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I. Kurzemes zemnieku stāvoklis 18. gadusimtenī.

Nodalīti politiskās pārvaldības kārtā no Vidze-

mes un Latgales latviešiem, Kurzemes zemnieki

18. gadusimtenī pārdzīvoja likteni, kas dažā ziņa

bija vieglāks par zemnieku likteni Vidzemē. Te

gan izbaudīja zviedru valdības gādību par zemnie-

kiem (1629.—1710.), bet Vidzemē visasāk bij sajū-

tamas „lielā ziemeļu kara sekas". Kurzeme, atraz-

damās klimatiskā ziņā labvēlīgākos apstākļos, bij

pārāka turības ziņā, bet muižnieku vara spieda vie-

nādi tā kurzemniekus, kā vidzemniekus. Pār Kur-

zemi visu astoņpadsmito gadusimteni valdīja her-

cogi. Gadusimteņa sākumā Kurzemi pārvaldīja
vārda pēc populārā hercoga Jēkaba dēla dēls Fri-

drichs Vilhelms, bet tā kā tas bija vēl nepilngadīgs,
tad Polija, zem kuras»virspārziņas atradās Kurzeme,

iecēla par pārvaldoni hercoga Jēkaba otro dēlu Fer-

dinandu. Ziemeļu karā tas pabalstīja zviedrus, par

ko krievi pēc Poltavas kaujas (1709.) atkal eeradās

Kurzemē, kuru gribēja iegūt Pēteris Lielais. Strīdu

izbeidza tādā kārtā, ka hercogs Fridrichs Vilhelms,

izsludināts pilngadīgs (nepilnus 18 gadus vecs), ap-

precēja Pētera Lielā brāļa meitu, Annu Joanovnu.

Oan viņa līgavai deva pūrā līdz 200,000 rubļu, bet

par to tam bija jādod svētsvinīgs solījums savai
laulātai draudzenei Jelgavā uzcelt pareizticīgo baz-

nīcu un laulības izdarīt vispirms pēc pareizticīgo
baznīcas parašām. Kāzas notika Pēterpilī, ljllO.
gada oktobrī un kāzu prieki turpinājās pāris mēnešu.

1711. gada sākumā jaunais pāris devās ceļā uz
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Jelgavu, bet hercogs ceļā saslima un —
nomira.

Kurzemē apmetās uz dzīvi Anna Joahovna un tur

ātri vairojās krievu iespaids. Par zemes valdnieku

Polija iecēla savu piekritēju Ferdinandu, kuru ne-

ieredzēja ne muižniecība, ne Anna Joanovna. Tā

pabalstīja kādu dēku meklētāju' „Zakšu Moricu'1,
poļu ķēniņa Augusta 11. dēlu, kurš kalpoja franču

armijā kā maršals un uzturējās Jelgavā. Viņa iecel-
šanai hercoga godā pretojās Krievijas ķeizariene
Katrīna I. No Zakšu Morica dēkām kā piemiņa pa-

licis Morica salas nosaukums Kurzemē, Usmas

ezerā, kur tas izsludināja sevi par Kurzemes her-

cogu un aicināja kurzemniekus, pulcēties ap viņu
rindās. 1737. gadā, ar hercoga Ferdinanda nāvi,

izbeidzās hercoga Ketlera nama pēdējā atvase.

Anna Joanovna bij pa to starpu kļuvusi par Krie-

vijas ķeizarieni un iecēla Kurzemes hercoga godā
savu bijušo kambarkungu un mīluli Ernestu Bironu,

kurš uzturējās Pēterpilī, ķeizarienes galmā, bet

Kurzemē izveda vēsturiskās būves itāļu architekta

Rastreli vadībā — Jelgavas un Rundāles pili. Pēc

ķeizarienes Annas Joanovnas irāves dzisa ari Birona

slavas zvaigzne un viņu aizsūtīja uz Sibiriju. 1758.

gadā par Kurzemes hercogu iecēla Polijas ķēniņa

Augusta 111. dēlu Kārli (1758), bet viena Kurzemes

muižniecības daļa viņu neatzina un 1762. gadā par

Kurzemes hercogu atkal nāca trimdā apžēlotais
Birons. Tas atdeva Kurzemes hercoga kroni savam

dēlam Pēterim, jo neilgais valdīšanas laiks (1763.—

1769.) to pārliecināja, ka ari tam neizdosies iegūt

Kurzemes muižniecības labvēlību. Pēteris Birons
ir pēdējais Kurzemes hercogs, bet ari tam nācās

vest nemitīgas ķildas ar muižniecību, vispirms dēļ
uzticības zvērasta. Lai panāktu muižniecības lab-

vēlību, hercogam Pēterim nācās piekāpties pret

muižniecību tādā kārtā, ka uz lēņu tiesībām muiž-
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niekiem atdotās muižas atstāja tiem īpašumā. To-

ties pats Pēteris Birons centās palielināt savus īpa-

šumus, piesavinādamies vairāk valsts muižas. Pē-

teris Birons beidza tēva uzsāktos būves darbus un

Jelgavā cēla „Pētera akadēmiju" Palejas ielā. ko

vēlāk iekārtoja ģimnāzijas vajadzībām. Bez tam

viņš būvēja pilis savās muižās Vircavā, Svētē,
Lustesmuižā. Zūdot Polijas varenībai, Kurzemē

vairojās krievu iespaids un astoņpadsmitā gadu-
simteņa beigās (1795.) Kurzeme, Pēterim no troņa

atsakoties, nāca zem Krievijas.
Šīs ārējās varas izkārtņu maina tikai tajā ziņā

darīja iespaidu uz Kurzemes zemnieku likteni, ka

tas, muižnieku varai pieaugot, gadu no gada pa-

sliktinājās. Pilnīga tiesiska un saimnieciska neva-

rība, jebkatru cilvēcīgu tiesību galīga aprobežošana,
nemīlīgās klaušu nastas pie muižas darbiem un pie

būvju celšanām, pilnīgs skolu un grāmatu trūkums,
tautai tālu stāvoša baznīca, gara tumsība un māņ-
ticība, — tie ir visi astoņpadsmitā gadusimteņa pa-

vadoni Kurzemes zemnieku dzīvē. Gadusimteņa
sākumā (1710.), sakarā ar ziemeļu kara notikumiem,

Kurzemē plosījās nikns mēris, kas aizrāva nāvē

desmitiem tūkstošiem iedzīvotājus. Kurzemē no-

mira kādi 50 mācītāji, kuriem piekrita gādība par

zemnieku garīgo dzīvi, to starpā ari Jelgavas

ģeneralzuperintendents. Mājas palika bez iedzīvo-

tājiem, lauki stāvēja atmatās, apauga ar krūmiem,

dažās muižās vēl pēc desmit gadiem nevarēja sa-

skaitīt ne desmit cilvēkus. Izmirstot mācītājiem,

daudzās draudzēs palika nevestas baznīcas grāma-

tas, ne atzīmētas laulības, ne ierakstīti mirušie.
Viena no zemnieku lielākām mocībāmbij miesas

sods. Nemaz nemeklējot citur pierādījumus par
muižnieku briesmīgo zvērību šinī lietā, pieminēsim
še Baltijas ģenerālgubernatora fon Brauna priekš-
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likumus 1765. gadā Vidzemes muižniecībai, tā tad

oficiālu dokumentu, kurš attēlo Vidzemes latviešu

apstākļus, kas ne par matu nebij labāki, nekā Kur-

zemē: „Trešais zemnieku apspiešanas veids (pir-
mie divi ir: pārmērīga tirgošanās ar zemniekiem,
t i. vergu tirdzniecība un otrais

— vecāku un bērnu,

vīra un sievas šķiršana, pārdodot) ir zemniekupārāk

nežēlīga sodīšana. Viņa ir tik pārmērīga, ka so-

dāmā kliegšana, man par patiesu apbēdinājumu, ir

spiedušies līdz pat tronim. Visniecīgākie zemnieku

pārkāpumi tiek atriebti ar desmit pāriem rīkšu, ar

kuriem ar katru netiek vis sists trīs reizes, kā

likums nosaka, bet tik ilgi, kamēr vēl kāds rīkstes

stumburs ir dzīvs un kamēr āda un gaļa cil-

vēkam veļas nost. Zemnieki dalkārt nedēļas un

mēnešus, bieži vislielākā salā, "dzelžos un bluķos
tiek turēti klētīs pie ūdens un maizes. Tie ir sodi,
kuŗi iet pāri visām privātas pārmācīšanas robežām

un kurus izlieto vienīgi tiesas par smagiem nozie-

gumiem, un tad ari cilvēcīgākā veidā, jo tie vainīgos

tura vismaz siltos cietumos." (Skat. G. Merkeļa

~Latvieši", 5. nodalu.)

Tajā pašā reizē notika mēģinājumi „uzlabot"
zemnieku stāvokli. 1765. gadā Vidzemē izdeva no-

teikumus, ka „mazi pārkāpumi visā visumā sodāmi

ar pātagu; lieli pārkāpumi, kā, piem., sīva nepa-

klausība, sodāma ar rīkstēm, tomēr šādu rīkšu ne-

drīkst būt vairāk par desmit pāriem un katru pāri
drīkst sist tikai trīs reizes". Pie izmeklēšanas no-

teica, ka saķertie zemnieki turami klučos siltā rijā,
vai citā siltā telpā. Bet Kurzemes zemniekiem trūka

pat šo niecīgo atvieglojumu verdzības dzelžos. Cik

ikdienišķa lieta bij zemnieku pēršana ar pātagu un

rīkstēm, liecina kāda Vecā Stendera dziesmiņa, kas

iespiesta tajā laikā (1761.) viņa gramatikā:
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„Nabags zemnieks, kurzemnieks!

Cik tev goda, kāds tev prieks!
Sausu maizi paēdi,
Ūdens malku nodzēri.

Darba pilnām, miega maz,

Dūmi izgrauž actiņas,

Pātags kapā pakaļu,
Rīkstes brīžam muguru,

Tomēr esi nebēdnieks,
Nabags zemnieks, kurzemnieks."

Latviešu zemnieku mājas Vidzemē (viņas neka

neatšķīrās no tādām pat Kurzemē), Garlībs Merķelis

„Latviešos" apraksta astoņpadsmitā gadusimtem:

~Parasti zemnieku mājas ir viņu rijas, vai ar sal-

miem apjumtas būdas, bez skursteņa, un logu, tik

zemām durvīm, ka zemnieks tikai saliecies var ieiet

pa tām. Tur, istabā, kuŗa tik pilna dūmiem, ka

slāpē nost, biezs no iemītniekiem: tur saimnieks ar

savu ģimeni, kalpi ar savām ģimenēm vistas, cūkas

un suņi, ap skaliem, kuri sasprausti istabas sienu

šķirbās, pieaugušie skrandainos kamzoļos, bērni,

noskranduši, tā vasaru, kā ziemu, kreklos, kailām

kājām."
Ne labāki bij ar zemniekiem garīgā ziņā. Vecā

Stendera pirmais ievērojamais biogrāfs P. Kundziņš
(„Vecais Stenders savā dzīvē un darbā", Jelgavā,
1879., 35. 1. p.) tā raksturo Kurzemes zemniekus

astoņpadsmitā gadusimtenī: „Lai nu gan dievvārdu

rakstos priekš Stendera visulielākie darbi jau bij
padarīti: bībele pārtulkota, dziesmu un lūgšanas
grāmatas sarakstītas, sprediķa un mācības grāmatas
apgādātās, tomēr latvieši bij ar visām tām māņu un

muļķības pilni palikuši. Baznīcās iedami tie pa

mājam, vai citur saviem veciem pagānu elkiem

upurus nesa; pātarus skaitīdami tie no burvjiem,

raganām, pesteļiem bijās, vaļas laiku svētdienās
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vismīļāk pa krogiem palaida, kārumiem kalpodami,
kur miesai un vēderam kas atlēca. Tiem trūka pa-

mudināšanas uz augstākiem priekiem, atzīšanas

priekš derīgiem laika kavēkļiem, pamācīšanas par

pasauli un dabu, padomu un rakstu par laicīgām
lietām. Vinu sirds vajadzības caur ticības mācībām

kopjot tos pašus tik ārīgi noradināja, pēc nolikta

ieraduma turēties, baznīcā iet v. t. jpr., nekā iekšķīgi
audzināja un pamācīja, tādēļ, ka prāta vajadzības,
tā sakot, ceļa malā atstāja. Ticības mācības ar muti

uzteikdami ļaudis paši nezināja, ko tie tic un kāpēc
tie tic, jo sirds nevar pareizi izkopties, ja ir prāts

netop apgaismots
"

Šie vergu laiki ir atstājuši ari smagas pēdas
latviešu tautas raksturā. Viens no latviešu pirma-

jiem vēsturniekiem, Kurzemes generalzuperinten-
dents Pāvils Einhorns (17. gadusimtenī), gan var-

būt vienpusīgi, liecina par latviešiem, ka sevišķi
tiem piemītot ļaunums sacelt naidu pašu starpā, ap-

runāt, apmelot, no nieka lietas sacelt lielu brēku,
ķildas, nemieru. Varbūt šī liecība cēlusies no lat-

viešu tautas rakstura dziļākas nepazīšanas, bet to

atzīst ari mūsu tagadējie zinātnieki, ka latviešu rak-

sturā novērotā nesaticība un neuzticība ir pa daļai

smags vergu laiku mantojums. Tos, kas atklāti sa-

cēlās pret kungu varu, kādu gadījumu netrūka, pēra
un bendēja. Tamdēļ uzzēla līšana, rokas bučošana,

iztapšana kungiem un vagariem, savu darba biedru

nodošana, apmelošana. Muiža bieži par kalpotājiem
izredzēja lišķus, līdējus un nieku pienesējus. Ap-
rakstot kādu vecu pagasta tiesas protokolu no 1802.

gada, E. Blesse aizrāda par tā laika latviešiem („Dz.
Vēstn." 259.—270, 1912.): ..Saticība latviešu starpā

valdīja tikai tik ilgi, kamēr viss gāja labi; līdz viens

no viņiem iekrita, tad ari visiem citiem bija jācieš

līdz, jo viens bez žēlastības nodeva visus." Šo pe-
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ļamo nodevības parašu latviešos audzināja paši

muižnieki, algodami nodevējus. (Literatūrā tāds

muižas ļišķa un līdēja tīps darīts nemirstīgs Doku

Ata stāstā (1893.): „Krišs Laksts".) —No otras pu-

ses, zemnieki redzēja, ka neka labanevar no kungiem

sagaidīt. Par to dziedāja pat baznīcas dziesmu

grāmatās: „Uz kungiem cerēt viss ir velt*, tie ne-

var vienu godā celt" (autors māc. Baumans, miris

1710.). Tamdēļ zemnieki uz visu, kas nāca no kun-

giem, skatījās ar lielu neuzticību un šaubām. „Viui
jau tiktāl bij nospiesti ar grūtiem klaušu darbiem.'"

saka P. Šmits („Etnografisko rakstu krājums", III),

~un iebaidīti ar bargiem un netaisniem sodiem, ka

neticēja vairs nevienam cilvēkam. Pat labdarību

no muižnieku puses viņi uzskatīja tikai par jaunu

viltību." Kad muižās ierīkotas ūdensdzirnavas, lat-

vieši labāk mocījušies mājās pie rokas dzirnavām,

lai tikai muižai nebūtu mašs jādod. Kad klaušu

vietā nāca noma — atkal zemnieki ar neuzticību

raudzījās uz jauno iekārtu, tā kā Neikenam, lai pro-

pagandētu nomas ideju, nācās sarakstīt stāstu:

„Kalniņš un Pūriņš".
Astoņpadsmitais gadusimtenis ir tumša nakts

latviešu gara un tiesiskā dzīvē. Gan tumša nakts

pirms tuva rīta gaismas svīšanas, bet tomēr vēl

arvien nežēlīga nakts. Vēl šinī naktī nebij iedegu-
sies Garliba Merķeļa rokā liesmās degošā lāpa, kura

Vakareiropai rādīja vergu ķēdēs saslēgto un no

muižnieka līdz nāvei nopērto latvieti. Vēl vecās

sadzīves ēkas gāšanās troksnis no Parizes nevarēja
atskanēt līdz Krievijai, vēl uzvarētāji jutās droši un

nesatricināmi savās augstās vietās. Bet kāds vīrs

taisni šinī vistumšajā naktī ticēja vēl latviešu tautas

spēkam, viņš visu mūžu cīnījās iepūst šo tautas gara

uguni — apgaismot tautas prātu, jo tas pēc viņa
domam

— vienīgi varēja vēl tautu glābt! Šis vīrs
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bija mācītājs pēc savas profesijas, kādu bij simtiem

bijuši, sveštautietis latviešiem pēc savas nacionali-

tātes, tomēr ar savu mūža darbu un nopelnu ieguvis
to goda vārdu, ko latviešu tauta var piešķirt tikai

saviem izredzētiem vīriem
—

latvis!

Gan stūra akmeņi bij jau likti latviešu rakstnie-

cībai sešpadsmitā un septiņpadsmitā gadusimtenī.

Bij nodibināta latviešu rakstu valoda, kurmet kāda

daudzmaz pavienāda ortogrāfija, pārs gadusimtos

bij radies ap pārs desmit grāmatu, bet tās noderēja
vairāk pašiem aicinātājiem, nekā aicināmiem. Šie
mūsu rakstniecības stūra akmeņi bija: Maifcelija

sprediķu grāmata (1654.), Fūrekera garīgās dzie-

smas, Glika bībeles tulkojums (1689.). Bet tiešām,

tie bija tikai vēl stūra akmeņi. Pati tauta vēl stā-

vēja tāļu no augstākās kultūras izpratas un kultūras

darba. Vajadzēja vēl krustoties daudz apstākļiem,
līdz nobrieda jauna dzīve. Vēl tauta daudz bij
audzināma. Vēl bij rokams ēkas tālākais pamats,

jāved materiāli, jābūvē, jāceļ pašas mājas stāvs.

Vēl mājas vietai visapkārt bij celmi un līdumi. Tur

vajadzēja dedzināt un līdumu uzplēst. Tas bij vēl

smags, grūts darbs. Tas prasīja veselu gadusimteni
laika un veselu cilvēka mūžu. Šo darbu veikt nāca

vīrs ar lielu latviešu tautas un zemes mīlestību, ar

varenu gara spēku, nelokāmu gribu un raženām

darba spējām. Šis vīrs bij Gothards Fridriķis Sten-

ders, tautā līdz šo baltudien' pazīstams zem vārda:

Vecais Stenders.

2. Vecā Stendera mūža gājums.

Gothards Fridriķis Stenders, mācītāja dēls, ir

augškurzemnieks. Viņš dzimis 27. augustā, 1714. g.,

Lašu mācītāja muižā, kā sava tēva Hermaņa Kon-

rāda Stendera ceturtais bērns. Par mazā Gotharda
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bērnību tikdaudz zināms, ka tēvs bijis stingrs, diev-

bijīgs vīrs, kas bērnus neizlutinajis, bet skubinājis
tos mācībās un tikumos. Uzaugdams uz laukiem,

latviešu vidū, mazais Gothards jau no bērnības

ieskatījās latviešu tautas dzīvē un parašās un ar

latviešu zēniem skraidīdams, droši vien jau ka bērns

būs iemācījies latviešu valodu. Tēvs bijis liels veco

valodu cienītājs, un par Gothardu vēsta, ka tas jau

pie tēva vingrinājies latiņu un grieķu valodās. Tē-

vam bijusi ari plaša grāmatu krātuve (bibliotēka),
kuru Gothards augdams čakli lasījis, izmeklēdams

grāmatas savai saprašanai. Skolu Kurzemē vispār

tolaik ir maz; viena no pazīstamākām bij kāda

Bauera skola Subatē, kur tēvs nodeva Gothardu

mācīties, lai to sagatavotu uz iestāšanos augstskolā.

Protams, ka tā bij vācu skola, kur visus mācības

priekšmetus pasniedza vācu valodā. levērojot to,

ka skolas apmeklētāji pa lielai daļai gatavojās uz

augstskolu, Bauera skolā lielu vērību piegrieza ve-

cajām valodām. Ar kādām sekmēm Gothards Sten-

ders mācījies še latiņu valodu, liecina viņa biogrāfs

K. Kundziņš: „Stendera pāris latiņu rakstu rāda,
ka tas tanī valodā bijis diezgan izmanīgs."

No Subates, divdesmit trīs gadi vecs, Gothards

Stenders pāriet studēt dievvārdu zinības uz Jenas
univerzitati Vācijā, kur jau studēja daudz Kurzemes

muižnieku un mācītāju dēli. 1736. gada 16. novem-

bri Jenas univerzitatē uzņemto studentu sarakstā

sastop ari Gotharda Fridriķa Stendera vārdu. Uni-
verzitates rektors bija teoloģijas profesors Valchs,
pazīstams kā Mārtiņa Lutera kopotu rakstu redak-

tors. Tajā laikā starp luterāņiem teologiem gāja
nikna ķilda par to, kādā virzienā izkopjama luter-

ticība. Vieni uzsvēra, ka jāievēro vairāk ticības

noteikumu ārējās formas, tā saucamie dogmatiķi,
otri uzsvēra, ka vairāk jāraugās uz cilvēka kristīgo
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dzīvi un tikumiem, tie bija tā saucamie piētisti. Je-

nas uhiverzitatē šīs ķildas netika ienestas; profesors
Valchs, pie kura lekcijas klausījās ari Gothards

Stenders, ievēroja vidusceļu un Valcha mācības

stipru iespaidu atstājušas ari uz Gothardu Stenderu,

kā to liecina Kundziņš.
No Jenas Gothards Stenders pārgāja studēt uz

Halli. Kādi iemesli uz to Gothardu Stenderu sku-

binājuši, nav skaidri zināms. Halle tolaik skaitījās

par piētistu ievērojamu cietoksni, bet pašā piētismā

drīz novēroja aplamas, pelamas parādības. Ari tie

ar laiku, dzīvi uzsvērdami, pārāk sāka lūkoties uz

dzīves ārējām formām, tāpat kā dogmatiķi, mazāk

lūkodami uz ticības iekšējo kodolu. Mācītājs Kun-

dziņš jau pieminētā Stendera biogrāfijā (45. 1. p.)

par tiem saka: Piētisti „sāka pārāk stingri uz ārīgu

svētu dzīvošanu skatīties, priekš tās īpašus likumus

celt, ar dažādām lūgšanas nodalām un atgriešanās

stundām. Atrāvās no patiesas dzīves, to par grē-

cīgu un par daudz pasaulīgu turēdami; bēdza no

citiem ļaudīm, turējās tik savā vidū kopā, gribēja
par citiem labāki, svētāki būt; aizliedza visus lai-

cīgus priekus — dancot, viesoties, derēt, smēķēt,
kārtis spēlēt v. t. jpr. Caur to radās pie tiem tāda

pat liekulība, ko tie saviem ortodoksistu pretinie-

kiem (dogmatiķiem) bij pārmetuši, tāda ticība, kas

ārīgi gribēja/ izlikties, izrādīties, kas tā iekšķīgi ne-

būt nevij." Starp Halles profesoriem īpaši piemi-

nāms Kristjāns' Volfs, savā laikā tur matemātikas

un fizikas profesors un sīvs piētismā apkarotājs, iz-

dzīts no saviem pretiniekiem no Halles univerzita-

tes (1723.) darbojās Mārburgas univerzitatē un tikai
1740. gadā uz Fridriķa Lielā aicinājumu atgriezies

atpakaļ Hallē. Volfa mācības iespaids tomēr izma-

nāms tolaik visā Vācijā un pat Krievijā, kur pēc viņa
padomiem Pēteris Lielais nodibināja zinātņu akade-
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miju. Kristjāns Volfs pazīstams kā vācu filozofa

Leibnica (1646.—1716.) filozofijas izskaidrotājs un

zistematizētājs. Iziedams no matemātikas, no mate-

matiski-loģiskiem pierādījumiem, Volfs ienesa tos

ari filozofijā un vēlāki teoloģijā. Visur viņš centās

ienest prāta slēdzienus, pierādījumus, un par visu

augstāk nostādīja cilvēka prātu. Visā dabā atroda-

mas vienīgi vienkāršas zubstances jeb „monades",
īstie „dabas atomi". Ari gars jeb dvēsele ir tāda

~monade" un kā pirmatnējs elements nav dalāma.

Monades izšķiras savā starpā ar savu sajušanas pa-

kāpi. Dzīvības pamats ir centralmonade — Dievs.

Šo Leibnica filozofiju nu Volfs izkopa, izveidoja un

izskaidroja plašāki, un. tā sakot, uzbūvēja uz prāta

slēdzieniem visu cilvēka garīgo pasauli. Šās filo-

zofijas piekritējus sauca par racionalistiem un, kā

vēlāk redzēsim, ari Gothards Stenders bija šīs filo-

zofijas piekritējs, tuvāki ar to iepazīdamies Halles

iiniverzitatē, kur tas klausījās lekcijas pie Volfa pie-

kritēja un mācekļa profesora Baumgartena. Viss,
ko Gothards Stenders savos rakstos runā un cildina

par prāta cilāšanu, pamatojas uz Volfa popularizēto
filozofiju.

Kas Gothardu Stenderu pamudināja studijas
pārtraukt Jenā un pāriet uz Halli? Acīm redzot tas

bija līdzekļu trūkums. Jenā Stenders turējās pie

piētistiem. „Viņu mācības," liecina par Stenderu

Kundziņš, „viņam bijušas tik svētas, ka nedrīkstējis
ne zīmītes aizskart." Pie Halles univerzitates pa-

stāvējis īpašs bāriņu nams, kurā apdāvinātākie, ča-

klākie un uzvedīgākie studenti dabūjuši skolotāju
vietas. Apgādājies ar labām atsauksmēm no saviem

profesoriem Jenā, Gothards Stenders pārnāca Hallē

un dabūja ari skolotāja vietu bāriņu namā. Bet

Stenderam par laimi, te viņš atraisījās no ārīgas
svetuļošanas. Notika tas, ko izsaka paruna, ka
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velnu izdzen ar belcebulu. Stenderam aprieba tāda

pārmērīga pātaru skaitīšana, nemitīga garīgu dzie-

smu dziedāšana, un Dieva un bībeles vārdu pieminē-

šana ik uz sola, vietā un nevietā. Šo iekšējo krīzi

droši vien Gothardam Stenderam palīdzēja pārciest
ari profesora Baumgartena lekcijas, kurš, pamato-

damies uz Leibnica un Volfa filozofiju, asi kritizēja

piētistus un nosodīja viņu ārīgo izlikšanos un uz-

pūtīgo lielību ticības lietās ar savu dzīvi un darbiem.,
(iotWards Stenders bij dzīvas, asprātīgas, atklātas!

dabas cilvēks. Viņš necieta tādu izlikšanos un ārēju'
valšķību nekur, vismazāk ticības lietās. Nācis caur

iekšējām cīnām pie jaunas pārliecības, Gothards

Stenders gāja par to izrunāties ar savu priekš-
nieku, kuram viņš atklāti izteica savus uzskatus. Šīs

izrunāšanās rezultāts bija, ka Stenderam nekavējoši
bija jāatstāj skolotāja vieta bāriņu namā. Ar to bei-
dzās Gotharda Stendera studiju gadi ārzemēs.

1739. gadā Gothards Stenders atgriezās Kurzemē,

Saprotams, ka īsie. trīs studiju gadi Jenā un

Hallē Gothardam Stenderam nevarēja dot nekādu

noslēgtu izglītību, kā vispār skola nevienam tādu

nevar dot, bet tikai atraisīt gara spēkus un rādīt

metodes, kā jāmācās. Pats Stenders vislabāk sajūt

savus trūkumus līdzšinējā izglītībā. Bet viņam ir

kāda ievērojama spēja, ko daudzi cilvēki, skolu at-

stājuši, pazaudē: griba mācīties. Pārnācis atkal

Kurzemē, Gothards Stenders dabū mājskolotāja
vietu pie kāda barona Grotusa, Kurzemē, netāl no

Bauskas (1740.). Te neatlaidīgā pašmācīšanās ceļā

Gothards Stenders čakli turpina savu izglītību.

Dzirdot, ka tas interesējas par Kristjāņa Volfa filo-

zofiju, kāds no barona ģimenes locekļiem uzdāvina

Stenderam Kristjāņa Volfa rakstus. Ar jo lielāku

dedzību Gothards Stenders nododas tagad matemā-

tikai-un dabaszinātņu studijām. Dzijā dabas izpratnē
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Gothards Stenders meklē tagad Dieva atzīšanu. Te

Gothardam Stenderam nobriest pasaules uzskats,
kādam tas paliek uzticīgs ari vēlākos vīra gados.

„Dienām, naktīm Stenders gulēja Volfa grāmatās,"
—

liecina par šo dzīves laikuK. Kundinš savā Sten-

dera biogrāfijā (50. 1. p.), — „un lasīja un gudroja

nepiekuzdams. Kur tam atgadās vēlāk savos rak-

stos Volfa vārdu pieminēt, tur tas tam, jebšu ar to

ari nebūtu pilnīgi vienis prātis, arvien to vārdu

„lielais Volfs" klāt pieliek." Saviem skolēniem,
Bērstelē dzīvojot, Gothards Stenders izstrādājis
īpašu ģeometriju, bez tam labprāt mīlējis izstrādāt

dažādus rokas darbus, īpaši izgriezumus no koka,
vēlāk konstruējis globus, zīmējis ilustrācijas savām

grāmatām v. t. t.

No Bērsteles Gothards Stenders 1742. gada

vasarā pāreet par skolotāju Jelgavā (kurai tolaik

bija ap 15,000 iedzīvotāju), hercoga un pilsētas uz-

turētā skolā, kuru vadīja maģistrs 0. Mačevskis,
tas pats, kas latviešu garīgā literatūrā pazīstams ar

dažam savām baznīcas dziesmām. No Gotharda

Stendera dzīves apstākļiem minams, ka še viņš ap-

precējās ar 2einas mācītāja Braunšveiga meitu,
Annu Elizabeti, ar kuru nodzīvoja četrdesmit gadus
laulībā. Laulība bij svētīta vairāk bērniem, no ku-

riem pirmais minams Aleksandrs, Jānis, pazīstams
latviešu literatūra ar lokalizēto lugu (pēc Holberģa):
„2upu Bērtulis", jeb „kā zemnieks par muižnieku

tape" un vairāk saviem dzejoļiem.
Jelgavā Gothards Stenders nodzīvoja pāris ga-

dus. Tad viņš dabūja savu pirmo mācītāja vietu

Lindes draudzē (Jaunjelgavas apriņķī), kur tas vaigu
vaiga diendienā nu iepazinās ar latviešu'tautas bē-
dām un priekiem. Mācītāja amats, kur tas ikdienas
dabūja satikties ar dažādiem ļaudīm, kur viņa spē-
kus nodarbināja gan pie draudzes gana pienākumu
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Vecā Stendera rokraksts.
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izpildīšanas, gan padomus dodot un izpalīdzot dzīves

likstās saviem līdzcilvēkiem, bij Gothardam Sten-

deram daudz vairāk pielaikots nekā skolotāja. Te

Lindē Gothards Stenders dzīvi mācījās no tautas

latviešu valodu: viņš klausījās izrunā, uzrakstīja

sakāmvārdus un parunas, ievēroja tautas dziesmas

Gotharda Stendera enerģija un darba mīlestība un

temperaments te atrada lauku, kurā izpausties visā

plašumā un bagātībā. Te sākās ari Gotharda Sten-

dera pirmie mēģinājumi latviešu rakstniecības laukā.

Pirmais no tiem ir pēc vācu dzejnieka Brokes at-

dzejotais dzejols: „Rāms laiks pēc pērkoņa brie-

smas", kurš iznāca 1752.—53. gadā un ievērojams

ar to, ka no literaturvēsturniekiem tiek atzīmēts kā

pirmais daiļliteratūras gabals latviešu valodā. Otrs

lielāks darbs bija „Kurzemes jauna pilnīga dziesmu

grāmata", kura iznāca 1754. gadā un pie kuras sa-

stādīšanas un rediģēšanas zuperintendenta J. Bau-

maņa vadībā Gothards Stenders ņēma dzīvāko da-

lību.

Lindē Gothards Stenders nodzīvo tepat 9 gadus.
1752. gada rudenī Lindes mācītāja muižā izceļas
ugunsgrēks, kurā nodega v'sas muižas ēkas, sadega
labība un cita mantība, apkrita tepat visi mājlopi.
„Stenderam nekā vairāk neatlikās," —

saka par

viņu Kundziņš, — „kā tik tas, kas mugurā.". Kautkā

ziemas laiku pavadījis, Gothards Stenders 1753. gadā
dabūja vietu Kurzemes leišmalē, Zemē, latviešu un

vācu draudzēs. Latviešu draudze iē~nebij liela, to-

ties daudz pūļu prasīja vācu draudze, pie kuras pie-
derēja kādas 60 muižnieku muižas ar īpašnieku un

pārvaldnieku ģimenēm. Bet astoņpadsmitā gadu-
simtenī muižnieki ari mācītāju uzskatīja kā muižas

kalpotāju. „Jo tolaik bij tāds ieradums," saka mā-

cītājs Kundziņš. — ~kas pie Kurzemes lielkundzības
piederēja, ka augstas kārtas retāk baznīcā gāja, bet
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vairāk baznīcai pie sevis lika nākt" („Vecais Sten-

ders savā dzīvē un darbā", 56. 1. p.). Citiem vār-

diem sakot, mācītājam uz paziņojumu vajadzēja
ierasties muižā, noturēt tur dievkalpošanu, pieņemt

dievgaldniekus, kristīt, laulāt, nerunājot nemaz par

bēru gadījumiem. Tā kā muižas bij izkaisītas visā

Zeimes apkārtnē, sapratīsim, ka Gothardam Sten-

deram daudz pienācās braukāt apkārt, lai tikai tiktu

galā ar saviem mācītāja pienākumiem. Celi, sevišķi

rudeņos, ļoti izbraukti. Mācītājam šāda nemitīga

braukāšana bij īstā katorga. Tāpēc nav brīnums,

ka pie Gotharda Stendera apzinības, viņa miesas

spēki neizturēja un viņš grūt! saslima. Gan viņš,
pēc ilgākas slimošanas, atkal atlaba, bet piedzīvo-

jumi droši vien tam rādīja, ka apzinīga pienākumu
izpildīšana tam ies pāri par spēkiem. —

Bez tam

Stenderam interesēja skaidri zinātnisks darbs, ku-

ram 2eimē dzīvojot maz atlika vaļas.
2eimē dzīvojot Stenders bija paguvis sarakstīt

ievērojamu darbu latviešu garīgas literatūras laukā:

„Svēti stāsti", kurus tás pabeidza 1856. gadā 1. jū-

lijā un kuri tajā pašā gadā iznāca Karalaučos iespie-
sti, ar zuperintendenta Baumaņa priekšvārdu un

korektūru. Šinī darbā tautai saprotamā valodā iz-

liktas vecās derības un Kristus līdzības, pie katra

gabaliņa jautājumos un atbildēs savilkta īsa pamā-
cīšana par viņa saturu un pēdīgi sešrindu trochajos
un daktilos gleznainā formā izteikta gabaliņu gal-

venā doma. Pie tam Stenders jau toreiz strādāja

pie latviešu gramatikas. Pēc kādiem 6 gadiem Got-
hards Stenders atstāj Žeimes draudzi un 1759. gada
vasarā pār Rīgu aizbrauc uz Lībeku un no turienes

uz Braunšveigas hercogisti. Šeit to hercogs jau nā-

kamā gadā iecēla par skolas priekšnieku Kenigs-

luterē, kur tam bij jāizpilda ari kādi mācītāja pie-

nākumi. Atbraucis Braunšveigā Gothards Stenders
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nodarbojās atkal ar savām iemīļotām zinātnēm —

matemātiku un ģeogrāfiju un, starp citu, pats savām

rokām izgatavoja lielo globu, ap metru caurmērā,

kuru dāvināja hercogam. Bet skolas priekšnieka
vietā Stenderam lāgā neveicās. Viņš gribēja skolas
iekārtā ievest dažus svarīgus jauninājumus, starp

citu, pasniegt skolā vairāk tādas zinātnes, kas de-

rīgas dzīvei, tuvināt skolu dzīvei. Pret šiem jau-

ninājumiem sacēlās vispirmā kārtā Stendera darba

biedri skolā, tā kā Stenderam ar tiem radās asas

nesaskaņas un jau 1863. gadā Stenderam no šīs

vietas bija jāatstājas. Vēl jāpiebilst, ka savus jau-

ninājumus skolas dzīvē Gothards Stenders dedzīgi

propagandēja ari toreizējos Braunšveigas laik-

rakstos.

Tomēr vienu lietu, ko Stenders Žeimē dzīvo-

dams bij vēlējies, še viņš sasniedza. Viņš guva

iespēju atkal zinātniski nodarboties. Te viņš pa-

beidza savu jau Žeimē iesākto latviešu gramatiku,

kura ar virsrakstu: „Neue vollstāndige Lettische
Grammatik" 1761. gadā iznāca no drukas, iespiesta

īpašiem tam nolūkam lietiem burtiem. Jau 1863.

gvdā, kad Stenders pārgāja uz Hamburgu, gramatiku

iespieda pa otram lāgam.

Kurzemē Gothards Stenders bija iepazinies ar

kādu ievērojamu zinātnieku un ari tikumiskā ziņā
cēlu personu, baronu Korfu. Tas uzturējās kā Krie-

vijas sūtnis Dānijā, Kopenhāgenā. Uz Korfa ieteik-

šanu Gothards Stenders 1763. gadā dabūja ģeogrā-
fijas profesora vietu Kopenhāgenas univerzitatē.

Atkal parādījās Gotharda Stendera roku darba vei-

klība. Te viņš izgatavoja milzu globu, 7 metri

caurmēra, kurš kā retums tika īpaši aprakstīts ģeo-
grāfijas zinātnē (vēlāk 1794. gadā tas ugunsgrēkā
gāja bojā). Šī vieta Kopenhāgenas univerzitatē ir

materielā. ir citā ziņā Stenderam bija patīkama, bet
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izceļoties karam starp Dāniju un Krieviju, ģeogrā-
fijas katedri likvidēja un Stenders 1766. gadā, pēc

sešiem gadiem, atgriezās atkal Kurzemē.

Bet Gotharda Stendera vārds jau Kurzemē to-

reiz bij tik pazīstams, ka Jelgavā atgriezies, tas ne-

kavējoši tika izredzēts par mācītāju Sēlpils-Sunāk-
stes draudzē, kur to 4. februārī 1766. gadā apstipri-

nāja hercogs Ernests Jānis Birons, un svinīgā kārtā

ieveda par mācītāju maija mēnesī. Šinī vietā Got-

hards Stenders nodzīvoja līdz savam mūža galam —

1796. gadam, t. i. tepat trīsdesmit gadus. Savam

darbam, savai mīlestībai un enerģijai nu Gothards

Stenders bij īsto vietu atradis.

Dzīves vieta jaunajam mācītājam bija ierādīta

Sunākstes mācītāja muižā. Tur pašlaik vēl tikai

būvēja dzīvojamo ēku. Tamdēļ pagaidām Stendera

dzimta apmetās pie Vārenbrokas barona Bolšvinga,

ar kuru Stenders drīz iedraudzējās un kura ģimene

parādīja Stenderam siltu labvēlību līdz viņa mūža

galam. Jau 1866. gada rudenī Gothards Stenders

pārkravājās Sunākstes mācītāja muižā, kur Bol-

švinga dzimta palīdzēja ienācējiem iekārtoties mate-

rielā ziņā.

Te Gothardam Stenderam bij jāapkopj liela

draudze (tagad sadalīta divās), bet savus pienāku-
mus viņš veica ar lielu cilvēku mīlestību un cēlu

tikumības paraugu. Tas bija vārda patiesā nozīmē

ne draudzes gans, bet draudzes draugs, palīgs un

padoma devējs. Aizgrābtos vārdos par Gothardu

Stenderu kā mācītāju liecina K. Kundziņš savā bio-

grāfijā: ..Visvairāk viņam dziļā mīlestībā sirds puk-

stēt pukstēja priekš savas latviešu draudzes. Viņas

bērniņus kristīdams, pa mājām un pirmajām skolām

mācīdams, jaunekļus un jaunekles iesvētīdams, jau-
nus ļaudis laulādams, tos, kas dzīves gaitu nobei-

guši, uz pēdējo dusu pavadīdams, bēduļus ieprieci-
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nādams, trakuļus norādāms, apalojušos atgriezdams,
kritušus paceldams, izsamisušus apmierinādams,
tumšus prātus apgaismodams, māņticīgus pamācī-

dams, visiem, visiem ceļu no šīs laicības uz viņu
mūžību rādīdams, tas kā tēvs ar savu draudzi iekš

mīlestības kopā saauga, priecājās līdz ar priecīgiem,

noskuma līdz ar noskumušiem" („Vecais St dzīvē

un darbā",69. 1. p.). Taču, šis darbs, lai cik teicams

pats par sevi, palika šaurākās robežās, riezdams sa-

vus svētīgos augļus šaurākā dzimtenes stūrī. Daudz

plašāki stiepjas Gotharda Stendera darbība rakst-

niecības laukā, kur viņš radījis savam laikam ievē-

rojamus kultūrvēsturiskus darbus, kas tam ierāda

visredzamākā darbinieka vietu 18. gadusimtenī lat-
viešu rakstniecības vēsturē.

Pirmā grāmata, ko Gothards Stenders, nometies

uz dzīvi Sunākstē, iespiež rakstos, ir „Pasakas un

stāsti" (Jelgavā, 1766.). Rokrakstu šai grāmatai

Gothards Stenders bij jau sastrādājis ārzemēs. Šī
grāmata pilnā mērā mums rāda Gothardu Stenderu

kā tautas rakstnieku. Tautas, ne zalona rakstnie-

kam, ir jāiet pie tautas, tā jāieinteresē ar savu darbu,

jāceļ uz augšu, jāizglīto, jādaiļo. Pie toreiz verdzībā

nomāktās, lasīt nepratējas tautas tas bija grūts uz-

devums. Gothards Stenders nebijās no šī darba.

Virja „Pasakas un stāsti" rāda, kā viņš šo uzdevumu

veicis.

Tad dažus gadus Gotharda Stendera darbība

latviešu literatūrā itkā apklust. Tas saprotami:

daudz bija darba jaunajā darba vietā, pienācās iepa-

zīties ar draudzes locekļiem, ievadīt draudzes ap-

kopšanu kārtīgā gaitās, gatavot sprediķus. Bez tam

Gothardam Stenderam izcēlās sīva polemika ar

vācu teologu un dziesminieku Jāni Lafateru

(1741.—1801 ), īpaši par viņa rakstu: Aussichten
m die Evigkeit". Lafatera rakstos jaucās reliģija
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ar mistiku un brīvu fantāziju. Ne pirmā, ne otrā

nebij Gothardam Stenderam īsti pa prātam, kurš, kā

jau teikts, izgāja visur no skaidra prāta slēdzieniem,

un kur tie beidzās, pārgāja transcedentalismā. Sīvā

polemika tomēr nekavēja Gothardu Stenderu Lafa-

tera darba pirmo dalu sniegt latviešu valodā, kas

ar virsrakstu: „Svētas gudrības grāmatiņa" iznāca

1774. gadā. Pāris gadu agrāk Gothards Stenders

beidza vācu valodā kādu savu lielāku darbu:

..Wahrheit der Religion wider den Unglauben der

Frefgeister un Naturalisten", kurā Stenders apkaro
deistus un naturālistus. Plašāks darbs latviešu va-

lodā bija „Augstas gudrības grāmata no pasaules un

dabas" (320 1. p.), kura pirmoreiz rakstos iespiesta
(Aizputē un Jelgavā) iznāca 1774. gadā.

Tagad parādās Gotharda Stendera darbība jau-
nā laukā: liriskā dzejā. Stāvēdams uz kristicisma

pamatiem, atzīdams kristīgas ticības mācības pama-

tus nevien tikumiem, bet ari daiļumam, Gothards

Stenders organiski nespēja saprast to daiļumu un

tikumu, kas atrodas latviešu tautas dziesmās.. Lai

tās izskaustu un vispār lai izsmalcinātu vairāk zem-

nieku tikumisko apziņu, viņš .tautai sniedz savas

~jaunās ziņģes", kuras 1774. gadā iznāca pirmā iz-

devumā, bet pirmā daļa otrā iespiedumā, tagad ar

virsrakstu „Ziņģu lustes" iznāca 1785. gadā, un

1789. gadā — šo dzejoļu otrā daļa.

Pāris gadus pēc šīm grāmatām iznāk Gotharda

Stendera ..Kristīgas mācības grāmata", ar jauskaidri

reliģisku saturu, kurā viņš uzsver, ka kristīga ticība-

nav jāmeklē pātaros, ne pie bikts un dievgaldā, bet,
taisnīgā dzīvošanā.

Darbs plašajā draudzē un gadu smagums stipri

nogurdināja Gotharda Stendera spēkus. Tamdēļ
1779. gadā Sēlpils-Sunākstes draudzes mācītāja
amatu uzņēmās viņa dēls Aleksandrs, Jp-nis. Veca-
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j?m vīram tas varēja īsti būt pa prātam. Tagad tam

atlika jo vairāk laika, jo visus galvenos draudzes

apkopšanas darbus varēja uzvelt uz jauniem ple-
ciem. Dzīvoja tas pie dēla joprojām Sunākstes

mācītāja muižā. Izšķirības dēļ tagad tauta vienkārši

sauca vienu par „Veco" un otro par „Jauno" Sten-

deru. Tā abi šie apzīmētāji tiklab tēvam, kā dēlam

pārgājuši latviešu rakstniecības vēsturē.

Līdz savam mūža galam Gothards Stenders no-

dzīvoja vēl septiņpadsmit gadus. No šinī laikā pa-

strādātiem darbiem latviešu literatūrā te atzīmēsim

pirmo latv:ešu ābeci ( 782.), kuŗis nrieKŠvārJā au-

tors skumst par skolu trūkumu pie latviešiem. Tā

daudz palīdzēja latviešu tautai iemācīties grāmatu
lasīt un jau 1797. gadā iznāca pa trešām lāgām no

drukas

1782. gadā hercogs Pēteris Birons iecēla Sten-

ûeru par Sēlpils novada prāvestu. Tādā kārtā pa-

vairojās baznīcas gana pienākumi īpaši pa kaimiņu
draudzēm, gan mācītājus ievadot amatā, gan svētku

gadījumos sprediķi sakot, gan citos svarīgos drau-
dzes dzīves gadījumos izpildot mācītāju virsgana

pienākumus. Prāvesta amatā tas darbojās līdz
1787. gadam, kad, uz viņa lūgumu, hercogs to at-

svabināja un iecēla dēlu tēva vietā.

1783. gadā iznāca no jauna pārstrādāta Sten-

dera gramatika, bet 1793. g. — ..Jauna izskaidrota

dziesmu grāmata, līdz ar svētām lūgšanām". Aiz-
kustinoši ir šīs grāmatas priekšvārdi, no kuriem
redzams, ar kādu sirsnību tepat līdz savam pēdējam
elpas vilcienam Gothards Stenders domā un gādā

par latviešu tautas izglītību, skubinādams un runā-

dams tanī vieta, no kuras tolaik varēja sagaidīt sev

kādus atvieglinājumus Kurzemes zemnieki — no

hercoga. Autors dāvina šo grāmatu hercogam Pē-

terim, kurš Stenderu „uz darbu priekš latviešiem



Vecā Stendera "Bildu-Ābeces" 1 1. p. attēls.
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pamudinājis" un ieteic hercogam «latviešu panīkušu
garu celt caur baznīcām un skolām". Lai iesildītu

zemes valdnieku ko darīt latviešiem par labu, viņš

tura tam priekš acīm Krievijas valdnieku Pēteri

Lielo. ~Krievuzemes Pēteris tapa liels ne tik savus

ienaidniekus uzvarēdams, bet īpaši savām -tautām

labus likumus un tikumus dodams. Lai šī lielā vald-

nieka gars pilda ir Kurzemes Pēteri latviešiem par
labu!"

Vaiņagu savam mūža darbam Gothards Sten-

ders uzlika ar savu vecuma dienās sastrādāto vācu-

latviešu un latviešu-vācu vārdnīcu, kura divi dalās,
uz kādām 1100 lappusēm iznāca no Kurzemes muiž-

niecības un hercoga izdota Jelgavā 1789. gadā. Gan

te Stenders lielā mērā izlietojis gadus desmit pirms
tam izdoto Langes vārdnīcu, tomēr vārdu pūrs ievē-

rojami papildināts- un graudi vētīti ari no paša

Stendera. Ari šī lielā darba priekšvārdā Stenders

novēl savu sirdsmīļoto latviešu tautu hercoga un

muižniecības gādībai, jo šī tauta „tāpat kā citas pēc
Dieva ģīmja radīta, pēc sirds un prāta apgaismoša-
nas kārot kāro, kas visu zemi uztur, bet kas līdz

šim tik brīnum vēl palaista gan savā atzīšanā, gan

tikumos un dzīves ierašās."

Vecuma dienās Stendera gaišais prāts nokļuva

misticisma māņos. Tā viņš sarakstījis, starp citu,
vācu valodā kādu rakstu (kas palicis neiespiests)

~Slepena dabas gudrība par gudrības akmeni", kurā

raksta par gudrības akmeni, ar kura palīdzību zelts

taisāms. Droši vien, tas būs iespaids no viduslaiku

alķimijas rakstiem, ar kuriem Stenders savā laikā

iepazinās, nodziļinādamies dabas zinībās. Tagad,
kad zinātnieki jau panākuši mākslīgā ceļā zelta iegū-

šanu, šie Stendera murgi atraduši piepildīšanu, gan

citādi, nekā viņš to domājis.
Par Gotharda Stendera spēku un izturību vēl



lappuse no Vecā Stendera „Bildu-Ābeces".
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vecuma dienās liecina tas, ka izpildot prāvesta

amatu, viņš no Sunākstes uz Jelgavu, t. i. kādas

20 jūdzes pa toreizējiem zemes ceļiem braucis uz

baznīcas sēdēm! Šīs ceļa grūtības nāksies smagi

panest spēka vīram, ne vēl 70 gadus vecam sirm-

galvim. Tomēr Stenders ar tām tika galā. Bet ar

vecumu uzmācās ari garīgā vientulība, īpaši pēc

mīļotās dzīves biedrenes nāves, kura mira 1784. g.

„Gan tas atrada mīļas kopējas rokas iekš savas

vedeklas, kuŗu tam dēls bij pārvedis. Taču nebij
vairs tās vecās, ierastās. No tā laika tas palika jo

dienas vairāk par svešinieku, pazīstams būdams."

(„Vecais St. savā dzīvē un darbā", 92. 1. p.)

Ziedonī 1796. gadā sirmais latviešu tautas dar-

binieks šķīrās no savas karsti mīļotās tautas, lai

mūžam atdusētos viņas zemes klēpī. Viņš mira

17. maijā un apglabāja lielam cienītāju un ļaužu

pulkam klāt esot sirmo Stendera tēvu 21. maijā

Sunākstes baznīcas kapsētas kalniņā. No bēru nama

zārku iznesa seši latviešu saimnieki, visi lasīt-

pratēji Nelaiķi apvedot dziedāja viņa dziesmas.

Kad visi runātāji vācu valodā bija beiguši runāt,

nelaiķa dēla dēls sirmam vectēvam nosaucis pakaļ

pēdējos atvadīšanās vārdus iemīļotā latviešu valodā.

Draudzīgā Bolšvingu dzimta atminējusi vēl ne-

laiķi ari nāvē, uzceldama uz kapa vienkāršu akmeni

ar tādu virsrakstu: „Še aprakts Gothards Fridrichs

Stenders, dz. 1714., miris 1796. g., ar savu gaspažu.
Latvis." Kā nelaiķis pats to vēlējies. Vēlāk, pēc

dēla nāves, kapa akmenī iekalti latiņu vārdi: „Cum
filioAlexander Johannes Stender, patre non indigno"

(Ar savu dēlu Aleksandru Jāni Stenderu, tēva cie-

nīgu).
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3. Vecā Stendera garīgie raksti.

Vecā Stendera garīgie raksti rāda, ka virjš lie-
lāks meistars kā stāstnieks, nekā garīgu dziesmu

dziesminieks. Savos garīgos stāstos Vecais Sten-

ders sasniedz tādu plastiskumu, uzskatāmību un for-

mas savilktību, ka šinī ziņā stādāms līdzās savam

priekšgājējam garīgas dziesmas laukā — Kristapam
Firekeram. Šis darbs, viena no paliekamākām, po-

pulārākām garīgām grāmatām, ir Vecā Stendera
Zeimē sarakstītie: ~Svēti stāsti", kuri iznāca 17,56.

gadā ar zuperintendenta Baumaņa gādību un priekš-
vārdu. Zuperintendents Baumans jau pareizi no-

vērtējis Stendera darbu pie iznākšanas, kad viņš
saka grāmatas priekšvārdā: „Latviešu bībeles stā-

sti nav Hubnera grāmatas tulkojums; drīzāk šī

grāmata Stenderam noderējusi par ierosinājumu un

paraugu. Gan pēc Hubnera parauga Stenders ir

ņēmis 2 reiz 52 stāstus, taču viņš nav izvēlējis tos

pašus, bet izmeklējis pēc latviešu gaumes, kas tiem

visvairāk varētu noderēt par garīgu uztaisīšanu."
Kāda tad nu būtu bijusi „latviešu gaume", kuru

Stenders būtu ievērojis, savu darbu sarakstot. Šī

gaume parādās iekš tam, ka viņš no saviem stāstiem

izslēdz tādu vielu, kurai vairāk vai mazāk abstrakti

dogmatisks raksturs. Viņš izmeklē stāstus, kuri

bagāti vēstures notikumiem, kuros saistoša fabula,

dramatisms, lieli raksturi. Tamdēļ saprotami, ka

viņš īsi paiet garām piecām Mozus grāmatām, bet

ilgāki pakavējas pie ķēniņu, laika un apokrifu grā-

matām. Tā stāsts par ķēniņu Dāvidu un viņa dēla

Abzolanu — šī visvecākā Lira traģēdijas problēma,
Stenderam attēlots ar tādu uzskatāmību, dramatismu

un savilktību, ka jāuzskata par sava laika prozas

meistara darbu. Te vienkāršai tautai nav nekā

sveša, neizprotama; tā ir ģimenes traģēdija, kura
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tuva ari ikdienas zemnieku dzīvei, neraugoties uz

laiku atstatumu. Un kas no jaunlaiku rakstniekiem

tik vienkārši, uzskatāmi un prātā paturami būtu

spējis šo ģimenes traģēdiju izteikt dzejā, nekā to

Vecais Stenders darījis savās klasiskās sešrindās:

„Nāciet, bērni, šurp ar bariem,

Skataitics uz ozolu:

Redziet pie tiem kupliem zariem

Absolanu pakārtu.
Mācaities tur visi klāt

Tēv' m māti godināt."
Te tika stiprinātas tās ģimenes tradīcijas, par

kuŗâm latvieši dziedāja savās dziesmās:

„Sēdu tēva krēsliņā,
Liku tēva cepurīti;

Liela tēva cepurīte, —

Trūkst man tēva padomiņa."

Bet senie latvieši, ne sliktāki par ķēniņu Dā-

vidu, zināja ari dzīves otru pusi:

~Kas, tētiņ, tev kaitēja,
Tev dēliņi kalējiņi:
Dreijādami zārku taisa,

Zelta krustu liedināja."

Tā Stenders bij ieskatījies latviešu tautas dzīvē

un prata izmeklēt stāstiem vielu, kura savā kodolā
tautai bija saprotama. Tikpat populārs stāsts par

Ēģiptes mocībām. Vēl pēc 175 gadiem tautā šodien
zin šos stāstus ne pēc bībeles attēlojuma, bet pēc
Stendera sešrindās:

„Papriekš asins visur nāce,
Vardes, utes, kukaiņi,
Pēc tam mēris mocīt sāce,

Nikni trumi, pērkoņi,

Siseņi un bargais gaiss.
Visupēc tas maitātājs.'"
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Vecā Stendera „Svēti Stāsti" satur 52 izmeklē-

tus gabaliņus no vecās un jaunās derības, 3 no kri-

stīgas baznīcas vēstures un 14 Kristus līdzības.

Grāmatai ir 556 lapas puses un par viņas iznākšanu

dzīvi interesējies Vecā Stendera labvēlis, Kurzemes

zuperinteridents un vācu draudzes mācītājs „Jukums
F3aumans", kā viņš pats saucās. Grāmata līdz šim

piedzīvojusi kādus piecus izdevumus, un, ja tai iz-

labotu valodu, tā vienkāršā tautā atrastu ari vēl

tagad savus cienītājus.

Starpību starp Stenderu-stāstnieku un garīgu

dziesmu dziesminieku spilgti redzam pie Vecā Sten-

dera garīgām dziesmām, kuras jau Vecā Stendera

mūža beigās iznāca ar nosaukumu: ~Jauna izskai-

drota dziesmu grāmata", pirmā dala 1783., bet otrā

daļa — 1792. (Abas daļas iespiestas Jelgavā pie
Stefenhagena.) Pārlasot šīs dziesmas, pareizāki —

attulkojumus, redzam ari autora galveno trūkumu:

viņš nepārvar vielu, viņš nespēj pārkausēt to savas

iekšējas jūsmas ugunī, viņš paliek mākslots un tai-

sīts. Kur stāstā bija tēls un plastika un notikums,

tur dziesmā jūtu apraksts, atskaņās savērta reto-

rika, kurā kļūdainā valoda tagad daudz asāki sa-

jūtama, nekā ppozā. Tamdēļ Vecā Stendera garīgās

dziesmas mazāk populāras tautā un tālu stāv aiz

viņa laicīgām ..Ziņģu lustēm". Mācītāji, visjaunākās
dziesmu grāmatas sastādītāji (1923. gada izdevums)
atraduši par uzņemamu vairāk Vecā Stendera tul-

kotas dziesmas (pārlabotas), kā „Jau nobālis un pie-
kusis", ~Jezu, saule, no kā ceļas Gaisma man un

dzīvība", ..Raudat, manas acis, raudat", „Nu pestī-

tājs ir vārējis" un citas.

Vecā Stendera cienījamais biogrāfs K. Kundziņš
liecina par Veco Stenderu kā garīgu dziesminieku
(~Druvā", 903. 1. p., 1914.): „Ar savu valodas un

dzejas spēju Stenders sava mūža spēka gados pa-
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tieši izskaidroja un pārlaboja Kurzemes veco dzie-

smu grāmatu. Bet mūža vecumā sastādīdams savu

„Jauno dziesmu grāmatu", viņš savās reliģiskās jū-

tās palika tā sakot seklāks, ka nespēja apmierināt
kristīgās draudzes dziļās sirds vajadzības." Un tā-

lāk: „Savās izskaidrotajās baznīcas dziesmās ve-

cuma dienās viņš arvienu vairāk palika „moralisks",
mazāk „reliģisks", ielikdams iekšā garas tikumu

pamācības, kuras no sirds nebij dziedamas Dieva

lūgšanā. Tās apnīkst un nokausē." Šis, pamatā pa-

reizais spriedums, tomēr jāuzņem ar apdomu.
K. Kundziņš izšķir Vecā Stendera spēku gados sa-

rakstītās garīgās dziesmas no tām, ko sacerēiis

mūža vecumā. Bez tam, mums jāsalīdzina Vecā

Stendera garīgās dziesmas ne tikai ar tādu lielu

dziesminieku, kāds bija Kristaps Firekers, bet ari ar

citiem tā laika dziesminiekiem. Tad redzam, ka

spēka un košuma ziņā viena otrā Vecā Stendera

dziesma var lepoties ir tagadējā laikā un jaunās
dziesmu grāmatas sastādītāji nebūs nepareizi darī-

juši, ierādot savu vietu tagadnes garīgā dzejā vē-

sturiskajam Vecam Stenderam. Kādas elēģiski spēcī-

gās, kosmiski aptverošās strofās Vecais Stenders

apdzied Kristus nolikšanu kapā:

„Ko tu meklē, augstā debess,
Savu valdītāju še?
Tavi stiprumi nu drebēs,

Izlej savas as'ras te!

Saule, mēness, zvaigznes, gaudat,

Un par savu gaismu raudat!

Kur nu jūsu augstākais?
Te guļ pasaul's Pestītājs."

(Dz. gr. 1923. gadaizd. 127. lpp)

Pēdīgā no Vecā Stendera garīgā satura levē-

rojamām grāmatām ir „Tās kristīgās mācības grä-
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mata", kura iznāca Aizputē 1776. gadā, Hinca grā-

matu drukātavā iespiesta, 4. daļās: 1) vecās un

jaunās derības stāsti, 2) katķisms, 3) katķisma
izstāstīšana, 4) bībeles pantiņi un dažādas lūgša-

nas. Ari šī grāmata piedzīvojusi vairākus izdevu-

mus. Šīs grāmatas mērķi Vecais Stenders izteicis

priekšvārdā. Viņš tic latviešu tautai un cerē uz

viņas nākotni. Tautas likteni Vecais Stenders sa-

līdzina ar indivīda attīstības gaitu. Kā cilvēks vis-

pirms bērns, tad zēns, tad puisis un beidzot no-

briest vīra gados, tā Dievs vadot latviešu tautu jo

dienas uz pilnīgāku gara nobriedumu. Tajā pašā

reizē Vecais Stenders izsaka savas domas par cil-

vēka reliģiju, kādas atzīšanas pamatus viņš jau

Jenas augstskolā bija mācījies no piētistiem: Kri-

stīga ticība meklējama godīgā, taisnīgā dzīvē, ne

dievvārdu daudzināšanā. ~Kristība, pātari, baznīca,

bikts, dievagalds, visa ticība bez īstas atgriešanās

un labošanās ir tīri mānekļi . . .
Dieva valstība ne-

top uzspiesta; nav ari sapnī, vai uz lielceļa atro-

nama. Tā ir jāmeklē; tā ir mūžīga laime, pēc kuras

jādzenas, dienās un naktīs jārūpējas."
Vecais Stenders, šo grāmatu sarakstot, bija to

domājis skolām. Taču saturs iznāca par dziļu, pie-

mēri ne ikreiz labi izmeklēti bērnu saprašanai, tā kā

grāmata tikai dažās vietās tika ievesta skolās, vai

lietota pie jauniešu iesvētīšanas. Toties pieaugu-

šiem, kas meklēja katķisma gabalu un bībeles pan-

tiņu izskaidrojumus, vai populāri atstāstītus bībeles

stāstus, grāmata bija īsti pa prātam.

Saņemot kopā spriedumu par Veco Stenderu kā

garīgu rakstu rakstnieku, jāliecina, ka uzticīgs sava

laika filozofiskām atziņām, viņš visiem spēkiem kri-

stīgo ticību pūlas tuvināt dzīvei. Kristīga ticība Vecā

Stendera rokās ir līdzeklis, kā vispār pacelt latvie-
šus augstākā garīgā dzīvē, viņš rāda latviešu tau-
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tai priekš acīm ebreju tautas vēstures notikumus,

lai caur tiem pamācītu tautu cilvēcīgos tikumos un

garīgā atzīšanā, viņš melē savām garīgām dziesmām

izteiksmi, lai tā būtu nevien saprotama tautai, bet

ari skanīga formā un dažāda ritmiskā uzbūvē, viņš

sastingušās baznīcas dogmas atdzīvina cēlās īstenās

dzīves mācībās un uzsver, ka ne burts reliģijā no

svara, bet gars.

4. Vecā Stendera zinātniski raksti.

Kā zinātnieks Vecais Stenders rakstījis dabas-

zinātniskus un valodnieciskus rakstus. Sevišķi pē-

dējie atstājuši dziļas pēdas latviešu gara attīstības

un rakstu izkopšanas laukā.
Jau Halles univerzitatē Vecais Stenders dzir-

dēja Leibnica-Volīa filozofiju, kura prāta pierādījumu
metodiku gribēja attiecināt ari reliģijas lietās. Vecais

Stenders negāja tik tāļu, kā augšminētās filozofijas
nodibinātāji. 'Polemika ar Lafateru rādīja, ka Vecā

Stendera nacionālam prātam, vismaz vīra gados,
nebij piesavināma reliģiskā mistika. Viņš cieši pie-
slējās tādas filozofijas virzienam, kurš karsti vēlās,

neuzņemt dabas parādības kā brīnumus, izskaidrot

šīs parādības no viņu dabīgiem cēloņiem, bet ari

šinīs motivētās parādībās redzēt tikai gaišāki, tikai

varenāki, tikai spēcīgāki Dieva nesasniedzamo die-

višķīgumu un lielumu. Ar to pašu Vecais Stenders

atšķiras no tā laika naturālistiem, kuriem jau Dieva

jēdziens sakusa ar dabas jēdzienu.
Vispār.Vecais Stenders savā studiju laikā un

vēlāk daudz interesējās par reālām, praktiskā dzīvē

pielietojamām zinībām. To pierāda viņa cīņa Ke-

nigsluterā par reālskolām. Matemātika un dabas

zinības un roku darbi bija priekšmeti, kas to saistīja
līdzās garīdznieka amata darbam. Tamdēļ sapro-



35

tami, ka līdzās saviem valodnieka darbiem Vecais

Stenders sniedz savu populāro dabaszinātņu grā-
matu: „Augstas Gudrības Grāmata no Pasaules un

Dabas". Latviešu tautai eksaktās zinātnes vēl to-

reiz bij gluži nepieķeramas. Kristīgā ticība vairāk

vai mazāk sarežģītās dabas parādības izskaidroja ar

brīnumu. Neapšaubāma autoritāte te bij bībelc.

Kas iedrošinājās šaubīties par šo avotu, to baznīca

pazudināja kā ķeceri. 0. Vecajam Stenderam te pieder
nopelns, ka pirmais māca tautu skatīties uz pasauli
kā uz dabīgu parādību, izskaidrot dažādās parādības
ar negrozāmiem dabas likumiem un rādīt cilvēka

vietu un nozīmi šinī dabā. Šinī dabaszinātņu izskai-

drotāja uzdevumā Vecajam Stenderam pienācās ne-

vien izmeklēt primitīvu formu, lai viņa stāsts būtu

uzņemams un paturams vēl gluži neattīstītam lasī-

tājam, bet bija jārada, vai jāsameklē jēdzienu apzī-

mējumi (termiņi), kuri līdz tam laikam dabas zināt-

nēs nebij lietoti latviešu valodā. Tā runājot par

debess izplatījumu, Vecais Stenders to cenšas tā iz-

skaidrot: „Debess augstums, dziļums un platums ir

neizmērojamsun viņu starpus ar visiem prātiem ne-

sniegsim." ..Augstas Gudrības Grāmata" sniedz

latviešiem pirmās ziņas no astronomijas, ģeogrāfi-

jas, bioloģijas, meteoroloģijas, politiskās ģeogrāfijas.
Tur ir ziņas: „No tās saules un viņas gājuma ap-

kārt zemes", „No kalendāra", ..No citu pasauļu
iedzīvotājiem", „No tiem vējiem" un t. t. Grāma-

tas otrā dala sniedz Vecā Stendera dzejoļus, kuros
cildina Dieva gudrību dabā. Kādu piekrišanu guva

grāmata, redzams no tam, ka 1776. gadā iznāca

jauns izdevums. Pa trešām lāgām jau no Jaunā

Stendera pārstrādātā grāmata iznāca 1796.

No Vecā Stendera valodnieciskiem rakstiem

vispirms minēsim to, kas latviešu tautai, toreiz bez

skolām, līdzēja tikt pie lasīt prašanas—ābeci (1782).
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Vecā Stendera biogrāfs K. Kundziņš brīnās, kāpēc
Stenders tik vēlu devis tautai savu ābeci, kuŗu taču

vajadzējis dot vispirmo, un pie tam dod šādu inte-

resantu vēsturisku paskaidrojumu. Astoņpadsmitā

gadusimtenī un ari agrāk lasīšanas mācību nesāka

vis, kā tagad, ar bērniem, bet ar pieaugušiem. „Tie
paši savā pirmajā mācībā neiemanījās vis tūliņ jau

lasīdami, bet noklausīdamies, gan baznīcā, gan mā-

jās, pātarus. Pēc tādas noklausīšanās, kur dziesmas

un lūgšanas tie puslīdz no galvas jau zināja, tie tik

ņēmās noskatīties, rakstu zīmes ar acīm ievērot

un — pirmo reizi lasīt. Caur to cēlās tā saucamie

grāmatnieki, kas ari visi pātarnieki bij." („Vecais
Stenders savā dzīvē un darbā", 84. l. p.)

Vecā Stendera ābece atzīmējama vispirms ar'

to, ka viņa ieved skaņošanas metodi lasīt mācīšanā

un sastādīta pēc zistematiska plāna: no vieglākā
uz grūtāko. Papriekš mācekli iepazīstina ar lieliem,

tad ar maziem burtiem, vienkāršiem un saliktiem

patskaņiem, līdzskaņiem un kopā sasaukšanu. Bei-
dzot Stenders iepazīstina mācekļus ar pirmām ro-

miešu skaitļu zīmēm. Burtošanu paskaidro ilustrā-

cijas. Tā redzam, ka Vecais Stenders te atnāk at-

pakaļ uz to daļu, kuru strādāja latviešu bībeles tulks

Ernests Gliks, — dodot tautai grāmatas, mācīja to

vispirms lasīt, jo citādi grāmatas bij derīgumi, kuŗu
vērtība tautai palika nepieietama.

Dziļi latviešu valodas laukā ieķer Vecā Sten-

dera gramatika un vārdnīca. Tepat gadusimteui
tās bija visbiežāk lietojamās rokas grāmatas tiem

vīriem, kuri interesējās par latviešu tautu un viņas

likteni, vai paši strādāja latviešu attīstības laukā.
Pie latviešu gramatikas Vecais Stenders strādāja

jau dzīvodams 2eimē. Viņš atbalstās uz savu

priekšgājēju Adolfija-Firckera darbiem, bet viņa
valodas izskaidrojumi iet tāļāki un saturā plašāki.
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Stendera latviešu gramatika, sarakstīta vācu va-

lodā, iznāca 1861. gadā, autoram dzīvojot Braun-

šveigā, bet otrā izdevumā 1783. No tiem latviešu

valodas likumiem, kurus jau toreiz Vecais Stenders

novērojis pareizi, atzīmēsim —

par akcentu latviešu

valodā, par lietu vārdu locīšanu, par prepoziciju
lietošanu pie daudzskaitļa, par artikula dabu, par

datīva vecām formām un t. t. Tolaik latviešu va-

lodā pārāk plaši lietotai galotnei „šana", Vecais

Stenders novelk lietderības robežu, ieteikdams tās

vietā lietot saīsinātus vārdus, kā piem. „vaidēšana"
vietā — „vaida", ..dzirdēšana" vietā — ~dzirda"
un t. t. No Vecā Stendera valodnieciskiem novē-

rojumiem atzīmējams norādījums par latviešu va-

lodas radniecību ar leišu valodu, par nošķirtību no

igauņu valodas, par daudzu vārdu aizņemšanos no

senprūšu valodas (kā zināms, mūsu valodnieki ta-

gad noskaidrojuši, ka senatnē latviešu, leišu un sen-

prūšu valodas cēlušās no vienas — baltu pirmvalo-
das), par dativu apzīmējot nolūku, piem., mežā cērt

kokus malkai (ne priekš malkas un t. t.). Grāmatā

apskatīti visi gramatikas elementi: fonētika, vārdu

šķiras, teikumu mācība, dialekti. Pielikumā nodru-

kāti daži latviešu sakāmi vārdi un mīklas, piemēros

iespiestas dažas latviešu tautas dziesmas, kuru vēr-

tibu tolaik gan Vecais Stenders nav atzinis, no-

saukdams tās par „blēņu dziesmām".

Vecā Stendera lielākais darbs vispār — viņa

„vācu-latviešu" un „latviešu-vācu" vārdnīca iznāca

1789. gadā, iespiesta Jelgavā, izdota par Kurzemes

muižniecības un hercoga Pētera Birona naudu

(1000 dālderiem). Viss, ko Vecais Stenders savā

mūžā latviešu valodā bij mācījies, tautā noklausī-

jies un rakstos lasījis, atspoguļojās šinī darbā. Gan

viņš bagātīgi izlietojis sava priekšgājēja, Vidzemes

generalzuperintendenta Jēkaba Langes vārdnīcas
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(iznāca divi daļās —
vācu-latviešu un latviešu-vācu

1772.—1773. gadā uz apm. 1000 lappusēm), tomēr

vērtīgas ari paša Vecā Stendera pūles pavairojot
vārdu pūru, uzmeklējot zīmīgus izskaidrojumus, no-

klausoties valodas savādības. Te sastopams bagā-

tākais latviešu vārdu krājums, kāds līdz tam

laikam nav sastopams nevienā vārdnīcā, te vardu

izskaidrojumi sniegti pēc iespējas kodolīgi un pa-

reizi, te noklausītas īpaši uzmanīgi vidus iz-

loksnes formas, kas tādā kārtā drīz ieviesās rakstu

valodā un palīdzēja izskaust izlokšņu nezāles. Uz

Vecā Stendera darbiem pamatojoties latviešu vārdu

krājumu darījuši bagātāku nākamie latviešu lielā-

kās vārdnīcas sastādītāji, Neikens, Ulmanis un

Braže. Tagad, kad latviešu valoda tiklab pareizības,
kā vārdu bagātības ziņā iegūst jau klasiski-vērtīgu
vārdnīcu, kāda ir Mīlenbacha sastādītā un J. Endze-

līna rediģēta un papildināta (Izglīt. ministrijas izde-

vums), jo gaiši redzam Vecā Stendera nopelnus,
kurš devis pamatus jaunākām audzēm. Jāpiezīmē,
ka Stendera darbu augsti vērtēja viņa laika biedri,
tā vēsturnieks Tečs, pateikdamies par piesūtīto

vārdnīcu, rakstīja Stenderam, ka viņa vārdu tikai
latvieši varētu aizmirst, kad pašas latviešu tautas

vairs nebūtu.

5. Vecā Stendera dzejas darbi.

Pie Vecā Stendera dzejas darbiem mums nāk-

sies pieskaitīt galvenā kārtā trīs grāmatas. Tās ir:

1) viņa „Pasakas un stāsti", kuri 1766. gadā iznāca

pirmoreiz no drukas, bet 1789. gadā pa otrām lāgām,
un 2) „Ziņģu lustes", dzejoļi, kuri 1774. gadā iznāca

pirmoreiz zem nosaukuma: ~Jaunas ziņģes", bet
1789. gadā pa otrām lāgām, kā ..Ziņģu lustes" un

kuram reizē sekoja otrā dala. Šie darbi mums
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Vecā Stendera grāmatas „Pasakas un stāsti"

tituļa lapas attēls.
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spilgti rāda Vecā Stendera gara pasauli, viņa dzīves

centienus un spējas daiļliteratūras laukā.

Vecā Stendera „Pasakas un stāsti" ir tautas

audzināšanas grāmata vārda labākā nozīmē. Viņa
satur 80 pasakas un 69 stāstus, pie tam mīklas un

īsu pielikumu'par „blēņu ticību". (Raksturoju pēc

otrā man pieietamā izdevuma.) Savu nolūku Vecais

Stenders pasaka jau grāmatas priekšvārdā: „Jums

nebūs domāt, ka tās pasakas šinī grāmatā tāpat bez

ziņas un tikai par laika kavēšanu, kā tās vecās bābu

pasakas, izdomātas ir. Mūsu pasakas ir citādas.

Tās ir tikai līdzības, kā jūs tās gudrās mācības ar

lustes savā galvā varētut paturēt." Vecais Sten-

ders nav tikai tautas mācītājs, viņš ir ari tautas

skolotājs. Kā tāds viņš labi saprot, ka skolēnam

nelīdz nekādas gudrības, ja viņš tās nesaprot un

ja tās nesaista viņa uzmanību. Tamdēļ mēs neva-

ram no Stendera prasīt, lai viņš kādiem dziļiem,
grūti saprotamiem rakstiem būtu nācis pie latviešu

tautas. Tādā kārtā no labākiem nodomiem vadīts,

izmēģinājās Matīss Stobbe ar savu „Latviska
Gadda-Grāmata" (1797, 1798), bet pasāktam dar-

bam vajadzēja apstāties, jo trūka vēl vajadzīgās at-

sauksmes tautā. Tā ir primitīva viela, kādu Vecais

Stenders ~Pasakās un stāstos" sniedz latviešu tau-

tai. Bet primitīvas ir ari vēl tautas gara uzņemša-
nas spējas. Otrkārt, vielai jābūt visnotaļ konkrē-
tai. Un izņemot tikai pāris gabaliņu, tāda tā ari ir.

Beidzot, vielai jābūt tuvai tautas reālai pasaulei.
Tie ir dzīvnieki: jērs, suns, lapsa, vilks, zaķis, lācis,
ēzelis, zirgs, gailis, baloži, pūces v. t. t. Tos tauta

ikdienas redz gan mājā, gan laukā, gan mežā. Vi-

ņi darbojas, ka tas līdzīgi notiek jau tautas pasa-
kās. Bet ir liela starpība starp tautas pasakām un

tam, ko sniedz Vecais Stenders savās „Pasakās un

stāstos". Tautas pasakā dēka ir valdošais elements.
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Skaistai pasakai vajaga būt ar bagātiem notiku-

miem, pie katra posma te cilvēka prātam jāapstājas,

jo liekas, varonim nav tālākas izejas. Bet tad atkal

no jauna parādās stāstītāja fantāzijas burvju zizlis,

notiek neiespējamais, — vistraģiskākā momentā va-

ronis paliek uzvarētājs, tiek izglābts, un pasakas no-

tikumi var ritēt tālāk. Vai tautas pasakai ir morāle?

Bez šaubām tautas pasaka pamāca, bet šī pamācība
loti smalkjūtīga, loti atturīga, viņa var pasakās būt

un ari nebūt, un viņas pamatnoteikums, ka viņa

nekad nedrīkst nomākt pasakas notikumu, dēku.
Citādi tas ir ar Vecā Stendera izmeklētām, lokali-

zētām, vai paša pastāstītām pasakām. Ari šinīs pa-

sakās dēkas ieņem redzamo vietu. Pasakas fabula

būvēta uz dēkām, lai tā vienkāršam lasītājam būtu
saistoša. Bet te viņai cits nolūks: viņa tura priekš
acīm kādu pamācību. Te fantāzija nevar brīvi dar-

boties, kā tautas pasakā. Te viņa saistīta ar nolūku,

ar tendenci. Vecā Stendera pasakas te pielīdzinā-

mas putnam, kas diegā piesiets, izlaists no būra.

brīvi paceļas gaisā. Nezinātājam liekas, ka viņš
brīvi lido un dzied gaisā. Zinātājs saprot, lai viņš

cik brīvi lido, galā tam būrī būs jāieskrien. Tāds ir

stāsts par „Divi übagiem'1. Autors grib sodīt liš-

kību; viņš grib tautai rādīt, ka lišķība ir peļama

rakstura īpašība un nedod pēlējam nekāda labuma.

Tā ir viņa doma, morāle, tendence. Ja viņš to vien-

tiesīgos, tiešos vārdos pateiktu lasītājam, šī pamā-

cība tam neiespiestos prātā. Vecais Stenders, kā

saprātīgs audzinātājs, iet citādu ceļu. Jāierosina la-

sītāja fantāzija. Jārāda dēka, kuras iznākumā iein-

teresēts pats lasītājs. Ķēniņš sastop divi übagus.
Viens no tiem lišķē, sacīdams: Labi tam, kam ķē-
niņš žēlīgs! Otrs saka vientiesīgi: labi tam, kam

Dievs žēlīgs! Protams, ka lišķis patīk ķēniņam la-

bāk. Ķēniņš liek abiem übagiem izcept maizes
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klaipu, bet lišķim lai klaipā iecep zelta naudu. Abi

übagi nu iet mājup — cilādami savus maizes klai-

pus. Lišķis atrod, ka tam klaips pārāk smags un

domā, ka maize palikusi jēla, un apmaina savu klaipu
ar otru. Vientiesīgais, protams, ir mierā ar jēlo

maizi. Mājās pārnācis, tas pārgriež klaipu, atrod

zelta naudu un paliek bagāts vīrs. Tā Dievs soda

lišķus un atalgo vientiesīgos.

Tā ir primitīva pamācība. Viņas priekšrocība
tā, ka viņa saprotama gluži neattīstītam prātam.

Viņa pat liekas ar nolūku tikai tādiem sacerēta.

Daudzmaz gudrāks cilvēks, uz šīs pašas fabulas

pamatiem tālāk būvējot, varētu jautāt: bet vientie-

sīgais übags tikai bija maizi mainījis. Vai nauda

nepiederēja otram übagam, vai viņam nevajadzēja

tam to atdot atpakaļ? Vēl cits, kas dziļāki reliģiski
jūt, sacītu, vai tiešām tikai tādā rupji materiālā

kārtā lai parādītos Dieva augstā gudrība un atlīdzi-

nājums par godīgumu? Vai skaidra sirdsapziņa nav

vērtīgāka par zelta naudu? Ne pats Stenders, ne

viņa lasītāji toreiz nedomāja dziļāki. Viens priecā-

jās par savas fantāzijas spēļu figūriņām, otrie sa-

ņēma tos kā bildes pie tikumības ābeces, tādā kārtā

mācījās šo tikumības ābeci un guva savus augļus.
Latviešu tautai tajā attīstības pakāpē, kādā tā atra-

dās astoņpadsmitā gadusimtenī, Vecais Stenders

bij krietnāks tikumu audzinātājs, prāta cilātājs un

pamācītājs, nekā tūstoši mācītāji pirms un pēc viņa,

kuŗi sastinga šolastikā un kristicisma ētiskus pama-

tus neprata tādā gleznu un fabulas veidā pārdēstīt
tautas apziņā. lekš tam Vecā Stendera kā pasaku
un stāstu rakstnieka paliekamā nozīme un nopelns.
Tamdēļ nava brīnums, ka Vecais Stenders ~pārgājis
tautā", jo viņš uzminējis tautas garu, kas necieš

tikumu mācības sludināšanu gudri savērtā retorikā

uti vēsturiski saistītās frāzēs ar bībeles aforismiem,
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bet kura mācās tikumus caur dzīvo dzīvi un uzska-

tamām gleznām. Vēl tagad pēc simts un vairāk ga-

diem tauta Vecā Stendera pasakas stāsta kā savas,

uzrakstītāji tās iesūta krājējiem kā latviešu tautas

pasakas. Cik no tagadnes rakstniekiem tā pazīst
tauta?

Pamācītājs, didaktiķis, kas Vecais Stenders ir

visos savos rakstos, viņš ir īpaši savās pasakās un

stāstos un savos dzejoļos. Tie iznāca pa vairāk

lāgiem. Pirmais krājums „Jaunās Ziņģes" iznāca

1774. gadā, bet vēlāk otrā izdevumā kā „Ziņģu
lustes" 1789., un bez tam vēl otrā dala atsevišķi.
Bet ..Ziņģu lustēm" ir vēl otrs nolūks, ko autors

pasaka dzejoļu priekšvārdā. Viņš negrib latviešus

šoreiz tikdaudz pamācīt, kā izdaiļot, attīstīt smalk-

jūtību viņu starpā. Kas pazīst latviešu tautas dzies-

mas, tam izliksies Vecā Stendera nolūks lieks, pār-

prasts. Latviešu tautas dziesmas visā savā vairu-

mā un dažādības uzrāda tādu dvseles smalkjūtību
tiklab dzimumu attiecībās, kā vecāku un bērnu star-

pā, laužu sadzīvē, attiecībā pret dzīvo un nedzīvo

dabu, kā šo tautas dvēseles daiļjūtīgumu un smalk-

jūtību atliek tikai izkopt, attīstīt, izveidot. Salīdzi-

not Vecā Stendera dzeju ar latviešu tautas dzies-

mām, pirmā mums izliksies tagad rupja, pārāk pri-

mitīva, pārāk māksloti konstruēta. Bet Stendera

laikā tautas dziesmas uzskatīja par „blēņu dzies-

mām", viņu dziļāko kodolu nemeklēja, viņu iekšējo
daiļumu nesaprata. Vēl viens. Smagie vergu laiki,

īpaši septiņpadsmitā un astoņpadsmitā gadusimteni,

asā veidā izpaudās uz āru ar tautas pilnīgu nomāk-

tību un necilvēcīgiem miesas sodiem. Vergu laiki

smagi postija agrāko tikumu audzinātāju ģimeni.
Vīru šķīra no sievas, pārdodot verdzībā, bērnus

no vecākiem. Šie apstākļi saēda tautas tikumisko

raksturu, tas tiešām kļuva dien no dienas rupjāks,
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izlaidīgāks, ari dzimumu ziņa piedauzīgāks. Nav

brīnums, ka Vecais Stenders, uzaudzis .vācu senti-

mentaliskā .romantismā, gribēja ar šī sentimentā-

lisma līdzekļiem izsmalcināt latviešu tautas raksturu

un tikumus. Kā viņam tas izdevies?

Viņa dzejoļi iedalāmi mīlestības un dabas dze-

joļos un sabiedriska satura dzejoļos. (Jāpiemin, ka

tiklab citi raksti, kā pasakas un stāsti un dzejoļi
visa vairumā ir pārstrādājumi no vācu un franču un

itāļu rastniekiem. Toreiz pārstrādātāju nešķīra no

autora.) Mīlestības un dabas dzejoļos valdošie ir

sentimentālie. Populārs līdz pēdējam laikam ir dze-

jols: ..Indriķa gaudas". „Jau visi ciemi priecājas
pie rudens bagātības, viss gavilē un lustējas un uz-

dzer veselības". Tikai Indriķi neviens neiepriecē.

Viņam troksnis dara raizes. Viņam nomirusi viņa
iecerētā jaunava, kuras daiļumu Indriķis tā rak-

sturo:

«Nevainīga kā aitiņa,

Un gudra tā kā zīle,

Kā balodīte godīga,
Jau visi viņu mīlē."

Indriķis aiziet svētdien baznīcā, tur pakar tas

no viņas kapa puķēm pītu vaiņagu un nododas sērī-

gās apcerēs par aizgājušo, „kamēr tas mīļais debess-

tēvs pēc savas svētas ziņas man aizvedīs no šejienes

pie manas līgaviņas". Tamlīdzīgā garā sacerēti

daudzi Vecā Stendera dzejoļi, kā „Ilzes gaudas".

„Brenča gaudas" un citi. Sis nedabīgais sentimen-

tālisms, erotisko pašsajūtu raudulīga attēlošana

Veco Stenderu apliecina kā uzticīgu sava laika dēlu

un nodibina tam latviešu literatūras vēsturē vietu kā

latviešu sentimentālās lirikas raksturīgākam priekš-
stāvim.

Daudz svaigāks Vecais Stenders ir savos dabas

dzejoļos, kur viegls erotisms jaucas ar dabas izjūtu.
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Bet ari še novecojusies valoda padara Vecā Sten-

dera dzeju tagadējām paaudzēm grūti baudāmu.

Piem.:

Uz zelta spārniem vasariņa

Nolaizdamies no debestiņa
Mums līgo jauno jaukumu.
Tā nāk kā spoža princesīte.

Kā jauna priša zeltenīte,
Un, daiļā Maijiņ, tā kā tu!

Zocialās pretešķībās Vecais Stenders redz 1111

prot novērtēt zemniekus kā maizes tēvus, kungus —

kā laimes tēvus. Šinī ziņā Vecais Stenders nepace-

ļas pār sava laika humānistiem. Dzīves reformas

cilvēkiem jāsāk pašiem no sevis: jāreformē sava

daba, jāpaliek sātīgam, godīgam, vienkāršam, pie-

ticīgam. Tie bij tikumi, kas gadusimtus bij uzturē-

juši latviešu tautu. Bet pāri šiem tikumiem augstāki

stāvēja cilvēka tiesības, kuras latviešiem toreiz ne-

ganti mina kājām, to Stenders redzēja, bet iedomā-

jās to novērst —ar labiem kungiem! Vajadzēja vēl

attīstīties tautas tikumiskiem spēkiem, iekams tā

spēja uzņemties sabiedrisko pašdarbību. Šos tikumi-

skos spēkus ari ar savu dzeju centās audzināt autors,

tas viņa nopelns. Kā sava laika vēsturiski piemi-

nekļi, kuri aptver šīs divi zocialās pasaules, paliks

Vecā Stendera „Maizes un laimes tēvi".

Vēl runājot par Veco Stenderu kā liriķi, jāpie-

min viņš tieši kā pamācītājs. Dzejnieks sirsnīgi

skubina latviešus uz skolu (..Tur, skolā! tur, skolā!

tur mūsu laime zeļ! Kad mēs labi mācāmies, tad

mums priekus ceļ"), uz grāmatām (cienījamas līga-

viņas, manas mīļās grāmatas!), bet īpaši biedina

ļaudis no žūpošanas. Pavairodami savus ienākumus,

muižnieki ierīkoja degvīna dedzinātavas, ietaisīja

krogus, kur nabaga vergiem atņēma tos grašus, ko

viņi vēl darbā nopelnīja. Ar to dedzību un neatlai-
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dību, ar kādu Vecais Stenders apkaro dzeršanu, viņš

stādāms latvju atturības kustības vēsturē pašā pirmā
vietā. No Vecā Stendera spēcīgajiem, rupjajiem

dzejoļiem vēl tagad dažs labs nav bez nozīmes,

piem.:

Dzērājs.

Ak, brandvīns, kad tu nebūtu,

Tad jātu es vēl rumaku,

Tad zābaki ar kažoku

Man tagadīt vēl apģērbtu!
Bet kamēr tu man' vilmā,

Balts spieķis mani pavada,
Nu basām kājām jāstaigā,

Un skrandas jāvelk mugurā.

Zīmējoties uz Vecā Stendera stāstu un dzejas
formu, jāliecina, ka viņš labprāt mīl humoru un iro-

niju. Tur ir Kārlis, nelaimīgs mīļotājs, kas mīlestī-
bas indevē dara galu, gan lec ūdenī, — bet izpeld uz

otro krastu, grasās durt dūci krūtīs, bet — nogriež
maizes riku, iet kārties, — bet šūpojas! Stāstīdams

par „sādžas sievām", kuras tik ietiepīgas, ka nesaka

neviena uz vīra vēlēšanos: paldies Dievam, Vecais

Stenders ironizē, ka katra sieviete pastāv uz savu

tiepību, jo zin, ka tai kaimiņos vismaz būs viena

biedrene.

Stendera valoda, ievērojot viņa celmlauža dabu,

atzīstama kā bagāta un latviska. To viņš pierādījis
savā pirmā latviešu laicīgas dzejas darbā: „Rāms

laiks pēc pērkona briesmas", ko viņš atdzejojis pēc
vācu dzejnieka Brokes. Vārdu fonētisko dabu viņš
tik smalkjūtīgi ievērojis, kā to nav spējuši daudzi
tīri ievērojami dzejnieki pēc viņa. Pērkoņa uznāk-

šana, negaisa izšķilšanās te nav attēlota nevien zī-

mīgās gleznas, bet ari ar līdzskaņa ~r-
' veiklu lieto-

šanu, kuru vairs nesastopam dzejojuma otrā pusē.
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Tāpat Vecā Stendera valoda bagāta darbības un

skanu apzīmējumiem, tā lakstīgalas pogāšanai vien

viņš atradis kādus 12 apzīmējumus! Vecā Stendera
strofu bagātību rāda vīna dzejolis: „Še, birzes galā,
šaī svētā malā!" Ludis Bērziņš, pētīdams Vecā

Stendera rakstu valodu, nāk pie slēdziena: „Var

teikt, ka Vecā Stendera valoda ir loti droša, stipra,
skaidra. Viņš tādu ir sasniedzis valodu tur mācī-

damies, kur viņa jāmācās: zemnieku sētās, ne pil-
sētās, muižās; bet viņš to ir sasniedzis caur pa-

stāvīgu un neapnicīgu darbu, pats klausīdamies, pats

pārdomādams" (~Austrums", 1897., 241. 1. p.).

Spriezdams par Vecā Stendera atdzejojumu: „Rāms
laiks pēc pērkona briesmas" Teodors Zeiferts

Druva", 1914., 914. I. p) piezīmē: ..Stenders ap-

zinājās, ka viņa rokā ir līdzekļi, ar ko viņš spēj

sniegt latviešiemšo ievērojamo lielas tautas mākslas

dzejas gabalu, tikpat vērtīgu, kā tas ir oriģinālā.
Viņš savā laikā visdziļāk redzēja latviešu valodas

īpatnību un bagātību."

6. Vecā Stendera nozīme latviešu literaturā.

Kā dižs ozols latviešu vēstures klajumā Vecais

Stenders stāv visu astoņpadsmito gadusimteni mūsu

rakstniecībā un viņa ēna sniedzās vēl tāli deviņ-
padsmitā gadusimteņa vidū. Viņš nodibina latviešu

laicīgu dzeju, viņš ar saviem daudziem rakstiem

pieiet jo tuvu tautas saprašanai, viņš māca to prātu
cilāt un caur līdzībām un viegliem stāstiņiem nākt

pie augstākas gara atzīšanas. Viņš pirmais iepazī-

stina latviešu tautu ar dabaszinātnēm un ģeogrāfiju,

paceļ ar savu gramatiku un vārdnīcu latviešu valodu

zinātnes valodas stāvoklī, māca tautu grāmatu lasīt,

skubina to uz skolu, pirmais griež vērību nevien

tautas tikumiskai, bet ari estētiskai audzināšanai.
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Laicīgos rakstos Vecā Stendera valoda iegūst tādu

kuplumu un samērā pareizību, kā vēl ne pie viena

no viņa priekšgājējiem, idejiskā ziņā viņš kā racio-

nalists tic prāta izglītībai caur dabas izprašanu un

Dieva atzīšanu un uzsver, ka ticība meklējama ne

pātaru skaitīšanā, bet cilvēka krietnos darbos. Pē-

dīgi ar savas dzīves piemēru Vecais Stenders pie-
skaitāms pie pirmajiem latviešu patriotiem, kādi

vien latviešu tautai bijuši. Viņš dzīvo līdz tautas

dzīvi, visu mūžu strādā viņas apgaismības darbu,

viņš nekaunējās ar sava kapa uzrakstu vēsturei ap-
liecināt to, ka visu mūžu tas bijis: „latvis", lai gan

pēc dzimuma vācietis, brīvs un izglītots vīrs, viņš
dalījās morāliski un tiesiski nomāktās, nospiestās,

vergu tautas liktenī. Vecā Stendera darbības un

uzskatu dzīvības avots bija viņa mīlestība uz lat-

viešu tautu, ko viņš bij ieguvis latviešu tautā uz-

augdams un tās labā strādādams un apliecinājis

vārdos: „Valkājiet šo grāmatu veseli un laimīgi,

un vēlējiet maniem sirmiem matiem visu labu, tā,

kā es jūs mīļodams un jūsu labumu meklēdams šo

grāmatu ar daudz darbošanos sarakstījis esmu"

(,Pasakas un stāsti", 11. izd. pr. 1789.).
Veselas rakstnieku paaudzes iet Vecā Stendera

pēdas; pie viņa mācās pirmie latviešu dzimuma

laicīgi rakstnieki, viņa raksti iegūst tādu piekrišanu
tautā, ka tā apstrādātās pasakas tautā šo baltu dien

stāsta kā savas, viņa dziesmiņas vēl tagad nav iz-

zudušas no tautas atmiņas, bet viņa valodas pēdas
redzam pat vēl „Mērnieku laikos".

Kā mūsu rakstība nav domājama bez Mancelija,
mūsu garīgā dzeja bez Firekera un Glika, tāpat
mūsu laicīgās literatūras pamati nav domājami bez

Vecā Stendera. Savu zinātnisko un estētisko vēr-

tību Vecā Stendera raksti mūsu dienās tepat zaudē-

juši, bet kā viens no lielākiem mūsu rakstniecības
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pieminekļiem tie paliks nesatricināmi laiku maiņā,
saukdami latviešu tautai atmiņā to vīru, kas viņas

vistumšākos laikos audzējis tās garīgos spēkus un

ar sava gara gaismas spožo lāpu rādījis tai ceļu no

tumsas gaismā.

Vecā Stendera miesīgo cilvēku apraksta viņa

biogrāfs K. Kundziņš:. Ģērbies viņš pēc sava laika

parašas mācītāja ģērbā, ar baltu parūku galvā, kājās

sprādžainas kurpes, garas zeķes, īsas bikses līdz

ceļiem; tādas viņš valkājis līdz pat savam vecu-

mam. Augumā tas bijis viduvējs, stalts un plecīgs,
tukls vaigā, sejā laipns, skatiens drošs un spirgts,
izteicis nosvērtu dvēseles mieru, prāvu ērgļa de-

gunu, augstu pieri, vispār vīrišķīgu izskatu, kas

radījis iespaidu, ka Stenders ir vīrs, kam var uz-

ticēties un pajauties un no kura ari jābīstas. Atdu-

sas Vecais Stenders Sunākstes baznīcas kapos, kur,
kā jau teikts, draudzīgā Bolšvingu dzimta uzlikusi

viņa kapam akmeņa tāpeli ar uzrakstu, kā to dzīvs

būdams Vecais Stenders pats noteicis1 „Latvis".
„Latvis" viņš bija ar savu latviešu tautas

mīlestību un mūža darbu.





Vecā Stendera rakstu izlase





Ģaişa jaukums pehz pehrkoņa breeşmas

To ne şenn appuķķotu puşauli
Bij saule jau eekşch diwidcşmit deenahm
Kà şmaididama apşpihdej'şi,
Tad bija laiks islustetees ikweenam.

Jo deenas şaule şpohschi puşchkoja
Tohs meschus, kalnus, leijas, zeemus, laukus,
Tee şahze twihkt no leela siltuma,
Jau ne pasinnam leetutiņņus jaukus.

Lihds paşchas deenas-widdus stundiņā
No newiļļu kahds debbestiņşch mas zeļļahs.
Wiņşch steepjahs, pleşchahs, augdams augumā
Un şpohschu gaişu apsegt augşchup weļļahs.
Wişs uhdens paleek melns bes saulites,
Ta gaisma nobahl behgdama kà dsihta.
Kà migla twaiki kahpj us augschenes,
Un silla debbes tohp kà ehnâs tihta.

Jau wişşi putni steidsehs ligsdiņâs,
Tik besdelliga ween it semmu şchahwahs,
Neds lappiņa no bailehm kustejahs,

Neds wehjiņfch puhsch, bet walditees wehl ļahwahs.
Wişş paşaul stahweja ismişşuşi
No gaidişchanas us to, kas buhs nahkams.

(bis hierher ohne R.)

Kamehr us weenreis weeşuls breeşmigi
Şcho wişşu gaisu sajauz şchņahkdams krahkdams.

Tas wişşur apkahrt ruhkdams grohsijahs,
Ar puttekļeem apņemdams wişşas mallas.

Kà juhras wiļni meschi lohzijahs,
Un wiņņu kuplums şchurp turp jauzahs, dallahs
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Starp sarreem auka aplam kaukdania

Tur plohşidamees ohsolus pahrşpehja.
Dasch tşchukkurslkohka saknes krattija
Un lappu pulks, kà nobrahsts, wişşur şkrehja.

Tè plihst un luhst un kriht weens kuplajs sars.
Tur wezzais ohsols kustahs, brakschķe, schķeļļahs.

Reds zik drihs gahschahs wiņna stiprais şwars,
Kad tam jo stipra breesma pretti zeļļahs.

Dauds kohki tappa rauti, apgahsti
Un kahrtu kahrtam schurp turp greesti, mesti.
It kà ar şpahrneem skrehja debbeschi
No wehja plohşiti un şkreeşchu nesti.

Ar puttahm juhras wiļni liddina,
Kà kalni zehluschees drihs atkal gahschahs,
Tè kahpj, tè kriht, te atkal kahpj, un tà

Zits zittam puttedami wirşû bahschahs.
Jau laiwas atwehrşchahs us ohstu behgt
No wiļneem mehtatas kà weegla şpalwa,
Un leelahm mohkahm steidsahs krastu sneehgt.
To redsoht şchauşma zilla mattus galwâ.

Patlabban wişşi wehji zeltees şahk,
Tas pluddens rihta-wehjam pretti turrahs,
Un seemels froilpjodams ar pretti nahk,
Un ar to deenas-widdus wehju duŗrahs.
No schahdahm leelahm wehju kauşchanahm

Dasch şchķuhnis druskôs şalusihts şagràà,
No ka tas lauks ar salmu luppatahm
It kà no pellawahm apbahrstits kļuà.

Bet nulle wehl jo trohksnis breesmigi
Ar bailehm wehtras-gaişâ wirşû stahjahs.
Tas ruhz un duzzina jo stiprāki,
Wişş rihb un trihz no ta, kas gaisā krahjahs.
Tas pehrkons sperr un sperdams ilgi ruhz,
Ar sibbiņeem un krussu leetu jaukdams,
Wişş debbes plihst ar ugguņeem un duhz,
Un seemels starpā greesch pahrleeku kaukdams.
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Tad leetus kà ar şpaņņeem gahsch un pluhst
Pahr şakaltuşcheem laukeem straumēs skreedams.
Ar pluddeem leekni drihs apņemti kļuhst,
Un nabbags lohpiņsch peld paşpahrnês eedams.

Nu aplam mett ar weenu sibbiņus
Un pehrkons lausch ar baiļu-trohksni sisdams
Un braksch un trizzina tohs pamottus
Un brasd, it kà ar debbesim lihds krisdams.

Ne deenu wairak pasiht warreja,
Wişş apkahrt wifşur sprahgst un şchauj un dausa.
Wişş semme trihz un ehkas nodrebb tà,
Kà kauli, kad tohs drudsis kresch un lausa.
Tà lohps, kà zilweks kaktos aptuppahs,
Kad wehtra atplehşch şawus wahrtus gaişâ,
Un ka no rihkles leesmas breesmigas
Iswemj, un tahs pa debbesim iskaisa.

Ka breesmig' spohschi spihd schee ugguņļ.
Scho wişşu pasaul apriht draudēdami.

Bet kad schee ahtri debbes plihsumi
Jo ahtri sagahschahs jau neredsami,
Tad pirmajs tumschums kriht us aztiņahm
Un baid no jauna isbaiļotu prahtu —

Wehl pehrkons schahwe stiprahm sperschanahm,
Ar weenu ween wehl grausdams ittin klahtu
Wehl sinbbens şpìhdeja eekşch tumşibas
Wehl duhz, wehl lohgi trihz, wehl drebb tahs kahjas.

(hi«r hôrt das R. wi«der auf.)

Bet newiļļoht wişş negants nomittahs
Tee twaiki suhd un pamasam nostahjahs,
Tee mahkuļi ais-eet, wisş paleek kluss.
Ta jauka saulite jau apspihd spohschi
Tos gan apslazzinatus lauziņus.
Un apgaismo şcho wişşu pasaul' kohschi

Jau wişş no jauna jauki apselto,
Jauns skaistums apklahj wişşas mallu mallas.
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Luhk, meschi, pļawas, sahles şpihguļo
Un puķķites ap zelmineem jau saltas
No jauna şmakku dod jo saldāki.
Jau bittes is-eet mekleht meddutiņņu

Tāpat pa masām isleen ļautiņi,
Ikweens jau pamett şawu istabiņņu.

Bet wehl pee gatwahm paleek stahwoşchi
Un bailigi apşkattahs wişşâs weetâs.
Un kad tee mannijuschi pehdigi,
Kà jumti weşşeli un ehkas zeetas,
Kà jauni sehjumi eesehluschees,
Kà şkahdes naw', ko bailes baidejuschas,
Tad wişş no jauna eesahk lustetees
Un wişşâs mallâs kustahs kà tahs muschas.

Zits gannôs dsen, zits ais-eet lauziņâ,
Zits pļawâ seenu satais un to saleek.
Tee kweeşchi, ko tas leetus lausija,
No jauna zeļļahs, seed un stahwu paleek
Kà debbesch labbibiņa lihgojahs,
Kad wehjşch to schuhpo pee teem pakalniņeem
Tahs leetus lahsites bij skaitāmas,
Kà glahschu sihlites us ahboliņņeem.

Şchè schigli lopi eet lihds zelliņeem
Un daschas sahles pluhkdami pee-ehdas
Tè uppe tekk pa gluscheem akmiņeem
Un tepat appaksch lasdahm gans apsehdahs
Un skattahs us to ehnu uhdeni
No kupleem kohkeem, kas us roiņņu pussu.
Wiņşch duhdo, gawile it lustigi,
Un kad tam patihk, atkal paleek klussu.

Tad klauşahs wiņşch tohs skanņus putniņus,
Kas jauki dseed us wiņņas tuwas salas,
Tè şwilpjo wiņşch, te atkal paleek kluss,
Un tà ween willina tahs lagsdigallas.
Mas sakkoht, pasaul bij atjaunota,
Jo gaiss un meschi, kalni, pļarvas, lauki
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It kà no jauna atkal dsihwoja
Un şpihdeja pa mallu malļahm jauki.

lahns, kas us Deewu allasch dohmaja
Un Deewa darbus preezigs şluddinaja,
Kà wiņņa şirds papreekşch bij bailiga.
Ta wiņşch nu lihgşmodamees nodseedaja:

Kungs Deews taws breeşmigs pehrkons rahda gan

Şcho tawu stipru Deewa rohku mattiht,
Tapat tàs şaulcs şposchums mahza man

Şcho tawu şaldn mihlestibu şkatliht.

(.Augstas gudribas grahmata")

No ta leela debeşsgaişa.
Tas leelais debeşs gaişs isşkatas muhşu azim, kà

augsta sila welwe, pee ka pee deenas saule staigā un

pee nakts mehness spihd un swaigsnes mirds. Şcho
welwi mehs sauzam to augsto debess namu.

Kad tu klajumā esi, tad tew leekas, it kà debess
apakschgals us meschu, jeb lauka galu, jeb tuhdaļ ais
kalna stahw. Bet kad tu şawu zeļu brauzi, tad jo dee-

nas, jo tahļak ta debess tawâ preekşchâ steepjas. Un

kad tu dauds simts juhds-semes buhtu brauzis, tad tas

debess galşs allaschiņ, kà papreeksch, ne wişai tahļ is-
skatās. Bet tomehr wişu semi apkahrt brauzis, muh°
scham newari şaşnehgt. No ta wari tu it skaidri mar

nit, ka tas debess silums, kautşchu tuwu leekas, temeh-
bes gala tahļsch iraid. Un ta sila debess welwe ne-

ween pahr muhşu galwu eet, bet aridsan us otras

semes puses tàpat steepjas. Kad tu apswaigsnotâ
naktî galwu zila un debeşs-wirs-galu skati,, tad tu gan

ne-issakaniu augstibu mani, pee kà galwa unwişi prahti
reibst. Zik augsts nu tas debess wirşus ir, tik tahļ
aridsan ta debess, wişâs malās apkahrt, no semes at-
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stahw,, kautşchu gan leekas lauzineekam, ka us semes,
un juhŗmalneekeem, ka us juhras guļ. Ar wahrdu şa-
kot, debess augstums, dsiļums un platums ir ne-ismeh-
rojams, un wiņu starpus ar wişeem prahteem nesnehg-
sim. Tuhkstoschu reis tuhkstoschas juhdses ir mass,
mass sahkumiņsch no wiņa mehra. Tas ir bes gala,
un Deews ween to wişu ar şawu dwaşchu pild'.

Bet kas tad ta sila debess welwe iraid, woi uh-
dens, woi ledus, woi zits kahds beesums? — • Ak ne,

tas ir tahds tihrs gaiss? kas tik lab ir, kà tihrs tuk-

schums un besgaligs tumşchs desdibens. Şchis tukschums
top zaur şaules-un swaigschņu-gaişchumu, kas to besdi-
bini wişur pahrņem, nosilots.

Tad nu tew ir jasin. ka saule, mehness un swaig-
snes gan leekas pee paschas debess welwes buht, bet

tàs debesis un wiņu starpi un besdibeņi ne-issakot tah--
ļak pahr wiņeem stahw, un saule, mehness un swaig-
snes, lihds ar muhsu semes, tanî leelâ debess gaisā
lidinājās.

Sche mahzees Deewa besgaligu leelumu un

wiņa wişşpehzibu atsiht, kas to wişu radijis, ustur un

walda. No ta saka Dawids 19. ds. Tàs debesis is°
teiz ta stipra Deewa godu, un tas isplatijums paslu-
dina wiņa rokas darbu.

(.Augstas gudribas grahmata.')

Tas treşchais desmitais m sestais Stahsts
no Absalana.

2. Sam. grahm. no 14. lihds 18 nod.

1. Abşalans, Dahwida dehls 2. bija ļohti skaists

wihrs tà, ka neweens wihrs wişşâ Israêļâ tik skaists
bija, kà wiņşch; jo no wiņņa pehdahm lihds galwas
wirşum ne bija nekahda waina pee wiņņa. 3. In roiņ-

ņam bija arridsan garri m jauki matti galwâ. 4. Şchis
Abşalans eegribbeja şawu tehwu Dahwidu no tahs roal-
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dişchanas mno ta gohda krehşla nostumt, m pats par
Ķehniņu palikt. 5. Tapehz gahdaja wiņşch papreeksch

tohs ļaudis us fawu puşşi greest m dumpi Israêļa
starpā zelt. 6. Ta labbad apşehdehs wiņşch pee pilsata
lerusalemes mahrteem, m ja jeb kurram kahda teesas
leeta bija, par ko tas gahje pee ta Ķehniņa teesatees,
to aizinaja Abfalans pee şewim. 7. In kad tas min-

ņam wişşas şawas waijadsibas mşuhdseşchanas bij is-

teizis, sazzija Absalans: raugi, tawas leetas irr labbas
m taisnas, bet tas Ķehniņşch tew ne klausihs. 8. Ak

kaut es taptu par teesataju eezelts, ka ikkatrs pee mann

nahktu, kam kahda waijadsiba buhtu, ka es tam to teesu

nestu, tad es to teesu tà ne pahrgrohsitu, ka mans

tehws, bet es labbaku teesu teem ļautiņeem dohtu,- jo
man itt schehl irr pahr teem. 9. In kad kas pee wiņņa

gahje paklannidamees, tad issteepe wiņşch şawu rohku
m skuhpstija to. 10. In tà wiņşch tohs Israèļa ļaudis

willinaja m ar saldeem wahrdeem labbinaja, ka tee ap-
şohlijahs, wiņņam klaht stahweht m to par Ķehniņu ee-

zelt. 11. Wiņşch arridsan to gudru Aķiìowilu us şawu
puşşi dabbuja. 12. Tas bij ta Ķehniņa Dahwida pa-
dohma dewejs bijis. 13. m ko tas sazzija, tas tappe
tà turrehts, itt kà buhtu Deewa wahrds waizahts

tappis. 14. Kad nu Absalans tohs ļaudis bij us şawu

puşşi greesis, ļuhdse wiņşch şawu tehwu DahwidU, ka
tas to palaistu, us to pilsatu Eebronu, 15. Deewam

turpatt uppureht. 16. Bet kad wiņşch tur bij nahzis,

tappe wiņşch par Ķehniņu issaukts. 17. Kad Dahwids
no ta siņņu dabbuja, behdse wiņşch ar şaweem ļaudim

kahjam no lerusalemes. 18. m gahje to zeļļu, kas us

tuksnesi eet, 19. m Dahwids m wişşi, kas ar wiņņu

lihds gahje, raudāja gauschi. 20. Kad Dahwids arri-

dsan dsirdeja, ka Aķitowils starp teem bija, kas ar Ab-

salanu saderrejuschees, sazzija wiņşch: Kungs Deews

darri jell Aķitowila padohmu par geķķibu. 21. Kad

Dahwids wehl behdse, şastappe wiņņam ween wihrs
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no Saula raddeem, Simejus wahrdâ. 22. tas lahdeja
Dahwidu m mehtaja to ar akmeņeem, şazzidams: eij
ahran, tu aşsins dsehrajs, tu netikls zilweks. 23. In
weens no teem, kas ar Dahwidu lihds gahje, sazzija
us Dahwidu: kapehz buhs tam nelgām to Ķehniņu

lahdeht, es no-eeşchu m wiņņam to galmu norauschu.
24. Bet Dahwids sazzija: lai wiņşch lahd, jo Deems irr

wiņņam to ļahmis. 25. Pa tam starpām bija Absa-
lans ar şaweem ļaudim us lerusalemi nahzis, 26. m

Absalans sazzija: dodeet juhsu starpā padohmu, kas
mums nu jadarra. 27. Tad dewe Aķitowils to

padohmu ka teem ļaudim buhs Dahwidam pakkaļ
dsihtees, teekams wiņşch peekusşis m wehl bailēs

irr. 28. Bet tas Mezzais Usajus, kas şawâ şirdî us

Dahwida puşşes bija, sazzija: ne darrajt to, jo Dah-
wids irr warrens, gudrs m wezz karra mihrs m irr

paslehpees, bet gaidait papreeksch, kamehr tee Israêļa
ļaudis no Missahm ziltim sapulzinati irr. 29. Bet to

padohmu dewe Itsajus tapehz, ka Dahwids warretu pa
tam starpām atspirgees, m karra spehku sadabbuht, m

Absalanam pretti eet. 30. In Absalans ne peeņehme
to gurdu Aķitowila padohmu, bet kļausija tam wezzam

Usajum. 31. Jo Deews tas Kungs to likke ta notikt.
32. In tas Mezzais Asajus likke no ta Dahwidamsiņņu
doht. 33. Tao zehlehs Dahwids ar wişşeem şaweem
ļaudim, m gahje pahr to leelu uppi lardanu. 34. Kad

nu Aķitowils redseja, ka Miņņa padohms ne tappe klau-

şihts, aisgahje wiņşch şawâ nammâ m pakahrehs şew
paşchu, 35. Pehz to gahje Absalans ar karra spehku
pahr to lardanu, 36. m Dahwids şuhtija wiņņam

karra spehku pretti. 37. Dahwids ne gahje lihds karrâ,
jo Miņņa ļaudis ne ļahme Minnām to, 38. bet tomehr
sazzija Dahwids us teem karra Mirsneekeem: taupait to

puisi Absalamu. 39. In tannî deenâ notikke leela kau-

schana 40. m Absalans eesahze behgt ar şaweem ļau-
dim. 41. In kad Absalans ar şawu sirguappaksch kahda
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ohsola kupleem sarreem nahze, palikke Absalans ar sa°
weem leeleem matteem pee ta ohsola stipri kahris, 42.

m wiņņa sirgs tezzeja wiņņa appakşchâ nohst; m wiņşch
kahre debbes m semmes starpā. 43. Kad to loäbs
Dahwida kaŗra leelskungs nomannija, ņehme tas trihs
schķehpus m eeduhre tohs Absalana sirdi. 44. Tad

likke loäbs ar trummetehm puhst, m ta kauschana mit-

tejahs. 45. In tee ņehme Absalana meesas, m mette

tahs meschâ weenâ leelâ bedrē, m krahwe us tahm
weenu leelu akmeņu kohpu. 46. Kad Dahwids to

dsirdeja, ka wiņņa dehls Absalans nokauts, tappe
wiņşch ļohti noskumis, m schehlojahs kleegdams m brehk-
dams: aķmans dehls Absalans, kaut es tawâ weetâ buhtu

nomirris, ak Absalans, mans dehls! mans dehls! 47.

Wişşupehz tappe Dahwids atkal ar leelu preeku
us lerusalemi aiswests, m palikke par Kehniņu, kà pa-
preeksch.

Swehtas dohmas.

„Nahzeet, behrni, schurp ar barreem

Şkattajtees us ohsolu.

Redseet, pee teem kupleem sarreem
Absalanu pakahrtu.
Mahzajtees tur wişsi klaht
Tehw' m mahti gohdinaht."

(.Şwehti stahsti.')

Saule un wehjşch.

(Pasaka.)

Wehjşch ar sauli saderreja: Tas no abbeem stiprāks
buhs,

Kas patlaban zeļļa wihram mehteli nowilzis kļuhs.

Papreekşch wehjşch ar auku grusdams warrâ noplehst
usņemmahs.
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Bet jo wairak puhşch un plohşahs, jo tas gahjejs ap-
tinnahs.

Kad nu wehjşch bij welti trakkojs, tad nahk şaule weeg-

linam,
Sahkdama it şilti şpihdeht, lehti peekļuhst gahjejam.

Pats jau noroelkahs lihds kreklam, şaulej gohdâ us-

winnoht.
Reds tà lehns un gudrajs prahtiņşch wişşeem istikt

labbak prot.

Ko tew palihds şkreet kà wehjam un kà meetam pee-
durtees.

Turrees saules kahrtâ lehnam, tad tew wişşur jsdohşees.

Diwi muischneeki.

(Stahsts.)

Diwi muischneeki kahsâs buhdami, un jau dikti

dsehruschi pee wakkaru iseet, ahrâ iswehdinatees. Pat-
labban bija debbes noskaidrojees un apswaigsnohts.
Tad sakka tas weens: ko tu dohmà brahl, kad man

tahdas leelas pļawas buhtu, kà schis debbes klaijums.
Tas ohtrajs atkal sakka: tas buhtu gan labbi, bet ko

tu dohmà, kad man tik dauds wehrşchi buhtu, kà swaig-
snes pee debbes. £jo ho! sakka tas pirmajs: kur tu

tik dauds wehrşchu liktu? Tas ohtrs atkal sakka: nu

kur tad zittur, kà tawâs pļawâs. Weens sakka: es

tew to ne ļautu, Ohtrs: neģ es tew luhgschu. Jau
sahk sastrihdetees. Tad es tew ķihlatu. Tu pintiķi
man ķihlatu. Tu pats pintiķis. Tu nelga. Tu-

pats nelga diwkahrt. Tu desmitkahrt. Tu simtkahrt.
Tu unswats. Tu unşwats. Plikşch zehrt weens ohtram
par ausi. Tad sobbiņus welk un sahk kautees.

Zitti Kungi saskreen, gribbedami tohs isschķirt, bet

eekams tee saskreen, abbi us weenreis deem schehl no-

duras. Woi tas ne buhtu labbaki bijis us deb-

beşim şkattoht us Deewu dohmaht, un wiņņa



63

augstu gohdibu, kas no debbesim atşpihd, şlaweht, ne

kà par neeku sareetees.

M a h z i b a.

Kà no masas dsirksteles leels ugguns, tà no ma-

sas leetas leela nelaime zeltees warr. Ne weenam ne

ohtram no tà, pahr ko tee strihdejahs un kahwahs, ne

pirksta plattums peederreja. Tapehz waldi tawu mehli.
un ne strihdejees par neneeku, kad tu us weşselas ah-
das gribbi gulleht. Lai kassahs tas, kam ahda nees.

(.Pasakas un stahsti^)

Kursemme.
Mcl- I«na dv schon«r, dv reizender Ort.

1. Kursemme mihla Deewa semmite!
Wehl Tewi apklahj Deewa paşpahrne!
Kungi un ļaudis aug kà ohsoli,
Puischi un meitas seed, kà maggoni.
Kursemme mihļa :,: Deewa semmite !

2. Kursemme, mihļa maises semmite!
Druwas un lauki wişşur gawile,
Kupli ar pilnahm Deewa dahwanahm
Ar muhşu şweedreem labbi pelnitahm!
Kursemme mihļa — maises semmite!

3. Kursemme mihļa zeemu semmite!
Brahlischi brahļus mihļi apmeklē.
Karraschas, peeniņsch, seers un meddutiņsch,
Tas muhşu baggats zeema wakkariņfch.
Kursemme mihļa —

zeemu semmite!
4. Kursemme mihļa tehwu-semmite!

Lai muhscham saļļo muhsu dsimtene!
Lai wişşâs mallâs lihgoşchanas şkann,
Stabbules, siņģes, dantşchi arridsan.
Kursemme mihļa — tehwu semmite!
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Laimas-Tehwi.
Mķl. Wie schôn ist es der Menschheit Pflichten üb«n.

1. Lai dseeşmas şkann no labbu kungu gohda,
Tee muhşu Laimes Tehwi irr.

Tee Labbus glahbj un Ļaunus şohda,
Io wiņņu zilts no debbes ir.

Lai Deews juhs Kungus apşwehti!
luhs eşşeet wiņņa Weetneeki :,:

2. Bes Kungeem buht, kas tas par elli buhtu!

Brahls brahli kautu, pohstitu.
Kad şkauģeem pilna waļļa kļuhtu,
Şenn muhşu şweedrus aprihtu.
Lai Deews juhs Kungus apsmehti!
luhs eşeet ļauschu Waldneeki.

3. Kam peederr, brahl, tahs şehtas un tee lauki,
Kur mehs ar şahtu dsihwojam,
Kur şeewiņas un behrnus jauki
Un lohpiņus lihds usturram?
Lai Deems juhs Kungus apşwehti!
lus eşşeet muhşu Gahdneeki

4. Kad pohsta-gaişs mums atneşş tukşchu gaddu,
Nestunda aprij mantiņu.

Jau maises nam un jazeesch baddu,
Kas barro tad to semneeku?
Lai Deems juhs Kungus apşwehti!
luhs eşşeet maises-demeji,

5. Kad slimmiba jau kaulus lausch ar mohkahm
Un atdussu sirds ne atrod,
Kas palihds tad ar mihļahm rohkahm?
Kas ahrsti suht un sahles dohd?
Lai Deems juhs Kungus apsmehti?
Zaur jums mehs tohpam atspirgti.

6. Kas leek muhs mest pee Deema atsihschanas?
Kas kohpj un usturr basnizas,
Kur katris rohn eepreezeschanas
Pee smehtas debbes zerribas?
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Lai Deews juhs Kungus apşwehti!
Jums ruhp par muhşu dwehşeli.

7. Kas labbak jau par muhşu behrneem gahda,
Kà Kungi şkohlas zeldami,
Kur behrneem taisnas siņņas rahda,
Ar prahtu dsihwot laimigi?
Lai Deews juhs Kungus apşwehti!
Jums pateiks behrnu behrniņi.

8. Kas jastrahda. preeksch jums, juhs Laimas-

Tehwi,
To wişşâ şirdî darrisim,
Un juhs jo wairak buhşeet Tehwi,
Kad juhşu sirdis pelnişim.
Mehs kalposim jums lustigi, X.
Tad buhşim wişşi maimigi.

Maises-tehwi.
Mcl, Ihr Schônen hôret an,

Juhs Kungi klauşaitees?
Mehs maises-tehwi eşşam,
Mehs jums to maisi nessam
Ar şaweem şweedriņeem
Kà şaweem audsekņeem.
No ka ir juhsu lauki

Tik baggati un tauki?

Kas arr, kas sehj, kas pļauj?
Kas schķuhņos mantu krauj?
Kas rijā kuļļ un wehti?
Kas pilda juhsu klehti?
To mehs roiss padariam,

Preeksch jums mehs şakrahjam.
2. Kur juhsu pelni irr?

Juhs brangi gattarvneeki?
Zaur ko nahk juhsu preeki
Un kas to pelnija?
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Mums peederr teìkşchana.
Şchihs rohkas preeksch jums strahda,
Un şweedri waigâ rahda,
Kà tehwi puhlejahs.
Lai behrni lustejahs.
Bes mums un muhsu rohkahm,
Kas buhlu jums par mohkahm!

Pliks buhtu juhsu lauks.
Tuksch buhtu juhsu trauks.

3. Woi juhs tik zeenigi

Pee dahrgahm drahncihm essat,
Un tahdus augļus nessat.
Kà mehs pee darbiņeem

-Ar şaweem uswalkeem?

Mehs Deewa semmi arram

Un augligu padarram
Un Deews to ap wehti
Ar pilnu maisiti.
Pa tam no muhsu sweedreem
Juhs ismuldeet ar beedreem,
Jau sahk ta nauda skreet
Un muischa pakkaļ eet.

4. Tas muhsu sirdi sahp,
Ka juhs ne pahrtikt warrat.

Şew paşcheem pohstu darrat
Un mums ikdeeniņas

Pceleezeet gruhtibas.
Usņem.neet wezzas pehdas,
Tur ne bij brangas behdas,
Bet ļaudis turrigi
Un kungi baggali.
Tad dsihwojeet ar prahtu,
Juhs mantoseet zaur šahtu
To Deewa sroehtibu
Pee ļauschu weeglumu.
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Grahmatas.
Mcl. Penzes vous jeune Lisette.

Zeenijamas lihgaroiņņas,
Mannas mihļas grahmatas!

luhşu runnas, juhsu siņņas
Irr man skaidras mahzibas.
Kas man rahda, ko ne sirmu,
Taisni stahsta, ko ne minnu,
Mannu prahtu isskaidro
Un man sirdi eelihgsmo.

2. Katra lappa. ko es lassu

Ir man salda muttite,
Kas ar man, zikreis es prassu
Mihļi jauki stehrsè.
Semm' un debbes, Deewa likkums,
Gohds un laima, prahts un tikkums.
Tas irr juhsu tvalloda

Un ta ihsa gudriba.

3. Ak juhs dahrgas seltenites,
Mannas mihļas grahmatas?

Esseet mannas dwehşelites
Mantas wişşu dahrgakas.
Juhs palikseet manna rohta,
Kà no debbes mannim dohta.
Ak kà saldi kaweşchohs
luhşôs gudros padohmos.

Laime Şirdî.

Menschen, wollt ihr gliicklich s«yņ.

Zilweks Laimi meklēdams

Meklē sirsniņā.
Ahra-gohds irr issuhdams,
Kà şneegs waşşarâ.
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2. Selts un sudrabs apmahna,
Laimigu ne darr.

Dabbas Selta-sahtiba
Tikkai şwehtiht warr.

3. Kad kas klussam preezajahs
Labbu darrijis,
Un to sirdi apsinnahs,
Irr kà debbesis.

4. Taisnums şalmu-jumtiņâ
Muischu ne eenihd.

Şwehts, kad tawa laimiņa

Labbâ sirdi fpihd.

Waşşaras lustes.
D«r Aachtigall rķizendk Li«dtr,

Jau zihruļi lihgojahs gaisā,
Jau waşsara lustes sataisa,

Jau pasaule preeziga tohp.
Jau putniņi laksto pa sarreem,
Tee gaubjahs un nodseed ar barreem'

Un saimneeze dahrsiņu kohp.
2. Ta semme ar saļļumu ģehrbjahs,

Tee meschi ar kuplumu tehrpjahs,
Tur lagsdigals pohga nn dseed.
Jau parkschķina stahrki un dsilna,
Jau jauna aug attiņahm wilna,

Jau puķķes un ahbeles seed.
3. Nu ganniņsch ar meitiņas spehle,

Tai puişchu, şew muttites wehle,
Wiņşch duhdo, şchi gawile arr.

Tad ohsolâ dsegguse kuhko,
Un strasdiņşch tè şwilpo, tè luhko,
Ko lahnits ar Ilsiti darr.

4. Nu saulite semmiti silda
Un strahdatas druwiņas pilda
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Kà lustigs irr saimnecks un saime,
Jo wisşur irr pilnums un laime,
Wişş skandina: Lihgo! Lihgo!

5. Aismirsteet tahs salstoschas seemas,
Jau stabbules aizina zeemos
Us dantscheem un lihgoschanas.
Tad danzojeet tehwişchķâ wihsî,
Jau Indriķis zilla to Lihsi
Apgreesdamees knaschi ar tahs.

6. Ne weeglaki zillahs weens lahzihts
Tahs kahjas. pehz stabbulehm mahzihts,
Kà Dahrtiņa zilla un es.

Juhs pilsfati, kur juhsu siņģes?
Kur tahdas jums irraidas sprinģes?
Kur labbaki ļaudis, kà mehs?

Dsimtenes peemiņņa.

O, Silbķrbach!

Ak uppite! kas zitkahrt bij mans preeks!
Kad burbulesi saldu meegu draugam?
Kà laimigs biju es taws krastineeks,

Starp lagsdigalliņahm nemannihts skaugam!
No tewim tahļ wehl tawa peemiņņa,
Kad esmu noskummis, man lezzina.

2. Şakk, atbals, şakk, kad kohkle skanneja
Un lasdu kruhmôs skaņņi atskandeja,
Şakk, woi tad manna pirmā laimiņa

Jau ne atsels, un muhscham paliks wehjâ?

Zik daschreis tu, man gullo'ht pakrehşlî,
Un Maiju sauzoht, Maiju atsauzi.

3. Tu birsite un puķķu eeleija,
Kur lihgawinņas puschkodamees spehle!
Tu esariņsch, kas siltā waşşarâ
Tam gannam lihds ar lohpeem peldeht wehle!
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Tu druwiņņa! kur jaukums seļļ ikrihts,
Kad taps no man taws glihtums eeraudsihts!

4. Atspihdeet man ar pirmu lihgşmibu,

Juhs tehwa-druwas, birses, kalni, leijas!
Kas sinn, woi es juhs ilgi redseşchu!
Kas dohs man allasch buht, kur laima şmeijahs!
Drihs rahdajtees — Tur selta-Maijiņa
Ar assarahm man weenreis apglabba!

Sawas kahrtas patikşchana.
Ich danke Gott und freu« mid).

Es paldees Deeroam preezajohs,
Kà behrns par pihragu,
Ka es kà zilweks isşkatohs
Ar baltu waidsiņu.

2. Es mahku strahdaht, pelnitees,
Man fmeķķe reezeniņsch,
Man kaschoks gohdam apģehrbtees
Un stalli kummeliņsch.

3. Man spihd pee deenas saulite
Un mehnestiņsch pee nakts,
Man lihgawiņņa gawile,
Kad tautinahm irr jakts.

4. Wişs mannu sirdi lezzina,
Kà jaunam sehniņam,
Kas pirmreis nahzis basnizâ,

Wişş mirds, un wişşur skann.
5. Teiz Deewu, manna kohklite.

Ka muischneeks ne tappu.
Simts ruhpes Kungus saskumde,
No ka ès ne sirmu.

6. Labb, ka ir baggats ne esmu,
Nei tapşchu, kà man schķeet,
Tad es bes leeku kahrumu
Kà eņģels warru smeet.



7. Gan naudas traks ne apşmahdu
Dauds labbas leetas dohd,
Bet weşşelibu, meedsiņu

Un preeku ne warr doht.
8. Un tas irr tomehr dahwanas

Pahr wifşu sudrabu,
Tapehz man ne ruhp naudiņas,
Nei es ko eerakschu.

9. Lai tikkai Deews ikdeenas dohd,

Zik ģeld us dsihwibu —

Wiņşch swirbulişcham jumtā dohd,
Kà wiņşch man ne dohtu.

Teeşas-Kungs.

Indicabit indices indese ģenerālis.

Wiņnas deenas Teesas--Kungs

teesas-Kungus teesahs,
Tur ne ģeldehs augstiba,

kas şchè dsemm pehz meesas.
Ko tad behdahs muischneeku,

lai pats Leelskungs buhtu!
Grehzineeks, kas wainigs irr,

sohdu zeetihs gruhtu.
2. Tur ne ģeld isgudrota

Adwokatu skohla,

Neds tahs pilnas mazziņas,
ko Pilskungeem sohla,

Neds arr, ko weens leelmuttis

grohsa: tà un tapehz!
Grehzineeks taps pasaudehts,

gan pats sinnahs: kapehz.
3. Zilweki apdohmajeet,

ko lihds schim juhs darrat!
Un ko tannî şohdibâ

juhs atbildeht warrat!



Meeşş un dwehşel noswehret,
tew ne lihdsehs, grehzneeks!

Patti şirds tew apşuhdsehs,

patti şirds buhs Leezineeks.

Şchodeen.
Verlass mein H«rze die Sorgen.

Kluşs brahliti!

Kluşs brahliti! şkauģam par şpihtu

Pataupi tahs behdas lihds rihtu
Un dsihwibas eepreezajees —

Şcho deeniņu laime tew wehle,

Şcho stundiņu dausa un şpehle
Un Deewiņam şakki paļdees —

Şkatt putniņus!
Şkatt putniņus!' Klau kà tee siņģe,
Kà lustīgi sarriņôs şpriņģe,
Un birses no lihgşmibas şkann —

Tapat tu plaukşchķina rohkas,
Lai gremmo, kam tihk. şawas mohkas,
Tew jaunam un lihgşmam Deews gan!

Dì Capo.
Kluşs brahliti!

Kluşs brahliti! şkauģam par şpihtu
Pataupi tahs behdas lihds rihtu
Un dsihwibas eepreezajees.

Indriķa raudas.

Das ganzk Dorf versammelt sich-

Jau wişşi zeemi preezajahs
Pee ruddens- baggatibas,
Wişş garvile un lustejahs
Un usdser weşelibas.
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2. Man ween ne kas ne eepreeze,

Man trohkşnis darra raudas,
Man reebj ikkatra stabbule,
Man patihk kluşşas gaudas.

3. Ak man truhkst manna meitiņa!

Kà es to aismirst şpehtu:
Ta bija selta-meitiņa,
Tas krohnis wişşu şehtu

4. Newainiga kà aitiņa,
An gudra tà kà sihle,
Kà ballodite gohdiga.
lau wişşi wiņņu mihlè,

5. Tai bija waidsiņşch ihsti balts

iln azzis eņģelişcha,
Tas augumiņşch bij smuidri stalts,
Un wiņņas rohta glihşcha.

L. Bet kahda şalda muttite

Un jauka wallodiņņa,
Ta pohgaja kà paipale,
Ak manna Lihgawiņņa!

7. Ne şenn wehl kohpâ danzojam,
Tas bija lustes-deena!

Mehs tehrsejam lihds wakkaram

Pee medus un pee peena.

8. Tur wiņņa mannu zeppuri
Man ne mannoht apsehje
Ar sarkan-baltu bantiti,
Un skattidamees smehje.

9. Nu tew, tu mihļa bantite,
Man jānoņem ar raudahm,
Nu labbak melna- drehbite
Peeklahsees mannahm gaudahm.

Iv. Wai es to buhtu dohmajis,
Ka wiņņas mihļas rohkas
Tik drihs preeksch laika nowihtihs
Un mannim dsemdehs mohkas.



11. Pee kappeem staigaht, tas buhs man

Jo prohjam şwehta leeta,
Un wiņņas kaps man weentnļam

Buhs isredsehta weeta.

12. To gribbu es ar puķķitehm
Apdehstiht abbâ mallâ,
Un melnais krusts ar rohsitehm
Buhs wiņņas kappâ gallâ.

13. Pee şeenas kahrşchu basnizâ
No puşchķeem waiņadsiņņu,
Şchi bante masgôs peeşeeta
Isşpeedihs aşşariņņu.

14. Şchè şwehdeenas apfehdefchos,
Tohs Deewa wahrdus klauşiht,
Un şlapjahm azzim şkattişchohs
To krohniti eeraudsiht

15. Kamehr tas mihļais debbes-Tehws
Pehz şawas şwehtas stņņas
Man aisweddihs no şcheijeenes
Pee mannas Lihgawiņņas.

Ilses raudas.

In diesem Hahne.

Şchè birses gallâ,
Şchaî şwehtâ mallâ,
Şchè birses gallâ -

Aşşaras birst.
Şchè manni preeki
Issuhd kà neeki,
Şchè manni preeki
Ar draugu mirst.

2. Es bij ar wiņņu

Zaur gohda siņņu,
Es bij ar wiņņu

Şaweenota.



Şchè wiņşch peekuşşe,
Şchè wiņşch nu duşşe,
Şchè wiņşch peekuşşe,
Raud aztiņa!

3. Kà şwehta rohta
No debbes dohta,
Kà şwehta rohta
Wiņşch mannim bij.
Liktens bes şahtu
Ar şkauģa prahtu,
Liktens bes şahtu
Tas wiņņu rij.

4. Tè paleek stņģes
Itrt tautu şpriņģes
Te paleek siņģes

Pee kappiņa?

Nohst wişşas dseeşmas,
luhs darrait breeşmas,
Nohst wisşas dseeşmas!
Raud aztiņa!

5. Gan ehnas luhdsu
Un gauschi şuhdsu,
Gan ehnas luhdsu
Eraugu atdoht,
Bet ko es gaudu
Un klufşain raudu;
Bet ko es gaudu
Ne kas ne proht.

6. Kad gallâ tikşchu.
Nahwê eemigşchu.
Kad gallâ tikşchu
No waimanahm,
Tad şchè pawehnê

Pee drauga lehni,
Tad şchè pawehnê
Noguldeet man.



7. Şkreen dwehşelite,
Tu nabadsite,
Şkreen dwehşelite
Pee drauga kļuht.
Tur debbes-pillî,

Ais swaigsnehm dsiļļi,
Tur debbes-pillî
Pee wiņņa buht.

Kahrļa gals.

Gewifz der ist beklagenswerth.

Kas tas par leelu nelaimi?

Kahrls aplam mihļo Ilsiti,
Bet wiņņas şirds kà akmins zeeta.
Wiņşch nobļauj gauschas waimanas,
Jau mannim pahr-eet şchauşchalas,
Bet wiņņa paleek zeeta.

2. Kad şaule şahze karsti speest,
Jau skumjas wairak ne warr zeest,
Jo kas warr panest tahdu nastu!
Tad behg kà traks pee esara
Un eegruhschahs jau nestundā,
Un — peld us ohtru krahstu.

3. Ispeldejs ehstu eedams maid,

Peesehdis drebb un nasi gaid,
Jo Ilse darra nahroes-raises.
Tad brehz jau nasi dabbujis:
Şchè tewim mannas aşşinis?
Un Tuhdaļ nogreesch maises.

4. Pa-ehdis nerimst istabā,
Nu wiņşch şew gallu sataisa,
Patlabban wirwis rohkâ nahkahs.
To sagrahbis us meschu skreen
Un to pee zeeta sarra seen,
Kas nu buhs! — schuhpoht sahkahs.
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5. Wehl meklē zittu padohmu,
Ka wiņşch ar paşchu wakkaru

Noşlahptu itin pamasihtam.
Wiņşch eet un kraustahs midsenî.

Jau ne reds wairs şcho pasauli,
Winşch — saldi duşf lihds rihtam.

Şliņķu Danzis.
(W««ns puişis widdû pķļ s«mmes ş«hd t«e zitti apkahrt dausa)

Sliņķis gahje luhkotees şew şeewas,
Wiņşch apşehdahs appakşch weenas eewas,
Şche wiņşch gaida ļ
Sten un waida, } :,:
Woi ne kahda atraşees >

(Weena meita pe« ta puischa p««şehdahs, un te« zitti tapat
Riņkî dausa.)

2. Jau par laimu Lihgawiņņa nahze,
Wiņşch ar wiņņas mihļi tehrseht şahze:
Ak tu Deewiņ!

Schè man şeewin' l :,:

Patti mannâ rohkâ nahk! >

3. Ko juhs, brahļi, şmeijatees kà skauģi?
Lai tohp tikkai şaweenoti Draugi,
Tad şchi wiņu \

Jau ar siņņu ļ :, :

Istaişihs par ziweku. >

(Nu tas pahris zķhleķs danzo, un tee zitti pa pahr««m pakkaļ

danzo)

4. Sliņķis zeļļas jau us weeglahm kahjahm,
Lehkdams Selteniti wedd us mahjahm.
Reds kà gudris \

Hn kà mudris ļ :,:
Wiņşch us weenreis darrinahts! >
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5. Labbu şeewu dabbujs labbi strahdahs,
Gudris tappis jau par maisi gahdahs.

Muhsu siņģes, i

Muhsu spriņģes ļ :,:

Abbeem mehle laimibu! '

(.Siņģu lustes.")

©8§)
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