. tautas dzeesmas

trochaju merā. Rindas divdaļiba mums no leelu leelā svara.

Tikai to apcerot, izskaidrojas daža leeta, ko citādi nevaram saprast.
Mums peemers pee rokas. Kalniņš savā „Rakstneecibas teorijā"

spreez par musu tautas dzeesmu pantmēru 136. lap. p. sadeem

vardeem:
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„Par daktiļeem nosauc tadu ritumu jeb pantmēru, kur

„ikkatrā merā veenam smagambalseenam seko divi veegli balseeni,

„jeb veenai uzskaņai divas noskaņas. Peem.:

—v \j \j \j

Lejiņā upe tek,

Kalniņā eeva zeed

un: Sper, Perkon avotā

Lidz pašam dibenam!

„Tautas dzeesmās uzejam ari pantiņus, kuros trochaji un

„daktiļi mainas. Peem.:

— \j \j —\j — y

Lec, saulit, pate agri,

Nedod meitas Ausekļam

—. \j \j _VJ yj

un: Dzivo čakli, ligaviņ,

Paskatees skudrite".

Tā domā Kalniņš. Pateesibā turpretim augsam minētajos

peemeros nav no tautas dzeesmu daktiļa ne vests. Trochaji
un tikai trochaji ir so rindu elements! Visveeglaki varam maldibu

šoreiz eeskatit, ja vardeem peeveenojam meldiju. Un redzi:

katru no seem peemereem varam dzeedat pec

Ko, kundziņi, ļ tu domāji,

vaj: Kur tu skreesi, ļ vanadziņi,

vaj: Migla, migla, | rasa, rasa,

un pec visām citām skaitā neapzināmām meldijām, kurās dzeed

tautas dzeesmas veenkarso lirisko pantmēru. Pavisam ne-eespejams
butu sads mēģinājums, ja pec peeminetajām meldijām dzeedatu

isti daktiliskas dzeesmas:

Noplisa teva

Vecs kaizociņis;

Meezisus, rudzisus

Klēti nesot. (Satipos.)

vaj: Furmani, furmani,

Kur liki tauri?

Ja nav taures,

Ņem buļļa ragu! (Sturumuizā.)
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Kā nu te maldiba izcelusees? Nav eeverota rindas divdaļiba.
Lai peeturamā veeta taptu jo dzirdama un stipra, tālab d a v

reiz atlaiž dubulttrochaja gala zilbi.

Kumeļā ļ sēdēdams,

Meitu godu ļ nolūkoju.
Ko nu sacisim: vaj „kumeļā sēdēdams" ir daktili? Ne,

tiri trochaji, kas skaitot peerada savu trochajisko dabu caur to,

ka otra un ceturta arsis dabun leelu stiprumu,

un dzeedot papildina nolaistas zilbes veetu ar

„i" vaj citu skaņu. Skaitisim ar labu apziņu:

—.V — — —

Lejiņā upe tek,

—\J U 1- KJ V

nevis: Lejiņā upe tek,

un dzeedasim ar vel labāku:

Lejiņāi upe teki, vaj: upe teka.

Jau pee episkā pantmēra redzējām, kā daktilis savā

reizā noisinams lidz veenai zilbei, jo mazāk tapec brinesimees,

ja tas atgadās pee troehaja. Ļoti beezi atradisim triszilbigus

vardu sakopojumus, kuros nav vis 1 daktilis, bet kuros slēpjas

2 trochaji. Tos atrodam, ja jautajam, vaj uz sim trim zilbēm

krit veens akcents vaj divi. Ja no dubulttrochaja gala zilbe atlaista,

tad beidzamā arsis top jo nomanāma, peem.:

Man pazuda mamulite

Miglainā ritiņā.

Te zilbes „ņā" ir daudz svarīgākas, nekā „zu" vaj „li".
Katru reiz ja-atkrit ir ceturtai zilbei otras un ceturtās rindas

beigās, ja dzeesmu dze c d. Ja pee tam rindu atkārto, tad

zilbes nolaišana jaeevero tik otru reiz. Ta zilbe, kas eeņem

dubulttrochaja beidzamo veetu ir — isa. Peemeri ar garām
zilbēm ir ļoti reti un skan peedauzigi, tā ka jadoma, se teksts

sabojāts.
Es eesaku mazs puisitis

Tumsā nakti ceļu eet. (Aron. taut. dz.)

vaj: Neveens mani tā nemil,
Kā man mile tautiņas. (Bielenst,. 1206.)

Tapec nepareizi dara tee dzeesmineeki, kas megina dzeedat

senajās liriskās skaņās un pee tam otrā vaj ceturtā troehaja veetā

uzdrošinās likt spondeju; peem.:

Pee Pamavas ozoliņeem.
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Bet vel leelaks grēks ceļas caur paviršību uz otru pusi.

Dažs ir nomanījis, ka pusrinda var pastāvēt no tr i m zilbēm un

ņemees tam pakaļ darit. Pee tam radusees sadi pantiņi:

Cauru deenu, cauru nakti

Tvaika kumeļš tecēja.

„Teceja" nu šoreiz nav nekas cits, kā daktilis. Proti, zilbe

„ja" ir veegla un pee viņas nav nekāds papildinājums peeleekams.

Tada nekad nevar aizņemt vesela troehaja veetu, bet peesleenas

pee preeksejas pēdas, to par daktili parverzdama. Kādas zilbes

nu spej nostatees par patstavigu trochaju otrā vaj ceturtā veetā?

Pirmā kārtā: visas kontrhetas jeb savilktas zilbes:

a) lokativa galotnes,

b) noteiktās adjektiva galotnes,

c) savilktās laika vārda galotnes,

d) dativa galotnes etc, peem.:

a) es tauteesa rociņā. (Satiķos.)

b) diženās, raženās. (Eecavā.)

c) man ar manu jārunā. (Džūkste.)

d) nedod mani Vilitim. (Satiķos.)

Otrā kārtā zilbes, kas beidzas ar vairāk lidzskaņeem jeb
kur kads agrāks passkanis izzudis, peem.:

Ejat, ļaudis, meklējat,

Man pazuda kumeliņš. (Mežotne.)

Sinis reizās trochajs dabigi papildinās, vel kadu skaņu klat

peeņemdams. Pa leelakai daļai si papildu skaņa ir, „i", ja ari

zudis butu cits kads vokāls, peem.:

Diženās = diženajās,

bet dzeed: Dizenasi, razenasi.

Tā tad liriskā pantmēra dabu aplūkojusi, gana nomanām,

cik ļoti viņš aprobežots vārdus izleetojot. Peeczilbigs vārds

nekad nav eespejams caur rindas divdaļibu, un no cetrzilbigeem

nav leetojamas dažas formas 1 ). Dzeesmas ārējais košums

pastāv viņas veeglumā. Rakstāms ari sis pants labāk isajām

četru pedu rindām, nekā garākajām, kas apņem 8 pēdas. At-

kāpšanās no sa likuma butu veetā tik tad, ja to prasa praktiskas

vajadzibas.

J ) Nav ari eespejams izleetot dativa vaj lokativa formas, ja sagadās kopā
2 zilb. zubstantivs un adjektivs ,Jauni pui§i, bereem zirgeem" ir nepareizi, isti

skan: „beri zirgi". Berzumuizā.
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B. Satur s.

Trochaju apzimigā ipasiba ir: noteikta atšķiršanas

no parastas valodas. Viņeem trūkst ta kupluma, kurs

daktilim palidz visu pasauli dzeesmas tēlot, katru skaņu pakaļ

darit, toteesu viņi sirdis uzvar caur savu daiļo veenkarsību.

Taisni sini veenkarsibā eemit ceeniba, kas paceļas pari par zemes

pisļeem. To noskārta pate tauta un uzskatīja savas liriskas

dzeesmas ka veenigas dzeesmas, vārda šaurākā nozime. Tur

viņa meklēja atspirgšanu, kā istā daiļuma avotā. Tapec mums

uzglabajees lirisko dzeesmu tukstoseem un atkal tukstoseem.

Viņas apkampj visu cilvēka muzu ar viseem preekeem, visām

ceesanām. Bet allaž viņas paglabā savu ceenigo raksturu, pat

tad, kad viņas kavējas pee smejamām, vaj ne-eeverojamām

leetām. Uz lirisko dzeesmu saturu lukodamees, varetum viņas
eedalit isti liriskās, apceres dzeesmās un romances.

Isti liriskā dzeesmā peekrit pārsvars jutām. Se izsakās

visvairs milestiba, ilgošanās, žēlabas; se dzirdam slavu daudzinām,
diženumu cildinām. Se kadi peemeri:

Meža slava.

(Eecavā.)

Nac mežos lauceneece,

Mežos laba dzivosana:

Kad saulite, tad pakrēslis,
Kad vejiņs, tad aizvēja;

Dzeedaj' veena mezeneece,

Visi mezi atskanej';

Dzeedaj' veena lauceneece,

Neskan lauka ozoliņ.

Satiķos pazistams sads pantiņš:

Nac kalnā lejas meita,

Kalnā laba dzivosana:

Kalnā treji vara vārti.

Pasi veras neveramil ).

Vaj nav ceļa, varena valoda! Bet cik sirsnigi gan neskan

sada milestibas dzeesma:

Ciruliti, mazputniņi,

Tu zināji, es zināju,

Tu zināji, es zināju,
Kur aug mana ligaviņ'.

J) Laikam:
„

Veras pa§i neverami-
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Aiz leiseem, aiz pruseem,

Tai mazā sētiņā.

Ciruliti, mazputniņi.
Aiznes manus miļus vārdus,
Aiznes manus miļus vārdus,

Savos spārnu galiņos. (Eecavā.)

Ja sparniņi tev nogura,

Nolec juras likumā. (Ventas krast. 36; 5, 6.)

Pee apceres dzeesmām peeder daža gudra maciba, dažs

attapigs zobojums.
Es pametu berzu riksti

Pa meitiņu kājiņām.

Veena naca, pari kapa,

Otra apkārt aptecej' 1);
Trešā naca, ta pacēla,
Ta bus mana ligaviņa.
Kura apkārt aptecēja1),

To velesu bralitim;

Kura naca, pari kapa,

Ne svešam nevelēšu. (Satiķos.)

Turpat: Ej, māsiņa, tautiņāsi,

Dzivo gudri, aizgājusi;
Ja tautām salmu jumti,

Necel augstu uguntiņu.

Sātiņos zobojas:

Kalējs kala, smēde dedza,

Melna vārna ogles dzēsa;
Ta nebija melna vārna,

Ta kalēja ligaviņ'.
Džūkste un Eecavā:

Citas meitas puru dara,

Es gulēju aizkrāsne;

Citām jāja preceneeki,
Es papreeksu grozijos.

„Ņemeet mani, ceema puisi,

Es bij darba cilvēciņš,:

Pa trim gadeem veenu zeķi
Kā ligot noligoj'".

1) §is rindas, kā redzams, ne-eevero cezuru.
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Ari garāku stāstījumu trochajos netrūkst, kaut gan, ka jau

teikts, sim pantmēram jākustas stipri veenmuļi. Pantmērs izleetots

tad, ja stāstam nav objektiva daba; trochaji nemaz nespētu

peeteekosi tēlot notikumu pec pateesibas, realibas, bet gan viņi

peeteekosi, ja drikst no notikuma zubjektivi izvelēt veenu otru

paradisanos un to no veenkarsas istenibas virzit dzejas augstumos.

Se allaž viss svars greezas uz veenu leetu, kamēr episkajā merā

varam eepazitees ar notikumeem, kuri veens otru pilnigi ne-

apeno, bet dažreiz pat veens stāv blakus otram. Trochajos sa-

liktos stāstījumus, kas dažreiz vairāk, dažreiz mazāk tuvojas

epum, bet kurus vel pārvalda liriskais elements, sauksim par

romancēm.

Romanču mums deezgan daudz. Lai palūkojamees tik

„tautas dzeesmas no Ventas krasta": kadi brangi dzeesmu dari-

nājumi! Bet senāk bus bijis ir so romanču vairāk. Katrs bērns

pazis „Mes deviņi bāleliņi", bet neveens nav vel viņu uzrakstijis

piln i g v. Ir viņa ganari tagad dizana, krasņa, bet senāk viņa ne-

esot pusceleena bijusi izdzeedama. Tagadējais garums pret to

pazūd! Vaj nebūtu eespejams vel tagad sadabūt pirmatnējo

dzeedajumu?

Sekosās rindas pasneegsu divas sirmas romances iz dzeesmu

bagātas Eecavas

Man pazuda mamulite,

Miglainā ritiņā.

Izlociju divas birzes,
Mamuliti neatradu;

Trešajā birstiņā,

Kur sudraba upe tek,

Divas baltas velējās.
Veena mana mate bija,
Otra mana miļa Laim'.

Mamiņ saka: ej projām!

Laimiņ saka: nac surpam!

Man eedeva miļa Laima

Sarkanzida nezdaudziņ'.

Ta sacija eedodama:

Se, baraine, apseenees!

Mazgā rita rasiņā,

Kar sudraba bērziņā.

Tur sajāja deeva deli,

Ikritiņus mazgatees,
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Ikritiņus slaucitees.

Jau tee saka cits uz citu:

Ko barainei velesam? 1)

Veens, dosam govis, versus,

Otris, bērus kumeliņus;

Trešajam nav ko dot,

Tas dos labu arajiņu.

— Sķiratees, krūmi, mezi,

Nu ved tautas barainit.

Pulkeem dzinu govis, versus.

Pulkeem bērus kumeliņus

No pakaļas puriņs naca,

Ar deviņi bāleliņi.

Nākamā dzeesma ir jau ļoti episka:

Ko, kundziņi, tu domāji,

Uz needriņas uzmetees?

Kā bij man nedomāt:

Jauni veen a karavir'.

Ni tee spēja bruņu nest,

Ni tērauda zobentiņ:

Mate viņa bruņas nesa,

Tevs zobenu vedinaj'.
— Jaunākais bāleliņ,

Patur manu kumeliņu,

Patur manu kumeliņu,

Lai rociņas atpūšas,
Lai es varu parunāt

Ar to meitu mamuļit'.
Tad deliņs tā sacija:

Cep māmiņa auzu maizi;

Ta man bija gausa est,

Veegla nest mugurā.

Tad māmiņa tā sacija:

Kad, dēliņ, tu pārnāksi?

Tad, māmiņa, es pārnākšu,

Kad cels olas uz udeņa,
Kad cels olas uz udeņa,

Kad grims spalva dibenā.

*) „Ko barainei" nav cezura, bet §i ir veenigā veeta pa visu brango

romanci. Varbūt §c butu jālasa: „Ko dosam bārenei". Tas ļoti labi peesleenas

pee nako§ā teksta.
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111.

A. Liriskā pantmēra pasugas.

Lidz sim eepazinamees ar lirisko un episko pantmēru viņu

visleelakajā veenkarsibā. Liriskais pants mums paradijās kā

veenkarsa, bet daiļa maja, kuras seenas veenlidzigi darinātas no

trochaju skaņām. Sadi dailes nami mums visvairāk pazistami.
Bet no sa pasa materiāla, troehaja, ir celti ari mākslīgāki darinā-

jumi. Nama seenas ir dazada platuma un diženuma, un tomēr

beigās viņas saveenojas veenā samerigā darbā. Peemers lai to

parada:

Liriskais I. Ni es gribu, ni es eesu,

Ni es eesu šoruden:

Ni man cimdu, ni man zeķu,
Ni puriņis kaldināts. (Eecavā.)

Liriskais 11. Leela rasa, basas kājas,

Sala manas kājas:

Ņem, puisiti, zida drānu,

Satin manas kājas. (Eecavā.)

Liriskais 111. Cik tu viņu brauksi,

Mani peeminesi;

Cik tu viņam esti dosi,

Gauži noraudasi. (Džūkste.)

Liriskais IV. Aiz teem kalneem, aiz tām lejām,

Tur sarkanas ogas aug;

Daiļas, daiļas tās meitiņas,

Kas tās ogas lasa.

Esam pārsteigti, redzot, ar cik veenkarseem lidzekļeem pa-

nākta tik skaista dazadiba! Proti, visos 4 peemeros ir trochajs

veenigais materiāls. Trochaji saistās. Ceļas rindas. Sis rindas

ir divējāda garuma. Veenarinda apkampj 4 trochajus, otra 3.

Rindas stājas sakarā. Ja saveenojas garākās veen, tad izceļas
pazistamais pants, kuru apzimejām ar lirisko I. Viņa ipasibas

jau plaši pārrunātas. Reizām mainas ik garāka, ik isaka rinda.

Sauksim so pantu: liriskais 11. Atgadās, ka tik trešajai rindai

4 pēdas, bet citas eet trispedu trochajos; tas bus liriskais lIL

Beidzot redzam, ka pants, kas trijās rindās eeņem ikpa4trochajeem,
beigās noskan triju pedu rindā; liksim viņam vārdā: liriskais IV.

Visparigajās ipasibās see panti neko neatšķiras no pārrunātā

panta: liriskā I. Ari pee citām sistēmām 4 trochaju rinda ir

divdaļiga un galvenā arsis krit uz otru pusi. Trispedu
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rinda turpretim cezuru ne-eevero, bet gan ari te rindas

beigas parādās pēdas noisinajumi 1 ).

Te nevar ļ smukas meitas,

Ilgi padzivot.

Liriska 11. jaukums pastāv jaukajā rindu maiņa: ik veena

rinda peeaug, ik otra nokrit2). Raksturs elēģisks. Sa rituma tau-

tas dzeesmas tagad ļoti izzudušas un atlikušas ir vairāk vaj mazāk

maitātas no jaunu laiku garšas. Vāksim sis atleekas kopa, lai

varetum, variantes salīdzinādami, sastadit veselus tekstus. Tur-

klāt veenu un otru uzrakstijumu māmiņām preeksā skaitot, viņas

atceresees ari citus ar lidzigu ritumu. Se divi peemeri:

Pee krūmiņa, pee meziņa,

Odu gan bij daudz, (laikam ogu)
Smuku meitu vel daudzak

Te nevar smukas meitas

Ilgi padzivot,

Bridi, bridi padzivot,

Nakti pārgulēt.

Uz pusdeenas, uz pusnakti,

Atskreen kā balodis,

Ne leelakis, ne mazakis,

Tiri kā balodis.

Sit pee duru, sauc pee loga:

Meiciņ, eelaid eeksā!

Meiciņ dūris neatdara,

Atdar gala logu.

Meelodama gastidama,

Puisit' aizkavej.

Puisits, projām steigdamees,

Cepuri pacēla;

Cepuriti paceldams,

Speegeli saplēsa.

1 ) Par noisinajumeem rnnadami, zināms, nedrīkstam raudzitees uz

dialekteem. Dundzineeki aplauz visas galotnes. Liriskais I. vipeem, pee-

meram, tads: Dzeed', dzeed', gan' meit',

Ver§' tav' pur' ved';

Vērs,' tav' pur' ved'

Pa kalniņ' tauredam'. (Biel. 414.)
2
) No tam redzam, ka rinda, kas pastāv no 4 trochajeem, ir patstaviga.

Kur paliktu pantmērs, ja pee liriskā 11., 111., IV. raudzitum rindas mērot ar

8 pedam?!
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No ta trokšņa ribesanas

Mate pamodās.

Mate sak kā traka greestees,

Meita apskaitās.

—■ Projām eesu, nedzivosu,

Mate ne-eeredz!

— Ej projām, ej projām;

Atdod labas deenas.

Ja tu deenas neatdosi,

Ilgi nedzivosi! - - (Eecavā.)

Te atrodam ļoti daudz veetu, uz kuru valodu atduramees.

Varbūt, ka caur variantem atrodam istos vārdus. —

Lestene reiz dzirdēju sadu dzeesmu:

Smuks puisitis sez aiz galda,
Zeed kā puķ' un roze;

Eenak veena smuka meitiņ:

Kad tu butu mana!

Es jau tevi nerēķinu,

Tevi dzerajiņu:

Tu nodzēri veenu nakti

Simtu dukatiņu!
— Lai dzer simtu, lai pusotra
Kad tik butu mana!

— Es jau tevi nerēķinu,

Tevi dzerajiņu:
Tev galviņa nesukāta

Deviņas nedēļas!
Kas tev kait gar manu galvu?

Luko sev atraikni!

— Atraiknem ir visas vaļas
Kunga pavēlētas.

Vel sur tur dzirdēsim pantiņus ar lidzigu salikumu, dažreiz

vel pilnigakus nekā sos. Bet es raugu sini apcerējumā celt tik

tādus peemerus gaismā, kas atrodami mana pasa rokrakstos.

Sevišķu preeku jutām liriskajām 111. tuvodamees.

Kada sameriba, kads skaņu daiļums! Tās ir pašas dabas skaņas!
Tiri kā strauti leetus laikā ruc un duc no divām pusēm nākdami;

vel nezinām, kurp viņi greezisees; te viņi sadodas veenā dižā

straume, tek putodamees mums garam un nokrit tad lejā, sēras

sirdi modinādami.

8IX. Raksiu krājums.
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Kazakam nav teva 1),

Kazakam nav matēs,

Kazakam nav miļa drauga,

Kas galviņu glauda!

Tas nav saturs veen, kas mus se aizkustina. Burvigais,

briniskais skaņu daiļums te valdzina musu prātus! — Pirmās

divas rindas tek veena otrai blakus; augstākais punkts visa

panta ir trešās rindas treša arzis. No tureenes dzeesma krit,

un ceturta rinda skaņas noslēdz un aizvada. Vaj māksla nespetum

peekopt so ritumu? Mes jau kultivējam pat antikus mērus.

Ari sis sugas peemerus nevaram vairs leti atrast viņu pir-

matnēja daiļuma. Gandriz katrā dzeesmā, katrā pantā atradisim

jaunāku laiku zimes. Sevišķi daudz ir rimetu veetu. Brangu

peemeru atrodam Rakstu Nodaļas izdevumā: „Aiz teem augsteem

kalneem" v. t. j. pr. Te dzeesma vel isti latviska, bet pirmatnējs
nav ari sis teksts. Ļoti nepareizi uzrakstita sis dzeesmas variante

„Tautas dzeesmās no Ventas krasteem" 28. Izradās, ka dzeesmas

teicējs paturējis tik skaņas savā galvā un nevis vārdus

un viņu nozi m i. Salīdzināšanas deļ peesprauzu pee sis pašas

dzeesmas varianti no Džūkstes: 2)

Apkārt kalnu gāju,

Kalna galā stāju,

Redzu savu miļu draugu

Gauži raudajam.
Ko tu, sirsniņ, raudi,

Kam tā bedajees?

Balināmi karā eeti,

Karā nepalikti

Iznāk veena skatās,
Iznāk otra skatās,
Iznāk trešā ligaviņa,

Gauži raudādama.

Kam tu, sirsniņ, raudi,

Kam tā bedajees?

Kop tu manu kumeliņu,

Kamēr es pārnākšu.

V) „Kazakamnnav,vv

,
trūkst cezuras; saka gan ari: ~Nav kazakam",

bet caur to leeta netop labāka, jo dativa galotne bez §aubām uzskatama par garu.

2
) Citi varianti: Dzeesmu Rota, Muzik. Koni. Krājuma 1.1., Becenbergera

~Dialektstudijas". Bez tam man rokrakstā no Dundagas.
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Cik tu viņu brauksi,

Mani peeminesi;

Cik tu viņam esti dosi,

Gauži noraudasi.

Pats pirmais pants jau leeoina, ka dzeesma nav pirmveida

uzglabajusees; jo eeveesusees rime: „gaju, stāju".

Se vel cits peemers, jautrākas dabas, bet kuram valodas

kritums ir tad peesķir seru nokrāsu:

Dzeru, dzeru, dzeru

Visu cauru deenu;

Dzerdams labi apdomāju,

Kur gulesu nakti v. t. j. pr.

Nu aplūkosim lirisko IV. Par minēto peemeru esmu saņē-

mis sada sakarā:

1 Aiz teem kalneem, aiz tām lejām,
2 Tur sarkanas ogas aug;

3 Daiļas, daiļas tās meitiņas,

4 Kas tās ogas lasa.

5 Atjāj divi kungu deli,

6 Mauc sudraba gredzentiņus

7 — Nost, vaceesi, lupatiņas,

8 Lai es savas ogas lasu,

9 Lai es savas ogas lasu,

10 Klausu tev' un mati;
11 Klausidama tev un mati,

12 Gaidu savas vertes!

Ja §os pantus tā lasām, kā viņi rakstiti, tad nav viņu

starpā nekādas saskaņas formas ziņā. Katram pantam savs

ritums! Kuru lai uzskatam par isto, agrāko ? Domāju, ka drīkstam

pakavetees pee pirmā panta formas. Pec labas skaņas spreezot,

mums nav eemesla sadu formu atzit par netautisku. Se tik ir

veenigais jautājums: vaj tads pantiņš nav radees nevilsi

caur kada cita pantmēra sagrozisanu? Skolotājs R. Bērziņš

dabūjis no Eecavas sadu pat pantu, ar mazu atsķiribu vār-

dos. Viņam taļakee panti kust liriskajā I. Saturs taļaku savā-

dāks nekā tai dzeesmiņā, kas mums tagad preeksā. No tam

nomanām, ka pirmā pantiņa forma it nevilša nav. Tagad

jadoma, ka varētu tautas dzeesmās atrastees ari sads ritums.

Tacu apgalvot to neņemos. Ja pee augšējas dzeesmas drikstam

kaut ko grozit, tad jo veegli dabutum lirisko IV. otrā pantiņā;
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proti: 8. rindā jāizlaiž vārds „savas", kas sakaram nebūt ne-

kaitētu. Vairāk ja-apdomajas ir, kad 10. rindā eesprauzam par

otru trochaju „savu". Tad rinda butu lasāma: klausu savu tev

un mati. — Drošs te šimbrīžam nekas nav noteicams. Bet

eeverojums, ka dzeesmas, kas ir so pasu domu variantes, šaubas

starp lirisko I. un lirisko 11., vaj tas neceļ domas, ka so

abu pantmēru starpā senāk pastāvējis kads tagad aizmirsts

vidus cels?

Lidz sim redzējām Latveesu episkā mera kuplumu un liriskā

mēra dazadibu. Episko meru salidzinajām ar heksametri; lirisko

varam peelidzinat antīkajām Asklepeja sistēmām L, 11. un 111.

Tagad jautajam, vaj tee nu musu veenigee ritumi? Tulit jā-

atbild, ka ritumu ar veeglu eeskaņu mums trūkst. Ja nu

vel runājam par
citām rituma sugām, tad sis varbūt veenigi

vaj nu spondeji vaj salikti pantmēri.

Vaj mums ir patstavigs spondejs? Episkajā pantmērā daudz-

reiz atrodam spondeju, bet tur viņš bija daktiļa veetneeks. Seko-

sais peemers no Eecavas leekas leecinam viņa patstavibu:

Vecs, vecs viriņs

Laukā ara,

Tarbu kara

Berza zarā.

Ta tarbiņa

Labtarbiņa,

Tai tarbiņā

Pirag' eeksā;
Tee piragi

Labpiragi,

Tee piragi

Senem cepti,
Baravikas

Virsu liktas.

Kādām pēdām sis rindas mērojamas? Dažas veetas varētu

but trochaji,peem.:

„
Tarbu kara

„Berza .... „zarā" butu jau atkal par smagu preeks tro-

ehaja. Raudzīsim ik divas zilbes uzskatit par spondeju. Parasto

noisinajumu daktiļu un trochaju otrā pedā pazidami, nevaretum

brinetees, ka ari spondeji rindas galā veeglaki, trochajam lidzigi:

„cepti", „liktas", „piragi" v. t. j. pr. Bet vislabāk nomanām
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se spondejus, ja neaizmirstam, ka galvenā arzis peesķirta otrai

pēdai:

Vecs, vecs viriņs.

Laukā ara.

Ja musu preeksā butu pa dubulttrochajeem rak-

stītas rindas, tad dzeesmiņa butu tā skaitāma:

Vecs, vecs viriņs, laukā ara,

Tarbu kara v. t. j. pr.

Veegli sajūtams, cik nedabigs se butu tads ritums! Ari tas

der mums par apleecibu spondejeem par labu, ka katras pēdas

veetā varam eelikt daktili, pat cetrizilbigo, un dzeesmas takts

paliks, kas bijusi. Lai butu atļauts se tads pārgrozījums:

Mazu, mazu lauciņu

Viriņs, ara v. t. j. pr.

Ir nu gan eespejams, ka ari trochajam peesprauz trešo zilbi,

bet tai vajaga but tik veeglai, ka viņa takti nemaz neskaita

lidz. Turklāt sadi peemeri ir patvarigi dzejas sagrozījumi.

Te turpretim: Vaj „Mazu, mazu" neskaitīs lidz, ja 4 zilbes bus

liktas troehaja veetā, kam tikai pavisam ir veena gara un

veena isa zilbe! Taktij vajadzētu tulit mainitees, ja eeks

„vecs, vecs" neslēptos spodejs, kas prot valdit ari sava brāļa

daktiļa svārkus!

Tādus pat spondejus esmu, bērns būdams, dzeedajis Džūkste,

stabulites maukdams:

Vilkam kauliņš,

Man ta adiņ(a),

Atlec, mana

Stabulit!

Un katru reiz pee otras orzis stabulite dabūja stiprāku

treeceenu, nekā pee pirmās.

Tadā pat ritumā skaita ari mazee Dundagas stabulneeki:

Til, til, kociņ,

Atlec, adiņ!

Vilkam kauli(ņ)s,

Man tas adi(ņ)s.

Ceru, ka see peemeri peeradis spondeja patstāvību. Tā tad

ne katrā veetā mums bus spondejs ja-uzskata par savilktu dak-

tili. Varēsim turetees domās, ka nav vis nevils atgadījums,



118

ja mainas tiras spondeju un tiras daktiļu rindas.

Tauta leekas ar drošu apziņu sķirusi abus elementus. Se

peemeri:

T. dz. Ventas krastos 19:

Kur eesi, puisiti,

Kur par gulēsi ?

Kur sadu naksniņu

Pavadisi?

Vaj jemsi atraiti,

Vaj milesi?

Vaj dosi maiziti

Atraites berneem?

Nejemsu atraiti,

Nemilesu,

Nedošu maiziti

Atraites berneem!

Atraites gultiņa

Sen peegu leta,
Ir miļi vārdiņi

Sen iz r v nati.

Vaj ņemsi meitiņu,

Vaj milesi?

Vaj meitas vaiņagu

Paglabāsi?

Ir jemsu meitiņu,
Ir milesu,

Ir meitas vaiņagu

Paglabāšu.

Eecavā

Ni jemsu atraiti,
Ni milesu;

Ni dosu maiziti

Atraiknes berneem.

Atraiknes gultiņa

Izgulēta

Un miļee vardi

Izrunāti.

Vaj ņemsi, puisiti,

Meitenīti?

Vaj viņas vaiņagu

Paglabāsi ?

Es ņemšu meitiņu

Un milesu

Un viņas vaiņagu

Paglabāšu.
— Aizdedz man, māmiņa,

Tris svecites,

Ka meitas vaiņagu

Noskatiti:

Vaj bija dižena,

Vaj bagāta;

Vaj skaistas draniņas

Mugurai.

Abi uzzīmējumi 24 rindas gari. Eeverojams ir, ka viņu

paru rindas spondejiskas: pirmajā peemerā gan 5 veetās spon-

dejs paplasinajees par daktili; bet otrā tas atgādina tikai veenā

no visām 12 rindām! Pirmajā dzeesmā varbūt zilbei „sen" nav

paleekamas teesibas 16. un 18. rindā, gluži kā otrā dzeesmā sa
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mazā vārdiņa nav; dzeedajuma eespaidu viņš tikai mazina. Butu

jadoma tikai par „atraites" un „atraiknes" un „kur pargulesi?"

Ja nu ari atzistam, ka trūkst citāda izskaidrojuma un „atraites"

ja-uzskata par daktili, tāpat „kur pargulesi?" tacu tee tad ir

veenigee atgadījumi sai dzeesma un parurindu spondejiskais rak-

sturs stāv vel arveenu pilnigi apzināta pretstata pret nepāru

rindām, kuras it visas izskan skaidros daktiļos. Ja veena rinda

ari skan:

Un miļee vardi,

tūdaļ varam caur preti likto varianti viņu pārlabot:

Un miļi vārdiņi

Izrunāti. l )

Nu mums vel ja-apcer, kadu starpību atrodam starp spon-

deju un trochaju. Ir atgadījumi, kur spondeja veetā stāv zilbes,

ko citādi izrunājam isi; peemers tepat: „
izgulēta, izrunāti".

Vaj troehaja peda nav gluži tada pat? Ja, „izguleta" varētu

tikpat labi but eeveetots liriskā pantmērā, kā „pastarite", vaj

„
dvēselīte".

Pastarite aiztecēja etc.

Meitiņ, rozu dveselite etc.

Vaj nu Latveesa auss neizšķir so pedu savadibas? Izšķir

gan, un proti:

1) pa leelakai daļai spondeja veetu eeņem 2 jau no dabas

garas zilbes, ipasi 2 patstavigi vardi.

2) pirmā zilbe, ja viņa ari butu no dabas isa, top gara

caur arzi; tas zimejas ari uz trochaju.

3) otra zilbe, ja viņa ari butu no dabas isa, top

pagarināta caur pauzi, kas katru reiz stājas starp

divām spondeju vaj daktiļu pēdām. Saprotams, ka pauze var

pagarināt tik tad, jāvārds steepjas 2 pēdās. Dubult-

trochaj a vidu pauze ne-eestajas.

Peemers:

Viru, viru putriņu,
Tris milti katlā.

Nedošu kalpam,

Ne kalpa bērnam;

1 Atnāks 2 vecais

*) Bet ja rindas ar divām daktiļu pēdām stāv atteecibā pret kadu citu

ritumu, tad viņas varam uzlūkot par patstāvīgam*.
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Trijzaru zobeem;
Tam dosu putriņu

3 Pasmeķet. (Džūkste.)

Ja sakām:

Mate mani solijuse etc.

tad gan „solijuse" varētu savā reizā but divu pedu spondejs, jo

pauze pagarinātu zilbi „li". Turpretim „mate mani" varētu but

tikai: vaj cetrzilbju dakt i 1 s, vaj veens dubulttrochajs,
bet spondejus te nevar izdabūt, jo zilbi „te" nevar pauze

pagarināt. Negribu leegt, ka „Tarbu kara

Berza zarā"

leekas runājam pret manu uzskatu. Bet cik jel ir tadu pee-

meru? Un vaj si veeta nevarētu but korrumpeta?
Pee salikteem pantmereem kavejotees, uzzimesu divas dzee-

smas, kuras leekas saskandinātas sevišķos pantmēros. Sabojātas

viņas abas un viņu ritums paleek tagad problemātisks, bet var-

būt reiz izdodas sadabūt viņu isto tekstu.

Kad es ļ jāju ļ pa leelo ļ lauku,

Zirdziņš ļ eezveedzās;

Es ne pee | varteemļ nepeeļjaju,

Vārtiņi ļ atveļrās.
Labrit, ļ labvakar | meitiņu ļ mamiņ,

Kur tavas ļ dzeltaiļnits ?

Manas meitiņas klētiņā gul,

Galviņas aptinušas.

Tai veenai bija gluda galviņa,

Ta mana ligaviņa.

Ai meiteļnites, | ai dzelteļnites,
Kur jusu ļ baleliļņi?
Musu bāleliņi ieelajā mezā

Zārkus tais.

Lai viņi taisa, lai ēvele,

Gan pasi eegulsees.
Es tevim pirkšu pilsētā zārku,

Uz kājām staditu.

Melni zirdziņi, kalti rati,
Tee tevi aizvedis. (Eecavā.)

Beidzamajā puse gandriz nesķeetam tautas dzeesmu: „ēvelē-

šana" un „zarciņs" kas pee tam vel „uz kājām uzstadits", tās

ir leetas, par kurām musu vecās dzeesmas neruna. Toteesu
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drošāki sķeetam pirmajā puse kādas atleekas no pasu senās

kokles skaņām. Pec manām domām varētu sai dzeesma atrast

sadu rituma zistemu:

J_ VJU ļ \J\J ļ \>

Otra dzeesmiņa ir:

Ai taļi mezi,

Zaļi atzaļosi!

jeb viņa ari citādi eesakas:

1 Ai leeli mezi,

2 Zaļas atvasinās!

3 Izved mani mamulite

4 Iz ta leelā lauka;

5 Izvezdama apsolija

6 Saimeneeka delu.

7 Ni es tur eesu,

8 Ni man ar tur tika:

9 Saimeneekam veca maja,

10 Partaga tam rokā.

Ari citas daļas, ko no sis dzeesmas pazistu, leekas pec

augšēja parauga sacerētas; tee pasi skaņu gajeeni sateekami ari

tur, nelūkojot uz dazeem sabojajumeem. Tā tad augšējas 10

rindas ir veens organisks rituma gabals, veens

pants. Salikts viņš —kā man sķeetas — no sadeem elemen-

teem: pirmās 2 rindās ik pa daktilim un trochajam:

— \J\J\J
I

—
KJ

Pec tam nak liriskais 11., un beigas atkārto visus si panta

motivus, ritmiski lidzinadamās pirmajām 4 rindām. Sevišķi

eeverojams, ka 2. un 8. rindā daktilis konsekventi eeņem 4

zilbes. Bet varbūt sis 4 zilbes ir 2 trochaji? Ne-esmu dzirdējis

so dzeesmu skaitam un tapec neraugu izspreest.

C. Pantmēra pāreja.

Nav rets atgadijums, ka dzeesma eesakas daktiļos un, redzi,

beigas atrodas trochaji; tāpat otrādi pargajeeni ļoti beezi. Kri-

stību dzeesma Eecavā:

ļ Greezeet ceļu, greezeet ceļu:

trochaii i XuPla leePa deetu SaJa '

I Kupla leepa deetu gāja
Ar viseem zariņeem.

8*
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Neba man leelas

<
,
, Rumites vaiag:

dakti i .;
J

.
s

' ļ Teju pat, teju pat

Pacepļa preeksa.

Tads pargajeens dzivi telo pasu kustēšanos pee „deetu"

eesanas.

)Ed,
cd, puisiti,

Skatees greestos;
uanuj.ii

ļ Manos gūstos

ļ Trejāda maltite:

( Puscirceņa, pusvamboles,
troclīaji ļ pUSuaritas mušas desas! (Satipos.)

Eeverojam, ka visvairs pee dziru dzeesmām parādās rituma

maiņa. Pee dziru dzeesmam laikam peederes ari nākamais

zobojums:

/ Meitiņu sagsiņās

j Trejāda villa:
daktili {

Bļj. h{
-

kaķa^

Bij kumeliņa.

Suņa villa reetin reja,

Kaķa villa veeksin veksa;

Aizpernaji kumeliņa
Bubināti bubinaj. (Satipos.)

Kads se sķelmigs eedoms: dzeesma eesakas svinigu skaņu!

Bus laikam augsta slavas dzeesma meitiņu čaklumam! Te jau

dzirdam briniskas leetas: esot ar meitiņu villanem ir sunim daļas,
ir kaķim, ir kumeliņam. Bet viss tas teek stastits gauži nopeetni,
lai smejamais apstāklis caur savu nopeetnu vaigu taptu jo sme-

jamāks. Un nu brūk peepesi visi see aizturetee speķi klaja!

Rej suņi, ņaud kaķi, bubina aizpernee kumeliņi! Komiskais

eespaids nenoleedzami leels.

Ari episkos gabalos atrodamas rituma pārejas, ja saturs to

prasa. Pirmā nodaļā peem. uzzimeju tadu gabalu. Eesakums

bij tiri daktilisks, bet starp taļakām veetām bija tādas rindas:

Vilciņš prasa tudalit

Kur tu, puisit, eesi?

Se trochaji. Pec sadeem paraugeem turejees ari Lauten-

bachs savā epu „Needrisu Vidvuds".

Vispārini nomanāms, ka pārejas peemit dzeesmām, kam

pamata raksturs — episks. Garākajās trochaju dzeesmās, kuras
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nosaucam par romancēm, pārejas velti meklēsim. Ta tad: liriska

panta forma ir patstavigaka nekā episkā; bet episkā panta aug-

stākais tikums ir: peesleetees saturam.

Daudz leetu peeder pee tautas dzeesmas rituma apspree-

sanas; par visām leetām: muziķa, jo katra tautas dzeesma ir

dzeedama. Otrām kārtām ari valodneecibai se peekrit svarigs
vārds: viņai vajaga lūkot kadā atteecibā stāv dazadu tautu

dzeesmas. Treškārt lai spreedumi varētu but droši, tad vajaga

daudz materiāla, materiāla, kas butu apzinigi krāts! Tada mums

vel ļoti maz! Cik dažs krājējs pārtaisa dseesmu pec pasa sapra-

šanas un cik dažs „uzzime" pats savu sacerējumu! Teic: nu

vairs nekas ne-esot uzdabujams; visas atmiņas, sevišķi visas

dzeesmas jau guļot sarakstitas beedribu šķirstos! Nav teesa: ista

krāšana tagad tik sakas, tapec ka tagad ir speķi, kas to prot

izdarit. Un vaj tautai nav vairs nekādu vecu atmiņu? Ir gan,

bet viņas snauž kā dzirkstele akmini. Izšķilsim viņas, kamēr

vel laiks. Ne-apmeerinasimees ar to, ka tagad daudz darbineeku

pee tautas nama būves; taisni tadeļ trauksimees darit, kas eespe-

jams; tad ar lepnu apziņu varēsim noraudzitees uz stalto dzeesmu

pagalmu: ir es esmu preeks viņa savu dāvanu atnesis.

Maza dāvana, bet ar pateicigu un siltu sirdi preeks tautas

māmuļas nama būves atnesta, lai ir ari mans apcerējums!
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