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G. F. Stendera „Mazā Bībele".

L. Adamovičs.

Studija latviešu kultūras un reliģijas paidsgSģijas vēsture.

1. Stendera paraugs — .f. Hübnera „Bibeles stāsti".

Kurzemes superintendents Joachims Vaumanis, rakstīdams

„Mazas Bībeles" vācu priekšvārdu, norāda uz Stendera pa-

raugu. Tā ir Harnburgas Johanneum'a rektora Johanna Hübnera
(1668— 1731) 1714. g. iznākusi grāmata „Zweymal zxvev und

fünfzig auserlesene Biblische Historien aus dem Alten und

Neuen Testamente, der Jugend zum Besten abgefasset
...

nebst
einer Vorrede E. Hoch-Ehrwürdigen Minister!! der Stadt

Hamburg. Liegnitz 1714." Šai grāmatai ir bijusi liela loma

reliģijas paidagoģijas vēsture, jo tā ar laiku iekarojusi bībeles

stāstiem patstāvīgu vietu reliģijas mācībā un atnesusi autoram

bībelesstastu teva vardu. 18. g. s. laikā grāmata izplatīta vai-

rāk nekā 200000 eksemplāros un pārtulkota arī svešās valodās

(franču, angļu v. c.).

Latvijas universitātes teoloģijas fakultātes bibliotēka ir

ieguvusi kādu 1770. g. izdevumu, kas nāk no Hamburgas

mācītāja J. H. Hock'a bibliotēkas un liekas arī turpat Ham-

durga izdots, J. Misiņa bibliotēkā atrodams kāds Karaļauču
izdevums ~lietošanai skolās Prūsijā", kas iznācis bez gada
skaitļa, bet arī pieder 18. g. s. un ir varbūt pat vecāks.

Teksts abiem izdevumiem viens un tas pats, atšķirība tikai

pavisam niecīgos sīkumos, galvenā kārtā pareizrakstībā, tā

ka šo tekstu var uzskatīt par pirmizdevuma tekstu. Prūšu
izdevums atlaidis nost tikai Hamburgas garīgās pārvaldes
(Ministerium Hamburg.) 14. dcc._ 1713. g. datēto priekšvārdu.
Tam arī mazāk formēts un tadel lielāks lapas pušu skaits

(408 pret 379).
Ap gadsimteņa mainu grāmata piedzīvojusi izteiksmes un

rakstības revīziju, bet tad 1827. g., liekas, iznākot 100. izde-

vumam D. J. Lindners skata cauri Hübnera bībeles stāstus un

pārlabo tos, piemērodams jauniem laikiem. Arī šinī veidā grā-
mata vēl vairākkārt nākusi klajā; manā rīcībā ir 108. izde-

vums, kas atzīmēts par pārstrādājuma devīto iespiedumu un

nācis klaja 1873. g.
1

— Pazīstami arī vēl citi pārstrādājumi,

!) Vācu reliģijas paidagoģijas metodiku aizrādījums uz 107. izd. 1859. g.
it Ks pēdējo izdevumu (sk. A. Rüde — Methodik d. gesamt. Volksschulunter-

richts 1913«. 16. lp. un R. Kabisch -H. Tögel — Wie lehren wir Religion,
19205, 279 lp.) tā tad ir nepareizs.

1*
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kas vairāk attālinājušies no sava parauga, piem., S. Chr. G.

Küstera Berlīnes izdevums, kas 1828. g. nāca klajā jau sestā

iespiedumā.
Pasu Hüdneru apzīmē par pietisma piekritēju un Halles pro-

fesora A. H. Frankes mācekli plašākā nozīmē. Viņa dārdu uz-

skata par vācu pietisma daivu reliģijas paidagogijai. Pietisma

galvenā tendence — izveidot atsevišķus cilvēkus par apzinī-

giem patstāvīgiem ticīgiem draudzes locekļiem — arī noteic

grāmatas garu un metodi. Par to autors dod iepriekšējus pa-

skaidrojumus savā nepilnas 12 lapaspuses garā priekšvārdā.

Kristīga! skolai — tā viņš saka — jātop par Dieva Svētā

Gara darbnīcu,- kur nepilngadīgā jaunatne dabū mācību diev-

bijībā, mācītā gudrībā un godīgumā (~in der Gottseligkeit, m

der Gelehrsamkeit und in der Ehrbarkeit unterwiesen wird").
Savu grāmatu viņš apzīmē par īsu skolas grāmatu („ein kurz

gefasstes Schulbuch" 17. Lp) ), kas varētu apmierināt pieticī-

gākus, skolotājus, kas negribētu ņemt rokā pašu bībeli (9. lp.).
Stāstu skaits atbilst gada nedēļu skaitam: mazākiem bērniem

domāts viens stāsts nedēļā, pieaugušiem bērniem — divi. pir-
mie varētu tikt ar grāmatu galā divos gados, pēdējie jau vienā.

Autora metodi Harndurgas garīgā pārvalde (Ministerium)
apzīmē par dīvainu un gandrīz jaunu (4. lp.), un viņu pašu par
krietnu skolotāju (3. Lp). Hübners pats veltī tās tuvākiem pa-

skaidrojumiem sava priekšvārda lielāko dalu. Viņš grib no-

dārdināt bērnu atminu un prātu un ierosināt viņu gribu. Bībe-

les vārdos ietērpto stāstu viņš ieteic lasīt visu cauru nedēlu,

katru dienu dažas reizes skalā balsī un skaidrā izrunā (laut
und deutlich) Stāstam pievienoti sanumurēti jautājumi, kurv
atbildes atrodamas tanīs stāstījuma teksta rindās, pie kurām
malā stāv tie pasi cipari. Šie ir galvenā kārtā t. s sadalīša-

nas un atprasīšanas jautājumi, kuru uzdevums — griezt bērnu

vērību uz atsevišķiem stāsta elementiem un veicināt un nokār-

tot kontroli, vai stāsts paturēts prātā. Lai gan Hübners ne-

ieteic stāstu tieši no galvas mācīties, taču viņš ar savu atkār-

toto lasīšanu tiecas panākt, lai bērni zinātu visu stāstu vārdu

pa vārdam (10. Lp). .jautājumi ar virsrakstu „Deutliche Fra-

gen" iespiesti katrā lapas puse tieši zem attiecīgā teksta un

nodalīti no tā ar svītru.

_

Lai vingrinātu bērnu prātu un skubinātu tos pārdomāt par
stāsta apslēptam patiesībām, no katra stāsta izlobītas trīs derī-

gas pamācības („nützliche Lehren"). Katra pamācība sastāv
no divām dalām: pamatojuma, kas norāda uz kādiem stāsta

faktiem, un apgalvojuma, resp. slēdziena, kas formulē no šiem

■2) Visi citāii no Hübn<ra grāmatas attiecas uz manā rīcībā esošo 1770. g.
izdevumu. Norādijumi uz lapas pusēm šinī nodaļā zīmējas uz Hünnera grāmatas
48 pirmām rieriumurStām lapas pu<Lm, ko aizpilda grāmatas tituls un Harn-
durgas garīgas pārvaldes un paša autora priekšvārdi.
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faktiem izrietošo mācību, vai sniedz kādu paskubinājumu vai

atgādinājumu, vai atkal biedinājumu. Samērā reti ir gadījumi,
kur Hübners devis pamācībām citādu raksturu, piem., snie-

dzīs tanīs kādus lietiskus paskaidrojumus — vai nu ar

vēsturisku jeb vairāk dogmatisku saturu, piem. par ļaužu
skaitīšanu ķeizara Augusta laikā, Bētlēmes un Nācaretes

atstatumu (11. daļa, 6. stāsts), jūdu un samariešu attiecībām

(11., 16), kara vīru nakts maiņām (11., 26), Gionu un mesiani-

skām dziesmām (11.. 41), jūdu stundu skaitīšanu un krustā

sišanu (11., 46), debesu valstības atslēgām (li., 49), Jēzus

apgraizīšanas vēsturisko un dogmatisko nozīmi (11., 8), dažu

Vecās Derības notikumu un iestādījumu tipoloģisko un

allegorisko izpratni (1., 24 un 46), pretstatu starp stāvokli priekš

un pēc pirmo cilvēku grēkošanas (1., 3). Pāris gadījumos tiek

tieši uzstādīti jautājumi un dotas uz tiem atbildes, piem.: ko

nozīme vārdi Jēzus, Emmanuels (11., 4), kas visbriesmīgākais
bībeles izteiciens (11.. 20; sk. arī jautājumus li., 11; 29 un 33).
Divas reizes pamācībās vienkārši raksturoti notikumi, proti:
Ziemsvētku prieka vēsts nosaukta par vissvarīgāko zinu.

eņģeļu dziesma par visskaistāko vakara mūziku un ganu skats

uz Jēzus bērniņu par visskaistāko skatu zemes virsu (11., 7),
bet vecais Simeons tiek daudzināts par cilvēku ar īsti svētī-

gām acīm. rokām un sirdi (11, 9). Līdzībā par 10 jaunavām tiek

atrasti trīs reiz trīs aizpuškoti izteicieni („verblümte Wörter").

Apvienojot katras pamācības adas daļas, pa lielākai daļai
Hübners ietur deduktīvo sakārtojumu, proti sniedz papriekš ad-

strakto „mācību" un tikai tad norāda uz konkrēto stāsta ele-

mentu, kas parnato mācību. Piem.: „Ja grib ēst, tad nav jā-
aizmirst pie tam Dievu lūgt. — To māca mums Jēzus ar savu

piemēru: viņš ņēma maizes un pateicās papriekš savam de-

besu tēvam, iekams viņš sāka izdalīt tās" (IL, 25). Šādos ga-

dījumos mācības teikumus bieži ievada vārdi: „no šī stāsta

var mācīties to un to", un pamatojums iesākas ar „jo", vai „tas
ir redzams no" vai „pieradi to no šī stāsta". Reizēm kāds stā-

sta lakts minēts arī kā vispārīgā atzinuma atsevišķs piemērs,
ievadot to ar „tā" (so, also). Šis ceļš ir ieturēts 37 stāstos

Vecā Derībā un 17 Jaunā Derībā.

Retāki, it īpaši Vecā Derībā, Hübners iet tieši pa otru, in-

duktīvo ceļu,- izceldams papriekš no stāsta kādu atsevišķu

faktu resp. izteicienu un tad ar ievada vārdiem: „ko no tam

varētu mācīties" vai „kas no tam izriet" uti. noved pie kāda

slēdziena, secinājuma, vispārinājuma. Tā tas 14 reizes Vecā un

26 Jaunā Derībā
3
. Jaunās Derības stāstos Hübners vispār

rīkojas brīvāki pamācību formālā izveidošanā (sk. piem. augša,
tad 11., 13 un 20 v. c.).

3) Piemērus sk. talak 29. s. lp.
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~Derīgas pamācības" Hübners ieteic bērniem uzmanīgi

lasīt, lai „acīs iespīdētu patiesības stari" (11. lp.). Skolotā-

jiem, tāpat vecākiem pa svētdienām, ieteic atprasīt bērniem

pamācības, gan ejot indukcijas gan dedukcijas ceļu. No šā-

das mācīšanas Hübners sagaida, ka grāmatas 300 mācības būs

drīz vien ierakstītas bērniem sirdīs un tā viņu prāts būs iegu-
vis spējas, „kā bites

....
no kuras katras Dieva vārda puķītes

sakrāt dvēseļu barību medus salduma" (IZ. lp).
Bet lai darītu bērnu nevien gudrāku un sapratīgāku, bet arī

dievbijīgāku, vajaga censties ierosināt arī viņa gribu jeb sirdi,
lai tā sekotu šai atziņai un atmestu jaunu, bet izvēlētos labu

(„auf dieses Lrkenntnisz auch das Böse verwerfen, und das

Gute erwählen möge"). Tādēļ Hübners, uzsvērdams dzejas
maigo iedarbību (delteate Wirkung) bērnu dvēselēs, pievieno
katram stāstam sešu rindu pantiņu aleksandriesa pantmēra —

Gottselige Gedanken, -— kas būtu bērnam jāiemācās no gal-

vas, lai derētu vienmēr par atgādinājumu dzīve („allemal ein

Denk-Zettel vor seinen Augen seyn").
Hübnera pantiņi ir viscaur kokaina daudzvardīga rīmēta

proza, kas divi pēdējās rindiņas pāriet patētiskā piemērojuma:
visvairāk solījumā, bet arī atgādinājumā vai skubinājumā. Pie-

likts arī to tulkojums latīņu valodā (heksametrā ar pentametvu)
4 ).

No savas metodes Hübners sagaida labas sekmes. Veikliem

skolotājiem un dievbijīgiem vecākiem viņš atgādina vel simt-

kārtīgu izdevību likt bērniem pie sirds kaut ko labu un paci-

lājošu („etwas gutes und erbauliebes"), vispār atzīmē, ka tu-

rējis acu priekšā, ka bērni lietos grāmatu, skolotājiem pamā-

cot vai vecākiem uzraugot. kā arī tiklab vieniem kā otriem tā-

lāk izveidojot īsās mācības (14. un 16. lp.).
Priekšvārdā Hübners sniedz arī divus bērnu lūgšanu parau-

gus — vienu priekš, otru pēc kāda bībelstāsta mācīšanas.

Abiem pieslejas Dieva atbildes: pirmajam Ps 32, 8, otram

1. Sam. gr. 1. 17. Lielākai stāstu daļai pievienotas uz atsevi-

šķām lapām kokgriezumu reprodukcijas ar diezgan naīvu zīmē-

jumu. Karaļauču izdevumā illūstrācijas trūkst.

Par visas savas grāmatiņas mērķi Hübners uzskata katķi-

sma mācības atbalstīšanu, dodot konkrētu saturu katķisma ab-

straktiem formulējumiem (8. lp.)— dem Katechismo ein Lielīt geben.

2. Stendera „Mazas Bībeles* vispārējs raksturs un vielas

iekārtojums.

1. Vairāk ka 40 gadu pēc Hübnera bībeles stāstu pirmiz-
devuma iznāca „Gotthard Friedrich, Stenders, Dieners
des Göttlichen Wortes bet} der Evangelisch Lutherischen Gemeine zu

Seemen, Lettische Biblische Geschichte, deren 52 aug den

4) Piemērus sk. tālāk 31. s. Ip.
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Zeiten des alten Testaments, und 52 aus den Zeiten des neuen

Testaments, ungleichen 3 Stücke aus der Kirchen-Geschichte der ersten
Christen, wie auch 14 Gleichnisse von dem Reiche Gottes, nebst einer

Beschreibung von dem jüngsten Gericht und einem Anhange
einiger erbaulichen Gedanken über manche Vorfälle im gemeinen Leben

den Letten zum besten, in Lettischer Sprache und nach der Art des

fei. Herrn Hübners mit Fragen, Lehren und gottseligen Gedanken

verfasset und zum Druck befördert, corrigiret und mit einer Vorrede

versehen von Joachim Bauma der Herzogthümer Curland und

Semgallen Superintendente und Ober-Pastore der teutschen Gemeine

Zu Mitau. Königsberg, druckts und verlegts Joh. Heinr. Härtung, 1756.

Blakus šim garajam vācu ritulim tikpat garš latviešu valoda:

„GeDbett Fridrik Stendera, / Scheimes Draudses Basnizas-
Kunga / Ģtvehti Stahsti, / no kurreem / 52. No wezzas Derr'bas

Laikeem / 52. no jaunas Derribas Laikeem / 3. No ta, kas teem pir-
majeem triftigem / Ļaudim noticis, / 14. jaukas Lihdsibas no Deewa

Walstibas / m tee Ģtahsti / no tahs leelas pastaras Teefas Seenas, /
wiffi no fwehteem Deewa-Raksteem / islafsiti / teem Lattweefcheem par
labbu sewifchki farakstiti / m ar Jautafchanahm m swehtahm / Doh-
mahm istaisiti / kurreem Wehl peelikts weens / Peelikkums / ka

kristigam zilwekam no baschahm Leewhm / buhs fwehtäs Dohmas
eekultees. / Tohs pahrraudsijis, m ka tee Rakstos eefveesti / taptu
gahdajis / Jukkums Baumann / Kursemmes Superintendente
m Jelgawas Wahzu- / Basnizas-Kungs. Kensberga Pruhfchos Rakstos
eespeesti / zaur Jahni Jndrikki Artungu 1756."

Retinātie vardi iespiesti ar sarkanu krasu, ievilktās svītras

apzīmē rindas beigas. Man zināms Rīga vairs tikai viens pirmā

Izdevuma eksemplārs — Latviešu Draugu Biedrības Bibliotēkā.

Titula sakārtojumam par zināmu paraugu noderējis saku-

mā minētais Karajaueu izdevums, kas arī iespiests Hartunga
spiestuve: „Herrn Johann Hübners, Reetoris des Johannei zu

Hamburg, zwey mal zwev und fünfzig auserlesene Biblische

Historien etc, von neuem aufgelegt. Zum Gebrauch der Schu-

len im Königreich Preussen etc."

Stendern Mazā Bībele iznāca tanī laika, kad Kurzemes her-

cogs Emsts Johanns Birons vēl dzīvoja trimdā Jaroslavla un

hercogistes vadība atradās visspēcīgās virspadomes (Oberrat)
rokas. Tādēļ arī paša Stendern 1. jūlijā 1756. g. parakstītais

veltījums griezās pie četriem toreizējiem virspadomniekiem
(Ober- und Regierungs-Rath) landhofmeistera Chr. Fr. von der

Osten-Sacken'a, kanclera H. Chr. Fink-fon-Finksteina. ober-

burggraka 0. Chr. fon der Hovena un landsmarsala H. Chr. Kon

Offenberga un meklēja viņu „zemes tevu labvēlību" („Landes-
väterliche Huld"), Šinī veltījumā Stenders apzīmē savu darbu

par latviešu bībeles stāstiem un par darbu, ko viņš „latviešu
Oionas celšanai" paveicis brīvas stundas, kas tam atlikušas.
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izpildot mācītāja amatu (Birzgale un pec tam Žeime). Tuvāki

ar grāmatas raksturu iepazīstina divi ,superintendenta J. Lau-

maņa priekšvārdi — pinnais garākais vadu un otrs — latviešu

valodā, adi datēti: „siena mēnesī, devītā diena 1756."

1754. g. izdotas Kurzemes dziesmu grāmatas priekšvārda
§ 11. beigās superintendents .1. Baumanis, pieminēdams Sten-

dera sastādītos bībeles stāstus pēc Hubnera metodes ar pieliku-

mu no baznīcās vēstures latviešu valoda latviešu skolu lietoša-

nai („die Biblischen Historien, auf Hübnersche Art, nebst einem

Anhange aus der Kirchen Historie in Lettischer Sprache, zum

Gebrauch der Lettischen Schulen"), liecina, ka darbs jau ga-

tavs uti viņa rokas („das Werk lieget dcv mir fertig!'), un ja

tik Dievs došot dzīvību un veselību, vel šo pašu gadu tikšot no-

dots iespiešanai. Latviešu priekšvārds turpat arī sola. ka no

Stendera „gan drīz sagaidīsim citu' jaunu jauku grāmatu, kura
vairāk neka simts stāstu un mācību viena jaunā vīzē un.kārtā

izstāstīti ir." Tā tad Stenders pie savas grāmatas strādājis ne

tik vien Žeimē, kurp viņš pārgāja tikai 1753. g.. bet jau agrāk
Linde — Birzgalē. Baumaņa rokās 1754. g. liekas bijis jau pil-
nīgs manuskripts. Kaut gan ceturtā, līdzību nodala nav īpaši

minēta, tomēr nav nemaz domājams, ka grāmata varētu būt

bez līdzībām nodomāta.

Cits jautājums: vai Stenders visu savu darbu veicis pēc

plāna, kas jau sākumā bijis izstrādāts visos sīkumos. Liekas,
ka galīgais plāns nācis līdz ar pašu darbu. Atšķirība garīdz-
nieku amata terminoloģijā Vecās Derības 28. stāstā (sk. talak

74. lp.), liekas, norāda, ka šis stāsts nav sastādīts vienā laida

ar pārējiem, bet sarakstīts vēlāk. Un pāris sīkumu liecina, ka

arī pēc rokraksta noslēgšanas vēl tālāk pie viya strādāts.

Nedaudzās vietās izteicienu un jautājumu kārtējas numerā-

cijas starpā iespraustas zvaigznītes *. Divās vietās (4. im

26. lp.) gan tikai ar nolūku iekārtot papildu jautājumus, bet

citur ar zvaigznītēm apzīmēti veseli tekstā iesprausti teikumi,
kuriem tad zināms atbilst atkal savi ar zvaigznīti apzīmēti jau-

tājumi (294. 251. 299). Šie iespraudumi, kas citādi ne ar ko

neatšķiras no citiem kārtēji sanumurētiem iespraudumiem,
droši vien nākuši klāt, kad rokraksts bij noslēgts, varbūt pat
jau spiestuve salikts, katrā zinā tad, kad iesprauduma vietas

vairs nebij izdevīgi kārtējo numerāciju pārtaisīt. Kādā vietā,
kur lietotas papriekš viena, tad divas zvaigznītes (299), pirmā

izdevuma tālāk iezīmētas arī trīs zvaigznītes, kaut gan tā ap-

zīmētam teikumam netrūkst arī kārtējā numura, kādēļ tad arī

otrā izdevumā trīs zvaigznītes izkritušas. Te, liekas, tuvākais

lezejums, ka uz stāsta beigām iespraudējs tālākos numurus

pārtaisījis, bet izvairījies no šādas labošanas, ja nācies ko

iespraust stāsta sākumā vai vidu. un tādēļ pārtaisāmo numuru

skaits būtu iznācis samērā lielāks.
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Te ari paceļas jautājums, cik liela īstenība bijusi Baumaya
līdzdarbība. Titula lapa norādīts, ka viņš svētos stāstus „pār-
raudzījis m ka tie rakstos iespiesti taptu gādājis" resp.: „zum

Druck befördert, corrigiret und mit einer Vorrede versehen".
par to pašu runa Baumanis arī latviešu priekšvārdā:

„Tas zeenigs un gohdigs Basnizas-Kungs, kam wahrvs ir ©ebberi

Fridrik Stenoer, kas fchohs stahstus no Deewa fwehteem raksteem

islasnis in er jantaschanahm, jaukahm mahzibahm in swebtahm doh-
mahm ispufchkojis, m es, kaspar to gahdajis, ka schee swehti stahsti

rakstos eefpeesti, m tew par lehtu naudu rohkas eeoohti kļuhtu, met)»

essam par to wisswairak ruhpejufchees, ka schee raksti ikweenam laffi-
tajam saprohwmi, in pee tikkuschas Walkoschanas auglīgi buhtu".

Vācu priekšvārds beidzas ar Baumaya aizrādījumu, ka viņš

lasījis grāmatas korrektūm pa iespiešanas laiku („Die Correc-

tur dieses Buchs habe ich unter meinen vielen Geschäften nach

Möglichkeit verrichtet"), un atvainošanos par eventuālam kļū-
dam. kas varētu būt ieviesušas steidzīgas pasta satiksmes un

viņa darba daudzo traucējumu dēļ, — Sīku iespieduma kļūdu
tekstā patiesi diezgan daudz.

Šie izteicieni atstāj atklātu jautājumu par to, cik tai ir gājusi
Baumaya ..pārraudzīšana" un ..rūpes". Vai viņš patiesi būtu

turējies tikai pie iespieduma kļūdu medībām? Nav neiespē-
jams, ka arī teksta galīgā redakcija ir viņa nopelns. Viņš bij
latviešu draudzes mācītāja amatā jau kopš 1733. g., kamer

Stenders iestājās tanī tikai 1744. g., tā tad latviešu valodas

ziņa viņam varēja būt pagaidām lielāki piedzīvojumi. Var būt,
ka no Baumaya spalvas nācis arī viens otrs papildinājums un

iespraudums, piem. ar zvaigznīti apzīmētie. Bet tālu arī ne-

drīkstam iet ar šādiem lēzējumiem. Baumanim kā

dentam bij daudz citu pienākumu, un viņa priekšvārds 1754. g.

dziesmu grāmatai liecina, ka galvenais literāriskā darba rūķis

viņu kopdarbos ir bijis Stenders. Tā kā abu starpa liekas vai-

dījusi laba saskaņa, tad par priekšniecības cenzūru Stendern

darbam gan nevar būt runa. Drīzāk Stenders var būt meklējis
Baumaya protekciju darba iespiešanai un izplatīšanai. Ne velti

Baumanis saka latviešu lasītajiem, ka viņš „par to gādājis, ka

šie svēti stāsti rakstos iespiesti m tev par lētu naudu rokas

iedoti kļūtu."

2. Hübnera grāmatas teksts aizņem 379. lp., Stendern —-

556 lp. Tā kā formāts tas pats un arī burtu (lielums apmēram

vienāds, un stāstu tekstā Stenders, atlaizdams nost Hübnera

marginālijas (numerāciju un norādījumus uz izmantotam bībe-

les vietām) varēja pat pagarināt rindiņas par kādiem 6—lo

burtiem, tad jau apmēra zina Stendera „svētos stāstos" konsta-

tējams stiprs vielas pieaugums. Titula lapa norada arī uz

jaunu vielu, kādas Hūbneram nav. Visā pilnība Stendera grā-
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mātas attiecības pret viņa paraugu noskaidrojamas, salīdzinot

adu iekārtu un saturu.

Baumanis, kas jau minētā dziesmu- grāmatas priekšvārdā
norāda uz Stendern turēšanos pie Hübnera metodes un parauga

(„auf Hiibnersche Art"), raksturo tuvāki attiecības abu grā-
matu starpā „svēto stāstu" vācu priekšvārdā: „sie latviešu

bībeles stāsti nav nelaiķa. Hūbņera dārda tulkojums, bet šis

ir bijis tarn tikai par ierosinājumu un paraugu (eine Veranlas-

sung und ein Muster"). Izvelēts esot gan tas pats stāstu skaits,

bet ne tieši tie paši. steņders esot piemērojies latviešu gau-

mei (~hat sich viel mehr nach dem Geschmack d. Letten ge-

richtet) un izvēlējies to, kas varētu visvairāk noderēt viņu uz-

taisīšanai,. Arī Hüdnera apstrādāšanas veidam Stenders seko-

jis, bet triju Hü'dnera pamācību vietā viņš pievienojis katram

stāstam piecas, pieliekot klāt vēl skaidrus un pamatīgus pa-

skaidrojumus un pamudinājumus jeb piemērojumus (Nutz-An-
Wendungen). Pievienotās dziesmiņas esot „pēc latviešu sajē-

gas īsi un uztaisoši iekārtotas".

Tuvāka iepazīšanās ar Stendera darbu un salīdzināšana ar

Hüdnera dīdeles stāstiem izceļ noteikti stendera dārda patstā-

vīgumu. Ārējais vielas iedalījums kā vispār tā arī atsevišķā
stāstā un tāpat arī tekstu sakārtojums turas cieši pie Hiibnera

parauga. Trūkst tikai latīņu panti, kokgriezumi, marginālijas
un vienkāršas svītras starp stāsta tekstu un jautājumiem. Bet

jau stāstu izvēlē un sakārtojumā, tad vielas izvēlē un arī tek-

sta izveidojumā Stenders iet savus ceļus, jo viņam priekša
stāv citādas vajadzības un prasības.

Ar savu paraugu Stenders varētu būt jau iepazinies Vācijā,
strādādams kā skolotājs Halles bāriņu namā. Arī vēlākās sko-

lotāja gaitās viņam droši vien nācās sastapties ar šo grāmatu,

var kut arī pašam to lietot savā skolas darbā, stājoties mācī-

tāja darbā, viņš iepazinās ar latviešu trūcīgām zināšanām ticī-

bas lietās un uzskatīja par savu svētu pienākumu gādāt latvie-

šiem populāras reliģijas mācības grāmatas. Viņa pirmais

darbs šinī nozarē ir augšā minētā grāmata. Bet sastādot to.

viņš nav aizmirsis latviešu tautas, īpaši kurzemnieku, toreizējo

izglītības stāvokli. Kurzemē vēl zemnieku skolu nebija un do-

māt par skolas grāmatu būtu bijis pāragri.
Gan superintendents .1. Daumanis norāda savā priekšvārdā

1754. g. dziesmu grāmatai, ka Stendera „svēti stāsti" nolemti

„latviešu skolas lietošanai", un arī „svēto stāstu" vācu priekš-
vārdā runā par skolām, bet grāmatas iekārta un īpaši saturs

liecina, ka galveno lasītāju kontingentu Stenders domājis ne

skolniekos, bet pieaugušos.
Lai pārskatāmi varētu salīdzināt abu grāmatu saturu, no-

liksim blakus pirmās daļas stāstu virsrakstus kā vienā tā otrā,

atzīmējot iekavās sīkāko iegaumējamo vienību (sauksim tās
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Pirmizdevuma teksta paraugs.
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paa- „punktiem") skaitu atsevišķos stāstos, kas noder par pus-

līdz paticamu mēru katra stāsta garumam.

Hübnera grāmatas saturs:

1. Von d. Werk d. Schöpfung.
2. Von d. Schöpfung des

Menschen.

3. V. d. Stande d. Unschuld

im Paradiese.

4. V. d. Sünden-Falle der er-

sten Eltern (26 punkti).

5. Wie Kam seinen Bruder

Abel erschlagen hat.
6. V. d. Sündflut (30 p.)
7. Vom Thurm-Bau zu Babel

(10 p)
8. Von Abraham und Sarah

(22 p.)
9. Von Sodom und Gomorra.

10. Von Isaacs Opferung.

11. Von Isaacs Vermählung.
12. Wie Isaac seine Kinder

gesegnet hat (41 p.)
13. V. d. Himmels-Leiter im

Traum.

14. V. Jacobs doppelter

Heyrath.
15. Wie Jacob mit Gott ge-

rungen hat.

16. Wie Joseph v. seinen Brü-

dern verkauft wurde.

17. Wie Joseph wegen seiner

Keuschheit ins Gefängnis
kommt.

18. Wie Joseph aus dem Ge-

fängnis erlöset worden.

19. Wie Josephs Brüder etc

20. Wie sich Joseph seinen

Brüdern zu erkennen ge-

geben (35 p.)
BK. 43.

Stendern grāmatas saturs:

1. No pasaules radīšanas

2. No cilvēku radīšanas.

3. No tās laimīgas būšanas

paradīzes dārzā.

4. No cilvēku atkāpšanas no

Dieva (23 punkti).
5. No grēku sodības (27 p.)
6. No tā apsolītā pestītāja

(20 p.)
7. No Kaina.

8. No ūdensplūdiem (52 v.)
9. No Bābeles torņa (17 p).

10. No Abraama. (38 p.)

11. No Zodomas un Gomorras.
12. Kā Abraarns no Dieva kār-

dināts tapis.
13. No Izaaka precēšanas.

'

14. No Eezava un Jēkaba
(47 p.)

15. No Jēkaba sapņa.

16. No Jēkaba kalpošanas.

17. Kā Jēkabs uz savu tēvu

zemi atkal pārjājis.
18. Kā Jāzeps pārdots tapis.

19. Kā Jāzeps cietumā iemests

tapis.

20. Kā Jāzeps godā celts tapis.

21. No Jāzepa brāļiem.
22. Kā Jāzeps devās pazīties.

(45 p.)

23. No Ijaba. (45 p.)

) Citāti no Stendera sniegti gan viņa valodā, bet ne ortogrāfijā.
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21. V. d. egyptischen Dienst-

barkeit.

22. Wie Pharao sein Herz

verstocket hat.

23. Wie Mose die Kinder Isra-

el aus Egypten etc (30 p.)
24. Wie Gott die Kinder Is-

rael durch die Wüsten in

das gelobte Land geführet
bat (36 p )

25. Wie Gott die heiligen ze-

Ken Gebote etc. (40 p.)

BK. 24

26. Von Simson (53 p.)
27. Von Samuel (23 p.) »

28. Von dem Priester El! }
(28 p.)

1

29. V. d. Könige Saul.

30. V. d. Riesen Goliath.

31. V. d. verfolgten David

(31 p.)
32. V. der Bathseba (36 p.)

33. Von Absalom.
34. V. der Pestilenz zu Davids

Zeiten (18 p )
35. V. dem Könige Salomo

(28 p.)

36. V. den Baals-Pfaffen.
(35 p.)

37. Von Nabots Weinberge
(25 p.)

38. Von Eliä Himmelfahrt.

39. Vom Gelkruge der Witwe

(11 P.)

Sk. 46.

24. Kā tie Izraēla bērni kalpo-

juši Ēģiptes zemē.

25. No tā cietsirdīga ķēniņa
Varaus.

26. Kā Mozus tos Izraeliterus

no Ēģiptes v. t. t. (42 p.)
Sk. 29.

27. No tiem desmits Dieva

baušļiem (55 p.)
28. No veciem Dieva liku-

miem.

29. Kā Dievs tos Izraeliterus

caur tuksnesi apsolītā ze-

mē ievedis. (52 p.)
30. No Simsana (57 p.).
31. No ta augsta priestera

Eelus m tā pravieša Za-

muela. (40 p.)
32. No ta ķēniņa Zaula.

33. Kā Dāvids GoZiatu uzva-

rejs.
34. Kā Dāvids vaijats tapis

(44 p.)
35. Ka Davids pret Dievu ap-

grēkojies. (57 p.)
36. No Absalana.

Pievienots 35. stāstam.

37. No tā ķēniņa Zālamana.

(Stāsts stipri paplašināts —

45 P.)
38. No Baala elka kalpiem.

(47 p.)
39. No Ākaba un Izebeles (Eli-

ja pie Horeba un Nābota

vīndārzs. 51 p.)
40. No Elijas debesbraukšanas.

41. No tā pravieša Eeliza brī-

numa zīmēm (31 p.) (klāt
vēl Naemana dziedina-

šana).
42. No tā pravieša Eeliza ci-

tām brīnuma zīmēm.

43. No tā pilsata Ninives.
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40. Von der Babylonischen

Gefängnis (27 p)

41. Von der Esther.

42. Von ITaman.

48. Von Hiob (41 p.)
Sk. 48 un 49. I—l6p.

Sk. 49. 17—50 un 51.

44. V. den drei Männern im

Feuerofen (20 p.)

45. Vom Daniel m der Löwen-

grube
(mci. Bels Bābelē un Bābe-

les pūķis, 43 p.)
46. Von der Stadt Ninive.

47. Von der Judith,
48. Von dem Unglück, des al-

ten Tobiä (26 p )
49. V. der Reise des jungen

Tobiä (35 p.)
50. V. der Vermählung d. jun-

gen Tobiä (38 p.)
51. V. des jungen Tobiä Wie-

derkunft (30 p.)
52. V. der Susanna.

BK. 41.

Sk. 42.

44. Ka lzraeļa un .suäa valstī-

das izpostītas tapušas

(50 p.)
Sk. 50.

Sk. 51.

Sk. 23.

45. No ta veca Tobija (37 p.)
46. No tā jauna Tobija (45 p.)
47. No Danijel-a m viņa trim

biedriem (Nebukadnecara

sarmis un 3 vīri degošā
ceplī, kopa 43_p.)

48. Danijels lauvām priekšā
mests tapis un no Veļa

Bābelē (43 p.)

BK. 43.

Izlaists.

Sk. 45

45 un 46.

BK. 46.

BK. 46.

49. No tās Zuzannas.

50. No tās Esteres.

51. No Aman >.

52. Kā tā veca derība beidzās

(30 p.)
No Hübnera sniegtās Vecās Derības vielas Stenders izlaidis

vienu stāstu un vienu epizodi, bet uzņēmis no jauna 5 stāstus

un 3 epizodes, nerunājot par .atsevišķu stāstu paplašināšanu.
Vel lielāku pārkārtošanu Stenders izdarījis Jaunā Derībā.

6 līdzības, kas atrodamas Hübnera stāstu rindā (20. par dažādu

tīrumu, 23. par nezālēm kviešu starpā, 32. par pazudušo dēlu.

33 par bagāto vīru, 39. par desmit jaunavām un 40 par pastaru
tiesu), viyš pārcēlis uz īpašu, ceturto dalu ar Sevišķu virsrak-
stu: „Cetrpadesmits jaunas līdzības, ko mūsu Kungs un Pestī-

tājs Jēzus Kristus iekš savām svētām mācībām stāstījis. Kā

arīdzan tie pēdīgi stāsti no tās lielas nākamas pastaras dienas".

Bette arī no jauna uzņemtas 9 līdzības, kas pie Hübnera nav

atrodamas. Lielumā un visumā Stenders vel turas līdztekus

Hübnera pirmiem 15 Jaunās Derības stāstiem (līdz stāstam

par velna kārdināšanu), kaut gan arī še jau vērojama vielas

pārkārtošana un papildināšana (5. un 7. stāstā) un stāstu ap-
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Rakstu krājums, 19 2

vienošana (piem. fiübnera trešo un ceturto viņš apvienojis

savā trešajā, astoto un devīto savā septītajā). Pavisam no

jauna ievietoti '11 stāsti: 14. stāsts „kā Jēzus to svētu amatu

sācis m valkojis" un 15. stāsts „kāds Jēzus bijis savā paze-

mībā", 17. — „no tām divi pirmām brīnuma zīmēm, ko Jēzus

Kānā, galileeru zemē padarījis". 18. — „no Pētera zvejošanas

m no viena melmeņsērdzīga", 23. — „No jairus meitiņas".
34. — „Xa Jēzus svaidīts tapis m saviem mācekļiem tās kājas
mazgājis". 47. — „Ka Pēteris vienu tizlu cilvēku veselu darī-

jis", 48. — „Ka tie apustuli no cietuma izglābti, bet tas svētais

Stepiņš nomaitāts tapis", 50. — „No Karneeļa atgriešanas".
51. — „Ka Pēteris no cietuma izpestīts tapis", 52. — „No tā

svēta apustuļa Pāvila darbiem". Pārējie Hübnera stāsti te

salikti pa divi kopā (tā radušies Stendera 25. un 31. stāsts),
te sadalīti atkal sīkās drostalās (piem. Hübnera 49. atrodams

Stendera 14., 43. un 44.), te atkal papildināti ar jaunu vielu.

Tā atrodam vienīgi pie Stendera perikopes par lielo grēci-

nieci, Jēzu vētrā, Belcebulu, aklo pie Betsaidas, Pētera aplie-

cību, 10 spitālīgiem, Ģetsēmanes lūgšanu, Jēzus gūstīšanu, va-

sarsvētku sprediķi un kristību. īpaši Stenders paplašinājis

gabalus par Jēzus prāvu sinedrija un Pontija Pilāta priekšā
un augšāmcelšanās stāstus, iztaisot abās vietās no viena Hüb-

nera stāsta trīs savus. Arī pastarās dienas stāsts apm. par

trešo daļu paplašināts. Izlaists vienīgi stāsts par samariešu

sievu un saīsināts stāsts par nodevēju Jūdu. iepinot to citu

notikumu gaitā.
Vel jāatzīmē, ka Stendera Mazās Bībeles trešā daļa ir „citi

baznīcas stāsti no tām lietam, kas pēc apustuļu laikiem notikuši

un no daudz uzticīgiem mācītājiem aprakstīti" — pavisam trīs

stāsti par Jerūzālemes izpostīšanu, kristiešu vajāšanām un par

pirmatnējo draudzes satversmi un kultu. Priekšvārds aizrāda,

ka iespēju pavairot baznīcas vēstures stāstus esot šoreiz ar

labu apdomu (mit gutem Bedacht) atlikuši uz vēlāku laiku.

Pārskats par grāmatas saturu liecina, ka autoram ir bijis
cits nolūks neka Hübneram, kas gribējis radīt „īsu skolas grā-
matu". Stenders saviem lasītājiem grib dot pārskatu par visas

pestīšanas gaitas galveniem vēsturiskiem notikumiem — no

pasaules radīšanas līdz kristiānisma atzīšanai Romas ķeizar-
valstī. Ne vairs atsevišķi, no sakara izrauti stāsti ir grāmatas

saturs, bet sakarīgs gājiens caur pestīšanas vēsturi, zināms, po-

pulārā veidā. Tādēļ arī iespraustas nodaļas par apsolīto Pestī-

tāju (1., 6) par jūdu likumiem (1., 28), par vecās derības beigām
(1., 52), par to, kā Jēzus darbojies (11., 14) un kāds bijis savā

pazemībā (11., 15) v. c., kā arī daudzi atsevišķi aizrādījumi.

_

3. Grāmatai arī lasītāji paredzēti citi. Vaumaņa vācu priekš-
vārds iesākas ar aizrādījumu: „Latviešu kāre un vēlēšanās lasīt

Dieva vārdu savā pašā valodā jāuzskata pareizi par labu zīmi.
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ka šai cietai cilvēku audzei jātop ar žēlastības gara palīdzību

par dievbijīgiem cilvēkiem un īstiem kristiešiem." Viņš izteic

cerību „ar vislielāko paļāvību, ka šī uztaisošā grāmatiņa nāks

par lielu svētību kristīgiem latviešiem Kurzemē un Zemgale,
arī kaimiņu Vidzemē". Viņš priecājas, ka tā būs blakus ābecei

un lasāmai grāmatiņai vislētākā latviešu grāmata un tādēļ un

arī „skaistas rupjās drukas" dēļ būs loti parocīga („ungemein

bequem") kā lasāmā grāmata skolās, Bet viņas uzdevums

daudz plašāks: „latviešu kristiešu labošanās." Grāmata būs

„gaisma, ko Dievs no jauna aizdedzinājis savai tautai, lai viņu

prāts ar to tiktu apgaismots un viņu sirdis vadītas uz patiesu
Dieva un cilvēku mīlestību."

Latviešu priekšvārds griežas pie visiem lasītājiem: „Mīļais

Lasītājs! Še tev atkal no Dieva žēlastības jauna grāmatiņa ro-

kās iedota top, kas tāpēc rakstos iespiesta ka tu ar Dieva pa-

līgu jo gudrāks, jo dievabijīgāks m jo svētāks taptu.
..

Nes

esam par to visvairāk rūpējušies, ka šie raksti ikvienam lasīta-

jam saprotami m pie tikušas valkāšanas auglīgi būtu
. ..

Jebšu

nu daži no šiem svētiem stāstiem ikgadā iekš tiem svē-

tiem rZvanģeliumiem top izstāstīti, taču ikviens Dieva bērns

ar pateikšanu m sirdsprieku tos m daudz citus šeitan varēs

lasīt m klausīties, ka tie ar īsiem vārdiem izteikti top m kādas

jaukas mācības m svētas domas no tādiem stāstiem atlec." Tad

seko pamācība, kā grāmata lasāma, un atgādinājums, ka „tās
mācības m svētas domas" jāņem labi vērā, „jo tie atnes tev

tos īstenus augļus no tiem svētiem stāstiem, ka tu gudrs, diev-

bijīgs m svēts varētu tapt. .." Sk. visu citātu talak 33. lp.
Beidzot nāk aizrādījums: „Šos svētus stāstus vari tu lasīt

svētdienās, m kad tev vēj vaļas ir, m kurus katrā svētdienā jā-

lasa būtu, to rāda tas rādītājs, kas beidzamā lapā atrodams.

Tos tā, kā tagad mācīts ir, lasot, tu vairāk labuma baudīsi, nekā

tie, kas svētos laikos, jeb uz vaļu būdami, cits citam nieku m

blēņu pasakas izstāsta."

Stenders ar Baumām tā tad domājas izlaiduši tautas bībeli.

Un patiesi, jau kvantitatīvi bībeles teksts Stendera grāmatā

pieaudzis apmēram par vienu trešo daļu. Un pēc satura tā

sniedz visus galvenos bībeles stāstus, it īpaši no Jaunās Derī-

bas, tā ka varēja ar pilnu tiesību nest vārdu „Mazā Bībele", ko

pats Stenders lika virsrakstā grāmatas otram izdevumam 1790.

gadā. pilnīgais tituls:

„Masa Bihoele. Tas irr: Ģwehti Stahsti, no Deewa Waļir-

beem islaffiti, un ar isfkaidrotahm un spehziaahm Maļizibahm un

swebtahm Dobmahm istaisiti no ta wezza Ģehrpilles Mabzitaja
Stendera. pee I. W. ©teffenjagen, zeemga Leelkuuga

Grahmatu speedeja 1790". Lappušu skaits — 553 numurētas ar

grāmatas tekstu un 7 nenumurētas (tāpat arī pirmā izdevumā)

reģistriem.
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Grāmatas saturs palicis otrā izdevumā pilnā mērā tas pats.
atkārtots pat pirmā izdevuma veltījums un abi priekšvārdi.
Galyenais pārgrozījums tekstā: „un" ievests viscaur „m" vietā,
laboti daži sīkumi valodā (piem. 55. lp., sk. citātus šā raksta

72. lp.) un pareizrakstībā, kā tas redzams šā raksta pēdējā

nodaļā atzīmētos piemēros. Kāds izņēmums vel atzīmējams
296. lp., sk. šā raksta 62. lp.

Vēlāk 19. gs. Mazā Bībele pārvērtusies par skolas grāmatu.
Ar skolu atvēršanu radās vajadzība pēc jauniem izdevumiem.

Tiem par pamatu tapa 1839. g. izdevums ar to pašu virsrakstu,
bet jau bez agrākiem veltījumiem un priekšvārdiem un jau ar

lielākiem valodas un izteiksmes labojumiem. Tas izdots vēl

divas reizes 1854. un 1864. g. Bet arī vēl vēlāk radās piepra-

sījumi pec grāmatas, un 1882. g
L

iznāca „Stendera mazā bībele,
jeb: bībeles stāsti priekš skolām un derīga lasāma grāmata
priekš mājām, no jauna pārstrādāta no J. Švānberga, prieku-

les skolotajā."
Visi turpmāk sastopamie Mazās Bībeles citāti, izņemot pē-

dējo 8. nodalu un īpaši atzīmētus gadījumus, ņemti no grāmatas
otra izdevumā, paturot gan Stendera valodu, bet lietojot viņa

pareizrakstības un interpunkcijas vietā tagadējo. Tikai gotu

burtiem iespiestās vietas ir tiešs Mazās Bībeles teksta atdari-

nājums. Citātiem iekavās pievienotie skaitli norāda uz grā-

matas lapas pusēm, no kurām citējums ņemts.

3. Mazas Bībeles stāstu teksts.

1. Sastādot stāstus, Stenderam vijuši priekšā divi paraugi:
Hüdnera vācu teksts un latviešu bībele. Hübners diezgan brīvi

seko Lutera bībeles tekstam, parasti atstāsta to vienkāršākā

valodā un saīsinātā veidā. Bet tikai vienā otrā atsevišķā vietā

viņš uzdrošinās kaut ko patstāvīgāku pielikt klāt, piem. paradī-

zes nevainības stāvokļa un laimes attēlojumu 6. lp., norādī-

jumus uz dalīto valšķu galvas pilsētām (139. lp.), uz ķēniņu
skaitu un attiecībām pret reliģiju (155.). Pāris vietas tikai

ievēroju kādus citāda rakstura iespraudumus: Kains nožēlo-

dams būtu varējis piedošanu dabūt (13.), Herods aprēķinājis
Jēzus bērniņa vecumu (246.).

Stenders jūtas savā darbā daudz brīvāks. Kā stāstu secībā

viņš ietur vēsturisko kārtību (piem. 1., 23., 50-, 51. stāstu)

ierindodams citādi nekā Hübners), tā arī atsevišķos stāstos

pārstata vielu pēc bīdelēs (piem. 64. lp.). Viņš tulko Hübnera

tekstu, bet turpat pie rokas viņam bībele, un viņš, ja atzīst

par vēlamu, papildina Hübnera stāstījumu, bet reizēm viņš to

arī īsina (19, 82, 128, 140, 192v. c. lp.). Teksta veidojuma viņš
neturas burtiski ne pie viena, ne pie otra parauga. Sastopami

gan izteicieni, kas uzskatām! par burtisku tulkojumu no Hüb-
2:>
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nera grāmatas, gan brīvāki atdarinājumi, gan atkal tādi, kuros
tieši jūtams latviešu bībeles teksta iespaids, un beidzot arī ne

visai maz ir tādu gabalu, kas pilnīgi vai gandrīz pilnīgi (ar

niecīgiem pārgrozījumiem) izrakstīti no latviešu bībeles, piem.
līdzības. Šī atkarība no latviešu bībeles it sevišķi duras acīs

tur, kur saskan kāds zīmīgs izteiciens vai vārds. Piemēri:

vecāki divpadsmit gadu veco Jēzus bērnu „nenokope" (Stend.
288. lp., sal. bībeli Lūk. cv. 2, 43) un Jēzus saka Pēterim: „tu
nenokopi, kas Dievam, bet kas cilvēkiem tīk" (351., sal. Mat.

cv. 16, 23; Stenders pieliek iekavās paskaidrojumu: „Tu ne-

nokopi [nedomā] u. t. t.), ~atrade bez darba stāvīšus" (500..
sal. Mat. 20. 6), bet pāris rindas agrāk abās vietās: „redzēja
stāvim". Bet oficiālo latviešu bībeles tekstu Stenders neuz-

skata par kanonisku svētumu, ko nedrīkstētu grozīt. Viņš
netik vien lieto viscaur bībeles „un" vietā „m", bet veido arī

citādi bībeles izteicienus pēc savas gaumes, pie kam blakus

pārgrozījumiem valodas patiesas vai šķietamas pareizības un

saprotamības dēj, par kuriem tuvāki būs runa 8. nodaļā, izda-

rīti arī dažādi papildinājumi un iespraudumi paidagoģiskā
nolūka.

Kadi paraugi Stendera teksta veidošanai:

Hübners: „Da nun JEsus betete, so ward die Gestalt seines

Angesichtes ganz anders. Denn sein Angesicht leuchtete wie

die Sonne, und seine Kleider wurden so weiss als ein Licht,

dass sie kein Färber auf Erden so weiss machen konnte"

(292. s.). Te kombinēti visi trīs sinoptiskie evaņģēliji: Lūk.

9, 29, Mat. 17. 2 un Mark. 9, 3, bet neviens teksts nav ņemts

pilnīgi.

Stenders: «Kad nu JEsus Deewu peeluhdse, tappe tas ģihmis

nnnrta waiga zittads. Jo wiņņa ģihmis, fahze fpihdet ka ta faule,
m roiņņa drehbes tappe baltas ka fneegs m ka ftbbens fpihdedamas,
ka neweens ballinatais, ta warr ballinaht mirs femmes" (I iespie-

duma 351. Ip.). l c nevar būt šaubu, ka turēdamies pie sava

vācu parauga. Stenders tomēr ieskatījies evaņģēliju latviešu

tekstos, kas 1739. g. latviešu bībeles izdevumā skanēja' „Un
wiņņam Peeluhdsoht tappe tas ģihmis minna waiga zittads
un roiņņa drehbes baltas, it ka tas sibbinS fpihdedamas"

(Lūk. 9, 29). „Un tappe Miņņeem redsobt apfkaiarohts, un roiņņa

waigs fpihdeja ka faule un Miņņa brefjbes tappe baltas

ka gaifma" (Mat. 17, 2). „Un Miņņa drehbes tappe fpohschas, un

ļobti baltas it ka fneegs, ka neweens ballinatais Mirs

semmes tä mar ballinaht" (Mk. 9 3).

Īpaši retinātie izteicieni no Lūkas un Markus evaņģēliju tek-

sta, man šķiet, nevar nemaz būt iekļuvuši Stendera stāstījumā
bez tiešas literāriskas atkarības; bet redzama tepat arī no-

vēršanās no Hübnera: izlaists drēbju baltuma salīdzinājums ar
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gaismu un tanī vietā likts: „kā sniegs" (no Mk.) un „kā zibens

spīdēdamas" (no Lūk.), pie kam nolūks, laikam, bijis pastiprināt
uzskatāmību.

Stāstu par Jāzepa brāļu gājieniem uz Ēģipti Hübners no-

beidz šādiem vārdiem: „Hierauf empfing sie Joseph gar

freundlich, und wie er unter innen seinen leiblichen Bruder

Benjamin zu Gesichte bekam, so sprach er zu ihm: GOtt sev

dir gnädig, mein Sohn! Es entbrannte aber sein Herz gegen

seinen Bruder dergestalt, dass er sich der Tränen nicht enthal-
ten konnte, und deswegen in seine Kammer gehen musste.

Mittlerweile war der Tisch gedeckt, und Josephs Brüder mus-

sten zur Tafel bleiben. Er setzte sie aber mit Fleiss, wie sie

waren geboren worden, welches ihnen recht wunderlich vor-

kam. Sie sassen aber an einem Tisch besonders, weil die Lgvp-
tier mit den Ebräern nicht zu speisen pflegten. Das Essen aber

ward ihnen von Josephs Tisch aufgetragen, und Benjamin ward

fünfmal mehr vorgeleget, als den anderen. Sie sassen auch so

lange beisammen, bis sie alle mit einander waren trunken wor-

den; und des andern Tages zogen sie mit grossen Freuden

wieder nach Hause" (65 s.).

Stenders, iespraudis iepriekš aizrādījumu, ka Jāzepa Jun-
Kurs" izvedis pie citiem brāļiem apcietināto Simeanu (šī no bī-

delēs ņemtā piezīme nav atrodama Hübnera tekstā) turpina:

„Kad nu tee preeksch Jahsepa tappe westi, runnaja Jahseps mihligi
ar teem, m maigajā tohs, ka minnu tehwam, tarn meggam klahjahs?
In kad Jahseps samu ih stenu brahli Benjamiņu
eeraudsija, sazzija Miņsch usto: Seemš sMehti tem man»

dehls. In kad Miņsch to sazzijis bija, eekahrse minna sirds
prett samu brahli m eegahje kambari un raudāja turpatt. In
Jahseps masgaja samu maigu m nahze ahrä m turrejahs zeeti. m

pamehleja galdu klaht, m likke tohs tā Pee galda sehdehr, to pirm-
dsimtu (otrā izdevumā: „Pirmdsimmuschu") pehz sowas pirnidsim-
tibas, in to masaku pehz sawa masuma. To brihnijahs tee fama

starpa. In tee ehde m dsehre forma, m ohträ deenä agri tappe
tee ar labbibu atlaisti, m tee gahje sawu zeļļu ar leelu

preeku" (I. iesp. 82 s.).

Sākumā papildinādams Hüdnera tekstu no dīdeles, Stenders

pret beigām to īsina, kaut Hübners arī te drīvi atstāsta bībeles

izteicienus. Bet arī te daži izteicieni ir tiešs tulkojums no

Hübnera (citātā tie retināti). Latviešu bībeles teksta ietekmi

visladaki rādīs attiecīga teksta citējums no 1739. g. Bībeles:

„Kad nu Jahseps mafijas nahze... tee mettehs preeksch minna

Pee semmes. Un tas jautajā tohs mihligi un sazzija: Ka klah-
jahs juhsu tehwam, tarn Mezza m, no ka juhs sazzijat? Irr
miņsch Wehl dsihws?... Un Miņsch Pazehle famas azzis, un eeraudsija
famu brahli Benjamiņu, famas wahres oehlu, un sazzija: Jrrag
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fdjiS juhfu masakais brahlis, no ka juhs us mani sazzijat? Deews

palihds tew mans dehls! Un Jahseps steidsahs, jo minna firds

eekahrse Prett faMu brat) li, un miņsch meklēja raudaht, un

eegahje kambari un raudāja turpatt. Un minfd) mas-

gaļa famu maigu un nahze ahra, un turrejahs zeeti,

un folija: Uszelleet maisi. Un tee uszehle miņņam semischķi, un

Miņņeem semischķi, un teem Eģiptereem, kas ar wiņņu ehoe, semischķi,
jo tee Eģipteri newarr ar Ebreereem ehst, jotas irr teem Eģiptereem
meena negautiba. Un tee sehoeja Miņņam pretti, tas pirmo sim-
tais famas pirmdsimtibas, un tas masakais

pehz sama masuma. To brihnijahs tee wihri sama

starpā, un Miņfch gehle teem baltas preekschä no tahs barribas,

kas preeksch minnu bija, bet Benjamiņa daļļu mairoja Miņsch peez-
kahrtigi, pahr miffu zittu daļļahm, un tee dsehre un padsehrehs ar

wiņņu li. Moz. 43, 29—

Retinātos bīdelēs izteicienus Standers uzvēmis vardu pa
vārdam; nav lāgā domājams, ka citādi tie tik pilnīgi saskanētu-

Hiibnera teiciens par piedzeršanos izlaists paidagögiskä nolūkā.

Kā piemēri, kas raksturo Stendera IVlazās Bībeles teksta

attiecības pret latviešu bībeles tekstu tur. kur nav sevišķa
Hübnera blakus iespaida, sniegti tālāk divi gabaliņ! ar līdztekus

tekstu — viens no Vecas, otrs no Jaunās Derības. Otrs pie-

mērs — līdzība par nezālēm kviešu starpā — gan atrodams ari

Hübnera grāmatā, bet Stendern tāpat kā viņš sniedzis to tieši

no bībeles.

Latviešu bībele 1739 g.

(No 2. Ķēniņa gr. 5. nodaļas).

1. Un Naemans to ķehniņa no ©it)-
rias ka«a leels-kungs. bija tveens augsts
tt)ifir§ preekfch fawu kungu, un no tee-

las slawas, jo zaur winnu bija tas

Kungs tohs Sihrerus atpestijs, un

winfch bija weens Warrens wihrs, (bet)
fpittaligs .

.
.

sb. Un tas nogale,un nehme pee

cto i § desmits Talentus sudraba un

fefchtuhkstofckus sihķeļus selta un desmits

fwehtku drehbes . .
.

9. Ta nahze Naemans ar saweem
sirgeem, un ar faweem ratteem. un

stahtveja preekfch Elisa namma burtotai.

10, Un Elisa fuhtim weenu wehst-
n»fi pee to un likke abgibt: Eij, un

masgajees septiņas reifes eekfch I ar-

daņa, tad buhs tawa meefa atkal

weffela. un tu tapsi fchķchsts. 11. Bet

Naemans apfkaitahs, un gahie nohst,

un fazzija: Raugi, es dohmaju pee
fewis: winfch teefcham nahks pee man

abra, un stahwehs, un peefauks ta

Kunga fawa Deewa wahrdu,

Stendera Mazā Bībele 1756. ģ.

~Tassl Sihreru karra leelskungs,
Naemans wahrdä, bija augsts kungs m

no leelas flawas. bet ne w e f fels m

fpittaligs. Ģans tappe pee ta pra-

weefcha Eelisa peerahdihts, ka tas to

weffelu padarritu. Bet Naemans nehme
leelu pulku naudas ar fem lihds,

tarn praweefcham aismakfaht. In kad

tas ar faweem ratteem m fullaiņeem

preekfch ta praweefcha durwim nahze,
likke tas praweets winnam fazziht: eij.
m masgajees feptiņas reifes eekfch

Jardanas upes. tad taps tawa

meefa atkal weffela, m tu tapsi fchķinsts.

Bet Naemans apfkaitehs m fazzija: eS

dohmaju pee fewis, ka winfch fa-
was rohkas us mann liks, in

fawu Deewu pahr mannim

peeluhgs: woi tad muhfu semme
ne irr Wehl labbaks uhdens. ne kä

Jardanas uhdens. neggi es warretu

masgatees, ka es fchķihsts taptu? In

winfch greesehs atpakka! in aisbrauze
ar dufmahm...
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un winfch ar fawu rohku pahr
to weetu brauzihs, un to fpitta-
ļibu atņems. 12. Neģģi Amana un War-

wara tahs uppes no Damaskus irr

labbakas, ne ta Jswela uhdens, neggi
es tür warretu masgatees, ka es fchķihsts

taptu? Un winfch greefehs atpakkaļ.

un nogahje ar dufmahm . . .

14. Tad no kahpe winfch, un mas-

gajahs Jaroaņa septiņas reifes, pehz ta

Deewa ro iI) r a wahrdu. tad tappe
wiņņa meefa atkal tik weffela, ka roeena

jauna puifcha meefa, un winfch kļua

schķihsts.

Mat. cv. 13, 24 — 31.

„Wehl weenu zittu lihdfibu ftah*

Ma winfch teem un fazzi'a: Ta

bebbefn-walstiba ir fd kahds gt V-

wehks. kas labbu fehklu farod tih-
ruma fehje. Bet ļaudim gulloht nahze
wiņņa eenaidneeks, nn fehje niknas

sahies starp froeefcheem un gahjenohst.
Kad nu ta labhiba auge, un augļojahs,
tad atraddahs arri ta nikna jahle.
Tad gahje tee kalpi pee ta namma-

tehwa. un fazzija us to: Kungs, ne

essi tu labbu fehklu fawä tinrumä

febjis ? No kurrenes tad rofjbarjs ta

nikna fahle? Un winich fazzija us

teem: To tas eenaidneeks darnjls; Tad

fazzifa tee kalpi us to: Gribbl tu tad.
Ig mehs eetamto israweht ? Wmfch
lazzija: Ne. ka juhs to niknu lahli
israwedami ir tohs kweefchus ne is-

pluhgat<t. Laid abbi kohpä aug lchds
pļaujamam laikam: Un pļaujamā Imkä

sazzifchu es teem pļahmejeem: Ģakrah-
jeet pirmak to niknu sahli kopa. un

feeneet to kuhlifchos, ka ta fadedsinata
tohp: Bet tohs kweefchus fakrahjeet
manna fchķuhm".

Tad nokahpe Nae'mans m masga-

jatjs Jardanä »eptinas reifes pehz ta

praweefcha wahrda; tad tappe
tviņņa meefa atkal tik weffela fd weena

jauna puifcka meefa, m wiņfch kluä

fd)ftf)it§" (196 s).

Lihdsiba no kohkaļeem starp

kweefcheem.

. Wehl weenu zittu lihdfibu stahstija

JEsus teem ļaudim. m fazzija: Sta

Deewa walstiba fcheit rotrs fernes irr

ka kahds namma te b, ro 8, kas labbu

fehklu fawä tihruma fehje, S3tt ļaudim

gulloht. nahze winna eenaidneeks, m

fehl? kohkaļus (jeb niknas sables) starp
kweefcheem, m gahje nohst. Kad nu ta

labbiba auge m aunļojahs, tad rad-

dahs ariosan tee kohkaļi. Tad gahje
tee kalpi ta namma tehwa, m fazzija
us to: Kungs, toot tu ne efft labbu

fehklu tawä tihruma fehjis? No kur-

renes tad rohdahs ta nikna fahle? Tas

namma-tehws fazzija us teem: To tas

dneeks darrijis. Tad fazzija tee

kalpi us to: gribbi tu tad. ka mehs
noeet u m to israweht Wmfch faz-

zija: Ne. Fd juhs to niknu sahli isra-

wehdami ir tohs kweefchus ne lspluhzat.
Lai abbi ohpd aug lihds pļaujamam
laikam. In pļaujamā laikā fazzifchu
es teem pļahtvejeem: fakrabjeet pirmak
tahs niknas fahles kohpä. m feeneet
tahs kuhlifchos. Fd tahs fadedsinatas
tohp. Bet tohs froeefchus fakrahjeet
mannā fchķuhm." (498 s).

ja pirmā piemērā atstāj, neievērotu Stendern izdarītu bībe-

les teksta īsinājumu un drusku citādu rakstību, tad tieša no-

vēršanās no bībeles teksta konstatējama tikai nedaudzos re-

tinātos vārdos un izteicienos. Otrā piemērā, kur Stenders bī-

beles tekstu neīsina, novēršanās vel mazāka. — kā to rāda

pāris retinājumu.

2. Ltenders, paturēdams viscaur acu priekšā savu lasītāju
trūcīgās zināšanas, atlaiž nost lTübnera marginālijas ar pastā-
vīgiem norādījumiem uz bībeles pantiem, no kurienes teksts

ņemts, bet sniedz tekstā iepītus dažādus taktiskus paskaidroju-
mus. Viņš paskaidro tiem īsi iekavās svešus nosaukumus un

jēdzienus: „Satans jeb velis" (91), „Jēzus (tas ir viens pestī-
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tājs); 278. lp.: „debes valstība (tas ir: ta žēlastības valstība,

ko Jēzus Dieva dēls no debesīm uztaisīs"). 292. lv.; „cilvekus

zvejot (caur to sludināšanu tā Dieva vārda, kas tīklam top lī-

dzināts"), 319. lv.; „cilvēka dēls (Jēzus)" jeb „(tas pasaules

Pestītājs)", 319. un 368. lp.; „Ozianna (tas ir. Dievs palīdz)",

376. lp.; „Dāvīda dēls (tas no Dieva sūtīts pasaules pestītājs)",
340. lp.; „paradīzē (debespriekā)",_4l3. lp. Viņš dod paskai-

drojumus par dažādām nesaprotamām parādībām: par spitālību
un spitālīgo likteni Palēstīnā_(364), par kāju mazgāšanas pa-

rasu (381), par kara vīra dūrienu Jēzus sānos (414). Viņš

tekstā skaita pēc kārtas Jēzus vārdus pie krusta, ko Hübners

dara pamācībās.

Viņš ieved lasītājus dziļāk vēsturisko notikumu izpratnē un

sakarībā, pastāstīdams sīkāki par Noas dēlu pēcnācējiem; „No

Javeta ir cēlušies tie pagāni, kas nu jav sen, gods Dievam!

to kristīgu laužu ticību pieņēmuši, starp tiem arī mēs esam. No

Kama cilts ir tie citi pagāni nākuši, kas vēl Dievam žēl tik

ne visi elkiem kalpo. Bet no Zema ir tie Jūdi, kas papriekš
Dieva ļaudis bijuši un arīdzan tie Turki un daudz citas tautas

radušies" (31 s.). Tādā pašā garā pastāstīts par Ābramu, kā

par jūdu un līdz ar to arī Jēzus cilts tēvu un par viņa „s'as-

pažu" Lāru (33 s.), par Dieva sodiem, kas nākuši pār Dāvidu

U62), par bērna mātes šķīstīšanās noteikumiem (278), par laižu

skaitīšanu Augusta laikā un Heröäa attiecībām pret Romu

(271). —
Šiem garākiem lietišķiem papildinājumiem un kultūr-

vēsturiskiem iespraudumiem blakus minami citi īsāki (bieži
vien tik pāris vārdu), ar līdzīgu tendenci, kas cenšas ievadīt

lasītājus stāsta notikumu sakarībā un uzskatāmāki tēlot stāsta

gaitu viņu priekšā. Piem.: Kānas kāzās vīns pietrūcis tādēļ, ka

~lautini nebija bagāti" (314); eņģelis Gabriels ticis sūtīts uz

Nācareti „Eelus un Annas namā pie vīnu meitas v. t. t." (260).
Bet Stenders iet vēl tālāk. Vīna iespraustie paskaidrojumi

reliģiski un ētiski padziļina notikumu gaitu un izpratni, piem.
atklājot kādas personas darbības iekšējos motīvus, ierosinot

ētisku novērtējumu v. t. t. Viņš izskaidro Zālamana gudrā
sprieduma jēgu (173). atklāj Hēroda viltīgo nodomu ar Jēzus
bērniņu (282). motivē divpadsmit gadus vecā Jēzus atbildi ve-

cākiem (289). paskaidro Jēzus triju kārdinājumu nozīmi (299),

augstmaņu naidu pret Jēzu (395), Pilatus aprēķinu (405), Emaus

mācekļu izmisumu (426). Viņš pat iesprauž šādā nolūkā dažus

izpušķojumus stāstu tēlojumā: Kad Adams un leva dzird pa-

radīze Dieva balsi, tie apslēpjas „ar nopūšanu, izbailēm un vai-

manam. Jo tie redzēja sev no vella pieviltus un piekrāptus un

atgādājās, ko tie pelnījuši ar savu atkāpšanu no Dieva, proti
Dieva dusmību, laicīgu un mūžīgu nāvi" (13. s.). Kur Hübenrs

apmierinās ar aizrādījumu: „Abels bija dievbijīgs un Kains

turpretim bezdievīgs", tür Stenders papildina: „Abels kija
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Dieva bijīgs un taisns un atnese Dievam savu upuri iekš ticī-

bas uz to pestītāju, ko Dievs tiem pirmiem cilvēkiem paradi-

zes dārzā bij apsolījis: bet Kains bij bezdievīgs un netaisns"

(22. Ip.). Hubnera raksturoto Kaina izmisumu Stenders_ par-

vērš par bezdievīgu cietsirdību (23 Ip.). levadīdams ūdens

plūdu stāstu, viņš tēlo, ka Noa sludinājis ļaudīm Dieva lēnprā-
tības doto soda pagarinājumu un „tos uz atgriešanu no grē-

kiem uzskubināja", bet tie „tomer nebēdāja nenieka par to"

u. r. t. (25. s.). Heroda bailes viņš motīve ar dornarn, ka „Kri-
stins to no sava (!) goda krēsla stums" (282). Pēteris parada

„kārīgas domas" (500), īarisejs stāv savrup „augstākā vieta"

un lūdz, sacīdams „lepnus" vārdus (510). Kungs „bija du-

smīgs par to netaisnību" (517). Ķēniņš „tape ļoti dusmīgs"

(529) v. t. 1.

Vienai īpašai Stendera teksta papildinājumu grupai ierosi-

nājumu devušas Hübnera pamācībās atrodamas piezīmes par

Vecās, Derības personu un notikumu tipokoģisko un allegorisko
nozīmi. Hūbnera pamācībās minēto Jonas priekšzīmi uz Kristu

(188) Stenders pārcēlis īsā teikumā iekavās uz stāsta tekstu.

Tāpat arī stāsta tekstā uzņemta (bet bez iekavām) Hūbnera

pamācība, ka Israela tuksneša ceļojums ir „priekšzīme, kā tai

kristīgai draudzei šeit klājas" un ka „šinī pasaulē mēs kā tuk-

snesī staigājam... un tur debesīs ir tā īsta... apsolīta tēva

zeme, kur gods un prieks papiliam būs" un ka Mozus tas

baušļu devējs ne varēja tos Israeliterus ievest tai apsolītā zeme

par iezīmēšanu, ka mēs caur bauslību nespējam svēti tapt" un

ka_„Jēzus ir tas pats vārds (kā Jozuus), tas mūs caur savu

svētu evanģeliumu debesīs ievedīs" (129. s. lp.). Bet viņš iet

vēl tālāk. Viņš rāda, ka Izāka upurēšana esot Kristus krusta

nāves priekšzīme (44), ka Jēkaba sapnī redzētās trepes „iezīmē

mūsu Kungu un Pestītāju Jēzu Kristu" un viņa dievišķo un

cilvēcīgo dabu (56) un ka arī Jāzepa liktenis ir Kristus dzīves

priekšzīme (88). It īpaši stāsts par Israela tautas likumiem

(119124) ir pilns šādu norādījumu uz Vecās Derības priekš-
zīmēm: Augstais priesteris Aärons ir ~viena priekšzīme ta

īstena un vienīga visaugstākā priestera Jēzus Kristus" v. t. t.,

„visi dedzami upuri bija priekšzīmes uz Jēzu Kristu, kas vel

nākams bij" (120), „derības jeb liecības šķirsts ar to žēlastības

vaku
. ..

iezīmēja to nākamu pestītāju Jēzu Kristu, caur ko

mēs žēlastību pie Dieva dabūjam..., zelta galds ar tām svē-

tam maizēm.. . iezīmēja to svētu vakarēdienu un Kristu to

īstenu debesmaizi tās dzīvības" (121). Dedzināmu upuru altāris

nostādīts „par iezīmēšanu, ka Kristum bij priekš mums pie

krusta altāra upurētam un nokautam tapt" (122). „Bet visi šie

likumi un priekšzīmes uz Kristu mitējās, kad Kristus pats pa-
saulē bij nācis. Un tāpēc tie top svētos rakstos viena ēna to

nākošu lietu saukti (Kol. 2), kuru būšana ir Kristus" (123).
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Stāstu par spitālīgā Naemana dziedināšanu Stenders, lie-

kas. sevišķi tādēļ izvēlējies un uzņēmis savā grāmatā, ka viņš

tur redzēja tipisku norādījumu uz cilvēka grēku nošķīstīšanu

Jēzus asinīs (198. IV. pamācība).
Šādiem aizrādījumiem Vecās Derības stāstos atbilst Jaunā

Derībā īpašs atskats uz papriekšsludinājumiem, kas piepildīju-

šies, Jēzum pasaulē nākot (272, 263, 304, 11. mācībā). Sk. tālāk

5. nodalu, 48. Ip.

Teoloģiskiem dogmatiskiem paskaidrojumiem pieskaitāmi
vairāki gabali: stāsts par apsolīto pestītāju, kas attīstīts no pa-

zīstamā izteiciena par ienaidu starp sievas sēklu un čūskas

sēklu un īsas Hübnera piezīmes pie tā (1820). iespraustais

norādījums uz Marijas jaunavību (266). pasaules radīšanas stā-

sta ievads par Dieva trijvienību un radīšanu „no nenieka" (3),
cilvēku pirmatnējas nevainības raksturojums (gudrs prāts, svē-

tas iegribēšanas, nemirstama miesa, pilnīga pārvaldīšana par

visu, kas virs zemes (9). stāstījums par velnu izcelšanos no

kritušiem eņģeļiem (12). Jēzus uzdevuma raksturojums (302).
viss 11. daļas 15. stāsts, kas attēlo Jēzus personību un dar-

bību, un beidzot Jēzus debesbraukšanas tēlojums pēc 47. psalma
6. panta šādā veidā:

„...
un brauce uz debesīm ar līgsmjbu

un ar skaidru bazūnes skaņu ...
Un viss debespulks nāce Je-

zum pretim ar gavilēšanu. Un ležus sēdās pie Dieva labu

roku, kā tas visu valdītājs" (436).

īpaši minami vel Stendera paskaidrojumi pie Jēzus līdzi-

bām. Saskaņā ar sava laika teoloģijas vispārējo uzskatu, viņš

tulkoja tās kā allegorijas. Pirmās divās „no tā sējēja" un „no

kokaļiem starp kviešiem"), kuru izstāstīšanu sniedz jau evaņ-

ģēliji, viņš apmierinājies ar dažu paskaidrojošu izteicienu

iespraužami evaņģēliju tekstā, bet septiņām citām līdzībām

(„no tā vīna kalna", „no tā pazuduša dēla", „no tā liela vaka-

riņa", „no tām ķēniņa kāzām", „no tā ķēniņa parādu līdzinā-

šanas", „no tām desmits jumpravām", „no tā Kunga, kas sa-

viem kalpiem podus uz augļiem izdalīja") viņš pievieno īsākus

vai garākus paskaidrojumus tūlīt pēc līdzību teksta ar īpašu

virsrakstu: „izstāstīšana". Bez šādas izstāstīšanas" palikuši
tikai parauga stāsti („no tā žēlīga Zamaritera", „no tā Varizeera

un muitinieka", „no viena bagāta vīra laukiem") un vēl divas

līdzības („no tā netaisna nama turētāja" un „no tā bagāta vīra

un nabaga Eācarus"). Šinī ziyā Hübners sniedzis Stenderam

tikai vienu tiešu paraugu: pamācību par deviņiem aizpušķo-
tiem vārdiem (verblümten Wörter) pie līdzības par desmit jau-

navām (325. Ip.). Litas viņš sacerējis pats. Dažas Izstāstīšanas"
diezgan īsas — s—lo5—10 punkti, bet līdzībai par vīna kalna strād-

niekiem izstāstīšana aizņem pusotras lappuses, un te dabūjam

zināt, ka „tie pirmie strādnieki, kas no rīta agrumā derēti, bija
tie divi padesmits apustuļi...", ka vēlāk pakāpeniski nākuši
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klāt „tie citi septiņdesmits un divi mācekli Jēzus, kas ne uz

vienu reizi no Jēzus pieņemti bija", ka „tie pēdīgi ir vēl citi, kā

tas apustulis Matias un Pāvils". „Uzraugs un algas izdalītājs
ir Kristus. Tie skaudīgi strādnieki bija to brīdi tie apustuļi",
un viens no pirmajiem, „ko tas nama tēvs (t. i. Dievs) apkau-

noja", bijis Pēteris (502.). Līdzībā par uzticētiem podiem
„tas kungs ir Kristus, un viņa kalpi ir visi mācītāji" un „tas kas

savu podu apracis, ir tie lieki mācītāji, kas Dieva vārdu ap-

slēpj" (537). Ķēniņa dēla kāzas ir „tā uztaisīšana tās kristī-

gas draudzes, kuras brūtgāns un galvinieks. Kristus ir", bet

kāzas līdzībā par desmit jaunavām ir „tā mūžīga dzīvošana

debesīs".

Nobeidzot šo pārskatu par Stendera patstāvību teksta vei-

dojumā, jāatzīmē vēl viņa ieturēta tendence saistīt vienu stā-

stu ar otru ar kādiem ievada vārdiem (piem. 11. daļā 28, 29 un

30. stāstā) vai atkal noapaļot tos, liekot sākumā ievadu vē-

sturiskā situācijā (piem. I. daļā 17., 34., 38., 39.. 41. un 11. daļā
11., 17. un 24. stāsti) un pievienojot tiem beigās zināmus no-

slēgumus (piem. 77.. 182., 187. lp. 29—30 punkti. 206, 461. Ip.).
Hübners šinīs piemēros sak tieši stāsta bībelisko tekstu.

Piecās vietās Stendera tekstā pantos „sarimeta" at-

minas viela, lai atvieglotu iemācīties zināmn vārdu un noti-

kumu kārtību: radīšanas darbu gaitu (4. lp.), Jēkaba 12 dēlus

pēc vecuma (66.), Ēģiptes mocības (103), Jēzus 12 mācekļu
(303.) un divpadsmit apustuļu (441.) vārdus. Hübneram šādas

rīmes nav, bet latviešu bībeles stāstu grāmatās tās gājušas
tālāk no viena izdevuma uz otru un dažas (Ēģiptes mocību

rīme) sastopamas vēl V. Olava-Plutes Bībeles stāstos un

K. Freudenfelda „Gaismas avotā".

4. Mazas Bībeles didaktiska un liriska viela (formāla zina).

1. Katram stāstam pievienotos jautājumus Stenders pa lie-

lākai daļai tulkojis no Hübnera. To viņš varēja darīt, zināms,
tikai tanīs gabalos, stāstos un stāstu daļās, kas atradās Hübnera

grāmatiņā, bet citai vielai jautājumi viņam bij pašam jāsa-
stāda. Taču arī tür, kur Hübnera paraugi bij pie rokas, viņš
tiem nav akli sekojis, bet divējādā zinā pārveidojis tos: 1) viņš
vēl ciešāki nekā Hübners piekļauj jautājumu izteiksmi attie-

cīgiem stāsta izteicieniem, tā ka parasti ir iespējams atbildi

dot, liekot jautātāja vārdiņa vietā vienu vai vairākus stāsta

vārdus: 2) viņš vēl sīkāki saskalda tekstu un ieved papildu
jautājumus. Tā Stendera ~jautāšanas", kā viņš apzīmē Hüb-

nera „Deutliche Fragen", ir izveidotas vēl konsekventāki un

vienpusīgāki par tīriem atprasāmiem jautājumiem, nekā tas ir

pie Hübnera, kura jautājieni vienu otru reizi mēģina jau padzi-
ļināt stāsta izpratni. Vienkāršot jautājumus Stenderu, laikam,
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pamudināja izredze, ka viya lasītāji būs galvenā kārtā atstāti

paši savā vaļā, bez kārtējiem padomdevējiem. Reliģisku
ētisku padziļināšanu viņš pārceļ pilnā mērā uz „mācības" no-

dalījumu, kas tad arī lielā mērā paplašināts.

Hübnera «derīgās mācības" Stenders saue vienkārši par

„mācībām". To skaits pie katra gabala ne vairs 3, bet 5 (ar
diviem izņēmumiem baznīcas vēstures stāstos, 481. un 489. lp.).
Arī tādiem gabaliem, kas nav pieauguši teksta apmērā, pie-
vienotas 5 mācības. Pie tam Stenders neseko nebūt visiem

Hübnera paraugiem, Pie lielākās dalās stāstu viņš sniedz vi-

sas trīs tās pašas Hübnera pamācības vairāk vai mazāk brīvā

tulkojumā vai pārstrādājumā, bet pie vairākiem stāstiem viņš
atkārto tikai divas Hübnera mācības, pie citiem tikai vienu vai

arī nevienu. Pārējās ir viņa paša sacerētas.

Hübnera 306 pamācībām atbilst pie Stendera 608, un vai-

rāk kā puse no tām ir paša Stendera sacerētas.

Formālā ziņā Stenders savās mācībās ietur vispār stingri
induktīvo metodi, papriekš 2 vai 3 rindiņās atgādināts kāds

stāsta motīvs, jeb elements, kas noslēdzas ar stereotipo jau-

tājienu: «Ko mācies no tā?" Tad tāds pats stereotips: „At-
bildi", kam seko no konkrētā piemēra izlobāmā jeb atvasināmā

mācība vispārīgā abstraktā formulējumā. Tā Stenders Hüb-

nera dažādos paraugus (sk. 1. nodaļā) pārstrādājis visus pēc
vienas metodes, pēc tās, kas atbilst dabīgai cilvēka atziņas

gaitai — no konkrētā uz abstrakto — un tādēļ sevišķi bij ietei-

cama Stendera lasītājiem pašmācībniekiem.

Sešiem stāstiem (10., 124., 283.. 290.. 309. un 480 lp.)_un
divām līdzībām (495. un 504. lp.) mācību iekārtojums citāds.
Te priekšgala nostādīts viens vispārīgs jautājums: „ko mācies

tu (mācamies mēs) no šī stāsta (šās līdzības)?" un atbildei uz

to seko tad izlobītās mācības sīkākā diferenciācija piecās at-

sevišķas tēzes jeb apakšjautājumos. Vispārīgās atbildes minē-

tos gadījumos min «starpību starp to pirmu svētu laimīgu bū-

sanu un starp mūsu grēcīgu un nelaimīgu būšanu" (10.). «star-
pību tā veca un jauna testāmenta" (124), vai atkal izloba mā-

čības: «kā mums būs pret to Kungu Jēzu turēties" (283. s),

«ka bērnus (sie!) jāaudzina ne kā pie dažiem tas mēdz no-

tikt" (290. s), «kādu priekšrakstu mums Kristus devis, ka mums

dus, viņa pedam pakal staigāt" (309. s), «pie kā var nomanīt,
kad kādai valstībai būs sajukt un postā iet" (480. s), «kā mums

bus_Dieva vardu pareizi valkāt" (495. s) un «kā saimniekam un

strādniekam vienam pret otru jāturas" (504.). Tālākā izve-

duma trijos gadījumos notiek vienkārša pretim stādīšana, vienā

gadījuma (480.) lietota dedukcija, bet četros pārējos autors pie-
turas pie savas parastas induktīvas metodes.

Retos gadījumos nav sastopams jautājums: „ko mācies no

ta?" proti tur, kur Stenders negrib nostādīt bībeles piemēru
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vai no tā izlobāmu slēdzienu par normatīvu, bet cenšas attu

rēt savus lasītājus tam sekot. Tādi gadījumi ir pavisam sep-

tiņi (99.. 106., 287.. 457. un 471.) un zīmējas uz patvarību, bēg-

šanu, Dieva vainu cilvēku pazudināšana, solījuma laušanu, jau-

nas Dieva atklāsmes gaidīšanu un sludināšanas brīvību.

Pavisam no jauna nāk klāt Stendern Mazā Bībele garāks

praktisks piemērojums un skubinajums. kas iekavas seko ab-

strakti un īsi formulētai mācībai. Visbiežāk! sastopams sku-

binajums sekot mācībai dzīvē, ievadīts ar saikli „tapec", kas

griežas pie lasītājiem, uzrunājot tos otrā persona vienskaitlī un

daudzos Jaunas Derības stāstos (284., 290.. 305.,
.. . 461.. 472..

523.), pievienojot vel īpašu uzrunu „mans bērns" (Tapee, mans

bērns!... Tu, mans bērns!...), pāris gadījumos: „ak. kri-

stīts cilvēks" (443.. 453 vienreiz: „jus bērni" (291 X Šī uz-

runa „mans bērns", laikam, aizgūta no Vecās Derības gudrī-
bas grāmatām (piem. Sal. sak. v. 2. 1; 3. 1 v. t. t.) un pieder
vispār pie seno austrumu praktiskas dzīves gudrības vārdu

(sakāmvārdu) stila. — Retāki ir gadījumi, kur skubinajuma
vieta atrodams tikai mācības konkrētizējums, vai atkal attie-

cinājums uz dzīvi, pie kam piemēri ņemti visvairs no latviešu

zemnieku dzīves un apkārtnes. Bet diezgan bieži šāds pie-

mērojums ar konkrētu mācības iztirzājumu nāk pa priekšu, un

to noslēdz skubinājums: „Tāpēc dari to un to!"

Baumanis priekšvārdā apzīmē šos papildinājumus par

„skaidriem un pamatīgiem paskaidrojumiem un paskubināju-
miem jeb piemērojumiem" (Nutzanwendungen) un izteic pārlie-
cību, ka tie vairāk veicināšot uztaisīšanu nekā Hübnera mācī-

bas viela.

Šur un tür šinīs gabaliņos pārcelti ierosinājumi no Hübnera

mācībām, bet viss lielais vairums ir paša Stendern sacerēts.

Atsevišķo gabaliņu apmērs, it īpaši Jauna Derībā, pieaug no

5 uz 10 un vēl vairāk rindiņām, tā ka Hübnera '15— rin-

divu garas mācības vielas vietā Stenders piepilda ar savam

mācībām pēc katra stāsta mazākais apm. vienu lapas pusi,
bet reizēm arī vēl vairāk. Vispār Stendern Mazās Bībeles mā-

cības vielas pieaugums skaitāms ne mazāk ka savas 5060 lp.

Salīdzināšanai seko mācības pie stāsta par Betesdas dīki.
ka tās sniedz abi autori. Pie tam jāaizrāda, ka šis ir viens no

tiem gadījumiem, kur Atenders uzņēmis visu Hübnera mā-

cības vielu, tā tad starpība ir samērā vismazākā.

Hübners: Derīgas mācības (sk. 266. lp.).

I. Kāds cilvēks bij trīsdesmitastoņus ga-

dus gulējis slims.

Šo vīru varētu visi tie it čakli aplūkot, kam daudzos gados
neviens pirksts nav sāpējis; lai viņi mācītos toties augstāki
vertet diženo veselības balvu (edle Gabe der Gesundheit).
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11. Kungs Kristus atrada vīru, ko viņš viz
veselu padarījis, pēc tam templī.

Tā pareizi, veselās dienās būs čakli apmeklēt Dieva namu ;

kad pēc tam saslimst, tad to nevar darīt, lai arī labprāt gri-

bētu.

111. Kristus sacīja: Negrēko turpmāk vairs,

lai tev nenotiktu kas ļaunāks.
Tā ir lekcija arī garīgiem pacientiem, kas dvēselē ir bijusi

slimi: Proti, pēc nožēlas nevajag atkal no jauna sākt, kad

tas atstāts.

Stenders: Mācības (323.).

I. Dievs bija tiem jūdiem Jerūzālemē to

brīnišķu dīki Betesda devis, bet tie nebija

cienīgi, ka tie tādu dāvanu turētu; tāpēc ir

Dievs tiem atkal to atņēmis, ko mācies no tā?

Atbildi: Kad cilvēki Dieva dāvanas neatzīst, tad Dievs

atkal savas dāvanas atrauj. (Tāpēc atzīsti visu to tabu, ko

Dievs tev parādījis un devis, un pateic Dievam par to; ja nē,
tad tu to neesi vērts, un Dievs to no tev atkal atvems).

11. Viens vīrs bija trīsdesmit un astoņus

gadus slims gulējis, ko mācies no tā?

Atbildi: Veselība ir liela Dieva dāvana.

(Kas vesels ir, tas to neatzīst, bet kas slims bijis, tas to

labāki prot. Dažs ir tik vesels, ka viņam iekš daudz gadiem
ne pirkstiņš nesāp, tāpēc arīdzan tāds nebēdā par savu vese-

lību un to samaitā ar plītēšanu, čīkstēšanu, skriešanu, un ātru

dzeršanu, kad viņš piekusis, jeb kad viņš pirtī iztvīcis. Bet tā-

dam arīdzan pēc jāvārgst ar neveselām miesām. Tāpēc pateic

Dievam par veselību iekš veselām dienām, un neiznīcini to

pats caur tavu trakumu, ka tev nebūtu pēc grūti jācieš).

111. Jēzus atrade to vīru, ko viņš bij veselu

padarījis, baznīcā, ko mācies no tā?

Atbildi: Veselas dienas bus mums baznīca nakt.

(Tāpēc nepaliec tīši mājās svētdienās, kamēr tev Dievs ve-

selas kājas devis, jo Dievs tev var lēti uz slimības gultu mest,

ka tu pēc nevari baznīcā nākt, kaut tu arī labprāt gribētu).

IV. Jēzus sacīja uz to vīru, ko viņš bij ve-

selu padarījis: neapgrēkojies vairs, ka tev

nekas grūtāki nenotiek: ko mācies no ta?

Atbildi: Šī ir viena mācība arīdzan prieks tiem, kas pie

savas dvēseles (caur grēkiem) neveseli bijusi un dziedināti

tapuši.
(Tapec, kad tu no grēkiem esi atgriezies un pie Dieva galda

bijis, tad nesāc no jauna savu vecu būšanu, un nevārties ka
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kada cuka grēku dubļos, ka tu pec lielāka Dieva sodība neie-

krīti).

V. Tie jūdi ienīdēja to Kungu Jēzu par ne-

nieku, tāpēc, ka tas svētdienā bij labu darbu

darījis, un vienu neveselu dziedinājis, komā-

ci c s no tā?

Atbildi: lenaidnieki iemeslus atrod, kur tu nebūtu do-

mājis.

(Bet nebēda par to: dari tikai, kas pareizi ir, un kas Die-

vam patīk, lai arī velis un visa pasaule to neieredz).

Ja es savā Hübnera mācību tulkojumā būtu. pieturējies pie

Stenderu stila un izteiksmes, tad vienādība atsevišķos iztei-

cienos būtu vēl redzamāka. Bet arī tā būs rokām tverama īstā

atšķirība. Un daudzos citos gadījumos, tā ir vēl lielāka.

2. Hübnera „Gottselige Gedanken" Stenders nosaucis par

„svētām domām". Arī viņa pantiņiem tāpat sešas rindas, bet

svinīgā deklāmātoriskā aleksandrieša vietā viņš izvēlējies la-

tviešu valodai labāk piemērotu cetrpedu trochaju. Daumanis

priekšvārdā raksturo tos šādiem vārdiem,: svētās domas rī-

mēs... ir pēc latviešu sajēgas tik īsi un uztaisīgi iekārtotas

(„nach dem Begriff der Letten so kurz und erbaulich einge-
richtet"), kā to var prasīt no vīra, kam rokā dzejas māksla

latviešu valodā („der die Dichtkunst m der Lettischen Sprache
in seiner Gewalt hat").

Tür, kur Stenders sastādījis kādu jaunu stāstu, tur arī vi-

ņam pašam jāatrod pantiņa saturs. Der arī tad. ja stāsta gal-
venais saturs abiern saskan. viņš ne vienmēr ņem Hübnera

„svētbijīgas domas" par paraugu. Atsevišķos gadījumos viņš

kādu Hübnera mācības tematu apstrādā savā dziesmiņā

(15, 37), vai arī otrādi (18.). Tomēr pa lielākai daļai viņš at-

karīgs no Hübnera pantiem: tie bijuši viņam acu priekša un

viņš, ja ne viscaur, tad vismaz vienā otrā rindiņā pieslejas
šiem paraugiem. Visvairs viņš iesāk pirmo rindu pec Hübnera,
bet jo bieži iet beigās jau savus ceļus. Taču pēdējās rindas

viņš tāpat kā Hübners parasti liek lasītājam runāt pirmā per-

sonā un izteikt Dievam vai Jēzum lūgumu, pateicību, solījumu
v. t. t. Šinīs izteicienos Jēzus allaž uzrunāts ar deminutīvu:

Jezulin (335.), pat
~
saldais Jēziņ (453.).

Pie baušļu došanas stāsta Hübners pievienojis pantiņu:

Mit Blitz und Donner hat Gott sein Gesetz gegeben.
Was das bedeuten soll, darüber ist kein Streit.

Euch gilt es, die ihr nicht darnach begehrt zu leben,
Blitz, Feuer, Rauch und Dampī ist euch schon zubereit.

Ach dieses will ich mir zu Herzen lassen gehen,
So oft am Himmel wird ein Donner-Wetter stehen.
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Stendern tulkojums:
Dievs ir savus baušļus devis

Ar briesmīgiem zibiņiem.
Elles liesmas gaida tevis,
Kad tu nedzīvo pēc tiem.

Cik reiz' pērkons ducinās,
Mana sirds to apdomās.

Pazīstamais pantiņš par Absalomu ir arī tulkojums:

Kommt, Kinder, kommt, ich will euch einen Eichbaum zeigen,

Kommt her, und seht, er trägt gar eine seltne Frucht;
Ein Königlicher Prinz hängt an den grünen Zweigen!
So läuft es endlich ab, wenn Gott ein Kind verflucht.

Betrachtet ihn recht wohl, er wird euch deutlich lehren,
Dasz ihr den Vater sollt und auch die Mutter ehren*).

Lieldienas notikumu abi autori apdzied sados pantos:

Ist nach der Zeitlichkeit kein Leben mehr vorhanden,
So sieht der Mensch gewisz erbarmenswürdig aus:

Doch nein, so wahr der Herr vom Tod ist auferstanden,
So wahr musz auch der Mensch aus seiner Gruft heraus:

Deswegen furcht ich mich gar nicht vor meinem Grabe.
Weil ich zum Auferstehen gewisse Hoffnung habe.

Jēzus ceļas līdz ar sauli.

Atjaunota skaidrībā.

Tāpat atzels mani kauli

Viņā liela dieniņa.

Tad ar mies' un dvēseli
Mūžam bušu debesī.

No Hübnera patētiskās deklamātoriskās daudzvardības

Stendern pantos nav vairs ne vēsts. Tie ir konkrētās gleznās,
vienkāršos vārdos veidoti, un tādēļ vij vispār Stendera lasītā-

jiem viegli prata paturami. Labākie no tiem ir vairāk ka simts

gadus, it īpaši Kurzeme gājusi no mutes uz muti un no paau-
dzes uz paaudzi. Viņu dzejiska vērtība gan pa lielākai daļai
nestāv augstu.

Bagāts uz to vien paļaujas,
Ko tas uz daudz gadiem krāj;
Ko līdz viss. kas kopā kraujas,
Kad tā dzīvība atstāj?
Es neraug' uz pilnību,
Dievs! dod tikai sātību (520.).

Dažos pantos Stenders, dzīdamies pēc lielāka iespaida, lieto

rupjus pārspīlējumus un tieši neaistētiskas gleznas;

6) Oriģinālā rakstība šo un dažus citus Hübnera un Stendera pantiņus
reproducējis Misiņš Latvju Grāmatā 1928, 189. s. Ip.
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Rakstu krājums, 19 3

Jēzus pilis (pilns) ar asins strutām.

Sašausts it nežēlīgi.

Jēziņ, ar šām asins putām

Mazgā mani pēdīgi,
Kad es nāvē aizmigšu,
Ka es svēti nošķirtu (410.).

Kad Dievs tikai paliek draugs,
tad man ar' neviens nežņaugs (467.).

Ļaudis, kas nak Jezu klausīt,
Tuksnesī ar pieedas;
Pasaul' dzenas to vien raudzīt,

Ar ko kuņģis piekrājas.
Es par dvēsel' rūpēšos,
Dievs ir miesai tiesu dos (346. s).

Hübners savos izteicienos daudz atturīgāks: pēdējā panta

vācu paraugā sastopams gan izteiciens: „erst Futter vor dem

Bauch" = für den Bauch.

Latviešu priekšvārda beigās Daumanis sniedz pamācību, kā

lasītāji varētu Stendera grāmatu „tā kā pieklājas valkot", ņem-

damies pavadīt viņus „tamer . . .
līdz tu pats to ceļu varēsi

uztapt."

„Luhdsams ne jauzees jel tawä prahta ar teem skaitļus-raksteem
m ar teem §ttteem raksteem, kas schinnis stahstös atrohnami irraid.

Lassi tikkai papreeksch tohs rupjākus rakstus (l. i. stāstu tekstu), nerau-

dsidamees wiss us teem skaitļus-raksteem, tad tu gan sapratusi, kas

tew tür staMhts tohp. In gribbi tu sinnaht, kam tad tee skaitlus-
raksti derroschi? tad lafsi tahs jautafchanas, kas appaksch ikkatra stabsta
ar smalkakeem raksteem m ar skaitļu sarakstītas irr. No kattras jau-

taschanas tu nu to atbildeschanu meklēsi, tahs Paschas skaitļu-rakstu
tu peelihdsini ar to skaitļu-rakstu, kas Pafchos stahstös ar jo rupjakeem

raksteem isspeests irr, 'iur tu atradoifi tuhdaliņ to atbildeschanu.
Ģchahdas jautaschanas ar skaitļus-raksteem apsihmetas, irr tadehļ pee;

liftarn ka tu jo labbak tohs stahstus warretu saprast, sawä prahta

paturreht, ir zittam Wehl labbak isteikt". (Salīdz. Hübnera aizrā-

dižumus 1. nod. 4. lp.).
„Tahs mahzibas m swehtas dohmas ņemm labbi wehra, jo tee

atnesf tew tohs ihstenus augļus no teem swehteem stahsteem, ka tu

gudrs, deewabihjigs un swehts warretu tapt. Qittabi tew schee stahsti
tik dauds palikt itt kad tu buhtu kahou tukschu pasakku lafsijis, jeb
nolassam klausijees".

Kā jau to min pirmā izdevuma garais virsraksts, grāmatai
pielikts pielikums — ar virsrakstu: „Viens priekšrakstīts pa-

doms. kā viens kristīgs cilvēks var pie dažāda darba un uz

daudz citu vīzi svētās domās iekulties". Te sakopoti pavisam
48 atgādinājumi uztvert dažādas dabas parādības un ikdienas
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parastās dzīves un darba gaitas ka allegoriskus norādījumus
uz visādām ticības atzinām. Piemēram: Sauli redzēdams

lecot, lūdz Dievu, lai tā saule tās taisnības Jēzus Kristus, arī-

dzan tavā sirdī uzlēktu un tavu tumsu pratu apskaidrotu...

5. Pie ūdeni nākdams, pieminies tavas svētas kristības.

12. Kad pulkstens sit, jeb stunden! redzēdams, pieminies: ta.

kā tas laiks nekavējas, bet mums nejūtot aizskrien, tāpat stei-

dzas arīdzan mūsu dzīvības dienas uz mūžību
...

23. Pie zir-

giem piemini: kā tie ar apaušiem un iemauktiem valdīdami, tā-

pat arīdzan tie traki nerimsi un pārgalvnieki ar pātagu un

rīkstēm valdījami... 28. Krogā nākdams pieminies, ka šī pa-

saule kā krogs ir, kur daudz iebrauc un izbrauc, kur daudz

nemiera un daudz piedzēruši no netaisnības un sava tuvāka

sviedriem ...
.32. Pie baznīcas-Kunga nākdams, jebkāda va-

jadzībā, pieminies, pie tā visaugstākā baznīcas-Kunga tavas

dvēseles, Jēzu Kristu, iekš visām tavam kaitēm nakt...

45. Pie rasas un silta lietutiņa, kas visus augļus atspirdzina,

piemini tās Dieva vārda iepriecināšanas, no kā mūsu izdaiļotas

sirdis ataust. 48. Saules jeb mēness-maitašanu, jeb baigus pie

debess redzēdams, piemini tās priekšzīmes tās lielas nākamas

pastaras dienas."

Viens paraugs — ierosinājums šādai apcerei atrodams jau

pie'Hübnera (11. lp. 111. mācību, sk. Stendera 39. padomu).
Padoms nobeidzas ar šādiem vārdiem : „Un kas var vis iz-

teikt, kā viens kristīgs cilvēks pie visām lietām var svētas do-

mās iekulties. īsi sakot. Pie visām lietām, kas vien pasaule

ir, kad tu tikai tās ar prātu apdomāsi, tad atradīsi tu pēdas
jeb zīmes no Dieva neizsakāma speķa, gudrības un žēlastības.

Par to būs tev brīnīties un to teikt un slavēt, kas to visu ra-

dījis un tā liek notikt. Kad tu to darīsi tad tu īsti celsies par

visiem lopiem. .so tāpēc ir Dievs cilvēkus priekš visiem lo-

piem ar saprašanu apdāvinājis, tos pēc savu ģīmi radīdams.

Šim augstam Dievam un viņa svētam vārdam lai ir gods,
šeit laicīgi un tür mūžam bez gala. Amen."

: ' Daumanis izskaidro vācu priekšvārdā šī padoma nozīmi:

„Piezīmes par dažiem gadījumiem ikdienas dzīve ir ta iekār-

totas, ka tām jāasina latviešu saprašana Un jālabo viņu sirdis

(den Verstand der Letten schärfen und ihre Herzen bessern

sollen).
(Grāmatu noslēdz divi rādītāji: pirmais pec stāstu kārtības

sniedz to virsrakstus, otrs, „kas rāda, kurus stāstus katra

dienā jeb katrā laikā varētu lasīt." Pec parasta svētku un svēt-

dienu saraksta baznīcas gada kartība minēts, ka arī „vel citas

dienās, kas baznīcās netop svētītas,_ var lasīt." Te atrodami

nevien veci katoļu svētki, kā Vastlavji, Jurģa diena, Mārtiņa

diena, bet arī garu diena, dzimšanas diena, krusta diena, pēr-

kona laiks, gada gals u. t. t.. kuriem piešķirti vienīgi Vecas Dc-
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rības stāsti. Jaunās Derības stāsti pēc iespējas pieskaņoti pe-

rikopu rinda!. Bet Jāzepa stāsti ieteikti lasīšanai „uz viesī-

bām'4

.

Dažām dienām paredzēti vairāki stāsti, tā ka kārtīgs

lasītājs, sekodams rādītajam, gada laikā izlasītu visu ,Mazo
Bībeli'4

5. Mazas Bībeles idejiskais saturs.

1. Mācības izteicienu un piemērojumu Konkretais saturs pa

daļai ņemts no praktiskās dzīves gudrības, kam nav tieša sa-

kara ar kristīgiem svētiem rakstiem. Šīs pieredzē nobriedušās

sadzīves atzinās izpaužas veselā rindā sakāmvārdu un tiem

līdzīgu izteicienu, kas vai nu tieši citēti vai atkal brīvi iepīti

mācību tekstā, daži pat vairāk reiz atkārtodamies dažādās

grāmatas vietās: Kas negrib strādāt, tam nebūs arīdzan ēst

dabūt (17). Skauģis kremt savu pasu sirdi (54. 269). Pēc lie-

tus saule spīd (54, 253). īsta mīlestība stiprāka nekā nāve (61).
Labāk viens Shillings ar taisnību pelnīts, nekā simts dālderi

ar netaisnību (112). Netaisns skillivs aprij citus līdz (403).
Smiekli mēdz ar raudāšanu beigties (137). Labs draugs ir

liela manta (158). Miesas skaistums neģeld, kad godīgs prāts
trūkst (170). Kas citam bedri rok, pats iekrīt (171, 233, 248

bedri patais'" atskaņas dēļ). Ar traku galvu nevarēsi caur

sienu līst (189). Sīkstais krīt uz naudu kā velis uz dvēseli

(198. sal. 403). Labi tam. kas caur citu laužu skādi gudrs
top (213). Veselība liela Dieva dāvana (218). Saprecēšanas
top debesīs noliktas (223). Tāds ar tādu drīz kopā ro-

das (237). Nenoziedzība tomēr uzvar (237). Nepatiesa lie-

cība uz paša liecinieka galvu krīt (238). Meliem īsas kājas
(238, 398). Uzticība nepaliek neaizmaksāta (248). No labām

runām dažs gudrs padoms atlec (267). Tukša muca tikai skan

(294). Cūka, ūdenī peldējusi, atkal dubļos vārtās (294). Kā

koks krīt, tā paliek viņš gūlis (295). Pie lāčiem un zvēriem

ir labāki dzīvot nekā pie ļaunas sievas (313). Pie vienas ne-

laimes daudz citas ronas (330). Dzīvs nevar apakš zemes

līst (330). Dieva svētība sātu un gausu dod (345). Krusta un

bēdu dienas ved uz Dievu (349). Labdarīsanas top smiltīs

ierakstītas, ko vējš izputina (366). Medus mute, bet žultis sirdī

(393). Gaur vienu ausi ieiet, caur otru ausi iziet (443). Gudri-

nieki kaunā top (514). Neviens nevar lielīties to rītdienu sa-

dzīvot (520).

Latviešu folkloras bagātības Stenderam „Mazas Bībeles44

sa-

rakstīšanas laikā, liekas, bijušas vēl pasvešas, jo nevar uzrā-

dīt šinī virknē nevienu tipiski latvisku sakāmvārdu.

Vispār sakāmvārdi ir Stenderam tikai palīgviela. Galve-

nais viņa mācības pamats ir bībele, ko viņš sniedz ne tikai stā-

stu tekstā vien un tiešos norādījumos uz stāstu, saturu, kas likti

par izejas punktu visām mācībām. Mācībās un piemērojumos
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iepīti vairāk vai mazāk drīvi arī daudz citu vīveles izteicienu,

galvenā kārtā no evaņģēlijiem, tad no citiem Jaunās Derības

rakstiem, bet arī no psalmiem un pa starpām arī kāds no citām

Vecās Derības grāmatām. Viens izteiciens ciešāki pieskaņots
bībeles tekstam, otrs brīvāki formulēts vai pat paraīrazets un

iestrādāts teksta sakarā. Tādā kārtā Stendern Mazā Bībele

blakus stāstu episkai vielai liek runāt uz lasītājiem arī bībeles

didaktiskiem un liriskiem elementiem, nekur gan parasti nemi-

not, no kurienes attiecīgais izteiciens ņemts. Arī stāstu sā-

kumā atrodami tikai vispārīgi norādījumi uz attiecīgām bībeles

grāmatu nodalām, bet izlaisti visi Hübnera sniegtie norādi-

jumi uz atsevišķiem bībeles pantiem. Tikai vienam otram sa-

vam dogmatiskam papildinājumam tekstā Stenders piesprauž
arī aizrādījumu uz attiecīgo bībeles vietu (piem.: 3., 19. s., 436.).

Latviešu bībele jau arī bij vēl tik reti sastopama zemnieku

mājās, ka nebij nekādas praktiskas nozīmes aizrādījumiem, kas

vadītai lasītājus no Mazās Bībeles uz pilnīgo bībeli. Mazā Bī-

bele bij tieši domāta kā pilnīgas bībeles atvietojums, un šo uz-

devumu tā arī godam pildījusi, sniegdama saviem lasītājiem

visu vērtīgāko un populārāko bībeles saturu.

Atsevišķās vietās mācības vielā iepīti arī katķisma iztei-

cieni, bet atkal tikai reti minēts, no kādas katķisma, jeb kā

toreiz teica: „bērnu mācības" vietas attiecīgais izteiciens

vemts'). Tas arī it kā netieši liecina, ka katķisms vēl vispār

bijis diezgan maz pazīstams. Turpretim, ja atrodam tikai pā-

ris reizes citētu dziesmu grāmatu (416, 534), tad šinī ziņā

Stenders, varbūt, jau sekojis saviem pazīstamiem aizspriedu-
miem pret toreizējo dziesmu tekstu „ar grūtiem, nesaprātīgiem

un samisetiem vārdiem."

2. .Mazas Bībeles priekšvārdā minētais uzdevums — pali-
dzēt latviešiem, jo gudrākiem, jo dievbijīgākiem un jo svētākiem

tapt" dabū savu konkrēto saturu atsevišķās „mācībās" un

„svētās domās", Plaši un pilnīgi nostājas mūsu priekšā ideāls,

pie kā Stenders cenšas vest savus lasītājus.

Vispirms minami noteikumi, kas regulē ārējās baznīcas un

ticības dzīves parašas, lai nodibinātu un nostiprinātu latviešos

kristīgu evaņģēlisku baznīciskumu. Nemitīgi atskan skubinā-

jumi iet baznīcā (5, 124, 284, 323, 462, 489) un pamācības, kā tur

izturēties. Tās ir pa daļai tīri elementāras prasības, ko Sten-

ders liek baznīcēniem pie sirds:

„Tas gan slikti ir, ka dažs sprediķā snauž jeb iet ārā. Kur

tādam ir tā mīlestība pret Dieva vārdu?" (326). „Sargies Dieva

namā jeb baznīcā ieiet bez cienīšanas kā kādā krogā, bet krīti

ceļos Dieva namā priekš tava Dieva svēta vaiga, tik labi ieie-

dams, kā iziedams, un neapgāni Dieva namu ar smiekliem,

"<) Minēts piem. otrais bauslis 313. Ip.
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snaušanas jeb uz citu vīzi, kas ne klājas" (58). Piemini to alla-

žiņ baznīcā būdams, ka tu priekš Dieva svēta vaiga stāvi, to

tev būs pielūgt, teikt un slavēt. Bet neskaties nedz skraidi

šurp un turp, bet paliec pie Dieva lūgšanām un Dieva vārda

Klausīšanas (178). Mans bērns, baznīcā nācis pielūdz Dievu,
dzied līdz ar citiem tas svētas dziesmas, klausies sprediķi un

neskrej no baznīcas ārā, tiekams tā svēta Dieva kalpošana
baznīca beigta (290). Ej svētdien baznīcā un ne paliec mājās,
vesels būdams, un baznīcā nācis, neesi mēms, bet pacel tavu

balsi Dievam par godu un savieno tavas lūgšanas Dieva priekša
ar citiem, .tad Dievs to tiešam paklausīs (489)..

.

Tas Die-

vam gan patīk, kad tas svētais Dieva nams top jauki izpušķots
un apdāvanāts (383)

. .

."

Baznīcā un skola dabu labas un gudras mācības (117), tādēļ
tur jāved arī bērni (368), lai prāts tiem jau no mazām dienām

nestos uz Dievu un viya namu (379), un lai tie mācītos dzirdēt

un lasīt Dieva vārdu (495). „Tas ne ir gan, kad tu tikai svēt-

dienas baznīca ej un sava laika pie Dieva galda turies. Bet tev

būs arīdzan sirdī Dievu bīties un no sirds Dievam kalpot, tas ir.

Dievam par godu dzīvot un no visiem tiešiem un zināmiem

grēkiem skriet un sargāties" (143). — Baznīcās jāizkopj kri-

stigs kopgars,- aizlūdzot kopējā lūgšana par citiem (118, 327.
448) un liekot arī par sevi aizlūgt (280. 466). Dievs jāpielūdz,
darbu sakot (320), pie galda sēžoties un ceļoties (346), gulēt
ejot (77), vardu sakot >,allažin no visas sirds" (472). Dieva

vardu un svētas grāmatas lasīt vajaga arī mājās (284, 495) un

jāmācās arī labprāt „svētā bērnu mācība", t. i. katķisms, lai

varētu „zināt to padomu, ko mums Dievs pie mūsu mūžīgas
svētības devis ir" proti: „pareizi ticēt, dievabijīgi dzīvot un

vienu reizi svētīgi nomirt"") (518), jeb dzīvot un mirt Dievam

(213), „staigäjot ar Dieva bērniem to šauru ceļu tas Dievabijä-
šanas un Lievapati'ksanas", kas „tev novedīs mūžīgā līksmība"

(212).

Šo prasību rindai pieslejas vel atgādinājumi svētīt svētdienu

(5, 130, 341 un 404) un bez ierunām iet pie dievgalda (124, 523).
citam citu sveicināt „ar Dieva svētību un palīgu" (83), pat vi-

sas gaitas pavadīt ar svētām dziesmām (267) un tā „ar Dievu...

visas savas lietas sākt" (320).

Daudz atsevišķu aizrādījumu veltīts kristīgas ģimenes un

mājas dzīves nodibināšanai:

„Nekaunies sava laika ar godu laulībā doties. .so tā neir

smejama lieta. Bet tas ir grēks un kauns, kad cilvēks iekš ne-

šķīstam kārībām deg un kad nelaulāti kopā pinas (18). Nesa-

precējies ar tādu, kas Dievu neatzīst un pātarus nemāk, nedz

8) Hübnera priekšvārds VII. Ip.: „damit sie recht glauben, christlich leben

und endlich selig sterben lernen".
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arīdzan ļauj tavam bērnam tadu apvemt!
...

Apdomājies pa-

priekš labi un sarunājies papriekš ar taviem vecākiem un ra-

diem, kad tu gribi laulībā doties; jo sievu jeb vīru nevaram

pārmainīt nedz pārdot kā kādu citu lietu, kas mums vairs ne-

patīk (48). Vecākiem nebūs ar varu piespiest savus bērnus šo

jeb to apņemt. Tāpēc ļauj tavam bērnam vaļu, ka viņš sev

izmeklē tādu laulātu draugu, kas viņam patīk, kad tas tikai go-

dīgs un dievabijīgs ir, un ne skaties tik uz bagātību; jo ne tev,

bet viņam būs ar to dzīvot (49). Saprecēšanas top debesīs no-

liktas. Tāpēc, kas laulībā grib doties, tas lai no Dieva iekš

svētām lūgšanām padomu meklē, tad viņam ta saprecēšana lai-

mīgi izdosies
... Jauniem laulātiem ļautiņiem bus savu lau-

lību ar Dievu iesākt... Velis ir laulības ienaidnieks, tam bus

ar Dieva lūgšanām pretim stāvēt.
..

Laulātiem draugiem pie-

nākas saderīgiem būt un Dievu savā dzīvošana kopa pielūgt,

tad Dievs vellam spēku neļaus, ka tas tiem nevarēs Kai-

tēt (223)... Uzskubinājieties ik dienas viens otru uz Dieva

kalpošanu un svētu dzīvošanu, tad tas Dievam un cilvēkiem

patiks"... Bez laulības „šinī vārgu zemīte
. . .

papillam miers

un prieks nevaid, un tā laulība ir Dievam patīkama un viņa

priekša svētīta: un kad Dievs krustu uzliek, tad viņš arīdzan

palīdz nest" (258).

Ja apvieno visas Stendern pamācības par laulību un laulāto

draugu kopdzīvi (8, 483, 223, 258, 313 urt.), tad iznāk diezgan

vispusīgs apcerējums par laulības jautājumu.

Vairākkārt un sīki paskaidroti vecāku pienākumi pret bēr-

niem — so Dieva dāvanu (62): laikus viņi jānokristī (266), iz-

raugot viņiem godīgus un dievbijīgus kūmus (270), pareizi un

stingri viņi jāaudzina dievbijībā (62), netaupot rīkstes (142) un

pieturot viņus pie darba (48), vispār jāmāca viņi no mazuma,

kamēr viņi vēl ir kā vasks, kas viegli veidojams un ka jauns

kociņš, ko drīz var locīt (291, 379). Dieva sodība nak par ne-

pareizu audzināšanu (142), tadeļ ļoti jāsargās radīt bērniem

ļaunus piemērus (241).
Divus gadījumus vīveles vielā, kur arī Hübners piegriezis

bērnu audzināšanas jautājumam (250, 311), Stenders izlieto ar

uzviju, lai dodu šinī jautājuma praktiskus aizrādījumus saviem

lasītājiem. Savu mācību pie stāsta par divpadsmitgadu veco

Jēzu viņš visu pakārto aizrādījumam: „Mes_ varam mācīties,

ka bērnus jāaudzina, ne kā pie dažiem tas medz notikt" un at-

gādina: „vienu suni var dažādi izmācīt, nelle vel cilvēka

bērnu" (290. s). Un stäsitam par Jēzu ka bērnu draugu viņš

pievieno konkrētas prasības: ..Vecākiem pienākas savus bēr-

niņus baznīca un skolā vest... vediet, jus tevi un matēs savus

bērniņus pie bērnu mācības ... Lai tas jums, tēviem un mā-

tēm, saimniekiem un saimniecēm arīdzan prieks ir savas mā-

jās savus bērniņus priekšā ņemt un tiem Dievu pielūgt un visu
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labu mācīt" (368. s:). Beidzot, kad vecāki, mirstat vai izvadot

bērnus ceļā, atlaiž tos no savas tiešas uzraudzības, viņiem pie-

nākas „saviem bērniem to svētīšanu dot
...

ar Dieva lūgša-

nām un visu labu vēlēšanām" (53, 57). „Kad bērns ko labu

uzņemas, tad svētī to, tas ir vēlē viņam tur klāt visu laimu un

Dieva palīgu" (218).
No otras puses atkal bērniem atgādināti viņu pienākumi pret

vecākiem: „Neņurdi, kad tēvs un māte... tev piespiež pie

darba (48).
.

.
Sargāties tēvam un mātei bēdas darīt

..
. caur

netiklību, jo tas tev nebūs labi; bet meklē tos iepriecināt caur

godīgu būšanu, tad Dievs tevi svētīs" (89), „cienī tēvu un

māti ..." (171). „Mäcaities tur visi klāt tev' un māti godināt"
(172). Vecākiem drīkst liegt paklausību tikai tad, „kad tie ko

ļaunu pavēlētu, kas grēks būtu" (99). — Vecāku pamācībai
blakus nostāda „vecäku un gudru ļaužu padomu" vispār; to ne-

būs nicināt, jebšu nevarētu tūdaļ nomanīt, „kam tas padoms

geld" (242).
Netrūkst talak pamācību par to, „ka saimniekam un strād-

niekam viens pret otru jāturas ...: cilvēkam neklājas bez darba

būt..
.,

ar strādnieku nebūs derēt kā uz zirgu..
.,

strādniekiem

godīgi jāstrādā
...,

nopelnītu algu nebūs atraut
.
.., strādnie-

kam nebūs vairāk prasīt, nekā tiesa ir un kā saderēts" (504).
Vecāku pienākumam gādāt par bērnu garīgās dzīves attī-

stibu nostādāms blakus saimnieka pienākums pret saimi: „ik

vienam saimniekam pienākas par savu saimi gādāt, visu vairāk

iekš slimam dienam. Bet dievamžei daudz saimnieki to gan

maz vērā liek un savu saimi ne daudz labāki kā savu suni tur.

Jā, dažs ir tik bezgodīgs, ka viņš pavisam pēc mācītāju nesūt,

jebšu viņš pats jeb sieva jeb dēls jeb meita gan grūti slimi

būtu" (326. s). „Ikvienam saimniekam būs
...

nevien pašam

Dievu bīties, bet arīdzan savu saimi mācīt Dievu atzīt" (73).

Ta Stenders nonāk pie katra saimnieka un dzimtas galvas
vispārīgā priestera pienākuma, bet, liekas, daudz viņš šinī ziņā

neprasa no saviem lasītājiem. Tikai laulātiem draugiem vier

nam pret otru (258) un vecākiem pret bērniem (369) Stenders

atgādina cieši viņu pastorālos pienākumus. Pret saimi viņš

tos, kā augšā redzams, noteikti formulē tikai kā pienākumu at-

aicināt mācītāju slimības gadījumā.
Arī saviesīgas dzīves regulēšanai domāta vesela pamācību

rinda.

„Uz viesībām bus tikai labus un godīgus ļautiņus lugt (316)...
Ar radiem gan var kopā ēst un dzert, bet Dieva tur nebūs aiz-

mirst. Tāpēc viesībās būdams ēd un dzer un pateic Dievam,

bet sargies no rīšanas un plītēšanas, kas lopiem un ne cilvē-

kiem klājas (223)
... Kristīgiem ļaudīm neklājas savā starpā

gekot, bet ko labu runāt. Citādi dažkārt ar prātu smieties un

līksmoties ar draugiem, to Dievs neir aizliedzis. Bet ar •žeķu
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tērzēšanām un dienu smiekliem to laiku tikai kavēt ir grēks.

Jo no tām dusmošanas, ķildas, kaušanas un daudz nelaimes leti

ronas. Bet no labām runām dažs gudrs padoms atlec, kas

mums par labu mācību izdodas. Tāpēc sargies no visas blēņu
valodas ka no uguns un cieti labāk klusu, neka tu ko runātu,
kas lieti neder (267). Viena laba un mīlīga saimniece ir tei-

cama. Jo tā ir kā kāds kronis sava nama. Tāpēc nestaigā ar

sarukušu pieri un ņurdēdams, kad tev godīgi viesi gadās, bet

saņem tos mīlīgi, tad tev slava būs prieks ļaudīm" (365). —

„Jaktesanu", t. i. ālēšanos (137., 291.. 313. u. c.). „ģeķīgus smie-

Klus un narru tērzēšanu" (137). draņdvīņa un alus dzeršanu un

plītēšanu (5.158. 223. 241.276, 316,323,.369, 404, 517), lamāšanos,
pretimlamasanos un riesanos( 170,309) un kaušanos (393,404) v. 1.1.

Stenders noteikti un vienmēr atkal no jauna nosoda, pat

biedina no veselībai kaitīgas cīkstēšanās, skriešanas un ātras

dzeršanas sakarsumā („kad pirtī iztvīcis"-. 323).
Beidzot minami dažādi atsevišķi atgādinājumi un pamāci-

das. piem.: „Ātrums daudz labu nepadara* Citāda ir čaklība

un mudrība, kas kūtrībai pretim ir, un citāds ir ātrums, kad

kas pārsteidzas, kur nevaid steidzama lieta. Kūtrs zirgs nenāk

no vietas, ātrs zirgs pārskrienas un drīz piekūst, čakls zirgs

savu.ceļu palēninām pāriet. Tāpēc esi čakls un palēns, tad tu

vairāk pārspēsi nekā ar visu ātrību" (238). „Sargies kādu at-

rastu lietu slēpt un paturēt; jo slēpējs ir tik pat lab kā zaglis"
(83). Kad kas ko ļaunu dzird jeb redz, tad būs no tā ziņu dot._. .

Tāpēc neslēp ko ļaunu, citādi tas tev arī grēks ir; jo tas slēpējs

ir tik ļauns kā pats tas ļauna darītājs" (242. sk. tālāk 56. lp.).

„Atlikušu rieceniņu un maizes gabaliņu nebūs likt šurp un turp

vazāties, bet glabāt. Jo kas to dara, tas nicina un apgāna

Dieva dāvanas. Bet tādam tas laiks nāks, ka tas Dievam pa-

teiks, kad kāds garozins viņam taps piemests. Tāpēc nesmādē

to pacelt, kas tev atlicis" (346) v. t. t.

Skubinādams uz nemitīgu cīņu ar ļaunam kaislībām, kari-

bām un kārdinājumiem (24, 73, 184, 300 s., 137 s., 142, 165. 190,
383 v. c.), Stenders grib dēstīt lasītāju sirdīs kristīgus tiku-

mus: sirdsskaidrību (262. 410, 511), patiesīgumu (238. 393,

398 s.), uzticību (193). čaklumu (17, 291, 238, 504. 538), godi-

gumu (112, 403, 504), saticību (54, 393). cienību pret svešu īpa-
šumu (190, 403), pieticību (18, 198, 346, 546)'"), pazemību (241.

!') Stendera vārdnīca: jaktēt = spaszen, haseliren, aus Lustbarkeit dollen

und rast».

i") „Laicigas lietas nebūs mums citādi no Dieva lügt, kā tā: ja tas Dievam

patīk un mums pie dvēseles svētīgs ir. Tādas laicīgas lietas ir: bagātība, gods

pie cilvēkiem, veselība, jauka dzīvošana... Tāpēc lai Dievs gādā par tām lai-

cīgām lietam, viņš tev gm tikdaudz piemetīs, kā tev vsjaga būs, un to dos,

kas tavai dvēselei būs svētīgs" (326). ,Mums nebūs greznoties ar lepnām drā-

nām .....baigais no tā, jo tās drānas mums par apsegu mūsu kauna dotas ir"

(tjy sk. ļļiitnera pantu 11. to.).
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511). labdarību (284, 541. 547) v. t. t. Tās ir prasības, kas pa-

zīstamas no svētiem rakstiem un baušļu izskaidrojumiem. Ti-

Kai te lielie principi parasti tick pārvērsti sīka kazuistika: evaņ-

ģēliskās tikumības pamatkapitāls, laižot to apgrozība, samaļ-

nīts sīkās ikdienas mainas monētās; bet tas jau nepieciešams

praktiskā mācības grāmata. Taču nav aizmirsts arī augstais

evaņģēliskais mīlestības bauslis (382 s.), kas skubina ne tik

vien kalpot tuvākam (512), bet arī pretiniekam un naidniekam

atmaksāt? ar labu (65 s, 203. 218, 393, 514 s). Nekādā ziņā „nebūs
ienaidu līdz kapā ņemt, bet visiem naidniekiem uz mirstamu

gultu labprāt un no sirds piedot"..
.

un izlīdzināties (453).
Tā kristīgais evaņģēliskais dzīves ideāls visa pilnība un

konkrētā noteiktībā ar Stendern Mazo Bībeli nāk iekša latviešu

zemnieku sētās un liela nopietnībā un neatlaidībā, ar biedināju-
miem un vilinājumiem, soda draudiem un svētlaimes solījumiem
cenšas saistīt latviešu sirdis savā kalpībā. „Esi allažiņ gatavs

no tavas ticības un Dieva kalpošanas droši atbildēšanu dot"

(233). Bet tas ir arī skaidrs aprēķins, šim ideālam sekot, jo

vienīgi tam paliekama vērtība: „Godīga būšana pastāv. Tā-

pēc dari tikai pareizi un nebēdā nevienu, tad visi tavi ienaid-

nieki un kas tevi aprunā, kauna paliks (233). Taču Stenders

nebiedina tikai ar Dieva sodu (131 v. c), nevilina tikai ar

ārēju atmaksu šinī pasaulē (36) un ar nenoziedzības galīgu uz-

varu (96, 153, 237); viņš atgādina. „ka Dieva bērniem caur

daudz bēdām šinī vārgu zemē ir jālaužas, kad tie grib debes-

valstībā kļūt" (95), un ka „pasaule to taisnību un patiesību
ienīd un ne ieredz (409), bet viņš arī pazīst labas sirdsapziņas
drošību un skubina tādēļ nebēdāt par ļaunas slavas cēlējiem un

viltīgām sūdzībām (237). „Lai tie ļaudis melo kā gribēdami,
kamēr tiem tā mēle piekūst. .so vairāk cilvēks pret meliem

aizbildinājās, jo vairāk top tiem meliem ticēts. Bet jo vairāk

cilvēks ar drošu sirdi pret meliem klusu cieš, jo vairāk tie meli

manījām! ; jo tas ne ir tūlīt par vainīgu turams, kas nemāk labi

brēkt un aizrunāties" (398). Gala mērķis, ko sasniegs aizmūžā,

tad nesīs galīgo atmaksu: dalību debesgodība (545) un mū-

žīgu līksmību (194, 212, 541 v. c).
- Sociālas attiecības Stenders cenšas izkopt tradicionāla pa-

triarchālā gara. No dievbijības viņš atvasina arī godbijību pret

kungiem, valdību un pastāvošo kartību. Blakus labdarīsanam.
ko Dievs paradījis cilvēkiem, minēti vecāku audzināšanas no-

pelni, kungu valdīšana un glābšana un mācītāju Dieva mācī-

bas. Tiem tad arī jāklausa visas lietās, kas nav pret Dieva

svētiem baušļiem (99). „Vienam Dievs devis valdīt, otram

klausīt, citam mācīt, citam paklausīt, šim bagātību, tam gudru
prātu. .. Tāpēc dari tu arīdzan uzticīgi tavā kārtā, kas tev

no Dieva pavēlēts" (537). Kas saviem virsniekiem pretī turas,

tas turas Dieva likumiem pretī un iekrīt Dieva un cilvēku so-
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dīvā" (100). Tāpēc dzīvo mierīgi un rāmi apakš kungu valdi-

šanas iekš visas dievabijāšanas un goda ...
padodies tavai vai-

dīšanai ar labu, citādi tev jo niknāki klāsies un postā iesi...

Tāpēc turies pēc baušļiem un likumiem un nepārkāpj tos, tad

tu netapsi postīts" (481). Arī briesmīgai un bargai valdībai jā-

padodas (158) un jāpārcieš grūtības, gaidot Dieva glābšanu
(105). vai iepriecinoties ar mūžīgas dzīvības izredzēm (541).

Vienā zinā tomēr rodas pāreja pār dziļo sociālo plaisu, kas

šķir zemnieku no kunga: abi ir cilvēki, ar savām vājībām un

kļūdām, abiem nepieciešama Dieva palīdzība un vadība. Arī

kungiem ir savas rūpes, — „nedoma nabaga zemniekiem vien.

-esot rūpēšanas un ka kungi gatavu ēd; jo ikkatram ir Dievs

savu nastu uzlicis" (519). „Ne viss pareizi ir, ko kungi dara.

Tie nevar pēc savu prātu Dieva baušļus locīt..
.

Kad tie ko

nepareizi dara, tad tas nepareizi paliek", mācītājs nevar klusu

ciest arī par viņu grēkiem (312), un ..kad tie (kungi) ko ļaunu

pavēlētu, kas grēks būtu, tad viņiem nevajag klausīt" (99.
sal. 17). Bet no otras puses: „Tā Dieva bijāšana nekādai cil-

vēku kārtai pretī stāv. No visaugstākā ķēniņa goda līdz vis-

nabagam kalpam var ikviens, kas grib savā kārtā Dievu bī-

ties un viņam kalpot. Tāpēc nedomā: es esmu zemnieks, es

nevaru Dievam kalpot, tas mācītājiem vien pienākas. Jo
Dievs no zemniekiem tik lab kā no citiem grib cienījams un kal-

pojams būt, un ir tev būs vienu reizi Dieva priekšā nākt un no

tavas dzīvošanas atbildēt. Tur Dievs nevaicās, kas tu bijis,
bet kā tu esi dzīvojis un viņam kalpojis" (419). „Tas ir mums

zemniekiem liela iepriecināšana, ka mēs Dieva acīs tik labi

esam cienīti kā tie kungi. Jo mūsu dvēseles ir tik labi caur tām

asinīm Jēzu's pestītas, kā kungu dvēseles" (462). Tā tad arī

Dieva bērnu pulkā zemnieks sastopas ar kungu kā līdzīgs ar

līdzīgu. Palikdams savā kārtā un darīdams, kas viņam pie-

nākas, zemnieks var Dievam tik pat „mīlīgs" but, it ka butu

vel kāds lielskungs pasaulē bijis" (462). „Setina, nebēdā, bū-

dams: namm'cks tapsi debesīs" (33).
No šada viedokļa skatoties, tad var arī nostādīt blakus uz-

ticību pret draugu un pret kungu (193).
Stenders noteikti norāda uz avotu, no kā viņš ņem savu dzī-

ves mācību. Viņa sludinātā ideāla pamats ir Dieva prāts. Dieva

dotā bauslība ir viens priekšraksts mūsu dzīvošanas" (118).

„Tas svēts evangeliums no Jēzus ir visai pasaulei sludināts

tapis" (233). „Jēzus Kristus Dieva dēls vij tāpēc no Dieva

šinī pasaulē sūtīts, ka viņš tai pasaulei to īstu Dieva prātu slu-

dināru" (302): „viņš kā tas visaugstākais mācītājs apkārt stai-

gāja" (303). ..Ikkatram pienākas to darīt, ko Dievs ikvienam

uzlicis" (537). Tagad Dieva un Kristus vietā un vārda runa

mācītājs (270, 277. 304. 523). Tāpēc viņa vārdiem, ko tas saka

Dieva vietā, jāpaklausa „tik lab kā paša Kunga Jēzus vārdam"

(305).
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Pāris vietās tieši aizrādīts, ka prasības atvasinātas no Jēzus
Kristus izteicieniem (416, 485), bet vispār par Dieva un Kristus

autoritātes avotu tiek apzīmēti svētie raksti, it kā viscaur vien-

gabalīgs „Dieva vārds". Un bieži atskan pamatprasība —

se-

kot Dieva vārdam: „Ko tev Dieva vārds saka, to tici un dari.
bet ko Dieva vārds nesaka to atmet (253). Tāpēc, mans bērns,

neapnīksti Dieva vārdus labprāt baznīca klausīties, skolā mā-

cīties un mājās, cik tev vaļas ir, priekš sev pašu lasīt, tad tas

Dieva vārds tev to īstu debesceļu parādīs" (284, sak 228).

„Dieva padoms stāv iekš Dieva svēta vārda un iekš svētas
bērnu mācības. Tāpēc dzenies uz Dieva vārdu un mācies lab-

prāt to bērnu mācību" (618).
3. Līdz ar kristīgu baznīcas un reliģijas dzīves ideālu Sten-

ders sniedz arī kristīgu Dieva atzinu un ticības mācību vārda

šaurākā nozīmē. Dievs ir visuvarenais un gudrais radītājs (5)

un cilvēku apgādnieks — labdaris: „saule. lietus, lopi un zemes

augli, veselība un rocība (un kas var visu izteikt) Dieva dāva-

nas ir" (130, sal. 177). Viņš — pasaules un cilvēku likteņu lē-

mējs (78, 95, 105, 213, 520), „bärimi tēvs un atraitņu glābējs"
(197. sal. 100) ,1

..dažu reizi pelnruškus (tas ir pazemīgus un

necienītus) paaugstina" (242). „Dievs ar vienu roku mūs pār-

māca, bet ar otru atkal labina" (96), „Dieva roku nekas nevar

izbēgt" (207), „Dievs var cilvēcīgu padomu drīz iznīcināt, jo

bez viņa prātu nekas var notikt" (202), „Dieva rokā stāv mūsu

dzīvība un nāve... tas ir tas vislabākais ārste un dziedinātājs"
(213) un „Dievs visas lietas papriekšu zina, pirms tās notīkst...

un visas tavas sirds domas no tālenes redz. un priekš viņa
acīm nekas ir paslēpts" (24, 287).

No šādiem atzinumiem izriet pamudinājumi:
..Labāk būs visu ciest nekā prot Dievu apgrēkoties. Jo

Dievu bus mums pār visām lietām kā to visaugstaku Kungu

bīties, kas tos, kas viņa svētus baušļus pārkāpj, var mūžīgi ar

miesu un dvēseli samaitāt" (228, sal. 29). „Pielüdz Dievu, ka

tas tev labu padomu dotu un arīdzan palīdzētu to padarīt: un

kad tu ko apņemies, tad domā allažiņ klāt: ar Dieva palīgu"
(202). „Padodies Dieva valdīšanai un ņem par labu visu. ko

tas tev piesūta, jo Dievs neir ļauns, bet visu labu pār tevim

nodomājis" (198). „Paļaujies uz Dievu tavu Kungu, kas pastāv

mūžīgi, kas prot, kas spēj un arīdzan labprāt grib palīdzēt, tad

tava cerība nebūs velti" (253). „Zemojies allažiņ priekš tava

Dieva, tad tu viņa acīs liels būsi un žēlastību atradīsi" (213. sal.

111). Pateic Dievam, ka tev veselas acis, ausis, kājas, rokas

un visus prātus devis un vēl līdz šim uztiur (218. sal. I. tic. loc.

izskaidrojumu). „Ņem Dieva rīksti (ar ko viņš cilvēkus pār-

māca grēku dēļ) pacietīgi pretim un labojies, tad viņa sirds

Iz dažs bāriņš necienīts augsts ir kļuvis padarīts (100).
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pret tevim atkal iežēlosies un tev ar prieku atjaunos, .so pēc

savas dusmas gaisa liek viņš atkal to priecas sauli spīdēt" (253).

„Ne brīnijies, kad tev še daudz jācieš, un svēts esi tu, ja tu

nenoziedzīgs būdams cieti, jo tad jo vairāk tu tür priecāsies de-

besīs (484. s.).

Dieva rīcībā stāv engeji. kas ir „Dieva kara spēks" (423),
ko viņš sūta lūdzējiem „par sargu un palīgu" (467): tie pavada

un pasarga visus, „kas Uz Dieva ceļiem iet" (65, 112, 228). „Bet
tie gari divkārtīgi ir; tie labi top svēti eņģeļi saukti, bet tie

ļauni top velli nosaukti" (37, sal. 14), Šo vardu Stenders to-

mēr parasti lieto vienskaitlī kā sinonīmu vārdam Sātans (91).
Velns ir visa ļauna cēlējs (14, 498), Dieva un cilvēku ienaid-

nieks (20, 481), īsts nelaimes putns (334), kas tomēr arīdzan

stāv apakš Dieva valdīšanas un nevar neko darīt, kad Dievs

viņam to neļauj
..

."(95). Velia spēks galīgs. Dieva — bezga-

līgs, bet dienās un naktīs viņš apsūdz Dieva priekšā cilvēkus

viņu grēku dēļ (438). Viņš tur pagānus savos nagos (301),
saista cilvēkus ar neticību un šaubu virvēm (356), kārumu pine-

kļiem (139) 12) un dažādām citām saitēm (177) un ieved tos grē-

kos (394), (tā viņus savaldzinādams, ka tie no viņa nagiem ne-

maz vairs nevar vaļa kļūt (383). Viņš ir „vecais gudrinieks",
kas „allažiņ to īstu laiku un stundu vērā ņem, kura viņš mums

jo labāki var piekļūt
...

Un kas var visas vīzes izsacīt, kā tas

velis meklē tos cilvēkus pievilt" (301, sal. 177). Apcietināju-
šies grēcinieki jau dzīvi pieder viņam un Dieva dusmas gaiss
tādus nogrūž visdziļākā ellē (341). Viņam ir savi biedri: burvji,

raganas, labdarītaji. pūšļotāji un zīlnieki, kas „caur vella pa-

līgu" mēģina darīt dažādas pārdabīgas lietas (21. 95, 99, 148,

227). Bet ar Dieva eņģeļiem viņš dzīvo nesamierināmā anta-

gonismā un „nevar kopa saderēties, ieb šiem jeb viņam ja-

atstāj" (302).

„Labs, tas ir ticīgs un godīgs" cilvēks ir „viens Dieva

bērns", bet ,Jauna darītāji" un bezdievīgi ir „vella bērni" (498).

Dieva žēlastību Stenders min bieži (5, 207, 252 s.. 341. 509.

512), bet, vardu „Debesu Tevs" attiecina uz viņu reti, — iz-

skaidrojot līdzību par pazudušo dēļu un runājot par viņu ka

Kristus Debestēvu (284), — kaut gan runa par Dieva mīle-

stibu (218. 458, 350)_t'
1

). Jēzus mīlestība uz cilvēci raksturota

atribūtiem: neizsakāma, karsta, salda (387. s.. 307, 409, 2841.

„Jezus
. ..

pats ir tā mīlestība un savas kristīgas draudzes

galva" (273). „Viņš tāpēc piedzimis, ka viņš mūs arī-

dzan ar Dievu salīdzinātu" (277). Šo Jēzus nopelnu tuvāk

raksturodams, Stenders runa par viņa „asinaino nopelnumu"
un izsakās, ka Jēzus Kristus ir par mūsu grēkiem caur savam

12) „Pasarg, Dievs, no kārumiem, tādiem vella pinekļiem" (139).
13 Panta beigās: „Dod ir man tās drusciņas, Dievs, no tavas mīlība^".
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mokām, asinīm un nāvi aizmaksājis (531) un mazgā man!

savām asins putām" (410, sal. 280), un arī tieši raksturo Jēzus
nāvi kā salīdzināšanas upuri, salīdzinādams vīna krustu

ar altāri (122): „istenais un vienīgais visaugstākais priesteris

Jēzus Kristus, kas sev pašu priekš mums Dievam upurējis pie

krusta koka" (120).

Jo plaši iztēlota arī Jēzus vietņieciskā darbība un vietnieci-

skais nopelns. ~( aur to ir viņš mūs ar Dievu salīdzinājis", ka

„visas viņa ciešanas, ko viņš nevij pelnījis, mums par labu un

mūsu vietā notikušas" (398) ; „viņš bija tas Dieva jērs, kas

visas pasaules grēkus uz sevim ņēme" (415, 419), viņš „caur

savu taisnību mums to taisnību pelnījis" (263), bijis „mums par

labu apakš bauslības padots..
.

mūsu vietā.
..,

ka viņš priekš
mums tos Dieva baušļus, ko mēs nespējam, piepildītu un mūs no

tiem lāstiem tās bauslības atpestītu" (279. s
,

530).- viņš „ir māsa

Dieva baušļus pilnīgi piepildījis, mūsu grēkus uz sevi ņēmis un

par tiem cietis, miris un savas asinis izlējis pie krusta koka (20) ;

viņš ~Dieva prātu papillam padarījis" (305). Tavi grēki „arī-
dzaņ uz Jēzus muguru gulējuši un viņš ir par tiem gan darījis"
(419): Getsemanes dārzā asins sviedrus svīzdams. „viņš bau-

dīja to brīdi elles mokas un to karsti dedzamu Dieva dusmību

par visiem pasaules grēkiem, kas uz viņu gulēja" un tā pestīja

grēciniekus no elles (389), viņš grēcinieku vietā apsūdzēts un

pazudināts tapis (389, sal. 409).

Blakus tam uzsvērts arī, ka Jēzus mums
„
vienu priekš-

rakstu pametis" (300). sludinādams „īstu Dieva prātu" (302)
un ka mums jāseko Jēzus paraugam (274, 291, 305), „mums
dus viņa svētām pēdām pakal staigāt" atsevišķos tikumos (309).
būs tapt vīnam līdzīgiem (393). būs ar Jēzus vārdiem „savu

dzīvību beigt" (416). Taču ļoti noteikti novilkta arī robeža

starp Jēzu un cilvēkiem: „Jēzus ir tā mute tās patiesības un

tas visspēcīgais Dievs... (388) tas Kungs un valdinieks visas

pasaules.. , (334). kungs par dzīvību un nāvi. kas zina visas

lietas ... (338), kas neredzams (tā pie Hubnera un Stendera

pirmā izdevumā, 283, bet otrā izdevumā kļūda: redzams) pie

sava Debestēva labās rokas sēž (284). Viņa priekšā cilvēkiem

pienākas ..lūgdamies ceļos krist" (337), viņu piesaukt nelaime,

uz viņu pajauties (334), jo viņš ir „pats Dieva dēls no debe
šim" (341). „Ko viņš no mūžības ir bijis, to ir viņš palicis, proti

patiesīgs Dievs. Bet ko viņš neir bijis, to viņš pieņēmis, ar

vardu, to cilvēcīgu būšanu. Un tā ir Jēzus Kristus Dievs un

cilvēks, viens vienīgs Kungs un Pestītājs. Pēc savas cilvēci-

bas ne ir viņam tēvs virs zemes bijis un pēc savas dievīgas
būšanas neir viņam māte debesīs14) (263). Pēc augšām celša-

nas Jēzus miesa bijusi nevien redzama, bet arī taustāma (429)

i 4) Pēdējais teikums tulkots no Hübnera citāta no baznīcteviem (229).
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un tomēr garīga (433). Un pēc Jēzus debesbraukšanas „tas

ir liels gods priekš to nabagu cilvēku tautu, ka iekš tās vis-

svētākās Triādības viens sēž, kas ar mūsu miesu un asini ap-

ģērbts un mūsu brālis saucams ir" (438). „Tāpēc
.

sijātais

uz Jēzu ar ticības acīm un goda viņa svētu vārdu svētā pie-

ēšanā, tad Jēzus tava sirdī būs un paliks, un tava dvēsele

būs viens dzīvoklis tas augsti slavētas un svētākas Triadības.

Tā būs tev Dievs un gan" (284).

Pastarās izredzes tēlotas konkrētas ainas pec bībeles pa-

rauga. Nāve ir salds miegs (373). Nebīsties, ka miesas kapā

sapūs (353. 424). Pasaules gala tuvošanās paredzama (24. s.,

sal. 534). Papriekš ticīga un dievbijīga dvēsele, savu laicīgu
dzīvību beigusi, līksmi brauc debesīs pastara galā, bet ~pec —

liela pastarā dienā būs tā otra debesbraukšana, ar miesu un

dvēseli mūžīgā debespriekā" (438), eņģeliskā skaidrībā (423).
bet tā, ka svētie varēs viens otru pazīt (353). „Vienu reizi

Jēzus tiešam redzams atnāks no debesīm ar lielu godu un

spēku, lielā pastarā diena sodīt dzīvus un mirušus" 438, sal.

531 s.). Grēciniekiem sagatavotas mokas mūžīgās elles ugu-

nīs (499) vairākus lāgus attēlotas jo spilgtās krasas (294. s
,

341. 41 u. c). „Tādi elles prauli mūžam degs un nesadegs, un

tie tvaiki no vīnu mokām uzkāps mūžīgi" (531).
4. Mazās Bībeles ticības mācība lieluma un visuma turas

M. Lutera Naža katķisma gara un līmenī, taču viena otrā vieta

tā paceļas pāri elementārai „bērnu mācībai" un ielaižas dziļa-
kos un speciālākos teoloģiskos dogmatiskos jautājumos.

Jau paši pirmie 9 stāsti par t. s. cilvēces pirmvēsturi izvei-

doti tā, ka sniedz tradicionālās kristīgas dogmatikas pamat-

līnijas. Te lasām par Dieva mūžīgo būtību un trijvienīdu (3),

par vīna dažādām īpašībām (3, 9.) un attiecībām pret pasauli

un cilvēkiem. „Trisvienigs Dievs radīja pasaules iesākuma to

debesi un zemi un visas citas redzamas un neredzamas lietas

no nenieka caur savu visspēcīgu vardu" (3), ..iestādīja to lau-

lības draudzību" (7. s.). Pirmie cilvēki, kas dzīvoja „no iesā-

kūma it laimīga būšanā" (9, 11). drīz vien „grēkos iekrite un no

Dieva atkāpe, vella vārdam vairāk paklausīgi būdami neka

Dieva svētam vārdam" (13). „Visi cilvēki pēc tās pirmās ap-

grēkošanas grēkos ieņemti un piedzimuši top" (18), „visi grēki
ar ļaunu iekārošanu sakas

... un no viena grēka daudz citi

rodas" (14). Bet „pirms Dievs tos cilvēkus no tā jauka paradī-
zes dārza izstume. iepriecināja viņš tos papriekš ar to dārgu

apsolīšanu tā nākama pestītāja
...

Šis ir tas pirmais evanģe-

liums, ko pats Dievs tiem nabagiem cilvēkiem sludinājis...
Uz šo pašu Dieva apsolīšanu ir visi ticīgi no pasaules iesākuma

gaidījuši un caur to pašu ticību uz to nākamu pestītāju svēti

tapuši. Šī Dieva apsolīšana ir arīdzan notikusi. Jo kad tas no

Dieva izredzēts laiks bij nācis, sūtīja Dievs savu vienīgu Dēlu
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no debesīm šinī pasaule, kas ir cilvēks piedzimis no jumpravas

Marias u. t. t." (18—21).
Desmitais stāsts sniedz pamācību, „ka mes caur to ticību

vien priekš Dieva taisnoti topam" un „ka mēs vairs nestāvam

apakš to vecu apgraizīšanas derību, bet apaks to jaunu kristī-

šanas derību" (36). Par pestīšanas gaitu vēlāk runa vairāk-

kārt, tāpat par tās atsevišķiem aktiem: atgriešanos (207, 293 ss..

457), kristību (297. s ), Sv. Gara darbību (442). sv. vakarēdienu

(259, 317, 387 s.). Populārā veidā atstāstīta arī Anselma viet-

nieciskäs satisļakcijas teorija: Jēzus ir par cilvēku grēkiem

„gan darījis" (419), viņš caur savu taisnību mums to taisnību

nopelnījis
...

nebūtu tas pestītājs pats Dievs bijis, ka būtu viņa

gandarīšanai priekš mums mūžīgs spēks? un nebūtu viņš cil-

vēks tapis, ka būtu viņš varējis priekš mums ciest un mirt un

savas asinis izliet? Tāds vidutājs starp Dievu un cilvēkiem

mums pienācās, kas būtu svēts, nenoziedzīgs, neapgānīts un

no tiem grēciniekiem atšķirts un augstāks par tam debesīm
...

(262).

Stingri evaņģēliski luteriski principi un tradicionāla «pe-

stīšanās vēstures" teorija valda Mazas Bībeles teoloģiskas atziņās.

Neminot predēstinācijas vārdu, Steņders noraida to, atzī-

dams tikai .Dieva paprieks-redzesaņu" (106). Stingri noro-

bežoti bauslības un evaņģēlija jēdzieni (117 s.), uzsverot, ka

„mēs, gods Dievam! nestāvam vairs apaks vecas derības

baušļiem un likumiem", izņemot sirdīs ierakstītos desmit Dieva

baušļus (254). Noteikti izcelta protestantisma taisnošanas mā-

cība: „ar mūsu pašu taisnību un labiem darbiem nevaram mēs

neko prieks Dieva pelnīties" (511). ..paļaujies tikai uz Dieva

žēlastību, ko tev Kristus pelnījis, tad būsi tu arīdzan taisns

priekš Dieva (512). „Mēs caur to ticību vien priekš Dieva

taisnoti topam" (36). „Savienojies tu arīdzan ar šo tavas dvē-

seles brūtgānu caur ticību iekš taisnības" (526). Pat formula:

sola gratia — atrodama latviskojumā: tīra žēlastība (512).

; Baznīcas jēdziena paskaidrojums vispār evaņģēliskā gara:

;,Tā Dieva draudze virs zemes ir divkārtīga, redzama un ne-

redzama v. t. t. (189), bet kristīgas baznīcas pazīmes jau rak-

sturotas noteikti luteriskā kārtā: „Skatais tikai uz to: kur

Dieva vārds top skaidri sludināts un tās svētas iestādīšanas

pēc Kristus likuma pareizi top izdalītas; tur ir tā īsta kristīga-
draudze" (489. sah 378, 462). Tāpat arī vispārīgais sakra-

menta jēdziens (tas ir nevis kāds ieradums, bet „viena de-

bešķīga lieta... paša tā augsta Dieva iestādīšana", 297) un

atsevišķas pamācības par kristību ka par atdzimšanas mazgā-

sanu (297) un par Jēzus miesas un asins reālo klātbūtni sv.

vakarēdiena (388). Pat Lutera ar sv. vakarēdiena mācību sa-

kara stāvošo cnristoloģisko scholastiku, — ar t. s. commu-

nicatio idiomatum izskaidroto Kristus miesas gēnus majesta-
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ticum — atrodam Stendern mācības izteicienos: „cilveku tauta

tik augsti no Dieva godināta, ka mūsu miesas un asins iekš

tās biedrības tās augsti slavētas Triādības uzņemtas un uz

Dieva goda krēsla sēž un turpat ir par tevis rūpinājas" (273.
sal. 438, sk. Hübnera 11. pam. 371. lpp.).

Vecas Derības tipoloģizēšana pieder tradicionālas teologi-
jas dzelzsinventāram, un šinī zina Stenders dara daudz vai-

rāk nekā Hübners, kā pašā stāstu teksta (sk. augša 25 s. lp.).
tā arī ārpus tā. Viņš atkārto IJūbņera pantiņu, ka ~vells tas ir

tas Goliāts, šo uzvarējs Kristus pats" (153), un sekodams

Hübneram (sk. Hübnera 355. lp.), sniedz, kaut arī cita vietā,

aizrādījumu, ka Vecā Derībā bijuši divi sakramenti — apgrai-
zīšana un lieldienas jērs, — kuru vieta stājušies citi divi sakra-

menti (124). Bet jautājums par sakariem Vecās un .saunās De-

rības starpā nodarbina viņu vēl vairāk: viņš atrod par vaja-

dzīgu uzradīt pat ārēju apstākļu kongrueņci starp pirmo cilvēku

krišanu grēka un Jēzus pestīšanas darbu: tie notikuši —

dārza un pie koka (419). Šādu sakaru meklēšana saistīta ar at-

ziņu, ka Vecā Derība arī savos atsevišķos sīkumos iepriekš no-

rada uz Jauno Derību, un vieglāki bij sameklēt Vecās Derībās

prototipus Jaunās Derības personām un notikumiem, nekā tie-

šus papriekšsludinājumu piepildījumus. Katrā ziņa Vecās De-

rības piepildīšanās Jaunajā Stenderam ir svarīga lieta: tā pie-

rada. ka bībele patiesi Dieva vārds (228).
Zināma radniecība ar to stāv neatlaidīga simbolu un alle-

gorīju meklēšana Jaunas Derības tekstā. Zvaigzne, kas ved

gudros pie Jēzus, norada uz Dieva vārdu (sk. Hübneru 244),
kas „ir tā skaidra svece, kas mums to ceļu uz Jēzu parāda"
(283). Jēzum dāvātais zelts noradot uz viņa ķēniņa godu,
„kvēpējamās vīraka zāles" uz viņa patieso dievību, „rögtäs

mirru zāles" uz viņa cilvēka dabu, kam „rügt! bij ciest un

mirt" (285). Jēzus kristību Jardanē ir viņa nāves priekš-
zīme (297), debesu atvēršanās pēc kristības simbolizē, „ka arī

mums caur to kristību tā debess top atdarīta" (297). Pētera
staigāšanu pa ūdens virsu parasti mēdz izmantot kā allegoriju
(346), bet Stenderam ir vel arī citi piemēri: spļaušana aklā

acīs ir „par kaunu", lai atgādinātu mums grēku kaunu (349).
spitālība ir „viena līdzība no mūsu grēku negantības" (365),
Toma uzaicinājums mirt līdz ar Lacaru nozīmē „savu mirstamu

būšanuapdomāt" (371,374). Sk. arī Jēzus līdzību allegorizešanu un

apceres ierosināšanu ikdienas dzīvē (piemēri augša 26. un 34. lp.).
Luteriskas baznīcas īpatnība atspoguļojas arī Stendera pa-

mācībās par mācītāju amata, jeb ka viņš arī saka „svētā spre-

diķa (v) amata" lielo nozīmi. Luteriskā ortodoksija, uzsvēr-

dama skaidras mācības atziņas nepieciešamību pestīšanas iegū-

šanai, ļoti cildināja mācības amatu (magisterium) un tā lute-

riešu baznīca izveidojusies par tipisku „mācītāju baznīcu".



49

Benders arī daudz vietās runā par mācītāju „augsto amatu"

(429. 8 ), ko pats Jēzus iecēlis (305), un pieliek lielas pūles, lai

ieskaidrotu latviešu zemniekiem pienācīgu izturēšanos pret

mācītājiem. Mācītāji ir Dieva kalpi (523), kas kop viņa vīn-

kalnu (505). Vīni darbojas Dieva un Jēzus Kristus vietā —

„caur tā Dieva vārda sludināšanu pie Dieva valstības aicina"

(523. 270, 277, 304), un viņu sniegtā grēku piedošana ir ..kā no

paša Jēzus" (321). Viņu pienākums ir vienmēr patiesību sa-

cīt (312), bet par to vīni arī jācienī un jāgodā (304. 430. 457,

527), jāpaklausa vīnu vārdiem „tik lab kā paša Kunga Jēzus
vārdam" (305) ; katram jāapgādā savs mācītājs un jālūdz Dievs.

„ka tas to ilgi uzturētu, ka tev trūkums pie Dieva vārda ne-

būtu" .. .,
jo „viena draudze bez mācītāja ir nožēlojama" (345,

sal, 58, 520). „Kas mācītājus nicina, Dievu nicina" (183).
„Dievs izpostīs... tos. kas mācītājus vajā... un savā laika

pret tiem briesmīgi atriebsies, kas mācītājus apbēdina" (527).

„Bet mācītāju pārbaudīt ir ģeķība" (514). Tādēļ sargies
...

mācītājus nicināt" (194).
5. Tāda bij tā atzinu, uzskatu un dzīves normu pasaule,

kas Stendera Mazā Bībelē" atvērās latviešu zemnieku acīm un

sirdīm.

Novērtējot Stenderu reliģijas paidagoģisko darbu no prak-
tisko vajadzību viedokļa, jāsaka, ka viņš ievērojis vispusīgi

visas latviešu zemnieka dzīves intereses, attiecības un sakarus,
tā ka liekas, nav iespējams iedomāties tādu jautājumu, kas

latviešu zemniekam varētu rasties, bet viņš nedabūtu Mazā

Bībele atbildi tā reliģiskai ētiskai noskaidrošanai. Stendera

nolūks visu latviešu tautas dzīvi pacelt avzinīgas kristietības

līmenī un piepildīt, to ar kristīgu garu. ..Dzīvs būdams, dzīvo
to mazu laiciņu Dievam par godu un mirstot padod tavu dvē-
seli Dieva rokā, tad tu dzīvs un mirdams Dievam piederēsi,
no kā tu mūžīgi netapsi šķirts, un kas tev ar mūžīgu prieku
piepildīs" (213).

Runādams spilgtos piemēros, Stenders neaizmirst saviem

lasītājiem nostādīt atkal un atkal acu priekšā biedinošu dzīves

piemēru, kur nav apzinīgas cilvēka dzīves, nav nekādu aug-

stāku dziņu un tieksmju, bet tikai rupja miesas vajadzību ap-

mierināšana valda, —tā ir kustoņu dzīve. „Dažs negants, kā

lops, bez Dieva dzīvojis, kā lops bez Dieva vārdu aiziet no šās

pasaules un arī kā lops slepen kapos top aprakts" (327, 420).
Cits „krīt uz grēkiem, kā lops uz barību" (517. 165). Bet

..Dieva manta ir mūsu dvēsele un prāts, miesa un veselība,
bērni un saime. Tāpēc neizšķērd šās augstas Dieva mantas

caur grēcīgu un negodīgu dzīvošanu, caur plītēšanu, kā pa-

gans un lops dzīvodams" (517). „Nevärties kā kāda cūka

grēku dubļos" (324, sal. 32). Nedzīvo kā cūka dubļos, jo ci-

tāda ir lepnība un citāda skaidra dzīvošana" (32). „Nesedies pie

Rakstu krājums, 19 4
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ēšanas bez dievlūgšanas un paēdis pateic atkal Dievam un ne-

dari kā cūkas, kas pieēduši savu sili apgāž un aiziet" (346).

„Nebüs rrlums savus bērnus kā lopus izlaist uz kādu ceļu, bet

tos svētīt ar Dieva lūgšanām un visu labu vēlēšanām (57) ...
daudz bērni, kas ka lopi audzināti top, vecākiem daudz sird-

ēstas padara" (291)
. .
. „Ar citu saiedams, neesi mēms kā lops.

bet sveicina to ar Dieva svētību un palīgu un dari to no visas

sirds. Tānat būs tev arīdzan aizejot viņam visu labu no Dieva

vēlēt" (83).
. .

Kad tev Dievs grēkus piedevis, tad. nedari

ka cūka, kas ūdenī peldējusi un šķīsta tapusi, atkal dubļos vār-

tās (294). — Ak, kad jel vienreiz tas laiks nāktu, ka ir Kur-

zemē latvies" - skolas taptu uztaisītas, tad nebūtu tik daudz lopi
un pagani! (327).

Stenders saista savas pamācības ar noteiktām praktiskām
situācijām, viņš lieto konkrētas gleznas un uzskatāmus salīdzi-

nājumus: Grēki ir līpama liga Tāpēc meklē so ligu dziedi-

nāt caur Jēzus asinīm" (18). Laula-pavila atgriešanos viņš

paskaidro: ..No viena šņākdama Sau'a tape viens rāms Pā-

vils
...

te redzam mēs, ka Dievs var to cietu akmins sirdi no

viena cilvēka noņemt un viņam tanī vieta vienu jaunu sirdi

iedot" (457, sal. 495). Viņš cildina ticības visspēcību: ~...
ja,

caur ticību varam mēs pasu to visaugstaku Dievu vinnēt" (357).

Dievu, ko viņš apzīmē kā „īstu tēvu un visaugstaku dzimtu-

kungu" (270). Kārumus viņš nosauc par „vella pinekļiem"

(139), neticību un šaubas par „vella virvēm, ar ko viņš nevien

tos jūdus un pagānus, bet arīdzan daudz kristītus ļaudis ellē

rauj. No tām ta.sies allažiņ vaļa. kad tas velis tev tos ap kaklu

grib mest un tev savaldzināt" (356) Viņš biedina: „vells ir

jau daudz nelaimē rāvis. Kad cilvēks bēdās ir, meklē tas velis

to no savas cerības uz Dievu novest. Kad cilvēks trūkumu

cieš, skubina to tas velis uz zādzību. Kad cilvēkam kas pie

rokas ir, meklē to tas vells uz plītēšanu kārdināt. Kad cilvēks

piedzēris, dzen to tas velis uz citiem grēkiem. Kad cilvēks viens

un bez darba ir, iedod tam tas velis daudz ļaunas domas.
.

.

Tāpēc esi allažiņ gatavs vellam pretī stāvēt. Ne topi nebēd-

nieks, jo kad tu doma. ka velis tālu ir. ir viņš pie tev tuvu

klāt" (301) „Nāve ir Dieva cirvis, ar ko viņš bezdievjus iz-

sakņo un mūžīga ugunī' iemet" (295). Naudu, kas labā lieta

„top taupīta, vells raus" (515). „Bet starp mums velis dažu

rijis, kas ka pagāns dzīvot mēdz" (463). „Bet kad Jēzus to

apdraudē, skrien tas elles dibenā" (357). Kārumi „tev drīz var

elle raut" (541) v. t. t. Viņš skubina: „AK kristīts cilvēks!

neo>d vellam nemaz rūmes pie tevis" (383).
Šie piemēri rada. ka Stenders labprāt ķeras arī pie stipriem

parupjiem izteicieniem, un tādu ir vēl vairāk: „Tādi elles

prauli mūžam degs un nesadegs" (531). „Tu tā traks nebūsi,

ka tu to laicīgu par to mūžīgu vairāk cienīsi" (458). „Esi mie-
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rīgs, jo ir citam zodi. kas kost māk. Bet kad tev mugurs niez,
tad gan rāsies, kas tev to kasīs tā, ka tev acis pāries" (393).

„Pie lāčiem un zvēriem ir labāki dzīvot nekā pie Jaunas sie-

vas
...

Tāpēc pielūdz Dievu, pie precēšanas, ka tas tev
..

par ļaunu raganu pasargātu" (313). „Skrien no maukām ka

no čuskam" (137). Bet viņš prot uzvilkt arī citādas stīgas, viņš
uzdur vilinošas gleznas, kā piem : „Kas to saldumu tā vārda

Jēzus baudījis, tam visas bēdas būs ka medum kļūt" (452).

6. Maza Bībele ka vēstures dokuments.

Maza Bībelē Stenders tik konkrēti aizķer latviešu dzīves

apstākļus, ka no atsevišķiem aizrādījumiem un piezīmēm iespē-

jams sastādīt diezgan pilnīgu pārskatu par latviešu toreizējo

reliģijas, tikumības un izglītības stāvokli, par vīnu lomu baz-

nīcas un sabiedrības dzīvē.

Arējās vēstures kons grāmatā gan konkrēti neizpaužas: nav

itin nekādu aizrādījumu uz Kurzemes politisko dzīvi un saim-

niecisko stāvokli, itin ka latviešiem nebūtu gar visu to ne-

kāda dala. Tā ir mazākais netieša liecība, ka autors un vīna

laikmets nav pārdzīvojuši nekādus spēcīgākus politiskās un

saimnieciskas dzīves notikumus Kara, bada un mēra laiki

kādā vieta pieminēti bez jebkādiem konkrētiem tēlojumiem
(89), tā tad liekas būt aizgājusi pie paša atminas apvärksna.
Un rādītājs pēdējā lapas pusē atzīmē ..miera dienu" kā tādu,
ko baznīcās nesvētī, tā tad skaidra lieta, ka netik vien aiz-

mirsušās Livonijas kara šausmas, kas pamudināja Gothardu

Ketleru 1582 g. ievest īpašas miera dienas svinēšanu 25. jan-
vārī, un tāpat arī notikumi, kas deva iemeslu hercogam Jēka-

bam, atgriežoties no zviedru trimdas 1660. g., izsludināt jaunu

miera dienu, bet arī Ziemeļkara notikumi, cik tāl tie aizķēra
Kurzemi.

1. Toties jo redzamāka un taustāmāka nostājas acu priekša
Stendera lasītāju ticības dzīve un reliģiskais apvārksnis. Viņš

piemin, ka cilvēki vispār (viņš saka: „mēs") bijuši vecos lai-

kos pagani (281) un ka „tā ir liela Dieva laime, kad mēs starp

tiem esam, kam ir īsta Dieva atzīšana" (32). bet ar jo lielu uz-

svaru viņš vērš so aizrādījumu pret latviešiem: „Jus zemnieki

esat arīdzan vecos laikos pagani bijusi, bet Dievs ir par jums

apžēlojies un jūs pie kristītu laužu ticības atgriezis Bet viena

lieta jums vēl trūkst, ka jus pēc šo ticību dzīvojat. Jo jusu
dzīvošana līdz šim ne ir daudz labāka kā pie tiem akliem pa-

gāniem bijusi" (462). Līdzīga kārtā arī J. Fr. Bankavs savas

sprediķu grāmatas pirmizdevuma (1725. g) priekšvārda uz-

runa latviešus: „Tu zini, kas tu bijis esi, viens pagāns, tu zini,

kas tu tagad esi. viens kristīts cilvēks. Tāpēc dzīvo, ka kristī-

tam cilvēkam pieklājas, un atstāj to vecu raugu tas elku die-

vības."
4*
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Šādai uzrunai ir savs paraugs bībelē: Josuus pēdēja runa

{Jos,,gr; 24, 2 un sek. p.), bet Laņkava un arī vēl Stendern

laikos šādi vārdi nebij vienkārši attiecīgo bībeles izteicienu

parafraze. Stendera, minēti konkrēti dati apstiprina, ka vēl

plaši izplatītas dažādas senās ticības parašas.
Vēl vienmēr atrodami tādi, kas „reti un tikai spiežami baz-

nīcā nāk" (462), kas nelabprāt liek savus bērnus kristīt kri-

stīgā ticība, „kas to kristīšanu kavē un vilcina..., caur

to to kristību nieina un zaimo" (266), kas kristīti bū-

dami atraujas no svētā Dieva galda (124). Un jā rīko

kristības, tad „dzīres un pādes nauda" tur ieņem galveno vietu

(270). Vispār „nicina to. kad mācītājs bērniņam kristībā, jeb
tiem, kas pie grēku sūdzēšanas bijuši, bikts krēslā, jeb tiem lau-

latiem draugiem pie laulāšanas roku uzliek" (437). Kāzās dzied

dažu reiz savas dziesmas, ko Stenders apzīmē par ~mauku
dziesmām" (267). „Dažs grib izrunāties, ka viņš nevar pie
Dieva galda iet. tāpēc ka viņš Dieva vārdu nemācījis un ka

vīnam grūta sirds esoti. to mācīties" (523). Apbedot miru-

šos arī izvairās no mācītāja: „... dažs līķis kapenēs top sle-

peni aprakts un dažs ka maitas gabals tikai bedrē pliks iemests.

Bet tas ne ir brīnums: dažs ka lops dzīvojis, ka lops bez Dieva

mirst un tāpēc arīdzan ka lops aprakts top, bez vis bērēm"

(419. s
.

sal 327).
Runādams par elkadieviem Stenders uzsver, ka ir ..tikai

viens vienīgs Dievs, kas debesīs ir, tas radītājs un visu valdi-

tājs, un cits Dievs nevaid. Tāpēc nedz saule, nedz mēness,
nedz cita radīta lieta var Dievs būt ..." (233). Bet tieši ne uz

kādām latviešu godinātam dievībām viņš nenorāda. Tikai min,

ka ir latvieši, kas „Dievu neatzīst un pātarus nemāk" jebšu
ir kristīti (48), ka netik vien daži vecāki bērni „ne mūsu Tēvs

debesīs nemāk" (290), bet arī „dažs saimnieks un saimniece
. ..

daudzreiz, Dievam žēl! ne paši nemāk Dievu pielūgt" (291).
Tanī vieta ziedos ir „liekas ticības, kas no pagāniem nāk" mi

ko „no vecām bābām dzirdējuši": piektā vakara nevērpj, svētī

saulīti, tic gariem, veliiem, svētī bluķu vakaru, krustu dienas

(253
4

404). „Bīstas no vella, vella biedriem un pesteļiem" (95)

un citiem burvekļiem (334),
~
meklē padomu pie vella, pie

burvjiem un pie raganām un pie citiem vella biedriem" (148),

„labaaritäjiem, pūšļotājiem un citiem tādiem vella kalpiem
(126). vai mēģina ..caur vella palīgu apslēptas lietas izklausīt (2^7).

Saprotams, ka Stenders noteikti uzstājas pret šādām pa-

rādībām, Viņš biedina no tām ka no liela grēka un pūlas vi-

šiem spēkiem netik vien nostiprināt latviešos kristīgas baznī-

cas parašas, bet arī izkopt viņos kristīgu reliģisku atziņu. Ne-

saprecējies ar tādu, kas Dievu neatzīst un pātarus nemāk, nedz

arīdzan ļauj tavam bērnam tādu apņemt" (48). „Tas padoms,
ko mums Dievs pie mūsu mūžīgas svētības devis ir, ..

.
stāv



53

iekš Dieva svēta vārda un iekš svētas bērnu mācības. Tāpēc
dzenies uz Dieva vārdu un mācies labprāt to bērnu mācību"

(518) v. t. t. Ja arī skolas vēl nevar saukt talkā cīņā pret pa-

gāniem, tad atliek taču baznīca un kristīga mājas dzīve, kur

tiklab ar mācību kā paraugu, liekas, varēs daudz ko sasniegt.

Tādēļ arī nemitīgie skubinājumi, par kuriem bij runa iepriek-
šējā nodaļā, un kas var noiet tik tālu, ka pieteic karu visam,

kas stāv kaut kādā sakarā ar pagānisko latviešu mājas dzīvi,
arī vīnu tautas dziesmām, kas pavadā vīnu darba gaitas un

svētku priekus: „Tāpēc dziedi labprāt svētas dziesmas, ne-

vien baznīcā, bet arīdzan mājās, rītos un vakaros, pie darba

iedams un savu darbu beigdams, kā arīdzan pie paša darba, üz

lauku, mežā, ganos un ceļā būdams. Tas labāki klājas, nekā

no māmulītes un kumeliņiem dziedāt. Visu vairāk sargies no

mauku dziesmām, kas dažu reiz, Dievam žēl! uz kāzām top

dziedātas, par ko godīgi ļaudis tikai izspļauj" (267). Baumaya
latviešu priekšvārda beigās arī diezgan noteikti izteikts no-

lūks izspiest ar Mazās Bībeles stāstiem „nieku un blēņu pa-

sakas", ko ļaudis „svētos laikos jeb uz vaļu būdami, cits ci-

tam
.. .

izstāsta".

Grāmatai pievienotais otrais rādītājs dod atsevišķus norā-

dījumus, „kurus stāstus katrā svētdienā jeb katrā laikā varētu

lasjt" (sk. augšā 4. nodaļas beigas 34. lp), tā tad sniedz pro-

grammu, pēc kuras šie nodomi būtu reālizejami. Dzimšanas

dienā ieteikts lasīt stāstu par cilvēku radīšanu, pie slimnieka

gMas — par Ijabu, par Ēģiptes mocībām un par ķēniņā Laulā

ļauno garu, māju taisot — par Bābeles torni, pērkona laikā —

par Dieva tiesu Karmela kalnā, viesībās — visus Jāzepa
stāstus utt. Atklāts jāatstāj jautājums, cik tāl Mazās Bībeles

īpašnieki sekojuši rādītāja padomiem, — Šinī sakarā jāatceras
arī grāmatas pielikuma padomi

,
pie dažāda darba un uz daudz

citu vīzi svētās domās iekulties" (sk. augšā 33. s. Ip.).
Stendera biedinājums — sargāties „caur svešu ticību...

no Dieva atkāpt" (434), arī nav tikai platoniski domāts. Viņš
konstatē, ka daži ir ~divejādā ticībā", ka ..Dievam žēl!

daudz
....

kas mūsu ticībā ir, ... pie svešas ticības baznīcas un

pie viņu baznīckungiem arīdzan turas" (184). Šī ticība ir ka-

tolicisms, kura ekspansijas tieksmes no katoliskās Polijas pa-

stāvīgi apdraudēja atkarībā esošo Kurzemes un Zemgales her-

cogisti. Tādēļ Stenders netik vien pārņem no Hūbnera pole-
miku pret dažām katolicisma parašām, piem. svēta vakar-

ēdiena izdalīšanu sub una (sk. Uübnera 336. lp.), bet vēl tu-

vāki paskaidro to (Stendera 388), apkaro „svētās jumpravas
Marijas", svēto eņģeļu, citu svēto un

~
izmālētu bilžu" pielūg-

šanu un klanīšanos viņu priekšā (228), ~izdomātus labus dar-

bus" un „īpašas dievkalpošanas, kas Dieva rakstos ne stāv"
(148) un ~eilveku izdomātas mācības" (488), kas radās, kad
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„tie biskupi iesace ar lielu lepošanu baznīcas izpušķot ar zeltu

un sudrabu, ar bildēm un citām lietām, kas acīs spīdēja" (489).
Bet dažas no katoļiem mantotas parašas ari Stenders vēl

aizstāv. Viņš ieteic ..lūgšanas, kas tukšā sirdī notiek
...,

jo tā-

das lūgšanas notiek ar labāku apdomāšanu, nekā kad cilvēks

paēdis ir" (357), nosaka, ka „sieväm, kas bērnus dzemdējušas,
pienākas pec savām sešām nedēļām ar saviem bērniņiem baz-

nīcā nākt un Dievam pateicības upuri atnest" (280), un skubina:

„klanies, ceļus sirdīgi locīdams, cik reiz tas dārgais Jēzus
vārds top pieminēts" (338). Šādu, katoļu zemēs vel tagad sa-

stopamu parašu, esmu savā bērnībā novērojis vēl pie vecākiem

cilvēkiem: pātarus skaitot, vini palocīja ceļus katrreiz, kad tika

minēts Jēzus vārds. Tamlīdzīgas varašas uzglabājas visai sīk-

sti. Pats Stenders piemin kādā vietā, ka Kurzemē viņa laikā

vēl svētījuši vecos svētkus (404). t. i svētkus pēc vecā

stila, un jaunais stils taču bij ievests Polijā un līdz ar to

Kurzemē jau 1586 g. Stendera rādītājs, minēdams dienas, ko

baznīcas nesvētī, un ieteikdams ari tanīs lasīt kādus stāstus

no Mazās Bībeles, nosauc arī katoļu svēto piemiņas dienas;
laikam, taču tādēļ, ka tās veļ nebij vispār aizmirstas, piem.:

Matīsa diena. Vastlavju diena, Jurģa diena. Pētera, Jēkaba,
Annas. Labrenča. Māras, Bērtuļa, Mateus un Sīmaņ-Jūda diena.

Garu diena (laikam visu dvēseļu diena 2. novembrī), Mārtiņa,

Katrīnas un Andreja diena un Krusta diena. Svinamo dienu

sarakstā Debesbraukšanas diena arī atzīmēta kā „Lielā_ krusta

diena". — Arī paradums krist ceļos, ieejot Dieva nama un iz-

ejot no tā (68) un iešana pie bikts īpašās ..lielās lūdzamas die-

nās" (207) nav specifiski luteriski ievedumi.

Beidzot, kad Stenders biedina no viltīgas mācības, kas „vie-

nai draudzei tā vislielākā nelaime ir" un lūdz Dievu, ka viņš

to skaidru Dieva mācību mums neatrautu un mus par viltī-

giem mācītājiem pasargātu" (485), arī tad viņam, liekas, ir

konkrēti piemēri no pašu latviešu dzīves acu priekša. Viņš

noraida gaidīšanu uz jaunām brīnumzīmēm (435) un uz jau-

nām parādīšanām (57, 457), t. i. uz jaunu Dieva atklāsmi (re-

velāciju) Viņa pamats: „mums ir tās skaidras parādīšanas
Dieva vārdā" (57), „turies pie Dieva vārda klausīšanas baz-

nīcā" (457). Pie tam viņš ne tik vien min vispār jusmotuMS,
kas ~gaida velti uz jaunām parādīšanām, gribēdami mežos un

laukos kā traks cilvēks aloties (57), bet arī min, kā šadu ļaužu

apzīmējumu, vārdu ~Jezulīši". Šie Jēzulīši sapņo... to Kungu

Jēzu ar savām miesīgām acīm šinī pasaule ieraudzīt, meklē

viņu „kalnos un ielejās jeb krūmos un mežos" (283), skrej me-

žos, laukos un apslēptos kaktos, uz jaunām parādīšanām gai-

dīdami (457); tie ir staiguļi, „kas ne ir pēc baznīcas likumiem

iecelti", bet „Vidzemē šurp un turn mācīdami staigājuši" (471)

un melš. ka tas gars tiem iedodot jaunus Dieva vārdus, „kad
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tie kā aizgrābti pie zemes krizdami runā" (541). Šis rakstu-

rojums diezgan skaidri norāda uz brāļu draudzes, darbiniekiem

Vidzemē, kas pēc 1743. g. bij spiesti rīkoties slepenībā un viņu

drīvi teiktām svētrunām. Arī atgriešanās „ar raudāšanu un

gavēšanu" (207), varbūt, zīmējas konkrēti uz brāļu draudzes

praksi. Stenders no vīniem stingri norobežojas, liekas, pat nav

nācis personīgi ar vīniem tuvākos sakaros, bet soriež par tiem

pēc viņu pretinieku rakstiem. Citādi viņš gan nebūtu tik vien-

pusīgi un nepareizi novērtējis tos kā ekstatiķus un jaunas mā-

cības sludinātājus. „Brāļi" taču visi būtu bez šaubām pieslēju-
sies mācībai, ar kuru Stenders domājās tos noraidījis un par

maldu mācības sludinātājiem nostādījis proti, teikumam: ..tie

svēti Dieva raksti rāda mums gan skaidri, ko Dievs no mums

grib" (541) Tā Stenderu aizrādījumi uz Jezulīšiem netieši

apstiprina, ka latviešu brāļu draudzes kustība nav bijusi Kur-

zemē lāgā pazīstama.

Stenderu polemikai pret pietisma vienpusībām, par ko vē-

lāk nāksies tuvāki runāt (sk. 67. s. lp), pamats, liekas, arī

nav meklējams Kurzemes tā laika reliģiskā dzīve, bet novēro-

jumos, ko viņš ieguvis Vācijā, īpaši Halle.

2. Izlcbīt no Mazās Bībeles mācības vielas kādas noteiktas

zinas par latviešu tikumu un netikumu tanīs laikos samērā grū-

tāki Stenders saprata savu uzdevumu kā pamācīšanu uz la-

bāku krietnāku dzīvi un tādēļ vienpusīgi sakopojis tikai pārme-

tumus un smādējamus, atgādinājumus un skubinājumus. Ideālu

viņš redzēja bībelē Tādēļ arī nav atrodams nekāds aizrādi-

jums uz latviešu tikumu. — ja par tādu negrib uzskatīt viņu

neatlaidīgo turēšanos pie tēvu tēvu parašām un tradīcijām un

viņu dziesmu garu.

Šāds grāmatas raksturs liek izturēties uzmanīgi arī pret

Stendera aizrādījumiem uz dažādiem netikumiem. Šinī ziņā

viņš pa daļai bij atkarīgs no Hübnera mācības vielas, bet vēl jo
vairāk jutās pamudināts ievērot vispārīgas cilvēku vājības, uz

kurām tie krīt, „kā lops uz barību". Tādēļ tikai atsevišķos

gadījumos, kur Stenders noteikti papildina Hūbneru un saista

savus aizrādījumus ar zīmīgiem konkrētiem blakus apstākļiem,

iespējams runāt par norādījumiem uz īpašiem latviešu netiku-

miem Stendera laikā.

Diezgan noteikti raksturots dzeršanas netikums._ Svētdie-

nas vaļas brīžus pavada ~plītēšanā un liekā dzeršanā" (5,404).
bet it īpaši svētkus un godus: Ziemsvētku prieku izbauda „nie
brandvīna glāzes un alus kannas" (276). kristības taisa par
lielam dzīrēm (270). arī citādi viesībās rīšana un plītēšana,

šķiet, parasta lieta (223), un viesības rīkojot, mēdz apskatīties
pēc „tädiem, kas labi māk dzert" (316), un labus draugus grib

par tādiem paturēt „caur brandvīna glāzi un caur alus kannu"
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(158). „Brāl, iesim dzert" (142). liekas bijis parasts aicinājums.
„Dažs visu to, ko Dievs tam devis, sadzer: tā ka viņš paliek
nabags" (78). — Un visu to veicina tas, ka ~Dievam zel! baz-

nīcas un skolas daudz vietās posta iet un krogi top uztaisīti"

(190). Tā kā Stenders kādā vietā atrod par vajadzīgu īpaši

pieminēt, ka „piedzēruša cilvēka lūgšana ir Dievam negantība"
(357), tad nav tālu slēdziens, ka viens otrs ieradies piedzēris
arī baznīcā. Vecākus vēl īpaši brīdina piedzerties, bērniem

redzot (241).

Vairāki aizrādījumi pamudina uz secinājumiem, ka latvieši

dzīvojuši sava starpa nesaticīgi. „Ne lamājies, nedz rejies un

kaujies ar citiem" (309). „Dievam nepatīk kaušanas..
.

Kad

tev mugurs niez, tad gan rāsies, kas tev to kasīs, ka tev

acis pāries" (393). Arī par skaudību Stenders runa samērā

daudz (14, 54, 269) un pie tarn bez ierosinājuma no Hübnera

puses. No mācības, ka ..mums būs arī priecāties, kad mūsu

radiem,_ draugiem un kaimiņiem labi klajas", viņš nonāk tieši

pie atgādinājuma: „Tāpēc neesi tu skauģis, kas savam tuva-

kam ne acis pierē nevēl, .so kāds labums skauģam nākas? Tas

savu pašu sirdi kremt ..
.

(269). Vairāk reizes atkārtots bie-

dinošais sakāmvārds: „Kas otram bedri rok, pats iekrīt" (171,

233. 248), un pati skaudība tēlota kā kaut kas velnišķīgs, proti,
„ka skaudīgas acis vella acis ir un ka tam vella prati ir, kas

r

nelaimīgs būdams, citus nelaimē ieved" (14).

Lielā mērā latviešos liekas būt bijusi izplatīta arī savstar-

pēja aprunāšana un apsūdzēšana, saistīta ar lišķēšanu kungu
priekša. „Neesi lišķis jeb blēdis, kas tikai priekš acīm labs

liekas un, muguru griezis, blēņu kopa ir" (310). Stenders no-

soda pļukšķus un lišķus. „kas visas mazas lietas un valodas

gribētu teikt", biedina ..visas nieku lietas teikt" (70) un puko-
jas par sieviešu plukšķēšanu un par daudziem vīriešiem, kas

..arīdzan ir ka vecas bābas, kas nemāk savu mēli valdīt" (137).
Bet zināma mērā viņš pats veicina tamlīdzīgas parādības:

„IK vienam būs savam tēvam un mātei, kungam un gaspažai,
saimniekam un saimniecei, jeb arīdzan savam mācītājam teikt,

kad ko redz, no kā viņiem zina jādod ir" (69).
~T
āpēc ne-

slēp ko ļaunu, citādi tas tev arī grēks ir, jo tas slēpējs ir tik

ļauns, ka pats tas ļauna darītājs" (242). Toreizējos vergu lai-

kos, šādi skubinājumi varēja tieši pamudināt uz lišķēšanu un

plukšķēšanu un savstarpēju riešanos un nenovīdību.

Latviešu izglītības stāvoklis Kurzemē toreiz stāvējis vēl

loti zemu. Stenders vairākkārt cildina skolu nozīmi. „Bko-
las ir Dieva dārzi, kur tie jauni kociņi top dēstīti, kas pēc uz-

aug un priecīgus augļus nes, tā ir viena godīga un Dievam

patīkama dzīvošana", Bet tā vēl ir nākotnes mūzika „AK kad

jel vienreiz tas laiks naktu, ka ir Kurzemē Latviešu skolas
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taptu uztaisītas, tad ne būtu tik daudz lopi un pagāni!" (327)
15).

Vienīgi katķisma mācību notur baznīcās un tādēļ Stenders sku-

bina: „Vediet jūs tēvi un mātes, savus bērniņus pie bērnu mā-

cības, un jūs bērni, nāciet ar prieku, tad jūs tapsiet arīdzan svē-

tīti" (368). Tas arī ir vienīgais praktiskais secinājums no tur-

pat uzstādītas prasības:
„

vecākiem pienākas savus bērniņus
baznīcā un skolā vest" (.sal. arī 379).

Stenders tomēr noteikti lēzē, ka zemnieku mājās jau prot
lasīt (284, 495). Viņa Mazā Bībele taču ir domāta vispirms

lasīšanai mājās. Daumava vācu priekšvārda pirmos teikumos

attēlots toreizējais stāvoklis šinī ziņā: ~Latviešu kāre un vē-

lēšanās lasīt Dieva vārdus savā pašu valodā, jāuzskata pa-

reizi par labu zīmi, ka šai cietai cilvēku audzei jātop ar žēla-

stības gara palīdzību par dievbijīgiem cilvēkiem un īstiem kri-

stiešiem. Par to liecina prāvs skaits tādu, kas kopš divdesmit

gadiem iemācījusies lasīt (die ansehnliche Zahl derer, die seit

zwanzig Jahren her lesen gelernet) un dabūjusi patiku uz

Dieva vārdiem un kas gan stāv ar iepriekšējiem laikiem attie-

cībās kā 100 pret vienu. Un cik daudz lielāks būtu šis skaits, ja
vairāki sekotu dažu šīs zemes dievbijīgu kungu Dievam pa-

tīkamam piemēram un skubinātu savus apakšniekus, ko Dievs

viņiem uzticējis, vēl vairāk pieaugt visā labā, čakli pieturot tos

pie skolas un piešķirot godalgas par viņu parādītu čaklumu".
Šie vārdi runā it kā par jau pastāvošam zemnieku skolām, bet

vai arī Kurzemē tādas būtu toreiz patiesi jau kaut kur bju-;-

sas? Pirmā latviešu skola Jelgavā, cik zināms, dibināta 1768.

gadā Stendera biogrāfs K. Kundzins sen. savā grāmatā ~Vec-
ais Stenders savā dzīve un darbā I." raksta, ka pirmās skolas

Kurzemē nodibinātas Varenbrokā un Sunākstē, pašam Sten-

deram Sunākstē par mācītāju esot (19. lp.), t i. pēc 1766 g.

Mācītāju uzdevums ir apbraukāt arī zemnieku mājas, bet

Stenderam jākonstatē, ka daudz bērni baznīckungu nepazīst

un kad tas sētās brauc tos apmeklēt, priekš to kā priekš lāci

bēg un slēpjas" (290). ka citi atkal aizbildinoties par bērna ne-

prašanu, „ka tas bērns jeb audzēknis negrib mācīties jeb ka

tarn grūta sirds, jeb ka tas vēl nenojēdz", ka pie dažiem „uzaug

tie bērai kā ozoli un ne ir gudrāki kā lopi" (291). Viņš tomēr

nerimst skubināt uz kristīgu bērnu audzināšanu un gaužas

par bērniem, kas ..baznīcā tikai šurp un turp skatās, jeb ara

skraida
. ..,

labprāt gribētu slinkot, jaktet, bet pie darba ar pā-

tagu dzenami" (290. s.).
3. Loti reljefi izpaužas Mazā Bībelē latviešu zemnieku so -

ciālā atkarība un nebrīvība un ar to saistītas grūtības. Kon-

krētie apstākli, laikam, diezgan bieži neatbilda tam patriarcba-

15) 1839. Z. izdevumā pēdējais secinājuma izteiciens izlabots: „...
tad

daudz grūtības un pārestības atkristu nost, un nebūtu tik daudz tumši un ciet-

sirdīgi ļaudis.'1
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lajam ideālam, ko Stendere sludināja (sk. augšā 41. 8. lv.), „Pa-
klanies priekš kungiem labprāt, jo tie vareni ir un augstāki pār
tevim. Tas tev pašam par godu būs (65). padodies ar labu

pratu tai valdīšanai tava kunga, jebšu tas arīdzan briesmīgs
butu. Jo kas savu roku pret savu kungu paceļ, tas nāk bendes

rokā (158)... Kas kungam un valdīšanai pretī turas, bendes

skritels gaida, kas tādu maitās un virs kā tas uzsiets sapūs
(171)

...
Padodies tavai valdīšanai ar labu, citādi tev jo nik-

nāki klāsies un postā iesi... (481). nebrīnies, kad tev še daudz

jācieš (434) Tāpēc būs visiem, kas apakš bargas un briesmī-

gas valdīšanas stāv, pārciest un uz Dieva glābšanu gaidīt (105).

Kungam, tēvam un mātei būs klausīt iekš visām lietām, kas ne

ir pret Dieva svētiem baušļiem; bet kad tie ko ļaunu pavēlētu,
kas grēks būtu, tad viņiem nevajag klausīt un labāk ciest

(retinājums mans 1.. A ) nekā pret Dievu apgrēkoties" (99).
Šie izteicieni liecina par pārestībām, ko latviešu zemnieks da-

dūja ciest no bargiem kungiem, un par to nemieru, kas kvēloja
vīnu krūtīs un meklēja ceļu uz āru dumpja uzliesmojumos, kas

noveda nemierniekus zem bendes skrituļa un pie karātavām.

Tādēļ Stenderam ir bijušas zināmas grūtības ar atsevišķiem
bībeles stāstiem: ar tiem, kur tēloti nekrietni valdinieki

(Faraons. Acnads. Hērods) un kur runa par sacelšanos pret

tiem (Mozus nositis ēģiptieti) vai par bēgšanu (Mozus. Jāzeps
un Marija). Viņš spiests atzīties, ka morāliskā zinā kungi nav

eo ipso arī paraugi: ..Ne viss pareizi ir. ko kungi dara Jo
tie nevar pēc savu prātu Dieva baušļus locīt, tāpēc neskaties

allažiņ uz to. ko tie dara. Jo kad tie ko nepareizi dara, tad

tas nepareizi paliek, un tev nekāda brīvība atlec no tā, ka šo

jeb to kungi dara" (312).

Ne zemniekam par kungu tiesu spriest. — tas mācītāju pie-

nākums. Un Stendere netik vien uzsver, ka „Dieva kapiem
būs to patiesību sacīt, lai būt kā būdams", — arī kungiem un

valdiniekiem, un ka „mācītāji nevar pie grēkiem klusu ciest,

jebšu arīdzan tiem tāpēc gan būtu jācieš" (312), bet arī iedroši-

nās runāt vispār par tādiem. „kas piedzēruši no netaisnības un

sava tuvāka sviedriem" (554) un pat izteikt spriedumus un vē-

lējumus, ko viens otrs Kurzemes muižnieks varēja uzskatīt

par tiešu smādējumu un biedinājumu, piem.: „Tā Dievam žel!

baznīcas un skolas daudz vietās postā iet un krogi tap uztai-

sīti, par ko dažs godīgs mācītājs nopūšas Bet Dieva sodība

pār tiem nāks, kas visu labu iznīcina" (190). — Var saprast,
ka Stendere atturīgs spriedumos par kungiem tādā grāmata,

kas domāta latviešu zemnieku lasīšanai, lai nedotu no savas

puses ne vismazāko ierosinājumu zemnieku nemieram ar pa-

stāvošo kārtību. Viņš pat uztver arī kādu mīkstinošu apstākli:

„Ļauni padoma devēji daudz nelaimes padara. Tāpēc lūdz

Dievu par kungiem un valdītājiem, ka Dievs tos no ļauniem
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padoma devējiem pasargātu, ka mes apakš viņu valdīšanas

mierīgi un rami varam dzīvot" (247). Šinī virzienā viņš rīko-

jies loti uzmanīgi. No Hiibnera biedinājuma pārliecīgi est un

dzert svētdienās, lai nebūtu jāapgrūtina kalpotāji ar lieku vā-

rīšanu un cepšanu (,Wie muss es doch dem lieben Gott gefallen,
wenn die Christen am Sonntage so fressen und saufen, dass

das Gesinde kaum genug sieden v. braten kann" 91). Stenders

atstājis tikai vispārīgu aizliegumu — apgānīt svētdienu ar strā-

dāšanu, ar lieku ēšanu un dzeršanu (130).

Dīdliskus sacelšanās un bēgšanas piemērus Stenders no-

raida: tie nevar būt par paraugu latviešu zemniekam. Uz jau-

tājumu: „vai tas tev arīdzan brīv ir (proti nosist kādu uzraugu

tāpat, kā Mozus nosita ēģiptieti)? viņš atbild: „Nav vis. .jo
Mozus bija no Dieva par Izraēla izpestītām izredzēts. Tāpēc
nedus nevienam uz to raudzīt un palaisties, ko Mozus ar to

eģipteri darījis, bet savai virsīdai padoties". Un jautājums:

„ ...
vai tad nu brīv dus visiem bēgļiem un tekuliem aiziet,

kurp tiem tīk?" saistīts ar atbildi: „Ne būs vis brīv. Jo ko

Mozus darīja, to darīja vīns savas dzīvības dēļ, kad vīns vajāts

tape. Tāpēc ir tas dzimtam vīram grēks, no sava dzimta-

kunga par nepatiesu bēgt. jo tādam Dieva svētība neies līdz.

Un kad kāds ļaunadarītājs aizbēg, tad tam Dieva lāsti un

Dieva sodība pakal iet. Bet vaļiniekam ir ganbrīv ar godu aiz-

iet. kurp tam tīk, bet ne ar bēgšanu, jo tas ir kauns" (100).

Tādā pat garā arī citas atbildes: ~Vai tad nu ne ir brīv dzimtu-

ļaudīm un ļauna darītājiem arīdzan aizbēgt? Ne. Jo tas ir

citādi, ko brīvi ļaudis un nenoziedzīgi vajāšanas laikā dara Tā-

pēc neapgrēkojies, bēglis un tekuls tapdams, citādi tu Dieva

roku neizdegsi" (287).

Stendern atkarība no Kurzemes .īpatnējiem apstākļiem se-

višķi duras acīs. kad vērojam, ka pie Hübnera no visa tā nav

itin nekā; ja, tur no Jēzus bērniņa parauga pat noteikti atva-

sināts vispārīgs atzinums, ka vajāšanas laikos drīkst bēgt no

briesmām (247).

Vārdus: Kungs. Kungi. Baznīcas Kungs, Stenders pirmā
izdevumā vēl raksta ar lielu sākuma burtu un tikai otrā izde-

vumā raksta tos tāpat kā citus lietu vārdus. Mācītāju kārtu

Stenders cenšas tēlot brīvu no visiem traipiem. Jau pašā stā-

stā par virspriesteri Eli un viņa nekrietniem dēliem Stenders,

īsinādams tekstu, izlaiž izteicienus par jauno priesteru varmā-

cību un par pravieti, ko Dievs sūtījis sludināt Eli nama boja
iešanu (140). Arī pieliktās mācībās viņš neuzņem Hübnera no-

rādījumu, ka zemē, kur priesteri, jeb. kā Stenders teiktu, baz-

nīckungi dzīvo bezdievīgu dzīvi, gaidāms Dieva sods Taču

lai arī cik augstu izceldams mācītāju amatu, viņš tomēr it ka

atturas visus mācītājus nostādīt ideālā gaismā, un raksturo-
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dams. ideāla mācītajā darbību un stāvokli, pieliek viņam īpašu
epitetu «godīgs". -

Godīga mācītāja un zemnieku attiecības raksturo šādi iz-

vilkumi: ..Godīgiem mācītājiem daudz jācieš. Jo kad pie bez-

dievības nevar klusu ciest, tad tie pasaules bērni viņus ienīst

un apsmej" (183). Godīgu mācītāju vārdi ir Dieva vietā ru-

nāti (270, sal. 277, 304). Godīgiem mācītājiem nevar par

ļaunu ņemt, kad tie tos grēciniekus norāj un izsunī, Jo to Dievs

tiem pavēlējis. Tādas pārmācīšanas viena mācītāja ir kā rüg-
tas zāles slimībā, kas veselīgas ir, jebšu negardas. Jo kad mā-

cītāji klusu ciestu pie visas bezdievības, tad tie līdz ar tiem

bezdievīgiem elle skrietu. Tāpēc nekurnē, kad .mācītājs daž-

kārt bargs ir iekš pārmācīšanas. .." (294). Viena draudze bez

mācītāja ir nožēlojama. Tāpēc atzīsti Dieva žēlastību, kas

mūsu draudzei godīgu mācītāju devis, klausi tam, cieni to, ap-

gādā to un lūdz Dievu par to. ka tas to ilgi uzturētu, ka tev

trūkums pie Dieva vārda nebūtu" (345). ~Godīgi mācītāji neir

vainīgi, ka tik daudz cilvēki grēkos un bezdievībā paliek ,un

pazudināti top. Jo ko uzticīgs mācītājs vairāk var darīt, kad

viņš tiem ļaudīm no svētiem vārdiem visu Dieva padomu no

mūsu mūžīgas svētības priekšā tur? Ko var mācītājs par to,
kad ļaudis visas Dieva biedināšanas vējā laiž? Mācītājs ne-

var pie cekula ņemt un debesīs ar varu ieraut. Tāpēc lai tas

pār sev pašu mūžīgi vaimanas brēc, kas gan uz atgriešanu no

grēkiem ir paskubināts tapis un tomēr savā cietsirdībā palicis"

(106). — No pirmā citātā minēta „pasaules bērnu" skaita gan

arī muižnieki nav izslēgti.

Atceroties vel pastāvīgi sastopamos atgādinājumus cienīt

mācītāju amatu (sk. iepriekš, nodaļā 49. lp ). atliek tikai kon-

statēt, ka latviešu zemnieku un mācītāju starpā taktiski nav

bijušas normālas attiecības, kādas Stsņders vēlējās nod'bināt.

Zemnieki nav lolojuši uzticību mācītājiem, un šiem atkal grūti

bij ar zemniekiem saprasties: dažādi aizspriedumi un zem-

nieku dabiskā kūtrība radīja apstākļus, kas apgrūtināja dvē-

seļu kopšanas darbu, vai pat darīja to gandrīz neiespējamu.

4. Cik lielā mērā tieši Stendern Mazai Bībelei ir bijusi sava

loma latviešu garīgas kultūras pārveidošanā, tas nav tik viegli
nosakāms. Gara pasaule, ko tā pauda, nebij jau gan latvietim

absolūti sveša. Vai mēchaniskai katķisma iekalšanai jeb bērnu

mācībai bij kāds iespaids latviešu gara dzīvē, par to loti var

šaubīties, bet jau kopš 17. gs. vidus rādīja savu spēku arī citi

garīgas rakstniecības darbi, vai nu tieši — tur, kur tie nāca

lasītpratēju latviešu rokās, vai arī netieši, —
kad mācītāji pie-

turējās pie tiem savā sludināšanas un dvēseļu kopšanas darba.

Blakus ..lielai dziesmu grāmatai", kas gandrīz bez izņēmuma

vienpusīgi sludināja tikai reliģiskas atziņas un pārdzīvojumus,
un blakus ētiskām prasībām un pamācībām Manceļa tulkotos
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Zālamana sakāmos vārdos (1637. g.) un Syracha gudrības
grāmatā (1642. g), kas pievienoti mācītāju rokas grāmatai
(Vademecum), liekas, maz bij izplatīti latviešu sētās, — gal-
venais priekštecis Stenderam kā latviešu tautas garīgam au-

dzinātājam bij Mancela sprediķu grāmata (1654. g, 4. izd.

1746. g.) un Baņkava sprediķu grāmata (1725. g, otrs izd. 1749..
3. izd. 1773. g., 4. izd. 1788. g. v. t. t.), kam bij pievienoti arī

katķisma sprediķi un „īsas jautāšanas iz tiem bērnu mācības

gabaliem". Bet Mazai Bībelei bij savas priekšrocības: tā snie-

dza vispirms un galvenā kārtā episku stāstu vielu, kas vien-

kāršam lasītajam daudz pievilcīgāka nekā didaktiska sprediķu

un katķisma viela un arī nekā Jauna Derība savā kopība.
Arī maksas jautājums, šķiet, nebij vienaldzīgs Mazas Bībe-

les iziešanai tautās. 1793. g. izdotās F. G. Mačevska „Jaunas

sprediķu grāmatas" beigas Stefenhagena firma ievietojusi pa-

šas izdoto grāmatu cenu sarakstu. „Latvisku grāmatas, ko

par to naudu, kā še pierakstīts irraid, pie tā grāmatu spiedēja
Jelgava, neiesietu dabūt var". No šī saraksta redzams, ka

„Tas jauns Testaments" maksājis 20 vērdiņus, tā tad mazāk

nekā Maza Bībele ar saviem 30 vērdiņiem, bet pārējās augša

minētas grāmatas visas ir dārgākas: „liela dziesmu grāmata"
maksā 40 vērdiņus, Bankava sprediķu grāmata tāpat, bet paša

Mačevska sprediķu grāmata 50 vērdiņus. Tā tad arī maksas

ziņā Maza Bībele bij pieejamāka nekā pārējās grāmatas.
Cik liela eksemplāru skaita tā patiesība Izdota un izplatīta,

par to diemžēl trūkst noteiktu ziņu. Katrā ziņa laiks no 1756. g.

līdz 1790. g, t. i. no pirmā līdz otram iespiedumam, un tālāk

līdz trešam iespiedumam 1839. g. ir krietni garš. Bet vēlāk,
kad 19. gs. otra ceturksnī saka arī Kurzemē rosīgāki dibināt

skolas, Maza Bībele, blakus dziesmu grāmatai, Jaunai Derībai

un Bankava sprediķu grāmatai, būs gan bijusi viena no visvai-

rāk izplatītam latviešu garīgām grāmatām.

Mazas Bībeles pašas raksturotā latviešu atturība .pretim
baznīcas parašām un kristīgam pasaules un dzīves uzskatam,

liekas, bij stiprs cietoksnis, kas arī Stenderam nebij tik viegli

iekarojams. ~Bī cieta cilvēku audze", par kuras padošanas
iesākumu spriež Baumanis sava priekšvārda, ir devusi Stende-

ram vēl daudz speciālu uzdevumu viņa tautas audzināšanas

darba. Vai viņa vēlākie mēģinājumi lauzt latviešu nacionālo

kultūru ar laicīgas rakstniecības pasākumiem — mākslas dzeju

un pasakām nav jauns cīņas paņēmiens, kas laists darbā, ap-

zinoties vienas pašas garīgas rakstniecības nespēku? Bet lai

nu ka. — agri vai vēlu, šaurāka vai plašākā apmērā arī Ma-

zai Bībelei ir bijusi liela nozīme latviešu tautas garīgas dzī-

ves izveidošana un tas idejisko saturu nedrīkst ignorēt neviens

pētnieks, kas seko latviešu garīgas attīstības gaitas vēsturi-

skiem faktoriem.
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7. Stenders ka teologs un reliģijas paidagogs.

Maza Bībele liecina, ka G. Fr. Stenderam ir bijušas krietnas

zināšanas teoloģijā un spēja patstāvīgi orientēties sava laika

teoloģiskas atzinās. Visspilgtāk! tas izpaužas viņa darba vei-

dojuma patstāvībā un rokām tverams tur, kur viņš Lļu'bneru

papildina, pārveido un no sava viedokļa , pārlabo".

Stāstus pārkārtojot un papildinot, it īpaši .sauna Derībā (sk.
šī raksta otro nodalu) un veidojot stāstu tekstu (sk. trešo no-

daļu), kā arī pašam uzrakstot summariskos stāstus par apso-

līto pestītāju (18—20), par Israesa tautas likumiem (119123)
un Vecas Derības izbeigšanos (249—252) un savu Jēzus dzī-

ves un darbības tēlojumu (306308), viņš parada labu bībeles

pazīšanu. Teksta iespraustās piezīmes un paskaidrojumi dod

liecību par viņa erudīcija t. s bībeles zinātnē, pie kam atse-

višķi piemēri, to starpa arī atteikšanas no viena otra Hiibnera

sniegta vēsturiska un bībliska-teoloģiska aizrādījuma, rāda, ka

vīnam ir bijuši labi pazīstami citu teologu uzskati un viņš pats

uzņēmies izšķirties par vienu vai otru alternatīvu atsevišķos
konkrētos jautājumos. Diemžēl nav lāgā iespējams šinīs ga-

dījumos izsekot Stendern uzticības personām, no kurām viņš
bijis atkarīgs; tikai vienu var teikt: viņa spriedumi nav ori-

ģināli, tie bij toreizējā teoloģiska literatūra jau pazīstami Viņš
nav sniedzis jaunus oriģinālus teoloģisku problēmu atrisināju-

mus, viņš ir tikai apzinīgs rūpīgs eklekticists.

Dubnera. no tradicionālās evaņģēliju narmonistikas ņemto

aogalvojumu, ka Jāzeps un Marija abi bijuši no Jāzepa cilts

(229). Stenders izlaiž (sk. 11. dalās 3. stāsta beigas), bet ne-

atsakās no pašas harmonistikas: viņš iepriekšējā stāstā par

Jēzus „iedzimsanu" apzīmē Mariju par Eelus un Annas meitu

(260). ar to nostādīdams Lūkas evaņģēlija sniegto Jēzus cilts-

koku par Marijas senču sarakstu un tur minēto Jāzepa tevu

Eli (latv. Bībelē Eelus, sk. Lūk. 3, 40) par Marijas tēvu, kam

pieliek par sievu no katoļu leģendām aizgūto Annu. — Katoļu

leģenda Marijas vecākus sauc Joacliimu un Annu.

Kritisku prātu Stenders rāda, izlaizdams arī Hübnera

mākslotos izskaidrojumus, ka Jēzus ar 40 dienas garo

gavēņi tuksnesī izpircis visus grēkus, kas izdarīti ar

pārmērīgu ēšanu un dzeršanu (259) un ka Jēzus ap-

kārtvadāšana pēdējā naktī ir nakts klaidoņu dzīves

grēka izpirkums (Mübn 349). Saskaņa ar Hübnera un

Lukas evaņģēlija tekstu (Lk. 3. 23). viņš noteic Jēzus vecumu

kristības laika pirmā izdevumā: trešdesmita gada, — bet otra

izdevumā izlabo: četrdesmitā gada (296). Jēzus darbības

laiku vēro: „pie četriem gadiem" (304) jeb „tikai četrus ga-

dus" (305). Jūdu Lieldienas svētkus noliek uz sestdienu pec

Jēzus nāves (420) un piemin, ka Arimatijas Josefs nav pieda-



63

lījies sinedrija lēmumā, kas piesprieda Jēzum nāves sodu (398).
Stenders atrod arī par vajadzīgu atzīmēt, ka Betesdas dīķis
savu dziedināšanas spēku vēlāk zaudējis (323, sk augšā 30. lp.).
Šo piemēru virknē vēl būtu minama priekšzīmju un prototipu

meklēšana Vecā Derībā (sk. augšā 25. un 48 lp) un līdzību iz-

skaidrojumi (augšā 26. s lp) Zīmīgs piemērs te līdzībā par
netaisno uzraugu. Vispār sekodams sava laika allēgorizēša-
nas tendencei, Stenderu veselīgais prāts šinī gadījumā izvai-

rās no mākslotības un ar pāris iespraustiem vārdiem līdzības

beigās (517) dod tai izskaidrojumu, kas pilnā mērā atbilst

jauno laiku izpratnei: „Tie bērni šīs pasaules gudrāki ir savā

tautā, proti, iekš pasaulīgām lietām, nekā tie bērni

tas gaismas, proti, iekš Dieva lietām (iespraudumu
retinājums mans. D. A).

Stāstiem piespraustās pamācības un arī atsevišķi iesprau-
dumi stāstos pieder jau ne vairs bībeles zinātnei, bet doģmati-
Kai un ētikai Arī šinīs jautājumos Stenders uzrāda plašu eru-

dīciju, turēdamies viscaur noteikti luteriskas ortodoksijas robe-

žās, kā. tas vairākos atsevišķos jautājumos jau atzīmēts šā

raksta piektā nodaļā. Tikai pāris dogmatu, liekas, citādi

niansēti un novērtēti.

Kad vērojam, ka Hübners apdzied Jēkaba trepes, kā tā-

das, kam tikai trīs pakāpieni: tēva žēlastība, Kunga Jēzus sā-

pes un Sv. Gara ticība (44 lp ), kamēr Stenders savās „svētās

domās" Jēkaba trepes salīdzina ar dievcilveku Jēzu (sb); ka

pie stāsta par Jēzus kristību Hübners noteikti konstatē „visas

augsti teicamās trijvienības atklāšanos" (256. lp). bet Stenders

izlaiž šo notorisko aizrādījumu, — tad sākumā rodas ieespaids,
ka Stenders te rīkojies ar nolūku nobīdīt pie malas trijvienības

dogmatu Taču patiesībā tā tā lieta īsti nav. Hibnera paut ņu

pie kristības stāsta Stenders ir paturējis oriģinālam loti tuvā

tulkojuma un tür lasām : „Nu es zin' un ticu gan, ka trīs ir īpašī-

bas iekš tas Dieva būšanas" (298). Līdzīgi formulējumi atrodami

vēl citur: „lekš tās vienīgas dievīgas būšanas ir trīs dievišķas
īpašības: Dievs tas Tēvs. Dēls un svētais Gars" (353) un

„Dievs ir viens vienīgs, iekš savas būšanas, bet trijāds iekš īpa-

šībām" (3). Stenderu terminoloģijā pēc vina vārdnīcas īpa-
šība" ir vārda

~P
erson. Persönlichkeit" tulkojums, kamēr vācu

„Eigenschaft" viņš tulko: ~īpašums". Šo nozīmi apstiprina arī

kāds Mazās Bībeles pašas izteiciens:
„

Jēzus Kristus, mūsu pe-

stītājs, Dievs un cilvēks ir viena vienīga īpašība" (263). Tā

tad nupat minētās trinitārās formulas, kas pēc mūsu laiku ter-

minoloģijas it kā izslēgtu immanento trinitāti un liktu tās vietā

oikonomisko trijvienību, kas tuvojas modālismam, patiesībā ir

domātas pilnīgi korrekti ortodoksā garā un var droši nostāties

blakus G. Maucēja izteicienam : „ir trīs personi. — saņemiet, ja
variet". Tā tad par Stendera vispārīgu izvairīšanos no trij-
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vienības dogmata ortodoksā formulējuma nevar būt runa.

Jēzus Kristus „pēc savas dievīgas būšanas vienā godā bija ar

to Tēvu un to svētu Garu" (306) un „Šo trīsvienību Dievu būs

tev atzīt, godāt, tam kalpot, to pielūgt un uz to ticēt un cerēt"

(353, sal. 273, 284 un 438).
Arī aizrādījumi uz Jēzus tikumisko paraugdzīvi un sludina-

šanas darbu, kas sastopami diezgan bieži Stenderu mācībās

(274. 291, 300. 302, 305—309, 393 un 416. sk. augšā 45. lp.) un
.

tuvu stāv racionālisma iemīlētam schematam, kas telo Kristu

ka skolotajā un paraugu, nebūt vēl neizkrīt no luteriskas orto-

doksijas dogmatiskā rāmja par trim Jēzus Kristus amatiem.

Blakus šim «pravieša amata" saturam arī abi pārējie ..amati":

priestera un ķēniņa —ir ievēroti (sk. augšā 44. s. lp), kaut arī

augsta priestera nosaukums un Kristus krusta nāves salīdzina-

jums ar upuri (120 un 122. lp.) liekas pie Stsndera tikai arēja se-

košana dogmatiskai tradīcijai. Kamēr viņš jo plās! izrunājas par

Jēzus tikumiskas dzīves un ciešanu vietniecisko nozīmi (sk.

augšā 45. lp.), tikmēr trūkst jebkādas motivācijas, kādēļ ,Jēzus
Kristus... sev pasu prieks mums Dievam upurējis pie krusta

koka". Visi dedzam! upuri Vecā Derībā pēc Stendera bija

priekšzīmes uz Jēzu Kristu: „Tas, kas to upuri Dievam at-

nese, tape no tā priestera pamācīts savu upuri Dievam atnest

iekš ticības uz to nākamu pasaules pestītāju
...

Jo kad tas

upurējams lops tape nokauts un tas svēts altärs ar to asini

apslacināts, tad bija jāpiemin tās mokas, miršanas un asins-

izliešanas tā nākama pestītāja" (120). Tā tad iznāk, ka upu-

riem Veca Derība nav nekāda reāla vērtība, un ar to arī Jē-
zus salīdzināšanas upuris zaudē tiešu reālu saturu, Ne šis

unuris ir tas faktors, kas dara. ka Dievs „pēc savas dusmas

gaisa liek atkal to priecas sauli spīdēt" (253). — Šīs nianses

ir tomēr vēl pārāk smalkas, lai varētu runāt par Stendera no-

svēršanos no ortodoksijas uz racionālisma pusi. Drīzāk jau

var mēģināt saskatīt tanīs pietisma apgarotu pastiprinātu inte-

res! par tiem ticības mācības punktiem, kas vērtīgi personīgas

reli ģ!ožatātes izkopsanai.

Stendera Mazas Bībeles no bībeles smeltie uzskati par

transcendenta pasauli ir vispār stipri masīvi. Viņš gan uzsver,

ka tagad brīnumzīmes vairs nevajagot, bet ..brīnuma zīmes da-

rīt bija to brīdi vajaga. kad tā kristīga draudzība bija uztaisi-

juma" (434). Un nekur nevar konstatēt Stenderu izvairīšanos

no bībeles brīnuma stāstiem, vīns vēl palielinājis sadu stāstu

izvēli, salīdzinot ar Hübneru, pļem. uzņēmis 42. stāstu Veca

Derībā „no tā pravieša Eeliza citām brīnuma zīmēm" un 17. stā-

stu Jauna Derībā „no tarn div! pirmām brīnuma zīmēm ko Jē-

zus Kānā... padarījis". Viņš mēģina pat uzradīt atsevišķos

gadījumos brīnumzīmju lomu pestīšanas vēsture, piem.: lielas

brīnumzīmes Jēzum mirstot „bija tā zvanīšana, ar ko tas Dieva
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Dēls tape apzvanīts
. ...

jo caur tām.. . tape tas visiem zināms,
ka ne sūkts cilvēks, bet pats Dievs ciete un mire" (415). Vai-

rākkārt arī tieši uzsvērts pestīšanas notikumu un līdzekļu irra-

cionalais raksturs: ~Ta Dieva dela cilveka-tapšana brīnums

par visiem brīnumiem iraid. .jo cilvēcīgs prāts ar visu pasau-

les gudrību to mūžam nevar izdomāt nedz saprast. Un tomēr

Dieva visspēcība un neizsakāma gudrība to ir padarījusi...
Tāpēc brīnījies par to dziļumu tās bagātības, kas vienu pa-

domu no mūsu mūžīgas izglābšanas mums ir zināmu darījis,
ko mūsu prāts mūžam nebūtu izmanījis" (262). Mēs nepro-

tam, kāpēc Jēzus iekš kristīšanas liek ūdeni izliet un kāpēc

Jēzus iekš svēta vakardiena maizi un vīnu iestādījis. Bet

tomēr mums būs darīt, ko Jēzus pavēlējis
. .

.
Tici visu.

ko Dieva vardi saka. jebšu tavs prāts ne visu var saņemt,

tad tu tapsi tava ticība apstiprināts un arīdzan elles vārti to

nevarēs uzvarēt" (317). „To (t. i. Jēzus miesas un asins real-

prezenci sv. vakarēdiena. D. A) būs mums stipri ticēt, jebšu
mūsu prāts to nevar izdomāt, kā tas var būt

...

Tā ir maza

lieta —to ticēt, ko mēs redzam. Svēts būsi tu, ja tu neredzi

un tomēr tici" (388).
Tikai viena, vairāk perikeriala, dogmatikas punkta var sa-

skatīt pie Stendern novirzienu no ortodoksa luteriskā viedokļa.
. i. iedzimta grēka mācības konsekvences. Stenders gan no-

teikti norada, ka „visi cilvēki pēc tas pirmās apgrēkošanās grē-
kos ieņemti un piedzimuši top", bet viņa izskaidrojums vēr-

šas uz to pusi, ka „grēki ir līpama liga" (18), t. i.: viens grēks
ierosina citus ar savu paraugu, resp. „ka no viena grēka daudz

citi rodas" (14), t. i.: cilvēks, kas reiz grēkojis, iekrīt viegli
atkal jauna grēka. Dabiska konsekvence no šāda uzskata tad

arī ir mācība, ka „ātri priekš kristības" resp. iedzimtā grēka

izlīdzināšanas miris bērns „ne ir pazudis" (368). Ar to viņš

novirzās no ortodoksās luteriskās mācības par iedzimto grēku,
kura noraida uzskatu, ka nekristīti bērni nebūtu grēcinieki
Dieva priekša (sk. Formula Concordiae I pars Epitome
XII p. 4). Arī vīna izskaidrojums, ka svētais Gars strādā tada

bērniņa dvēselē un tāds nevar svētam Garam pretī stavet ne-

saskan ar oficiālo viedokli, ka svēto Garu dabu ar ūdeni kri-

stiba, kā to arī pats Stenders deklarē kada cita vieta (297).
Galu gala tādēļ grūti spriest, vai še Stenders patiesi padevies
racionālas kritikas ietekmei, un nav galīgi noraidāms, ka te

varbūt iezagusies abos izdevumos kļūda un īstenībā būtu jālasa

attiecīga vieta: ..viens bērniņš ne ir pazudis, kas ātri pēc (ne

„priekš) kristības mirst, jo tas sv. Gars iekš tāda bērniņa dvē-

seles strādā v. t. t."

Tādā kārtā, īsi sakot, jākonstatē, ka Mazā Bībelē vēl ļoti

maz kas sastopams no vēlākā racionālista Stendera, kas sku-

bina „prātu uzcilāt", asi Nosoda Ortodoksiju un prasa ~atgriet-

5Rakstu krājums, 19
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sānos pie dabas atziņas vienkāršības" 16). Šinī sakarā zīmīgi

konstatēt, ka Mazās Bībeles sarakstīšanas laika Stenderam

svešs vēl vēlākais nolūks apkarot latviešu nacionālo pagānisko
kultūru ar jaunražotu laicīgu lasāmu vielu, kā viņš to skaidri

pasaka savā priekšvārdā Ziņģu lustēm, proti: tās izdotas, „lai
zemnieku ļaudīs rastos smalkākas jušanas uz tēvu, māti, kun-

giem, ka arī uz Dievu." Maza Bībelē viņš to visu cerē panākt
ar garīgu vielu vien, ieteikdams, piemēram, tautas dziesmu

vietā dziedat visas gaitās garīgas dziesmas
_

(267, sk augša

53, lp.), tāpat kā Daumanis sava priekšvārda paredz bībeles

stāstu stāšanos nieku un blēņu pasaku vietā. Šinīs centienos

dveš pretim kaut kas radniecīgs pietismam. Gan ne rigoros aja

Halles noskaņa, kas katru izpriecu (piem, dejas un rotaļas, pat

peldēšanos un pastaigāšanos) aizliedza kā grēcīgu, bet mēre-

nākā gara: „dažkārt ar prātu smieties un līksmoties ar drau-

giem, to Dievs neir aizliedzis v. t. t. (267, sk augša 39 s. lp).

Apgaismības laikmeta ieskaņas varētu meklēt arī Stendera

aizstāvētā tolerances idejā. Pats formulējums: „Pie ticības ne-

būs nevienu ar varu spiest" (228) ir gan tiešs tulkojums pec

Hūbnera (178), bet piespraustā argumentācija ir Stendera

paša: ,Jo Dievam tāda kalpošana, kas nenotiek ar labu pratu,

nepatīk. Kā varētu tad tas Dievam patikt, kad ļaudis pie ne-

taisnas ticības top spiesti? Mums ir tas skaidrais Dieva vārds;

kas tam negrib klausīt un kam ausis tikai nec svešas un jaunas

mācības niez,, tas lai sava pazušana ieskrien" (229). Bet šinīs

aizrādījumos neizskan vēl nekas no tas principiālas iecietības

prasības, ko izcēla apgaismības laikmeta darbinieki. Te nejū-

tam atbalss no Halles jurista Chr. Tomazius (1655—1728) au-

toritātes spaidu kritikas un iestāšanās par tiesību brīvi izteikt

savus uzskatus, te arī nejūtam Prūsijas ķēniņa Fridriha Liela

garu, kas gribēja laut katram „nach seiner Facon Selig wer-

den". Stendera motīvi ir tīri reliģiski: Dievam nepatīk pie-

spiesta kalpošana. Viņa argumentācija nostādama tanī līnija,

kas iziet no pietisma, kura pirmais literāriskais pārstāvis

F. J Spēners jau savās 1675. g. publicētas dievbijīgas velē-

šanās (Pia desideria) biedināja ticības strīdos, arī pret tiem,

kas ir neticīgi un maldīgi ticībā, — lietot varu un zaimus

(„Schimpf oder Leid antun"), bet ieteica noteikti un pieklājīgi
celt priekšā „mūsu patiesību" un darīt visu ar sirsnīgu mīle-

stibu
,
ohne fleischliche und unziemliche Affekte". — Praksē

Stenders rada savu iecietību polemikā ar katolicismu un bralu
draudzi. Pat pret pagānisma parašām viņš lieto cīņa tikai

gara ieročus. Sk. augša 52. s. lp.

16
> Sk. īpaši Stendera rakstu „Wahrheit der christlichen Religion gegen

den Unglauben der Freigeister und Naturalisten", 1772 un K. K"ndziņa sen.

apcerējumu par to: ,G. Fr. Stender. Ein Verteidiger der christl. Wahrheit im

Zeitalter der Aufklärung" žurnālā .Mitteilungen und Nachrichten etc.", 40. sēj.

1884.. g.. 89.—108. lp.
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Stendern attiecības pret pietismu zināmā mērā vel apgai-

smo viya uzskati par atgriešanos (207, 293 8., 415), ja nostāda

tos blakus pietisma nožēlas praksei. Viņš te izteicas daudz'

plašāki neka Hübners, trešajā piemērā pat pats patstāvīgi pie-
griežas šim jautājumam. Viņš deklarē: „Tā mācība no tās

atgriešanas no grēkiem ir pār visām lietām vajaga. jo bez tās

nevaram mēs grēcinieki svēti tapt" (293) un tad nopietni un

pamatīgi iztirzā, kā var pazīt īstu atgriešanos, nosodīdams da-

žādas ar to saistītas nevēlamas parādības. īstas atgriešanas

definīcija sniegta divi reizes: „Pie īstas atgriešanas divi lie-

tas vajaga: 1) patiesa grēku atzīšana un sirdīga nožēlošana _to
grēku, līdz ar patiesu apņemšanu jo projām no grēkiem atstāt,

2) tā ticība uz Jēzu Kristu, caur ko mēs grēku piedošanu da-

būjam un žēlastību pie Dieva atronam" (293., īsāki tas pats

izteikts 415). Tālākais papildinājums skan: „Kas pareizi no

grēkiem grib atgriezties, tam vajag arī no grēkiem atstāt un

svētā dzīvošana doties..., jo tas ir tas auglis tas atgriešanas'

(294). Tie ir izteicieni, kas pilnā mērā saskan ar Lutera kat-

ķismu, bet uzsvaru atsevišķiem momentiem, liekas, piešķī-
ruši autora pietisma aprindās gūtie iespaidi. Sevišķi to varēs

teikt par svētas dzīvošanas prasību, kas bij raksturīgs pieti-

sma pamatvilciens vispār: Citādi tā grēku atzīšana un no-

žēlošana viltīga un par garu laiku bijusi un tā ticība tikai no

mutes, ne no sirds ceļas. Bet tas vairāk neģeld, kā tukša

muca, kas tikai skan un tomēr tur nenieka iekša ir
... Tapec,

atgriezdamies pie Dieva, sargies no visiem zināmiem grēkiem,

un kad tev Dievs grēkus piedevis, tad nedari kā cūka, kas

ūdenī peldējusi un šķīsta tapusi atkal dubļos vārtās
...

Mums

nebūs uz to paļauties, ka mēs Dieva ļaudis un kristīti esam,

un ka mums tā īsta Dieva atzīšana ir
... Ja mēs pagānu dar-

bus darām un visas labas mācības atmetam, tad Dievs var

drīz to spožu spīdumu sava vārda mums atraut un teem pa-

gāniem dot... Tāpēc, kristīgs cilvēks būdams, dzīvo arīdzan

kristīgi un kā Dieva bērnam pieder" (294. s). Arī skubinā-

jums „ņemt_pie sirds sprediķus no atgriešanas no grēkiem" (207)
un atgādinājums.

_

„ka godīgiem mācītājiem nevar par ļaunu

ņemt, kad tie grēciniekus norāj un izsunī..
.

tapec nekurne,

kad mācītājs dažkārt bargs ir iekš pārmācīšanas,_bet atmet to

bezdievību, par kuru tu topi apkaunots un norāts, tad taps

tava dvēsele no vella nagiem, izrauta" (294), —
vislabāk!

iekļaujas pietisma uzskatu līnijas. Bet noteikti jāuzsver, ka

Stenders stāv tālu no pietisma vienpusībām un pārspīlējumiem:
..Kad kas no sirds atgriežas, tad asaras gan netrūkst un kad

tas tiešām par savu dvēseli gādā, tad viņam ēšana un dzeršana

gana maz rūp. Tomēr ar raudāšanām un gavēšanām vien ta

īsta atgriešana no grēkiem netop beigta, jo pie īstas atgrie-
šanas nevien vajag ir tā grēku atzīšana un nožēlošana, bet

5*
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arīdzan tā ticība un pa tics ī g a apņemšanās (retinājums
mans. D. Ad jo projām labāki un svētāki dzīvot" (207).

Šie vārdi vislabāk! izskaidrojam! kā kritika* par to nožēlas

cīnu ar raudāšanu un pašmocīšanu, kā tā bij sastopama dažā

labā pietistu pulciņā. Un prasība, lai „atgriešana no grēkiem
uz Dievu ne par garu laiku, bet no sirds būtu", un bažas, ka

„grēku atzīšana un nožēlošana viltīga un par garu laiku bijusi
un tā ticība tikai no mutes, ne no sirds ceļas" (294), droši vien

ir izaugušas no praktiskiem novērojumiem, kādus Stenders

bij ieguvis Hallē un, varbūt, arī vēl kur citur, ieskatīdamies

dziļāki pietistu garīgā dresūrā un farisējiskā paštaisnībā.

Aņtipietistiska noskaņa pret privātām pulciņu sapulcēm arī

vislabāk! izskaidro Stendern atturību laju aktivitātes jeb vis-

pārīgas priesterības jautājumā. Sk. augšā 39. lp It sevišķi
tā duras acīs, ja mēs nostādām blakus Mazās Bībeles pamācī-

bām, tos skubiuājumus un mudinājumus, kas 18 g. s. otrā ce-

turksnī atskanēja Vidzeme no turienes pietistisko mācītāju

mutes,

Pat māju koplugšanas Stenders nekur tieši neniemin. Kādā

vietā minētā Dieva pavēle svētīt svētdienu ar dievkalpošanu
(130) zīmējas bez šaubām uz baznīcas dievkalpojumu, bet ne

tā sauktiem māju pātariem. Kur viņš skubina uz svēto rak-

stu un garīga satura grāmatu lasīšanu mājās (284, 495), tur

nekur nav tieši runa par pieaugušiem klausītājiem, pirmajā

vietā pat atrodams izteiciens:
.....

neapnīksti Dieva vārdu

labprāt
...

mājās, cik tev vaļas ir, priekš sev pašu (re-

tiņājums mans. D. A.) lasīt". Tikai Daumanis sava latviešu

priekšvārda beigās min nevien svēto stāstu lasītājus, bet arī

klausītājus. Bet Daumanis jau ir viens no nedaudzajiem noto-

riskiem pietisma adeptiem, tiešajiem Halles audzēkņiem Kur-

zemē. Turpretim Stenderam garīgas dzīves kopšana ir baz-

nīcas un mācītāju pienākums un — tiesības. Tāpēc ikvienai

draudzei pie sava mācītāja jāturas" (471). vispirms ~pie Dieva

vārda klausīšanas baznīcā" (457). Sludinātāji, ...kas ne ir pēc
baznīcas likumiem iecelti" (471). izvēršas par jūsmotājiem,
sapņotājiem un māņu sludinātājiem (sk augšā 54. s. lp.).

Zināmi Stendern sakari ar Hernlmtes brāļu draudzes lite-

rātūru atklājas atsevišķās hernhūtiskās ieskaņās. Viņš runā par

Kristus „saldo mīlestību" (284) un Jēzus vārda ..salduma bau-

dīšanu", kas pārvērš bēdās par „medu" (452), savās ~s
vētās

domās" viņš uzrunā Jēzu ar mitināmiem vārdiem: Jeziņ (274.

317. 327, 362, 394, 443 v. t. t.), saldais Jeziņ (453). Jezuliņ (335)

un dzied: Jēzus suņi man' apsegs" (30) un
~š
inīs piecos vati-

ņos es sev ticīgs paglābšos" (416). Minētos uzrunas vārdus jau

var arī izskaidrot, un liekas labāki, ar paraugiem, kādus Sten-

ders atrada priekšā tā laika latviešu garīgā dzejā. Piemēram

Fürekers dziedāja pazīstamā Ziemsvētku dziesmā: Ak saldais
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mīļais Jezulin v. t. t. Arī pietistiskas garīgas lirikas ražojumi

gāja šādā virziena, Piemēram 30. lappusē zināmu paraugu devis

Hühners ar savām rindām: Ich will, Herr Jesu! mir aus dei-

ner offnen Seiten, wenn alles wird vergehn, ein Arche zube-

reiten!" (18). Bet it īpaši pēdējais piemērs, kas tēlo ticīga cil-

vēka paglābšanos Jēzus vātīs, sniedz tik specifisku brāļu
draudzē iecienītu motīvu, ka grūti iedomāties, ka Stendera

teksts būtu nejauša gadījuma auglis. lepriekšējā nodaļa citē-

tie izteicieni un spriedumi par ,Jēzulīšiem" (Sk. augša 54. lp.)
arī pastiprina slēdzienu, ka Stenderam bijusi kāda informācija

par brāļu draudzi, bet līdz ar to gan liecina, ka par personīgu
sakaru un tuvāku iepazīšanos nevar lāgā būt runa. Viņa infor-

mācija, liekas, tīri literariska.

Mazas Bībeles teoloģiskais viedoklis īsumā būtu raksturo-

jams šādos slēdzienos. Te izpaužas caur caurim korrekta orto-

doksas luteriskas teoloģijas sistēma, kas atsevišķos jautāju-

mos (kristīgas dzīves uzsvēršana, iecietība) nav tomēr palikusi
gluži pietisma neaizķerta. Jenas universitātes teoloģijas
fakultātei, kur mērena, mazliet pietisma apgarota ortodoksija

bij veidojusi Stendera teoloģiskās domas, viņš Mazas Bībeles

sarakstīšanas laika vēl pilnā mēra uzticīgs. Turpretim Halles

piedzīvojumi tikai negatīvi iespaidojuši vīna attīstību, un viņš
ir atturīgs un aizdomīgs pret pietisma speciālajām īpatnībām,
ka piem. pret laju uzstāšanos dievlugšanas sapulcēs, nožēlas

praksi. Apgaismības laikmeta idejas. īpaši racionāla teoloģisko

tradīciju kritika, tikpat kā nemaz vēl nav saskatāma. Tā kā

grūti iedomāties, ka Stenders varētu būt sludinājis Maza Bībelē

atziņu, ko viņš uzskatīja par lietderīgu plašajām zemnieku ap-

rindām, bet kam pats apzinājās jau pāri stāvam, tad atliek vie -
nīgais slēdziens, ka Stendera racionāla teoloģija sākusi izvel-

doties īstenībā tikai viņa otrā Vācijas nu ārzemju darbības po-

smā 1759.—1766 g. Vienīga ticamāka varbūtība, kas runātu

tam pretim, būtu Baumana noteicošais vārds Mazas Bībeles

izveidošana, ja tādu varētu pierādīt. Grāmatas izdošana otrā

iespieduma bez satura pargrozībam ierosina dažādas pārdomas

par Stendera attiecībām pret baznīcu un tās oficiālo mācību,

bet tām nav nopietnas nozīmes, kamēr nav sameklēti un no-

vērtēti visi dati par Stendera baznīcas politiku un teoloģiju.

Vispār Mazas Bībeles izdošana un Hübnera darba izvēlē-

šana par paraugu jau liecina, ka Stenders savas mācītāja dar-

bības pirmā posmā ir apzinīgi gājis mācībā pie vācu pietisma
mērenajiem pārstāvjiem un ņēmis ar veselīgu kritiku no turie-

nes ierosinājumus sava darba.

2. Maza Bībelē Stenders reprezentējas tomēr kā reliģijas

paidagögs vel vairāk neka teologs, Paredzēdams savus lasi-

tājus galvenā kārtā pieaugušo latviešu zemnieku aprindas.
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Stenders ir ignorējis īpašas bērna dvēseles vajadzības un pra-

sības. Nekur nav mēģināts izvairīties no kāda grūtāka jau-
tājuma, no tematiem, kas nebūtu ar bērniem apskatāmi un ne-

būtu arī tiem pa spēkam. Turpretim nepieciešamība runāt po-

pulāri, vienkāršam cilvēkam saprotami, un piemēroties viņa

spējām un prasībām ir. ka jau agrāk minēts, vadījusi Stenderu

spalvu cauri visai grāmatai.

Viņa dāvanas reliģijas paidagoģijā sevišķi parādās konkrētā

uzskatama stāstījumā, mācības izlobīšana indukcijas ceļā un

izveicīga mācības saistīšana ar praktisko dzīvi. Stāstīšanā

viņš ir Hübnera cienīgs māceklis, kas pat pārspēj savu skolo-

tāju. Tekstu veidojot, viņš pastāvīgi turējis acu priekšā savu

paidagoģisko nolūku: atmetis, resp. pārstrādājis visu, kas vi-

ņam licies nenoderīgs vai bīstams un — lieks, izcēlis vienmēr

galveno, uzrādījis ar saviem iespraudumiem notikumu iekšējo

sakarību, iepinis tieši stāstu tekstā dažādus nepieciešamus pa-

skaidrojumus Šinī zina viņa teksta veidojums atbilst arī mo-

dernās reliģijas paidagoģijas prasībām. — Tas pats jāsaka ari

par viņa konsekventi izturēto induktīvo mācības metodi.

Viņa piemērojumos diezgan uzbāzīgi atceļas intullektuāli-

stiska morāles sludināšana, kurai nav sveša arī racionāla argu-

mentācija: tas tā labāki, pareizāki, derīgāki. Bet no tā nevar

lāga izvairīties neviena praktiska morāles mācības grāmata.
Stendera atgādinātie un atstāstītie konkrētie dzīves piemēri to-

mēr uztur dzīvu interesi un paralizē garlaicību, kas citādi būtu

grāmatas neiztrūkstošs pavadonis vienkāršu lasītāju aprindas.
Šī raksta iztirzājumi, īpaši trešā, ceturtā un piektā nodaļā

sniedz daudz atsevišķu pierādījumu nupat izteiktiem spriedu-
miem.

8. Latviešu valoda Maza Bībele.

Valodas jautājumiem Maza Bībelē esmu piegriezis vērību

tikai garām ejot. Viņu iztirzai nepieciešama filoloģiska eru-

dīcija, uz ko nevaru personīgi pretendēt. Dažas parādības to-

mēr esmu atzīmējis, kas pēc manām domām pelna ievērību.

Kā 18. g. s. vidus rakstniecības piemineklis Mazā Bībele ir

uzglabājusi vienu otru vecu vārdu (arī aizguvumu) un valodas

formu, kam sava nozīme latviešu valodas vēsturē. Reģistrēšu

to, kas saistījis manu uzmanību, lai gan neesmu izmantojis tek-

stu šinī ziņā pilnīgi. Varbūt, manai diletanta acij arī pagājis

garam nemanīts kaut kas tāds, ko speciālists valodnieks būtu

atradis par vērtīgu un svarīgu. Un no otras puses, esmu, šķiet,

atzīmējis arī šo un to, kas jau valodnieku starpā vispār pazī-
stams. Citāti šinī nodaļa ņemti no Mazas Bībeles pirmā izde-

vuma 1756. g.
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Partikula a: „... es efmu pliks m taba peng paslehpos" (15).

Jāatzīmē pie tarn, ka autors abus vārdus „taba pebz" šinī tei-

cienā iespraudis bībeles tekstā.

Gaiss: „Deewa dufmas-gais zeļļahs..." (341). „...
pehz fawas

dusinas-gaisa leef wiņsch atkal to preezas-fauli fpibdeht" (253).

Nokoot: „Tas behrns JEsus palikke Jerusalem?, in Jahseps
m Maria tone nokohpe" (288). „Tu ne nokobpi (ne doimia), kas

Deewam, bet kas zilwekeem tihk" (351). Abi šie piemēri atrodami

ari Olüka bībeles tulkojumā: Lūk cv. 2, 43 un Mut. cv. 16, 23.

Pult: „Jr es tavfchu bedre pullis" (421).

Valšķība (no vācu Falschheit): „Wiņņa sirdi un mutte ne

irr ne kahoa walfchkiba, jeb wiltiba bijusi" (308) u. c.

Jaktēt, jaktēšana: „Joktefchanas m ģeķķigi fmeekli m narru

tehrfefchanas kristigeem un gohdiaeem zilivekeem ne kluhjabs in mehds
gallu ņemt ar waimanahm" (137). „Nu bctjrni tikkai labpraht strib-
betu slinkoht, jakteht, bet pee darba ar pahtaqu dseunami" (290).
„Pee jakteschmms melē labpraht bahschahs. Topehz ne jakte par
leeku, m rimsti pee laika, ka tee smeekli ar raudaschauas ne beidsahs"
(313) v. c.

Ne va:

Iraid (262) un nevaid (258; parasti viscaur „ne irr").

Nelle: „Weenu sunni warr daschaoi ismahziht, netie Wehl zil-
weka behrnu" (291).

vivskaitla piemēri: Abbi lrohkos) irr wcsselas" (342).

„... sapelmja Mus diwi" (538). „Deews suhtija samu eņģeļi, kas

abbi no behvahm isglahbtu" (215).

Vecas participiālformas: „LMbete... efsoti apgruhti-
nata ar oerjlu,... kurrcn tolpa slmva, ka ta ne-augliga essoti" (261).

„... gars roiņņeem to eedohoots" (543).

„...
atradde tob* gullim" (389), „rcdseja Wehl Mus... bes

darba stahwim... atradde Wehl zitlus des barba stahwischus" (502).
„Tä weis daschus peekrahpt spehjis, grehku mcegä gullischus" (501).
„Tas ir wellam peederrams" (15). „Nahkoms pestiwjs" (120), bet

„nahkoschas deenas" un „uahkoschi laiki" (519).

Pavēles izteiksmes formas: „skatais" (585, 284).
bet „neskaties" (49), raugais (512), skatailies, mācaities (172).
bet „mäcies" (518), sargais (iL), Klausais (290).

Notikst = notiek: „lai man notirpt, ka tu fazzijis esfi" (261,
sk. arī 287).

Neparasti atvasinājumi un locījumi: „skattijoht"
(203), „oarrijams" (472), „waloijami" (553), maunijami (398. 400).
brinijies (2. pērs. viensk. imperatīva, 262). sveicina (2. pers. imp.).

Apdāvanats (383), valkot (priekšvārda).
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Mazā Bībele liecina, ka Stenders tās sarakstīšanas laika

bijis jau pielicis daudz pūļu, lai iemācītos latviešu valodu. Viņš
vērīgi noklausījis tautas valodu un piesavinājies netik vien

vispār sarunā lietojamo vardu krājumu, bet arī vienu otru zī-

mīgu retāku vārdu un izteicienu: tŅo-mins (345), vaigi (tos
redz pie debess. 556), blerjßu=fohpa (309), isfuinut (Jānis „izsunī"
farisējus, mācītājs — ļmdis, 294, Dievs „isfumuhs" grēcinie-
kus, 5-i0), lihgot (549 17 nerimfchi (553), ņehiuehs teem SReemcrecm

fameem ®ungeem pretti" (-178), „Deews Pelnu-ruschķus (tas irr pa-
semmigus m ne zeenitus) pa-augstina" (241), ne plihsti pufcham (401),
tizzinatees us nahkoschahm deenahm jeb nahkoscheem laik.em (519 v.

L.), eeuaidneeks m waivineeks (417), „siros laustin lausta (307) utt.

Pa starpām gm atgadās arī nepareizi uztvērumi: bufma (79,

253, 34!), ispaudeht (267), garrosiufch (346), mahtiņos (416), mug-

gurs (395, bet blakus arī muggura 137), ruhviuajahs (273), „ko
viņš no mūžības ir bijis, to ir viņš palicis" (263). Atgriezeniskus
lietu vārdus Stenders vēl neprot lietot: saprezzeschana (223), zihkste-
schana (333), kaufchaua (267, 393). Neizšķir datīvu un instrumentāli:

pielīdzini sevim (398); raksta daudzskaitli baušļi, baujleem; tisls
(443. s.) utt utt. Prēpozicijas lieto ar citiem locījumiem neka tagad.

Vai īpašība =Persönlichkeit, Person, sk. augša 63. Ip
,

virsība

(Obrigkeit) būtu uzskatāmi par paša Stendera jaundarināju-
miem? Māņticības, resp. viltus ticības vietā viņš runā par

„liekam ticībām" (253), viltus mācītājus saue par „liekiem mā-

cītājiem (539). Mīlīgs nozīmē laipnu, labsirdīgu, („žēlīgs un

mīlīgs Dievs" 5, „laba un mīlīga saimniece" 366 v. t. t.) un

patīkamu („ir tu būsi Dievam mīlīgs" 24). Sirdīgs = sir-

snīgs, piem. : sirdīgas lūgšanas (121).

Pilnā mērā Benders atradās toreiz parasto ģermānismu (ge-
netivus postpositivus, vienkārša negācija, nepareiza piederuma
vietniekvārda „savs" lietošana v. t. 1.) valgos un nav no tiem

atsvabinājies arī Mazas Bībeles otra izdevuma, Pārlabojumi,
kas še izdarīti, attiecas gandrīz tikai uz pareizrakstību vien.

piem. dz skaņu vardu beigas parasti vairs neapzīmē ar ds

(piem. eereds, baut)*, melws, peelulws. lihbs), bet ar dz. mēģina

precizāki izšķirt ka un ka, bet bez vajadzīgas konsekvences.

Pa daļai iespieduma kļūdas traucē kārtīgu pareizrakstības sa-

līdzināšanu. Kā mēģinājumi labot arī valodu jāatzīmē otra

persona vienskaitlī isniWni (I. iespied, ic-niļizina), dsimts kungs
un dsimts wihrs (>. iesp. dsimiu kungs un dsnntu wibrs (100). bet

abos iespiedumos palicis „dzimtu ļaudis" (286. resp. 287), un

„dzimtu kungs" (269. resp. 270).

Vispār butu veļams, ka kādreiz rastos kads pētījums, kas šos

jautājumus apskatītu plašākā sakara, proti: sekodams Stendera

*) „Ka neredzu elles mokas, bet īsi mana miesiņa līdz ar manu veseli

mūžam līgo debesī' (549).
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latviešu valodas izkopšanai, resp. attīstībai cauri visai vīna

rakstniecībai.

Mazās Bībeles bībeles tekstu valodai vēl ir sava vieta kādā

citā sakarā, proti latviešu bībeles valodas attīstības gaitā, par

ko arī, jācer, radīsies kādreiz plašāks darbs. Tā kā Stendern

eventuālā loma šinī jautājumā apskatāma tikai plašākā sakara,
tad te pietiks ar pāris piezīmēm. Oficiālais latviešu bībeles

teksts Mazās Bībeles sarakstīšanas laikā bija 1739. g. izdevums,

kuru bij sagatavojuši kurzemnieki kopā ar vidzemniekiem.

Mazās Bībeles teksts arī pats noteikti rāda, ka Stenders bez

šaubām loti plaši izlietojis šo bībeles izdevumu. Sk. piemērus,

kas iespiesti 3. nodaļas 1. punktā 20—23. lp.

Stenderu teksts tomēr atšķiras no 1739. g. Bībeles teksta,

vispirms jau ar to, ka viņš atsakās no Glüka bībelē ievesta

„un". bet patur Lurekera nostiprināto „m".

Stendera teksts reizēm ir labāks, latviskāks, bet bieži arī

neveiklāks. Bībeles neveiklo darinājumu: „unrsgak- au-tikke to

oebbes" (1. Moz gr. 28. 12) Ltenders pārveido pirmā izdevumār

„wufgals aivfnecbfe to oebbes", bet otrā jau „wirsaals sneeose
lihds oebbesim" (55). „Zeetuma namma" un „zeetuma-lauschu" vietā

(I. Moz. 39. 20—23) Stenders runā par „zeetumu" un „zeetum-
neekeem"(72>. Bet tik lab vārdu kartība ka arī atsevišķos iztei-

cienos Stenders reizēm ir vairāk ģermānismu varā nekā Olüks

un viņa darba labotāji. Piem.: bībeles teksts g. skan:

„gell us kameescheeiu libgsmooamees" (Luk. 15, 5), bet Stenders

raksta: „Zeļļ... Ar libgfmibu" (507) un bībeles tekstu: „ne weens

ne tahs tam dewe" (Lūk. 15, 16) viņš pārgroza: „ne tahs ne kas

Miņņam dewe" (508) Bībele: „Atkabvees pakta! man Ģatans! (Mat.

16. 23), Benders: „eij Pakkaļ mannte, Ģal,tan!" (351).

Varbūt nebūtu lieks pacelt jautājumu, cik tāl Kurzemē 18. gs.

vel pastāvēja perikopu teksta tradīcija, kas bija neatkarīga no

Olüka bībeles valodas.

Svešu nosaukumu un apzīmējumu vietā Stenders cenšas

likt tādus, ko uzskata par saprotamākiem latviešu zemnieku

aprindās, vai kādus Kurzemē parastus izteicienus, kaut arī tie

nebūtu nemaz īsti latviski.

Kameli viņš pēc Maucēja parauga sauc par ~mežu zirgu"
jeb „meža zirgu" (68, bet 292. pieliek šo aprakstošo apzī-

mējumu tik iekavās), kaut gan jau Glūks lietojis bībelē vārdu

„kamielis". Līdzībā par uzticētiem talentiem (Mat 25. 14. Ss),
kur Lutera vācu tulkojums runāja par „Zentner'iem" un lat-

viešu bībelē par podiern, Stenders lieto vārdus „pods sudraba"

(537). „Bagäto vīru" līdzībā (Luk. 16, 1. ss ). kam bija savs

pārvaldnieks, pataisa par „bagätu kungu" (517). viņa pārvald-
niekam atstādams arī bībelē sastopamo apzīmējumu „nama tu-

rētājs", bet Ābrama vecāko kalpu", un Jāzepa nama pārvald-



74

nieku, ko Hübners apzīmē par „Hausvogt'' un „Haushalter",
Stenders nosauc par Junkuru" (46, -82, 84). Visu bībeles per-

sonu laulātās sievas Stenders sauc par ..gaspažam": tā Ābrama

sievu Sāru, kā ķēniņieni Isebeli un pat Zālamana 700 sievas.

Arī Marija ir „Jäzepa saderētā gaspaža" (271).

Stāstā par Kānas kāzām viņš saka. ka katra traukā „gāje
pie pusmucas ūdens" (314), niknās zāles tīrumā (M 13, 36) no-

sauc par ..kokaļiem" (498). Līdzībā par strādniekiem vīnkalnā

viņš attiecīgo jūdu dienas stundu apzīmējumu vietā lieto ter-

minus: ap azaida laiku, ap dienas vidu, ap launaga laiku, pret
vakara laiku (502, sal. 415: „tas bij jau par pusdienu"). — Pats

par sevi saprotams, ka Stenders paliek uzticīgs latviešu bībe-

lei, kur tā šādā virzienā jau vienā otrā vietā attālinājusies no

orīģinālteksta, piem. ..ceturtās nakts mainas" vietā likdama:

..gailos" (Mt. 14, 25, sal. ar 344. lp ).

Kad bībeles teksts liek Jēzum pēc augšāmcelšanās apsvei-

cināt sieva.s vārdiem: „Esiet sveicinātas!" (Mat 28. 9). tad

Stenders stāsta, ka Jēzus „deve tām labu rītu" (424).

Jūdu priesterus Stenders viscaur anzīmē par „baznickun-
giem" jeb ~baznīcas kungiem" (arī līdzībā par žēlsirdīgo sama-

rieti, pirmā izdevumā te pat lieli sākuma burti: Daznīcas-Kungs
515) un augsto priesteri par „augstu baznīc[as] kungu" jeb
virsnieku starp tiem baznīcas kungiem (250. 396 ss). Izņē-

mumi tikai 28. stāstā Vecā Derībā „par veciem Dieva liku-

miem"; te sastopam vārdus .priesteri" (mācītāji) un „augsts

priesteris jeb priesteru virsnieks", bet nav runa par baznīc-

kungiem Citādi „priesteri" tikai pagāniem: Daalam un Bābe-

les Dēlam. Jādu augsto tiesu (sinedriju) Stenders apzīmē

aprakstīdams par „augstu baznīcas kungu m runas kungu tiesu"

(396, 400) pat par ..baznīcas tiesu" (397 s), bet tās locekļu
nosaukumam „runas kungi" (tā latviešu bībelē) pieliek iekavās

paskaidrojumu „Naht kiu m'" (397) Turpretim Pontija Pilāta

tiesu apzīmē par „zemes tiesu" (401. ss ). Jūdu sinagogu Sten-

ders apzīmē ar vārdu baznīca, bet liek blakus arī vel otru

vārdu: skola (325, 335, 338); par skolām sinagogas nosauc

Lutera tulkojums. Jāņa Kristītāja. Jēzus un tāpat arī Jēzus
mācekļu sludināšanas darbu apzīmē par svētu sored'ķa amatu

(293, 302, 313, 430, sal vācu Predigtamt), pieliekot kādā vietā

klāt iekavas ~svētu sprediķu (mācītāju) amatu" (430), kanceli

par , sprediķa krēslu" (488). Sakramentus par „svētām iestā-

dīšanām"; tikai vienu reizi minēts arī šis svešvārds: „Sakra-
menti (jeb iestādīšanas)". 124.

Kaut gan grāmatas titullapā un priekšvārdā Stenders adi

ar Daumani apzīmēti par baznīcas-kungiem, tomēr visā grā-
matas tekstā luterāņu mācītāji nekur netiek ar šo vārdu ap-

līmēti.
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Svešvārdus — bīskaps (episkops) un diakons Stenders lieto:

„Biskups" un „Diakans" (488. ss.); no vārda „presbiters" viņš

izvairījies, likdams tā vietā: ..vecākie jeb mācītāji (488, 490).
Arī citos svešvārdos „o" vietā atrodams ~a". piem. Absalans

(Hübners: Absalom), Simeäns (Simeon), Simsans (Simson).
Mazo Zamuēlu Stenders nosaucis par Zamuliyu. vārdu Daniels

raksta Damjels Veselā rindā svešvārdu sastopams divkāršs

„cc": galileeri, Eelus, (Sēlija, Karneels. Vai „cc", kas šinīs vār-

dos lietots jau priekš Stendera, ticis izrunāts kā divskanis

„ie". par to rodas zināmas šaubas, ja ievēro šo vārdu oriģi-

nalformas, kurās visvairs sastopams gl-rš „ē". Tādēļ arī jaunā

ortogrāfijā esmu tos atstājis ar diviem „c". Jeb varbūt arī

šinīs piemēros, tāpat kā vārdā kameelis, „cc" domāts kā sveš-
vārdu garā ~ē" latviskojums?

Pareizrakstība pirmā izdevumā gan var būt atkarīga pa

daļai no Laumana gribas un otrā izdevumā atkal no kāda cita,
kam Stenders uzticējis grāmatas korrektūru.



Kāda nepazīta pirmcensoņa piemiņai.
Kaudzītes Matīss.

Man, kā jau daudzreiz nācies rakstos darīt, jāiet domas

tāļu atpakaļ un vēl uz maniem skolas gadiem, īpaši uz 1867.

gadu, kad biju toreiz plaši pazīstamā Vecpiebalgas draudzes

skolā, piederēdams visvairāk pie jaunatvērtās krievu valodas

klases pirmatnējiem skolniekiem, lai arī ņemdams stundas

līdza citās klasēs. Tur krievu valodas klasē bijām gandrīz
visi tādi, kas jau sasnieguši jaunekļu gadus un spēj interesē-

ties drusku par kaut ko vairāk, nekā klaji par vienu vai otru

mācības priekšmetu vien. Krievu valodas skolotājs Jātnieks

prata lēniņām vērst mūsu gara acis uz patlaban svīstošo tau-

tas atmodas blāzmiņu gar apvārksni austruma pusē. Viņš

sacīja ne reti šai ziņā dažus vārdus, kuri man nav pat tagad
aizmirsušies, kā: „Jums gaiša nākotne; jūs sagaidīsit citus la-

bākus laikus, nekā pagājušie un tagadējie; gaisma ir iesākusi

aust, vīna vairs nenostāsies" v. c. Arī uz literārisku biedro-

šanos viņš mūs jau ierosināja, uzaicinādams likt kopā pa ka-

peikai kuram no mēness priekš toreizējā mazā laikraksta

„BocKpecHbin Hocvi"k", Kas arī tika pasūtīts par tādā ceļā sa-

vākto naudiņu. levesta tika tā paša nolūka stiprināšanai arī

soda naudas vākšana par nekārtībām klasē ar grāmatu ne-

kopšanu vai papīru mētāšanu pa grīdu, ko arī pildīja tie, ku-

rus uzraugi atzina par vainīgiem. Par tādu panākumu saju-
tāmies pat drusku vai lepni, dabūdami ik pirmdienas svaigu

laikraksta numuru.

Skolotājs turēja pats sev pazīstamāko tā laika politisko
laikrakstu „CbiH-b oTeqecTßa" un žurnālu

3anncKH",ko rediģēja laikam ievērojamais dzejnieks Ņekrasovs.
Abi šie laikraksti bija mums vēl grūti saprotami un arī ma-

zāk pieejamā stāvoklī. Turpretī mūsu pašu mazais laikraksts

bīļ mums itin pa spēkam un' to lasījām, ievērodami arī valodas

mācīšanās nozīmi.

Bet kādu dienu, vaļas stundām sākoties, skolotājs iznesa

un pasniedza mums vienu burtnīcu no pieminētā žurnāla, pa-

radīdams taisni to lapas pusi, kur lai sākam lasīt. Attiecīgā la-

pas puse bij pārdalīta no augšas uz leju divās švopās un abās

dzejojumi ierastām rindām. Skolotājs rādīja, lai lasām labās

puses šnopai virsrakstu. Kāds no mums sāka burtot un visi

sakām brīnoties, ka iznāk šie vārdi : „L atv j v tautas lik-

teni s". Šis bij pirmais gadījums mums redzēt iespiestu rak-
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stu grāmatā latviskus vārdus krievu burtiem iespiestus, tālab

arī brīnums tik liels. Galvas kopa sabāzušiem iznāca izbur-

tots pirmais pants šāds:

„Ak, Latvju cilts, jus zemnieki.

Jus mani tautas brāli
Pa Vidzemi un Kurzemi,

Kas esat tuvi, tali!

Jus uzskatot man sirds sak lust

Un asaras no acim plūst,
Kad labi to nomana,

Ka jums ir dzivošana."

Lai gan garumzīmes trūka, kuras krievu rakstos, ka zi-

nāms, nav, tomēr saprast varējām.

Bet ieskatoties kreisajā šyopā, atradām un sapratām, ka

tur viss tas pats ir skaidrā krievu valodā, Pašķirstot lapas tā-

lāk, redzējām, ka tie dzejojumi loti gari. varbūt pantu trīsde-

smit katrā šņopā. Nu lasījām tālāk un tālāk, brīnodamies jo-

projām, ka tik droši ļauts rakstīt latvju tautas apspaidību un

grūtību lietās, kas viss stāstīts nesaudzīgi kārtu pa kārtai.

Saprotams, ka mēs ikkurš stājāmies ar sirdi un prātu apspie-
stās tautas pusē un jutām naidību pret apspiedējiem.

Turot krievisko šņopu par oriģinālu un latvisko par tulko-

jumu. mums bij brīnums, kā tālajā Krievijā ir varēts tik dziji

un skaidri zināt latvju tautas likteni. Skolotājs, kuram par to

lietu vaicājām, izskaidroja, ka krieviskā puse neesot vis oriģi-

nāls, bet latviskā, un no pašu latviešu puses darīts viņu lik-

tenis zināms lielai krievu tautai. Pie tam viņš vēl aizrādīja uz

turpat tālāk esošo garo rakstienu prozā, kur plašāk paskai-
drots un papildināts tas, kas īsākā veidā izsacīts dzejā.

Sākām prātot un spriedelēt, ka tas ir kāda liela dzejnieka

darbs, bet kura tad? Minēt tolaik varēja četrus tādus:

Oinsberģi, Līventālu, Ruģenu, Šenberģi. Bet taču atkal ar jau-

tājumu, kurš no tiem? Šenberģis nevar būt, jo tam ir vairāk

vieglāki dzejojumi rpār vinsberģi labu tiesu sakāms tas pats.
Domāt varētu uz Ruģēnu, bet zināms bij, ka viņš pavisam sa-

vādniecīgs un prātā nav vairs itin gaišs, tāpēc domas griezās
tik uz Līventālu. Un pie tā mūsu spriedums apstājās. Šās
domas sacījām skolotājam, cerēdami, ka būsim īsto nozīmi

pareizi uztvēruši, bet netika nekā. jo skolotājs izsacīja, ka ne-

esot neviens no tiem, bet ceļoties jau jauni, vēl pavisam ne-

pazīstami un'nepārzināmi dziesminieki, pie kuriem piederot arī

laikam ..Latvju tautas likteņa" sarakstītājs. Tik sava vārda

neuzdrošinoties laist gaismā, zinādams, ka šādu rakstu sugu-

drotājus vajātu tautas apspiedēji. Bet gaidāmi esot brīvāki

laiki, kur tad varbūt dabūšot gan zināt un parādīšoties arī da-

žiem no mums viņš zināms un pazīstams. Nomanīt tomēr va-
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reja diezgan skaidri, ka skolotājs jau tad pat viņu pilnīgi zināja,

tik paturēja pēc pienākuma par noslēpumu.
Aiz runā esošā lielākā dzejojuma atradās vel šis ar ci-

tādu saturu mazākais dzejolis, arī divšvopīgi. Tas man pa-

tvēries norakstā vai no tiem pašiem skolas laikiem. Trūkst

tür gan vismaz pēdējā panta, kura ieteikts raudzīties pēc palī-
dzīvas uz „Pēterburgu".

„Jana dziesma.

Raug. Jana diena atkal klāt,
Nu „līgo" atskan simtu kārt!

Uz Jāņiem visi priecājas
Pēc vecu vecās ierašas.

Raug', puķītes tur pļaviņa
Un dažas strautu maliņā;
Tās atplēš savas actiņas

Un priecina tās sirsniņas.

Dažs putniņš, ligzdu atstādams,
Ved savus bērnus lēkādams

Uz klajumu un rāda tiem,
Ka platības ir diezgan šiem.

Lai gan nu dažas maliņās
Tur „līgo" skan pēc ierašas

Un dabas jaukums priecina,
Uz līksmošanu skubina;

Tak šogad latvjiem pienākas.
Pēc viņu īstās būšanas,
Šo dienu vadīt skumīgi
Un dziesmu dziedat bēdīgi.

Tiem trūvu drēbēs jāģērbjas
Un bēdīgi jānopūšas,
Jo viņu brivīb's būšana

No dienas šās ir zušana.

Tas vecais riebīgs vergu laiks,
Kas nīkt bij sācis, ka slikts tvaiks.
No šitās dienas latvjiem jauns
Un tas sāk saistīt, kā kāds ļauns.

Ja nezini, tad paskaties
Un pāragrāki lūkojies:
Trīssimt piecdesmit devītā

Vidzem' zemnieku likumā.

Tur neskan vairs ka brīvniekiem.

Bet skaidri jau kā saistītiem;
Tu nevar' darīt vairs neko.
Ar tev' tik darīs šo vai to..
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Še vel trūkst viena vai divu pantu, kuros vij ieteikts rau-

dzīties pēc aizstāvības uz Pēterburgu.
Kad ar skolotāju par šo jautājumu sacerētāja atrašanas

lietā bija izrunāts, viņa domas dzirdētas un bez panākuma

palikts, tad šai pētīšanas zina vajadzēja ziņkārību savaldīt un

palikt miera, gaidot, tiekams laiks pats spēj dot atbildi.

Mums, skolniekiem, tomēr šie divšnopu sacerējumi derēja

loti labi valodas mācīšanas zina, salīdzinot abas šņonas kopā

un vērojot, kā kurš paņēmiens izteikts krieviski, tālab vai-

rāki pūlējamies abus norakstīt. Drusku vēlāk mēģinājāmies

soli tālāk. Lūkojām tulkot krievisko pusi pa paņēmieniem, lat-

viski, bet latviska pusē agrāk neskatīdamies, kā vien tad, kad

jāsalīdzina, lai var vērot, kā tulkojums izdevies. Pēc tam tul-

Kot tāpat otrādi, no latviska krieviski un atkal mācīties sa-

līdzināt Vispēdīgi sākām salīdzināt tulkojumus arī savstarpēji,
lai redzētu, kā kuram izdevies.

Tā tas bij pie mums skolā ar šām divvalodu šnopam; bet

pavisam citādi politiskas Baltijas muižnieku aprindās, kur vi-

ņas sacēla lielu uztraukumu, vērīgi no vīnu puses sekojot
krievu laikrakstiem, kur jau bez tam sāka parādīties pa sta-

riņam, kas apspīdēja tā laika latvietības stāvokli, kad pašlaik
tikko beidzās klaušu sistēmas grūtības: bet runā esošā sace-

rējuma laika, kas bez šaubības ir cēlies dažus gadus agrāk, ka

turpmāk izskaidrosies, klaušu sistēma valdīja vēl pār visu

tautu pilnā spēkā Visas labās darba dienas bij strādājamas

muižu laukos un tik pagūtnēm dabūja piedurties pie savas va-

dziņas; dzīvojams bij dūmainas piekvēpušās rijās, ēdama pe-

lavaina maize, un ne reti nebij pat ir tās, par pavaļu ir nemaz

nerunājot Gan klaušināja pēc „Latvju tautas likteņa" sace-

rētajā, tulkotāja un iesūtītāja; dažus pārmeklēja, bet nepanāca
nekā. Visa policijas vara tolaik, kā zināms, atradās muiž-

nieku rokas. Viņi vēroja tik to visvairāk, vai kas netiek ru-

nāts un rakstīts pret muižniecību. Un ja tai ziņā ko pama-

nīja, tad to lūkoja savienot ar politiskam pretībām, it kā kad

kaut kas būtu vērsts pret valdību, un tad domājamos vainī-

gos tulin apcietināja. Šoreiz tomēr visa meklēšanas censiba pa-

lika bez panākumiem, lai arī daži tika pārmeklēti.
Gāja un pagāja pāra desmit gadu un šī lieta bij pārklājusies

ar aizmirstību. Skolotājs Jātnieks bij nomiris Vitebskas gu-

bērņā, mēs viņa tā laika skolnieki izklīduši un vairāki arī jau

nomiruši (kamēr tagad 1926. gada nezinu sen vairs neviena

dzīva no tā laika skolas biedriem) un policijas varu krievu

valdība ņēmusi savas rokās ap priekšējā gadu simteņa astoņ-
desmito gadu beigām. Ar to tad pabeidzās Vidzeme bruģu

tiesas, Kurzemē pilstiesas. Nāca citāds gars un vismaz tādā

ziņā vis vairs nebij ko bīties, kā muižniecības spaidu laikos.

Tad tik ap to pašu laiku muti no mutes kļuva zināms, ka
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„Latvju tautas likteņa" sacerētājs ir Cempu pagasta skolotājs
Trikātas draudzē Jānis Austriņš, tagadējā rakstnieka-

dzejnieka Antona Austriņa radinieks, manam brālim un vēlāk

ari man mīļš draugs. Piedzimis viņš Vecpiebalgas mācītāj-

muižā un turpat uzaudzis kā mācītāja P. öilinga saimes bērns.

Tēvs vīnam jau agri bij nomiris un māte kalpoja turpat mācī-

tājmuižā kā modere. Mācītājam Šilingam bij neizprecēta māsa

Katrīna ar labām skolu mācībām. Vīna īpaši ņemas mācīt .sani

tālāk, kad tas sekmīgi bij pabeidzis vietējo draudzes skolu pie

Rathmindera tēva. Vīna līdz ar brāli mācītāju bij nodomājusi
sataisināt Jānī uz skolotāja stāvokli, ko arī sasniedza, iemā-

cīdama viņam krietni vācu valodu, mūziku un citas vajadzī-

gās zinātnes, tālab jauneklis droši varēja stāties skolas darba,

kas notika 1863. gadā.
Tad pāra gadus dakters Jurjāns strādāja jau Vecpiebalgā

un Austrinš, iekam vēl nebij aizgājis uz savu darba vietu,

iedraudzējās ar viņu un rādās, ka tam no Jurjāna ir nācis iero-

sinājums uz „Latvju tautas likteņa" sacerēšanu, ko Austriņš,

pēc paša vārdiem, darījis, turēdamies pie Merķela_ ..Die
Letten". Ikkatrā zinā Austriņš šo grāmatu būs dabūjis no

Jurjāna jeb vismaz caur viņu, jo pašam tāds reti atrodams

un dārgs eksemplārs vismaz tolaik, kā mazturīgam jauneklim

nevarēja būt iegādāts. Tā tad ~Latvju tautas likteņa" sace-

rēšana krīt tajos pāra gados 1862—1864. Cik ticis izzināts,

tad pārtulkotājs ir bijis tas pats krievu valodas skolotājs Jāt-
nieks, kurš kalpoja vietējā pareizticības baznīcā pa svētdie-

nām arī kā dziedātājs. ledabūts šis sacerējums zināmā mē-

nešrakstā, kā arī tika dzirdēts, caur Valdemāra gādību, un arī

plašais prozas rakstiens laikam ir gan no viņa, vismaz viņa

pārtulkots, ja arī to sarakstījis Jātnieks.

Austrinš jau agrāk, dzīvodams vēl dzimtene, bij sacīs iesū-

tīt Leitanam priekš .Mājas Viesa" dažus dzejoliņus ar pāra

burtu parakstu. Vienu no tiem ar virsrakstu: „Pavāra zena

mīlestības solīšana" atminu vēl kā itin humoristīgu sacerē-

jumu. Tuvāku draugu aprindās bij zināms, ka Austriņš dzej-
nieks un arī, ka viņa parakstu nozīme tādi un tadi burti, ja ne —

str —. Rakstījis viņš bij starp citu jau arī kādu stāstu par

naudas racējiem. Un tas izzināts ticis arī jau muižnieku ap-

rindās, kad „Latvju tautas liktenis" nebij vēl gaismā nācis.

Ērgļu muižai, kuras toreizējais īpašnieks bij pazīstams

par mantrausīgu izsūcēju, nodega vasaras laikā vai divējas

rijas un domāta tika dedzināšanas tīšība. Rādās, ka sakara

ar šo notikumu dakt. Jurjāns un skolotājs Pilsātm'eks tika pār-

meklēti no bruģu tiesas. Tas bij ap 1865. gadu. Pie Jurjāna

tikusi atrasta Austriņa rakstīta vēstule laikam jau no Cempu
skolas. Tür uztverti šie divi vārdi: „Unsere Föderation". Lai-

kam uz šo divu vārdu pamata Valmieras bruģu tiesa Austrinu
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Rakstu krājums, 19. 6

apcietināja; bet viņš, nomanīdams aresta tuvumu un, apķērīgs
būdams, paguvis iesviest kurošā krāsnī vēl kādu vīkstolu vē-

stuļu, kad pārmeklētājs pašreiz nācis iekšā un vaicājis, kas

tur ticis iemests krāsnī, uz ko Austriņš' atbildējis, ka bijusi sa-

plosīta makulatūra.

Viva apcietināšana, kā pieminēts, notikusi īpaši to zināmo

divu vārdu dēļ, bet Jurjānam izdevies bruģu tiesu pārliecināt,
it kā kad Austriņš pat laikam nezinādams šo vārdu nozīmes,

esot tos uzrakstījis, kur taču nekāda federācija nedz bijusi,
nedz esot arī tagad. Pēc dažām nedēļām Austrivš tika gan

vaļā, bet ar apsolījumu, ka nekā vairs avīzēs nerakstīs, ja gri-
bot palikt skolā. Šo apsolījumu Austriņš arī pildīja, lai gan

.Mājas Viesī" nekā nebij rakstījis, nedz zem zenzüras acīm

varējis rakstīt kaut ko, kam spējams piemērot šo vai to ar

politisku nozīmi. Bet savā garā viņš palika visu mūžu tas

pats, kas bijis jaunībā. Ar slavu pazīstamā Trikātas sava

laika vīru korī Austrinš turējās uzcītīgi līdza kā labs dziedā-

tājs un biedrības loceklis, lai gan dzīvodams tālu no centra

draudzes nomalē.

lekrājis ar ilgu pacietību mazu kapitāliņu, Austriņš krievu

valodas spaidu laikā atstājās no skolas un ar to arī no pagasta

rakstveža darbības, ko bij piekopis līdza, jel cik necik tādā

ceļā pabalstīdams savu maza pagasta skolotāja stāvokli. Viņš
apmetās dzīvot Valmieras Pārgaujā, uzturēdamies pa la-

bai tiesai no vācu valodas un mūzikas privātstundām. Bet

uznāca pasaules karš ar savām grūtībām un vispārīgiem lie-

liem zaudējumiem. Nostājās stundu peļņa un jau krietni sa-

diluša kapitāliņa beigas nogrima bezvērtībā, kā tas notika vis-

pāri. Tuvojās arvien grūtākas dienas un drūmāka nākotne

palikušam pēc dēla un laulātās draudzenes nāves skumjā vien-

tulībā, kuru dien' no dienas sajuta nepanesamāku, lai gan

bij turējies pat līdz tam pašam laikam par jautras dabas M7
vēku. Beidzot 1919./20. gada ziemā viņš bij izgājis no mājas

un vairs nepārnāčis, bet vēlāk atrasts Gaujā noslīcis. Vai bi-

jusi tīša vai netīša nāve, tas palika nenoskaidrots; bet dzī-

voklī bijušas vēl vērtīgas klavieres, ko tolaik varēja dārgi

pārdot, un arī cita manta, no kā tika spriests, ka pats pēdē-
jais dzīves piespaids vēl nav vis bijis klāt.

Kad vispēdīgi griežamies ar jautājumu pie „Latvju tautas

likteņa", vai un kāda paliekama nozīme tam sacerējumam
rakstniecībā ir, tad tur jāatbild, ka nozīme viņam ir vairs tikai

vēsturiska, ko atzina sarakstītājs pats arī savos vēlākos ga-
dos. Vispirms jau techniskā puse nav piemērojama šo laiku

skaidrības prasībām, tāpat arī viss saturs, kas saucams vairāk

tik par prozajisku stāstu jeb aprakstu. Bet vēsturiskā ziņā
dabūjam no vīna redzēt, ka vispirmie censoņi sākuši iet cīņā
par tautas tiesībām.



Par svešu īpašvārdu rakstību latviešu valodā.

P. Šmits.

Par īpašvārdu rakstību latviešu rakstos ir izteiktas divas

pavisam pretējas domas. Vieni domā, ka visus svešvārdus

mums vajadzētu tā rakstīt, kā tos izrunā vienkāršā tauta, par
piemēru: pīlosopija (filozofiju), klors (chlors), armonija (har-
monija), kuntrakte (kontrakts) v. t. pr. Pie tādas pašas kār-

tības būtu pec iespējas jāturas, arī svešus īpašvārdus rakstot,

par piemēru: Karkava (Charkova), Amburga (Hamburga),
Eine (Heine), Ģēte (Göthe), Ķerneris (Körners). Gribauska

(Gribovskis) v. t. pr.

Otri ir atkal pārliecināti, ka visi sveši īpašvārdi ir jāatstāj

negrozīti un jāraksta tāpat kā oriģinālu valodās, par piemēru:

Viktors Hugo (Ügo), Laillaux (Kajo). Vaughan (Voo'ns), Col-

quhoun (Köbüns) u. t. pr.

Citas tautas iet šai zinā pa lielākai daļai vidus ceļu, pie
kura gan arī latviešiem būs jāturas. Vidus ceļš ir tomēr ne-

noteikts un var tikt tulkots uz vienu un uz otru pusi.

Franči svešu īpašvārdu rakstībai lieto k un ö burtus, kas ir

sveši pašu franču alfabētā. Vācieši ir aizņēmušies ž (j) no

frančiem un v (krievu bi) no slavieem. Krievi ir piesavināju-
šies k un ö skaņas, nerunājot par mazāk ievērojamiem sīku-

miem. Arī ķīniešiem, mandžuriem un mongoļiem ir vairāk
rakstu zīmju, kas tiek lietotas vienīgi svešu vārdu rakstīšanai.

Vai tad nu latviešiem būtu jāuzstājas pret vispārēja kultu-

ras virzienu un jācīnās pret pareizāku svešvārdu izrunu?

Starptautiskie svešvārdi nevar mūsu valodu bojāt, kādēļ arī

viņu pareizāka izruna ir tikai ieteicama.

Vecos garīgos rakstos daudzināja Avriku, ko pirmajos

laikrakstos pārvērta par Apriķu, kas vēlāku pārgrozījās par

Āfriku. Tagadējā Friča priekšteči ir bijuši Vridriķis. pridrikis,
pricis un Spricis. Ferdinandu vecie latvieši ir saukuši gan

par Verlandu, gan arī par pelnanci. Latvieši ir gluži labi sa-

pratuši, ka šis f nav ne v. ne p, ne sp. Tagad latviešiem ir

arī jau pazīstami uzvārdi: Feldmanis. Felsbergs, Feders un

citi līdzīgi. Kā tad nu lai mēs atkal atmetam jau tik tālu iesak-

ņojušos k- skaņu? Jau tādēļ vien to nevaram darīt, ka mūsu

valodas un rakstu vēsturē nav k- skaņai noteikta vietnieka.

Līdzīga pagātne ir h- skaņai latviešu valodā. Latvieši ir

parasti šo skaņu izlaiduši, par piemēru: andele (Handel), elle

(Hölle), aumeistars (Hofmeister) u. t. pr. Rakstos turpretī h

vieta ir rakstījuši arī k, par piemēru: Kārns (Ham), Rakaba
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(Raihab), Kuls (Hui) v. t. pr. Tagad turpretī latvieši jau raksta

v tāpat kristāmos vārdos (Hermanis, Hansis, Helena), kā arī

uzvārdos (Hans. Hartmanis, Hokmanis). Arī še vairs nevaram

iet atpakaļ uz nenoteikto pagātni. Pavisam nelaimīga ir tā

ideja, it ka latviešiem vajadzētu pēc krievu parauga v vietā

rakstīt g, lai gan arī krievu valodnieki nav apmierināti ar šādu

savu rakstību. Geine un Oildebrands skan latviešu ausim

daudz svešāki kā Heine un Hildebrands. Arī Holcu un Ooleu

tad vairs latvieši nevarētu izšķirt.
Ja jau nu esam pieņēmuši burtu h, tad arī ch skavai vairs

nav svarīgu šķēršļu ceļā. Līdz šim parasti rakstījām ch vieta

kun ķ, kamēr daži rakstnieki še ieteica h. Bet tā viena, ka

otrā gadījumā mūsu ortogrāfijā tiek traucēta konsekvence.
Technika nav ne rakstāma, ne arī izrunājama „tehnika"; ka-

mēr teķnika nesaskan ar latviešu fonētiku, jo latvietis nekad

nesavieno ķ un n- skanas. Tā tad „technika" nevien atbilst

citu tautu rakstībai, bet arī pēc izrunas nav latvietim svešāka

par teķniku. Līdz ar techniku mums konsekvences dēļ ja-
raksta arī chronika, cholera, chāns, chaoss, ebirurgs un citi

līdzīgi vardi.

Ar latviešu uzvārdiem (Müllers, Krügers, Loms) mēs esam

uzņēmuši arī burtus ü un ö savā alfabētā, kas tā tad ir arī lie-

tojami citos īpašvārdos, par piemēru: Kümmels (Kümmel),
Kūvjē (Lavier), Börne (Börne), Plori (Pleurv). Börners

(Burnet) Li Kö-du (Wu Ko-tu) v. t. pr. Parasto svešvārdu

rakstībā burti ü un ö nav ieviesušies un laikam gan arī netiks

uzņemti.

Prieks kādiem trīsdesmit gadiem es aizstāvēju tās domas,
ka mums būtu jāraksta pēc franču, angļu un krievu parauga

..pedagoģija" un „ekonomija", tagad pieņemtās „vaidagogijas"
un „oikonomijas" vietā. Tagad turpretī apstākļi ir grozīju-

šies. Svešu vārdu izruna mēs esam zaudējusi katru kartību,

sajaukdami krievu un vācu izrunu. Mēs nevaram sacīt, ka

mes šos vārdus esam aizņēmušies no vācu vai krievu valodas,
un tādēļ mums nu ir jānodibina noteikta kartība izruna un

rakstībā. Mūsu dienās arī vācieši sāk rakstīt grieķu īpašvār-
dus pēc pašu grieķu ortogrāfijas senākās latīņu rakstības vietā.

Tā tad arī mēs varam nokārtot mūsu sajukušo svešvārdu iz-

runu un rakstību pēc pašu oriģinālu paraugiem senajā grieķu
valoda.

Svešu īpašvārdu rakstībā mēs nevaram sekot angļiem,
frančiem un vāciešiem, kas šai zina atrodas citādos apstākļos
neka mes._ Pirmkārt angļi, franči un vācieši ir lielas kultūras

tautas, kuru valodas ir ļoti plaši pazīstamas. Otrkārt minētās

tautas ir zaudējušas lietu vārdu deklināciju, un nominatīvu

vairs neapzīmē ne ar kādu galotni, kas latviešu valoda nav

pielaižams. Treškārt mūsu rakstība ir fonētiska, ko nevar

6*
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samaisīt ar citu tautu vēsturisku rakstību. Ceturtkārt mūsu

grāmatas un laikrakstus lasa pa lielākai daļai vienkārša tauta,
kas neprot svešu valodu vārdus izlasīt. Ja anglis izrunās Rīgu

par. Raigu un Cēsis Sīzes, tad mēs tur dzirdēsim tikai angļu
savādo izrunu: bet ja latvieša mutē Caillaux iznāks Xaillauks

un Vaugnan Vuugans, tad cittautieši to noturēs par neizglītī-
bas zīmi. Pilnīgas vienības šai zina nav arī pie angļiem, fran-

čiem un vāciešiem, jo par piemēru krievu rakstnieka Čechova
vārdu raksta katrā minētā valodā savādi. No otras puses ne-

vien latvieši, bet arī krievi, grieķī, žīdi un daudz citas tautas

ir piespiestas turēties pie savas rakstības, rakstot arī svešus

īpašvārdus. Mūsu tautai celsies daudz lielāks ļaunums no tā,

ja mēs veicināsim pie svešiem īpašvārdiem nepareizu izrunu,

neka kad mēs šo vārdu rakstību pielāgosim savai ortogrāfijai.
Tikai nevalodnieki un apstākļu nepazinēji var prātot par tā-

dam lietām, ka vis! sveši īpašvārdi esot jāraksta oriģinālu

ortogrāfija.

• . Svešu uzvārdu rakstībai ir pat sava politiska nozīme. Ja
latvieši saktu rakstīt uzvārdus svešās rakstības un bez ga-

lotnēm, tad tas būtu solīs uz latviešu pārtautošanu. Vācieši jau

ļoti labprāt raksta Ulmanis un krievi atkal: KajiHHHbLLTb,
jo tāda izruna un rakstība vīniem izklausās svešāda un ne-

glīta. Turpretī savus vārdus vīni raksta: Popov, Švarc, jeb
pat Švartc, lai tik nebūtu jāraksta: Popovs un Švarcs. Vā-

cietis gan var rakstīt: Tschechoff's Novellen. Čechova nove-

les, bet ja latvietis raksta Čechovs, tad tas neesot pielaižams.
Te jau skaidri var redzēt tos nolūkus, kas slēpjas aiz šādas

politikas.

Lai gan latviešu valodā jau sen ir pārnākusi daži veci vārdi

ar pareizu s- skanu (p, p. : samts, sinepes, sīrups, sātans, sakši,
Sīmanis, Simsāns) un tādi vārdi ir ieviesušies arī jaunākos
laikos (p. p.: senāts, senators, Samara, Saratova), tomēr Kai-

slība uz z- skaņu ir mums tik stipra, ka mēs gandrīz gluži
kārtīgi pārvēršam pareizo 8 par z (p. p. : rīelziņķi. Helziņforsa,

Zicilija. Zingapüra. Nugazaki. Xiang-zi). Pat somu, japāņu
un ķīniešu valodā mēs ievedām z- skanu, lai gan minētās va-

lodās pēdējā pavisam nav sastopama. Arī vecus vārdus mēs

dažreiz tīšām sagrozām un rakstām: zakši un zenāts, lai gan

tautas mutē šie vārdi jau sen ir nodibinājušies ar pareizu iz-

runu. Te nu ikkatram ir jāsaprot, ka šādas jukas nedrīkst un

nevar pastāvēt mūsu valodā. Mūsu skolās mēs jau esam ieve-

dusi latīņu un grieķu valodu ar īstu s skaņu. Mēs mācāmies

arī angļu, franču un krievu valodu, kur stingri tiek šķirtas s un

z skaņas. To ievērojot mēs ari varam iedomāties, ka mēs

apgrūtinām mūsu jaunatnes izglītību, runādami un rakstīdami

tik daudz nepareizu z.
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Tāda pati nekārtība pie mums vaida konsonantu mīksti-

nāšanā. Burtu r mēs. negribām apzīmēt ar mīkstinājamo zīmi,

bet totiesu jo mīļāki ir mums ķ, ģ, 1, y. Pat vecus un vispār

pazīstamus vārdus mēs sabojājam ar nevajadzīgiem mīkstinā-

jumiem (p. p.: runa, sāni, tāļu). Ir izplatījušās nepareizas zi-

nas, it kā latvietis nevarētu izrunāt zilbes: k!, gi. Ks, go. Šā-
das zilbes ir sastopamas nevien vārdu galotnēs (p. p.: spēki,

zirgi), bet arī vīdu (p. p.: Lükins, Uapekins, Āgenskalns, māgin-

drapes un māgendrapes). Ir taisnība, ka vārda sākumā šādos

gadījumos mīkstina k un g skaņas (p, p.: ķipis, ķelle, ģīmis,
ģērbties), bet tas vēl nenozīmē, ka latvietis minēto zilbju ne-

var izrunāt. Ja nu mēs citos gadījumos neturamies pie vulgā-
rās izrunas un esam ieveduši pat burtus k, h, ö un ii, kādēļ tad

mums taisni būtu jāizķēmo zilbes ki un gi, kuru izruna latvie-

tim nedara grūtību? Dažos līdzīgos vārdos mēs arī šos bur-

tus nemaz nemīkstinām (p. p.: kinoizrāde, Kenigsberga, Kem-

bridža, Āgenskalns v. t. pr.). Kur tur nu vairs ir konsekvence?

Kādēļ tad mēs nevaram rakstīt kārtīgi arī: Pekinga, Nankinga,

Helsinki, Helsingkorsa, Kijeva, Kīle u. t. pr.? Sevišķi Peķina
latviešu ausim izklausās pretīga. Jau tā daudz ķīniešu vārdi

tick sajaukti, un ja mēs vēl neizšķirsim galotnes mg un m, tad

jau vairāk kā puse no ķīniešu vārdiem nebūs izšķirama.

Svešvārdu skaņas mēs dažreiz mīkstinām gluži bez pa-

mata un vajadzības. Franču pilsētu Ženevu mēs esam pār-
vērtuši par Žeņevu. Nemuna upi mēs saucam tikai par Ņe-
manu. Huligānu, kas celies no angļu laupītāja vārda (Hooli-
gan), mēs rakstām, par nuliganu. lemesls še ir tas, ka krievi

tā raksta. Kādēļ tad mums angļu, franču un leišu vārdi ir

jāraksta pēc krievu parauga? Un tas notiek tai pašā laikā,

kur svešu valodu vārdos mēs rakstām z pēc vācu izrunas.

Tāpat pēc krievu parauga mēs rakstām: Genuja, Paduja

Mantuja, lai gan latvieša mēlei stāv tuvāku vecā rakstība:

Genua, Padua, Nantua, kā arī senāk šie vārdi rakstīti. Kādēļ

lai mēs sagrozām vecus un pareizus vārdus, tikai tādēļ, ka

krievi tā raksta? Turpretī ja krievi raksta pareizi: Singapura
un Nagasaki, tad mēs sekojam vācu izrunai: Zingapura un Na-

gazaki. Še nu vēl nav jāaizmirst, ka tā ir tikai vācu vulgārā

izruna, jo mācīti vācieši runā pareizi: Singapura un Nagasaki.

Daudz rakstnieki, kā jau augšā minēts, grib rakstīt svešus

īpašvārdus oriģinālu ortogrāfijā; bet ja svešvārds ir nepareizi
sabojāts un nemaz vairs nelīdzinās pareizai izrunai, tad oriģi-
nāla rakstība netiek ievērota. Ir grūti iedomāties vēl kaut ko

greizāku un nepareizāku. Tā angļu Hjnzu (Hughes) mēs pār-
vēršam par Juzi, Hjūmu (Hume) par Jumi un Hjü (Hugn) par

Ju. Vecā ortogrāfijā šos vārdus varētu rakstīt: Hjuhss, Hjuhms,
Hjuh's. Šādos gadījumos, kur burti h nekādā zinā nebūtu izlai-
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Sami. nekad neesmu redzējis burtu h lietojam, lai gan nepa-

reizos piemēros mēs nebūt neesam taupīgi ar h (bahrgs,
wehrgs, aisfkahrt).

Pavisam nevar saprast, kādēļ daži rakstnieki raksta vācu tz

ar te; par piemēru: Švartc (Schwartz), Šultc (Schultz), Šate

(Schatz) u. t. pr. Vācutz ir nodibinājies divu 2 (22) vietā, kas

musu rakstībā ir apzīmējams tikai ar vienu burtu c. Ja nu mēs

visādā ziņā tomēr gribētu šķirt „Schwartz'u" no „Schwarz'a",
kas fonētiska rakstībā būtu neloģiski, tad jau labāki būtu pirmā
gadījumā rakstīt: Švartzs. Turpretī te ir vēsturiska un fonē-
riska kļūda, kas nekā nav attaisnojama.

Tādas jukas nevar palikt mūsu rakstībā, un lai še ievestu

kadu kartību, ir vajadzīga liela vienprātība un pacietība. Vi-

sādi strīdu raksti no lietas nepratēju puses nekur gan nebūs
darījuši radu postu, kā taisni še.



Maize latviešu māņos un ierašās.

P. Šmits.

Daudz gan ir krāti latviešu māvi, bet nekad tie vel nav

kārtoti, kādēļ tautas tradiciju cienītājiem nav zināms, kāda

atmiņu bagātība slēpjas mūsu māņos un ierašās. Tāpat arī

tradiciju krājēji nezina, kā māņi tiek izmantoti un kāda no-

zīme ir dažam niecīgam mānim un ierašai. Lai nu mūsu lad-

vēļieem rastos lielāka interese uz savu krāšanas darbu, tad

ar so piemēru no sava māņu krājuma gribu rādīt, cik daudz

tautas prātojumu saistās tikai ar vienu pašu maizi vien, nemi-

not še nemaz citas lietas.

Vispārīgi prātojumi par maizes cepšanu.

Ja ar miltu vezumu no dzirnavām braucot, ātri par tiltu

brauc, tad maizes kukulim garoza vaļā. — X. Jansons Plāņos.
Kad maizi cep, tad tai dienānedrīkst aitas cirpt. — A. Gulbis

Nogale.
Maizes nevajaga cept trešdienas un piektdienas, lai ne-

pel. — P. Š. Raunā.

.Sa gavēņa trešdienā un piektdienā maizi cep, tad maize visu

gadu pel. — X. Jansons Plāņos.
Kad gavēņu piektdienā cep maizi, tad jācep ari lielo piekt-

dienu; tad maize nepel. — J. Treimanis Bērzē.
Pelnu dienā jācep maize, tad uz priekšu netrūks garoza

vaļā. — Aiksnis-Zundulils Naudītē. K. Lielozols Nīcā. Brozu

Austra Naukšēnos.

Vecu gadu beidzot, jācep maize un beidzamajam kukulim

jāpārmet trīs krusti, bet jaungada rītā tas jāatdod govim. lai

burvis nevar zintet. — K. Lielozols Nīcā.
Maizi nedrīkst iejaut lielā piektdienā, jo tad visu gadu

maize stipri pelēs. — V. Bērziņa Liepājas apr. Priekules pag.

Kad maizi cep, tad izslauka tīri istabu, lai ciitu gadu būtu tīri

rudzi. —JK. Pavasare Drabešos. R. Bērziņš Džūkstē. M. Koš-
kina Eleja.

Maizi vajaga mīcīt un krāsnī šaut veselīgai, tuklai sievietei,

jo tad maize būs mīksta un gausa. — V. Bērziņa Liepājas
apr. Priekules pag.

Cik kukuļu cep, tik malkas gabalu krāsns kurā jāmet. —

K. Jansons Plāņos.
Kad maizei raugu lej klāt, tad jāsmejas, lai labi rügst. —

E. Laime Tirzas pag.
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Par raugu nedrīkst pateikties, tad maize nerūgst. Raugs jā-

nes ātri projām, atpakaļ neskatoties. — E. Gaile Aumeisteros.
Kad cepli iekurina maizes cepšanai, un nesaslauka cepļa

priekšu, tad cepējas bērniem deguni puņķosies. — J. Apsalons

Sērpilē.
Ja maizes krāsnī viena pagale ilgi deg, dus ciemiņš pie ēša-

nas. — V. Hāzena Nītaurē.

i ...Ja maizes krāsnī viena pagale paliek neizdegusi, tad cepto
maizi ciemiņi palīdzēs, apēst. — V. Vintere Matīšos.

Ja maizes krāsns ogles pēc apdzēšanas sāk kvēlot, tad tā

zīme, ka maizes cepēja niknas dabas. — fi. Šiliņa Dobelē.

Maizes mīkla.

Kad maizi mīca, tad vajagot but dusmīgam; tad labi rūg-

stot. — J. Niedre Džūkstē. M. Valdmane Zaļās muižas pag.

Mīcot maizi, vajaga but dusmīgam, tad laba maize.

K. Kristape Olainē.

Kad maizi iejauc, tad vajaga dusmoties un bārties, tad

Maize lādi rügst. — L. Andersone Jelgavas apr.

Ja maizes micitaja dusmīga, tad maize bus skāba. — J. A,

Jansons Rīgā. A. Lillenurms Valkas apr. Veclaicenes pag.

Lai maizes iejavs labi rūgtu, jāliek rauga dusmīgs vai

straujš cilvēks. — L. Kleinberga Svētē.

Maizi mīcot, vajaga likt cilvēkus raugā, lai maize labi

rūgtu. To izdara šā: kāds cilvēks sauc un ja tas. kuru sauc,

atsaucas, tas tad ir ielikts raugā. — X. Cordiks Volgunte.
Maizi cepot piesauc tā cilvēka vārdu, kas dusmīgas un ātras

dabas. Kad sauktais atsaucas, tad maizes mīcītājs atbild:

„Rugsti raugā." Tad maize ātri uzrūgst. — M. Auziņa Rīgā.
Lai maize lādi rūgtu, jaucot maizi, jāsauc kāds no klāteso-

šiem
L

un uz pasauktā jautājumu, ko vajag, jāsaka: „Rügst!
rauga!" Jo dusmīgāks būs uzrunātais, jo maize labāk rūgs. —

X. Lordiks Tetelmindē.

Maizi mīcot, jaucot, jāsmejas, tad labi rūgst. — L. Pilsēt-

niece, Bebru pag.

Kad maizi mīca, tad jāsmej, lai lādi izrūgst. — K. Jansons
Plānos. Atbalss kal. 1897. X. Kleķeris Skujenē.

Maizi jaucot jāsmejas, japleš otram mati un jāsaka: „Rüg-
sti nu mana maizīte, kā mans prāts uz puišiem nesas." —

E. Lācis Tirzā.

Lai maize labi rūgtu, tad pēc apmīcīšanas mīcītājai jāsaka:

„Rugsti, maizīte, tā kā mans prāts rügst uz puišiem!"
M. Navenickis Zasā. G. Pols no Staburaga jaunsaimnieka.

Kad maize ir samīcīta, tad meitai ir trīs reiz uz maizes jā-
uzsit un jāsaka: „Rügsti nu tā kā mans vēders uz puišiem
rūgst —K. Jansons Plānos.
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Kad maize samīcīta, tad jāsaka: „Lai rügst ka Rīgā, kā

Cēsīs, kā jaunas meitas vēders uz puišiem!" — K. Jansons
Plānos.

Kad samīca maizi, tad pārmet trīs krustus, lai atraki

rügst. — X. Lielozols Nīcā.

Ja meita pirmo reiz maizi mīca, tad jāskatās uz mūri; ja

tas svīst, tad maize samīcīta. — M. Štāle Kaltenē.

Maizi vajaga tik ilgi mīcīt, kamēr paliek slapjas sienas. —

K. Lielozols Nīcā.

Kad mīkla abrā samīcīta, tā jānogludina un, lūpām smükski-

not, nu jāsaka: „Rügsti mana maizīte, kā jaunas meitas vē-

ders. — L. Kleinberga Svētē.

Kad maizei iejavu jauc, tad ar lūpām jāsmūkskina; tad

maize labi rūgstot. — J. Teikmam's Bērzē. .l. Niedre Džūkste.

Maizi jaucot, jāsmūkskina ar lūpām, tad tā labi rūgs. —

Zin. koni. kr., VI.

Maizi mīcot, ar muti jātaisa zināmas skaņas, tad labi

rügst. — M. Auzina Rīgā.

Kad maize samīcīta, tad mīcītājai jāiesvelpjas. — X. Jan-
Sons Plānos.

Sievietei, maizi mīcot, pupi jākustina. — X. Jansons Plānos.
Kad maizi mīca, tad nevajag dzert, jo tad maize padodas

ūdeņaina. — L. Biedriņa Jelgavā.
Kurai meitai pēc apmeicīšanas maize aug āreiži, tei āreiži

īs pi veira. bet kurai nā, tei naīs ilgi. — T. Veca Preiļos.
Abru ar mīklu pie krāsns nesot, nesējs nedrīkst tai piegriezt

mugurpusi, tad sasprāgst maizei garoza. — L. Kleinberga
Svētē. . ,

.

Ja maizi mīcot, mīkla stipri pie rokām ķeras, tad būs nikna

vīra māte. — Z. Lāce Veclaicenes pag.

Ja pie rupjas maizes mīklas pieliek dzīvsudrabu, tad kukuļi
sāk pa krāsni kustēties. — L. Ozole Sērpilī.

Abrā iejautai maizes mīklai jāber bieza kārta miltu virsū,
lai bērniem augtu labi biezi mati. —M. Vüäaka Jaunrozē.

Kad maize apmīcīta, tad tai jāuzkaisa virsū bieza kārta

miltu, lai bērniem biezi mati aug. — K. Jansons Plānos.
Ja apmīcītai maizei neuzber miltus — būs bērni plikām gal-

vām.
— V. Mikelsons Dunavas pag.

Maizi apmīcot, iespiež krustu, lai velns nerauj. — Z. Prau-

lins Aumeisteros.
Kad maize nerūga, tad iejāva nomizotu upenāja zariņu. —

X. Jansons Trikātā.

Kad maizi vakarā iejauc, tad jaucēja uzliek vīriešu cepuri,

lai rūgdama neietu pāri. Maizi nesedza ar vīrieša svārkiem. —

D. L. p. 1888. 28. P. J. öanäavietis Bērzaunē.
Kad maize samīcīta, tad tai jāuzliek virsu vīriešu cepure.—

X. Jansons Plāņos.
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ja kādam godam maizi cep un šī maize spēcīgi rügst, tad

godā labi veiksies. jā vāzi — bus neveiksmes. — V. Mikeļsons
Dunavas pag.

Ka maizi laiž krāsni.

Pabaru uz maizes lizes jākaisa bieza kārta, lai bērniem

biezi mati aug. — X. Jansons plānos.
Kad sieviete pirmo reiz laiž maizi krāsnī, tad vajaga sa-

skaitīt kukuļus: cik kukuļu, tik viņai būs vēlāk bērnu. —

A. Salmans Volvos.

Krāsnī šaujot, kukuli gludi jānogludina, lai smuki bērni

dzimst. — M. Štāle Kaltenē.

Krāsni laižot, jānogludina maize, tad bus skaisti bērni.

M. Ludaka Jaunrozes pag.

Ja meita maizi abra gludu nenoglauž, tad viņai līks vīrs

gadās. — K. Jansons plānos.

_

Kad meita, maizi cepot, klaipu glumu neglauda, tad ta da-

būs negludu brūtgānu, un otrādi. — J. Steglavs Jelgavas apg.

Ja meita, maizi cepot, kukuļus neglauda, tad dabu negludu
vīru. — K. Lielozols Nīcā.

Ja cieši kukuļa sānus noglauž, tad žīds maizes neprasa. —

K. Jansons plānos.
Maize priekš cepšanas jāapslacina, lai mirstot pašam ne-

žūtu mute. — 1. A. Jansons pinku pag.

Krāsnī liekot klaipam jāiespiež katros sānos trīs reiz ar

pirkstiem, tad garoza nepārsprāgst. — L. Kleinberga Svētē.

Lizi noliekot, lizes veda jāceļ uz augšu, tad maizes klaipi
labi izcep un neatlec. — Zin. kom. kr. VI.

Gitas maizes cepējas stipri sarga, ka lai neviens nekāpj par

lizi pāri, kad viņas maizi liek krāsnī, lai maize cepot neplīst.—

K. gilings 1832. g. Tirzā.

Kad maizi krāsnī šauj, tad nevajaga par lizi kāpt, lai maizei

cepot garoza nepilaisā. — K. Jansons plānos. K. Visa Vij-
ciemā. V. Holcmane Vandzenē.

Maizi krāsnī ielaižot, nedrīkst par lizi kapt, tad maize

plīst. — T. Spandegs Pociemā.

Ja maizi cepot Kap par lāpstu, tad cepšana maize plaiso. —

M. Navenickis Zasā.

Nedrīkst kāpt par maizes lizi. jo tad ta cepot pārplīst. -

K. Zika Gaujienā.
Par maizes krāsnī laižamas lizas katu nedrīkst pari kapt,

lai maize nesaplaisātu — J. Sirmanis Valmieras apr.

Kad cep maizi, tad nedrīkst kapt pari lizei., jo tad maize

plaisājot. - G. Pols Baldonē.

Ja cep maizi, tad nevajaga kapt pari lizes kātam, jo tad
kukuļi sasprēgā. — K. Kristape Olainē.
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Kad par maizes luopotu kuop, mizy gulta, vai pleisnoj
maize. — G. Apšenieks Bērzpilī.

Maizes kukuli cepšanai uz lāpstas taisot, nav jākāpj pār
lāpstas kātu, citādi maize cepot plīsajas. — M. Naveniekis Zasa.

.La maizes cepamā laika virina durvis, kāpj pāri pār lāpstu,
tad maize saplaisās un vispār būs slikta. — J. Zvaigzne
Rēzeknē.

Ja maizi cepot kāds pārkāps pār lizi, maize būs atlēkusi. —

V. Bērziņa Priekules pag.

Lizei nedrīkst pāri kāpt, tad piemetīsies kāds ļaunums —

M. Bridaka. Jaunroze.

Ja maizi cepot, pārkāpj pār lizi. tad paliek palaidnīgs. —

L. Strute Šķibē.
Gaur lizes apakšu nevajag līst. lai maizes cepējai mugura

nesāp. — V. Lläzena Nītaurē.

Maizi krāsnī laižot, nevajaga pār lizes kātu kāpt, jo tad ka-

pējam mugura sāp. — A. Salmans Bolvos. J. Llnovskis

Snēpelē.
Nedrīkst caur lizu līst, tad sap maizes cepējai mugura. —

M. Vilciņa Pope.
Ja pārkāpj pār maizes laižamas lāpstas kātu, tad mugura

paliek līka.
-_-

A. Zibens Rugāju pag.

Ja pārkāpj par maizes lāpstu, tas būs ar kupri. —

J. Zvaigzne Rēzekne.

Kod maizi cap, un ar luopstu līk kukuli ceplī un kas grib
puorit. bet navar un lem zam luopstys, itei pīzīmej, ka tvs par

godu laika paliks ar kupru. — V. podis Rēzeknē.

Lai maizes netrūktu un vēl viņa būtu jācep, tad uz katra

kukuļa krāsnī laižot jāuzvelk ar pirkstu trīs strīpas. — P. Zel-

tina Ikšķile.

Krāsnī liekot, klaipam jāuzvelk astonzarains krusts un

jāapslaka ar ūdeni, tad maizei netrūkst svētības. — L. Klein-

berga Svētē.

Maizi krāsnī laižot, pirmām klaipam jāuzvelk krusts, tad

maize nesakrīt. — L. Zvaigzne Gaujiena.
_

Maizes kukulim, pirms šauj krāsnī, pārvelk krustu, tad

maize izdosies laba, būs sātīga. — J. Apsalons Sērpilī.
Kad maizi cep, tad priekš klaipa krāsnī laišanas, tam jāpār-

velk krusta zīme, lai ēdējiem ļaunums nepiesistos. — H. Sku-

jina Smiltene.

Kad maizi šauj krāsnī, tad vajag uzvilkt uz klaipa krustu,

lai maize neatlēc. — L. Andersons Jelgavas apr.

Maizi šaujot krāsnī, jāpārvelk pār kukuli krusts, tad maize

sātīga. — K. Corbiks Tetelmincle.

Pirmām un pēdīgam maizes kukuļam. krāsnī šaunot. jāuz-

met krusts, lai velns tur savu daļu nepaņem. — K. Jansons
Plāņos.
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. Kad maizi liekot cept, tad jauzvelkot krusts uz maizes,

tad lietuvēns neaiztiekot. — P. Gailis Trikātā un Rūjienā.

Maizi cepot, uzvelk kukulim krustu, lai butu maize svētī-

gāka. —• A. Bundža Ķieģeļu īpag.

Kad maizi šauj krāsnī, tad jāpārmet krusts, lai ta butu labi

skāba. —
A. L. Puškaitis Džūkstē.

Maizi šaujot krāsnī, vajaga aizmest krustu priekša, lai velns

netiek klāt. —M. Freiberga Talsos. J. Cinovskis Snīpelē.

Kad maizi sataisa kukuļos, tad pār tiem pārvelk krustu, lai

būtu svētība. Kamēr maize cep, tikmēr nav brīv staigāt caur

kuknu un durvīm vajag būt visām cieti, lai velns nemaisītos

pa kājām un maize izceptu laba. — M. Auzina Pigā.

Kad maizi cep, tad jāaiztaisa visas durvis, citādi cepējai
sāp mugura. — X. Lielozols Nīcā.

Ķad maizi šauj krāsnī, tad vajaga aizmest krāsnij krustu

priekšā, lai velns nevarētu tikt krāsnī un nozagt kādu maizes

kukuli. — .l. A. .lanson Rīgā.

Maizi krāsnī šaujot, ta jālaiž no durvju puses uz iekšu, lai

svētība nāk mājā. — T. Rēģerte Brucavā.

Ja pirmo reiz maizi cepot, pirmo kukuli iešauj pa kreisi,

tad tai mājā sieva ir valdniece par vīru; ja pirmo kukuli iešauj

pa labi, tad vīrs valda par sievu. — V. Hokmane Vandzene.

ja redzi, ka maizi šauj krāsnī, jāsaka.: „Dievs palīdz!" tad

būs sātīga maize. — J. A. Jansons Rīgā.
Kad maize iešauta krāsnī, abra jāmet krusts, lai kads no tas

nepaņemtu svētību. — A. L. Puškaitis Džūkstē.

Ja maizi cepot, visas pannas tiek taisni pilnas, ka neiznāk

ne vairāk, ne mazāk, tad citu gadu vairs neceps. — A. Mednis

Sarkaņu pag.

Priekš jauna gada maizi cepot pēdējā plātī jāskatās, vai tā

pilna jeb ne. Ja pilna, tad vairs neceps, ja vēl rūmes, tad būs

jācep arī jaunā gadā. — L. Strute Šķibe.
Ja maizi ieliek krāsnī un maizes lāpstu ar pažāgu tūliņ ne-

iznes ārā, tad ciemā nemielo. — V. Miķelans Rubeņu pag.

Maizi cepot, lize jānoliek godīgi, to nedrīkst sviest, citādi

lizes rags atspers maizei garozu. — N. Raunīte Nogalē.

Ja pec maizes sašaušanas krāsnī lizi izceļ stāvus, tad atlec

maize. — P. Poga Penkulē.
Kad izcep maizi, tad nedrīkst lizi un kruķi celt gaisā, jo

tad, kad bites laiž bērnus, viņas ceļas augstu gaisā. —

J. Linovskīs Snēpelē.
Kad cep maizi, tad pec maizes sašaušanas krāsnī jānes mu-

dīgi lize ara, tad dabūnot ātri precēties. — K. Gorbiks Jaun-
svirlauka.

Ja maizes kraģl, kad maize iznesta cept, neiznes tulin ara,
tad viesus nevar izraidīt bez ēšanas. — Šķila Nīcā^



93

Ja maizi krāsnī laižot, dažas lapas ar lāpstu izvelkas atpa-

kal, tad drīz būs jācep bērēm. — L. Laime Tirzas pag.

Ja maizi krāsnī laižot, kāda lapa atnāk atpakaļ, tad drīz būs

jācep bērēm maize. — X. Preiss Vecgulbenē.

Ja maizi laižot krāsnī uz lāpstas paliek viena lapa atpakaļ,
tad būs bērēm jācep, ja divas, tad kāzām. — E. Lacis Tirzā.

Kad maize cep, tad nav jārunā par plāceņu cepšanu, jo
tad maizes sašķiebjas kā plāceni. — J. Rubenis Ērgļos.

Maizei krāsnī trīs reiz jāuzslaka roku slapināmais ūdens un

jāčūpsta lūpas, jo maizei krāsnī grib dzert. — X. Jansons
Plāņos.

ja maizi krāsnī saunot, kukulī pirksts iegrūžas, dzirdes

kādu nomirušu. — K. Jansons Plāņos.

Ja tai brīdī, kad maizi šauj krāsnī, gadās žīdam nākt par

tiltu, tad maizei atlec garoza. — V. Holcmane Vandzenē.

Ūdeni, kura maizi krāsnī šaunot rokas slapina, dod kume-

ļam. — K. Jansons Plāņos.

Maize krāsnī.

Kad maizi cep, tad istaba neslauka. — X. Jansons Viļānu
pagasta.

Ja grib, lai maize izceptu laba, tad nedrīkst slavēt cepēju,

bet esot jāsaka: .Maizīte ka saulīte, cepēja ka cūka." —

G. Pols Bauskas apr.

Kad maizi cepot no krāsns uz kukuļa uzkrīt ķieģelis, tad

no ēdējiem kāds mirs. — Z. Prauliņš Aumeisteros.
Kad maize krāsnī cepot, tad nedrīkstot tur sildīties. Ja

vīrietis sildoties pie krāsns, tad maize izcepot pumpaina; bet

ja sieviete sildoties, tad saplaisājot. — K. Skujins Smiltenē.

Ja maizei krāsnī mali uzkrīt, tad kamēr to maizi ēdīs, dzir-

dēs kādu nomirušu. — X: Jānsons Plāņos.

Ja maizei krāsnī uzkrīt krāsns māli, tad drīzumā būs bē-

res. — V. Saulīte Rīgas apr. Mālpils pag.

Kad sieviete pie maizes krāsns silda pakaļu, tad maizei

garoza saplaisā. — K. Jansons Plāņos.
Ja maizi cepot pagriež muguru pret krāsni, tad maize

sprega. — J. Rudītis Rīga.

_

Ja pie krāsns, kura cepot maize, sildoties ar muguru uz

krāsns pusi, tad maize saplaisājot. —
X. Skujins Smiltenē.

Pret maizes cepļi nedrīkst muguru sildīt, kad maize cep,
lai maize nesasprēgātu. — J. A. Jansons Rīga.

Kad maizi cep, nevajag dibenu sildīt pret krāsni, tad maize

plīst. — L. Grīslīte Rīga.
Ja pie krāsns pakalu silda, tad maize plīst. — Atbalss kal.

1897. X. Kleķeris.
Kad maize ielaista krāsnī, tad nevar pakaļu sildīt krāsns

priekša, jo tad maize saplaisā. — E. Lacis Tirza.
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Ja pie krāsns, maizi cepot, silda muguru, tad maize sa-

plaisā. — J. A. Jansons Tirzas pag.

Nevajag pie krāsns pliku pakalu sildīt, tad maize cepot sa-

plaisā. — J. A. Jansons Siguldā.
Pie maizes cepļa nav brīv muguru sildīt, tad sasprāgstot

maizes kukuli. — J. Niedre Džūkste.

Kad maize krāsnī iešauta, tad nedrīkst muguru pie krāsns

sildīts jo tad maize sprēgā. — 0. Freimane Jaun-Rumbas
muižā.

Maizi cepot, nevajaga pie krāsns sildīties, lai maize ne-

sprēgā. — M. Pelēce Cirstos.

Kad maize jau apcepusi brūna, jālej ūdens krāsnī, lai mai-

zīte atdzeras, nesmok slāpēs un nelād cepēju. —
A. L. Puš-

kaitis Džūkstē.

Ka cepsi maizi un maizja nu cepļa izīt uorā, ietei pīzīmej:

dzierdēt kaidu nalobu runu. vai nugaisvnuot sovu draugu.—
V. Podis Rēzeknē.

Kad cep krāsni un pa to laiku kads, dikti rībinādams, brauc,
tad maizei atlec garoza. — K. Lielozols Nīcā.

Ka maizi izvelk no krāsns.

Pēc maizes salaišanas krāsnī vajag atstāt mazu kukulīti

tai ūdenī, kurā, maizi cepot, tika mērcētas rokas, un turēt tik

ilgi. kamēr kukulītis ceļas augšā, tad maize ir izcepusi. —

A. Salmans Volvos.

Kad maize vel nav izcepusi, un to par slieksni pari pārnes,
tad vairs labi neizcep. — J. Freimans Bērzē.

Ja izvelkot maizi no krāsns un pārliekot pār slieksni, tad

viņa, ielikta atpakaļ krāsnī, vairs necepot. — H. Lindberga
Veselausku.

Lai zinātu, vai maize ir izcepusi, tad jāizvelk maizes klaips
no krāsns un jāpieliek pie deguna gala. Ja deguns degs —

maize nav gatava, ja nedegs — gatava. — P. Bukava Smārdē.

J. Niedre Džūkstē. X. Corbiks Līvbērzē.

Kad jaunu rudzu maizi izvelk no krāsns, tad ir jānoskaita
tēvareiza, lai ēdējiem maize būtu gausu. — X. Jansons plānos.

Kad maizi velkot no cepļa, vienu kukuli aizmirst izvilkt, tad

tanī mājā būs bēres. — J. Rupjais Asūnē.

Ja krāsnī aizmirstas kāds kukulis maizes, tad dzimtā jeb
rados drīzumā kāds mirst. — J. Jansons Plāņos.

Ja maizi rauj no krāsns ārā. tad to nedrīkst pie vēdera

spiest, citādi tai ragi izšaujas. — H. Šiliņa Dobelē.
Kad maizi izvelk no krāsns, tad to nedrīkst atstāt tukšu,

jāiemet, ja ne vairāk, dažas pagales malkas. — R. Straudovskis

Liel-Platoue.

Kad maizi no krāsns izvelk, tad. tur jāiemet trīs malkas ga-

bāli, lai ēdājiem tukšas mutes nepaliek. — X. Jansons Plānos.
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Kad maizi izvelk, vajag krāsnī malku iemest, lai ēdājiem
tukš vēders nepaliek. — V. Hāzene Nītaurē.

Kad maizi izvelk no krāsns, tad nedrīkst krāsni atstāt tukšu,
jo tad tukša dzīve. — M. Iģenbega Dikļu draudzē.

Kad maizi no krāsns izvelkot, tad malka tajā jāmet; ja tā

nedarot, jad maizes trūkstot. — .1. Bitaks Liteniešos.

X. Lordiks Līvbērzē. M. Ramane Brunavā.

Kad maizi no krāsns izvelk, tad krāsnī jāiemet kādas paga-

les, lai arvienu papilnam maizes. — A. L. Puškaitis Džūkstē.

Kad maize izcepta, krāsnī iemet malkas pagali, lai cepējai
mirstot nepaliktu mute vaļā. — X. Corbiks Vilce. A. Skreija
Talsu apr. Nurmuižas pag. zun. kom. kr. VI.

Izvelkot pēdējo plāti maizes, jāiemet krāsnī vēl viena pa-

galīte malkas, lai mirstot nepaliek mute vaļā. — L. Strute

Skibē.

Ja izvelk no krāsns maizi, tad krāsnī jāiemet kāda pagale

malkas, jo ja to nedarīs, tad būs grūta miršana. — J. Krustiņš

Irlavā.

Kad maizi no krāsns izvelkot, krāsnī neiemet malku, tad

cepējam mugura sāp. — K. Jansons Plāņos.

Kad maizi no krāsns velkot, krāsnī neiemet malku, tam

viņa bērēs maizes trūks. — K. Jansons Plāņos.

Ja maizi jeb plāceni cepot, kads gabals apkrīt uz mutes,
tad būs drīz bērēm jācep. — J. Rubenis Ērgļos.

Ja maizi griežot kukulis izkrīt no rokam un paliek augšu-

pēdu, tad kāds tanī mājā mirs. — X. Jansons Plāņos.

Ja maizi no krāsns velkot, tā no lizes zemē laižot nove-

ļas augšupēdu, tad būs drīz bērēm maizes jācepj. — J. Rama-

nis Rēzeknē. E. Stīpniece Vērenē.

Ja maizi no krāsns velkot, kukulis augšpēdus atkrīt, tad

kādam no mājniekiem jāmirst. — V. Hāzena Nītaure.

Ja maizi no krāsns velkot, kukulis apveļas uz mutes —

kāds mirs. — B. Rudīte Jaunpiebalga.

_

Ja maizi laižot krāsnī apkrīt kāds kukulis uz mutes, tad

būs jācepj bēru maize. — V. Greble Xalnmuiza, Valkas apr.

Ja maizes kukulis krāsnī apkrīt, tad būs jāiet uz bērēm. —

P. Š. Druvienā.

Ja maizes kukulis apveļas uz otru pusi. tad dus neveik-

smes. — V. Vintere Matīšos.

Kad maizi nūcaptu izjimsi nu cepļa norā un kukuls nukriss

uz zemis un pourlauzs, itei pīzīmej, ka tuos ustobys saimja rozīs

kur kurējis. — V. Podis Rēzekne.

Ja maizi, plāceņus jeb pīrāgus no krāsns laukā velkot, kads

no tiem apveļas otrādi, tad ēdāji būs jautri viesi. — P. Zeltiņa

Ikšķile.
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Kad maizi no krāsns velk, un kukulis (klaips) iekrīt pelnos
ar apakšas garozu uz augšu, tad mājā piedzimšot meitas bērns

(ārlaulības) — H. Skujīns Smiltenē.

Ja oepot maize saplaisā, tad pietrūks kada edaja,

J. l)pmalis Ļaudonā.

Ja maizi cepot, klaipa radusies plaisa, tad kads no ēdējiem
mirs. — K. Corbiks Jelgavā.

Kad maize iesprāgusi, tad cita gada kads edejs bus ma-

zāk. — A. L. Puškaitis Džūkstē.

Kad maizes kukulis šķērsam iebrucis, tad kads no ēdājiem
mirst. — .l. Jaunsudrabiņš Neretā. P. Bērziņš Džūkstē.

Kad maizes kukulis šķērsam pārtrūcis, tad drīz pietrūks
kāda no ēdājiem. — J. Apsalons Sērpilē.

Ja pirmais maizes kukulis ir saprēgājis, tad cepējam drīz

jāmirst. — X. Jansons Plāņos.

Ja maizes klaips vidū pārlūzt, tad aizies kāds ēdējs. —

J. A. Jansons Veclaicene.

Ja maize cepot pārplīsusi, tad kāds no ēdājiem mirst. —

Atbalss kal. 1897. X. Kleķeris Skujene.

Ja maizes klaips vidū krustiski pārsprādzis, (tad kāds

mirst. —M. Val'tere Jelgavas Kalnmuižā. J. Niedre.Džūkstē.

Kad maize capüt puortryukst (kukulis puorpleist), trvuks

muojā āāāja. — J. Beča Preiļos.
Jo maizes kukuļs ir satraukuojis un viersa uz zemi. tad

kaiäa no āāuojim trvuks. — B. Spūlis Vārkavā.

Ja maizi cepot, tā"iekšā vidū pārtrūkusi, tad cepējam jā-

mirst. —V. Jonansone Liepā.
Kad izceptai maizei vidus pārplīst, tad saime šķirsies. —

J. Menika Ainažos.

Ja maizes kukulis cepot ir krustiski pārplīsis, tad vai nu

cepējai vai arī kādam no ēdājiem ir jāmirst. — J. Širmanfs

Valmieras apr., Vilzenu pag.

Ja maizei garoza šķērsām pārsprāgusi, tad cepējam drīz

jāmirst. — L. Xampare, Valmieras apr.

Ja maizes kukulis cepdams pa vidu pārplīsis, būs kādam

no ēdājiem jāmirst. —
V. Uāzena, Nītaurē.

Ja maizi iegriežot kukulis ietrūcis, tad drīz viena ēdēja
pietrūks. — P. Zeltiņa, Ikšķile.

Kad kukulis pārtrūcis, trūks kāda ēdēja. — Z. Prauliņš
Aumeisteros.

Ja maize pārtrūkusi, tad mirs vai aizies kāds ēdājs. —

L. Kleinberga Svētē.

Ja maizes kukulis vidū pārsprādzis, tad cepēja mirs. —

J. Krastiņš Irlavā.

Ja maize šķērsu vidu pušu trūkst, tad edeju iztrūks šai

saime. — Z. Lāce Veclaicenē.
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Kad maizes kukulis šķērsam ietrūcis, tad kāds no saimes

mirst. — A. Strode Rudzatos.

Ja kāda maja attrūks stāvot maizes kukulam gals. tad tai

mājā kāds mirs. — J. Lazdāns Kalnpiešos.
Ja maizes kukulim vidū plaisa, tad drīzumā nebūšot kāds

ēdējs: vai aizies citur dzīvot, jeb nomirs. — G. Pols Valkas apr.

Ja maizes kukulim ir rieva (trūkums), tad esot lielas

bēdas. — K. Corbiks Līvbērzē.

Ja cepot kukulis krusteniski pārsprādzis, tad vīram ar sievu

jāšķiras. — M. Neimanis Talsos.

Kad maizes kukulis cepdams pārplīst pušu, tad mājās būs

jādalās; bet ja maza dala atšķiras, tad vienam cilvēkam ja-

dalās. — J. Rupjais Asūnē.

Ja maizes kukulis vidū pārsprādzis, tad krāsnij kāds parā-

dījis kailu dirsu. — J. Krastiņš Irlavā.

Ja maizes garoza atcep, tad cepaja precēsies. — T. Rīģertē
Brunavā

Ja meita izcep atlekušu maizi, tad viņai gaidāms slikts

precinieks. — A. Korsons Kuldīgas apr., Ezeres pag.

Kad maize cepot stipri saplaisājusi, tad starp ēdājiem

mājiniekiem ir ļaunas domas. — P. Zeltiņa Ikšķilē.
Maizi cepot, pirmo kukuli vajaga paglabāt; kad izceļas

ugunsgrēks, tad vajaga paņemt šo kukuli, apiet trīs reiz apkārt
mājai, tad uguns nodziest. — X. Corbiks Līvbērzē.

Kad maizi izcep, tad vajaga nest astri lauka maizes abras

krāģi, lai nestāv ilgi precinieki. — K. Lielozols Nīcā.

Izcepta silta maize.

Ja maize visa nav izvilkta no krāsns, tad nevar izvilkto ar

nazi griezt, jo tad cepējam mugura sāp. — E. Lācis Tirzā.

Siltu maizi nevajaga ar nazi griezt, jo tad maizes mīcītajam

sāp mugura. — K. Vieglais Krapes pag.

Karstu, tikko no krāsns izvilktu, maizi nedrīkst ar nazi

griezi lai nedabūtu mugursāpes (maizi drīkst gan lauzt). —

J. A. Jansons Salacā.

Ja karstu maizi griež, tad cepējam sap mugura. — J. A.

Jansons.
Siltu maizi nedrīkst griezt ar nazi. tad cepējai sāpēs

rokas. —V. Rimpele Saldū. Z. Prauliņš Aumeisteros.
Karstu maizi vajag ar laušanu lauzt, tad.cepējai mugura

nesāp. — V. Hāzena Nītaurē.

_

Kad ar nazi griež kukuli siltas maizes, kamēr cita maize

vēl krāsnī, tad maizes cepējai mugura sāp. — Etn. IV. 1894.

Grazdonē.

Sakasni nevarot ar nazi griezt tikmēr, kamēr vēl cita

maize esot krāsnī, jo tad maizes cepējam galva sāpot. —

H. Skujioš Smiltenē.



98

Pirmais siltais maizes kukulis ir jālauž ar rokām, bet nav

jāgriež ar nazi lai cepējam mugura nesāp. — P. Š. Raunā.

K. Jansons Plāņcs
Kusu dienu cd siltu maizi, ta diena neiet vecuma. —

V. Greble Valkas apr ,
Kalnamuižā.

.Sa suns cd siltu maizi, tad viņš vairs nesaož sveša cilvēka

pēdu. — K. Jansons Plānos.

Maizes griešana.

No tumšiem ļaudim ir retais, kas tūdaļ būtu ēdis maizi, kad

tā gatava izcepta Kad maize ir gatava no krāsns izvilkta,

tad saimniece pārlauž papriekšu vienu kukuli, nokniebj no tā

trīs reizes un to kas nokniebts uzmet uz krāsns. Nu tik vēl

pati drīkst smēķēt — K. öilings 1832 g. Tirzā.

Priekš ēšanas uzvelk ar nazi krustu uz maizes, lai Dievs

to svelī — X Šilings 1832 g. Tirzā.

Kad maizes kukuli pirmo reiz griež, tad jāpārmet par

kukuli krusts, lai ir gausa. — G Pols Valkas apr

Kas maizi no donas ar pirkstiem laiž, tam pei ienažiem

metas atskabargas — X Jansons plānos.
Maizi nedrīkst urbināt ar pirkstiem, jo tad izbada Laime!

acis — JA Jansons pinku pag

Kam maize jāgriež., tas netiks debesīs — P ZeIt'ņa Ikšķile.
Maizes griezējs netiks debesīs. — X Pika Gaujienā
Kas otram maizi griež, netiek debesīs. — E Rotmane

Jaunaucē — Ž Maķevies Nogale
Kas pie galda pastāvīgi maizi griež, tas netiek debesīs. —

A. Lenke Metrienā.

Ja deviņus gadus no vietas maizi griež, tad tiek debesīs. —

A. Smilga Gaiķos.
Maizi griežot, vienmēr vajaga celties stāvus, lai cepējs ilgi

dzīvotu. — X Corbiks Līvbērzē.

Sākot jaunu maizes kukuli griezt, nedrīkst tūlīt pārgriezt
kukuli par vidu pušu, jo tad sagriež mājas svētību. — V. Bēr-

zina Liepājas Priekules pag.

Ser>ik maize griezta gar viena kukuļa sāniem rieceņos,
un to tikai varējis griezt saimnieks, tad esot maize bijusi
smeķīgākā un pat sa'da Tagad maizi griežot galos viscaur

kukulim un griezt varot ikviens, kam patīk tāpēc maize neesot

vairs tik smeķīga un salda. — G pols Valkas apr.

Maizi nedrīkst durstīt ar nazi vai citu asu rīku; kas tadu

sadurtu maizi ēdīs, tam caurais durs (vēders sāpēs). —

P. Zeltiņa Ikšķile.
Vakaros nevajag iegriezt jaunu maizes kukuli. — J. Tupesis

Nīca.
Dez saules nedrīkst sakt griezt maizi no kukuļa. — K. Jan-

sons Pianos.
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Pec saules noiešanas nevar maizes klaipu pušu griezt, lai

svētība neaiziet — A. L. Puškaitis un R. Bērziņš Džūkstē.

Maizes kukuli nevajaga iegriezt bez saules, tad tai nebūs

sāta. — A Liepiņš Bērzaunē.

Kad vakarā iegriež maizes kukuli, tad galinu nedrīkst est.

bet tas jāatstāj rītdienai. legriezto kukuļa galu nedrīkst likt

uz durvju pusi, lai svētība neizietu ārā. — Skolnieku pulciņš

Jēkabmiestā.
Vakarā nedrīkst iegriezt veselu kukuli maizes, jo tad grie-

zējam rādoties nelabi sapni un esot jāmaldās arī apkārt. —

J. Vanags Skrundā.

Vakarā nedrīkst iegriezt maizes kukuli, jo tad velns ne-

ļaujot mierīgi gulēt — T. Puķīte Kandavā.

Maizes kukuli navar suokt vokorā, tamdēļ lai tvs byutu

gausuoks — 6 Spūlis Vārkava.

Vokora nevajag suokt maizes kukuļa, lai nabag goni. —

J. Vaivads Vārkavā

Ar vienu roku lauzt maisi drīkst tikai bērnu mate, kurai
pašreiz bērns uz rokas. — K Jansens Plāņos.

Meita nedrīkst lauzt maisi ar vienu roku. — M. Miezīte

Liepkalnes Ozola pag.

Dievam nepatīk, ka maizi lauž ar vienu roku. — J. A. Jan-
sons Salacā.

Maizes rieceni jālauž no viena paša gala. citādi tas cilvēks

tiks pērts pa abi gali: pa galvu un pa dibenu. — J. Indāns

Gārsenē.

Klaips jasak griezt no resna gala. — L. Kleiberga Svēte.

Maizes kukulis jāgriež no resnā gala, lai aug resnas vār-

pas. — K. Lielozols Nīcā.

Maizes klaips jāgriež no resnā gala, lai vecas meitas atri

precas, un lai vārpas aug labi resnas. — J. A. Junsons Rīga.

Bērziņš Ropažos. Alksnis -Zundulis Naudītē. K. Lielozols

Nīcā A. Gulbis Nogale.
Maizes kukuli vajagot griezt no resnā gala. lai saimniekam

vecākā meita papriekšu izprecas. — J. Niedre Džūkste.

Maize jāgriež noresnā gala, lai izprecinātu vecāko meitu

papriekšu un tad jaunāko. — M. Auziņa Rīga.

Kukulis jāiegriež no resna gala, tad vecākais bērns pirmais

izprecas. — E Rotmane Jaunaucē.

Ja meitu māte nogriež kukulam papriekšu resnāko galu,
tad viņai izprecēs papriekšu vecāko meitu; bet ja papriekšu

nolauž tievāko galu, tad jaunāko meitu. — K. Jansons Plāņos.
Kad maizes kukuli griež no tievā gala, tad izprec ātrāki

jaunāko meitu. — R. Bērziņš Džūkste.

Maizes kukulim nekad nav jāgriež no tievākā gala pa

priekšu, jo tad jaunāko māsiņu pirmo tautas izvadīs. — J. A

.lansons Rīgā.
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Maizi nedrīkst iesākt griezt no resnākā klaipa gala, jo tad

dzīve arī ejot no bagātības uz nabadzību. Vajaga griezt no

tievgala, tad dzīve ies uz bagātību. — X. Corbiks Pienavā.

Maizes kukulī jāsāk griezt no tievā gala, tad nekad maizes

nepietrūkst (nav bads). — M. Auziva Rīgā.

Ja maize uzsprāgst griežot, tad kāds mirs. — X. Gorbiks

Volgunte.
Nazi nevajagot atstāt maize iedurtu uz galda, tad maizes

mīcītājam tirpstot rokas. — J. Niedre Džūkstē.

Maizi nevajag ačgārni galda likt. — A. Mednis Limbažos.

Maizes klaips jāliek galda ar griezumu uz iekšu, tad nebūs

maizes trūkums. — J. lVlenika Ainažos.

Ja maizi uz galda uzliekot otrādi, t. i. ar neiegriezto galu,
tad maizes trūkstot. — T. Pārups Santeniekos.

Maizes klaipu nedrīkst otrādi likt uz galda, citādi bads

nāks mājās — J. A. Jansons Gaujienas pag.

Nevajag iegriezto maizes kukuļa galu atstāt pret durvim,
tad bads nāk istabā —J. Krastiņš Irlavā. M. Raņķis Nīcā.

Ja maizes kukulim noliek iegriezto pusi uz durvju pusi, tad

drīz būs bads. — 0. Krastinš Irlavā.

Ir nepieklājīgi likt maizes kukuli uz galdu ar iegriezto galu
uz āru; iegrieztam galam vienmēr jābūt uz iekšu. — X. Gļļe
Mazsalacā.

Kad maizi griež, tad kukuli nevar likt ar griezto pusi uz

galda malu; tad aiziet visa svētība. Griezums jāliek uz bļodas

pusi, uz guldu vidu. — P. Š. un M. Šauruma Umurgā.

Ja ma.zi liek gaida ar iegriezto galu uz durvju pusi, tad

maize iziet pa durvīm laukā. — M. Rumäne Brunavā.

Kad maizes klaipa iegriezto galu liek uz durvju pusi, tad

svētība iziet. — Kristaps Alksnis-Zundulis Naudīte. N. Rudzīte

Nogalē.
Kad uz galda noliktam maizes klaipam apgriezta puse stāv

uz durvju pusi, tad iet svētība ārā. — B. Blumbachs Lībagos.

Maize ar nogrieztu galu nedrīkst stavet uz durvju pusi. tad

būs maizes trūkums. — J. Indāns Gārsenē.

Maizi nevajag ar griezumu griezt pret durvju pusi. jo tad

bēgs tā pa durvīm ārā. — A. Girsīs Kolupes pag.

Maizes kukuļa gulu nedrīkst pagriezt pret durvīm, lai svē-

tība neizietu pa durvīm laukā. J. A. Jansons pinku pag.

Ja maizes kukuli noliek augšpēdus, būs bads mājās. — J. A.

Jansons Rīgā.
Maizes kukuli nekad nedrīkst likt ar virsējo garozu uz leju,

jo tad Dievs soda ar badu. — V. Bērziņa Liepājas Priekules

pag.

Ja maizes kukuli uzliek uz galda tā, ka apakšējā garoza

paliek uz augšu, tad otrā gadā būs slikta raža. — M. Šķipsna
Gulbenē.
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Maizes kukuli nevajag likt augšpēdus, tad mirst maizes

devējs. — E. Rotmane Jaunaucē.

Ja maizi noliek ar garozu uz augšu, tad velns pie tas baro-
jus. — M. Švarcbacha Svirlaukä.

Ja maizes klaipu noliek aukšpedus, tad nelabais ierodas

mājās — M. Iniņberga Rīgā.
Maizes klaips jāatstāj visus svētkus zem galdsegas.

F. Rozenbacha Nīgrandē.

Ja maizes kukulim nogriež kādu riecienu un kukuli nostāda

uz griezuma, tad nomirs ir griezējs ir ēdējs. — X. Cordiks

Kroņa Vircavā.

Kad maizi liek skapī, tad vajaga iegriezto galu likt uz iekšu:

ja liek uz āru, tad puķi nes projām. —
R. Bērziņš Džūkstē.

Jaunas meitas nedrīkst maizi no kukuļa griezt, lai sev vecu

vīru nesagriež — X. Jansons Plāņos,
Meitas nedrīkst otram maizi griezt. Ja griežot, tad pie-

griežot sev vecu vīru. — X. Skujinš Smiltenē,

Ja griežot maizi, nogriežas kāda nuka vairāk, tad nāks klāt

kāds ēdājs. — X. Corbiks Volgunte.
Ja griežot maizi, piegriežas otrs rieciens — bus drīz otrs

ēdājs. — J A. Jansons Piņķu pag.

Ja maizi griežot, nazis izlec sānis, tad pienāks kāds lieks

ēdējs precētiem laudim bērns. — K. Jansons Plāņos.
Kad maizi griežot, nazis izskrien no klaipa, tad tas, kam

maizi griež, nav pelnījis. — J. Treimanis Bērzē.

Kas maizes nav nopelnījis, tam nogriežas mazs maizes rie-

cenis. — K. Jansons Plāņos.
Ja griež kādam maizi un nogriežas plana šķēlīte, tad maize

neesot nopelnīta. — H. Lindberga Veselauskā.

Ja otram maizi griežot, nazis ieiet dziļāki, tad edejs to

maizi ir labi nopelnījis — P. Zeltiņa Rīga.
Ja maizi griežot, kukulis vidu izluzt augstāks, tad gaidāms

kāds izsalcis viesis. — Maķevics Nogalē.
Kad maizes rieceni, no klaipa griežot, nogriež šķībi, tad

priekš tam ir melojis. — Alksnis-Zundulis Naudītē.

Maizes rieciens nogriežas šķībi, ja griezējs priekš griešanas

melojis. — J. A. Jansons Olainē.

Pirmo maizes šķēli no kukuļu sauc par speķa riku.

X. Jansons Maz-Salacā.

Ja aizgrieztu maizi pie donas atstāj, tad badu aizgriež.

K. Jansons Plāņos.
Pie maizes kukuļa neatstāj aizgrieztu šķēli, lai bada ne-

aizgriež. — K. Jansons Maz-Salaeä.

Pie maizes kukuļa neatstāj aizgrieztu šķēli, lai zirgam kakla

nesaberž. — K. Jansons Maz-Salacā.

Ja aizgrieztu maizi pie donas atstāj, tad zirgam sakas kaklu

bērž. — X. Jansens Plāņos.
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Aaizgrieztu maizes rieceni nedrīkst atstāt pie kukuļa, tad

būs laulātam pārim jāšķiras — .1. Indāns Gārsenē.

Ja maizi pa kumosiem griežot, tad zodi atri maitājoties. —

T. Puķīte Kandavā.

Maize jānogriež no kukuļa ar kalnu, lai tīruma rudzi neiz-

pūst. — K. Jansons plānos.

Maizes cienīšana.

Citi bīstas maizi uz mutes nolikt, lai krustu sāpes neme-

tas. — K. Šilings 1832 g. Tirzā.

Ja maizes kukuli augšpēdu liek, tad apgāna Oievadavanu. -

F. Heidene Talsos.

Kad maizi noliek ar apakšgarozu uz augšu, tad tai brīdī

velns danco — X Jansons plānos.
Maizes kukuli nedrīkst likt uz galda ar apakšpusi uz augšu,

jo tad aicina velnu viesos. — T. Ozintarkalus Talsos.

Maizes klaipu nedrīkst nolikt ar plakano pusi uz augšu. -

L. Kleinberga Svētē.

Kas maizes donu augšupedu atstāj, tas nevar parādus no-

maksāt — K. Jansons Trikātā.
Kad maizi nenoliek godīgi, bet nomet, tad zemniekiem ir

bads gaidāms. — N Rudzīte Nogalē.
Kas atrociņis maizi kādam dod, tas to dod ienaidniekam. -

K. Jansons plānos.

Maizi nedrīkst par slieksni sniegt. — R. Straudovskis Liel-

Platonē.

Kad dod kādam maizi, tad vajaga no ta gabala vienu kumasu

apēst, jo tad neaizdod raugu. — K. Corbiks Jaun-Svir;aukā.

Ja maize izkrīt no rokam, tad drīz dabūs baidīties. —

Alksnis-Zundulis Naudītē. J. A. Junsons Olaine.

Ja griežot maize nokrīt zemē, tad dabūs sabīties. — V. Sau-

līte Rīgas apr, Ādažu pag

Ja maizes kukulis nesot nokrīt zemē, tad tads nesējs pa-

zaudē pusdienu. V. Uolemane Vandzene.

Ja maizi nosviež zeme, tad drīz pietrūks. — M. Šķipsna
Gulbene.

Ja maize no rokam izkrīt, kādam ir žel. — V. Runika

Skujenē.

Ja maize nokrīt, tad nak nabags. — L. Zvaigzne Gaujiena.

Ja ēdot nokrīt zeme maize, tad steidzas viesis. — K. Kalniņa
Valmieras apr, Katvarē.

Ja ēdot nokrīt maize zeme, tad naks kads viesis. — P. Zel-

tina Ikšķilē.

; Ja maize nokrīt zemē — ciemiņi bus. — Petersens

Ērģeme.
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Ks. evlväks sāstas vi golda est, zum maize rūkā UN nu rūku

jam maize izkreit, itys pīzīmej, ka jis nanūpelnēja sev wo

gobala maizis — V. Podis Rēzeknē.

Maizes garoziņas nedrīkst sviest zeme, tad sviedējam bads

pienāks — P. Zeltiņa Ikšķilē.
Kad ēdot nekrīt maizīte, tad tā jāpaceļ jānobučo, lai

Dieviņš nedusmojas. — .1. Apsalons Sērpilē. P. Š. Rīgā. A. L.

Puškaitis Džūkstē

Kad ēdot maizes kumoss nokrīt zeme tad tas jāuzceļ un

jānobučo, lai Dieviņš nerājas — Alsknis-Zundulis Naudītē.

Kad maizīte nokrīt, to paceltu vajagot nobučot, jo tas esot

bijis nepelnīts kumoss. — A, Strode Rudzatos.

Kad maize nekrīt zeme, tad tu jāpaceļ un jāpabučo.
Jaunsudrabins Neretā.

Ja maizīte zeme nokrīt, tad jānoskūpsta. — H. Šiliņa
Dobelē.

Kad maizes drusciņa bērnam zemē nokrīt, tam tā trīs dieni

jāmeklē Ja pēc tam to nedabū, tad jānoskaita tēvareiza. -

K. Jansons Plāņos

Ja angrauztu maizes gabalu nosviež zemē, tad zobi sāp. —

H. Augstkalne Rīgu

Ja druskas no galda zemē slauka, tad Dieviņš apskaistas un

nedod vairs maizes — P Laime Tirzas pag.

Par maizi vienādi paldies jāsaka, bet par galu ne, gaļa
vienādi aug — K Jansons Plāņos.

Ceptas maizes nevajagot dedzināt jeb kaltēt, tas esot liels

grēks. Otrā gada Dievs sadusmojoties un nedodot nekā ko

ēst — A. Skuja Mālupē.
Maizi ar papīri neapsedz, lai bads nenāk. — K. Jansons

Plāņos.

Maizes ēšana.

Jaunu rudzu maizi pirmo reizi ēdot, pārvelk par kukuli

krustu un saka: Dievs, dod sātu, gausu un atvem ēdējus!" —

K. .lansons Plāņos

Jaunu rudzu maizi pirmo reizi ēdot, pirms to mutē bāž,

jāsaka: Svētī, Kungs un gausini!" Kad tā darot, tad nekad

netrūkstot maizes. X Skujiņš Smiltenē
Kad pirmo reiz ēd jaunu rudzu maizi, tad jāsaka: „Dievs,

dod sātu, gausu!" — P. Š Rauna

Ldod jaunu maizi iepriekš jāsaka: „Gausin, Dieviņ, kupin,
briedin šīgada augumu!" tad ar jauno maizi ilgi pietikšot. —

K. Corbiks Bērzmuižas pag.

Jaunu rudzu maizi pirmo reiz ēdot, vispirms trīs reiz jāno-

spļaujas, tad jāsaka: „Svēti un gausini!" — L. Kleinberga
Svēte.



104

Kad rudenī pirmo reizi izcep jaunrudzu maizi, pirmā šķēle

jādod sunim, tad maizes nekad netrūks. — A. Škere Kurmenes

pag Skaistkalnē.

Maizes kukuli jusuk est arvien rīta, tad dus maize sātīga,

bet ja vakarā, tad nē. — J. Rupjais Asūne.

Kad izcaptu maizi valk nu cepļa un godās divi kukuli sūca-

pus! (salvpuši) kūpā, tad izplēst un ēst maizi nu vīna un ātra

kukuļu, un tuom vītom, kur tī bija sacupusi; tad meitu mīļus

puisi. — T. Lecu Preiļos.
Xotru reizi, kad maizi eap, paēst pvrmajai (cikom vēl nikas

nav ēdis), tod meita dreiži īs pi veira. — T. Beča Preiļos.

Ja puisis ēd maizes pielipjus. tad tam meitas pielīp. —

X. Jansons Plāņos.

Ja meitas ēdot maizes pielipas. tad puisi pielīpot.
Fi. Lindberga Veselauskā.

Ja meita ēdot maizes pielīpni, tad tai būšot pie pušiem pie-

krišana — E. Gaile Aumeisteros.
Ja meitenes ēd maizes kukuļa galus, tad viņām izaug stāvi

pupi — X. Jansons Plāņos.
Vajaga ēst maizes äoninu, tad augs lieli pupi. — V. Priedīte

Mālpili

Meitenēm jādod maizes klaipa galus ēst, lai aug dižas

krūtis — A. Kabuce, Bulduros.

Kas maizes āongalīšus ēd, tarn aug lieli „testieuli".
X. Jansons Plāņos.

Kad maizes äoninu ēd, tad dabū stārastu par vīru.

V. Eglīte Eiel-Straupes pag.

Ja grib stārasta sieva būt, jāēd maizes doniņas. — X. Kal-

niņa Valmieras apr. XatvaraB pag.

Kad maizes äoninu ēd, tad apprecēs stārasta dēlu. —

E. Skarnele Kalncempju pag. Valkas apr.

Ja ēd maizes pirmo äoninu, dabū stārasta dēlu par vīru. —

A. Miglava Rīgā.
Apēdušam maizes doniņu būs stārastas meita par sievu. —

X. Rika Gaujienā.
Kam izgadās est maizes kukuļa galinu, tas apprecēs stā-

rasta meitu, vai stārasta dēlu. — V. Slaidiņa Drustos.

Kam nejauši gadās maizes kukuļa pirmo galiņu ēst, tas tiks

par saimnieku vai saimnieci. — V. Saulīte Mālpils pag.

Rīgas apr.

Meitām vajaga ēst maizes doniņus, tad dabūs saimnieka

dēlus. — V. Rimpele Saldū.

Meitām vajaga ēst maizes kukuļa pirmo äoninu, tad dabūs

saimnieka dēlu Ja pēdējo galinu ēd, tad būs pirtnieka dēls, —

V. Runika Skujenē. R. Svekre Valkas apr.

Ja cd maizes beidzamo donu, dabū pirtnieka dēlu par

vīru. — A. Miglava Rīgā.
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Ja apēd deviņdesmit deviņus ķnipšeļus (äonas galiņus), tad

vajag precēties, jo tad būs laimīga laulība; ja iznāk pāri par

deviņdesmit deviņiem, tad jāsāk no gala. — J. Tupesis Nīcā.

Ja grib dabūt saimnieka dēlu, tad jāapēd deviņdesmit

deviņi maizes galiņi. — L. Strute Šķibē.
Ja meita apēd deviņdesmit deviņus maizes galiņus, tad

dabūs saimnieka dēlu par vīru. — Lugzaine Sabilē. V. Holc-

mans Vandzenē.

Ja apēd deviņdesmit deviņas äoniyas, tad dabūs saimnieka

dēlu. — A. Tiärike Pabāžu jūrmala.

Vajag apēst deviņdesmit deviņas maizes äoniyas. tad

dabūs saimnieka dēlu jeb meitu. — E. Kampare Skrundas pag.

M. Hermekile Valkā.

Lai dabūtu vīru saimnieka delu, tad jaaped deviņdesmit
deviņi maizes galini. — M. Auziņa Rīgu.

Puisim, kas veļus saimnieka meitu dabūt par sievu, jāapēd

deviņdesmit deviņi maizes kukuļa galiņi. — T. Dzintarkalns

Talsos.

Ja kalpa meita apēd deviņdesmit deviņas piešāvās (maizes

pielipjus), tad vīna dabū saimniekäelu par vīru. Otrādi: kalpu
dēls tādā paša gadījumā dabū par sievu saimnieka meitu. —

N. Tamažs Dunikā.

Ja meita ēd āongulīšus, tad tai pinnais puika dzem, ja

viäroei. tad meitene. — X. Jansons Plāņos.
Kura meita ēd maizes äoninu, tā būs saimniece, jeb arī

pinnais bērns būs dēls. — A. Skuja Vestienā.

Kas apēd maizes kukuļu galiņu, tam būs dēliņš. — 0. Dur-

biņš Biržos.

Ļaudis runā: „Man (maizes) galiņš, būs dēliņš!" —

A. Skrūze Saikavā.

Kas maizi ēdot, daudz drusku pieberž, tas pātarus aiz-

mirst. — K. Jansens Plāņos.
Kad ēdot maizes drupata no mutes izkrīt ara, tad maize

tiek atrauta. — J. Freimanis Bērzē.

Ja ēdot atliek maizes kumoss, tad pie nabaga jāguļ. —

R. Bērziņš Džūkstē.

Kas tumsā maizi ēd, to vilk kož. — K. Junsons plānos.
Kad maizi vakarā neēdot, tad nākot naktī nabags sapnī.

R. Bērziņš Džūkstē.

Dz pļavu nedrīkst dot veselu maizes kukuli, bet tam jāno-

griež gals. — X. Jansons Plāņos.
Par dzeguzes kumāsu un nabaga kumāsu sauc maizes gubu-

liņu, kas ēdot pāri paliek. — X. Jansons Plānos.

Ja pēdējo maizes kumosu, kas ēdot pāri paliek, otram

atdod, tad otram savu spēku atdod. — X. Jansons Plāņos.
Übagam nevajag dot maizes knipšeli (äonas galiņu). —

J. Tupesis Nīcā.
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Kas žurku jeb pelu apgrauztu maizi cd, tam zobi nesāp. -

P. Š. Raunā. X. Jansens Plānos.
Kas ēd sapelējušu maizi, tam nekad zobi nesāpēs. —

Alksnis-Zundulis Naudītē.

Jaunu rudzu maizi nedrīkst sunim pirmām dot, tad nebūs

svētības. — J. A. Jansons Valkas apr. Veclaicenes nag.

Ja maizi liek pie makšķeres par emu, tad viņa prieks
ūdenī mešanas trīs reiz jāapspļauda. — K. Jansons Plāņos.

Ja bērni grib labāk ēst virsas garauzu nekā apakšas ga-

rauzu, tad viņiem saka, ka maizei uz virsas garauzas kaķis
ar pliku pakalu seāīt. —P. Š. Raunā. K. Jansons Plāņos.

Kad otra ieēstu jeb iekostu maizi ēd, tad ar to jākaujas. —

J. Freimans Bērzē.

Ja otra iekostu maizes riecienu apēd, tad tie plēsīsies.
K. Strautiņš Mēdzūlā.

Maize sapnī.

Sapnī mīca maizi uz miroņa mazgāšanu. —
Āronu Matīss

Bērzaunē. V. Spandegs Pociemā

Kad sapnī redz mīklu abrā, tad kāds mirst. — X. Lielozols

Nīcā.

Ja sapnī rupju maizi glauž cepot, tad mazgās miroņu. —

X. Jansens Plānos.

Ja sapnī cep vai glauž maizi, tad dus jāglauž mirons. —

K. Jansons Plāņos.
Rudzu maizi sapnī cept nozīmē labas valodas dzirdēt. —

A. Jaunzeme Lizumā.

Ja pa sapņiem cep baltmaizi, būs aprunāšana. — L. Ozole

Rīgā.

Ja sapnī kādam maizi izdod, tad tai mājā kaäs mirs. —

K. Jansons Plānos.

Ja sapnī ēd rupju maizi, tad būs kāds darbs priekšā. —

L. ozole Rīgā.

Ja sapnī redz labi izceptu rupju maizi, tad labu darbu dabūs.

Ja redz sliktu rupju maizi izcepta, tad sliktu darbu dabūs. —

M. Zaube Rīgā.
Kad sapnī ēd rupju maizi, tad būs grūti darbi priekša; bet

ja ēd baltu maizi, tad aprunās. — P. Zeltiņa Ikšķilē.

Ja sapnī cd rudzu maizi, tad maja bus saticība. — J. Jur-
jāns Jaun-Gulbenē.

Kad sapnī dabu maizes gabaliņu, tad iet labi: dabu lubu

govi vai zirgu. — Āronu Matīss Bērzaunē.

Ja sapnī no miroņa saņem rupju maizi, tad pie zirgiem
būs kāds labums. — X. Jansons Plāņos.

Balta maize un saldumi sapnī nozīme bēdas. — P. Š. Rīga.
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Ja sapnī ēd baltu maizi, tad dabūs pļāpas dzirdēt. — J. Jur-
jans Jaun-Gulbene. A. Jaunzeme Lizumā.

Ja sapnī ēd baltu maizi, tad dzird par sevi neslavu.
X. Jansons Plāņos.

Kad sapnī redz baltu maizi, tad būs liela aprunāšana. —

P. Zeltiņa Ikšķilē. M. Zaube Rīga.

Kad sapnī maizi ēd, tad būs klepus. — Aronu Matīss Bēr-

zaunē.

Kad sapnī ēd baltmaizi, tad ir kāda slimība. - X. Lielozols

Nīca.



Senās precību un kāzu ierašas Palsmanē.

Andrs Ziemelis.

Palsmanes pagasts (Valkas apriņķī) ir viens no tiem ne-

daudziem pagastiem Ziemellutvijā. kur senās precību un kāzu

ierašas uzglabājušās loti dzīvi. Precību un kāzu ierašas sa-

dalās sekošās nodalās: 1) noskatīšana, 2) precinieku (precību)

dzeršana, 3) pātaros braukšana, 4) pūru vešana, 5) izdevās

(arī izdotnes), 6) kāzu dzeršana un 7) atkāžu (utkāzu) dzeršana.

Noskatīšana.

Rudenī, kad visi lauku darbi jau bija padarīti: labība no-

pļautu, rudens cilās (rudens aršana) uzartas, tad tik vecos lai-

kos dzēra kāzas, Ja puisis bija nodomājis kāzas dzert, tad

viņš savu nodomu neslēpa un jau darba laikā dziedāja:

„Aiz kalnīna linus seju

Apskaustītu kumeliņu.

Ziedēj' mana linu druva

Zilajiem ziediņiem.

Nāks rudenis, atvedīšu,
Ar kurpēmi plēsājīnu.
Salda salda brūklenīte,
Vēl saldāka zemenīte.

Mīla mīla man' musinu.

Ve mīļāku tautu meita."

Vai arī:

„Aiz kalniņa linus seju
Ar apkaltu kumeliņu.

Gan rudeni atvedīšu

Ar kurpemi plesajīnu.' 1
Vai atkal:

„Cīrulīti mazputniņi,
Tu zināji, es zināju.

Tu zināji, es zināju,
Kur aug mana līgaviņa:
Aiz leišiem, aiz prūšiem.
Tai maza setīna.
Tur aug mana līgaviņa,
Ks. puķīte darzīna.

Cīrulīti mazputniņi,

Aiznes manus mīļus vārdus,
Aiznes manus mīļus vārdus.

Savos spārnu galiņos.
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Ja sparnīn! tev piekusa,
Laidies jūras līcītē.
Laidies jūras līcītē,
Nogulesi dienvidum"

Kad nu puiša tuvinieki dzirdēja viņu tu dziedam, tad jau

saprata, ka viņš nodomājis vest mājā līgaviņu un māsa tad

dziedāja:
„Lūkā, brāli, līgaviņu.

Lūkā labu dziedātāju.
Kura laba dziedātāja,
Tā tikusi darbiņos."

Vai ari:

„Kalmna stāvēdama

Tautiņas iukujos.
Tautiņās iukujos,
Ko darīja bālēlīc.

Es redzēju suu' bālīnu

Svešu laužu setīnu.

Svešu laužu setīna.

Zeltenīšu pulciņā."

Nu brālis ar vis neapsmādēja masas padomus un atbildēja:

„Labak dzeru miežu alu,
Neka rudzu brandavīnu.

Labak ņemu kalponīti.
Nekā skaistu mātes meitu."

Vai arī:

„Gan pazinu to meitiņu.

Kas bi barga mātes meita:

Sārti vaigi, mellas acis,

Škiltin šķīla valodīnu."

Bet ja puisis sev vēl nebija izraudzījies līgaviņas, tad viņš

aicināja vedēja tēvu sev līdz un abi gāja uz to vietu, kur nu

bija daudz meitu, vai arī uz turieni, kur puisis jau slepenība bija

izraudzījies sev līgaviņu. Vedēja tēvs bija vecāks precējies
vīrs un vīns bija puišam rada. Abi aizgāja uz zināmo maju,

gāja iekša, padeva labvakaru un sāka visudi jokoties un lika

noprast, kādēļ vīni atnākuši. Uzkavējušies vel kūdu brīdi, abi

atkal posās uz māju un teica: „Ar labvakaru!" Ja nu tā

meita, kas puisam bija pa prātam, ka arī viņas vecāki teica:

„Uz redzēšanos!", tad tā bija zīme, ka atnācēju īstais nolūks

ir saprasts un ka puisis var braukt preciniekus dzert. Bet ja

nu teica tikai: „Ar Dievu!", tad tā bija zīme, ka meitai nav

precinieks pa prātam un viņš nevar braukt preciniekus dzert.

Bet ja puišam jau līgaviņa bija ziņa un viņi slepenība bija
norunājuši kazas dzert, tad tāda noskatīšana nemaz nenotika.
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Precinieku dzeršana.

Preciniekus dzert brauca puisis (brūtgāns), vedēja tēvs un

vedēja māte. Vedēja māte biju brūtgāna māte. Viņa ņēma
līdz kulītē baltmaizi vai arī griķu karašu un vedēja tēvs šņabi.
Kad brauca preciniekus dzert, tad iztaisīja precinieku buri.

Precinieku būris bija tāds: pajūgam apsprauda bērzu meijas

vai egļu skujas un vīnu galus sasēju kopā un tad jau arī iznāca

tāds kā būris Nu vēl to būri no ārpuses izpušķoja ar zušu-
miem un vītnēm, kā arī ar krāsainu papīru pušķiem un lentām.

Precinieku būrī iekāpa vedēju tēvs un turēja grožus, tad brūt-

gāns un vedēja māte. Uz brūtes māju braucot dziedāja:

„Liepas vie tai vieta,
Kur es ciršu vezumīnu.

Masas vie tai ciema.
Kur es ņemšu līgaviņu."

Vai arī:

~
pulku vie pulcējas
Mani balti bāleliņi.

Bus tu vietu kur tie ies,

Darīs lielas žēlabīnas."

Vai atkal

„Cau(r) abelu birzi jāju.
Uz kumeļa ziedi bira.

Cau(r) tautāmi cauri jāju
Tautām bira asariņas."

Vai arī:

„Es nesētu kriķu druvas

Jā tā skaisti neziedētu.

Bs neņemtu līgu vīnus,

Jā tā mīļi nedzīvātu."

Vai atkal

~Ziņgetaju sievu ņemu.

Dancotāju kumeliņu.

Ziņģes mana līgaviņa.

Dancos manis kumelīc.

Man pušumi liela luste.

Ka man pāris spēlmanīš'.
Vai ari:

„Teci teci. kumeliņi.
Tevis gaida, mums gaida:
Tevis gaida auzu sile,

Manis jauna līgaviņa.
Kumelīnis aiztecēja,

Aiz kamīna tautiņās.

Pretī naea tautu meita,
Zīžautīnu rakstīdama.
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Tai pasniedzu sav' rociņu.
Savu ze'ta gredzentiņu.

Nu vi mana līgaviņa.

Mauas mājas kopejīņa."
Vai arī:

„Sidrabina loku liecu.
Zelta kalu kamaniņu.

Lai brauc mana līgaviņa,
Kā saulīte spīdēdama."

Vai atkal

..piešiem dūru kumeliņu.
Lai tas manim daili tek.

Lai tas manim daiļi tek,

Pret to meitu māmuliņu."
Vai arī:

„Xumeli'. greizgalvīt'.

Negriez galvas šai ciema.

Šai ciemā laiskas meitas.

Pa lodzīnu meslus meta."

Kad nu līgaviņa dzirde'a, ka precinieki brauc, tad viņa
steidzās skatīties un dziedāja:

..Tilti rīb tai tas braue,
Es g leju launacizīnu.

Ej. marši istaba.

Sak', rozites ravējot."

Nu arī citi mājas cilvēki dzirdēja, ka precinieki brauc, un

viņi dziedāja:

„Sidrabina gailis dzieda

paltäbola kalniņa.

Balta linu eielavīna

Tek gailīša lūkāties."

Līgaviņa steidzas paslēpties un dziedāja:

~Do\ māmīna, kam dodama,

Nedo' manis vecpuišam.
Veca puiša dvēselīte

Padebešos karājas.
Neņem Dievs, neņem velis.

Neņem zemes kukainīši.

Sitait. velli, vara bungas,
Lai krīt elles dibinā.
Lai tur ruca, lai tur kauca.

Mūžam meitas neredzēs."

Vai arī:

„Aug liepiņa kalniņa.
Zelta lapas galotnē.
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Bs izaugu pie māmiņas.

Galvā zelta vaiņadzīc.
Es to savu vainadziņu
Cieši liku galviņā:
Lai vejīc pūri putu

Visas laužu valodīnas.

Spīdi vizi lielu tālu.
Manu zelta vainadziņ',
Lai atjāja tālas tautas,
Pā(r) robežu tēva dēli."

Vai atkal:

..Kalniņā stāvēdama

Lejā laižu gredzentiņu.
Kas saņēma gredzentiņu.
Tas būs manc arājīc."

Vai arī:

„Brist purā, vai nebrist,

Baltas zeķes kājiņās?
let tautās, vai neiet.

Tautās barga dzīvāšana."

Vai atkal:

„Rozēm kaisu istabiņu

Tautu dēlu gaidīdama.
Ka atnāca dieverīc.

Slauķu rozes pagulte.
Slauķu rozes pagu'te.
Pat' pa logu dārziņā.

Dārzīnāje kluusījosi.
Ko runāja dieveric.

Tēvs, solīju, māte liedza.
Dievers lūdzu raudādams.

Dievers lūdzu raudādams!

Sīku naudu skaitīdams.

Bol' par kaķi savu naudu.

Ne par manu augumiņu!
Es neesmu putna bērns,
No zariņa paņemams.

Esmu daiļa tēva meita.

Dārgais mātes lolojums."
Vai arī

„Līgodama upe nesa

Zulu ziedu vuiyadzinu.
Dziedādamas tautas veda

Vainadziņa nēsātāju.

Upes malu ganīdama

Upē mesu vainadziņu.
Lai vizina upes vilni.
Ne nelietis tautu dēls."
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Rakslu krājums, 19. 8

Vai atkal:

Garas zeķes vie adīju,
Palsmaniešus gaidīdama.
Velis atgrūda mereuieti,

Iksu zeķu valkātāju."

Kad līgaviņa steidzas paslēpties, tad majnieki dziedāja:

„Kam ta bus, kam nebūs,
Vēlīgā mātes meita?

Viegli dūris virināja,

Mīļi sauca māmuliņu."

Pa tam precinieki bija klāt un nāca istabā iekšā. Viņus sa-

ņēma laipu! un sēdināja aiz galda Precinieki tūliņ stājās pie

lietas un jautāja līgaviņas vecākiem, vai šie neesot redzējuši
caunu šai mājā ieskrienot Šie (precinieki) visu laiku esot āzi-

nuši caunai pēdas un nu tās pie šīs mājas esot pazudušas. Māj-
nieki apgalvoja, ka viņi caunas neesot manījuši. Bet precinieki
palika pie sava un mājnieki tad teica, lai meklējot vien paši

caunu roka. Tad nu viena vecākā mājas sieviete veda preci-

niekiem visas mājas sievietes priekšā. No sākuma veda vecā-

kās un pa div vien uzreiz, tad atkal veda bērnus un citi dzie-

dāja :

„Prece mani. prece mani,

Es bagāta mātes meita:

Viena zeķe purina,

Otra aitai mugurā.

Precē mani, precē mani,
Es strādga mātes meita:

Citas meitas vāru loka.
Es pa gultu vārtījos!"

Kad nu visas mājas sievietes bija izvestas un brūtgāns ne-

vienas neizrauāzījās. tad pašu beidzamo veda brūti vienu pašu.
Nu brūtgāns teica, ka tā esot īstā. Vedēja māte tūliņ viņu

apzīmēja, tas ir: uzklāja uz pleciem snātni.

Bijusi arī vēl tāda ieraša.

Visas mājas sievietes sagājušas vienā kurnn'ņā, brūti ieņē-

mušas vidū un tad visām pār galvām pārsegts palags. Nu

brūtgānam bijusi jāizņem, neredzot seju, no kurmina īstā. Šī
ieraša esot stipri vecāka par ieoriekšējo un tikusi maz ievērota.

Viņu atcerējās divas teicējas: 75 gadi vecā Anna Baltā un tik-

pat vecā Anna Bitniece. kurai šo ierašu stāstījusi viņas māte,
kas mirusi priekš 3 gadiem būdama 101. dzīvības gadā.

Vel bijusi arī sekoša ieraša.

Kad precinieki sabraukuši, tad līgaviņa paslēpusies. Pre-

cinieki jautājuši, vai neesot kāda aitiņa vai govs pārdodama»
un līgaviņas tēvs teicis pretim, ka esot gan. Nu sākuši kau-
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leties un līgaviņas tēvs uzprasījis labi augstu cenu. Vedēja tēvs

un brūtgāns solījuši uzprasīto cenu un "tad nu viena mājas sie-

viete gājusi pēc līgaviņas un vedusi viņu prieciniekiem priekšā.

Saprotams, neviens jau līgaviņas tēvam prasīto cenu nemak-

sājis.

Kad nu vedēja māte bija līgaviņu apzīmējusi, tad līgaviņa
deva roku brūtgānam, vedēja tēvam un vedēja mātei. Nu

mäinieki dziedāja:

..Devu roku tautiešam.

Labo devu, ne kreiso.

Kreisās rokas devumīnu,

Vis par pillā neturēja."
Vai arī:

„Tautiešam roku devu,

Labo devu, ne kreiso.

Labo devu, ne kreiso.

Lai bi laba dzīvašana.

Kad es gāju tautiņās,

Dziesmas tinu kamolā.

Ka būs laba dzīvašana.

pa vienai risināšu.

Ka bus slikta dzīvašana.
Lai satrüde kamolā."

...ja vardu" teica līgaviņa. Tad nu savu piekrišanu deva

arī brūtes vecāki. Pēc tam visi sēdas pie galda, ēda, dzēra

un jokojās. Vedēja māte lika līdzpaņemto maizi uz galda, ve-

deja tēvs šņabi un līgaviņas māte citu ēdamo. Kad bija vēl

kādu laiku uzkavējušies, tad precinieki posās uz māju. Nu li-

gaviņa viņus apveltīja. Vedēja tēvs dabūja josta iesietu

kreklu, kuru viņam līgaviņa pārkāra pār plecu. Vedēja māte

dabūja jostu, kura bija iesiets cimdu pūrs. Maizes kulītē līga-

viņa ar ielika jostu un cimdu pāru un atdeva kulīti vedēja
mātei. Arī zirga lokā iesēja jostu, kur bija -iekārts cimdu pars.

Kad precinieki bija nodzerti, tad līgaviņa gatavojas uz

kāzām. Domādama par ieiešanu precēto sievu kārtā, līga-
viņa atcerējās savu jaunību un dziedāja:

„Nevienc manis neraudāja,
Ka es gāju tautiņas.

Upes līči vie raudāja,
Kur ganīju dziedādama."

Vai arī :

..Vizi manu vainadziņu

Šo rudeni galviņa.
Vizēs citu rudenīti

Tautu dēlu klētiņa."
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Ja līgaviņa vēlējās no saviem vecākiem krietnāku pūru, tad

dziedāja:
„Do', māmī, to gosniņu.

Kas vairāk piena äo'.
Es redzēju vīra mati,

Stopim pienu mērījām."

Ja līgaviņu saka pelt, tad viņa dziedāja:

„Nelietala mani pela,

Nelietala nicināja.

lzsmiekaļa mani pela.

lzsmiekaļa nicināja.
Vai ari:

„Runajait, jus ļautiņi,

Cik vie labu gribēdami.
Ka ve laba nezinait,

Man pašai vaicājait."

Vai atkaļ

,>Aiz ko manis vamaeie

Greizi stāv guļ viņa?

Aiz ko greizi nestāvēs,
Pillc di ļaužu vaļoāīnu?"

Vai ari:

„Ai, vaiyaka vijejīna,

Vij man retu vainacīnu,
Ka varēju cauri tikt,
Cau(r) tām ļaužu valodām."

Arī brūtgāns velējas jo drīzāki brūti pie sevis redzēt un

dziedāja :

„Kau man butu balož' spārni,
Līdz vanagu lidinātu.

Es būt' savu mīļāko,
Ik vakarus apļūkāš."

Ja kādam puišam jau agrāki bija iecerēta meita un adi sle-

penībā bija . norunājuši precēties, bet precēšanās kaut kādu

iemeslu dēļ izjuka, vai nu brūtgāna vecāki neatļāva precē-

ties, vai ari brūtgāns bija izraudzījies citu līgaviņu, tad tautu

meita nožēloja savu likteni un dziedāja:

„Ne tur krita kļava lapa,

Kur augusi vērītē.

Ne tur tika müsmäsina,
Kur augdama domājusi."

Vai arī:

„Krīt' zeme skanēdams

Manc vizuļu vaiņadzīc,
Ka netiku tai vietā.
Kur augdama domājusi.'

8*



116

Vai atkal

„Tivu livu mauc pūne,
Man sakaltis vainaeīe.
Tā lai kalta tas puisīe,

Kas man's jaunas neprecē."

Vai arī:

„No Bērtul.a bitīt' maza

Paliek zieda galīnā.
No Nīkuļa tautu meita,
Paliek laužu valodā."

Vai atkal

Slauķu savu pagalmīnu
Līdz pašam Miķēļam.
Kad atnāca Miķeļdiena,
Sviežu slotu sētmale.
Lai sapuva tautu dēls,
Kā slotīua sētmale.

Vai arī-

„Slauku savu pagalmīnu

Miķeļdienas gaidīdama.
Lai sapuva tautu dēls.
Kā slotiņa sētmale."

Vai atkal

„Kam mazgāju baltu muti,

Nav mutītes devējīna.
Kam klāj' baltu paladzīnu.

Ka nav otra gulētāļa."
Vai arī:

„Sirmi zirgi balti kļuva,
Brūgānc nāca vecumā.

Šī devītā vasarīna.

Līgaviņas meklējot."

Vai atkal

..Sarkanais abolīc.
Tārpi tavu vidu grauž.
Diženais tautu dēls,
Sunc tu būsi dzīvadams."

Vai arī

„Kas no gara rudz' auguma.

Ka nav lāga briedumīna?

Kas no daiļa teva dela.

Ka nav lāga tikumīna?"

Ja nu meita bija vainīga un viņas deļ izjuka precēšanas, tad

puisis atkal bēdājās par savu likteni:
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„Gul' pie vilka, tautu meita.

Jā pie manis negulēji,
Bēršu auzas kumeļam,
Gulēs' siles galina."

Ja lautu meitai atbrauca nevēlams precinieks un viņa to

atraidīja, tad it kā lepodamās dziedāja:

~Neveiklīts pūru brida

Manu balsi klausīties.

Tur tev brist, tur palikt.
Nanu balsi nedzirdēt."

Va arī:

„pasarg'. Dievs, mani jaunu
No trīsam nelaimēm:

No vilcina, no lācīša,
No dzērāja tēva dēla/

Vai atkal:

„Tautiec mani masu sauca

Kumeļa sēdēdams.

Dan mira baltu berzu,
Dau man tādu bāleliņu."

Vai arī:

,>
Vārna gaida silta laika,

Tautiets mani uzaugam.

Nosēž vārna sila priedi.
Tautiets savu kumeliņu.

Tautiets savu kumeliņu

Augstu setu lecināja,
Gribēdam s to meitiņu,
Kas patika prātīnam.

Tautiets mauim ziņu deva

Pa trīsiemi novadiem.

Es neiešu tautīnāsi,
Līdz es pašu neredzes',

Tautiets manim laipu meta,

Laipu laipas galina.
Vai tu meti, vai nemeti,

Es pie tevis gan neies.
Labāk tēva dubļus bridu,
Ne tautieša laipu gāju.

Teva dubli sidraboti.
Tautu laipa asarota."

Vai atkaļ:

„Kas kraukļam medu deva.

Kas kalpam mātes meitu?

rīd. krauklīti, pura sūnas,

Nem. kalpini, kalponi!'."
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Vu' arī:

~Tantiets mani gan gribēja,
Ks tautieša negribēju.
Tantiešam līka ķēve,
Vienu slieci kamaniņas."

Vai atkal

„Velt' velti tu, puisīti,
Uz manimi lūkājies.

Vai nac matus šķirstīdams,
Vai cepuri kulstīdams.

Kā es varu tava būt,
Ka prātam nepatīk?
Tā nevaida viena diena.
Viss mūžs kopu jādzīvā!
Taisni saku. nemeloju:
Tu jau manis nedabūsi!

Ne de(l) manis ceļu mēri,
Ne man dari valodīņas.

Citam tēva dēliņam

Roku devu, solījos.
Tam pasniegšu, tam atdošu.

Lavu zelta gredzentiņu."

tad nepalika klusu un dziedāja pretim:

„Dzied ar mani, tautu meita.

Bet puisis

Ja runāt nerunāji.
Vai ta mana runāšana.
Tevi līdzi aizvedīs."

Vai arī:

„Ar čigānu zirgu miju.

Muiža pērnu līgaviņu.
Čigānam kūtri zirgi,

Muiža laiskas līgaviņas."

Ja puisis vēl nebija preciniekos braucis, tad viņš savu iece-

rēto pieminēja dziesmiņa:

„AK tu, skuķi, bara bers,
Tavu skaistu dziedāšanu!
Man nenāca nakti miegs.
Uzlevim domājot."

Bet ja nu brūtgānam saka pelt brūti, tad viņš to aizstāvēja

un dziedāja:

„Lielu lauku auzu seju,

Nem atraikni līgaviņu.
Vai auzīna ne labība,
Vai atraikņe ne cilvēks?"
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Bet vecākie cilvēki, kas jau bija laulāto dzīves grūtumus

un raizes izbaudījusi, kā pamācīdami atbildēja brūtei, kā ari

brūtgānam :

„Drebi, drebi, apšu lapa,
Vējīc tevi drebinās.

Raudi, raudi, tautu meita,

Tautas tevi raudinās."

Vai arī:

~Aiju, maņu grūtu mūžu,
Kā es tevi ņodzīvāsu?

Sviedrim kreklu izvelēju.
Asarām izskaloju."

Bet nu līgaviņa atbildēja:

~Vsdait mani. kur vezdami,
Čau(r) silīuu nevedait.

Smiltis manas kājas grauza.

Skujas bira vainakā."

Ja līgaviņas braļam precinieks nebija pa prātam, tad viņš

to neslēpa un pateica dziesmiņā:

~Es redzēju sau mašīnu

Ar atraikni runājam.

Setu lecu. karti laužu,

Pušu šķīru valodīņu."

Ja līgaviņai purs vel bija patukšs, tad viņa it kā aizbildina-

damās dziedāja:

..Jajait, brāli, manu setu,

Jācu māte mani dos.

Vakar mate man pašuva,

Mais' audakla lindracīn's."

Turpretim ta tautu meita, kam purs bija pielocīts, it kā le-

podamās dziedāja:

„Varna brēca silta laika.

Tautas mani uzaugot:

Vārna birzi nosēdēja,
Tautas savus kumeliņus."

Vai arī:

„Maza maza es gulēju
öüpulisa dībiuā.

Diža tautu kumeliņi,
Gaida manis uzaugot."

Vai atkal :

..Linu, linu ne pakulu.
Man deviņi paladzīni.
Saimniek'deli, ne kalpini,
Man deviņi brugānīni."
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Vai arī:

„Game biju. ganos gāja.

Ganos pūru piedarīju.

Liepu lapu kreklu šuvu,

Klāvu lapu paladzīnu."

pātaros braukšana.

Trīs nedēļas priekš kazām, piektdien av pusdienas laiku jau-

nais pars brauca uz mācītāja muižu pātaros _No rīta brūtgāns

saģērbās goda drēbēs, paēda un noturēja pātarus. Tad sē-

das zirga. Brūtgānam līdz brauca vedēja tevs un viens brūt-

gana radinieks, ko sauca par līdzinieku Kad brūtgāns brauca

projām, tad no visiem mājas cilvēkiem atvadījās.
_

Vedēja tevs

turēja grožus. Nu visi trīs brauca uz brūtes rņaju.
Arī brūte jau bija saposušies un kad atbrauca, brūtgāns, tad

visi sēdās pie galda un paēda Pēc tam noturēja pātarus un

brüte atvadījās no mājas cilvēkiem. Brūte brauca sava pa-

jūgā. Viyai brauca līdz vedēja māte, kas bija brūtei rada un

kurai vajadzēja būt vecākai un izprecētai sievietei. Tad vel

viņai brauca līdz viens līdzinieks, kas turēja grožus. Brūtes

līdzinieks bija viņai rada. Kad brauca uz mācītāja muižu, tad

brūtgāns brauca pa priekšu un aiz vīna pajūga brūte.

75 gadi vecā Anna Bitniece atcerējās arī vel sekošu

ierašu.

Brütgans bijis atraiknis un precējies pa otram lāgam. Kad

viņš posies uz mācītāja muižu pātaros, tad saaicinājis visus

mājas cilvēkus. Visi kopīgi paēduši un tad atraiknis iegājis
otra istabas kakta, kas bijis aizklāts ar palagu, un pacēlis pa

laga stūri, sacījis dziesmai vārdus un pēc tam tūliņ nolaidis

palaga stūri un pats palicis istabas kaktā aiz palaga. Kad pa-

tari bijuši noturēti, tad atraiknis saģērbies un tik vel tad iznā-

cis no savi kakta.

Mācītājs jaunam pūram prasījis zīmi no lielkunga, ka vīnam

ir brīvu jauno pāru pierakstīt. Ja tāda zīme no lielkunga vi-

jusi, tad mācītājs vēl prasījis jaunam pūram baušļus un galvas

gabalus, Ja jaunais pūrs zinājis baušļus un galvas gabalus, tad

mācītājs jauno pāru pierakstījis. Nākamā svētdiena, baznīca

no kanceles mācītājs jauno pāru uzsauca pirmo reiz, otru svēt-

dienu otrreiz un trešo svētdienu trešo reiz. Kad jaunais pars

bija trīs reiz uzsaukts, tad vīnu salaulāja.

Pūra veša ii a.

Pēc brūtes pūra brauca piektdien, vakara krēslā. Brauca

parasti beidzamā piektdienā priekš kāzu dienas. Braucēji bija:

brūtgāns, vedēja tēvs un pūra vedēji, kas bija jauni puiši, brut-
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gana radinieki. Pūra vedamos zirgus izpušķoja ar meijām, za-

ļumiem un vītnēm.

Kad iebrauca brūtes māja, tad gāja tūliņ iekša. Brūtes mājā

pūra vedējus saņēma laipni. Nu brūtgāns prasīja, lai izdodot

brūtes pūru, bet brūtes tēvs pūra neizdeva un sacīja, lai izper-
Kot. Tad nu vedēja tēvs lika naudu galdā un brūtes tēvs lika

pretim. Pūrs tikai tad tika izdots, kad vedēja tēvs pārspēja
brūtes tev (Tas ir: varēja vairāk naudas uz galda uzlikt).
Vēlāk katrs savu naudu saņēma atpakaļ. Kad bija paēduši un

iedzēruši, (šņabis bija brūtgānam līdz), tad gāja uz klēti, kur

stāvēja brūtes pūrs. Pina vedēji gāja dziedādami:

>,No vaidziņa vie pazinu.

Kura brūte šoruden.

Ne runāja, ne dziedāja,
Domādama vie staigāja."

Pūra vedēji iegāja klētī un taisījās puru nest ara. Nu mā-

jas sievietes un brüte dziedāja:

.Mazgājies, tautu dels,
Tīr'avota ūdenī.
Tad tu vari slaucīties

Manā linu dvielīte."

Nu brūtes māte iesteidzās klētī un nelāva liest pūru ārā.

kamer brūtgāns uzlika uz pūra vāka sudraba rubli vai arī dal-

deri. To naudu saņēma brūtes māte un viņu sauca par nāra

naudu, ir kāzu dienā, kad meta naudu jaunam pāram brūtes

māte to naudu iemeta metamā traukā Tad nu brūtes māte

apsedza pūru ar deki, apsēja jostu apkārt un to jostu, ko ap

pūru seja, sauca par pūra jostu, jo vīna bija daudz garāka
(apiti. 5—6 metri), kā parastās jostas, ar kurām brūte apvel-
tīja pieciniekus un kāziniekus. Kamēr brūtgāns, vedēja tevs

un pūra vedēji klētī darbojās ap brūtes pūru. tikmēr mājas cil-

vēki bija pūra vedamos zirgus izjīīguši. rati bija piekrauti ar

dažādām nevajadzīgām lietām, un kad pūra vedēji nesa puru

urā, tad nevarēja vīna ratos iecelt un visiem nu bija lieli smie-

kli. Beidzot viss bija atkal sanests kārtībā un pura vedēji

brauca no pagalma ārā. Bet tālu viņi netika, jo par ceļu b"ja

nolikti baļķi, kārtis un savelti akmeņi Tās bija aizkārtnes.

Zirgi negribēja pāri iet. Brūtes mājuieki nu zobojas nar pura

vedējiem, ka vīni netiek projām, un nu visiem bija atkal lielu

lielie smiekli. Bet pūra vedēji sadūšojās un brauca aizkārtnēm

pāri. Citu reiz atkal aizkārtnes nojauca un tad tik vel pura

vedēji aizbrauca.

Priekš aizbraukšanas brūte apveltīja pura vedējus ar cim-

diem un zeķēm, tāpat arī vedēja tevu.
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Izdevās,

Izdevās dzēra brūtes mājā. Pēc brokastu laika brūtes

mājā sabrauca brūtes radi. kaimiņi un draugi, Papriekšu pa-

eda un iedzēra, tad noturēja pātarus un visi posās uz baznīcu.

par izdevām nav zināmas nekādas ierašas un dziesmas.

Kazu dzeršana.

Kazu dienas rītā, ap brokastu laiku, brūtgāna mājā sabrauca

viņa radi, draugi un kaimiņi. Papriekšu paēda un iedzēra un

tad visi posās uz baznīcu, priekšlaiku noturējusi pātarus, Pa-

priekšu brauca brūtgāns ar vedēja tēvu. pēc tam citi kāzņieki.

pie baznīcas sastapās kaznieki ar panāksniekiem (arī pa-

nāksniekiem, panāksnem un panākstēm) — brūtes radiem. Kad

baznīcēni iznāca no baznīcas, tad tik vēl laulāja.

Jaunais pars gāja baznīca sekošā kārtībā: Papriekšu gāja

brūtgāns ar vedēja tēvu, tad brūte ar vedēja mati, pēc tam

brūtgāna brāli un brūtes masas, aiz vīniem citi kaznieki un

panāksnieki. Brūtgāna brāli un brūtes māsas bija neprecēju-

sies puiši un meitas, brūtgāna un brūtes radi. Vīni visi nebija
brūtgāna un brūtes miesīgi brāli un masas, tik kāzu ierašās tā

tiku saukti, kad jaunais pars bija salaulāts, tad brūtgāns ar

brūti gāja kopā no baznīcas ārā, aiz vīniem gāja vedēja tēvs

un vedēja māte, tad brūtgāna brāļi un brūtes māsas, aiz vi-

ņām kaznieki un panāksnieki. Nogriežoties no altāra, jaunais

pārs nedrīkstēja izšķiries, viņiem bija jāiet roku roku. Ja jau-
nais pars, no altāra noejot, izšķīrās, tad vīni laimīgi nedzīvoja
un kopēja dzīve ķildojas. Tāpat bija jāievēro ari tas, vai mā-

cītājs laulājot gredzenu kārtīgi uzmauc pirkstā. Kuram lau-

lājamais gredzens palika puspirkstā, tam bija pirmām jāmirst.

Kad brūtgāns gāja pie laulās, tad vilka div pāri zeķu kājā, lai

visu mūžu labi un bagāti dzīvotu. Brūtes uzvalkā nedrīkstēja

būt nekādu asu spraužamo (p. p. adatu), lai brūtei turpmākā
dzīve nebūtu daudz sirdsestu. Tāpat brūtgāns nedrīkstēja
brūtei dāvināt līdzīgas asas lietas, lai brūtei kopējā dzīvē ne-

būtu daudz sirdsestu un vīna būtu laimīga. Kāzu dienā brūte

nedrīkstēja strādāt, lai viņai visu mūžu nebūtu grūti jāstrādā.
Ja kāzu dienā brūte aplēja savu uzvalku ar alu, šņabi vai taml.,
tad viņai mūžā bija daudz jāraud. To nu vecās māmiņas stingri

ievēroja un no tām sprieda, kāda nākotne būs jaunam pāram.
Kad iznāca no baznīcas, tad gāja pie saviem pajūgiem. Ve-

deja tēvs deva šņabi papriekšu jaunam pāram, tad citiem kāz-

niekiem un panāksniekiem. Nu kāznieki un panāksnieki vēlēja
jaunam pāram laimes. Tad vedēja māte deva maizi, atkal pa-

priekšu jaunam pāram un tad pārējiem. Nu visi posās uz kāzu

māju. parasti kāzas dzēra brūtgāna mājā, bet ja nu brūtgānam
nebija savas iedzīves un brūtei tāda bija, tad kāzas dzēra brū-

tes mājā.
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75 gadi vecā Anna Baltā atcerējās arī vel sekošu ierašu.

Kad vedēja tēvs devis jaunam pārum pie baznīcas šņabi — ka-

tram savu glāzīti, tad brūtgāns vis nedzēris, bet ieslaeījis šņabi
brūtei sejā, un to darījuši tādēļ, lai jaunais varš visa mūžu sa-

ticīgi dzīvotu. Šī ieraša esot vecāka var iepriekšējo.

No baznīcas uz kāzu māju brauca sekošā kārtībā. Brūtgāna
zirgā brauca jaunais pārs pa pašu priekšu un grožus turēja

brūtgāna līdzinieks. Jaunā pāra pajūgam lokā bija iekārts jostā
iesiets cimdu pārs. Aiz vīniem brauca brūtes zirgā vedēja tēvs

un vedēja māte un grožus turēja brūtes līdzinieks. Aiz viņiem
brauca citi kāznieki un panāksnieki. Uz kāzu māju braucot

brūte svieda uz krustceļiem un tiltiem prievītes, jostas, cimdus

un zeķes. Ja ceļā pagadījās nabadziņš vai ceļmalā ganīja lo-

pus ganiņš, tad tas arī dabūja, vai nu cimdus, vai zeķes. Ap-
mēram pusceļā kāzniekiem brauca pretim precinieku būrī brū-

tes māte un brūtes tēvs. Nu viņi pievienojās kāzniekiem. Bet

dažreiz brūtes māte un brūtes tēvs -vis nebrauca pretim, bet

gaidīja brūtes mājā. kamēr viņiem brauc pakal, no kāzu mājas.

Tad nu brūtes mātei un brūtes tēvam brauca pakaļ no kāzu

mājas viens kāzm'eks, parasti brūtgāna līdzinieks, un viņš iejū-
dza zirgu, ko brūtes mātei un brūtes tēvam pakal braukt, jau

mums labi pazīstamā precinieku būrī.

Kad nu vairs nebija no kāzu mājas tālu, tad jaunam pāram

jāja pretim vairāki kāznieki, kas bija saģērbušies dažu ne-

dažādās drēbēs un apjozušies ar skalu zobeniem. Viņi nu aiz-

krustoja ceļu jaunam pāram un nelaida vairs garām. Jātnieki
prasīja brūtgānam „parādīšanas". Brūtgāns parādīja jātnie-
kiem kaut kadu papīra gabalu. Jātnieki savēma papīru, apska-
tīja un tikmēr neatzina par pareizu, kamēr brūtgāns nesamak-

sāja sudraba rublī. To naudu sauca par aizdodamo naudu un

viņu kāzm'eki iemeta devu traukā (metamā traukā), otrā kāzu

dienā.

Kad nu brūtgāns bija aizmaksājis jātniekiem aizdodamo

naudu, tad jātnieki grieza zirgus apkārt un jāja dziedādami uz

kāzu māju, kāzniekiem pa priekšu. Jātnieki dziedāja:

~Man meitīna vezumā,,

Bs par kalnu švilpedams
Lai palika meitu māte

Ka pīrāgs čūlājot."

pie pagalma vārtiem jātnieki palika gaidot. Te nu bija
aizkārtnes priekšā. Kad jaunais pārs piebrauca, tad netika pa-

galmā iekšā. Nu brūte meta cimdus, vai jostu, vai arī zeķes,

un jātnieki tūliņ aizkārtnes noņēma. Bet nu tie kāzm'eki, kas

bija palikuši kāzu mājā, kāzu mielastu vīkšdami. uzslavēja sa -
vējos, jātniekus, un dziedāja:
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„Re', kur stalti kara viri,

Mani balti bāleliņi.

Ar zobiņu vārtus veru.

Stalti dīda kumeliņus.'
1.

Kad nu jaunais pars brauca pagalma iekša, tad jātnieki dzie-

dāja :

..Klusa visa istabiņa.
Vai kalpam kazas dzers?

Dzers maņām balinām,
Līksmos visa istabiņa

"

Kad jaunais pars iebrauca pagalma, tad brūtgāna miesīgais
brālis (ja tāda nebija, tad kāds no tuvākiem brūtgāna radiem)

saņēma zirgu un par to vīns dabūja to cimdu pāru un jostu,

kas bija loka iekārti. Brūtgāna brāli un- kāzņisees dziedāja:

Bāleliņa masa biju,
Bāleliņa kājas āvu

Ja ta grib tautu meita

Bai nojūdz kumeliņu!"

Brūte neatbildēja. Pienāca brūtgāna brālis un izcēla viņu

no ratiem. Kazņieeem tas nebija pa prātam, ka brūti Leišus

ceļ no ratiem un viņas piezoboja brūti:

„Nokusuši. noguruši

Mūs' balina kumeliņi.

Ka ņekusa. ka negura.

Svina muca vezuma?"

Vai arī:

~Bedz meža. balelī,
Māte veda sņauāalīņu.

Apķēries sila priedi.
Neņem mātes sņauāalīnas!"

Vai atkal

„Ja bi laba vedama,

Tad veäait sētiņu

Ja ir tada draņķa muca.

lzgažait setmale!"
Vai arī:

~Domāju, gudreju.
Kur es štadu redzēju?
Kalņīnu (piesauca brūtes mājas vārdu) dārzā,

Kacenus kremtot"

Nu nāca vīra tēvs. veda brūti istaba un nosēdināja jauna

para vieta — galda galā: istabas otra galā, kur pie sienas bija
piestiprināts balts palags un divi krēsli vai ..bsņkiši", anou-

škoti un apvīti zaļumiem. Par nosēdināšanu bnite iedeva vīra

tēvam cimdu pāru. Ja nu brūtes mātes un brūtes tēva nebija
vēl kazu mājā, tad brūte dziedāja:
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,Jūdz, tautieti, sirmu zirgu.

Brauc pēc manas māmuliņas.

Kā es pati tev mīlēju,
Tā mīl mana māmuliņa."

Nu precinieku būrī iejūdza zirgu un viens brūtgāna brā-

lis, vai arī brūtgāna līdzinieks aizbrauca pēc brūtes mātes un

brūtes tēva.

75. gadi vecā Annu Balta atcerējās arī vel sekošu ierašu.

Kad jaunais pārs bija ceļā no baznīcas uz kāzu māju. tad

apmēram no pusceļa brūtgāns aizjājis viens pats uz māju. Kad

nu brūte iebraukusi kāzu mājas pagalmā, tad nekāpusi vis

no ratiem ārā. bet sūtījusi savu līdzinieku, lai meklējot brūt-

gānu rokā Pa tam brūtgāns bijis paslēpies. Kad līdzinieks

atradis brūtgānu, tad vedis pie brūtes un brūtgāns izcēlis brūti

no ratiem.

Šī ieraša esot atkal vecāka par iepriekšējo.

Tūliņ pēc jaunā pāra istabā sanāca kāznieki un sēdās ap

galdu. Aiz kāzniekiem nāca panāksnieki un tāpat sēdās ap

galdu. Tā bija pusdienas maltīte.
Bet bijusi arī vēl tāda ieraša.
Kāznieki pirmie sēdušies ap galdu, un panāksnieki tikmēr

dancojuši. Kā kāzm'eki sēdušies ap galdu, tā tūliņ dziedājuši:

,
Dzersim kazas trīs dieniņas.

Lai danco panakstnieki!"

panāksniecem nebijis brīvu pirmām dancot, bet bijis jāgaida,
kamēr kāzu puisi tās izdancinājuši. Par to nu kāzu puišiem

panāksnieces maksājušus, vai nu naudā, vai graudā Tas ir: de-

vušas cimdus un zeķes. Kurai panāksniecei nebijis cimdu vai

zeķu līdz tā devusi naudu. Kad nu panāksnieki sākusi dancot,

tad kāznieki dziedājuši:

~Leeait zeni. lecait zeni,

Gan jūs rītu maksāsit:

Pa rublam, pa rubļam,
Pa vecam äaläeram."

Šī ieraša esot vecāka par iepriekšējo.
Vijusi vēl arī tāda ieraša, ka tūliņ pie pusdienas galda brūti

mičojusi, bet parasti jau brūti mičojusi tikai priekš gulēt ieša-

nas un ta, lai gailis neaizdziedot.

parastā kārtība bija sekoša. Kāznieki ar panāksniekiem

paēda kopīgi pusdienu. Kad bija paēduši, tad brūtgāna brālis

pirmo izdancināja brūti, un par to brūte viņam iedeva josta

iesietu kreklu, ko pārkāra pār plecu un tu ar brūtgāna brālis

visu kāzu laiku ar to kreklu; staigāja un dancoja. Apdziedaša-
nās jau pa reizei uzliesmoja, bet ātri apklusa. īsta apdziedā-

šanās sākās tikai otrā dienā, kad prati bija Vairāk iesilusi, ka

arī viens ar otru tuvāki iepazinusies.
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Vakariņas ēda jau ap pulksten 11. vakara. Pēc vakari-

ņām kāzu mājā sanāca kujīnieki jeb čigāni, kas biju kaimiņu

puiši un meitas, kas nebija kāzās aicināti. Viņi bija tā saģēr-

bušies, lai tos nevar pazīt. Čigānus pamieloja un vīni aizgāja.

Ap pusnakti vajadzēja brūti mičot, lai vīna tiek pie miera,
ka gaili to neaizdzied. Panākšu nu dziedāja:

„Ei, ci, gailī,
Ved vistu gulēt.

Jau mūsu māsiņa

Spārnīņus plidina."

Tad nu brūti nosēdināja uz viena krēsla im brūtgānu šai pie
labās rokas uz otra krēsla. Kad jauno pāru sēdināja, tad kaz-

nieces un panāksnieees dziedāja:

„Nu mani mičos, nu mani mičos,
Vedīs tumšā kambarī!"

Kad brūte ar brūtgānu bija nosēdināti, tad panāksnieees

dziedāja:
~Perzīe lapas darināja,
Es darinu vainaemu.

Perzīnam salna trauca, >

Man noņēma sveši laud's."

Nu brūte atsacīja ardievu savam māsiņām un dziedāja:

.Meitiņas, māsiņas, paliekait ardievu!

Meitiņas, māsiņas, paliekait ardievu!"

Kamer brūte atvadījās no savam māsiņām, tikmēr brūtgāns

no saviem brālīšiem. Pa to starpu panāksnieees dziedāja:

„Tris sidraba upītes,
Tek par brala pagalminu.
Vienā dzēra raibas govis.
Otrā deri kumeliņi.

Tai trešaje upītē,

«Mazgā masa vainadziņu.
izmazgāja, izskaloja.
Pakar niedres galiņā.

Vējš iepūta vainadziņu
Lielā dziļā Daugavā.

Tais', brālīti, oša laivu.
Brauc pēc maņa vainadziņa!

Oša laiva, laba laiva,
Tā panāca vainadziņu.
Tā panāca vainadziņu

Tautu dēla klētiņā.

Tautu dēla klētiņā.
Zelta vadža galina."
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Nu jaunais pars bija atkal nosēdies savas vietas UN brūti NU,

varēja mičot.- panäksnieees nu dziedāja:

„Stādīju ievīnu

Dārzīna mala.

Uzaugu ievīna

Deviņi zarim.

Uz katra zara

Deviņi ziedi.

Sajāja tautiņas

Ziediņus rauti.

Ko gribi, māsiņa.
Par vainadziņu?
Vai gribi, es došu,

Deraju zirgu?

Nu brūte atbildēja:

„Negribu. negribu.
Tas manim pašai!"

Panāksnieces turpināja:

„Vai gribi, es došu,
Ein' arājīnu?"

Brūte atbildēja:

„To gribu, to gribu,
Tā manim nava!"

Vaiņagu noņemot, panaksnieees dziedāja ari vēl šo dziesmu^

„Ej, bāiīni, lūkātiesi,
Ko dar' tava malējīn'.

Vaļā dūris, vaļā logi.
Nedzirdēja dzirnuvin'.

let bālīnis lūkātiesi,
Nāk asaras slaucīdams.

Velc, brālīti, mellos svārkus,

Seglo savu kumeliņ'!

Jāju dienu, jāju nakti,

Malējīnas meklēdams,

Panāk' savu malējīnu
Tautu dēla setinä.

Iznāk trīsi tautu deli,
Dzeltäniemi matīnim.

Divi mani pašu veda.

Trešais veda kumeliņ.

Liek man ēsti, liek man dzerti.
Liek apkārti skatīties.

Ne es ēžu, ne es dzeru.
Apkārt vieni skatījos.
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Es redzēju sau mašīnu

Viņa galda galina:
Balta mice galvinä,

Alus kanna rociņa!"

Nu brūte atbildēja:

„Ed, balini, dzer, balini,
Es vair liäza tev neiešu.

Patīkama šī zemīte.

Pa prätami arājīc!"

Tad nu brūti cēla ar visu krēslu trīs reiz augšā viņas māsi-

ņas Tānat brūtgānu cēla atkal vīna brālīši. Tad nu vīra māte

noņēma brūtei vainagu un uzlika to galva brūtgāna masai. Ja

brūtgāna masa bija jau izprecēta, tad brūtes vainagu uzlika

galva kādai brūtgāna radiniecei, kas vēl bija meita.

Kad. brūtei vainags bija noņemts, tad jaunam param bija

jāiet gulēt. Nu panāksnieces dziedāja:

„Ej, gailīti tu pa priekšu.
Lai iet vista pakaļa!"

Vedēja māte veda jauno pāru gulēt. Parasti jauna, para

gulta bija klētī. Panāksnieces gāja jaunam param līdz un dzie-

dāja :

..XraukllL Sed ozola.

Zelta spēles spēlēdams.

Vai. krauklīti, tu reäzeji.

Kur aizveda mūs' māsiņu?

Tür. aizveda jus' mašīnu,

Par slidenu ezeriņu!

Sirmi zirgi, zaļi vāģi,

Daiļi paši veāejīni.
Niedru kaulu klēti cirta,

Pāvu spalvu jumtu jum.

Magonīšu cisas taisa.

Pozu klāja palaāzīnu.
Tur iegūla jūs' māsiņu,

Kā sarkana brūklenīte.

Tur äagüla tautu dēls,

Palts ka putu gabalīc!

Vai arī:

„Ps nopinu vaivaāzīnu
No deviņi zemenāji.
Xv uzliku galvinä.

Atspīd visa Pigas pils.

Pigas kungi brīnējāši:
Cik naudiņas tas maksāja?
Pillu sieku zelta naudas.
Smuku puisi piedevām!"
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Jaunu vara gulta bija klētiņā jau uztaisīta. Tā gulta un veļa
bija brūtes. Turpat klētiņā bija novietots arī brūtes pūrs. Klē-

tina sanāca brūtes māsas un nu vedēja māte gāja pie pūra un

izņēma maizi, kas bija pūram pašā virsu un to maizi sauca par

pūra maizi, tad izņēma sieru un to saucu pur pūra sieru, tad

vēl izņēma šnaba pudeli un to sauca par pūra šņabi. Maize,
siers un šņabis bija no brūtes mājas, jau priekšlaiku pūru ielikti.

Nu vedēja māte deva šņabi, papriekšu jaunam pāram, tad ci-

tiem. Tāpat atkal maizi un sieru, pirmām jaunam pāram, tad

citiem. Nu palīdzēja brūtei izģērbties un vīni gāju gulēt.

Bijusi arī tada ieraša.

Jaunam purum bijis jālien liela krekla, abiem kopa un to

kreklu saukuši par pirmās nakts kreklu.

Ši ieraša esot vecāka par iepriekšējo, bet tuvāku ziņu par

viņu neizdevās savākt.

Ap augša minēto ierašu saistās arī daži māņi, kā par pie-

mēru šāds. Uz jaunā pāra gultas nedrīkstot neviens sēdēt, lai

neizjuktu laulības dzīve. Lai jaunai sievai pirmais bērns būtu

puika, tad lika zem gultas cirvi; ja gribēja meiteni, tad bija jā-

paliek vāle. To darīja vīra māte un tā. kā neviens nezināja.

Vijusi arī vel sekoša ieraša.

Kad brūti mičoja, tad brūti un brūtgānu nosēdināja katru uz

savu krēsla. Nu käznieki un panāksnieki saķērās rokas un

gāja dziedādami apkārt. Priekš vainaga noņemšanas brūtes

māsas cēla brūti trīs reiz augšā un brūtgānu atkal brūtgāna

brāli. Tad nu vīra māte noņēma brūtei vaiņagu un uzlika brū-

tei galvā jaunās sievas mici. Jaunās sievas mice bija vai nu

izšūta no baltas drēbes, vai arī tamborēta. Agrāk bijušas jau-

nas sievas mices no melnas drēbes, bet tādas man nebija izde-

vības vairs atrast un iegūt. Tad nu brūti atkul par jaunu cē-

lušas trīs reiz augšā precētās sievas un brūtgānu atkal precēti

vīri.

Kad jaunais pars bijis apguldīts, tad kāzu prieki vel turpina-

jās. Kad nu jau visi bija apguruši, tad taisījās iet gulēt un

dziedāja:
„Gulēt iešu, kur gulēšu,
Visi kakti piegulēti:
Dižauo tēva dēlu,
Ražavo mātes meitu."

Nu istabā sanesa garkūļa salmus, izlaida par grīda un sal-

mus apsedza ar palagiem un atnesa gultas segas. Nu vairums

gāja pie miera. Jaunās meitas centās dabūt atsevišķas telpas

un centās nepamanītas aiziet. Bet ne katrreiz viņam tas izde-

vās. Dažreiz bija jāguļ visiem viena istaba. Bet arvienu jau

palika daži joku mīlētāji nomodā un gaidīja, kamēr visi apguļas.
Kad nu visi jau bija apgulušies, tad noskatīja, kur puisis ar

Rakstu krājums, 19. 9
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meitu guļ līdzās. Nu šos abus sašuva kopā. Dažai meitai sa-

pina kājas, vai ari piesēja vienu viņas kāju pie otra blakus gu-

lētāja kājas. Tad nu aizgāja uz kūti, ienesa istabā jēru un pie-

lika to atkal citai meitai blakus un visiem nu bija lieli smiekli,

ka no rīta meita pamodās un ieraudzīja sev blakus mazu jē-

riņu. Dažreiz atkal gulētājiem novilka nemanot zābakus, sa-

bāza maisā un noslēpa.

Saulei lecot, jau visi atkal cēlās augšā un nu bija lielu lielie

smiekli, jo nu joku mīlētāju darbi nāca gaisma. Kad visi bija

sakārtojušies, tad nu gatavojas iet celt jauno pāru. Nu sa-

meklēja darba ratus, ievēla viņos krietnu bluķi vai arī piestu,

iejūdza ratos zirgu un viens vīrietis uzsēdās uz bluķa, citi vi-

rieši kāpa zirgiem mugura un citi atkal salasīju vecas skārda

saimniecības lietas: trumuļus, pannas, podus. Nu meitas, käz-

nieces un panāksnieces, gāja dziedādamas:

„Čuči, mana līgaviņa,
Uz manāmi rociņām.

Ka tu vienu nogulēsi,
Ta es tevīm otru došu.

Ka tu otru nogulēsi,
Ta es tevi modināšu.

Ta es tevi modināšu,

Segloš' savu kumeliņu!

Meitas apstājas pie klētiņas durvīm. Bet nu uz klētiņu drā-

zās vesels kara spēks, kliegdams un skārda traukus skandinā-

dams. Pa priekša jāja viens vīrietis, kas bija bārdas vieta pie-

stiprinājis linu kodeļu un apjozies ar skala zobenu. To nu visi

sauca par „generali". Aiz viņu brauca atkal „lielgabals", tas

vīrs, kas uz bluķu vai piestas sēdēja un to visi sauca par „liel-
gabalnīeku" un viņš kliedza vienā kliegšana: „dum! bum!

bum!" Aiz viņa jāja jātnieki un aiz tiem nāca kājnieki, kas tos

skārda traukus skandināja. Kara spēks vis neapstājās pie klē-

tinas durvīm, bet brauca ap klētiņu, lielu trokšņi saceldams,
kamēr jaunais pärs atvēra klētiņas durvis.

Nu brūtgāna māsa nesa brūtei ūdeni, ko mazgāties un par

to brūtei bija tai jādod dvielis. Brūtgāna brālis āva brūtei kā-

jas. Nu brūte dziedāja:

„Labi, labi šim brīžam,
Ne visam mūžiņam:

Dievers manim kājas āva,
Māsīcīna matus pina."

Kad brokastis bija paēstas, tad vira tēvs vadāja brūti pa

māju apkārt un brūte meta ziedus. Brūte meta zirgu stallī

sidraba naudu, klētī labības maisu, kūtī vilnas lakatu, pirts
krāsns ceros iemeta prievītu un tāpat vīna darīja arī otrreiz, kad
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gāja pirtī pirmo reiz mazgāties. Uz rijas krāsns brūte meta

atroeeniski cimdu pāru. Tad nu brūti veda pa visu mājas ro-

bežu apkārt un īpanāksnieces dziedāja:
„ZKiraities, berzu birzes,

Plešaities tīrummi.

Nu uak pati mus' masma.

Tīrummu līkāties."

Uz robežas brūte meta cimdus vai arī jostas. Kad nu nāca

mājā, tad sēdās pie pusdienas galda un nu sākās īstā apdziedā-
šanās. Pirmie iesāka kāznieki un dziedāja:

„Läait galu, panāksnieki.
Lejait zupu zābakā!"

Nu panaksnieces sarunājas sava starpa un dziedāja:

~Ko dziedāšu, neiet labi,
Nav pa priekšu dziedātāja.

Nāc, bāli. dzied' pa priekšu.
Došu linu nezclauäzinu."

Nu. panāksnieki arī piebiedrojas panaksniecem un viņi iesāk

par jaunu:

„Nevienc manis aizdziedaja,
Ne runāt aizrunāju.
Man' māmiņa sūpājusi,

Lakstīgalas šūpulī!"

Tas nu kazniekiem nebija pa prātam, ka panāksnieki tu lie-

lās, un viņi uzsāku no jauna:

„panäksnieki gaļu prasa,

Kur mēs galu ņēmīsim?
Līka ķēve silmalā.

Eita paši pakaļa!"
Vai arī:

„panäksnieki galu prasa,

Kur mēs gulu yemisim?
Balta ķēve Limbaižos,
lZraueait paši pakaļā!"

Par to panāksnieki noskaitās un deva pretim:

„E.stu. dzertu es nenācu,

Šai lielā līkumā.

Naeu ļaudis apskatīt,
Kā āzīvāja maliņā!"

Nu vairs nebija labi. Panāksnieki nosauca kāznīekus par

„malu ļaudim". Kāznieki nepalika parādā un deva pretim:

„Lila zeme man arama,

Xalponite precējama.

Kas man deva āra zemi,
Kas bagātu matēs meit'."

9*
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Nu panāksnieki saprata, ka kaznieki ņem brūti uz grauda,

un vīni nu atriebās brūtgānam un dziedāja:

„Ai, masi, ai, masi.

Nu tev slikti gadījās:
Tu dabūji to puisīti,

Kas citām nederēja."

Bet kaznieces deva pretim:

,Pieci brāļi, viena masa.

Koka ziedu vaiņadzīc.
Man bi vienc bālēlīc.
Man vizuļu kaldināts."

Nu panaksnieces steidzas aizstāvēt savu māsiņu un atbildēja:

„Skanet skan, spīdēt spīd,
Nun augoti balinos.

Skan zīlītes, skan krellītes.
Spīd vizuļu vaiņadzīc.
Zarots manis vaiņadzīc
Tautu dūris zemas bija
Zaru laužu ieiedama.
Zaru laužu iziedama.

Tā zurīnu visai žēli,
Ko nolaužu ieiedama:

Zelta laužu ieiedama,
Sidrabīna iziedama."

Kad panaksnieees tu uzlielīja savu māsiņu, tad kaznieces

vēl vairāk noskaitās un klupu pa jaunu brūtei virsū un dziedāja:

„Sauras šauras man aetīnas,
Lauri redzu tautu meitu:

Divi krekli mugura.

Abi melli nevelēti."

Tas nu bija par daudz. Nu savu kārtu noskaitās panaksnie-
ces un deva pretim:

„Maza tautu istabiņa,
Kā zvirbuļa perēklīts.
Visus griestus noslaucīju
Ar vainaka vizuļiem.
Nožvīkš mana zīžu kleita,
Par istabu pārejot.
Vīra māte bēdājāsi,
Nebūs dubļu bridejīnas.
Nebēda, vīra mate,
Bridīš' dubļus smiedamās.
Savu laiku dubļus bridu,
Savu laiku greznojos."
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Vai ari:

„Div pļaviņas es nopļāvu
Sarkanā ābuiina.

Do', Dievi, siltu laiku

Labu vēju kaltējot.
Pati māku sienu pļauti,
Pat' iskapti izstrīķēt.
Tik vie lūdzu tautu dēlu.
Dal samet kaudzītē.

Es iedevu baltu kreklu

Savam siena pļāvējam,
Lai tas līdza līgojās,
Ar baltaju ābulīnu."

Vai atkal

„Maza biju, balta gāju,
Bāleliņa druvīnā.

Vai tādēļ mella gāju.
Ka man mazs augumīc,"

Kaznieces atbildēja:

„Dvenieki. naidenieki

Stās māsiņas bāleliņi,
Dievīc zin, kur līksim,
Jā māsiņa stāda būs."

Panaksnieces atbildēja:

„Dela mate dēlu teica,
Kas tā kunga nezināja?
Visu krogu dzerajīe.

Ceļa malu gulētās!"

Nu kaznieces sadeva arī brūtes mātei

„Divi bija, divi bija,
Kas miedziņa negulēja:
Viena bija sila bite,

Otra meitu mamuļīua!"
Vai arī:

„Mate meitu izdevusi
Dzied roeīņas spēlēdama [arī: platīdama]
Kad iegāja maltuve,

Raud galviņu saņēmusi."

Nu panaksnieces deva pretim:

„Delu mati suņi dziņa

Pa lielaju tīrumīņu.

Meitu māte pasmējās,
Pie lodzīna istaba.



134

Vai arī:

„Atminait, sveši ļaudīs.
Kā es tiku šai vietā:

Vējīc nesa kļavu lapu.
Kļavu lapu mani nesa!"

Bet kāznieces neatlaidās un sadeva vēl brūtes mātei:

„Ko tie mūsu kaķi ņaud,
Pagalde tupēdami?
Panāksnieku māmiņai,
Peļu kurpes kājiņā."

Par to nu vajadzēja krietni atdarīt un panaksnieces dzie

āāja:

„Es jau pati tā meitiņa.

Kuru visi nicināja.

Lai runāja, ko runāja,

Mani ņēma valodās.

Jā es būtu balta maize,
Sen būt' mani apēduši.
Citas meitas pūru loka.
Es par puru nebēdāju.
Citām meitām puiši nāca,

Es pa priekšu grozījos.

Es pa priekšu grozījos,
Man pirmā i gadījās.
Vedait mani, kur vezdami,
Pār tiltiņu ņevedait.

Skanēs manis tukšais pūrs,
Pār tiltiņu pārbraucot.
Vīra māte bedājāsi,
Tukšu pūru sadzirdot!.

Nebēda, vīra mate,
Tava daļa nezudīs:

Paša pura dibena

Dratem pīta patadzma.
Jā tu manis neklausīsi,
Klausīs' manu patadzīnu.
Vīra māte vella māte,

Atdo' manu vainadziņu.

Ps atdošu tavu dēlu,

Kuru dienu gribēdama:

Vai piektdienī. vai sestdieni.
Vai svēdienas rltīnā."

Nu kazm'eees sadeva brūtei savu dalu:

„Kas tā tāda grieznes galva,
Sed līdz manu bāleliņu?

Mauc bālie, kā kuņdzīe.
Pzeltanim matīņim."
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Nu panaksnieces sadeva brūtgānam:

„Teva teva, tu, puisīti,
Nav tev tēva padomīna:

Iztērēji teva naudu,

Pardev' teva kumeliņu."

Bet kāznieces deva pretim un dziedāja:

„Svila, svila šo Annīna, (piesauca brūti vārdā)
Nosviluši matu gali!
Caur uguni šāvusies,
Pēc tā-mūsu bāleliņa."

Panāksnieces nepalika parādā un atbildēja:

„Kārlīšam platas acis,

Ne Dievina likumam.

Krum', žagari izplēsuši,
Uz Annīnu tecējot."

Tikmēr nu viens otru apdziedāja, kamēr saveda brūti ar

brūtgānu naidā. Nu brūte ar vairs neaizstāvēja brūtgānu, jo

panāksnieces viņai pārmeta:

„oi, mašīna, neteic tautas,

Nepel savus bāleliņus.

Kur tu pati sērstu iesi,

Bāleliņus izpēlusi?"

Nu kāznieces ar pārmeta brūtgānam, ka viņš ar brūti mīli

runājās:

„Lrdzas sēdu līdz balinu.
Vivo ar mani nerunāja.
Dasedas tautu meita,

Drālam jauka valoäina."

Par to nu panaksnieces atkal noskaitās un pamācīja brūti:

„Labak kuļu kunga riju.
Ne pie puiša nakti gulu.
Kunga riju izkūlusi,
Ve staigāju dziedādama.

Die puisīša gulējusi,
Staigāj' acis nolaidusi."

Tad nu panaksnieces vel uzdeva savu tiesu brūtgānam ar':

~Izmāeiju lāci diet,
I vilcinu gavilēt.
Tautu dēlu nevarēju,
Pa prātam izmācīt."

Nu brūte ar piebalsoja panāksniecēm:
~Šķiramiesi mēs, tautieti.
Mums nav laimes dzīvajot.
Šķiram pušu ziedu gultu.
Laulājamu gredzentiņu."
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Nu panaksnieces ar piebalsoja no savas puses

„Vai tas bija tev, masī,
Teicamais kamdarīts.

Visapkartī cauras sienas,

Vidū cūkas ēdināja."

Nu kāznieces vēl sadeva brūtei:

„Tā, Anni, (piesauca brūti vārdā) tu nedari.

Kā tu biji lielīsies:

Savu kreklu izvelēt,
Vira mātes nevelēt."

Nu brūtei tas ķeras pie sirds un vīna atbildēja:

„Kam, tautieti, aku raki,
Kam ūdeņa tev vajaga?
Vai vakar nepadzēri
Manu gaudu asariņu."

Nu arī paņaksni.eees piebalsoja:

„Tautu dēla dusmu pūķis.
Gaida mīli lūdzamies.

Lūgšu Dievu, savu Laimi,
Lai velis tevi mīļi lūdz!"

Nu tautu dēlam (brūtgānam) paliek brūtes žel un viņš dzied

„Es tai savai līgaviņai,
Mūžam ļauna nevēlēj'.
Vīna mani žēlodama,
Astā tēvu māmuliņu."

Vai arī:

„Ko tu raudi, kas tev kaiš,

Mana jauna līgaviņa?
Vai tev trūka sals un maizes,
Vai es mīli neeazīvaiu?"

Tad nu līgaviņa viņam atbildēja:

„Sals un maizes gan netrūka,

Mīļu vardu vie man trūka!"

Nu panāksnieces uzlielīja brūti:

„Duke puķe, roze roze,

Valī, tava līgaviņa.
Nav vis puķe, nav vis roze,

Pašai skaists augumīc!"

Tad vel panaksnieces uzlielīja savus baliņus un brūtgānu

„Maņe dalīnis, tautu dels.
Abi vienu smukumīnu:
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Abiem caunu cepurītes,
Abiem bēri kumeliņi.

Abiem dzied lastīgala
Zobenīna galiņā."

Nu vairs brūti un brūtgānu ņeapdziedāja. Lika arī brūtes

mati un brūtgāna māti mierā. Bet nu meitas apdziedāja
puišus:

„Ak jūs, mazi puiseņiņi,
Kam jās lieli neaugat?
Kā jūs mazi drīkstēsit,
Meitu māti bildināt."

Vai arī:

„Vcci puiši mutes deva

Pelēkam akminam,
Domādami sievas māti,
Ar pelēku villanīti."

Vai atkal

„Tu, puisīti, putras bārda.
Tu meitiņas nepazini.

Tu dzen vīra līgaviņu
Pa lieliem tīrumiem."

Bet puiši deva pretim:

„Kāzu mājai cauri gāju,

Laiskas meitas vie redzēju:
Cecumim vietu taisa,
Ar cimdimi govis slauca."

Nu meitas palielījās:
„Bs bi viena goda meita,
Es ar godu lielījos:
Trīs bērniņus piedzīvoju,
Vē valkāju vainadziņu!"

_

Pec pusdienas sakas devu došana (veltīšana). Nu pa-
nāksnieces dziedāja:

«Skrandaiņi, skrandaiņi,
Nu vienā vietā!

Nu musu mašīna

purinu dalīs!"

Brūte dalīja pūru. Vedēja māte katram iedeva nolemto

lietu. Brūtei priekšā bija nolikta bļoda un tur nu meta naudu

tie, kas brūti apveltīja. Bet tā kā paņāksņieces nosauca kāz-

niekus par skrandaiņiem, tad nu kāznieces atriebās un nopa-

laja brūtes pūru. Bet panāksnieces savukārt uzslavēja brūtes

puru un dziedāja:
„Trīs sarkanas sārtas rozes

Uz māsiņas pūra vāka.
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Pašam pūra vedājam
Liela skāde notikusi:

Zelta roze nokritusi,
No mašīnas pura vaka!"

,
Bet nu viens otrs joku mīlētājs staigāja tik ap brūtes puru

apkārt un dziedāja:

„Staiga marša m'ršoāama.
Es no pakals ložņādams!".

Kas nu metama trauka iemeta naudu, tam deva šņabi. Pec

veltīšanas kāzas turpinājās: Kāzas parasti dzēra trīs dienas.

Trešās dienas rītā visi gāja uz mežu līdumu līst. To da-

rija tā: Apderiņāju divas priedītes, vienu brūtei, otru brūt-

gānam. Kura pirmā nokultišot, tam pirmām jāmirstot. Ka-

mēr līdumu līda. tikmēr panāksnieces dziedāja:

„Līžat, brāli, līdumīņu,
Manu tiesu atstājat.
Lai zaļoja mana tiesa,

Sidrabīna lapiņām?"
Pēc tam gāja visi atkal uz māju un tur nu dedzināja līdumu.

To darīja tā: Virvei vienā galā piesēja salmu kūli un aizde-

dzināja. Nu viens panāksnieks kāpa zirgam mugurā un sa-

ņēma virvei otru galu rokā. Nu viņš jādelēja pa tīrumu un

degošais salmu kūlis vilkās līdz. Kad līdumu dedzināja, tad

panāksnieees dziedāja:

~.sājait. brāli, krustus šķērsus,
Pār māsiņas pagalmīnu.
Lai māsiņa nemaldās,
Tumšu nakti staigājot."

Pēc tam nu sameklēja vecu ratu, caur rumbu izvilka slo-

tas kātu, tā kā slota nāca uz augšu. Nu to ratu uzvilka, mā-

jas tuvumā, koka galotnē un piestiprināja tā, lai slota būtu uz

augšu. To nu darīja tādēļ, lai jaunam pāram būtu bērni. Nu,
rati — tie puikām un slota — meitenēm.

Vija jau krietni uz vakara pusi. Viens otrs jau taisījās uz

māju, bet citi vēl nemaz par māju nedomāja un kad kāds vi-

mūs mudināja uz māju, tad tie atbildēja:
„Tikmer prom es neiešu,

Kamer skādi padarīšu:
Galdam stūri nositīšu,

Gailam kaklu nogriezīšu!"
Nu arī dažas sievietes bija jautra prata un kad viņam pie-

dāvāja dzeramo, tad neatteicās un dziedāja:

„Pejait pillu, lejait pillu,
Es bi pillā dzerajīna.

Kas bi kada šmurgalīna,
Līdz pusei nošmurgāja."
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Pie paša vakara viens kāznieks saģērbās par kara vīru

un pie sāniem viņam karājās skala zobens. Nu viņš piejāja

pie kāzu mājas durvīm un dziedāja:

„Līdz pusei vie izvilku

Sav' tērauda zodintīnu.
Pa! sabēga sveši ļaudis,
Kā Žīguri kaņepēs!"

Nu ap „kara kungu" sanāca visi kāzmeki un panāksnieki
un „kara kungs" vīniem pavēlēja, lai tāli braucot uz māju.

Pirmie aizbrauca panāksnieki. Prombraukdami panāk-
snieki piekodināja brūtgānam:

„Lai piesaku, kam piesaku,

Tev, Kārlīti (piesauca brūtgānu vārdā), es pie-
saku:

Pus mašīnu ugri celt,
Nebūs agri niecināt."

Nu brūte piekodināja saviem radiem, lai viņas neaizmirstot,

un dziedāja:
„Nakait, mani bāleliņi,
Nākait lieli, nākait mazi.

Nakait lieli tautu rat,

Mazie manis aplukāt."

Nu panāksnieki brauca prom. Tik viena brūtes māte vēl

palika kāzu mājā. Kad panāksnieki brauca prom, tad kāz-

nieki vīnus apdziedāja:

„Panaksuieki prombraukdami
Vārtu stabu apmīzusi.
Trīs gadiņi suni reju.
Vārtu stabu ostīdami."

Pēc panāksniekiem aizbrauca kaznieki. Pati beidzama no

kāzu mājas aizbrauca brūtes māte.

Atkažu dzeršana

Atkāžus dzēra nedēļu pēc kāzām, tas ir, nākamā svētdiena,

Tad nu jaunā pāra mājā sapulcējās tuvākie radi un draugi.

Nekādas ierašas un dziesmas par atkāžiem nav zināmas.

No šai rakstā minētām precību un kāzu ierašām visvairāk

dziesmu un ierašu atcerējās 75 gadi vecā Anna Balta, dzi-

musi .lansone, no Palsmanes pagasta Kalniņu mājas.



Kāzas Nīcā.

Pēc skolnieka B. Ignāta rokraksta.

Agrā augusta rītā priekš saules lēkta kāzinieku rati, vieni

pēc otriem, pa sauso nobriedušo ceļu sabrauca Kalniņu mājās.

Šodien Kalniņu Andrejam ar Aizupes Krūmu Naigu kāzas.

Visi Andreja radi, ielūgtie vedēji, sabraukuši Kalniņos, tikai

vedēja tēvs, Kalniņu Andreja krusttēvs, vēl nav atbraucis,

īsi priekš saules lēkšanas iebrauc arī vedēju tēvs diviem

bēriem ar iestieptām grozām. Kāzinieki visi saiet istabā un

vedēja tēva vadībā notur īsus pātarus. Pēc pātariem žigli
visus kāzniekus salūdz pie brokastgalda. Atri un klusu pa-

ēduši brokastis, kāzinieki izvēlas īstos vedējus, kas brauks

vedēju tēvam un Andrejam līdz uz Krūmiem. Citi vedēji, kas

nebrauc līdz uz Krūmiem, paliek tālāk pie brokasta galda, bet

īstie vedēji sasēžas ratos un brauc projām. Zirgi un rati ka

nobērti ar puķu ziediem. Pats priekšējais brauc vedēju tēvs,

kura ratos divas sēžas: uz priekšējās sēd vedēju tēvs un

Andrejs, uz otras, pakaļējās, vedēja māte, Andreja krustmāte.

Otros ratos sēd, otra Andreja krustmāte. Trešos ratos pārejas

divas vedējas, bet vairākos pārējos ratos sēd kādi desmit vi-

rieši, neprecējušies, jauni, un daži tikko precējušies, visi dū-

šīgi un jautri.

Saule jau labu gabaliņu palēkusi debess velve, kad Krūmos

saradušies ielūgtie panāksnieki, Krūmu Maigas radi, kas gaida,
ka atbrauks arī vedēji. Pie Krūmu sētas nopušķotiem vārtiem

katrā pusē uz garām kārtīm pacelti lieli karogi. Tiem blakus

stāv divi maskoti panāksnieki ar divzaru dakšām rokā, ģēr-
bušies garā balta kreklā un garos zābakos. Krekla viducis

viņiem pārjozts ar pinekļu, kura gali karājas kā lielas baltas

linu bārzdas, un abiem ir lēzena platmale galvā. No birzes

viļņo jau zvaniņu un džindžalu (zvārguļu) skanas. Drīz vien

parādās no birzes arī paši vedēji, rati pēc ratiem, un sagriež
Krūmos.

Maskotie panāksnieki, vārtu sargi, iestājušies vārtos, nelaiž

neviena vedēja Krūma sētā. Vārtu sargi nosauc vedējus par

klejojošu tautu un saka, lai tikai vien braucot prom, baidīda-

mies, ka svešnieki viņus ņeaplaupa. Vedēji saka, ka vārtu

sargiem nav taisnība un ka viņiem esot pa visam citas lietas.

Vedēji sūrojas: viņu pusē notikusi zādzība un šie tūliņ dzinu-

šies blēžiem pakal. Esot braukuši vairāk kā dienu un būtu

dzinušies vēl tālāk pakal, bet netālu no šīm mājām notikusi at-
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kal nelaime: salūzuši rati. Pie tam arī pasi un lopiņi zirgi esot

galīgi novārguši, ne ēdusi, ne dzērusī, ne ari gulējuši. leraugusi
te tādas brangas mājas, griezušies iekšā, cerēdami palīdzību
v. t. t. Tā pēc lielākas tērzēšanas vārtu sargi vienojas, sadzer-

dami dažas glāzes alus ar vedējiem, un ielaiž visus vedējus

setā. Pēc tam saiet visi istabā, notur īsus pātarus un paēd klu-

sas brokastis. Pie ēdienu galda nebija brīv nevienam runāt, ne

smieties, citādi viesis apsmejot maizītes devēju. Kad paēduši
brokastīs, tad arī laiks pienācis doties uz baznīcu. Noturējuši
vēl īsus pātarus, kāzinieki sasēžas ratos un nu iesākas brau-

ciens uz baznīcu. Kāzu rindai pats priekšējais braucējs vedēju

tēvs, kam blakām sēd Kalniņu Andrejs, bet otrā sēžā vedēju
māte ar Krūmu Maigu. Aiz vedēju ratiem brauc pārējie vedēji
iepriekš minētā kārtībā un aiz vedējiem panāksnieki.

Tie vedēji, kas palikuši Kalniņos, atbraukusi jau pie baz-

nīcas un sagaida īstos vedējus ar panāksniekiem, kas atbrauc

no Krūmiem. Kāzu dienās kāzinieki ģērbušies labākās jau-

nākās drēbēs. Jaunavas tērpušās melnās kurpēs jeb jaunās
dzeltānās pastalās, baltās izrotātās rakstītās zeķes, kuplos
sarkanos svārkos, burstē, baltā linu kreklā ar paplatām kuplām

rokām, kuru aproči (piedurknes) šauri, pārs collu atliekti. Ar

melnu dziju (dzīvi) uz atliektiem aproeiem izsuti raksti. Tādi

pasi raksti, tikai lielākā veidā, atrodas uz krekla pleciem, kurus
sauc par siksnām jeb kamieseņiem. Valta villaine, kas sa-

durta ar sakšu ķekaru uz kreisā pleca un kādu lielāku sākti

pret krūtīm, sevišķi izceļ jaunavas izskatu. Galvā stāv zilu

vaiņags, appīts ar skaistākām puķēm. Dažām jaunavām galvā
lapsenes (lapsu ādas cepures) kādas labprāt nēsāja ziemu.

Bet jaunavām, kas vairs nebija nevainīgas, nekad vairs nebija
tiesības nesat vaiņagu, kas bija nevainības zīme. Precētai

sievietes vainaga vietā bija krusteniski iegarena, neliela cepure

ar izrotātam malām (spicēm) un vienu puķu ziedu piespraustu
labajā puse. Dažreiz arī jaunavas nesāja cepures, bet bez

izrotātām malām (spicēm). Vasaras laikā jaunekļi ģērbusies

jaunas dzeltānās pastalās, baltās biksēs, šūtās no pašaustas
linu drēbes, baitā kreklā ar platu zīļu jostu apjoztā pindžakā
un adas vai salmu cepuri galvā. Jaunekļi un ari precēti vīri

parasti nēsājusi garus matus, gandrīz līdz pleciem. Auksta

laika vīriešiem bijusi zābaki vai pastalas, gaisi pelēkas bikses

un rads pats gars svārks, pārjozts ar ādas jostu, galva ādas

cepure, visvairāk no jēra ādas.

Baznīca kāzu rindu, kurā kāzinieki seko viens aiz otra, ved

vedēju tēvs, aiz kura tūliņ iet Kalniņu Andrejs, aiz Andreja
vīna krustmātes, aiz tām dīvas īstas vedējenes un pārējie

vedēju radi, aiz vedējiem pirmās Krūmu Maigas krustmātes,
aiz viņām Krūmu Naiga, tad pārējie panāksnieki ar beidzamo

Naigas krusttēvu, tā saucamo astes nesēju. Baznīcā Naigas
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krustmāte pieved Krūmu Maigu pie Kalniņu Andreja. Arā

ejot, pēc salaulāšanas, kāzu rinda turpinās tādā pašā kārtībā,
kādā iegāju baznīcā, izņemot Andreju ar Naigu, kas tagad

blakām seko aiz vedēju tēva. Arā ejot, kāzu rinda turpinājās
līdz baznīcas ārdurvīm, bet tikko pa baznīcas durvīm ārā, tad

izklīst kur kurais. Citi vedēji, kas atbraukuši no Kalniņiem uz

baznīcu, brauc atpakaļ Kalniņos, bet īstvedēji, kas atbraukuši

no Krūmiem līdz ar panāksniekiem, brauc atpakaļ uz Krāmiem.

Tagad uzkavēsimies pie Krūmiem. Pārbraukusi kāzinieki

notur pagarus pātarus, pēc kuriem sākas īstā mielošanās pie

bagāti nokrautiem pusdienas galdiem. Galdi noklāti ar rak-

stītiem galdautiem, uz kuriem ievērojamākais ir: mālu bļodās
saliktas novārītas veselas cūkas galvas puses, arī cūku kājiņas
ar treknākiem gaļas gabaliņiem. Turpat stāv no pašu kvie-

šiem cepta maize, koka (ozola) kannās alus un pastarpām arī

citi ēdieni. Pie viena lielāka izraudzītu galda, tā saucamā

vedēju galda, sasēdina galda galā Andreju ar Naigu. Pa labi

roki blakām viņiem sēd vedēju tēvs, aiz viņa aiz paša galda
sēd visas četras vedējas, kuras pa lielāko dalu vada vedējus
Krūmos. Aiz šiem vedējiem sēd pārējie vedēji, tā kā galds
pilnīgi ieņemts ar vedējiem vien un viņi no tā neatstājas un

neielaiž pie sevis panāksniekus. Zināms, pie ēdienu galda tas

nenotiek, bet tikai tad, kad sāk īereibt. Pēc paēšanas ātri no-

vāc galdu, lai neapsmietu maizītes devēju un nesudauzītu ko

triecoties. Viena no pirmām lomām piekrīt alus nesējām, kas

ar baltiem priekšautiem, alus kannām rokās, apdāvā izslā-

pušos. Alus meitas staigā, dinģedamās ar dziesmu palīdzību,
lai dzer alu.

Kas dzer alu, tam aug mieži,
Kad sej cūkas rakuma.

Kas nedzēra, tam neauga

Uzarta druvīna.

Pārējie kāzinieki klusē, bet alus meitas dzied savas

dziesmas talak.

Kalabadi tie ļautiņi

Klusām dzēra alutiņu?

Kā es savu iesalīņu

Dziedādama vien samalu;
Dziedādama vien samalu.

Saujiņām mērīdama.
Labāk manu iesalīnu

Ciema cūkas apēdušas,
Ne kā manu alutiņu

Bez dziesmām izdzērusi

Alutiņ, alutiņ,
Tavu lielu vecumiņu!

Es piedzimu, tu jau biji,
Ps nomiršu, tu paliksi.

Alutiņ, alutiņ.
Tavu lielu stiprumīnu!
Tu varēji vīrus gāzt,

Mucai spundi ārā spert.

Ar alu un nesēju dziesmām kazenieki paliek jautrāki un

drošāki, un nu sākas sadziedāšana.
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Kälabadi šim galdam
Līkas Kajas palikušas?
Ar maizīti nolīkušas.
Ne ar zeltu, drabiņu.

Tu māmiņa nezināji,

Ko meitiņa ganos dara.

Mici šuva, dvieļus audu,
Arā urdu vainadziņu.

Skan balstīna rīta agri,
Jo skan vēlu vakarā.

Tad balstīna vien neskan.

Kad saulīte launagā;
Kad bitīte ziedus lasa

No sarkana ābolīna,
Kad māsīna pūru loka

No sarkana kamoliņa.

Neskrej tālu, vanadzīnī,
Balta vista upmalā;
Neej tālu, mans brālīti.
Labas meitas ciemiņos.

Jem, brālīti, ko es teicu,

Mazu laužu līgaviņu;
Ne tā tevi pašu rās,

Ne ar tavu māmulīt.

Ps nevaru 'purvā brist,
Jaunas kurpes kājīnā.
Ps nevaru atsacīt,
Tīkamam tev' dēlam.

Audz, tautieeti, ja tev tika„
Gzolina garumiuu.

Ganos dziņu, kreklus šuvu.

Pie ozola mērīdama

Puls derītis lauku pieri

Mans jājams kumeliņš;
Smuka meita baltu muti

Mana jaunu līgaviņa.

Kumeliņi, baskajīti,
Tu man kaunu padarīji;

Tu man kaunu padarīji

Lielā laužu pulcīnā.
Tev kājiņa paslīdēja,
Man nokrita cepurīte.

Kuru laba mātes meita,

Uzkue manu cepurīti;

Kura tāda vīzdegune,
Ne galviņu nepagriezu.
Pus man vienas rozes dēt
Tādu augstu žogu pīt?

Pus man vienas meitas dēļ
Tādu garu ceļu jāt?
Tādu garu ceļu jāt,

Sviedrēt savu kumeliņu? .

Puti, pati meitu mute

Man piedeva padominu:
Sien kumeļu birzītē,
Nac kajam setina,
Lai šķiet tevi ceļa vīru,

Ne meitiņu lūkotāju.

Panāksnieki gribēdami dabūt tādu pasu godu kā vedēji,
cenšas vedējus atkrāpt no vedēju galda un iesēsties viņu vietās

ar viņu godu. Sevišķi panāksnieki ar alus meitām spiedās
klāt vedējiem, tos apdzirdinot ar dziesmu palīdzību.

Tur man tika alus dzert,
Kur bij līksma saimeniece;
Ka bitīte viteroja,
Savus viesus mielodama.

Dzēri, dzēri, alutiņu,

Tas tev ļaunu nedarīs;
Tas tev ļauna nedarīs.
Tas grāvī negāzīs.

Vedēji loti labi saprata panāksnieku nodomus, un tapec
neatstādami savas vietas, atbildēja ar savām dziesmām.

Dzeru alu, drandavīnu.
Nepadzeru padomīnu;
Lai stāv manis padomīnis
Ar kungiem runājot.

Alus meita, alus meita,

Sargā savu muguriņu;
Es atradu krūzīte

Nevārītu a/pīnīti.

Vairāk alu dzerot, ari kazenieku meles raisīt raisījās vaļa
uz plašākām trokšņošanām, un nu sāka apdziedaties vedēji ar
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panāksniekiem. Zināms, pirmak ta pieklājīgāki, bet beigas

dziedāja arī rupjas dziesmas

Vedēji.

No tā tēva zirgu pirku,
No tā jemm līgaviņu,
Lai brauc mana līgavīna
Ar ierastu kumeliņu.

Sila priedi padzeneju,
Lai aug mana padzeneta;
Ciema meitu nolūkoju

Lai aug mana nolūkota.

Kas sunim asti celtu,

Ja ta pati neceltosi?

Kas gan musu masu teiktu,
Ja tā sevi neslavētu?

Stāvi stalti, kumeliņi,
Līdz es tevi apsedlošu;

Staigā čakli, tautas meita.

Līdz es tevi nolūkošu.

Manis dēļa, tautas meita.

Nestaigāji tik raženi;

Kad es jemšu, es pajemšu,
Kaut jo «melni staigājusi.

Teic, mamma, man' darbinu,

Neteic manu augumiņu!

Kas no mana augumiņa.
Kad darbinu nemācēju?

Bagāts tēvs savas meitas

Padzirne audzināja;
Sajāj tautas, sarībina,
Iznāk meitas putēdamas.
Caur ābeļu birzi līdu

Liepu lapas kaisīdams;

Liepu lapas kaisīdams,
Meitu mātes gaidīdams.

Vējš nopūta liepu lapas.
Velis parāva meitu māti.

Naža rasa tai zālīti.
Kas ozola ēnīnā;

Mazs pūrīns tai meitīni,

Kas miedziņa mīļotāja.

Miegs man nāca, miegs man

nāca,
Tas man laba nedarīja;

Miegs man dara tukšu pūru,
Lielu kaunu tautiņās.

Panāksnieki.

Tumsiņa naksniņa

Grozu savu vainadziņu;
Kur tas gaisi atspīdēja,
Tur mūžiņu nodzīvoju.

Vai leišos, vai poļos,
Vai īstos brālīšos?

Atspīd tautu sētīnā.

Tur mūžiņu nodzīvoju.
Ps negāju noskumusi

Neviena vietīna,

Ar dziesmiņu druva gāju,
Ar valodu sētiņā.

Prieka bija vīriņam,

Kad lustīga līgavīna;
Lai tas gāja, kur iedams.

Šķiet sev peli pakaļā.
Jem jemdams, tautu dels,
Ko tik ilgi kiņķelē?
Visas savas labas drānas

Tevis dēļa nonēsāju.
Dod, Dievinu, ko dodams,

Dod bārdaiņu arajīņu!
Es gulēšu zem bārdiņas

Kā zem lūša kažociņa.

Divi zaļi ozoliņi

Pret saulīti locījās;
Tā lokās tautu dēli

Pretī meitu māmulīti;
Pretī meitu māmulīti,
Alus krūzi rociņās

Alus krūzi rociņās
Cepurīti paduse.

Aču, aču, viču. viču,

Ciemam četras līgaviņas!
Viena ciema leta kāja,
Otra bērza atstutiņe.

Trešā skuju raibacīte,
Ceturt' Kača Aizpute.
Tumsā malu neredzēju,
Kad sabrauca sveši ļaudis,
Kā lapiņa nodrebēju,
Kamanās iemetama.
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Rakstu krājums. 19. 10

Kas no rudzu garuminu
Kad nav laba brieduminu?

Tuutiets stundu kājas ava,

Otru stundu jostu jozu,

Kas no meitas dailuminu.
Kad nav laba tikumina?

Tai treša stundiņa.
Tad uzlika cepurīti.

Kad vedēji bija iereibuši, tad deva virsu panāksniekiem,

no kuriem tad dabūja arī atbildi.

Vedēji.

Redz, kā koši brāļi dzied

Ar savām māsiņām;

Tautu meitas žēli raud,
Aiz muguras stāvēdamas.

Neraud' žēli, tautu meita,

Nāc tu arī mūs pulkā;
Nāc tu arī mūs pulkā,
Būsi brāļa līgaviņa;

Būsi brāļa līgaviņa,

Dräi.im krekla audējīna;

Brālim krekla audējīna,
Cimdu, zeķu adītāja.

Lai veicās, kas veicās.

Adīšana man vePās:

Pa trīs gadi cimdu pāru
Kā līgota nolīgoju.

Meitu māte strupiem lieliem

Drüpts! ielēca istabā;
Dēla māte, cielaviņa.
Aiz galdiņa pasasmēja.

Ko jala, Annina, uz mums

kraties?

Lj jala mežā uz apses celmu;
Ej jala mežā uz apses celmu,
Tur tevi izskries pirdiena

puļķis.

Panāksnieki.

Trīs vasaras izstaigāju.
Mello vērsi ganīdama;
To saēda vedējīni
Ar visiem nadziņiem;
Ar visiem nadziņiem.
Ar visiem radziņiem.

Ak Dievi, žēlīgais,
Ka tie plēsa stenēdami.
Še sanāca sveši ļaudis,
Salmiem kungus piebāzuši.
Izkratuit salmu kuņģus,
Edait mūsu pūru maizi!

Vedejīnu sievīnam
Bērni brēca pabeņķē;
Ar ķajīnu kušiņaja.

Lai nedzirda plāna ļaudis.
Mūs māsīnas, vedējīnas.
Ar lieliem vēderiem,

Apēdušas rudzu kaudzi

Ar visami lüeauzämi.

Dziesmu deļ, jus, tautiņas,

lenaidinu neturati,

Dziesmīn' mana, ka dziedāta,

Ne tā mana izdomāta.

Pec ilgākas dziedāšanas pamazām dziesmu sak aptrūkt.
Labākie dziedātāji sāk cīkstīties savā starpa: vedēji pret pa-

nāksniekiem un otrādi. Uzvārētājs dziesminieks tiek cienīts

un godāts, bet pārspētais paliek kauna, par ko nu visi smejas.
Tu jautra dzīve turpinājās gandrīz visu cauru nakti. Tikai pa

vašu nakts vidu drusku slābenāki. Bet rīta līdz ar gaiļiem
jautrība atkal atdzīvojās. Gandrīz jau no paša rita panāks-
nieki sāk raidīt vedējus prom mājās. Bet vedēji ne dzirdēt

negrib par mājās braukšanu, jo kas gan šiem še nekaitot, gan
zirgiem labi gan pašiem. panāksnieki gan piktojas, kādi tēviņi

vel neuzmetišoties šiem, bet vēlāk redzēdami, ka ar ļaunu nekā

nevar panākt, sāk palikt lēnāki, solīdami līdz dažādas grabažas
(nederīgas, novalkātas lietas). Vedēji ne dzirdēt pa grabažām,
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bet prasa sacīdami, lai dod pilnus ratus un cik var aizvest

mantas pēc viņu vēlēšanās, tad varbūt braukšot. Tā vieni

utwizdumi un otri pielikdami, pamazam nonāk līgdami pie

Maigas pūra. Tā Andrejs ar lielu naudas ķešu, vedēji, Maigas
krustmātes un pārējie panāksnieki saplūst klētī, kur iesākas

pūru pirkšana. Maigas krustmātes uzsēdušās uz Maigas
(pādes) pūru un aizstāvēja to dziedādamas.

Nedošu, nedošu

Māsiņas pūru

Bez zelta naudiņas,
Sudrabīna.

Bij manāmi linīnami

Zelta poga galiņā;
Bij manā pūriņā

Apzeltīti dvieļu gali.

Vedēji atkal pamāca savu brālīti

Dod, brālīti, pus dukātu

Par māsiņas prasto pūru

Mašīnai prasts purīns,

Pakulāmi piestampāts.

Par vinpuses naudu ieteikdams, Andrejs vispirms dod pa

līgavas pūru, skandinādams vecas naglas vai tamlīdzīgus

metālu gabaliņus. Krustmāte neņem vis no Andreja pretī

nepazīstamo naudu, baidīdamās, ka viņas nepiekrāpj. Nu,
kad neņem, neņem. Andrejs dod atkul sakrīžotus papīra ga-

baliņus sacīdams, ka tā nauda esot pavisam droša. Apskati-
dam! tuvāk vedēju naudu, panāksnieki grib vedējus apcietināt
un vest uz muižu (pie lielkunga) par naudas viltošanu. Pūra

līgšana pamazam sāk vienoties. Andrejs kaulēdamies, Maigas
krustmātes atlaizdamas. sāk iemest naudas gabalus Maigas
krustmātes klēpī, pakāpeniski sakot no kapeikas līdz pārejot
sidraba un zeltu naudā. Kad parādās Maigas krustmāšu klēpī
jau zelta naudas gabals, tad viņas piekāpjas sacīdamas, ka nu

samaksāts labi par Maigas pūru, bet Andrejs nemaz neklausās

un ber naudas sauju pēc saujas Maigas krustmāšu klēpī, līdz

beidzot savu lielo ķešu izbēris tukšu Maigas krustmātes lec

un dej aiz liela prieka, ka par pādes (krustmeitas) pūru tik

bagāti samaksāts. Tikko pūru sāk kravāt ratos, Maigas krust-

mutes pastiprina pūdēs un vīnus pūra vērtību.

Jauna meita, jauna meita,

Jaunu pūru cilināja;
Puķītēm vien piesmirda

Pilna tautu istabiņu.

Vedējiem ne labprāt patīk, ka Maigas krustmātes ta dižajās,
tapec arī vedēji tieši otrādi izsakās pret pūru un Maigu.

Skāde liela notikusi.

Kauns otram pasacīt;
Pele galvu nolauzusi

Tukša pura dibena.
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Kad nopirktais pūrs sakrauts ratos, tad Maiga iesāk parasto

pūra dalīšanu. Bet tikko iesāk, viņas krustmātes to aprāj, jo

krustmātēm netīk, ka pārdevušas pādes pūru par tik dārgu
naudu un nu vienu daļu izķernus (izdāvās). Krustmātes nu

rājas (baras):

Dievi, gausini māsiņas puru,

Daudz tādu plataču gaidītāju.

Es aizmirsu brabšami

Krustām dvieļus nekārusi.

Tos cimdīnus brālim došu,

Kur rakstiņi sajukuši,

Ka brālītis man aizmirsa Kam brālītis man nedeva

Gaišu skalu dedzināt.Dinu seklus vācele.

Tomēr krustmāšu bargumu nomāc dižašanas un viņus ne-

aizmirst savu pusi cildināt.

Gudra mate, gudra meita.
Gudri pūru pielocīja:

Virsu raibi, apakšā,
Vidu baltus villuinites.

Vispirms Maiga apdāvā alus meitas un pārējās panāks-
nieees ar zeķu pāriem vai ar kādas drēbes tiesu balta linu

audekla. Vedēju tēvam uzkur skāteri (dvieli) ar cimdu pāru

piespraustu pie tā. Andreja krustmātēm ar mēdz dāvāt garas

baltas rakstītas zeķes. Vira brālim un saviem brāļiem pakar

skāterus ar klāt piespraustiem pirkstaiņiem. Tā ka bieži vien

vīra vai sievas brāli ir purneši, tad tādā gadījumā viņiem

pārkar krustām skāterus.

Ar pūra pirkšanu, sakraušanu un izdalīšanu atnācis jau pus-
dienas laiks. Zirgi visi sakārtoti braukšanai, bet kāzinieki visi

vēl saiet pie pusdienas. Tagad vairāk nenotiek tādas triek-

šūnas kā līdz šim, bet sāk jau nopietnāki dziedāt.

Ej, māsiņa, tautiņas,
Dzieva koši aizgājusi.

Lai nenāca slikta slava

Mums citām māsiņām.

Ai, mašīna, sīka maza.

Tu pavārgsi tautiņas:

Tālu druva, tālu pļava.

Tālu aka lejīnā.

Ai. mana mašīna.

Aun baltas kājiņas:

Pilna sēta svešu ļaužu
Svešajā zemītē,

Svešajā zemītē,
Kur mūžiņu nodzīvosi.

Ej, māsiņa, tautiņas,

Dzievä koši aizgājusi,_
Pacel krēslu tām māsām.

Kas palika pakaļā.

letin iešu, tautiņās,

Zin, Dievi, kā dzieväsu:

Visi mani bāleliņi

Raud, iemauktus turēdami.

Drīz tavas gosniņas
Vedīs tavu purinu,
Birs tautu dēliem

Gaužas asariņas.
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Pusdienu paēduši, visi taisās braukt uz Kalniņiem. Ar

raudām Naiga šķiras no tēva mājām. Krustmāte savu pādi

Maigu iesēdina ratos Andrejam blakām sacīdama:

Seä, mau' musina.

Saulītes pusē.

Iziedama, tu, māsiņu.

Sakur tēva uguntiņu;

Citu dienu tu atnāksi

Pie tētiņu sildīties.

Lai tautu runeitis

Ziemeļu pusē.

Vedējus līdz ar pūru uz Kalniņiem pavada otrtik panāks-

nieki, nekā vedēji. palikusi panāksnieki noskūtās aizbraucējos
dziedādami:

Tautas veda mus' mašīnu Mate. meitu izdodama,

Dzied, rociņas cilādama;
Kad iegāja maltuvē,

Raud, milnīnu turēdama.

Pa celīnu celmiem-

Gudra bija mūs' māsiņa,

Skujas nesa rociņā.
Litu dienu tu atnāksi

Par skujīnas birumīnu.

Trūkst mamīna. trūkst mamīna,

Trūkst tev triju trūkummu;
Stallī govs, klētī pura

Kambarī malējīnas.

Bet vedēji ar puru un panāksniekiem dziedādami aizbrauc

uz Kalniņiem.

_

Lielākās dziedātājas ir panāksnieces, kas sasēdušās gan uz

puru ratiem gan ari uz citiem ratiem. Pūra vedamā laikā no

Krūmiem līdz Kalniņiem notiek vislielākā dziedāšana, kur visi

kāzinieki dzied kopa.

Neaugati, līki koki.

Pašā ceļa maliņa:

Ceļu brauca kāzenieki

Šķērsām teka kumeliņi.

Brālīts man žēli dara,
Es brālītim vēl jo žēli:

Pašā siena laiciņa

Pļavā dūru grābeklīti;
Pļavā dūru grābeklīti,
Sēdu tautu kumeļā.

Mana balta māmulīte,
Kā āīvus šķirsimies?
Nes bijām saradušas,
Ka äiv baltas avetīnas.

Kur mes divas runājām,
Tur asaru straumes bira.

Skauģa bērni nosēduši

Pašā ceļa maliņa.

Kapāt droši uz tacīnu,

Aplūkosit mūs' mašīnu.

Vedat mani, kur vezdami,
Pār upīti nevedāti:

Sīku rakstu mans pūrīns,
Straume grieza dibenā.

Es neiešu sienu gräbt.
Man sieniņa nevajag;
Es aiziešu tautiņas

Ar visām telītēm.

Kur' dziesmiņa man patika,
Div' reizinās' padziedāju;
Kur' meitiņa man patika,
Div' reizinās bildināju.
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Kalniņos sagaida pārs bruņojušos vīriešu, kas ielaiž caur

vārtiem vedējus ar pūru, bet panāksniekus aptur, pieprasīdami
dažādas liecības. Izceļas panāksniekiem ar vārtniekiem

(sargiem) triekšanās, Pēc labas iztriekšanās ielaiž arī panākts-
niekus sētā, kuri apsveic tos vedēju radus, kas jau no svēt-

dienas rīta bija palīkuši Kalniņos, aizbraucot īstiem vedējiem
uz Krūmiem. Tur nu panāksnieki dzied šādu dziesmu:

Pabvakaru. zagļu sēta,
Kur likata mūs' māsiņu?

Vai klētī aizslēdzāt,
Vai druvā stādījāt?

Ja klētī aizslēdzāt,
Purādieti vainadziņu!

ja druvā stādījāt.
Tad gaidīšu pārejam.

Vedēji atbild panāksniekiem:

Visi maju suņi kauca:
Nu ved jaunu saimenieei,

Šķidras putras vārītāju,
Plana klaipa griezejīnu.

Panāksnieki paliek setā. kravājot pūru un dziedot:

Saule pinu vainadziņu

Vītolāje sēdēdama.

Pin, saulīte, dod man vienu

Man jāiet tautiņās:

Man jāiet tautiņas,

Nav man koša vainadziņa.

Ne pie vārtu nepiejāju.
Atspīd tautu istabiņa;
Atspīd tautu istabiņa.
Izbīstas! tautu mate.

Nebīstiesi, tautu māte.

Drīz būs tādas panāksnieces;
Drīz būs tādas panāksnieces,
Saules pīti vainadziņ!

Tautas veda mus' mašīnu,

Putna bērnu dēvēdamas.

Jūs, tautiņas, redzēsite,
Kas putnam pakaļ nāk.

Nāk pakal piecas māršas.

Nāk deviņi bāleliņi.

Pj par priekšu. īstais brāli,
Rūmē tautu istabiņu!

Kur sedesa piecas māršas.
Kur deviņi jaunbrālīši?

Tais', tautiet, augstu namu,

Vēl jo augstu pažobeli;
Mus' musini lieli radi

Žuburoti vainadziņi.

Bet par to starpu, kamēr kāzinieki dziedādami izkrauj pūru.

tikmēr Naiga ar savām krustmātēm staigā ziedodamas Maiga

ar lielu ziedu klēpi vispirms griežas pie istabas. Ziedi ir šādi:

zeķes, prievietes, pašdarināti lakatiņi, • villaines, pamaves

(līdzīgas villainēm no linu drēbes, kuras nēsāja vasaru), dvieli

v. t. t. Pieiedamas pie istabas, krustmātes mudina savu pādīti
(Maigu) uz bagātu ziedošanu.

Met, mašīna, kur mezdama,
Met istubi labu ziedu;
Tur bus tuvis patvērums,
Buv' mūžiņu dzīvojot!
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Pēc dziesmas padīte nomet ziedu: dvieli, villaines, vai ko

citu. Pie klēts krustmātes dzied:

Met, māsiņa, kur mezdama,

Met pie klētis lubu ziedu;
Tur tu bērsi miežus, rudzus,

Suv' mužinu dzīvodama

Pie rijas dzied:

Met, mašīna, kur mezdama

Met pie rijas labu ziedu;
Tur tu kuls! miežus, rudzus

Suv' mūžiņu dzīvodama.

pie pirts dzied:

Met, māsiņa, kur mezdama,
Net pie pirtis labu ziedu;
Tur tu pērsi dēlus, meitas.

Sav' mužīnu dzīvodama.

Tā nu Maiga ar krustmātēm apdziedāja visus laukus, dārzus,

pļavas, mājas u. t. t Pēc paraduma vīra māte staigāja ziedo-

tājām puķu!, un uzlasīja noliktos ziedus, kas viņu! pienākas.

Apziedodamas Maiga, krustmātes un vīra māte atgriežas
atkal pagalmā. Pa tam jau pūrs izkrauts klētī, kuru arī visi

kāzinieki sagājuši notur pātarus. Pēc pātaru nobeigšanas tūliņ

vīra māte padod jaunavītei krēslu un apsēdina to. Sākās no-

va!yagošuņa un mičošana. Vīra māte noņem vedeklai zīļu
vaiņagu, no parastās vienus bizas izpin divus, apņem tās ap

Naigus galvu un sasien tās uz pieres, tad ņem cepuri jeb mici

un uzmauc vedeklai galvā.

Tikko iesakās novaiņogošana, panāksnieki iesāk dziedat:

Tupele, tupele ta delu mate,

Trīs stundi tupeleju gar vienu galu.
Tieva gara mūs' māsiņa.

Zema resna mičotajā:

Ceļat krēslu, veļat baļķus.
Lai pakāpa mičotajā.

Kad vīra mute uzliek cepuri jeb mici vedeklai, tulin pa-

nāksnieki iedziedājās:

Svied zemē, zvieä zemē.

Nepieder, nepieder!
Nepieder suņu aste

Pie tā zilu vainadziņa.

Nepiedošu, nepiedošu
Vizulišu kalējam;
Būtu tautas izdegusi.
Būt vizuli neskunejš!.

Pēc novuinagošunus vedekla sēdina uz to pašu krēslu vira

mati un uzkur viņai sagšu, kreklu, vai citu tam līdzīgu drēbi.

Tad vedēji pēkšņi sāk dziedāt:
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Ai, māmi. ai, māmi,
Nu tev slikti gadījās!
Tu atdevi savu dēlu

Par to krekla lupatīnu.

Panāksnieki nepaliek pakala un atbild

Vīra mute priecājas,

Ka es viņai SagŠU segšu.
Es apsedzu vērša ādu

Ar visiem radziņiem;
Ar visiem radziņiem,
Skrien mežā maurodama.

Vīra mate priecājas,
Ka es viņai krēslu celšu.

Es pacēlu dadžu krūmu,
Sēdi gurnus grozīdama?

Pec visa notikuša panāksnieki dzied:

Rīb zemīte, čukst lapiņas.
Nu nāk mana krusta māte;
Nu nāk mana krusta māte.
Nes man baltu villainīti;
Nes man baltu villainīti,
Līdz zemīti norakstītu.

Pec dziesmiņas krustmātes uzkar padei sakšu, dziedādamas:

Ņem par labu. tu, mašīna

Ko es tev im dāvināju!

To tu maza nopelnīji,
Man rocīnu bučojot.

Pēc apdāvāšanas, vedekla uzkar vīra tēvam skāteri ar

cimdu pāru (dubulteņiem), arī vīra māsām un brāļiem vedekla

uzkar skāterus ar pirkstaiņu pāriem. Kad vīra radi visi ap-

dāvāti, tad panāksnieki dižājas (lielās):

Kur, tauteitk tuvi radi?
Man atlika skāterīši.

Vai es savus skaterīšus

Uz mietiem karināšu?

Ar visu triekšanos atnācis jau vakars. Kāziniekus ielūdz

uz vakariņām, pēc kurām sākas dziesmu kuri. Panāksnieki
cenšas sēdēdami salauzt vedēju beņķus:

Minami, laužami

Ozola beņķus!

Laužam beņķus, laužam beņķus,
Nevar beņķus salauzīt.

Jauns musu svainītis,

Lai taisa citus.

Ka beņķīšus salauzīsi,

Puiši gula apakšā?

Kads panāksnieks, streipuļodams par setu, dzied:

Es to tautu pizulīti
Tautās līdzi nevedīšu..

Gan es viņu izmīzīšu.

Pa ežām staigādams.
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Cits atkal, skaidiena atgāzies, dzied:

Es piedzeru ka vilciņs,
lekrīt' kārkla krūmiņā;
Ciema meitas izvelk mani,

Balt' autiņu domādamas.

panāksnieki vispār Kalniņos dūšīgi dzied:

Nebēda, tautu dels,

Kad man mazs augumiņš!

Naža. maza es. meitiņa.

Kā ezara rauduvits.

Gan macešu saimi rat,

Maizi slēgta kambarī.

Tadu audu audeklīnu

Kā ezara ledutīnu.

Vedēji nepaliek parada un dzied:

Kas tie tadi panāksnieki?
Čurās vien, čurās vien!

Vai jus, čurās, redzējāt
Mūs' brālīša vedējīnus?

panāksnieki vel vairāk godina savu mašīnu:

Tam galdam četri stūri

Visi četri nemazgāti.

Nu atveda mus' mašīnu.

Četru stūru mazgātāju.

Vedēji ne labprāt paliek parada.

Ko tie matēs cāli lasa,
Par plānīnu staigādami?
panāksnieku meitiņām

Utu kule pabirusi.

Tā dziedāšana turpinājās līdz veļai naktij, Panāksnieki

taisās atpakaļ uz Krūmiem un vēl sitot uz galdu dzied.

Tikmēr situ tautas galdu,
Līdz atlēca šķemelītes.
Citu gadu šī laikā,
Tad es viņas ēvelēšu;
Tad es viņas ēvelēšu.

Kad atiešu krustībās.

Kad panāksnieki taisās atvadīties, tad vedēji viņus bei-

dzamo reizi apdzied:

Brāļi māsu tālu deva,
Lielu slavu gribēdami.
Nāk brāļiem tāda slava.

Ka mašīna netikusi;
Ka māsiņa netikusi,

Snauž pirmā vakarā;
Snauž auzdama, snauž vērpdama.
Šnauž uguni kurstidumu.
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Pēc panāksnieku aizbraukšanas, ari Kalniņu ļaudis: vedēji
un kāzinieki, dodas pie miera, bet rītā otrdien agri ceļas augšā.

Pēc krokastim Andrejs,, Naiga un vēl kādi pārs ratu vedēju

brauc sērstu pie Krūmiem. Aizbraukuši vedēji Krūmos, visi

kopā līksmodamies pavada visu dienu, bet vakarā Andrejs,

Naiga un pārējie vedēji pārbrauc atkal atpakaļ Kalniņos.
Ceturto dienu (trešdien) vairs nebrauc neviens nekur, bet

āzīvo jautri katri savās mājās: vedēji Kalniņos un panāksnieki
Krūmos. Tikai šīs dienas vakarā kāzas nobeidz un katrs

kāzinieks dodas savās mājās.

Tāpēc jaunieši sevišķi sirdīgi mācījās uz kāzām dziesmas

pie teicējām vai teicējiem, kuriem krājums sniedzās vairāk

tūkstošos.



Kristības Nīcā.

No skolotāja K. Lielozola krājuma Nīcā.

Jau no agra rīta mājas ļaudis rīkojas uz kristībām. Ne-

manot pienācis brokastu laiks, brauc viesi un kūmas atbrauc

pašas pirmās. Dižā kūma atvedusi pādei svārkus un cepuri,
mazā kūmu äekiti. Pādei noģērbj parastās drēbītes un uz-

ģērbj atvestās. Kad pāde saģērbta, tad mazā kuma paņem

pādi aiz villaines un sēžas pie brokastu galda. Brokastīs

mēdz pasniegt kapiju, bet kristību beidzamajā ēdienā tēju.

Kapiju dzer ļoti stipru, jo tāda kapija pēc nīcenieku domām

loti veicina dziedāšanu. Pēc brokastīm un lūgšanas visi dodas

uz baznīcu. Abus kūmas ar pādi iesēžas pirmajos ratos.

Pārējos ratos sasēžas citi kristībnieki. Kad vēlāk pārbrauc
mājās kristībnieki, tad mazā kūma nes pāāi istābā un dzied:

Mazi bērni vaicāja,

Kas padi vārda?

Neteikšu namā,

Teikšu istaba.

Drīz gāju nama, drīz istaba,
Drīz savi padīti vardīnu teikšu.
Lellīti iznesu. Pīzīti ienesu.

Tagad pēc lūgšanas un pusdienām ēd un dzer līdz vaka-

ram. Vecākie vīrieši galda galā spēlē kārtis, ja trauki salikti otrā

galā. Sievietes sarunājas. Brīžiem atskan dažādas kristību

dziesmas:

Mīļa Mara rotājas
Nusu jumta virsmu;

Mīļa Nura mums jautajā,
Kādu dzīru mēs dzeram.
Nac iekša, mīļa Mara,
Nes dzeram kristībinas.

Dzer par labu, dzer par ļaunu

Uz padītes veselību,

Liec krūzīti pie mutītes,
Pa! aliņš iekša tek.

Saulītei rietot, diža kuma griežus pie nama matēs ar

dziesmām:

Kur mani kuplie, brūnie svārki.
Kur savu pādīti ievicināšu?

Kur mana sudraba žvadzeņu josta:

Lai šķind pā_dīte teneinājot?
Kur mani zābaki, misiņa pieši?
Nu iešu plana padīti dīdīt.
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Vakarā sakas pādes dīdīšanu. Satin no lupatām krietnu
bērnu un nes plāna vidu dīdīt Pirmā iesāk lielā kūma, tad

pārējie kristībnieki. Visi sastājas riņķī, lec apkārt un dzied.
Brītiņu padīdījusi, lielā kūma dod pādi atkal citam v. t. t. Vis-

pirms dzied par pādes turību:

Es, pādīti dīdīdama,
Maisu spēru pabeņķī.
Lai aug padīte
Pilnu maisu bereja.

Es, padīti dīdīdama.
Kuli spēru pubenkī,
Lai neauga mana pade

Kunga kuļu nēsātāja.

Kūmas iedama, netaoinaju,

Lai mana pādīte netapinātu

Kūmas iedama pilnīgi ģērbos.
Lai mana pādite pilnībā aug.

Tālāk dzied par jpādes skaistumu un tikumību. Tā kā

latvieši mīl sprogainus matus un sārtu seju, tad arī pādi dīdot

dzied, lai pādei būtu sprogaini mati, un lai tai piemistu kauniba.

jo kaunībā nosarcis sievietes vaigs ir skaists.

Kūmas iedama, kažoku apvilku,

Lai aug padīti skrogaini mati.

Es, pādīti dīdīdama.

Acis metu pabeņķī.
Lai mana pādīte

Kaunīgi aug,

Es savu padīti vāciski dīdu.

Lai mana pādīti vāciski aug.

Ta ka latviešiem tikumība stāv pirmā vieta, tad arī padei
iedīda šo tikumību, skaistumu.

Audz, mana padīte,
Audz labi tikusi!

Kūmas iedama, rozīti stādu,
Lai mana pādīte kā roze zied.

Es, padīti dīdīdama,_
Puķīt' spraudu azotē,

Lai ta auga mana pade

Ka puķīte darzīna.

Pati pedeja dīda maza kuma, kas arī redzams šinī

dziesmiņā.
Es pirmā nēsātajā,

Es pēdēja dīdītāja.
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Šim padīte, tam paäite,
Man padīte piederēja:
Visu dienu izsugulu
Uz manām rociņām.

Kā iepriekšēja dziesmiņā minēts, pāde pieder nēsātājai,

tāpēc arī tagad sākas pādes pirkšana. Mazā kūma panēm

šķīvi, uzklāj uz tā nezäoäziyu un pirmā ieliek mazākais

sudraba rubli

Krustmāte, mazā kūmu.
Mēs uz tevi raugāmies.

Klāj tu savu nezäoäzinu.

Met apaļu rubuliti.

Naudiņu metīšu zābakus nopirkt,
öilingi. eiduki, nabagu nauda.
pusrublis, dālderis pādītes nauda.

Otra kūma papēm alus kruzu un sieru šķīvi. Uz naudas

šķīvja viņa uzliek ari savu dalu. Tagad abas kūmas iet pie
kristībniekiem

Zeltu, zeltu, sudrabīnu,
Mums tā vara nevajaga;
Vai mēs pili būvēsim

No tiem vara gabaliem?

Meti, meti, vajaga, vajaga.

Vajaga padīti sudraba josta,

Pa äurvim. Pa äurvim

Piecu marku metejin!

Dālderīša metējiņ,

Lesties galda galinu!

Ja krustmāte ir veca, tad atkal kristībnieki viņu apdzied.

Ak tu, veca māmulīte,
Kam tu kapi ābele?

Ābelei spici zari.

Saplēš tuvu lindraciņu.

Še. māmiņa, eiāueinš.

Nosapērc adatiņu;

Nosaperc adatīnu,

Sašuj savu lindraciņu!

Pēc pādes pirkšanas seko mielasts. Pēc tam iesākās pa-

rastās dzīres. Otras dienas rītā, vai tās vakarā, viesi dodas

uz mājām. Nama māte tos izvada ar šādu dziesmiņu.

Vaķaties, jus, Zuutini,
Pa visām maliņām,

Kā tētīns jūs suvāku
Pa visiem novadiem!



Ķekatas Nīcā.

No skolotāja K. Lielozola krājuma Nīcā.

Vastlāvja dienā mājas ļaudis, taisīdamies uz ķekatām, visu

spodrināja un tīrīja. Istabu iztīrījuši, kādu mājas cilvēku aiz-

sūtīja uz mežu pēc skujām un kadeģiem. Svaigās meža skujas
sakapāja un no rīta izkaisīja pa istabu. Kadeģus appušķoja
ar papīra rozēm. Appušķojuši jaunie ļaudis sāka dažādi

ģērbties. Cits apģērbās pēc čigāna, cits pēc kazāka, cits pēc

dzīvnieka v. t. t. Darbīgās meitas jau priekš laika izeirpa

no papīra dažāda veida mežģenes, kuras apšuva ap ķājām
un drēbēm. Tām, kam bija gari svārki, piesēja pie kājas
ūdens pudeli. Kad jaunie ļaudis bija dažādi pārģērbušies un

sagatavojušies, tad katrs pēc kārtus atkārtoja savu uzdevumu.

Pēc tam visi kopīgi sumeģināja savus jokus. Pēc tum ar

muziķu devās pie kaimiņiem, kas to izdzirdējuši, steidzīgi
rumeja istabu.

Ķekatas iedamas istaba dziedāja:

Ai, nama mamīna.

Dari duretīnas!

Ķekatas atbrauca
A vezumīnīs:

A rūdzis, a miežis,
A kumelinis.

legājušas istaba, ķekatas dzied:

Paradi, tevin',
Kur linu druva.

Dinīni druva,
Zālīte eža.

Kupāt kupāja
Aunīna villa.

Tā lai kupāja
Nama saimeniece.

Ne gaļas labad

Ķekatas lēca,
Dininu labad,
Baltavetīnu.

Ķekata, lekata.
Deksim kāļu dārziņā,
Lai aug kāli, kāpostīni
Dlakainām galviņām.
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Ķekatām nevajag

Ugunis šķilt.

Ķekatas pašas
Sev' ugunis šķil-

Ķekatu tēvam

Tērauda bikses,
Ķekatu māmīni

Vara lindrucīns.

Kas tura rībina

Uz istabiņu?

Ķekatas dancina

Savus kumeliņus.

Saimniece lielījās:
Pieci vepri uz istabu:

Kad atlēcu ķekatās.
Dati galu saēdusi;
Pati gaļu saēdusi,
Kauli vien atlikuši.

Glabājat susekļus.

Glabājat īlenus.
Ķekatu pulka

Rāvēju jaudis.
Negulāt, slinki puisi,

Bit' raugāt zirgu stalli!

Ķekutinus ielaidušas

Stallī bērus kumeliņus.

Negulāt, slinkus meitas.

Eit' raugāt aitu stalli!

Ķekutinus ielaidušus

Stallī baltas avetīnas. v. c.

Kad ķekatas istabā bija izdziedājušās, izdancojušās un izro-

tūļājušās, tad sākās dažādu ērmu rādīšana. Kāds puisis, pār-

ģērbies par čigānu, sāk kazu dancināt. Kaza ir taisīta no koka

un aptīta ar kādu ādu. kam iztaisīts kazas izskats. Kāmēr

čigāns dancina kazu, citi pa to laiku kaimiņos izduru visādus

jokus. Tie kam bija gari svārki un piesieta ūdens pudele pie
kājas, tie pieiet pie gultām un palej v. t. t. Pēc joku un ērmu

izrādīšanas ķekatas aicina pie klāta galda. Ķekatas ēdot

dzied :

Ai cuku mātīte,
Nes abas godā:
Tu sedi uz galdu,
Es galda galā.

Pēc tam ķekatas dodas tālāku. Kurās mājās ķekatas ielēca,
tur viņus uzņēma ar lielu cienu, un ķetatām ārā lecot, piebie-
drojās mājas ļaudis. Ķekatas lēkušaš tāpēc, ka tanī dienā cits



159

citu svētījuši un vēlējuši labu nākošā gadā. Pati pārģērb-

šanās notikusi tāpēc, ka senāk, pēc viņu domām, staigājuši
dažādi gari un visu svētījuši. Par ķekatām vārīja cūkas kājas
vai cūkas galvas puses. Ķetatu priekšvakaru dzinuši lietu-

vēnu no istabas augšas. Lietuvēna dzīšana notikusi šā. Uz-

gājusi kādu meitu uz istabas augšu un paņēmusi ūdeni līdz.

Pēc tam sūtījuši mājas māžos bērnus pie istabas lūka ar maisu,

kuriem jāgaida, līdz lietuvēns iekritīs maisā, ko tad varēs

izvārīt. Augšām uzgājusi meita rībina un uzlej* bērniem ūdeni,

Pēc tam laiž cūku kājas maisā un vēl reiz uzlej ūdeni, bēr-

niem nemanot. Ķekatu priekšvakaru laiduši kaulus caurā

maisā, jo tad uz kauliem uzaugot gulu. Viens turu maršu un

otrs no istabas augšas laiž kaulus maisā. Kaulu laidējs

paņem ūdeni līdz un aplej maisa turētāju. Tanī pašā vakarā,
kad kaulus laiduši caurā maisā, sienās sadūruši bērni puļķīšus,
lai līdz rītam būtu gulu uzaugusi. Kas bijis labs gudrnieks.
tas us puļķīšiem uzdūris kažoka gabalus. Ķekatu vakaru ne-

esot bijis brīv vērpt, tad griezuši rutīnu šņori pušu. Ķekatu
dienas pelni bijuši ļoti noderīgi, jo tos izlietojuši pret tārpiem.
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Skolniece M. Ignāte, Nīcā, K. Lielozola krājumā.

Pa to ceļu, kas veda no Knikšu ciemajīdz Ērgļu mājam, plūda
daudz cilvēku vēlu vakarā. Vecajam Ērglim, ko taisījušies -no

rīta glabāt, esot sarīkots vāku vakars. Esot jau vesela nedēļa

pagājusi, kamēr viņš miris. Mēs bērni, puiši un meitas arī

devāmies pie Ērgļiem uz vākam. Vecie visi palika mājas

sarunādamies, ka no rīta iešot kaimiņu pavadīt uz kapsētu.

Vākās bija daudz cilvēku, gan lieli, gan mazi. bet vecu tikai

nebiju. Vākās sanāca, kas vien tikai gribēja, vai lūgti, vai

nelūgti viesi. Kad cilvēku bija jau sanācis liels pūlis, tad

mūs visus ieveda istaba pie līka, kas gulēja krāsns priekšu
brūnā zārkā. Kad cilvēki istabā bija jau nomierinājušies, tad

sāka skaitīt pātarus, un pēc pātariem suku iet rotaļās.

Sieva brauca meža.
Vīrs palika maja,

Nebij putra izvārīta.

Ne uguns sukurstītu.

Euko. vecais, kuru tev patīk!
Šī mana, tā mana zeltainīte.

Rotaļnieki nostājas riņķveidīga lokā ar vienu rotaļnieku

vidu. kuram aizsietas acis un skaļš roka. Rotaļnieki sak

dziedāt un loks kustas zināmā virzienu. _Pie vārdiem: „Ši

mana, tā mana zeltainīte!" rotaļnieki apstājas un vidu stāvo-

šais cilvēks rāda uz viena no rotaļniekiem ar skaļu, pie kam

vīnam jāpasaka tā cilvēka vārds. Ja viņš uzmin, tad uzminē-

tājam aizsien acis un iedod skaļu roka. Rotaļa sakas no jauna.

Ja minētais neuzmin, tad viņam pašam jāpaliek loka vidu,

rotaļu no jauna sakot.

Vienu ragu Vācietis rāceni grauza

Jem to bēro, jem to melno.
Lai tas baltais te paliek!
Tup pie zemes, tup pie zemes.

Lai to ragu neierauga;

Lai to ragu neierauga,

Lai cepuri nepamana!

Rotaļnieki nostājas riņķveidīga loka ar dažiem cilvēkiem

vidu. Rotaļnieki sāk dziedāt un loks kustas zināmā virziena.

Pie vārdiem: „Jem to bēro, 'jem to melno?" vidu stāvošos cil-
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vēkus pēc patikas vem iekšā un izgriež. Tad vidū stāvošie

iziet ārā un iestājas atkal loka vidū, bet ieņemtie paliek lokā.

Tā rotaļa sākas atkal no jauna.

Meža kunga preileņe trudigi sedeja
Sarkana micīte galviņā.

Mini, mini, preilene, kas tevi bučo.
Ja nevari uzminēt, sēdi visu nakti.

Rotaļnieki nostājas riņķveidīgā lokā ar vienu rotaļnieku
vidū, kam aizsietas acis. Pie vārdiem: „Mini, mini, preilene,
kas tevi bučo, ja nevari uzminēt, sēdi visu nakti!" rotaļnieki,
iedami garām, skūpsta vidū stāvošo cilvēku. Ja minētais uz-

min, tad uzminētajam ir jāstājas vidū, bet ja neuzmin, tad

rotaļa sākas no jaunā pa vecam.

Viens zemnieks brauc uz mežu,

Viens zemnieks brauc uz mežu,

Ja, ja, smuku mežu.

Tam zemniekam cert plikus,
Tam zemniekam cērt plikus.

Ja, ja, smukus pliķus.
Tam zemniekam plūc matus,

Tam zemniekam plūc matus,

Ja, ja, smukus matus.

Tas zemnieks ņem sev'sievu,
Tas zemnieks- ņem sev sievu,

Ja, ja, smuku sievu.

Tā sieva ņem sev bērnu,

Tā sieva ņem sev bērnu,

Ja, ja, smuku bērnu.

Tas bērns ņem sev emmu,

Tas bērns ņem sev emmu,

Ja, ja. smuku emmu.

Tā emma ņem sev kalpu,

Tā emma ņem sev kalpu,

Ja, ja, smuku kalpu.
Tas vīrs muk no sievas,
Tas vīrs mūk no sievas,

Ja, ja, smukas sievas.

Tā sieva mūk no bērna,

Ta sieva muk no bērna,

Ja, ja, smuku bērna.

Tas bērns mūk no emmas,

Tas bērns mūk no emmas,

Ja, ja, smukas emmas.

Tā emma mūk no kalpa,

Ta emma muk no kalpa,
Ja, ja, smuka kalpa.
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Rotaļnieki nostājas riņķveidīgā lokā ar vienu rotaļnieku
vidu. Rotaļnieki sāk dziedāt un loks kustas zināmā virzienā,

Pie vārdiem: „Tam zemniekiem cērt pliķus", vidu stāvošam

cilvēkam sit pliķus un pēc tum plūc matus. Pie vārdiem:

„Tas zemnieks ņem sev sievu", vidū stāvošais pēc patikas

ņem lokā sev vienu sievieti. Pēc vārdiem: „Tā sieva ņem

sev bērnu", ieņemtā sieva ņem atkal vienu rotaļnieku vidu.

Pie vārdiem: „Tas bērns ņem sev emmu", jaunais bērns

ņem vienu sievieti klāt. Pie vārdiem: „Tā emma ņem sev

kalpu", atkal jaunā emma ņem vienu vīrieti vidu. Pie vār-

diem: „Tas vīrs mūk no sievas", pirmais vīrietis aizbēg,
Pie vārdiem:

A
,Tā sieva māk no bērna", aizbēg sieviete.

Pie vārdiem: „Tas bērns mūk no emmas", bērns iet projām.
Pie vārdiem: „Tā emma mūk no kalpa", šī aizbēg no kalpa.

Kalps paliek par zemnieku un rotaļa sākas no gaļa.
Ādamam bij septiņ dcli.

Leptīņ deli,

Visi bija vienprātīgi,

Vienprātīgi.
Ne tie eda, ne tie dzēra,
Ne tie zin. kas mīlība.

Ko viens dara, visi dara līdz
Viens dara tā, visi dara tā.

Rotaļnieki nostājas riņķveidīgā lokā ar vienu rotaļnieku
vidu. Rotaļnieki sāk dziedāt un' loks kustas zināmā virzienā,

Pie vārdiem: „Ko viens dara, visi dara līdz", vidū stāvošais

pēc patikas kautko dara, un ja kāds to neizpilda, tad tam ir

jāiet loka vidu un rotaļa sākas no jauna.

Ai, lielie meitu zagļi,
Visu nakti zagdami gāja.

Ai kāds kauns, ai* kāds kauns!

Kas man šo meitiņ neatdos,
Tas būs maus ienaidnieks.

Kronīti tev galva likšu.
Abaim rokam tev apkampšu

Un par savu saukšu.

Rotaļnieki nostājas riņķveidīgā lokā ar dažiem vidu. Ro-

taļnieki sāk dziedāt un loks kustas zināmā virzienā, pie

vārdiem: „Kas man šo meitiņ neatdos, tas būs mans ienaid-

nieks", vidu stāvošie pēc patikas ņem sev biedrus no loka

vidus. Tad visi staigā tīk ilgi pa loka vidu, līdz pabeidzas
dziesmas, Pēc tam rotaļa sākas no jauna.

Krupis lec par plānu

Divi zeidi roka.

Lec tu. krupi,
Lec tu, krupi.
Zeidi maksa naudu.
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Šo dziesmu dziedot, rotaļnieki aptupstas pie zemes, sit

plaukstas un lec par plānu.

Kumeliņ, kumeliņ,
Tu man kaunu padarīji.
Trūdi rīdi rallallä,
Tu man kaunu padarīji.
Tu man kaunu padarīji
Dižā ļaužu pulcīnā.
Tev kājiņa paslīdēja,
Man nokrita cepurīte.
Kas godīga mātes meita,

UzkUe manu cepurīti:

Kas bij tāda vīzdegune.
let garami šņaukādama.

Rotaļnieki nostājas riņķveidīga loka ar dažiem vidu. Ro-

taļnieki sāk dziedat un loks kustas zināma virziena, Pie

vārdiem: „Trädi rīdi rallalla", vidu stāvošie pēc patikas ņem

no loka biedru un izgriež. leņemtais nu paliek loka vidū un

bijušais ieiet loka pie citiem rotaļniekiem, Pēc tam rotaļa

sakas no jauna.

Kas dārzā, kas dārzā.
Bitīt rožu dārziņā.
Kas vārda, kas vārdā,
Kača vārdā, Kača vārdā.

Lai ar ietu slotas griezt,

Šogad cūkas neganīšu;

Ja ganīšu, tad ganīšu
Devītāji vasarā.

Ložņa bitīte caur zaru zariem,
Caur zaru zariem,

Caur lapu lapām.
Kad tu citu atrodi.
Liec to savā vietā.

Rotaļnieki nostājas riņķveidīga lokā ar dažiem vidu. Ro-

taļnieki sāk dziedat un loks kustas zināmā virziena, Pie

vārdiem: „Ložņa, bitīte, caur zaru zariem", apkārtējais loks

apstājas un paceļ rokas uz augšu. Loka vidu stāvošie skrien

caur loku, kur kurais varēdams, Pie vārdiem: „Kad tu citu

atrodi, liec to savā vieta", skraidošie pēc patikas ņem no loka

biedrus. Pēc tam rotaļa sakas no jauna.

Ragana: Ko jus tur lasāt?

Bērni: Adatiņas!

Ragana: Kur jūs tas adutīnas liksit?

Bērni: Maisīnus šūsim!

Ragana: Kur jus tos maisiņus liksit?

Bērni: Akmentiņus lasīsim!

11*
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Ragana: Kur jus tos akmentiņus liksit?

Bērni: Nazīšus trīsim!

Ragana: Kur jus tos nazīšus liksit?

Bērni: Raganai galvu griezīsim!

Rotaļnieki sapulcējas un viens rotaļnieks iet par raganu,

Pie vārdiem: ..Raganai galvu griezīsim!" ragana dzenas tiem

līdz norunātai vietai, Ja ragana līdz tai vietai kādu noķer,

tad tam ir jāiet par raganu, Ja nē, tad rotaļa sakas pa vecam

no jauna.

Zvejniekamats viens mīlīgs amats.

Lustīgs uz ūdeni

Ar saviem riečiem.

Jem savu tīklīnu,

Jem ķeselīti!
Ko mes tur zvejosim?
Alandes, lašus, ālaudes, lašus,

Līdakas, zušus;

Kas visai izsalcis, lai ēd arī vēžus

Minam mēs tās makšķeres,

Raunām mēs to vadu!

Priekš kam mēs to minam?

Grietiņ, projām!

Neitin, mīļu, tu dus' mana,

Tapiņ' man sav' mutīti!

Kad tu vienreiz mutes dabūsi.

Tad tu manu dusi.

Rotaļnieki nostājas riņķveidīgā lokā ar dažiem vīdu.

Rotaļnieki sāk dziedāt un loks kustas ziuāmā virzienā, Pie

vārdiem: ~Neitiņ. mīļā, tu dusi mana", vidū stāvošie ipec

patikas ņem no loka vienu biedru. leņemtais paliek loka vidu

un bijušais iziet no vidus lokā. Pēc tam rotaļa sākas no jauna.

Še ir zaļš, tur ir zaļš,

Apakš manām kājām.
Man pazuda mīļais draugs.
Kur es vīnu rašu?

Šur un tur, šur un tur,
Šur un tur iekš tā lielā pulka.
Ls ar savu abu roku

Tam gar kaklu ķeršu;

Tam gar kaklu ķeršu,
Kronīti došu.

Nu bus visiem ļaudim redzēt,
Kā mēs divi darīsim.

Rotaļnieki nostājas riņķveidīga loka ar dažiem vidu.

Rotaļnieki sāk dziedāt un loks kustas zināmā virzienā. Pie
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vārdiem: „Es ar savu roku tam gar kaklu ķeršu", vidu stā-

vošie pēc izvēles no loka vidus ieņem sev biedrus un apķeras

gar kaklu un staigā pa loka vidu, līdz pabeidz dziesmu dziedat.

Amons gāja, gribēdams.
Aplaimots kļūt.

let viņš šurpu, iet viņš turpu,
Kamēr viņš savu mīļo atrod.

Nae, nae, mans visu dārgais eņģeillts,
Sniedz man savu balto roku!

Vienu rocīnu ķīlām došu,
Mīlestību solīdams,

Otru roeīuu ķīlām došu,
Mīlestību zvērēdams.

Ak, kads laimīgs prieka brīd's,
Kad savu mīļo atrodu,

Mīli saldi nobučoju.

Rotaļnieki nostājas riņķveidīgā loka ar dažiem, loka vidū.

Rotaļnieki sāk dziedat un loks sāk kustēties zināmā virziena,

Pie vārdiem: „Sniedz man savu balto rociņu", vidu stāvošie

Dē.Q vēlēšanās ņem loka vidu biedrus un staigā. Pie vārdiem:

„Mīļi saldi nobučoju", vidu stāvošie pāri samutējas un atvadas,

Pēc tam rotaļa sākas no jauna.

Sliņķis gāja lūkoties sev' sievu

Viņš apsēdās zem kuplas liepas.
Šeit viņš sēdēj', pukstej', vaidej'.
Līdz te kāda gadījās.
It par laimi līgaviņa nāca

Un ar viņu mīļi tērzēt saka.

Ak, tu, Dievi,
Šeit man sieviņa,
pati maņas rokas nāca,

Ko jus, brāli, smejaties kā skauģi?

Drīz mēs tapsim savienoti draugi.
Vakar es tev' redzēju
Apakš kuplas liepas,
Šodien es tev satiekos.

Ak, sirsņīņ. visumiļaka.
Ja tu ko noziedzies,
Lad krīti tu priekš maniem ceļiem!
Lai ar sliņķis, bet kur čakls

Līgaviņu nobučot!

Rotaļnieki nostājas riņķveidīgā lokā ar dažiem vīdu.

Rotaļnieki sak dziedāt un loks kustas zināmā virziena, Pie

vārdiem: „Ak, tu, Dievi, šeit mana sieviņa", vidu stāvošie

pec patikas ņem biedrus no loka un staigā kopā. Pie vārdiem:
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„Eai ar sliņķis, bet kur čakls līgaviņu nobučot", visi vari ss -

skūpstās, pēc kam rotaļa sākas no jauna.

Apakš ziedu ābelītes

Guļ vien' skaista meitiņa.

Sērojas pec mīļāka.

Mīļais, kur tik līgi biji.

Saldākais, kur kavējies?
Es līdz pašai rūgtai nāvei

Tevis deļ sērojos.

Meties ceļos pazemīgi
Tu priekš manam kajam!
Atrak augšām necelšos,

Kad tu savu roku dosi.

Sniedz rocīnu. dod mutīti.

Būsi mana mīļāka.
Nu būs visiem ļaudīm redzēt,
Ka mes mīļi dzīvojam.
Mīļi, mīļi dzīvosim,

Saldi, saldi kausimies.

Rotaļnieki nostājas riņķveidīgā lokā ar dažiem vidu.

Rotaļnieki sāk dziedāt un loks kustas zināmā virzienā. Pie

vārdiem: ~Meties ceļos pazemīgi tu priekš manām kājām!"
vidu stāvošie pēc patikas pieiet katrs jpie viena apkārt gājēja
un nometas ceļos. Pie vārdiem: „Ātrāk augšām necelšos,
kad tu savu roku dosi," apkārtgājejs sniedz ceļos nometuša-

mies roku, ceļ to augšā un staigā visi pāri kopā. Pie vārdiem:

„Mīļi, mīļi dzīvosim, saldi, saldi kausimies," pāri atvadās un

rotaļa sākas no jauna.

Es grib rītu meža braukt.
Meža kungu satikties.

Ne pusceļa nenobraucu,
Satiek' ciema zeltainītes.

Sniedz rocīnu, nac man līdz

Būsi mana līgaviņa.

Jetmsi oša laiviņu.

Brauksim juras līcītī.

Tur mēs slēgsim derību

Mīlību uz mūžību.

Pedīg' stundīn tuvojas.

Nu mums diviem jāšķiras.

Rotaļnieki nostājas riņķveidīgā lokā ar dažiem loka vidu.

Sāk dziedāt un loks kustas zināmā virzienā, Pie vārdiem:

„Sniedz roeīnu, nāc man līdz", loka vidu stāvošie pēc patikas
katrs ņem sev kādu draugu, pāri iet tik ilgi pa loka vidu,
līdz beidzas dziesma.
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Paleja, kur rozes zied,
Lerdienīt' pie vārtiem stāv.

Eid rallalla, tid rallalla,
Eid rīdi rallalla,
Kad tu es' mana mīļākā.

Tad ķeries mau pie roeīuas u. t. t.

Tad ķeries man pie roeinas

En nāc man līdz uz pasauli u. t. t.

Nu skatait, visi ļautīni,

Es viņai kronīt noņemšu u. t. t.

Ak, neņem manu kronīti,
Ko es nu godā valkāšu v. t. t.

Nu skutuit, visi ļautiņi,
Es viņai kronīt noņemšu;

Es viņai kronīt noņemšu
En citai galva uzlikšu u. t. t.

Rotaļnieki nostājas riņķveidīgā lokā ar dažiem loka vidu.

Rotaļnieki sāk dziedāt un loks kustas zināmā virzienā. Pie

vārdiem: „Eid rallalla, tid rallallā, tid rīdi rallallā", loka vidus

ļaudis pēc patikas ņem sev draugus un izgriež tos no loka.

leņemtie paliek lokā un rotaļa var turpināties no jauna.

Kaja žoga, kaja žoga,
Rītu raušu lauka.

Kadu gribu, tadu ņemu.

Eadu riņķī griežu.

Rotaļnieki nostājās riņķveidīgā lokā ar dažiem vidu.

Rotaļnieki sāk dziedāt un loks kustas zināmā virzienā. Pie

vārdiem: „Kādu grīdu, tādu ņemu, tādu riņķī griežu", loka

vidus ļaudis pēc patikas ņem sev draugus un izgriež tos no

loka. Bijušie iziet lokā, ienākušie paliek vidu un rotaļa var

sākties no jauna.

Sakait, mazi balodīši.
Kā sēj magonītes.

Tā sēj magonītes.
Tā sēj magonītes!

Sakait, mazi balodīši,
Ka dīgst magonītes,
Tā dīgst magonītes,
Tā dīgst magonītes!

Sakait, mazi balodīši.
Ka rauj magonītes,
Kā rauj magonītes.
Tā rauj magonītes,

Tā rauj magonītes!

Rotaļnieki visi nostājas viena riņķveidīga loka. Rotaļnieki
sāk dziedāt un loks kustas zināmā virzienā. Pie vārdiem:
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„Tā sēj magonītes", rotaļnieki rāda rokām visas darbības

Pēc tam, kad dziesma izdziedāta un visas darbības izrādītas,

rotaļa var sākties no jauna.

Bērni, bērni, sargaities,

Kad tu slinka lapsa nāks.

Rotaļnieki visi sasēžas pie zemes ar mugurām uz āru.

Viena iet apkārt ar sagrieztu cietu lakatu un dzied šo dziesmu.

Tad kādai nemanot, noliek lakatu aiz muguras. Kad pirmā
iet atpakaļ un otra nav lakatu savākusi, tad pirmā dod otrai

ar lakatu par muguru un otrai nu ir jāiet apkārt.

~Si, si, sietī.

Ko tu labu meklē?'

„Smalko miltīn'!"

,:Tec pakaļa!"

Rotaļnieki nostājas vienā rindā pa vienam. Viens rotaļ-
nieks stāv ar cieti sagrieztu lakatu rokā. Rindas rotaļnieki
uzrunā sietiņu, kam lakats rokā: „Bi, si, sieti, ko grib, sieti?"

Sietiņš viņiem atbild: „Smalko miltīn'." Sietiņš saka pir-

mājam rotaļniekam, kas viņam aiz muguras: ..Tee pakaļā!"
las bēg un sietiņš dzenas pakaļ.. Trīs reizes abi skrej ap

citiem rotaļniekiem apkārt. Ja sietiņš dabū otram ar lakatu

iesist, tad tam ir jāiet par sietiņu, bet bijušais sietiņš nostājas

rindas beigās. Ja sietiņam neizdodas iesist, tad viņš paliek
atkal par sietiņu, kamēr dabū citu savā vietā.

Ui, vei, pirteP deg,
Ko tie nabag žīdeļ' dara?

Lai viņ' iet uz utinēm

Pie tiem citiem žīdeļiem!

Rotaļnieki nostājas riņķveidīgā lokā ar dažiem vidu.

Rotaļnieki sāk dziedāt un loks kustas zināmā virzienā. Pie

vārdiem: „Lai viņ' iet uz utiņem". vidu stāvošie pēc patikas

paņem kādu draugu un izgriež no loka. leņemtie tagad pa-

liek lokā, un rotaļa var sākties no jauna.

Pirts deg, pirts deg.

Rotaļnieki nostājās riņķveidīgā lokā ar vienu rotaļnieku
ārpusē. Ārpuses rotaļnieks iet apkārt urn dziedādams iesit

otram rotaļniekam. Tad nu skrien viens uz vienu pusi, otrs

uz otru pusi.. Kurš ātrāki ieskrej tanī vietā, no kurienes

izskrējis, tas tur paliek. Bet otram Ir jāskrej par sitēju apkārt.
Vecā Ērgļu Madaļa vākās bija izvārījusi punas, bet mums

viņa tās nedeva. Tiem tikai deva, kas bija radinieki, kā par

piemēru Stiebru Mārtiņam un citiem. Es par to loti noskumu.

Rotaļnieki pēdīgi visi izklīda un katrs gāja uz savām mājām.
Radi tikai palika tur uz nakts guļu. Tā nu bēres iznāca visiem

par jautru sapulci, bet bez jautrības mums arī būtu bijis grūti
visu nakti vāķēt.



Izrakumi Dobeles pagasta Ošu senkapos 1926. g.
Stud. hist. R. Šnore.

Vēl priekš nedaudz gadiem Latvijas areliaioloģija nepazina

vidējā dzelzs laikmeta. Galvenos vietējo pētījumu kopsavilku-

mos bija neaizpildīti robi un, kā sekas tam, ari pats dzelzs laik-

mets nedabīgi sadalīts divās dalās: agrajā un vēlajā dzelzs

laikmetā, ar robežas stabu 800. g. pēc Xr. Die šāda sadali-

juma pieturējās proi. P. Dausmuns un prot. M. Eberts. Pēdē-

jais savā „Die baltischen Provinzen Kurland, Divland, Estland

1913" 545. 1. p. raksta: „Ar periodu P (5. g. s.) Austrumbaltijas
dzelzs laikmeta formu sakarībā iestājas pārtraukums. Ja arī

Dlavniekkalna kapu lauks pa daļai sniedzas šajā periodā un,

iespējams, pat vēl tālāk, tad tomēr tie ir visā visumā tikai at-

sevišķi priekšmeti, kas no 1. g. t. vidus, cauri periodam P

(6. — g. s.) noved pie atkal bagāti reprezentētiem vēlā dzelzs

laikmeta periodiem."
Šo sadalījumu zinātnieki tagad atmetuši. Ja agrāk bija liels

formu trūkums, tad tagad robi aizpīldās un mēs iegūstam ar-

vien noteiktāku un sakarīgāku ainu par tumšo laika sprīdi starp
400. un 800. gadu. Ja apskatām faktus jaunā apgaismojumā,
tad redzam, cik nepieciešams bija iespraust trešo, vi-

dejo dzelzs laikmetu. Po ir veicinājuši mag. M. Šmīdehelme

an prof. A. Pallgrens, pamatojoties uz pēckara izrakumiem

Igaunijā. Pēc jaunā iedalījuma agrais dzelzs laikmets turpinās
tikai līdz 400. g., vidējais no 400. līdz 800. g. un vēlais no

800. g. līdz vācu ienākšanai. Pēdējie izrakumi Pat vijā pilnīgi
attaisno jauno chronoloģisko kārtību. Mēs redzam, ka vidējā
dzelzs laikmeta sākumā notiek atsevišķu kultūras apvidu dife-

rencēšanās. Katrā no tiem izveidojas savas noteiktas īpatnī-

bas, savas īpatnējas formas. Vidējā dzelzs laikmeta sākumā

visās latviešu apdzīvotās zemes ieviešas viens kopējs apbedī-
šanas veids: līdzenie ģindeņu kapi. Pikai Slatē, Jēkabpils ap-

vidu, dažos agrā dzelzs laikmeta kapu uzkalniņos konstatēti

vēl 5. un 6. g. s. ierakti ģindeni vīrs agrākiem un izpētīts viens

5. jeb 6. g. s. uzmests uzkalniņš, bet tas arī ir vienīgais zinā-

mais izņēmums no vispārējās parašas. Šajā laikā baltu ciltis

vairāk kā jebkad noslēgušās pret saviem kaimiņiem kā zieme-

ļos, rietumos un austrumos, tā arī dienvidos. Ar to nav teikts,
ka tiktu pārtraukti sakari radniecīgo cilšu starpā. Tādi sakari

pastāv un Šmīdehelme apliecina, ka daudzos gadījumos Purvi-

jas un Lietuvas rotu, ieroču un darba rīku formas un ornā-
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menti ir tik līdzīgi, ka var runāt par vienu kopēju baltu cilšu

kultūru. Bröl. Fr. Balodis, apskatot Berlīnes areņaioloģiskā

muzejā Klaipēdas apvidus Aņduļu 7.—11. g. s. senkapu inven-

tāru, pastrīpo tā lielo līdzību kā Kursus, Ciemaldes un Ludzas,

tāpat arī Lietuvas tā laika senlietām.

Agrā dzelzs laikmeta rotu lietas: saktis, adatas, aproces,

vidējā dzelzs laikmeta pirmā pusē top masīvākas un smagā-

kas. Laikmetu otrā pusē tās noplucinās, iegūstot lielāku un

līdzenāku virsmu. Bet būdama patstāvīga, baltu cilšu kultūra

attīsta arī jaunus īpatnējus tipus, kuru iespaids, kā to apliecina
arī Igaunijas un Somijas zinātnieki, ar laiku izplatās tālu zieme-

los: Igaunijā, Somijā, pat Skandināvijā un austrumos Krievijā.

Vidējā dzelzs laikmeta kultūras noskaidrošanā svarīga loma

piekrīt pēdējo gadu izrakumiem Latvijā un Igaunijā. Šai zinā

jo vērtīgs ieguvums ir 1926. g. rudenī pie Dobeles izdarīto

izrakumu rezultāti. Šie pēc apmēriem ir vieni no lielākiem

izrakumiem, kādi jebkad Latvijā izdarīti, un iegūtā materiāla

vērtību pilnībā varēsim aptvert tikai pēc tā publicēšanas, kas,

cerams, notiks visā drīzumā.

Būvējot jauno Glūdas— dzelzceļa līniju, 1926, g.

rudenī, pie 167. piketa strādnieki uzdūrās senlietām bagātiem
kapiem. Par atradumu ziņoja Pieminekļu valdei. Lai noskai-

drotu atradunm pieminekļu valde uz turieni komandēja savu

darbinieku B. Šturmu un mani. Nonākot atraduma vietā,

Dobeles pagasta Ošos, izrādījās, ka jaunbīīvejamā dzelzceļa

līnija iet pāri senkapiem, no kuriem, spriežot pēc senlietām,
kas tur iegūtas, krietns vairums jau bija ticis izpostīts. Pēc

iegūtām senlietām kapi attiecās uz vidējo dzelzs laikmetu. Tā-

lāk pētot, izdevās atklāt tuvumā vēl divus patstāvīgus kapu
laukus: Škerstainos un Bālās. Lai glābtu, cik veļ iespējams,

steidzīgi sarīkoja aizsardzības izrakumus, kuri ar laiku izvēr-

tās neparedzētā plašumā. Izrakumi sevišķi grūtos apstākļos
vilkās 54 dienas. Pirmās divas nedēļas tos vadīja Šturms, bet

pēc pēdējā aizbraukšanas Pieminekļu valdes priekšsēdētājs
Fr. Ozoliņš. Man bija izdevība piedalīties izrakumos no sā-

kuma līdz beigām.

Kopskaitā visos trīs kapu laukos atsedza 154 kapus, no

kuriem apskatīšu tikai Ošos izpētītos. Osu senkapi atrodas

Berzes upes kreisajā krastā, 7m. augstā uzkalnā. Mirušie gla-
bāti uzkalna augstākā vietā, stāvā kraujā, gar kuras apakšu
tek strautiņš, Berzes pieteka. Jau priekš gadiem pavasarī
ūdens seit izskalojis vairākus ģindeņus ar senlietām. Atskaitot

daudzus dzelzceļa darbos izpostītos ģindeņus un vairākus, kam

bija lemts palikt zem dzelzceļa līnijas, šeit izrakumos atraka

76 kapus.

Tūlīt zem humus kārtas 20—25 cm dziļuma sakas gaiša
dzeltena smilts, vietām jaukta ar smalku granti. Smilts slānis
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ir dažādās vietās nevienāda biezuma: 50—120 cm dziļš. Zem

tā sākas balta grants. Jau pašā smilts slāna augšā tūlīt zem

aramās kārtas, novērojami tumšāki drüugani-melnas zemes

plankumi, pa lielākai daļai iegarenas formas. Tie ir vai nu

kapu bedres, vai arī cita veida rakumi. Pirmā gadījumā plan-

kuma forma ir iegarens, pareizs četrstūris, ja tikai kaps nav

arot, vai kartupeļu bedres rokot, izpostīts. Pēdējā gadījumā

kapa bedres kontūras ir izplūdušas, vai ari pilnīgi zaudējušas

savu pirmatnējo izskatu. Bieži nepareizas formas bedres ir

bez atradumiem, kas vel neliecina, ka te būtu bijis kaps. Jā-
piemin, ka tās ir kartupeļu bedres, kādu Ošos jau priekš gadu
desmitim daudz esot rakts. Parasti jo dziļāk, jo pareizākas
četrstūra kontūras iegūst kapa bedre. Tās stūri ir gan asi.

gan noapaļoti. Bedres garums svārstās no 207 līdz 256 cm,

parasti ap 250 cm. Bedres platums visdiežāki 70—75 cm, bet

svārstās starp 50 cm un 1 m. Mirušie apbedīti ļoti nevienādā

dziļumā. Tie ļoti reti guldīti tieši uz grants, smilts slānim iz-

beidzoties. Visdziļākie kapi atrodas 117 un 123 cm dziļumā.
Seklākie kapi turpretim ir atrodami tūlīt zem aramās kārtas.

Tādu ir samērā daudz un tie gandrīz vienmēr ar arklu izpo-

stīti. Daudzas senlietas atrastas nekārtībā izmētātas aramā

kārtā. Lielais vairums mirušo ierakts 30—70 cm dziļumā, no

tiem savukārt lielākā daļa seklāki par 50 cm. Tas arī ir gal-

venais iemesls tam, ka Ošu kapu lauks samērā stipri cietis.

Bieži arkls norāvis daļu no ģindeņa, bet pārējā palikusi netrau-

cēta līdz ar senlietām savā pirmatnējā stāvoklī. — Ir gadījumi,
kur virs kāda agrākā kapa ierakts jauns, vēlāku laiku kaps;
arī tad vecākais kaps ir izpostīts un bedres kontūras sajauktas.
Dažreiz neaizkārtā kapā kauli stipri satrūdējuši, tas sevišķi
sakāms par bērnu ģindeņiem, kuru kauli ir vārīgāki. Tad uz-

glabājušās tikai galvas kausa un viena otra lielāka kaula atlie-

kas ar piedevām, pēc kuru kārtības var spriest par ģindeņa

pirmatnējo stāvokli un virzienu. Vairākus kapus slepus bija
izrakuši dzelzceļa strādnieki. Daļu no salaupītām senlietām

tomēr izdevās iegūt pirkšanas ceļā. Dažos kapos atrastas ne-

lielā vairumā sīkas oglītes. Oglītes sastopamas visos dziļu-
mos, bet tikai ne zemāk par ģindeni. Šajā ziņā Ošu kapi atgā-
dina Ciemaldes senkapus, kur arī uzietas retas, sporādiski
izkaisītas ogļes, bet spilgti atšķiras no Pļavniekkaļna senka-

piem. Pēdējos A. Buchholcs konstatē lielu ogļu kaudzes ne

tikai virs ģindeņa, bet pat 3 pēdas zem tā, bet 2 pēdu dziļumā
visa kapu lauka apmēram pēdu biezu ogļu slāni. Tika! vienā

kapa Ošos gar ģindeņa sānu stiepās sīku ogļu kārta. Redzam,

ka Ošos uguns rīti spēlējuši daudz mazāku lomu, nekā Pļav-
niekkaļna.

No 76 Ošos izpētītiem kapiem, pietiekoši labi uzglabājušies
tikai 19; pa daļai uzglabājušies 18 kapi, bet pārējie 39, t. i. vai-
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rūk kā puse, ir stipri jeb pilnīgi izpostīti, tā ka bieži pat nav

iespējams noteikt kapa pirmatnējo dziļumu un ģindeņu virzienu.

Vienā gadījumā kapa bedres apakšā visapkārt ģindenim iezi-

mējas šķirstam līdzīgs, pilnīgi pareizs četrstūris, kura malas

sastāvēja no apmēram I—21 —2 cm biezas melnu koka trūdu un

mālu joslas. Šī četrstūra garums 209 cm platums 53 cm.

Līdzīgu gadījumu apraksta X. Boys Ciemaldē, kur kādā kapā

gar ģindeņa sāniem atrastas egļu dēļu atliekas.

Tikpat nenoteikts, kā kapu dziļums, gandrīz visos mums

pazīstamos vidējā dzelzs laikmeta kapu laukos ir arī ģindeņu
virziens. Kā Pļavniekkainā vai Ķeipenē, tā arī Ošos stingri

ieturēta ģindeņu orientācija pret noteiktu debess pusi nav no-

vērojama. Ošos no 37 ģindeņiem ar droši nosakāmu vir-

zienu ir 7 orientēti no NW uz 80; 6 no L'VV uz NO; 6 no

Nuz 8; 5 no Buz N. Pārējie IZ ģindeņi orientēti visdažādā-

kos iespējamos virzienos, pilnīga analoģija novērojama arī vēl

vēlā dzelzs laikmetā Ciemaldē.

Ģindenis gul izstieptā stāvoklī uz muguras. Kājas taisni

izstieptas, viena otrai parallēlas. No 20 gadījumiem, kur bija
noteikti konstatējams roku stāvoklis, deviņreiz tās bija pār-
liktas šķērsām pār viduci, piecreiz abas rokas saliektas elkoņos
un paceltas uz augšu ar pirkstiem pie zoda vai kakla, četrreiz

labā roka pārlikta šķērsām pār viduci, bet elkonī saliektā kreisā

pacelta ar pirkstiem pret zodu. Ciktāl ir iespējams konstatēt,

līdzīgs roku novietojums ir arī pārējos vidējā dzelzs laikmeta

senkapos un novērojams vel vēlā dzelzs laikmetā.
Piecos gadījumos, liekas, varam konstatēt mākslīgus ak-

mens sagrupējumus. Vienā gadījumā uz ģindeņa kāju pēdām
nolikti 5—6 dūres lieluma akmeņi. Divreiz blakus izpostītiem

ģindeņiem atradās pa lielu akmeņu virknei, abas tāpat sa-

jauktas. Labāki uzglabājusies daļa no lielāku akmeņu sakrā-

vuma. kas bijis visapkārt kādam bērna ģindenim (Tab. 1.,
att. 3). Akmeni krauti vienā rindā, viens pie otru, un ziemeļu
un vakaru pusē dzelzceļa strādnieki tos bija jau novākuši.

Līdzīgs lielu akmeņu iežogojums, liekas, bijis visapkārt četru

ģindeņu grupai, bet ar to starpību, ka akmeni šeit nav vienā

rindā, bet žogveidīgī sakrauti .viens virs otra (Tab. 1., att. 4).
ležogojums uzrāda lielus pārtraukumus. Uzglabājušās tikai

4 iegarenas akmeņu kaudzes, bet iespējams, ka ari šeit akme-

ņus no starpām novākuši strādnieki, jo zeme jau priekš izra-

kumu sākšanas bija līdz ģindeņu līmenim norakta. Maz ticams,
ka visiem šiem akmens sagrupējamiem piemīt nejaušības rak-

sturs, jo arī Ķeipenē Duelmoles pie 4 ģindeņiem konstatējis

akmens sakrāvumus („Steinsetzungen"). lespējams, ka ap ģin-
deņiem un ģindeņu grupām bijuši agrā dzelzs laikmeta uzkal-

niņu kapos atrodamiem līdzīgi akmens riņķi- Uzkrīt pilnīga
analoģija starp apskatīto bērna kapu Ošos un kādu agrā dzelzs
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laikmeta kapu Slates uzkalniņā. — Par labu agrā dzelzs laik-

meta tradīciju iespējamībai Ošos runā arī kāds šī laikmeta

kakla riņķis (Tab. 2., att. 2.: 10), kas atrasts blakus iegarenai

akmeņu virknei, gan diemžēl izpostītā kapā. Katrā zinā šīs

jautājums vel ir par daudz tumšs un lai to noskaidrotu,

jāmeklē analoģijas citos vidējā dzelzs laikmeta kapu laukos,
kādu mūsu rīcībā līdz šim vēl ir neliels skaits, Ja pieņem, ka

akmens sakrāvums, kas redzams tab. 1.. att. 4, ar nolūku ra-

dīts, tad tajā ieslēgtie ģindeņi uzskatāmi par atsevišķu no-

slēgtu ģindeņu grupu. To pierāda arī viņu vienādā orientā-

Lija. Visi četri ģindeni gul parallel! viens otram ar galvām

pret N"W, kam er citi, tuvumā atrodošies ģindeņi, orientēti citā-

dos virzienos. Šī nav vienīgā ģindeņu grupa Ošos. Ir kon-

statētas vairāku vienādi orientētu un vienādā attālumā viens

no otra gulošu ģindeņu rindas. Buchholcs, rakstot par līdzi-

gām ģindeņu rindām pļavniekkaļnā, pieņem, ka šādas grupas,

blakus viens otram, guldīti tuvi radņieki.

Salīdzinot ar agrā dzelzs laikmeta kapiem, vidējā dzelzs

laikmeta kapi ir daudz bagātāki piedevām. Arī Ošos neatra-

dīsim neviena kapa, kurā līdzi nebūtu dotas lielākā vai mazākā

vairumā senlietas: darba rīki. ieroči un rotu lietas. Sevišķi
dzelzs lietu ir tāds daudzums, kā reti kādā kapu laukā. Tās at-

rod visvairāk vīriešu kapos, galvenā kārtā ieročus: šķēpu
galus un cirvjus, retāki bronzas lietas (Tab. 1., att. 1). Turpre-

tim sieviešu kapos dzelzs lietu ir mazāk: viens otrs darba rīks.

Bet totiesu daudz bronzas rotu lietu: kakla riņķi, važiņu ro-

tas, viju aproces, adatas. Lielais darba rīku vairums liecina

par nodarbošanās veidu. Pirmā vietā šeit minami zemkopī-
bas rīki: iskaptis, sirpji, kapļi (Tab. 2., att. 1). Atrastas 23

iskaptis un 12 kapli, parasti iskapts nolikta mirušam pie gal-

vas jeb virspus tās. bet dažreiz arī lejpus kāju pēdām jeb uz

tām; arī blakus labās kājas stilba kaulam. Tāpat novietoja
kapļus, kas atrodami parasti tikai sieviešu kapos, un uzmavas

kaltus (Tab. 2., att. 1.:10). No pēdējiem atrasti tikai 4 eksem-

plāri. Sevišķi daudz atrasts nažu (Tab. 2., att. l.:6) —33 ek-

semplāri. Tiklab vīriešu, kā sieviešu kapos nazi atrod pie la-

bajiem jeb kreisajiem sāniem zem elkoņa, jeb pār viducim,

kurtas pie jostas bijis piestiprināts, bet 4 gadījumos nazis at-

radās virs laba pleca. Vel no darba rīkiem atzīmējami 4
dzelzs īleni. — pie galvas labajā pusē divreiz atrastas akmens

galodas (Tab. 2., att. 3.:4.), bet pie labajiem sāniem virspus
bļodas kaula šķiltavu akmeņi (Tab. 2., att. 3.:6.) tāpat divos ga-

dījumos. No ieročiem Ošos visvairāk šķēpu galu, skaitā

49 (Tab. 2., att. 1: 5, 8, 9.). Tie ir vienmēr uzmavas šķēpi
un atrasti katrā vīrieša kapā. Tāpat gandrīz katrā vīrieša

kapa atrodams cirvis. Tikai četros kapos bija šaurasmeņa
cirvji ar kātu caurumu (Tab. 2., att. 1 :2.). pārējie, skaitā 21, visi
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uzmavu cirvji (Tab. 2., att. 1:3). Bieži šķēpu guli, tāpat ka

cirvji, likti pa divi viena kapa. Viņu novietošana kapa ir ļoti

dažāda. Visbiežaki šķēpu galus atrod guļus pie lādas kājas

pēdas, vai augšpus galvas labajā puse, bet äivreiz arī kreisajā

pusē virs galvas un vienreiz pie kreisas Kajas pēdas. Cirvji

visbiežāk! atrodas pie kreisā pleca, retāki pie laba pleca. Trīs-

reiz arī labajā pusē pie bļodas kaula, un tikai vienreiz pie la-

bās Kajas pēdas. Gandrīz katru reizi cirvis iecirsts stāvus jeb

slīpi zemē (Tab. 1., att. 1., 2.). Bez minētiem ieročiem kādam

ģindenim pie kreisajiem sāniem atradās šaurs, 60 cm garš

vieuasmsna zobens (Tab. 2., att. 4:1.). Vairāki īsāki, apmē-

ram 35— cm gari vienasmeņa zobeni (Tab. 2., att. 1.:1.) ir

platāki. Viens no tiem gulēja šķērsam pari ģindeņa bļodas
kaulam ar aso pusi uz augšu un šādā veidā ir bijis piekabi-
nāts makstī priekša pie jostas. Ciemalde un Ludza ar akmeni

uz augšu pie jostas bijuši piestiprināti ka zobeni, ta naži. Pie

kāda ģindeņa galvas labajā pusē atrasts dzelzs bultas gals, bet

kādā citā kapā vairoga vidus daļas dzelzs apkalums. Šaāi

vairogu vidus daļas apkalumi vairākos eksemplāros atrasti

1888. g. Kalna muižā, Dobeles apvidū, un 1923. g. arī Kirimāe

ciemā Igaunija.
Dzelzs lietu pārpilnība ir ļoti raksturīga vidējam dzelzs laik-

metam, kuru apzīmē arī par tautu pārvietošanas laikmetu. Sī-

vās cīņas zemes dēļ spieda intensīvi attīstīt vietējo dzelzs rūp-

niecību. Šai zina interesanti atcerēties Koku mui-

žas (Dobes kalnu) 5. g. s. senlietu noguldījumu. Šeit 1869. g.

purvainā vieta pusotras pēdas dziļumā tika atrasts vairāk ka

1100 dzelzs senlietu. Lielākais vairums biju kaujas ieroči, to

starpā 171 cirvis un 472 šķēpu gali.
Kā ieroču atradumi liecina par seno Zemgales iedzīvotāju

kareivisko noskaņojumu, tu rotu lietas par viņu turību.
_

No

rotu lietām Ošos visvairāk atrastas aproces — kopskaitā 28.

Izņemot divas, visas ir no bronzas. Tās nēsāja gan uz labās,

gan kreisās, gan uz abām rokam. Dažreiz uz vienas rokas

2 aproces. Visbiežāk sastopamais aproces tips ir lentasveidīga

aproce ar segmentveidīgu griezumu, ornamentēta svītrotiem

trīsstūru un četrstūru laukumiem (Tab. 2., att. 3.: 11.). No pā-

rējiem tipiem jāatzīmē aproces ar fasetētlem jeb skalänotiem

vāļu galiem. Tās pēc Šmīdehelmes datējuma attiecas uz vidējā
dzelzs laikmeta sakumu. Bar sevišķi agram uzskatamas 2

dzelzs aproces vāļu galiem, bez skaldnēm (Tab. 2., att. 3.: 10.).

Agri rodas arī masīvās, griezuma trisstürainäs aproces ar pa-

plašinātu pamatu un spēcīgu šķautni. Tās ir īpatnēji latviskas

un vidējā dzelzs laikmeta beigās no tām izveidojas plānās, par

„mansetveiäigäm" iesauktās aproces ar loti augstu, izdobtu

šķautni (Tab. 2., att. 2.:9.). Kā vienas, tā otras izrotātas ar

saulīšu ornamentu. Pēdējās, tāpat kā viju aproces (Tab. 2.,
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art. 3.: 12.) ir iemīļota sieviešu rota. Interesanti atzīmēt, ka

kādā kapā uz ģindeņa rokas atrasts par aproci izlietots vijvei-

dīgi satīts kakla riņķis (Tab. 2., att. 2.:1.).

ja vidējā dzelzs laikmetā vispār! loti izplatītas ir adatas,

tad Oši ir devas! tās sevišķi kuplā skaitā: 16 no dzelzs, '10 no

bronzas. Pie pirmām pieder spieķa adatas un adatas ar riņķa
galvu (Tab. 2., att. 2.:5.; att. 3.:7; 8). Tas ir visagrākās, sa-

stopamas jau agrā dzelzs laikmetā uzkalniņu kapos, bet pastāv

loti ilgi un Ošos ir konstatētas vēl vidējā dzelzs laikmeta 11. po-

sma kapos. Tās vairāk noderēja praktiskam mērķim — ap-

ģērba saspraušanai, nekā izrotāšanai. Tomēr arī dažas no

tām ir izrotātas: adatām piekabinātas bronzas važiņas, bet

riņķveidīgās galvas aptītas ar bronzas stīepuli. Pie bronzas

adatām novērojama lielāka dažādība. Uz vidējā dzelzs laik-

meta pasu sākumu pēc Šmīdehelmes attiecas adata ar garu

profilētu galvu, kas izbeidzas pusapaļā podziņā (Tab. 2.,

att. 3. :9.). Agra ir arī adata ar trīsstūra galvu, ar pusapaļām

podziņām galvas stūros (Tab. 2., att. 2.: 11.). Vēlāka ir krusta

adata. Par tās visagrāko formu uzskata adatu ar rombisku iz-

griezumu galvas vidu un pusapaļām podziņām galos (Tab. 2., att.

2.:4.). Laikmeta otrā posmā šīs podziņas noplacinās un pārvēr-
šas par plakanām ripiņām, kuras labprāt ornāmentē koncentri-

skiem riņķiem (Tab. 2., att. 2. :8.; att. 4.:2.). Trīsstūra un krusta

adatas kļūst loti greznas, viņu galvas bieži pārklāj plānām or-

namentētām sudraba plāksnītēm, bet pie cilpiņām piekabina ga-

ras važiņu virknes (Tab. 2., att. 4.:2.). Pie katra pleca pie-

sprauda pa adatai, tā, lai važīnas kristu pār krūtīm. Trīsstūra
un krusta adatas pieder pie visīpatnējākām šī laikmeta latviešu

rotām un, līdzīgi krusu važiņu rotām, ir iemīļotas arī vēl vēlā

dzelzs laikmetā. Bronzas adatas un važiņu rotas ir sieviešu

kapu piedeva, bet dzelzs adatas un samērā retāki bronzas ada-

tas, atrodamas arī vīriešu kapos. Gandrīz vienmēr adatas

vieta Ir uz krūtīm, bet atrod tās ari pakrūtē, jeb ap jostas vietu.

Tāpat uz krūtīm atrod arī saktis. Ošos to ir uzkrītoši maz

un tās pašas attiecas uz laikmeta otru posmu. Sakšu retums

novērojams arī citos vidējā dzelzs laikmeta kapu laukos. Viņu
vietā parasti lietotas adatas. Stopa sākts ar magoņgalvu ga-

liem un deģenerētu zvergalvas motīvu uz kājas (Tab. 2,.
att. 2.:3.) ir visparastākais no šī laika sakšu tipiem. Tas to-

mēr sastopams biežāki Pietuvā, nekā Latvijā. No Ķeipenes un

Maz-Roķiem pazīstams cits stopa sākts tips ar profilētām
pogām, fasetētu stiegru un platu kājas plāksni (Tab. 2..
att. 2.:6.). Kā stiegras skaldnojums, tā kājas noplacinājums
ir tipiskas vidējā dzelzs laikmeta otrā posma pazīmes. Agrāka
par pēdējo ir stopa sākts ar līdzīgām pogām, bet nenoplaci-
natu, griezumā trissturainu kāju ar raksturīgu piepampumu un

zvergalvas motīvu uz tās (Tab. 2., att. 2.: 12.). Atrasta ari stopa
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sākts ar divām šķērsām uz kājas un divām uz galvas virs spi-

rāles (Tab. 2,, att. 3.: 13.). Lakts loks stipri profilēts un tapar

ka īpatnēji veidota stiegra, nav pilnīgi noplacinats. Šeit ir

pārejas forma no stopa sūkts uz pilnīgi noplucināto stopa un

šķēršu sākti, kāda nereti sastopama vidēja dzelzs laikmeta

beigu un vēlā dzelzs laikmeta sākuma kapos. No saktim ar

magoygalvu galiem Ošos atrastas divas, no pārējiem tipiem

pa vienai.

Ošos atrasti 11 kakla riņķi, kas pieder 7 atsevišķiem tipiem.

Visagrākais ir kakla riņķis ar gludu griezumu apaļu vidusdaļu

un konusveidīgiem galiem (Tab. 2., att. 2.: 10 ). Šādi kakla

riņķi bija loti iecienīti agrā dzelzs laikmetā tiklab Latvija, ka

Lietuva. Nākošo tipu, kakla riņķi ar griezumā apaļiem un ne-

daudz paresninātiem galiem, prof. TaMgrēns attiecina uz vi-

dējā dzelzs laikmeta pirmo posmu. Uz laikmeta otru posmu

attiecas kakla riņķis ar sedliem un kāsīti galos, gludu, griezuma

apaļu vidusdaļu, pret galiem resnāks un izrotāts 4 romdisku

fasētu rindām (Tab. 2.. att. 2. :2.). Vienā laika ar šo sastopami

auklas veidīgi griezti kakla riņķi, ar gludu, griezuma četrstū-

rainu vidusdaļu un ar cilpninu un puslodesveidīgu podziņu galos

(Tad. 2., att. 4. :3.). Ošos atrasti 4 šādi kakla riņķi un 2 loti

līdzīgi, bet tikai podziņas un cilpiņas vietā tiem galos 2 kāsīši.

Latvijā stipri svešs, bet Klaipēdas apvidu sastopams ir auklas-

veidīgi griezts kakla riņķis ar tievu, griezuma apaļu vidusdaļu,
ar noplucinātu 8-veidīgu plāksni viena, un plāksnes caurumi-

ņam atbilstošu kasīti otrā galā (Tad. 2.. att. 3.:2.). Līdzīgs
kakla riņķis atrasts arī Dobeles pagasta Daļas. Kakla riņķis
ir raksturīga sieviešu rota, tikai retos izņēmuma gadījumos
tas atrasts arī vīrieša kapā. Tas pats novērots arī agra dzelzs

laikmeta kapos.

Vidējam dzelzs laikmetam īpatnēji ir viju gredzeni (Tab. 2.,

att. 3.:5), kas Ošos atrasti 25 eksemplāros. parasti atrasti

viens jeb divi un tikai vienā kapa 3 viju gredzeni. Kapos bieži

sastopamas bronzas vijiņas un važiņas. kas kādreiz izrotājušas

apģērbu, bet dažiem ģindeņiem ap kaklu dzintara, bronzas un

māla un stikla krelles. lespējams, ka lietota arī galvas rota,

vainadziņš, jeb cepure, jo vijiņas dažreiz atrastas pie ģin-

deņa galvas un zem pakauša. Ne audumi, ne adas izstrādā-

jumi nav uzglabājušies, bet gan jostu apkaluma plāksnītes, po-

dziņas, un 9 dzelzs un bronzas jostu sprādzes (Tab. 2., att. 2. :7.).
Kādam ģindenim ap vidu bija aplikta josta no riņķveidīgiem
dzelzs locekļiem. Konstatētas dažos kapos arī māla trauku

lauzkas (Tab. 2., att. Z.:1; 3; att. 4.:4.). Kādā kapa atrastas

5 lauzkas un pie tam neliels vairums putna kaulu. Diemžēl šie

keramikas atradumi ir nenoteikti un fragmentāri, jo visi atra-

sti izpostītos kapos.
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Ir Ošos kapi, kurus grūti datēt droša datējuma materiāla

trūkuma dēj. Kapu, kur vienīgā piedeva ir dzelzs adata ar

riņķa galvu, piemēram, var attiecināt tiklab uz agro, kā uz vi-

dējo dzelzs laikmetu, jo abi šai kapu laukā ir konstatēti. Vis-

agrākā datējuma senlieta ir kakla riņķis ar konus galiem
(Tab. 2., att. 2.: 10). Prof. Lberts un prof, Tallgrēns to attie-

cina uz 3—4. g. s. pēc Kr. Visvēlākām senlietām pieskaita-
mias 2 „manšetveidīgās" aproces ar izdobtu šķautni (Tab. 2.,

att. 2.:9.). kādas, pēc prof. Fr. Baloža un mag. Šmīdehelmes

datējuma, parādās 8. g. s.

Tā tad Ošos mirušie ir apbedīti visos vidējā dzelzs laik-

meta gadu simteņos. Līdz ar to Oši ir ari vienīgie zināmie

senkapi, kur visā pilnībā reprezentēts vidējais dzelzs laikmets

Latvijā.

12Rakstu krājums, 19.
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Izrakumi Dobeles pag. Ošos 1926. g. TAB. I

1. attēls.

2. attēls.

3. attēls.

4. attēls. 5. attēls.
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TAB. II

1. attēls.

2. attēls.

3. attēls. 4. attēls.

12*



Zinību komisijas sarīkotie priekšlasījumi

plašākai publikai.

1926. L.

M. ■ Pandreviea nolasīja referātu var
_

~I.znakušo
Kr. Voldemāra biogrāfisko literatūru", galvenā kārtā apska-
tīdama Pirkerta sarakstīto biogrāfiju, kā vispilnīgāko un pla-
šāko, kas līdz šim publicētas. Autors sakrājis daudz vērtīga

materiāla, tajā nopietni iedziļinājies, cenzdamies izprast ka

Valdemāra, tā vīna laikmeta un darbības garu, kas vīnam arī

izdevies. Referāta galvenais nolūks aizrādīt uz dažādām ne-

pareizībam Pirkerta grāmata un noskaidrot dažas nepareizi-

bas, kas cēlušās, autoram dažus faktus nezinot, vai arī pār-

ņemtas no nedrošiem avotiem. Referente izsaka cerību sa-

gaidīt no autora, kas tik labi Valdemāru sapratis, kādu plašāku

dārdu, kamēr vīna tagadēja grāmata ir drusku fragmentäriska.
Prof P. 8 mīts priekšlasījuma par „Dr. A. Bīlenšteina

nozīmi latviešu senatnes pētīšanā" apskatīja P. kā valodnieku,
senatnes pētnieku un etnogrāfu. P. ..Latviešu gramatika" uz-

skatāma kā ievērojams priekšdarbs latviešu gurmutiku pulka.
Lai gan P. nav bijis īsts vēsturnieks, tomēr, sastādot savu

grāmatu „Lutviešu tautas un valodas robežas", viņš sakopojis
ļoti daudz materiālu, kas loti noderīgi vēlāko laiku pētniekiem.
Par levērojamāko P. darbu uzskatama vīna grāmata „Die
Holzbauten und Holzgeräte der Letten", latviešu koka būves

un koka rīki, kura atrodami arī loti daudz zīmējumi. Dažas

mazākas nepareizības darbam neatņem viņa lielo vēr-

tību. P. vēl krājis latviešu tautas dziesmas, tautas pasakas

un izdevis tūkstoš latviešu mīklu. Vislielākos pārmetumus
B. mantojis no latviešiem tādēļ, ka nav bijis tautiskās kustības

piekritējs. Ka sveštautieties un garīdznieks viņš bija uz to

spiests, jo tautiskais kustības vadoņi bieži vien uzstājušies
pret vāciešiem un garīdzniekiem, kas zināms vācu mācītājam

nevarēja patikt.

Pirmajā š. g. Vasaras sapulču dienā 20. jūnija prot.
P Šmits ievadam runā par Zinību komisijas uzdevumiem

musu dienās, kur ir daudz līdzīgu biedrību un iestāžu, un atrod,
ka viņas uzdevums ir popularizēt plašākās aprindās filologi-
skas zinātnes, un krāt šim nolūkam visādus materiālus. Tādus

pašus uzdevumus neviena cita biedrība nav spraudusi un

tadeļ Zinību Komisijai ir pilna tiesība strādāt šādā virziena

ari turpmāk. Gan nākotne tad atzīs to labo, kas būs veikts.
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Ar pirmo zinātnisko priekšlasījumu „Par sakariem starp

Livonijas un Polijas humānismu" uzstājas p r o . A. 8 p c k k c

Priekšlasījums ļoti plašs un sadalās trijās dalās: 1) minēto

sakaru sīkāka konstatēšana un noskaidrošana, 2) Livonijas

un Polijas humānisma pētīšanas paņēmieni un 3) pētīšanas

izredzes. Referents aizrāda, ka humānistu tekstu, kas runā

par Livoniju, ir daudz, bet vīni izkaisīti pa visu Piropu un

grūti dabūjami rokā. Referents arī aizrāda, kādās bibliotēkās

šādi teksti ir un kādās Piropas pilsētu bibliotēkas vīni vel

būtu meklējami. Tekstus pētot jāievēro divi principi:

1) humānisma universālisms un 2) vīna Konkretais saturs.

Universālisms izpaušas ari Livonijas un Polijas humānismā,

jo visi ievērojamāki humānisti te bijuši pazīstami, izmanāms

vīnu vispārīgais humānistiskais iespaids un tendences. Kon-

krētais humānisma saturs dažādās vietās ir dažāds. Citur

viņam stipri izpaustas paidagoģiskas tendences, citur dominē

literāriskā kritika, citur uzplaukusi humānistiskā literātūra kā

tāda. Livonijā bijusi spēcīga taisni šī beidzamā strāva, pie
kam Livonijas rakstniekiem ir bijuši cieši tiklab biogrāfiski
kā arī literāriski sakari ar poļu humānistiem.

Poe. L. Bērziņš runā par dzejas stila jautājumiem,

parallēlismu, metaforu, antropomorfizēšanu, eufemismu, rak-

stūrēdams šīs parādības seno tautu literāturā un pēc tam arī

latviešu gan tautas, gan mākslas dzejā. Šie izteiksmes līdzekli
nebūt nav atkarīgi no paša lietotāja vien, bet viņi izveidoju-
šies bieži vēsturiski atkarībā no sadzīves apstākļiem, laužu
uzskatiem, ticējumiem v. t. t.

Kā beidzamo pirmajā vasaras supuleu dienā prof.
P. Šmi t s nolasa Kaudzītes Mutīšu apcerējumu

„Kāda nepazīstama censoņa piemiņai", kurā viņš stāsta par

Cempu pag. skolotāja .lāva Austriņa darbību pag. g. s.

60-os gados.

21. jūnija sapulcē pirmais runā lekt. Teodors Zei-

ferts par „Pamatvilcieniem jaunākā latviešu literātūrā".

Referents vispirms raksturo māsu literātūras stāvokli Latvijas
tapšanas laikā, uzsvērdams agrāko paaudžu līterārisko lomu

ari vēl šinī laikā, .jaunākai paaudzei mūsu literātūrā ir tomēr

savas raksturīgas īpatnības, kas 'to šķir no agrākās. Tas ir

vispirms plašāks skats ārējā pasaulē, jo jaunie pazīst ne tikai

mušu dzimteni, bet arī svešas zemes: Kaukāzu, Itāliju. Ari

pārdzīvojamais laikmets bijis citāds un darījis iespaidu uz

jaunas paaudzes pasaules ieskata, literāriskām interesēm,

apstrādājamo vielu. Tas viss ir nācis par svētību mūsu literā-

turui un tagad jau viņā izmanāma liela vispusība, liels pla-
šums. Daudz tiek tulkots no svešām literātūrām, pat no

tādam, kurām agrāk nepiegrieza vērības — arābu, indiešu.
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klasiskam literatūrām. Šie svešie iespaidi rada atbalsi arī

mūsu rakstniekos un tie pūlas savukārt radīt darbus, kas snieg-

tos pāri savam laikam, kādi, piem., atrodami mūsu dramatiskā

literatūra (Raiņa un Akurātera darbi). Izmanāmas ari reli-

ģiskas tendences saskaņā ar līdzīgām tendencēm rietumos.

Nākamais ir cand. philol. .s. .1 ansona referāts par „Komē-

clijas sākumiem latviešu dzejā". Tos viņš meklē budēļos jeb
ķekatās jeb kurcumos, kuros gāja visu laiku no ziemas-

svētkiem līdz gavēņiem. Šo ierašu pamatos ir auglības kults,

un no viņa izaugusi arī komēdija. Uzsver arī falliskü elementa

nozīmi. Dažādām ar budēļiem sakaros esošām spēlēm ir

līdzība ar ludi Fescemūni, kādus sastopam Romā. Pirmatnē-

jām kulta interesēm tomēr agri jau pievienojas aistetiskas

tieksmes.

Tālāk runa skolotājs J. Rupju is par „Latgales tradī-

cijām". Aizrāda, ka viņu Latgalē loti daudz, raksturo viņu
veidus un ieteic tos krāt. Garāmejot referents aizķer latga-
liešu mākslīgi kultivējamo separātismu, kura ierosinātājas ir

dažas latgaliešu inteliģentās aprindas ar ne visai augstu inte-

lektuālās attīstības līmeni un bez vajadzīgās paškritikas.
Beidzamais rima skolotājs Pd. Mednis par „Tautas

audzināšanu". Viņš sniedz tikai sava priekšlasījumu tēzes,

kurus ieteic pilsoņiem izglītības un tautas audzināšanas lauka

būt aktīvākiem un dibināt kādu iestādi, kas grieztu vērību uz

visiem apdāvinātākiem bērniem un sniegtu tiem īstu izglītību.

1927. g.

2. februārī p r o ļ. D. Š m i t s runā par „Latgaliešu izloksni

skolas", daudziem spilgtiem piemēriem raksturojot Latgales
skolas mācāmo kļūdaino valodu. Debatēs pēc priekšlasījuma
pārspriež, kas darāms, lai šādu valodas bojāšanu, resp. latga-
ilešu izloksnes rusifieešunu novērstu.

4. martā do c. D. D 1 ese nolasa referātu par „Prūšu un

kuršu valodu attiecībām". Referāts aizrāda, ka jau tīri terri-

toriāli ņemot, būtu jādomā, ka prūšu valoda bijusi tuvāk rada

kuršu neka pārējām seno latviešu izloksnēm. Apskatot veselu

rindu formu un parādību leišu, prūšu un kuršu valodās, sali-

dzinot vietu vārdus un kopējus nosaukumus, kā arī atsauco-

ties uz profesoru Dnäzelina, Dügas un Gerula pētījumiem, re-

ferents nāk pie slēdziena, ka pareizs ir uzskats, ka no seno

latviešu izloksnēm kuršu izloksne stāv vistuvākā radnie-

cībā ar prūšu valodu, kaut arī radniecība starp prūšu un leišu

valodām ir vēl tuvāka. Referents atsaucas arī uz mūsu

arebaiologu pētījumiem, kas liecina, ka vidējā dzelzs laikmeta

(pēc 4. g. s. pēc Kr.) starp Prūsiju un Rietumäienviäkurzemi

novērojama loti tuva kultūras radniecība.
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1. aprīli prof. Fr. Balodis nolasa priekšlasījumu pal

„Seno latviešu pilskalniem". Ir reģistrēti un aprakstīti gan-
drīz visi Latvijas pilskalni. Pieminekļu valdē sakrātie mate-

riāli sniedz pilnīgu ainu par pilskalnu vairumu, tiDiem un to

nezīmi. IZrastina pilskalnu kartē atzīmēts 321 pilskalns. No

tiem senas Letgales territorijā 158, Zemgalē 24, Kursā 79,
Zelē 32. Līvijā un Idumējā 28. Litu ainu sniedz Igaunijā sa-

vāktie materiāli par pilskalniem, kurus 1923. gadā publicējis
Lerīks Luids. Visa Igaunija reģistrēti 162 pilskalni, pie kam

tikai 98 ir neapšaubāmi pilskalni, turpretim pārējie 64 vēl jā-

pārbauda. Salīdzinot pilskalnu skaitu Latviju un Igaunijā
redzam, ka pilskalnu nozīme seno latviešu dzīvē bijusi daudz

lielāka, Pēc savas uzbūves Latvijas pilskalni sadalās 4 tipos,

kuri grupējas pa novadiem. Pie pirmā tipa pieder atsevišķi
stāvoši augsti kalni, stāvām nogāzēm, bez mākslīgiem nocie-

tinājumiem. Tāds ir Govelku pilskalns. Otra tipa pilskalni
ir kalni ar pastāvinātām un ar terrasu palīdzību nostiprinātām

nogāzēm. Deģteru pilskalnam visapkārt ir trīs šādas terrases.

88 procenti no Lēles pilskalniem ir atsevišķi stāvoši kalni.

Tāpat vairums senus Letgales pilskalnu. Pie tam rietumu

daļā pilskalni parasti bez nocietinājumiem, turpretim austru-

mos nocietināti terrasēm un vaļņiem. Letgales pilskalniem ir

ģeometriski pareizāka plakuma forma, nekā Lēles pilskalniem.
Kursā un Zemgalē gandrīz visi pilskalni pieskaitāmi trešam

tipam. Tie ir kalni ar augstu uzvedumu. Ja nocietināts ir

kalna grēdas gals, tad tas atdalīts no grēdas ar loti dziļu grāvi

mi valni Šim tipam raksturīgs ir Tērvetes pilskalns. Lidija
un Idumējā domine ceturtais, tā sauktais ..ropOAHiue" tips. Tas

ir izplatīts Igaunija un centrālā un Ziemelkrievijā, t. i īpatnējs
senām somu eiltim, bet spilgti atšķiras no latviešu pilskalniem.
Kāda kalna grēdas dala visapkārt nocietināta vairākiem

sekliem grāvjiem un zemiem vaļņiem. Tādi ir Turaidas un

Lielvārdes pilskalni un arī tas pilskalns, kas stāv pie Vaidavas

ezera un varētu būt bijis chronikas Metimne.

Izpētot pilskalnos mītņu slāņu biezumu un saturu, sevišķi

keramiku, var attiecināt pilskalnus Latvijas ziemeļdaļā uz vēlo

dzelzs laikmetu. Daudz vecāki ir pilskalnu mītņu slāņi
Latvijas dienvidos un Latgale. Loti biezi mītņu slāņi ir kon-

statēti Raunas Tanisa kalna un Sūruma kalna, pilskalni pie

mums jau bronzas laikmetā ir bijuši apdzīvoti, bet tikai vidēja
dzelzs laikmeta sakuma ir radušies apcietinājumi: uzvedumi,

vaļņi un grāvji. Pilskalnos ir atrastas ari celtņu atliekas Tā

1909. gadā Kauguru Pekas kalnā referents atracis vairākas

guļkoku celtnes ar mala klonu un slieteni. Visapkārt kalnam

konstatēta divkārša resnu baļķu pulisude.
Apskatot pilskalnu karti, redzams, ka senie latvieši savam

pilīm izvēlējušies augstas vietas, kuru tuvumā varēja nodur-
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bolies ar zemkopību. Uzkrīt 2 pilskalnu rindas, kuras stiepjas

gar tagadējo Latvijas-Krievijas robežu. Tāpat koncentrēti

pilskalni arī gar pārējo kaimiņu robežām. Atsevišķas pilskalnu

grupas reprezentē administratīvu novadu centrus, bet stipri

nocietinātās robežas liecina par seno latviešu valstisko pat-
stāvību un attiecībām ar kaimiņu tautām. pilskalnu rindas

gar tagadējo Lutvijas-Krievijas robežu liecina, ka dzelzs

laikmeta latviešu-slavu etniska robeža sakrita ar tagadējo

robežu.

Vasaras sapulci 19. jūnija atklāj un vada prof. P. Šmits.

Ar pirmo priekšlasījuma par „Vilnas pārpoļošanu" uzstā-

jas prof. J. Blāķis. Leišu tauta arvien bijusi naidā ar

Poliju Viļņas dēļ. Šis naids sevišķi paasinājies pēdējos gados,

kopš Viļņu ieņēmis poļu karaspēks Žeļigovska vadībā. Viļņu

dibināja leišu dižkunigaikštis Ģedimins. lesākumā šeit bija
tika! pils un sādža. Viļņai paplašinoties, šurp plūst utmutnieki

un tirgotāji — ārzemnieki. Viļņa top stipri internacionāla.

Krievi, vāci, poļi, žīdi dzīvoja katrs savā dižkuniguikštu norā-

dītā pilsētas daļa. Vēl tagad atrodami Vilnas guberņā tatāri,

kurus tur kādreiz nometināju Vitauts. Kuniguikštu pilīs diplo-
mātu valoda bija leišu valoda. Vitauts biju lietuviski audzināts.

Pec Vitauta leišu valoda apklust un ieplūst poļu valoda.

Jagelim dzimta valoda bija jau poļu valoda, lai gan viņš mācēja
arī leišu valodu. Leišu valodu tomēr ari vēl vēlākos laikos

lietoja šad tad publiskos darījumos. 15. un 16. gadu simteni

sprediķi baznīcās vel tika teikti 2 valodas, poļu un leišu valoda,

bet 1574. gada, kad pie Lv. Jāņa baznīcas sāk darboties pazī-
stamais jezuīts Beters Skarga, pārpoļošana pieņem stiprus

apmērus. 18. g. s. sākumā leišu valoda ir jau pīiīngi izstumta

ka no baznīcas, tā no skolas. Bārpolota turīga iedzīvotāju

šķiru pārtrauc sakarus ar leišu tautu. Vislielāko pārpoļošanas
darbu darīja jezuītu akadēmija, kas 1803. gadā izvērtās par

universitāti, galveno vietu, kur paudu poļu kultūru un valodu.

1863. gadā krievu valdība aizliedza leišiem iespiest grāmatas
latīņu burtiem. Leiši bija spiesti ķerties pie polu ābeces un

grāmatas. Atradās tomēr leišu patrioti, kas uzstājās pret pār-

noiešanu. Biju tādi pat jezuītu starpā. Jau 16. g. s. beigās
Nikolajs Baukša sūdzas par leišu valodas nieeināZunu.

1737. gads ir pēdējais lietuvībus gads Viļņas baznīcās. Tālāk

W2 g. s. valdīja poļu valoda, kamēr 19. g. s. beigās nāca leišu

tautības atmoda un cēlās prasības pēc leišu valodas tiesībām.
Kā otrs runā inženiers J. Lēvāns par „Teebnisko izglī-

tību Latvija". Technikas uzplaukšana 1914 gadā bija cieši

saistīta ar rūpniecības augsto attīstības stāvokli. Lai ari

Latvija technika varētu sasniegt tiknat augstu attīstības

līmeni, ka 1914. gadā, mums jāpanāk valsts vislielākā kultūras

attīstība. Amerikas kultūra ir automatizēta un par paraugu
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mums neder. Teenņiskā izglītību sadalāma 3 dalās: zemākā,

vidējā un augstākā, lai pareizāki izmantotu politisko un ekono-

misko stāvokli Latvijā. Vīdējām techniskām mācības iestādām

(teebnikumiem) jārūpējas par speciālistu sagatavošanu dažā-

diem techniskiem arodiem.

Sekošo referātu par „Audzināšanas ideālu Raiņa dzejā'
nolasa skolotājs Ed. Mednis. Raiņa uzskatus par audzi-

nāšanu raksturo kā viņu dzeju, tā arī dažas runas saeimā un

sabiedrībā. Rainis dzejā ir revolucionārs romantiķis. Mark-

sistiskas domas viņš tērpj greznos vizuļos un ar to saista ne-

nobriedušus prātus. Rainis cildina nākotnes iekārtu, tagadēja
dzīve viņam ir „bez apsega, netīra, pūstoša", tādēļ ~dzīve jā-

apgriež apkārt", jo „katra attīstība iet caur revolūciju". „Jauna
sociālā iekārta nāks. kā diena nāk pēc nakts". Rainim ir

3 kultūras: viena ir vecāka, kas izlieto dievticibu. otra —

proletāriskā. Viņam ir 2 zinātnes: viena pilsoniskā, otra pro-

letāriskā zinātne. Audzināšanā jāattīsta jutas, nevis prāts.

Vajaga kurināt naida jūtas: „es varu kurt jums krūtīs naida

kvēles". Visa Raiņa audzināšana ir naidkopība. Jaunatne
domā taisnā līnijā, vīna ir jutīgu, pieejama vārdiem un lielām

domām. Viņas psīchē iespiežas Rainis. „Top! nikns vārds,

topi asa doma" —tā ir dogma Raiņa dzejā, Padomju Krievi-

jas laikrakstos lielinieki cildina Raiņa dzeju: Rainis esot „revo-
Meionārs un garā aujot kājas uz lielo Rītu zemi". „Cīņā"
Rainis nosaukts par „revolücijus. cīņas un negaisa saucēju",
paidagogija un marksisma gars nekad nav savienojami, viņi
viens otru izslēdz. Kultūras zemēs revoliīeioņārus grāmatas
nepielaiž skolās, Pie mums Raiņa dzejas ar polītiski-revolū-
eioņaru saturu — ņaidkopību ir skolās izplatītas.

Pēc tarn runā skolotājs .s. Rupjais par ..Aizmirsto
Latgales darbinieku J. Vuleuleviču". Nedrīkst aizmirst tādu

Latgales darbinieku, kāds bijis baznīckungs Jezups Vaiculevičs,
kas pag. g. s. vidu darbojies Latgales austrumu draudzēs.

1850. gadā Viļņa iznāca Vaicuļeviča grāmata „pavujciejszona
un vvssajdi sposobi diel ziemniku lutviszu". Šī grāmata sniedz

diezgan labu ainu par Latgales dzīvi 100 gadu atpakaļ. Toreiz

Latgales zemnieks nav stāvējis materiālā ziņā zemāk, kā tagad.
levadā plūst Vuieuļevicu sirsnība pret latviešu tautu. Priekš-
vārds atgādina Kr. Valdemāra priekšvārdu ..ZOO pasakām un

sakāmiem vārdiem". Grāmata sniedz daudz lietderīgu padomu
dažādiem dzīves gadījumiem. Te atrodam pamācības, kā

glābt pludos bojātu labību, kā darboties dārzā. Aizrādīts ir

uz alkohola lietošanas postošām sekām. Ir aizrādījumi pur

saimnieka pienākumiem saimniecības lietās. Grāmatā aprak-
stīti latviešu māņi un burvības. Vaicuļevičs ieteic no raga-

nām un burvjiem nebaidīties, bet vienkārši tos iepērt ar nüiu.

Ir sniegtas pamācības, kā izturēties ugunsgrēka vai citas ne-
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laimes gadījumā. Grāmatai bez kultūrvēsturiskas nozīmes ir

arī sava valodnieciska nozīme. Te atrodam vecus vārdus un

formas, kādus tagad vairs nelieto. Grāmata sarakstīta diezgan
tīrā Latgales austrumu izloksne.

.1. Misiņš aizrāda, ka šī 1850. g. grāmatu nav retums

šur — tur bibliotēkās. Kā pirmavotu savai grāmatai Vaieu-

ļevičs izlietojis Bekera «Not- und Hilfsbüchlein", kuras

ceturtais izdevums latviski iznācis Terbata.

Kā beidzamo šī gada Vasaras sapulcē, doe. B. Adāmo-

vičs nolasa referātu par Stenderu „Mazo Bibeli" ku paida-

goģisku un kultūrvēsturisku dokumentu." Kurzeme populāra

Stenderu „Mazā Bībele" ir pārstrādāta pec Hamburgas rektora

Hūbnera grāmatas „Zweimal zwei und fünfzig auserlesene

biblische Historien", kas iznāca 50 gadu agrāk. Stenderu

grāmata nāca klājā 1756. gadā. Grāmata izdota
L

lai apmieri-

nātu latviešu prasības, un domāta ka tautas lasāma grāmata

tā jauniem, kā veciem, kamēr Hübners savu grāmatu domājis

kā skolas grāmatu jaunatnei. Kā Hübneru. tā Stenderu grā-

matā ir mēģināts metodiski apstrādāt Bībeles stāstu vielu.

Stenders savu grāmatu domājis kā visus Bībeles ekstraktu,
visas pestīšanas gaitas īsu vispārēju aprakstu. Sadalījums
formāli pēc Hūbnera — 52 Vecās un 52 Jaunas Derības stāstos

un beidzot 14 līdzībās, bet saturs, stāstu izvelē, ir Stenderam

cits, rīkojoties pēc latviešu garšas. Grāmatai pievienotas

„mācībās" un ~svetās domās" Stenders vairāk, neka Hübners,
turas pie konkrēta satura un ari kā paidagogs novērtējams
daudz augstāku. Šī grāmata bija pirmais solis lasīt pratējiem
latviešiem, lai iepazītos ar kristīgās ticības saturu. Arī Kultur-

vēsturiskais materiāls vienotrā gadījumā ir diezgan spilgts,
it sevišķi izglītības lietās. Stenders sūdzas par skolu trūkumu

un izsaucas: „ak kad jel reiz tas laiks naktu, kad ir latviešiem

Kurzemē būtu skolas". Ir aizkārti arī jautājumi, kas attiecas

uz dzimtbūšanu: dzimtam cilvēkam neklājas no sava dzimt-

kunga bēgt. Stenders izcel garīgās dziesmas, kuras dziedat

ir labāk, nekā dziesmas par „māmuliņu un kumeliņu". Stenders

uzstājas arī pret nerātno dziesmu dziedāšanu. Tāpat Sten-

deram vienmēr vēl jāatgādina dažas baznīcas parašas, kas vel

nebija nostiprinājušās. Stenderu „Mazo Bībeli", ko daudzi ne-

pareizi uzskata, par skolas grāmatu, varam izlietot kā svarīgu

materiālu tā laika sabiedrisko parašu raksturošanai un baz-

nīcas vēsturei Latvijā.
7. oktobra sēdē prok. Br. Balodis iepazīstina klāt-

esošos ar saviem izrakumiem Raunas Tanīsa kalna 1927. g.

vasarā. 25 m augstais Tanisa kalns ar 4000 kv. m lielo pla-
kurnu ir lielākais pilskalns Latvijā. Referenta šis vasaras izra-

kumi vilkās 6 nedējas. Izraktas 5 tranšejas plakuma un 2 pils-

kalna pakājē. Atradums mītņu slāņos raksturo pilskalna
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vēstures atsevišķus posmus. Kalna pirmatnējais profils ir bijis

citāds, nekā tagad. Dienvidus nogāze bijusi daudz zemāka.

Šeit atrastas vissenākās cilvēka mitnes atliekas. Apmetoties
uz dzīvi, pirmie iedzīvotāji nodedzinājuši mežu. Visu pir-

matnēja kalna virsmu pārklāj —6 cm bieza pelnu kārta.

Vissenākās celtņu atliekas, spriežot pēc rupjās, grumbuļainās,
bez podnieka ripas pagatavotās keramikas, attiecas uz agrā

dzelzs laikmeta priekšromiešu posmu (no 6. g. s. pr. Kr. līdz

Kr. dz.). Mazliet augstāk atrastā rokām veidotā keramika

ar gludāku virsmu attiecas uz agrā dzelzs laikmeta romiešu

posmu. Agrā dzelzs laikmeta mītnes slānis ■ pārklāts ar pelnu
kārtu. Virs tās paceļas jauns mītnes slānis ar 7. g. s. keramiku,
kas pagatavota jau ar podnieka ripas palīdzību. Bez šaubām

ap 600 g. Raunas apvidū ienākuši latvieši, atnesdami arī

podnieka ripu. To apstiprina ari šovasar izdarītie izrakumi

Llpmulos pie Raunas, kur konstatēti agrā dzelzs laikmeta

(1 — g. s. pēc Kr.) somu cilts akmenskrāvumu kapi. bet

līdzās 7., 8. un 9. g. s. līdzenie ģindeņu kapi. jau ar tipiski
latvisku inventāru. Latvieši, ieņemot Tunisu kalnu, nodedzinā-

zuši celtnes, nopostījuši apcietinājumus un pilskalna virsmu

stiprā mērā nolīdzinājuši, ņemot zemi no kalna ziemeļu malas

un uzberot to dienvidus nogāzē, pēc kam cēluši jaunas celtnes.

Šeit konstatētas nocietinājumu atliekas — zemē iedzīti egļu

mieti. Līdzīgi postījumi un uzbērumi notikuši arī 8. g. simtenī

un 12. g simtenī, kad pilskalnam visapkārt uzcelta divkārša

gulkoku siena. Virs šis 13. g simtenī nopostītās sienas pa-

ceļas slānis ar atradumiem no 13, 14. un 15. g. s. Atrasti starp
citu 14. un 15. g s. Lībekas un Tērbatas brakteati. Pats vir-

sējais slānis satur monētas v. c. priekšmetus no 17.—20. g s.

Vislielākās celtnes atliekas atrastas pilskalna austrumu galā,
tas apklāj 480 kv. m lielu laukumu, Pils celta no masīviem

baļķiem. Augstums no grīdas līdz griestiem — 4 m. Zem

grīdas pagrabs ar pagrīdi. Pils liecina par augsti attīstītu celt-

niecību pie latviešiem neilgi priekš vācu ienākšanas. Izrakumi

neapstiprina Vrastiņa uzskatu, ka Tanisa kalnā atradusies

Beverīna.

17. oktobra sēdē pārrunā jaunos latviešu kristāmos vārdus,

kaäu pēdējos gados radies ap 800. Daudzi no tiem ir bez

satura, neloģiski grūti izrunājami, sakropļoti, vai pilnīgi sveši.

Liti par daudz runīgi, pat ar nepatīkamu nozīmi, Par nevē-

lamiem atzīst sekošus kristāmos vārdus: Spīdola, Ludals.

Ringoläs (pareizi jālieto: Rīmgauds). Keistuts, Oļģerts (pareizi:
Alģirds). Eglons, Aivars, Laida, Deja, Malda, Gatis, Liltvaira,

Zalgone, Baņuta, Kalva. Kurbads, Rusins (nureizi: Rūsiņš).
Skaudris, Glaima, Rūda, Piedra, Svulģis. Vītols, Sirdvalda,

Rauta, Ranta, Garreģis, Tautmīla, Zemvaldis, Zinta. Jagailis.
Aspazija, Priecis, Vilnis, Loma, Dailonis. Drosms, Laudava.
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Priecē, Ziedone, Puškaitis, Vizulis, Tautgodis, Slava. Medonis.

Naula. Videvuts, Dzeja, Imants, Imanta. Duumu, Smuidris.

Zaiga, Varaiciotis, Burtnieks, Rusulite, Taļrīts, Miernesis, Guni-

valdis, Lildu. Maigone. Spekonis, Armulis. Vizmu, Smuidrite.

Sprīdītis, Dikols. Sērone, Slaida, Vaida. Valdone, Dauku, Selga,

Aizu. Vaira, Liesma, Modriņš, Kaira, Värpulis. Meldris, Raža.

Dotrimps. Kurģis, Gaismone, Vitenis, Dudris. Mirga, Lāčplēsis,

Skara, Daina, Kaupis, Zeltmatis, Kaija, Dingsms, Anda, Olita,

Ģints, Jautris,, Dailis, Daila. Dzirkstīts, Guna, Jukums. Au-

strums, Zemlika, Kangers, Kangars. 23. jūnijā nosaukumu

„Līgo svētki" vieta būtu labāk jālieto: „Zālu diena".

4. novembra sēdē p r 01. P. Šmi t s notur priekšlasījumu

par „Kīnas nemieriem" : Lai gan Ķīna ir tālu no mūsu interešu

sfēras, laikraksti ikdienas sniedz ziņas pur turienes notikumiem,

pie kam bieži mēs nepamatoti kritizējam mūsu draugus angļus

un japāņus un priecājamies par notikumiem, nemaz tuvāk ar

tiem neiepazīdamies. Apskatot Irmas pagātni, redzam, ka jau
11. g s. beigās Ķīnā ieved komunismu, kas valsti noved posta.

lestājas sabrukums, no kura Ķīnu beidzot atsvabina iekarotāji

mongoļi, zem kuru pātagas ķinieši drīz pamostas no komunismu

murgiem un top atkal par bagātu tautu. Ziedu laikiem seko

korrupcija un nemieri. Mongoļus padzen un nod.binäs nacionāla

Ming dinastija. Pēc apmēram 100 labklājības gadiem, kad

plaši attīstās sabiedriski darbi, iestājas atkal pagurums un ne-

mieri 17 g. simtenī nodibinās mandžuru dinastija Atkal uz-

plaukst zinātne, māksla, dzeja, tiek celti lieliski templi, tilti,
ēkas. Tad atkārtojas vecais un 19. g. s. no nemieriem pagu-

rušie ķīnieši spiesti piekāpties angļiem. Ar angļu pielaišanu
muitas valde valsts ienākumi top ar katru gadu lielāki, kämer.

atrazdamās pašu ķīniešu rokās, tā nesu tikai zaudējumus. Ķī-
niešu neprātīgās politikas sekas bija tās. ka pēc pazaudēta Ja-

pānas kara, tāpat arī pēc bokseru nemieriem, kad tie nežēlīgi
izturējās pret eiropiešiem ,tiem nācās maksāt uzvārētājiem kon-

tribūcijas, no kurarn beidzot amerikāņi un angļi atteicās. Valsts

cieta ari zināmā mērā no iekšējās muitas un sāls tirdzniecības,
kas bija valsts monopols Apstākļi grozās, tiklīdz ārzemnieki

arī tās abas pārņem savas rokās, un tā ir tā netaisnība, kuru

ķīnieši pārmet ārzemniekiem, galvenā kārta angļiem. Kaut

arī angļu izturēšanas pret krāsainajiem ne vienmēr ir korrekta,

tomēr angli ir darījuši Ķīnai daudz laba, ir devuši milzu summas

dzelzceļu būvei, valsts iestādēm un citām vajadzībām. Kad

mirst pēdējais mandžuru dmastijas ķeizars un troymantinieka

nepilngadības dēļ pie varas nāk aizbildni, Dienvīdķinu grib
izmantot apstākļus un tur izceļas nemieri. Ziemeļķīnas par-

stāvis vairāk eiropeiski izglītotais Juan Šikais sarunās ur

dienvidnieku vadoni (Amerikā studējušu ārstu — bagātnieku)
Sun Jatsenu vienojas, ka mandžuru dinastijai jāatsakās no
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troņa un visai varai jānāk pašu ķīniešu rokās. Republikas pir-

mais prezidents ir Sun Jatsens, kas vēlāku nodod savu pilu-
varu Juan Šikaījam. Pēc pāra gadiem Juan Šikais izsludina

sevi par ķeizaru, bet nemiers par to ir tik liels, ka viņš ir pie-

spiests nogalināties. Vēlāko prezidentu laikā nemieri

nerimstas, un vēršas sevišķi pret Mandžuriju, kur atrodas

japāņu karaspēks. Japāņi izvēl un pabalsta Džang dzolingu,

kas lai cīnītos ar dienvidniekiem viņu vietā, lai pašiem nebūtu

jāiejaucas Ķīnas iekšējās lietās. Nemieru pārņemtas nav visus

Ķīnas provinces, bet tikai dažas, sevišķi Kantona un Dankovas

apkārtne. Dienvidnieku starpā nav vienprātības, nav vispār
atzīta vadoņa. Atsevišķo provinču starpā pastāv nesaskaņas
un strīdi. Ķīnas nemierus centās izmantot Padomju Krieviju,
kuras padomnieks pie Dienvidkinas valdības Dorodjins-Orü-
zenbergs izdevis 100000 000 zelta rubļu, lai propagandētu tur

komunisma idejas, bet, kad naudas došanu pārtrauca, dien-

vidnieki saka cirst komunistiem galvas, Ja visa Dienvidkīna
buru kopa sapratīga nacionālisma vadībā, tad mūsu simpātijas
būtu viņas puse, bet skaldīšanās noved to pie nebeidzamiem

nemieriem. Japāna turas pie Džang dzolinga, kas ari ar

angļiem ir vedis sarunas, turpretim dienvidnieku cīņa ir vērsta

arī pret visiem eiropiešiem. Nav politiski gudri priecāties, ka

Ķīna iet grūti ārzemniekiem, bez kura starpniecības dažas

provinces atkal nonāktu trūkumā. Mums būtu jāsimpatizē
mērenai Ķīnas politikai. Ja angli zaudētu noteicošo vārdu

Ķīna, tas butu sāpīgs sitiens angļu finansēm, par ko mums

tikpat maz jāpriecājas, kā par Džang dzolingu neveiksmēm,
aiz kura stāv Japāna, kas pret latviešiem ir izturējusies vien-
mēr korrekti,_un kuras vārds kara gadījumā ar kādu kaimiņu
mums vivairak ir no svara. Ari Krievijas intervencijai vis-
dabiskāka pieeja nav vis pie mums Austrumeiropā, bet gan

Ausrumsibirija, jo japāņiem ir iespējams trīs dienu laikā ieņemt
Vladivostoku, kuras korti un lielgabali ir uzpridzināti gaisā
jeb pārdoti Ķīna. No pašreizējiem Ķīnas karaspēku vadoņiem
Džang dzolings ir vienīgais noteiktākais un spēcīgākais admi-

nistrators. Vu Deiiu. Dziang Kaišeks un citi ir svārstīgi un ne

visai enerģiski.
2. decembrī proļ. J. Dl āķis nolasa referātu, par

„Leišu dzejnieku Donalaiti". Lietuvā apstākli bijuši labvēlī-
gāki, neka pie mums, jo jau 300—400 gadu atpakaļ -tur rudu-
sies ievērojami gara dzīves darbinieki no pašu tautas, kamēr
mes nākam uz skatuves tikai 19. g. simteni. Jau reformācijas
laika leiši izkopj savu valodu un rada literātūras ražojumus,
kādus pie mums paris gadu simteņus atpakaļ nesastop. Dona-
laitis uzauga Maza Lietuva, kas atradās zem Vācijas. Tādēļ
ari tur sabiedriskie un politiskie apstākļi bija citādi, nekā Dižā
Lietuva. Sava grūtajā mūžā D. pārdzīvo 30-gadu karu ar
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visām tā postošām sekām. Tatāru iebrukumi, nemieri, mēris

un bads iedzina leišus gaļīgā postā. Simtiem tūkstošu gāja

bojā, vai tika aizvesti gūstā, bet viņu dzīves vietas nopostītas.

Viņu vietā nometinātie ienācēji-sveštautieši bauda lielākas

privilēģijas nekā vietējie iedzīvotāji leiši. Pēdējie, t. s. „buri

(no vācu Lauer"), būdami dzimtļaudis, pagrimst, nonāk

arvien bēdīgākos apstākļos, kamēr ienācēji kulturālā un mate-

riālā zinā stāv daudz augstāku. Oonulaiša laikā dzimtbūšana

bija pilnos ziedos Bez dzimtļaudim, kuru bija lielais vairums,

bija arī brīvi leiši: bajāri un brīvie zemnieki. Pie pēdējas
kārtas piedērēja arī Donalaiša tēvs. Oonalaitis dzimis 1714. g.

(tad pat. kad mūsu Vecais Stenders) Lasäinelas ciemā Gumbi-

nas apkārtnē Austrumprusijā. Tagad tur dzīvo tikai vācieši,

bet toreiz puse iedzīvotāju bija vēl leiši, Pēc tēva nāves av-

dāvinātais zēns ar mātes gādību iekļūst Karalaueu Domes

skolā. Trūkumu un badu ciezdams, Oouulaitis uzcītīgi mācās

un viņam izdodas iekļūt universitātē, kur stūdē teoloģiju.

Rūpēdamies par leišu garīgo uzplaukšanu, Frīdrichs Vilhelms

pie Karalaueu universitātes nodibināja skolotāju semināru.

Šeit Oouulaitis klausās leišu valodu un literātūru. Pēc univer-

sitātes beigšanas 1740. gadā viņš kādā skolā dabū kantora un

ērģelnieku vietu un vēlāk paliek turpat pur skolas pārzini.
Drīzi Oonalaiti. iecel par mācītāju Tolmingkiemā. Šai amatā

viņš sabija 30 gadu, līdz savai nāvei. Oonalaitis bija loti ap-

dāvināts runātājs un sprediķotājs, kā leišu, tā vācu valoda.

Savu tautas brāļu likteni viņš sajāt jo dziļi, aizstāv tos pret

viņu nicinātājiem, par ko bieži izbauda atriebību. 7-gaäu kara

laikā viņš ir spiests slēpties mežā, kur ari kopj savu draudzi.

Vēlāk atgriežas savā dzīves vietā Tolmingkiemā un turpat

mirst 1780. gadā. Oonaiaiša literāriskā darbība ir plaša.

Rakstījis gan dzejā, gan prozā, arī latīņu valodā. Viņš sa-

raksta un tulko leišu valodā garīgas dziesmas un sacer mel-

dijas savai draudzei. Liels dzejnieka talants izpaužas viņa

laicīgās dzejās gan leišu, gan vācu valodā. Vissvarīgākais
Donalaiša darbs ir „Gada laiki" (Metai), sarakstīts heksame-

tros. skaistā stilizētā leišu valodā, kas vēl līdz šim nav nove-

cojusies. Šis ir liels meistara darbs. Te daudz spilgtu ainu no

zemnieku dzīves, viņu prieki un bēdas, kāzu dzīres un parašas.
Sevišķi skaisti dabas apraksti. 6000 rindu garā dzeja nostā-

dāma blakus lielo tautu episkiem ražojumiem. Darbs tulkots

arī vācu un polu valodā. Latviski to pa daļai tulkojis Vatsons,
bet Vatsonam nav tā valodas vijīguma un daiļuma, kas oriģi-

nālā. Oonalaitis atgādina Neikenu, kas arī, savā draudzē

darbodamies, nodevies literāriskai darbībai, bet gan ar maza-

kiem panākumiem. Oonulaitis ir ģēnijs leišu dzejā. Kopā
ar bīskapu Baranausku tie ir tādas divi pērles, kādu mūsu

literātūrā nav. Tas saprotams, jo augstākā garīdzniecībā bija
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dedzīgi leiši, kas darbojās pašu tautas labā. Pie mums ap-

stākļi bija citādi. Tie neļāva latviešiem ieņemt redzamu

stāvokli sabiedrībā, tādēļ arī tik agrā laikā no latviešu vidus

nevarēja rasties personas, kas savas gara spējas ietērptu

līdzīgos lielos literāriskos ražojumos.
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