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Prof. P. Šmits.

Par baltu aizvēsturi.

Pēc arehaiologu liecībām Prūsijā un Latvijā jau par kā-

diem 3000 gadiem esot vērojama Vācijas un Skandināvijas

ietekme. Tā kā nu mums trūka ziņu par citiem seno baltu

kaimiņiem ar augstāku kultūru, tad radās tāds iespaids, it kā

ģermāņu tautas būtu bijušas baltiem vienīgās kultūras nesē-

jas. Savu laiku gan daudzināja, ka no Prūsijas esot vests

dzītars uz seno Grieķiju un Troju, bet tad atkal Prūsijas sa-

kari ar tālākām zemēm dienvidos tika it kā noliegti. Ķīmiķi

pierādīja, ka arī Itālijā, Sicilijā un citās zemēs varot atrast

dzītaru, kas esot līdzīgs Baltijas jūras dzītaram. Tad vēl

Olshauzens publicēja plašāku pētījumu par dzītara tirdznie-

cību, kur viņš mēģināja pierādīt, ka romiešu tirgotāji līdz

Kristus laikiem Prūsijas piekrasti nemaz neesot pazinuši. Tā

nu patiesi izklausījās, ka tikai ģermāņu tautas būtu bijušas

kultūras mantu pienesējas senajiem baltiem.

Bet jau valodniecība mums liecina, ka vecākās kultūras

mantas balti nav aizjēmušies no ģermāņiem. Svarīgākais cik

vēka ieguvums Eiropas ziemeļos ap pirmā gadu tūkstoša vidu

priekš Kr. bija dzelzs, ko balti nav aizjēmušies no ģermāņiem,

tāpat arī ne no slāviem. Ģermāņi paši ir mantojuši dzelzs no-

saukumu (got. eisarn) no ķeltiem (*īsarno), kas ir pierādīts tā-

pat valodnieciski, kā arī archaioloģiski. Varam arī diezgan

droši vērot, no kuras puses dzelzs un citas senās kultūras man-

tas varēja nokļūt pie senajiem baltiem. Ja tās nenāca no Vislas

baseina jeb pa jūras ceļu no ģermāņu tautām, tad viņas vēl

ne tik nevarēja tikt aizjemtas no tām mednieku un zvejnieku

tautām, kas dzīvoja uz ziemeļiem un austrumiem no baltiem un

priekš pāra gadu tūkstošiem atradās vēl tuvu akmens laik-

meta kultūrai. Tā tad baltu sakari ar tālākām kultūras zemēm

dienvidos bija iespējami vienīgi no dienvidus puses. Tā kā

nu upes cietzemē senos laikos bija gandrīz vienīgie satiksmes

celi, tad šī starpnieces loma gan piederēja Vislai.
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Pirms nu mēs pārejam uz archaioloģijas liecībām par se-

nās baltu zemes satiksmi ar dienvidus apgabaliem, mums ir

atkal jāatgriežas pie jau minētā dzītara jautājuma. Ja arī ķī-

miķi ir pierādījuši, ka dzītars retumis ir sastopams Itālijā un

ka šis dzītars dažreiz līdzinās Baltijas jūras dzītaram, tad ar to

vēl nebūt nav sacīts, ka dzītars būtu no Itālijas arī eksportēts

un ka no Prūsijas nemaz nebūtu dzītars izvests. Tādēļ arī

archaiologi un vēsturnieki raksta itin droši par Baltijas jūras

dzītara izplatīšanos jau no tāliem aizvēstures laikiem. Pēc

archaiologa Dr. St. Pševorska domām (St. Pržeworski, Die

Handelsbeziehungen Vorderasiens zum vorgeschichtlichen Eu-

ropa. La Pologne, I, 1933, p. 84) jau trešā gadu tūkstoša bei-

gās priekš Kr. Zāmlandes dzītars esot sasniedzis Melnās jūras

piekrastes apgabalus. Viņš ir atrasts Trojas izrakumu otrā

slānī un arī senajā Asurā jau otrā gadu tūkstoša pašā sākumā

priekš Kr. Tirdzniecības ceļš esot gājis caur Dņepras baseina

vidieņu. Profesors J. Kostševskis (Kostrszewski, Le role de la

Vistule dans la prēhistoire de la Pologne. La Pologne, I, 1933,

p. 192) atkal uzsver, ka jau no akmens laikmeta beigām Po-

merānijas krams un Zāmlandes dzītars esot gājis pa Vislu uz

Dņestru. No Vislas vidienas pa seno Pripetes ezeru viegli va-

rēja pāriet arī uz Dņepru.

Otrā gadu tūkstoša pašā sākumā priekš Kr. ar otrās Tro-

jas krišanu un indoeiropiešu cilts hetītu iebrukumu Mazāzijā

esot laikam Melnās jūras tirdzniecība ar Prūsiju uz ilgu laiku

pārtraukta. Šai laikā Vidusjūras piekrastes tautas esot dabū-

jušas savu dzītaru no Jūtlandes. Bet kad nu ap 1400. gadu

priekš Kr. atkal nodibinās satiksme starp Prūsiju un Melno

jūru, tad Grieķijā atkal uz ilgāku laiku pazūd dzītara lietas.

Šo pārtraukumu izskaidro ar illiriešu un seno grieķu kustībām

(Pševorskis, 85). Bet, kā jau teikts, tirdzniecības sakari starp

Prūsijas piekrasti un Mazāziju ir tomēr pastāvējuši. Par to

liecina senas austrumu lietas, kas ir atrastas baltu dzimtenē.

Tā pie Klaipēdas ir atrasta kāda hetītu bronzas figūra no 13. gs.

priekš Kr. No tā paša laikmeta arī esot kādas Kaukāza bron-

zas figūras, kas atrastas Lietuvā pie Šauļiem (Pševorskis, 86).

Dzītaram pretī no dienvidiem tiek ievesta bronza, zelts un

laikam gan arī sidrabs. Tādā pašā mērā, kā šie metalli sāk

virzīties uz ziemeļiem, Prūsijā sāk pamazām izzust dzītara

rotas lietas. Prūsijas senie apdzīvotāji laikam ir jau sapratuši
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dzītara lielo vērtību un sāk atmest dzītara rotas lietas kā mi-

rušiem dodamās dāvanas (M. Ebert, Reallexikon, I, 438), un to

vietā arvien vairāk sāk lietot bronzas lietas. Dzītara tirdz-

niecība Prūsijā no jauna atkal visvairāk esot uzplaukusi ap 600

gadiem priekš Kr. (Pševorskis, 86). Ar to nu esam nonākuši

jau pie vēstures laikiem.

Homērs daudzina foiniķiešus par dzītara tirgotājiem, bet

nemin, no kurienes tas ticis ievests. Hēsiods atkal raksta, ka

dzītars vests pa Ēridanas upi, bet nav zināms, kur īsti šī upe

būtu meklējama. Viņa ir izskaidrota gan par Paduu, gan par

Roni, gan par Reinu, bet, kā mēs jau redzējām, tāpat to varētu

tulkot par Vislu, Dņestru un Dņepru. Hērodots gan ir dzirdējis,

ka Ēridana ietekot ziemeļu jūrā, kur dzītars esot dabūjams, bet

netic, ka tiešām tāda upe kur esot. Viņš tomēr nešaubās, ka

dzītars nākot no ziemeļiem. Tad Diodors Sikuls atsaucas uz

Piteja (Pvtheas) vārdiem, ziņodams, ka ziemeļu jūrā esot kāda

sala Basileja, kur ļaudis lasot dzītaru, kas tad beidzot nonākot

pie grieķiem. Plīnijs atkal citē to pašu Piteju un stāsta, ka to

salu saucot par Abalu un ka turienes iedzīvotāji pārdodot dzī-

taru tuvajiem teutoņiem (proximis Teutonis). Ir mēģināts šos

dažādos salas nosaukumus arī saskaņot. Kādu dzītara salu

saucot arī Abalcia, Balcia, Sabalos un Sabileja (Hoops Real-

lexikon, I, 3), kas varētu būt viena paša vārda sagrozījumi.

Bet ar visu to ir maz kas noskaidrots, jo kādas dzītara salas

patiesībā nemaz nav. Ja šo Basileju tur par Zviedriju, tad uz

to nevar dzītaru attiecināt. Jūtlandes pussala atkal ir sena ģer-

māņu tautas zeme, kur nav meklējama kāda sveša tauta. Ja

turamies stingri pie avotu vārdiem, tad varbūt drīzāk Zām-

landi Prūsijā ar piejūras ezeriem varētu uzskatīt par dzītara

salu. Ar Prēģeles upi, kuras galvenais zars ietek Frišu jomā,

bet otrs zars, tā sauktā Deime, ietek Kuršu jomā jeb marē,

Zāmlande arī patiešām iznāk sala. Švarcorta uz Kuršu kāpām

jau no akmens laikmeta ir bijusi tāda vieta, kur dzītars ticis

lielā mērā ievākts (Ebert, Reallexikon, I, 436). Tādā ziņā senie

balti būtu bijuši tā tauta, kas dzītaru „pārdevuši" tuvajiem

teutoņiem. Arī Tacits pazīst tikai aistus kā dzītara vācējus un

nepiemin nekādas citas dzītara eksporta vietas. Ar to nu gan

vēl nav pierādīts, ka Piteja Basileja būtu itin droši jāmeklē

Prūsijā, bet ar Jūtlandi šīs ziņas droši vien ir mazāk saskaņo-
jamas.
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Ja nu vairāk fakti liecina par dzītara izvešanu no Prūsijas

un uzrāda arī šīs tirdzniecības ceļus, tad varam arī tālāk jau-

tāt, kāda tauta varēja būt šīs tirdzniecības starpniece, jeb arī

caur kādas tautas zemi ceļoja šo kultūras tautu tirgotāji. Šī

tauta, kā jau augšā minēts, ir meklējama tikai uz dienvidiem,

kur varam vērot senos slāvus un trāķiešu cilts agatirsus. Slāvi

še lielu lomu nevarēja spēlēt, jo kultūras ziņā viņi gan maz at-

šķīrās no baltiem. Slavu robežas nav sniegušās līdz grieķu

kolonijām pie Melnās jūras, kādēļ arī slavu valodās nav vecu

aizjēmumu no grieķu valodas. Tāda paša iemesla dēļ baltu

valodās nav aizjēmumu no senās slavu valodas. Tā tad citas

tautas mēs še nevaram meklēt, kā jau minētos agatirsus, kas

pēc Hērodota ziņām dzīvojuši ap Karpatu kalniem un Vislas

baseina vidieņu. Arī archaiologi tur vēro savādu kultūru, ko

tad piešķir šiem agatirsiem, kuri pēc Hērodota vārdiem esot

lepni cilvēki un nēsājot zelta rotas lietas. Pret dzītaru iemai-

nītais zelts gan laikam parasti palika agatirsu zemē. Pēdējie

dzīvoja uz dienvidus rietumiem no senajiem baltiem un šķīra

slāvus no Karpatu kalnāja. Pēc nedaudz trāķiešu valodas at-

liekām arī valodnieki vēro, ka šī valoda, izjemot tuvāko kai-

miņu illiriešU valodu, stāvējusi diezgan tuvu arī baltu valodai

(Ebert, Reallexikon, XIII, 295). Vislas baseinā agatirsi bija no-

nākuši, kā domājams, arī seno ģermāņu kaimiņos.

Visu to ievērojot, mums ir tiesība jautāt tālāk, vai balti,

slāvi un ģermāņi varēja kādas kultūras mantas iegūt arī no

trāķiešiem un vai minētām valodām ir kādi līdzīgi kultūras

vārdi, kas varētu būt nākuši no pašiem trāķiešiem jeb arī no

svešiem tirgotājiem, kas ceļojuši caur trāķiešu zemi. Par itin

drošiem valodniecības pierādījumiem še nevar būt runa, jo

trāķiešu valoda ir mums pārāk maz pazīstama; arehaioloģija

Un kultūras vēsture tomēr liecina, ka šādi maiņu tirdzniecības

sakari starp minētām tautām tomēr ir vērojami.

Pastāv plaši pazīstama hipotēze, ka rudzu kultūra esot sā-

kusies pie trāķiešiem un trāķiešu vārds (briza, *vrugja) esot

meklējams arī slavu (piacb), baltu (leit. rugys) un ģermāņu

valodā (senziem. rugr). Hērodots raksta, ka kaņepes audzē-

juši skiti un trāķieši (IV, 74), un atkal mēs redzam līdzīgu no-

saukumu slavu (KOHoruiH), baltu (leit. kanāpes) un ģermāņu

valodā (vecaugšvācu hanaf). Liekas, ka abi šie augi ir pār-

nākuši pie minētām tautām no trāķiešiem.
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Par dzītaru, kā jau minēts, senie balti ir laikam iemainījuši

sidrabu un zeltu, kādu metallu viņu pašu zemē nebija, un sid-

raba nosaukums atkal saskan slavu (cbpeöpo) baltu (leit. si-

dābras) un ģermāņu valodā (got. silubr). Zelts pie baltiem ir

rets metalls, kādēļ laikam viņa nosaukumā vairs neredzam tā-

das saskaņas visās trijās minētās kaimiņu valodās. Balti savu

zelta nosaukumu (leit. auksas, pr. ausis, arī latviešiem bijis lī-

dzīgs vārds) ir mantojuši no seno latīņu vārda ausom (vēlāku

aurum). Vai tas nu būtu nācis tieši no romiešu tirgotājiem, vai

arī caur kādas citas tautas — varbūt agatirsu — starpniecību,

to vairs nevaram zināt.

Zelta, vārdam līdzīga etimoloģija ir arī alvai, kas esot lai-

kam nākusi no senas latīņu valodas (osku-umbru alfum [plum-

bum], vēlāku plumbum album. 0. Sehräder, Sprachverglei-

chung und Urgeschichte, 11, 97). Citi valodnieki salīdzina alvu

arī ar grieķu vārdu alöphos (Walde, Vergleichendes Wörter-

buch, I, 94). Arī slavu vārdam o;iobo ir meklējams tāds pats

iesākums, bet vācu vārdam Zinn ir jau cita etimoloģija.

Par trāķiešu ietekmi varbūt liecina arī dzelzs nosaukums

slavu (ÄeJi-B3o) un baltu (leit. geležis) valodā. Ja tas ir cēlies

no grieķu vārda chalkos, varš, tad tas ir gājis caur kādu sa-

tem valodu, pie kādām, kā zināms, ir piederējusi arī trāķiešu

valoda. Ģermāņi, kā jau minēts, ir aizjēmušies dzelzi no ķel-

tiem, kādēļ pie viņiem šis vārds vairs nav tālāku ceļojis.

Nav šaubu, ka biškopība ir nākusi no dienvidiem uz zie-

meļiem, un pie grieķiem viņa jau bijusi pazīstama Hēsioda

laikā. Līdzīgu bites nosaukumu atkal sastopam baltu (leit. bitis,

pr. bitte), slavu (veckr. öbieJia) un ģermāņu valodā (vecaugš-
vācu bini). Nebūtu nekāds brīnums, ka trāķieši būtu mantojuši

seno ēģiptiešu nosaukumu (biti), ko tad būtu izplatījuši pie

ziemeļu kaimiņiem.

Vēl kādus iespējamus trāķiešu vārdus baltu valodās esmu

minējis savā agrākā rakstā: „Hērodota ziņas par senajiem bal-

tiem". Tomēr vēl pieminu, ka šos piemērus es neuzskatu par

itin drošiem aizjēmumiem no trāķiešu valodas, bet līdz šim

mums tomēr trūkst citu skaidru etimoloģiju. Ja arī ar laiku

viens otrs vārds izskaidrosies vienkāršāki bez trāķiešu starp-

niecības, tad tomēr ar to vēl nebūs sacīts, ka šāda trāķiešu

starpniecība būtu bez zināma pamata. Šie piemēri tomēr sa-

skan gan ar dažiem archaioloģijas datiem, gan arī ar vispārējo
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kultūras gaitu Eiropas ziemeļos. Cerēsim, ka archaiologi mums

dos vēl daudz jaunu pierādījumu šajos jautājumos. Tos faktus

vismaz turu par galīgi noskaidrotiem, ka ģermāņu tautas nav

bijušas baltiem vienīgās kultūras nesējas un ka prūšu piekras-

tes dzītars nav izslēdzams no seno laiku tirdzniecības.

Prof. P. Šmits.

Au sujet de la prēhistoire des Baltes.

Les documents archeologiques, en Prusse et en Lettonie,

au cours de3 millēnaires, temoignent d'influences venues d'Alle-

magne et de Scandinavie. Comme les donnēes manquent sur

les peuples de haute culture qui etaient les voisins des anciens

Baltes, il se dēgage l'impression que les peuples germaniques

auraient seuls apportē la civilisation aux Baltes. Et apres

avoir d'abord soutenu que l'ambre importē dans l'ancienne

Grēce et ā Troie venait de Prusse, on nia, pour ainsi dire, toute

relation entre la Prusse et les lointains pays meridionaux.

L'analyse chimique a montrē que, en Italic, en Sicile et ailleurs,

se rencontre un ambre de nature analogue ā celui des rives de

la Baltique. Olshausen, dans ses recherehes ētendues sur le

commerce de l'ambre, essaya de prouver que jusqu'a l'epoque

chrētienne, les commereants romains n'avaient aucune connais-

sance des rives de la Baltique. Ainsi, seuls les peuples germains

auraient apportē la civilisation aux Baltes.

Mais dēja la linguistique nous enseigne que les plus anciens

termes de civilisation n'ont pas ētē empruntēs par les Baltes

aux Germains; parmi eux, par exemple, les noms de metaux:

fer, or, argent, ētain, et deux espēces de plantes: seigle et

chanvre. Bien que les noms du fer, de l'argent, de l'etain, du

seigle et du chanvre correspondent aux noms slaves, et que les

noms de l'argent, du seigle et du chanvre correspondent en

outre aux noms germaniques, ces noms ne sont toutefois em-

pruntēs ni au slave, ni au germanique. Le seul peuple plus

civilisē qui vēcut dans le voisinage des anciens Baltes fut la

tribu thrace des „Agathyrsoi" et c'est d'eux vraisemblable-
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ment que les Baltes auront empruntē les notions ci-dessus et

peut-ētre d'autres encore.

Or siles Baltes avaient de telles relations avec les

Thraces, cc sont certainement ces derniers qui ont ēchangē

I'ambre du Samlancļ et l'ont expedie plus loin vers le sud ou il

avait une grande valeur. Comme dans l'antiquite les fleuves

furent, sur le continent, pour ainsi dire les seules voies de

communication, la voie de communication la plus importante

pour les anciens Baltes fut donc la Vistule. D'aprēs l'opinion de

l'archēologue St. Pržeworski, dēs la fin du 3-ēme millēnaire

avant notre ēre l'ambre du Samland aurait atteint les reģions

limitrophes de la mer Noire. Cet ambre fut trouvē dans les

fouilles de Troie et l'ancienne Assyrie dēs le dēbut du 2-ēme

millēnaire. La route commerciale aurait empruntē la Vistule

et le Dniepr.

De son cotē, le prof. J. Kostrszewski soutient que dēs la

fin de läge de la pierre le silex de Pomēranie et l'ambre de

Samland auraient passē de la Vistule au Dniestr. Du bassin de

la Vistule, par l'ancien lac Pripet, on pouvait ēgalement arriver

au Dniepr. C'est par ces mēmes voies de communication que

les Baltes ont recu certaines acquisitions de la civilisation mē-

ridionale. Auprēs de Klaipēda (Memel) fut trouvēe une statue

hittite de bronze du 13-ēme siēcle avant Jesus-Christ; de cette

mēme epoque datent quelques statues caucasiennes de bronze

trouvēes en Lituanie auprēs de Šiauliai (Pržeworski, p. 83). En

ēchange de l'ambre ētaient importēs du midi le bronze, l'or et

Sans doute aussi l'argent; au für et a mesure que ces mētaux

commencent ā gagner le nord, les parures d'ambre, inverse-

ment, commencent ā disparaītre de Prusse. Les anciens habi-

tants de la Prusse ont alors vraisemblablement compris la

grande valeur de l'ambre et renoncē petit a petit aux objets

d'ambre pour les prēsents faits aux morts, en employant pour

cet usage les objets de bronze.

Ainsi, si les archēologues prouvent que l'ambre fut exportē
de Prusse dēs läge de la pierre, on na guēre de raison de

penser que le commerce de l'ambre aurait tout-a-coup pris fin

et que les relations avec les peuples voisins au sud auraient

ētē complētement interrompues. D'aprēs ces donnēes, il con-

vient d'examiner ēgalement les tēmoignages des anciens sur

le commerce de l'ambre. Diodore de Sicile, se rēfērant ā
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Pytheas, nous fait savoir que dans la mer Baltique se trouve

uneile Basileia, oü les populations ramassent l'ambre, celui-ci

arrivant finalement jusqu'aux Grecs. Pline, citant le mēme

Pytheas, nous raconte que cette ile s'apelle Abalus, et que ses

habitants en vendent l'ambre aux „Teutons voisins". Tenta-

tive fut faite de rēduire ā l'unitē ces diffērentes dēnominations

de l'ile. L'ile de l'ambre se serait appelēe aussi Abalceia, Baicia

(Baltia), Sabalos et Sabileia (Hoops, Reallexikon, I, 3), cc qui

serait les deformationsdun seul et mēme mot. Mais avec tout

cela, on est loin dune explication, car, de fait, il n'y a pas

d'ile avec ambre. Si l'on tient cette Basileia pour la Suēde,

l'ambre ne peut se rapporter a eile. Quant ā la pēninsule du

Jutland, eile est un ancien habitat de peuples germaniques et

l'on n'y peut chercher le peuple ētranger mentionnē par Pline.

A s'en tenir strictement ā la lettre de nos sources, il voudrait

mieux considērer, comme ētant l'ile de l'ambre, le Samland

prussien avec ses lacs cötiers (Haff). Schwarzort, auprēs de la

Kurische Nehrung est, dēs läge de la pierre, un lieu oü l'ambre

fut, dans une grande mesure, amassē (Ebert, Reallexikon, I,

636).

Dans ces conditions, seraient-ce les anciens Baltes le peuple

qui vendit l'ambre aux Teutons voisins? Tacite, de son cöte,

ne connait que les Estes qui ramassent l'ambre et ne mentionne

aucun autre lieu d'exportation. Avec cela, certes, il nest pas

encore prouvē que la Basileia de Pythēas doive ētre cherchēe

en Prusse, mais avec le Jutland, ces donnēes concordent beau-

coup moins. Cependant, je tiens comme entiērement clair le fait

que les peuples germaniques n'ont pas ētē le seul peuple qui

ait apportē la civilisation aux anciens Baltes, et que l'ambre

des rives de la Prusse ne doit pas ētre exclu du commerce de

l'antiquitē.
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Prof. Dr. med. J. Alksnis.

Dzīvība, dvēsele, mate tautu, sevišķi baltu

tautu, ticējumos no bioloģiskā viedokļa.

Par dzīviem mēs dēvējam priekšmetus, pie kuriem novē-

rojam barošanos un vielu mainu, augšanu no iekšienes un šū-

niņu dalīšanos, maņu reakcijas uz kairinājumiem, aktīvas kus-

tības, vairošanos un nāvi, kas tipiski parādās kā organisma

dalu iznīcība. Pie pirmradījumiem nevaram novērot nepār-

ejamu starpību starp augiem un kustoņiem. Kā visraksturīgākā

un īpatnējākā īpašība pirmcilvēkam uzkritušas dzīvu radījumu

kustības. Un tas vēl tagad ir tā.

Lai varētu saprast cilvēka miesas un gara darbību, jau

senāk, bet beidzamā laikā itin sevišķi, mēs iedziļināmies visu

dzīvu radījumu un viņu sastāvdaļu dzīvības procesu analizē.

Šāda bioloģiska pieeja mums piepalīdz orientēties dīvainos

cilvēka miesas un gara notikumos un to izpratnē un mēs ar šo

pieeju esam sasnieguši diezgan labas sekmes zinātnēs, mākslās,

reliģijā (mītoloģijā) un ētikā, t. i. visā cilvēku gara dzīvē. Dzī-

vās vielas attīstība ar savu nepārredzamo dažādību cilvēkam

vēl pārāk mīklaina. Viņa loti bieži nenorisinās ģeometriskās

līnijās, ko redzam nedzīvās vielas mēchanikā, bet viļņveidīgās,

ar augstumiem un zemumiem, nereti ar mūsu prātam neaptve-

ramiem lēcieniem.

Un tas arī saprotams. Mēs taču nezinām pat dzīvās vielas

vai prötoplazmas pirmcēloņus. Šeit valda trejādas hipotēzes, ko

ar pilnām tiesībām pagaidām varam apzīmēt tikai par t i c ē-

jumie m, un proti: 1) organiskā, dzīvā viela ir pārdabiska

procesa un radīšanas sekas; 2) organiskai dzīvībai nav nekāda

iesākuma, tā pastāv no mūžības; 3) organiskā dzīvība

zemes virsū iesākās kā chēmisks process tanī laik-

metā, kad uz ataukstējušās zemes garozas radās šķidrs un pi-

lināms ūdens, un ogleklis varēja attīstīt savu organogeno dar-

bību. Mēs arī nezinām un laikam arī nekad nezināsim, kas ir
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dzīvības būtība, jo cilvēks kā dzīvās pasaules sastāvdaļa vienā

un tai pašā reizē ir novērošanas un analizēs subjekts un

objekts. Mūsu acis ir organisma un apkārtējās pasaules no-

vērotājas, bet pašas tās sevi saredzēt nevar. Cik mēs līdz šim

varam spriest, tad bioloģisko procesu norise rēgulējas nevien

no notikumiem pašos orgānos un visā organismā, bet arī no

notikumiem citos indivīdos, uz zemes lodes, saules un zvaig-

znēm, t. i. visā tā sauktā kosmā. Mēs taču runājam, piemē-

ram, par ētera viļņojumiem un dīvainiem kosmiskiem stariem.

Varbūt laikmetā, kad cēlās dzīvība, valdīja uz zemes un kosmā

dabas likumi, par kuriem mums nav ne jausmas, un varbūt arī

tagad vēl tādi darbojas, bet tie mūsu uztveres orgāniem neno-

jaušami? Ticība likteņa lēmumiem, ko nevar grozīt cilvēku

prāts, pēc mītologu domām novērojama jau preanimisma laik-

meta māņos. Tai klausījuši un vēl tagad klausa miljoni cil-

vēku — budisti un muhamedāņi. Vai šī ticība nevarētu būt

cilvēkam neaptveramo likumu un spēku nojauta?

Ka mūsu maņas orgāniem liktas zināmas robežas, to mēs

novērojam ikdienas, bet kultūras vēsture un bioloģija liek do-

māt, ka nevien tie, bet arī visa mūsu nervu sistēma

mums nepārredzamos laika posmos pārveidojas, papildinājusies

un papildinās. Mēs zinām dzīvniekus, kuriem daži ma-

ņas orgāni paasinājušies līdz apbrīnojamai pakāpei, daudzkārt

pārsniegdami cilvēkus. Mežoņu tautas tik apbrīnojami labi

orientējas mežos un tuksnešos pēc zvaigznēm, vējiem, putnu

lidojumiem v. t. t, ka mēs eiropieši to nemaz nevaram saprast.

Mūsu senčiem nebija ne termometra, ne barometra, bet viņu

pareģojumi par laika maiņām, pamatodamies uz novērojumiem

dabā, loti bieži attaisnojušies. Ir pārāk daudz nesare-

dzamu pavedienu, kas saista dzīvības nori-

ses ar nedzīvo, t. i. anorganisko vielu, kas

saista tās savā starpā un ar visu pasauli.
Mums līdz šim laikam, bet varbūt arī vēl loti ilgi un pat mū-

žīgi būs jāapmierinās ar to, ka varam mazāk vai vairāk pār-

redzēt dažas īsākas vai garākas bioloģiskas pamatlīnijas un

noskaidrot atsevišķus etapus plašā dzīvības plūsmā.

Bioloģiska pētīšana liek mums vadīties no Ģēt c s vār-

diem: „Ja jūs neiesāksit ar apbrīnošanu, jūs nekad neiespie-

dīsities pašā iekšējā svētumā." Zināms, šiem vārdiem jāpa-

mudina nevien uz apbrīnošanu, bet arī uz meklēšanu. Un bio-
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loģija beidzamā laikā uzrāda faktus, par kuriem mēs priekš

dažiem gadu desmitiem neuzdrošinājāmies pat sapņot. Viņai,

piemēram, izdevies no organisma atdalītās šūniņas zināmās

barotnēs ilgāk uzturēt dzīvas, nekā pašu individu vidējais mūža

ilgums. Tā tad ir izdevies dzīvnieku dzīvību

reducēt uz viņu sastāvdaļu dzīvībām. Ameri-

kāņu biologiem esot izdevies pat chēmiski apaugļot jūras eža

(Seeigel) oliņas sterilos šķīdinājumos (cit. pēc Holländer).
Ja cilvēkam izdotos iet tālāk un radīt dzīvu protoplasmu, tad

viena no visnoslēpumainākām mīklām pasaulē būtu atrisināta.

Bet tomēr mēs vēl nezinātu, kas ir gars un dvēsele. No ku-

rienes organiskās vielas, sastāvošas no chēmiskiem elementiem,

pirmatnējais dzīvības spē k s arī būtu nācis, tāds

ir, to mēs nojaušam ar visu savu „es", un tas laikam nosaka

arī šās vielas iznīcību — nāvi — kā visas dzīvības neatņema-

mas sekas.

Kāda dzīvības spēka daļa gan padodas chēmiski-fizikāliem

likumiem; bet pilnīgi atsevišķi no tiem stāv fizioloģiskais

spēks. Par enerģiju, kas rīkojas, piemēram, mūsu nervu sis-

tēmā (domas, jūtas, griba), pie apaugļošanās v. 1.1. fiziologi līdz

šim itin nekā nevar sacīt. Vai tā nevarētu līdzināties arī pir-

matnējam dzīvību radījušam spēkam?

Mūžīga mīkla mums laikam paliks arī jautājums, kur dzīvā

dabā iesākas tas, ko cilvēks nosauc par apziņu, par savu

„c s" un ko dažreiz psīchologi dēvē gar garu. Mēs cilvēki gri-

bam domāt, ka šī nojēga ir tikai cilvēkam. Bet kad mēģinām to

tuvāk definēt, jau atduramies uz lielām grūtībām. Cilvēks savā

ilgā gara attīstībā ieguvis varenu ieroci — valodu, kas lielā

mērā sekmējusi viņa pašnoteikšanos dabā un gara izveidošanos.

Bet pētījumi ar moderniem skaņu uztveramiem aparātiem pie-

rādījuši, ka arī dzīvniekiem, sevišķi augstāk attīstītiem, ir sava

primitīva skaņu valoda un citi saprašanās un izteiksmes veidi.

Mēs zinām, ka tie iemācās saprast pa daļai ari cilvēka valodu

un viņa raksturīgākos žestus. Dzīvnieku dzīves analizē neļauj

noliegt tiem individuālu īpatnību un ētisku principu

pasākumus, sevišķi tiem, kas dzīvo sabiedriskās saimēs, pie-

mēram skudrām un bitēm, kā arī tiem, kuru gars kultivējies

kopdzīvē ar cilvēkiem. Vai dažu suņu un zirgu novērotā pade-

vība savam kungam līdz nāvei nevar noderēt par ētisku pa-

raugu dažam labam cilvēkam? Ko nozīmē govs nemiers, žēlīgā
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maušana un valgums viņas acis, kad nežēlīgais cilvēks tai at-

ņēmis telēnu un viņai redzot to nokāvis? Vai tikai tas nav cil-

vēka iedoma, ka viņš viens pats apdāvināts ar apzinīgu „es",
kas cēlusies no tam, ka viņa gars izdevīgos dabas apstākļos

vairāk attīstījies, kamdēļ tas pārspēj visus citus radījumus, un

cilvēks sevi pats atzinis par visu radījumu kroni? Mēs jau

sacījām, ka dzīvnieku maņas orgāni nereti pārspēj attiecīgos

cilvēku orgānus. Bet varbūt tiem ir arī vēl citādi garīgas dzī-

ves orgāni, kurus mēs līdz šim vēl nemaz nenojaušam. Nepa-

matoti mēs tādos gadījumos apmierināmies ar kopjēdzienu

„iedzimts instinkts", jo tas itin nekā nesaka. Tur ietilpst blakus

reflektoriskām un automātiskām kustībām arī daudzos piedzī-

vojumos un darbā ar mazāku vai lielāku apziņas palīdzību

iegūtās gara spējas. Mēs taču pazīstam mākslinieku, piemēram

pianistu, lielās spējas, kas ar laiku apzinīgā darbā iegūtas un

automatizējušās. Dabas zinātniskai nojautai vislabāk atbilst, ka

dvēsele ir visu dzīvības spēku sakopojums un tanī izveidojusies

un ietilpst arī individuālā apziņa un tas, ko psīchologi sākuši

saukt par personīgo garu.

Pirmcilvēka pasaules uzskati izveidojās ekscentriski

vai endogeni, t. i. tas izpaudās vispirms pašnovēro-

jumos viņa miesas un gara dzīvē. Un ja arī dabas parādī-

bas — pērkons, zibens, saule, mēnesis, zvaigznes, vēji v. t. t. —

ierosināja zināmus ticējumus, tad taču arī tie kristallizējas cil-

vēka garā, iegūdami savu veidu un saturu. Tādā kārtā arī

dabas parādību iztulkošanā pašnovērojumiem piekrita liela

loma. Tos cilvēks pārnesa uz apkārtnes priekšmetiem. Not

jauzdams sevī un savos locekļos iekšējus spēkus, kas tam lika

kustēties, manīt, just, domāt un gribēt, viņš tos meklēja un sa-

skatīja ari citos dzīvos radījumos. Mēs tos tagad saucam par

dzīvības spēk ie m. Vēlāk viņš šos spēkus šķita novē-

rojis arī nedzīvos priekšmetos, vispirmā kārtā tādos, kas zinā-

mos apstākļos izdarīja vai arī šķita izdarām kustības, piemē-

ram — pērkonā, zibenī, vējā, ēnā, saulē, mēnesī, zvaigznēs v.

t. t., ko mēs tagad atzīstam par mēchaniskām. Tālāk viņam

likās dabiski, ka daļa dzīvības spēka pāriet arī priekšmetos,
kas kādreiz bijuši viņa organisma sastāvdaļas, dzīvojot

un pēc nāves. To atrodam arī latviešu mitoloģijā (P. Šm i t s).

Pirmcilvēks, kā mēs vēlāk redzēsim, ir ticējis daudziem un da-

žādiem dzīviem spēkiem. Dala no tiem bijusi pilnīgi nenosacīta
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veidojuma, kā mēs ari tagad iedomājamies dažādus spēkus, bet

dala jau pieņēmusi cilvēku izskatu. Arī Vunts, slavenais

psīchofiziķis, domā, ka pirmcilvēks vēl nevarēja būt tiktāl

ievingrinājies deduktīvā domāšanā un abstraktu kopjēdzienu

radīšanā, kāds ir dzīvības dvēsele. Ja mēs paskatāmies mūsu

senču un citu tautu mītoloģijā, tad tur redzam, ka cilvēks savus

dievus veidojis pēc sava vaiga, tērpis tos savās

drēbēs, devis tiem savus tikumus un netikumus, arī savu ģime-

nes dzīvi, ka viņš zvēriem, putniem, rāpuļiem, arī kokiem un

puķēm licis runāt savā valodā un izsacīt savas domas. Savā

dzīvē lietojamo trauku, piemēram krūžu, daļas viņš apzīmējis

par ausīm, deguniem, kakliem un kājām. Viss tas liecina par

endogeno uztveri.

Apskatīsim īsumā dažus latviešu ticējumus par dzīvību,

slimībām un nāvi, kā tie atspoguļojušies viņu vecās parašās un

satiekami arī pie citām tautām ar vecu gara kultūru. Tāpat

kā dvēsele var pāriet čūskā, krupī un pelē, uzskatīja arī sli-

mības par dzīviem radījumiem, kas var pieņemt cilvēka un

kāda dzīvnieka veidu. Raksturīgi, ka latviešu valodā daudzām

slimībām ir vī r i ešu kārtas galotnes, kas aizrāda uz

kādu aktīvu darītāju — piemēram, „dūrējs", „spiedējs",

„žņaudzējs", „lēcējs", „dusuls" v. c. Tas stāv tuvu daimonām.

Sevišķi „meris" un „drudzis" personificēti daudzās teikās, ap-

vārdojumos, dziesmās. Tiem dažreiz piešķirta arī cilvēku va-

loda. Tie varējuši pārveidoties nevien par cilvēkiem, bet arī

dzīvniekiem un pat nedzīviem priekšmetiem. Šīs teikas cēlu-

šās biežo epidēmiju laikos pēc asiņainiem kariem. Tad cilvēki

glābušies no nāves ar vienīgo toreiz radikālo līdzekli, t. i. savu

dzīvokļu atstāšanu un aizbēgšanu uz dzīvi mežos.

Latvieši uzskatījuši arī sirdi un dzīslas par dzī-

vības mājokli, laikam tamdēļ, ka var sataustīt viņu kus-

tības, t. i. pulsāciju. Pēc Š m i t a latvieši nosaukuši pulsējošās

artērijas arī par „dzīvības dzīslām".

Kamēr līķi vēl nebijuši aprakti, tie varējuši dzirdēt un

redzēt. Veļu valstī tie dzīvojuši savu dzīvi, ēduši, precējušies,

tiem bijuši pat bērni. Tamdēļ tiem devuši līdz zārkā un kapā
ēdamas lietas, alu, māla traukus, adatas, cirvi, slotu, susekli,

drēbju gabalus, rotu lietas, ieročus v. t. t. Dažas parašas lie-

cina, ka aizgājušiem apbedījot ziedojuši arī lopu asi-

nis. Par kārtējiem cilvēku upuriem neesmu pie latviešiem
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atradis nekādas zinas. Latvieši no līkiem baidījās, lai tie

neatnestu kādu nelaimi vai pat nāvi. Parašas un teikas lie-

cina, kā latviešiem bijis izstrādāts līķu apkopšanas un apbedī-

šanas ceremoniāls. Katra atkāpšanās no tā varēja atnest ne-

laimi un nāvi. Vispārim latviešu veļu un aizgājēju kults ir

vispusīgs un atgādina veco grieķu kultu. Līķi jo bieži at-

stājuši arī savus kapus un iemaisījušies cilvēku dzīvē. Tā tad

pie latviešiem dzīvība un nāve bija cieši saistītas, ko māca

arī tagadējā bioloģija. Pēc Šmi t a latviešu senči aprok savus

līķus vismaz jau 10.000 gadus. Arī tas liecina par viņu loti

veco gara kultūru. Daudzas tautas dziesmas un pasakas lie-

cina, ka latviešu pirmatnējais kaps bijis smilšu kalniņš

dzīvokļa apkārtnē un mežā. Tas novērots pat vēl kristietības

laikā, un katoļu priesteri ar šo pagānisma atlieku ilgi cīnījušies.

Līķus apraka sekli. Tikai bagātākiem un izciliem tautas locek-

ļiem bija lielāki un labāk ierīkoti kapi. Daudzkapu vietas ra-

dušās no atsevišķiem dzīves apstākļiem un ticējumiem. Kap-

sētas ir kristīgu laiku radījums.

Priekšvēstures cilvēku māņi un ticējumi visās pasaules

malās māca, ka cilvēks ir vienmēr domājis par dzīvības

un nāves problēmām, ir pēc savas katrreizējās gara attīs-

tības tās mēģinājis izskaidrot un saprast. Šie domājumi ir

cilvēka gara nenovēršamais un mūžīgais prasī-

jums, atkarīgs no dzīvā dabā ieguldītās tieksmes mūžīgi uz-

turēt savu dzīvību. Bet cilvēks novēroja arī, ka katrs dzīvs

radījums ar laiku nomirst, iznīkst, ka dzīvība bez nāves un

nāve bez dzīvības pasaulē nav atrodama. Tikai jaunākā laik-

meta domāšanas veids mācīja, ka mūžību dzīvos radījumos var

arī tādējādi iedomāties, ka tā turpinās viņu pēcnācējos. Katrs

dzīvs radījums, kas rada pēcnācējus un palīdz tiem attīstīties,

staigā dzīvības mūžīguma ceļus. Diemžēl, šo pareizo domu ta-

gadnes tautas, pārāk nodevušās personīgai labklājībai un ma-

teriālismam, sāk aizmirst, pašas sevim rakdamās kapus.
Ja mēs, dēvēdamies par augstas gara kultūras cilvēkiem,

sev prasām, vai šīs mūžīgās problēmas esam labāk atrisinā-

juši nekā mūsu senči, tad mums vaļsirdīgi jāatzīstas, ka mūsu

tagadējie uzskati par dzīvību, dvēseli un nāvi vēl tagad grozās

tikai ticējumu apjo mā, no kura cilvēks gan nekad ne-

tiks ārā. Visas hipotēzes par dzīvību un nāvi ir tikai gara

refleksijas, atbilstošas cilvēka pašreizējam gara attīstības lī-
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menim, bet pēc būtības viņām visām vienāda vēr-

tība, kaut gan par vienu otru faktu mums tagad pareizākas,

reālākas atziņas. Bet praktiskā mūžības idejas reālizēšanā

mēs, tagadnes cilvēki, esam pat gājuši dažus soļus atpakaļ, at-

sacīdamies no lielāka bērnu skaita.

Dzīvības ideja kā tāda jau ietilpina sevī mūžības ideju.
Arī bioloģija māca, ka katrs dzīvs radījums, pat vienkārša šū-

niņa, cenšas uzturēt savu dzīvību mūžīgi, vienmēr un visur

izvairīdamās un pat aktīvi sevi aizsargādama no visa tā, kas to

var bojāt un iznīcināt. Griba mūžīgi dzīvot ir kat-

ras dzīvas vielas bioloģisks pamatlikums.

Varbūt var sacīt, ka tādi bioloģiski pamatlikumi izveidojas

mūsu apziņā par mūžīgām idejām. Mēs taču atzīstam, ka

enerģija, spēks nekad un nekur nevar iznīkt, bet var tikai pār-

veidoties citā enerģijā. Tāpat kā visur cilvēks savas pozitīvās

sajūtas ierindo pirmā vietā, tā arī viņš nāves domas kā negā-

tīvu sajūtu nostādījis otrā vietā, attiecinādams tās tikai uz

savu miesu: uz vielu.

Arī vītālistiskais pasaules uzskats atzina un

mēģināja to zinātniski pierādīt, ka organismu augstākais prin-

cips ir dvēsele (anima), reprezentēdama pārdabisko, pārlo-

ģisko, nemirstīgo, bet ka tiem ir arī anima vegetativa vai dzī-

vības spēks. Pēc šīs mācības katrai miesas daļai ir

sava dzīvība, kas var arī pati par sevi, piemēram, sa-

slimt. Šī atziņa satiekama arī jau aizvēstures māņos un me-

žoņu tautās. Latvieši slimības pat personificējuši. Un mūsu

tagadējā fizioloģija taču arī māca, ka tā sauktā veģetātīvā
nervu sistēma, kam ļoti liela loma tagadnes ārstniecībā, bez

mūsu apziņas — nomodā un miegā — gremo barību, rēgulē
vielu maiņu, rīko asinscirkulāciju un citas automātiskas kustī-

bas un ir dažādu patīkamu un nepatīkamu sensāciju un emociju

cēlonis. Veģetātīvā sistēma ir ja ne vienīgā, tad galvenā

zemapziņas rīkotāja. Mēs droši zinām, ka daudzas

zemapziņas sensācijas ierosina chēmiski un mēchaniski no-

tikumi mūsu organismā, ciktāl vispāri varam spriest par

cēlonību. Tālāk mēs zinām, ka dzīvnieku dažādie audu

slāņi un viņu šūniņas var izdevīgos apstākļos tālāk dzīvot

arī ārpus miesas, ka, nāvei iestājoties, visi dzīvnieka audi ne-

nomirst reizē, bet daži nomirst agrāk un daži vēlāk, ko mēs

izlietojam pat praktiskā ārstniecībā, pārstādīdami audus un
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pārliedami asinis. Vai tagadējais kultūras cilvēks tic, ka dvē-

sele ir metafiziska lieta, kas nākusi no Dieva un aiziet pie

Dieva, jeb vai tā ir tikai fizikāli- chēmisku spēku produkts, kuru

likumība tomēr mūžīga, tas pēc būtības ir un paliek tikai ticē-

jums — mūžības ideja. Mēs zinām, ka pēc nāves miesa iznīkst,
bet viņas audu elementi dabā paliek. Mēs nojaušam, ka mūsu

dvēsele nevar būt pie miesas saistīta, bet — kas ar vinu notiek

pēc nāves, to nezinām. Ka viņai tomēr jābūt kaut kam pat-

stāvīgam, neiznīcināmam, to mums liek domāt arī dvēseles

spēku progress katrā cilvēkā un visā cilvēcē. Varam sacīt, ka

dvēseles nemirstības ticība satiekama šādā vai

tādā veidā pie visām tautām.

Dažādi ticējumi par dzīvības spēkiem, dvēseli un tās ne-

mirstību ir tik vienādi un vispārēji dažādos laikmetos

un visās pasaules malās, ka jāpiekrīt fi 011 an d e r'a vārdiem:

„Ja mēs pamatojamies uz attīstības domām un salīdzinām kā-

das tautas dzīvi ar individa dzīvi, tad pašas no sevis ierodas

pakāpeniskas pieaugšanas domas no bērnības un vīrišķīgā no-

brieduma līdz vecumam un iznīcībai. Tāpat kā rotaļas un

domas iezīmē atsevišķus vecumus, arī tautu attīstībā visur un

vienmēr no jauna jāpieņem līdzīga garīga uzbūve, ka cilvē-

kam tālos ziemeļos, kā ari dienvidos, sasniegušam zināmu

attīstības pakāpi, jādzemdē apmēram līdzīgas

iedomas un nojēgumi. Tas ir —
individu un tautu at-

tīstībai ir vienāda un līdzīga gaita."

Seksuālās emocijas cieši saistītas ar dzī-

vības instinktiem un auglības gribu. Tagadējā

bioloģija taču piešķir seksuālām šūniņām īpatnēju un izcilu

lomu organismā, nostādīdama tās pretstatā pret visām citām

organisma šūniņām. Auglības instinkts ir dzīvās vielas ne-

atņemama sastāvdaļa. Tas darbojas cilvēka zemapziņā un,

kā tas eksperimentiem pierādīts, rēgulējas pie dzīvniekiem un

cilvēkiem chēmiskā veidā no seksuālo dziedzeru hormoniem.

Jādomā, ka pirmcilvēks seksuālo funkciju saprata par miesas

baudu un ne vairāk. Laikam novērojumi pie dzīvniekiem to

mācīja, ka dzimumu attiecības ir jaunu dzīvību cēlonis. Ap-

zināta šī nojēga tika daudz vēlāk, un zinātniski tā noskaid-

rota tikai beidzamos gadu simteņos.

Vieni autori piešķir seksuālam emocijām reliģija, etiķa,

prātojumos, mākslās lielāku nozīmi, aptverošu gandrīz visu
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gara dzīvi, otri — mazāku. Tomēr neviens nevar noliegt viņu

svarīgo lomu gara dzīvē. To pierāda parašas un dažādi kulti

sirmā senatnē un arī tagad pie mežoņiem, kur dzimumor-

gāni reprezentējas visādās variācijās. Tā kā dienvidnieku

temperāments seksuālās lietās daudz dzīvāks nekā ziemeļ-

nieku, tad tur senatnē šis kults attēlojās visreālāk un intensī-

vāk. Mēs tur redzam arī daudz vairāk dzīvnieciska,

fantastiska, nekā tas ir ziemeļos, kur šie instinkti tek

mierīgākā gultnē, mazāk izpauzdamies erotiskos orna-

mentos un parašās, bet vairāk simbolos, dzejā, auglī-
bas prātojumos. Dienvidfrancijas diluviālā laikmeta

pirmatnējie attēlojumi uz pirmcilvēku alu sienām rāda tādas

seksuālas scēnas, ko tagadējais cilvēks atzītu par abnormas

gara dzīves iezīmēm. Tur mēs redzam starp citu attēlotus

arī tikai sieviešu vai vīriešu dzimumorgānus — bez cilvēku

sejas un citu orgānu zīmējumiem. Amerikas izmirušo inku māla

dzeramās krūzes izrotātas ar — pēc mūsu sajēgas — perver-

sām seksuālām ainām. Ari Meksikas, Peru un citu Dienvid-

amerikas apgabalu, kā arī Austrālijas salu, Afrikas un Āzijas

pirmiedzīvotāju rotājumos un parašās mēs atrodam ļoti spilg-

tus seksuālos motīvus. Tādi paši redzami uz etruskiešu trau-

kiem. Dienvideiropas tautās redzam līdz pat viduslaikiem

ornāmentos, attēlos, parašās un svētkos seksuālo emociju vei-

dojumus, kas mūsu jūtas apvaino.

Cik es varu spriest, ziemeļnieku izrakumos gandrīz ne-

maz nav atrasti seksuāli ornāmenti. Tikai Gae r te's grā-

matā viens raksturīgs jaunākā akmens laikmeta failus attēls.

Daudz vairāk erotikas jau viņu dzejās un pasakās. Bet arī

tur viņa mēdz būt vairāk vai mazāk maskēta un apgarota,

piemēram latviešu tautas dziesmās.

Kam pārsvars cilvēka primitīvā gara ražojumos, vīrietī-

bas vai sievietības principam? Vai vispār iespējams tautu

ticējumos šos principus vienu no otra stingri norobežot? Vai

pie dienvidniekiem, jeb vai pie ziemeļniekiem dominē vairāk

vīrišķīgais resp. sievišķīgais princips? Pie lopiem un plikiem

cilvēkiem vīrietības seksuālās dziņas nav apslēpjamas, tās

nepārprotami atzīmējas attiecīgos orgānos. Jādomā, ka cil-

vēks vispirms tām piegriezis savu vērību.

Viņš nojauta, ka tām ir kāds sakars ar apaugļošanu, bet ne-

varēja saprast, kā tas iespējams, jo jaunas dzīvības taču nāk

2*
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no sievietes — no mātes miesām. Pie Āzijas, Afrikas un Dien-

videiropas tautām failus kults loti lielā mērā ietekmējis pa-

rašas, ārstniecisku darbību, reliģiskus svētkus, teikas un or-

nāmentus, ciktāl tie attiecas uz auglību. Kā zināms, veco

ēģiptiešu ap is, vinu cienītais un dievinātais dzīvnieks, pār-

dzīvojis visdažādākās vinu reliģijas perturbācijas. Svēto balto

vērsi pušķojuši un sievietes vina priekšā atklājušas savu kau-

numu. Viņa godināšana sasniedza savu kulminācijas punktu

auglības svētkos. Apis neesot radies no govs apaugļojuma,

bet no saules apstarojuma.

Pēc Kit c 1 a pie veciem indiešiem un āriešiem par

„1 i n g g a m" nosauktais failus kults spēlējis lielu lomu. „Ling-

gam" svētkos vīrieši dejojuši ap krūmiem apaugušu bedri.

Varbūt šī bedre simbolizēja sieviešu ārējās ģenitālijas. Vismaz

latviešu tautas dziesmās šīs ģenitālijas mēdz salīdzināt ar

„mazu ezeriņu", ar „avotu", ar „gravu, apaugušu krūmiem un

kokiem".

Prof. Šmits aizrāda savā latviešu mitoloģijā uz f.

Trautfetera (1850. g.) domām, ka mūsu Jāņu svētku

„līgo" jāatvasina no sanskritu „linggam", bet uzskata tās par

nepierādītām. Ho 11 an d e r's raksta, ka ceļu malās, kas ved

uz Bomb ej v, esot uzstādīti daudzi sarkannokrāsoti „ling-

gam" attēli, kam jāveicina sieviešu auglība. J. A. D v 1ai re

(cit. pēc fl 011 an d e r'a) jau 1805. g. aizrādījis, ka pie tau-

tām, kas sirmā senatnē nodarbojušās ar astronomiju, failus

kults sakrītot ar dabas atmošanos pavasarī un tanī laikā saule

stāvot vērša zvaigžņu zīmē. Tai seko ragotā auna zīme, kas

arī ir vīrietības simbols. Hērodots raksta, ka āzim no

Men dc s bijusi tāda pati dievišķa loma, kāda vērsim no

Memfis. Hērodots un Plutarchs apgalvo, ka neaug-

līgas sievietes atklāti un nekaunēdamās izdarījušas ar šo āzi

miesīgu satiksmi. Kādu lomu spēlējis buks kā pans, satirs

un fauns grieķu teikās, tas vispārim zināms. Ēģiptiešu un

grieķu auglības statujās failus mēdz būt labi saredzams, daž-

reiz arī pārspīlēti liels. Varētu piemērus, kur pie tautām buks

reprezentējis seksuālo vīrietību, vēl pavairot. Arī latviešu

tautas dziesmās vērsis un buks, kaut gan retāki, reprezentē
vīrietības simbolu. Buku satiek šai nozīmē arī pie leišiem.

Pie semītiem starp citiem dzīvniekiem arī gailis un balodis,

seksuālā ziņā loti aktīvi dzīvnieki, apzīmē auglību. No turie-
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nes balodis pārgājis kristīgā ticībā un kā „svetais gars" ieņē-

mis vietu katoļu Marijas kultā (f. Reicenšteins). Gaili

šinī nozīmē piemin arī latviešu tautas dziesmas.

Mēs šos seksuālos kultus nedrīkstam uzskatīt par neti-

kumīgām gara maldībām. Tādi jēdzieni pirmcilvēkam bija

sveši. Kaut gan austruma zemēs valdīja failus, blakus viņam,

zināms, bieži tiek minēts arī sievišķīgais princips. Vai failus

kulta prevalēšana pie semītiem un austrumniekiem nebūtu iz-

skaidrojama ar sievietes lielāko pasivitāti pie dzimumakta un

viņas zemāko sabiedrisko stāvokli pie šīm tautām?

Pie ziemeļniekiem seksuālie motīvi reliģiskā kultā, mākslā

un tautas svētkos mēdz skart visu auglību dabā, t. i. abas

dzimumkārtas. Cik esmu redzējis viņu zemēs izraktos kera-

mikas priekšmetus, tad tur nav seksuālo orgānu ornāmentu.

Vismaz tas sakāms par Rīgas, Tartu un Kauņas muzeju

izrakumiem. Kā jau minēju, Gaerte's grāmatā ir viens ak-

mens laikmeta failus. Kauņā es redzēju interesantu leišu

kāzu svinību rīku, izgrieztu no koka, kas simbolizē abu dzi-

mumu saplūšanu. Tāpat pie leišiem kā arī latviešiem senās

kāzu svinībās ietilpa paraša, ka jaunai sievai, iekams viesi to

kopā ar jauno vīru kāzu nakti guldināja klētī, bija jāizdzer

zināma deva stipra alkoholiska dzēriena, beidzamos laikos —

degvīna. Dzēriena pasniegšanai lietavieši lietojuši arī sevišķu

koka karoti, kas sastāv, tā sakot, no diviem stāviem. Augš-

stāvs ir glīti izveidota neliela karote ar taisnu kātu. Apakš-

stāvā, zem pašas karotes, redzama čūskas vai zalkša

(sievietības simbols) galva ar plaši atplēstu rīkli; otrais gals,

t. i. tas, kur nobeidzas karotes kāts, noslēdzas ar labi izvei-

dotu āža (vīrietības simbols) ragainu galvu, no kuras uz

čūskas rīkli iet apaļš stienis, tievāks par pašas karotes kātu.

Tā tad šinī rīkā simbolizējas abu dzimumu saplūšana. Par šo

karoti Kauņas prof. L a š a s man vēl rakstījis, ka karote esot

apmēram 60 gadus veca, no Mariampoles apriņķa, Liudvinov-

kas pagasta. Viņu lietojuši pie kāzu parašas „užgēres". Kad

brūte nonākusi mājās, kur viņa dzīvos, viņa ielējusi bļodā vai

spainī brandvīnu, iemērcējusi tanī jaunavības zālīti „rūtu", ar

šo karoti smēlusi brandvīnu, ielējusi to glāzītēs un kāzenieki

tādā kārtā dzēruši „užgēres". Riņķus uz karotes kāta var bīdīt

no viena gala uz otru, bet noņemt tos nevar. — Es atradu Rī-

gas etnogrāfiskā mūzejā līdzīgu karoti, iesūtītu no Turlavas
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pagasta, Kurzemē, Kuldīgas apriņķī (attēls Nr. 3). Karotes

kāts atrodas atplēstā čūskas rīklē, bet vīrietības simbola nav.

Lielums tāds pats, kāds leišu karotei. Atsūtītājs to apzīmējis

par lietojamu „godībās". Nešaubos, ka tā arī ir kāzu karote,

jo arī latviešu kāzu parašās ir ceremonijas, kur brūte vai

jaunā sieva piedalās brandvīna baudīšanā. Latviešu burvības

1. attēls.

Leišu kāzu karote.

2. attēls.

Leišu kāzu karotes (1. attēls) gals ar buka galvu

vārdos pret sievietes neauglību dzemdes māte nosaukta arī

par čūsku resp. odzi, kas kāri uzsūc vīrieša sēklu. Tas

simbolizējas arī minētās karotēs. Šādu kārību dzemdei pie-

rakstījis arī Platons. Čūska ir arī dzemdes mātes, dzī-

vības un dvēseles simbols, kas bieži identificējas ar pašu

dzemdi un ļoti izplatīts Eiropas un Āzijas tautu māņos, se-

višķi arī pie latviešiem. Pie ēģiptiešiem un seniem grieķiem

auns un āzis bijuši vīrietības un auglības simboli un ietilpuši

viņu reliģiskā kultā. Arī romiešu un Dienvidvācijas cilšu mā-
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ņos līdz pat viduslaikiem un vēlāk āzim ir tāda nozīme. Lat-

viešu tautas dziesmās arī satiekam āzi kā vīrietības pārstāvi.

Gribētu apgalvot, ka pie ziemeļniekiem doma par

auglību aptver vairāk abus dzimumus, bet se-

višķi nojēgumus par māti, tā tad sievietību.

Vismaz pie latviešiem failus doma izpaužas tikai dažās tautas

dziesmās. Ārēju vīrietības un sievietības dzimuma orgānu sim-

boliem noderēja priekšmeti, kas pēc sava izskata tiem līdzi-

nājās. Par iekšējiem orgāniem vēl nebija nekādas saprašas.
Daži vārdi par failus simbolizējumiem pie latviešiem.

Zirgs pie baltu tautām bijis loti iemīļots mājlops. Vina

kaulus atrodam jau neolitiska laikmeta izrakumos. Tas vese-

3. attēls.

Latviešu „godību" karote.

liem bariem klejojis pa mežiem ari vēl tad, kad jau cilvēks

bija iemācījies to kalpināt. Pirmzirgs bijis maza auguma. To

lietojuši ari barībai, bet mūsu tautas dziesmas visbiežāk ap-

dzied jājamo un braucamo „kumeliņu", tikai reti darba zirgu

un ķēvi. Šos kumeliņus attēlo par brašiem, straujiem, apa-

ļiem. Vārds „kumeliņš" liek domāt, ka jājamie un braucamie

visbiežāk bijuši jauni ērzeli. Latvju Daiņu XI. sēj. nerātnās

dziesmās (891—896, 982, 1050, "1056, 1063, 1114) ar kume-

liņu neapšaubāmi simbolizē jas failus. Piemē-

ram: „puisis deva meitiņām kumeliņu rožu dārzu noecēt";

„kumelinu dzen rožu dārzā"; „meita dod puisīšam savu eze-

riņu kumeliņu peldināt"; „kumelinu peldināt ne tik dziļi, ne

tik sekli"; „ja tev stāv kumeliņis, man gatava villainīte"; „sar-
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kaus zirgs auzas ēda melna meža maliņā, cik gribēja iekšā līst,

skujas acis izbadīja"; „ielaiž kumeliņu zāļainā laidarā", „sar-

kans zirgs iekrīt grāvī".

Par „rožu dārzu", „ezerinu", „melno un skaisto ezeriņu",

„melno avotiņu", „melno birzi ar' avotiņu vidū", „pļavu ap

melno ezeriņu vai melno avotiņu", „melno birzi ar mazo eze-

riņu", „melno mežu", skujaino lejiņu", „melno kārklu starpu",

„buļļa izbradātu pļavu", „pļavas stūri un siena kušķi", „grāvi

ar kokiem apkārt" tautas dziesmas (891—896, 909, 910, 934,

955, 956, 971, 978, 979, 992, 993, 996, 1020, 1041, 1045, 1050,

1056, 1061, 1062) dēvē starp citu arī sieviešu ārējās ģenitālijas,

pie kam ezeriņš un avotiņš apzīmē mitro vaginu un melns

mežs, melna birze, pļavas zāle un skujas atkal kaunuma matu

laukumu, no ārienes vispirms redzamu. Diezgan asprātīgas ir

1049 un 1050 dziesmas: „Kad es biju jauns puisītis, visus cie-

mus apciemoju: pie Pupieša, pie Nabieša, pie Silieša pārgulēju"

un: „Kad es braucu ciemiņā, visus ciemus izciemoju: pie Pu-

paiņa, pie Nabaiņa, pie Skujaiņa lejiņā. Pie Pupaiņa auzas

kāru, pie Nabaiņa dusināju, pie Skujaiņa lejiņā kumeliņu pel-

dināju." Pupietis vai Pupainis atvasināts no pupiem, Nabietis

vai Nabainis no nabas, par Silieti vai Skujaini jāsaprot meitas

kaunuma matu laukums.

Mūsu nerātnās dziesmās failus tiek dēvēts arī par „sar-

kano vērsi ar lauku pieri" (908), „sarkanu bulli" (909), „buļļa

ragu" (1089, 2120), „sarkanzuti" (916), „zusa galvu ar diviem

sīpoltiņiem" (966, 967, 968), „zuti" (987), „zivīm ar apaļām gal-

viņām un sarkanām žauniņām" (985), „asarēnu" (986), cilājo-

šos sarmuliņu" (922), „gaili" (922, 930, 931, 1000, 1066), „melno

kraukli" (932, 933), „putnu ar sarkanu kaklu, melniem spār-

niem, divām lodēm pakaklē" (934), „putnu ar tievu garu de-

guntiņu un diviem pupiņiem pakaklē" (935), „cīrulīti, mazput-

niņu" (936, 937, 939, 940), „zvirbuliti, kas nevar notupēt uz kā-

jiņas" (938), „ozoliņu un ozola pazarīti" (948, 949, 950, 951, 952),

„oša zaru" (981), iepotējamu zaru" (983), „burkanu", „saldu
vai sarkanu burkāniņu" (957, 958, 959, 1114), „rutku vai drei-

jātu rutku" (1086, 960), „rutku ar sīpoliem" (1107), „sīpolu ar

visu kātu" (961), „putraimu vai jēlu desu" (1053, 1081, 1101),

„dunci vai sarkano dunci" (969, 970, 1073, 1074), „iesmu, mietu,

milnu, bomu" '(1020, 1022, 1023, 1054, 1087), „vālīti vai miesas

vālīti" (1024, 1025, 1026), „garu dīselīti" (1103), „sarkano
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stobri ar divām lodern", „biksltes rakstāmu adatiņu" (1071),

„vara diņķi" (2135).

Tā tad loti dažādi failus salīdzinājumi, kuros atrodam i

dzīvnieku seksuālo aktivitāti, i šo orgānu atgādinošus veidoju-

mus, i pa daļai dziesminieka fantāziju. Tomēr pirmo vietu

ieņem kumeliņš, kas peldējās ezeriņā, avotiņā.

Arī Jāņu svētkos dziedātas dziesmas, kurās saskatāmi ne-

vien vispārējas auglības, bet arī vīrietības motīvi. Kā zināms,

šais svētkos liela loma piekrīt Jāņu zālēm. Dažas Jāņu dzies-

mas sevišķi atgādina, ka par Jāņu zāli saukuši nevis kādu se-

višķu zāli, bet visas zāles, kas plūktas Jāņu va-

karā un dien ā, arī bērzu žagariņus, ozola lapas un ārst-

niecības zāles. Bet atrodam arī šādas nerātnas dziesmas:

„Jānīts man sieru prasa, teica savu Jāņu zāli. Kas tā tāda

Jāņu zāle, drīz bij stīva, drīz lunkana?" (2129), „Viena pati

Jāņu zāle, brīžam guļu, brīžam stīva; kad ierauga jaunas mei-

tas, stāvu vien slaistījās" (2883); „Viena pate Jāņu zāle, brī-

žam liela, brīžam maza: siltumā izstiepās, aukstumā sarāvās"

(2884); „Jāni, Jāni, tava zāle brīžam stāvu, brīžam gulu: nakti

stāvu rasiņā, dienu gulu saulītē" (2885); „Viena pate Jāņu zāle,

brīžam stīva, brīžam mīksta; pašā Jāņa vakarā visai stīva

sametās" (2886). Tāds pat apmēram saturs dziesmām 2887 un

2888. Dziesmas 2889 un 2890 jau tieši izsaka, ka bez šīs Jāņu
zāles nebūtu ne kāzu, ne kristību.

Ka šeit ar zāli salīdzināts failus, tas nav apšaubāms. To-

mēr bioloģiski un pēc savas būtības šis salīdzinājums drusku

neparasts. Vispirms jau „zāle" ir sieviešu kārtas. Viņas jē-

dziens aptver stiebru, lapas, ziedus, kas nemēdz atgādināt pa-

rasto mājlopu vai cilvēku failu. Nav nekādu aizrādījumu, ka

šī Jāņu zāle būtu kāda īpatnēja zāle vai arī vismaz galvenā

zāle Jāņu naktī. Pie citām tautām, ēģiptiešiem, indiešiem, se-

niem grieķiem aprakstītas dažādas ceremonijas, ko sievietes

izdarījušas ar attiecīgu, fallum pielīdzinātu veidojumu, lai iz-

ārstētu neauglību, veicinātu auglību v. t. t. No visa tā mēs

Jāņu svētkos nekā neatrodam. Tamdēļ, par failus kultu tādā

nozīmē, kā tas novērojams pie šīm dienvidnieku tautām, mēs

pie latviešiem un arī citiem ziemeļniekiem nevaram runāt.

Katrs kults ietver sevī nevien zināmas jūtas, bet arī darbības.

Failus salīdzinājumus ar kumeliņu, āzi, vērsi, gaili ierosinājusi

šo vīriešu kārtas dzīvnieku seksuālā aktivitāte. Kamēr āzi,
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vērsi, gaili mēs šai nozīmē atrodam ari pie citām tautām, k u-

melinš, cik man zināms, īpatnējs tikai latvie-

šiem. Būtu loti interesanti, vai tas satiekams arī pie leišiem,

senprūšiem. Diemžēl šie materiāli man nebija pieejami.

Citi failus salīdzinājumi — burkāns, rutks, zutis —

cēlušies no vinu ārējās formas; tie visi vīriešu kārtas. Bet

„zāles" būtībā nav nedz viena no šiem principiem. Ja Jānu

zāles salīdzinājumam ar failu nav citi dziļāki mītoloģiski

aizvēstures faktori, tad to latviešu fantāzijā varēja ierosināt

failus kustības (brīžiem gulu, brīžiem stāvu, brīžiem stīva, brī-

žiem mīksta v. t. t.), kas Jāņu vakarā, sasprindzinoties vis-

pārējai līksmībai un seksuālām emocijām, biežāki parādījās un

novērojamas arī pie zālēm no siltuma un aukstuma, dienas

saulainuma un vakara vēsuma iespaidiem.

Ka Jāņa svētkos valdījusi nevien jautrība, līksmošana,

doma par mājlopu, bišu, labības un zāļu auglību, bet arī pa-

stiprināta seksuālitāte, kas pārkāpusi arī ikdienišķības para-

šas un tikumības nosacījumus, redzams no vairākām latviešu

nerātnām tautas dziesmām. To pašu mēs satiekam arī pie ģer-

māņiem.

Kā prof. Šmits izsakās, Jāņa svētku parašās un dzies-

mās atrodams daudz ļoti veca, daudz mīklaina, pagaidām ne-

noskaidrota. „Pēc šādiem faktiem mums ir tomēr zināms

iemesls meklēt pēc kādas pagānu dievības pie seniem latvie-

šiem, kura būtu stāvējusi Jā n ī š a vietā un līdzinātos no vie-

nas puses sanskrita linggam un no otras puses igauņu

Līko n a m", saka Šmits. Bet tās pagaidām ir tikai domas.

Latviešu māju salmu jumtu čukuru galus mēdza rotāt kokā

izgrieztas zirgu galvas. Bērnu gados redzēju savā dzimtenē

šādus ornāmentus katras mājas jumtā. Nīcā un Bārtā, bet

arī citur, tos vēl tagad redz. Zirgs, kumeļš, kā redzējām, tau-

tas dziesmās bieži apdziedāts kā vīrietības simbols un failus.

Tamdēļ nevar noraidīt domu, ka zirgu galvām uz māju jum-

tiem bija jāatgādina vīrietības auglība. Doma par auglību

druvās, pļavās, kūtīs, dzimtās mājās latviešiem bijusi ļoti mīļa,

kamdēļ tā arī sevišķi atspoguļojas parašās un tautas dziesmās.

Aizvēstures pētījumi, veco chroniku raksti, kā arī tas fakts,

ka asiņainie kari, sērgas un badu gadi nav spējuši baltu tautas,

to starpā arī latviešus, noslaucīt no zemes virsus, liecina par

viņu stipriem bioloģiskiem instinktiem un labo auglību.
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Uz latviešu mājsaimniecības priekšmetiem, sevišķi meitu

pūru lādēm, mēs bieži atrodam uzkrāsotus vai dzelzī izkaltus

putnu un puķu attēlus. Tie pie visām tautām ir aug-

lības simboli, uz kādām domām cilvēkus gan būs pavedinājuši

viņu lielā vairošanās. Sevišķi tautu māņos ievērotas puķes,

kas pirmās uzzied pavasarī. Tām ir ārstnieciski spēki, un tās

aizsargā no nelaimes.

M ar c c 1 l's domā, ka šis uzskats cēlies no pirmcilvēku

ilgām ziemeļos pēc pavasara un vasaras, kad līdz ar siltumu

atdzīvojās augi, dodami bagātīgāku un labāku barību, un uz-

labojās pirmcilvēka dzīves apstākli. Ari tagadnes sieviešu iz-

rotājumos nereti vēl redzam putniņu un puķu attēlus, kas tos

valkā, neapzinādamās viņu pirmatnējo simbolisko nozīmi. Mūsu

senču kāzās mākslīgi putnu atdarinājumi karājušies pie gries-

tiem, sevišķi galdu stūrī, kur sēdēja jaunais pāris. To ķermeni

izveidoja no kartupeļa, bet kaklam, spārniem un astei node-

rēja kartupelī iedurti garsalmu pušķi un krāsoti papīra gaba-

liņi. No garsalmu gabaliem, uzvērtiem dzijās, izveidoja arī

diezgan glītas zvaigznītes, krustiņus un citus pinumus, pušķo-

tus ar baltiem un krāsainiem papīra gabaliem, krāsotām koka

skaidām un spalvām. Pats kā bērns esmu piedalījies šo rotu

izveidošanā. Tos Durbes apgabalā sauca par „spurdzēm".

Visiem šiem no dzijām un salmu gabaliņiem izveidotiem daik-

tiem, pakārtiem tievos diegos pie griestiem, bija raksturīgas

pastāvīgas šūpošanās un grozīšanās, itin kā lidošana, no gaisa

strāvām, cilvēku elpojumiem un kustībām laužu pildītās telpās.
No tam arī vārds „spurdze". Dr. Foi j s izsacījies, ka šādi

salmu veidojumi ir tipiski ziemeļniekiem. Visādā ziņā tie atgā-

dina putnus, tauriņus un citus lidotājus, kas pie daudzām tau-

tām ir auglības simboli. lespējams, ka tiem bija jāsarga līgava

un sieva arī no ļauniem gariem.

Lai man atļauts minēt vēl dažus prof. Š> mi t a vārdus.

„Neviens rakstnieks, cik man zināms, vēl nav lūkojis izskaid-

rot, kādēļ starp mūsu dievībām ir daudz vairāk māšu nekā

tēvu. Tā kā mūsu radu tautām, leišiem un prūšiem, nav tādu

dieviešu, kuras parasti tiktu sauktas par mātēm, tad minētā

parādība ir turama par sevišķu latviešu mitoloģijas īpašību."

„Minētais māšu kults latviešu mitoloģijā ir jauna parādība, kas

nesaskan nevien ar leišu un prūšu mitoloģiju, bet arī ar citu in-

doeiropiešu tautu mītiem. Pēc vecām vēstures ziņām līdzīgs
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matronu kults vēl pastāvējis pie senajiem ga 11 ieš ic m un

ģermāņiem, pie kuriem pēc jaunāko zinātnieku domām šis

kults esot cēlies no kādas Eiropas pirmtautas ar mātriarchālu

dzimtas iekārtu, vismaz ar mātes fīliāciju, kur tuvākā radniecība

rēķināta pēc mātes, nevis pēc tēva. Vēsture liecina, ka šāda

mātes fīliācija bijusi pie senajiem piktiem tagadējā Anglijā

un pie ibēricši c m uz Francijas un Spānijas robežām.

B a s k i, kurus tur par ibēriešu pēcnākamiem, vēl tagad savās

ierašās ir uzglabājuši atmiņas par senāko mātes nozīmi dzimtā.

Pēc visa tā nu būtu jāpieņem, ka arī pie latviešiem šis māšu

vai matronu kults būs pārnācis no kādas svešas tautas, jo pie

senajiem baltiem kā indoeiropiešu ciltszara nebūs meklējama

mātes fīliācija. Vispirms nu varētu domāt, ka mēs šīs mātes

esam aizņēmušies no sāmu cilts lībiešiem un igauņiem. Patie-

šām, pie igauņem arī sastopam Vēja māti (Tuule-ema), Jūras

māti (Mere-ema), Ūdens māti (Vee-ema) un Maura māti

(Muru-ema). Bet nu somu mitoloģijas pētītāji domā, ka arī pie

igauņiem šīs mātes izrādoties par samērā jaunu parādību. Tā

tad matronu kulta sākumi mums ir jāmeklē pie Vidzemes sen-

iedzīvotājiem. Varam vērot, ka tālā senatnē lielāko Vidzemes

dalu, ja arī ne visu Vidzemi, apdzīvoja šie aborigēni. Tikai par

ilgiem gadsimteņiem viņi būs pamazām pārgājuši igauņos, lī-

biešos un latviešos. Šādā ceļā tad nu viegli būtu izskaidrojama
šī jaunā parādība latviešu un igauņu mitoloģijā. Tik tālu attīstī-

jies matronu kults pie latviešiem nevarēja celties jaunākos lai-

kos. Latviešu valoda būs atdalījusies no leišu valodas visvairāk

laikam gan zem seno sāmu un Vidzemes aborigēnu iespaida,

un līdz ar jaunām valodas savādībām būs ieviesies pie mums

ari šis matronu kults". Es šeit gribētu tikai vēl aizrādīt uz

tiem simtiem latviešu tautas dziesmu, kas cildina krietnu sievu

un sevišķi māti, kurai vēl tagad laucinieku ģimenes dzīvē ne-

reti ir izšķirošais vārds, un uz latviešu mātes lielo mīlestību

pret saviem bērniem, kuru dēļ tai nekādi upuri nav pārāk grūti.

Vīriešu kārtas individu līdzdalība dzīvību radīšanas pro-

cesā ir gan saistīta ar ļoti aktīvām emocijām, bet tādā mērā

erotikas apmiglota un arī īslaicīga, ka tā pirmcilvēkam izlikās

tikai par baudas līdzekli. Laikam tikai mājlopi viņu mācījuši

vīrietības emocijās saredzēt ari auglības cēloņus. Gluži otrādi

tas ir ar sieviešu kārtas individiem. Apaugļotas sieviešu kār-

tas individa miesas uzbriest, auglim attīstoties, no turienes
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nāk jaunas dzīvības. Tamdēļ domas par auglību un dzīvību jo

cieši saistās ar sievietību un māti. Mēs vēl redzēsim, ka skaņa

„mā" sanskrita valodā nozīmē „radīt" un ka tā ir sakne dau-

dzās vecās valodās mātes apzīmējumam.

Pie visām tautām lielākais vairums dievību kalpo dzīvības

sargāšanai un piepalīdz jaunu dzīvību radīšanai un kopšanai.

Tas attiecas nevien uz cilvēkiem, bet arī uz lopiem, labību un

zāli. Lai minam tikai latviešu Dievu (lietav. D i c va s, griek.

Zeus, latīn. Deus), Zemes māti (lietuv. Žemina),

Sauli, Jāni vai Jān ī t i, Laimu vai Māru, kuras uzde-

vumi atbilst ģermāņu F r i j a resp. F r i g g, Jumi, mājas lopu

patronus un daudzās dievības, kas var dzīvot dažādos putnos,

reptīlos, zivīs, kokos un puķēs. Arī ezeri, upes, avoti v. t. t.

dievību apdzīvoti, kas var dzīvām radībām būt labvēlīgas.

Ozols un osis, kā jau stipri un izturīgi koki, reprezentē pie lat-

viešiem vīrietību, krāšņiem un smaršojošiem ziediem ziedošā

ābele, ieva un liepa — sievietību.

Daudzās vecās ierašās, tautu svētkos, sevišķi dejās saska-

tāmi erotiski un auglības motīvi. Afrikas un Āzijas nekulti-

vēto tautu dejas ar savām iegurņa, vēdera un cisku kustībām

bieži atgādina dzimumaktu. Vecas sievietes apmāca jau mei-

tenes bērnu gados tādās kustībās. Man bija izdevība novērot

siamiešu nacionālās dejas. Pat vecticīgo ebrēju jaunlaulātas

sievas „kāzu dejā" Dienvidkrievijas Volinijā esmu saskatījis

šādas eksotiskas kustības. Man šķiet, ka kaukāziešu lezginkas,

poļu mazurkas un krievu kazačoka grāciozās kustības ļoti at-

gādina, piemēram, rubeņu un citu putnu „kāzu kustības" pava-

sarī: tāpat kavalieris kā arī tēviņš izdara dažādas spēcīgas

kustības un lēcienus, kamēr dāmai un mātītei piešķirtas vairāk

pasīvas kustības. Kultūra un kristīgais askētisms ir maskējis

vai arī nobīdījis pie malas tikai uzkrītošākos seksuālos motī-

vus. Latviešu nacionālām dejām ir mierīgs, dzīves priecīgs

un mīļš raksturs. Lielpilsētas mēģinājušas atjaunot eksotisko

erotiku un nēģeru mūziku, bet šķiet, ka eiropiešu tautas dejas

atkal ņems pārsvaru.

Neauglības un sieviešu slimību ārstēšanai sievietes vecos

laikos nēsājušas kaklā un ap rokām amul ētu s un kreklā,

krūšu apsegos un villainēs piespraustas rotu lietas, kas

attēlo čūskas, ķirzakas, krupjus, vardes, mazus putnus. Visi

šie dzīvnieki saistās tautu ticējumos ar auglību un dzīvību.
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Tādus votīvtēlus un amulētus redzam nevien māņticīgos vidus-

laikos un pie mežoņiem. Arī tagadnes dāmu rotu lietām nereti

šo dzīvo radījumu izskats, kaut gan tām nav nedz jēgas par

viņu pirmatnējo nozīmi. Viduslaikos sievietes Bavārijā un Ti-

rolē piekārušas krupju votīvus, izgatavotus no vaska un

dzelža, arī pie Sv. Marijas tēliem un gleznām. Kā jau sacīju,

katoliskam Marijas kultam ir auglības simbolistika un tas ir

saplūdis ar pagānisko kultu. Latviešu tautas dziesmās un mā-

ņos Laima nemaz nav atšķirama no Māras. Laima ir

jaunavu, grūtnieču, dzemdētāju un jaunpiedzimušo likteņu die-

viete. Prof. Šmits domā, ka Laima gādājot par sievieti, otrā

likteņu dieviete Dēkla vairāk par bērnu. Tomēr viņu uzde-

vumi nav stingri norobežojami. Laimai aktīva loma kāzās

un kristībās. Viņa gādā arī par jaunu meitu tikumību, godu un

apprecēšanos un par tīrību mājā. Viņas istaba pilna mazu šū-

pulīšu (Šmits). Tā kā dzemdības notika pirtī, tad arī tur

viņai darba daudz. Laima gul pie istabas sliekšņa, tā tad

redz visu, kas istabā un ģimenēs notiek. Viņu varētu apzīmēt

arī par ģimenes dzīves sargātāju.

Cilvēks jau sirmā senatnē novēroja, ka cilvēku un dzīv-

nieku mīzali un izkārnījumi veicina labības un zāles

augšanu. Nezinādams nekā par šo vielu organiskām sastāvda-

ļām un sālīm, vajadzīgiem augu augšanai, viņš šo apstākli

varēja izskaidrot tādējādi, ka no cilvēku un dzīvnieku atkri-

tumiem dala dzīvības spēku pāriet augos. Arī latviešiem bijusi

sava Mēslu māte, tāpat kā veciem romiešiem mēslu un

ķīniešiem — ateju vietu dievības (P. Šmi t s). Mēslu uzkrā-

šana lopu kūtīs un izvešana uz druvām no laika gala pie zem-

kopības tautām, arī pie latviešiem, iejēmusi izcilu vietu. No

bērnu dienām atminos, ar kādu nopietnību šo darbu apsvēra un

padarīja. „Sūdu vešanas dienas" bija itin kā svētki. Un arī tau-

tas dziesmas par šo darbu runā: „Koši dzieti, gavilē viņā lauku

galiņā: mani brāļi sūdus ved caunotām cepurēm." „Mūs' brālīši

sūdus veda caunotām cepurēm. Mēs māsiņas ārdītājas zīļotiem

vaiņagiem." „Nevienam tāds godiņis, kāds godiņis sūdiņam: cep

maizīti, brūvē alu, sūda goda gaidīdami." Pašā beidzamā laikā

bioloģiskā zinātne atradusi grūtnieču (cilvēku un dzīvnieku)

mīzalos arī hormonus vai hormoniem līdzīgas vielas, kas vei-

cina stādu augšanu un viņu ziedu izveidošanos. Pētījumi par

šīm vielām mums var atnest vēl dažu labu pārsteigumu.
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Raksturīgi, ka senos un arī viduslaikos ārstniecībā daudz lie-

tojuši visdažādāko dzīvnieku mīzalus un mēslus. Latviešu tau-

tas medicīna lika dzert mīzalus pie dažādām slimībām, ko pats

esmu redzējis. Vēl tagad medicīna tā saukto „mīzalvielu", ko

var izgatavot no mīzaliem, lieto zināmām slimībām, piemēram

ūdenskaites ārstēšanai.

Ka asinis cieši saistītas ar dzīvnieku dzīvību, to zināja

jau pirmcilvēks. Arī gorilla aizbāž asiņojošas brūces ar sau-

sām lapām, kas sarecina asinis, lai glābtu savu dzīvību. Asi-

nis uztrauc mājlopus. Kā izcilu dzīvības spēku nevien aizvēs-

tures, bet arī vēlāku laiku cilvēki lietojuši asinis ļaunu garu

apmierināšanai un padzīšanai, kas tautām draudējuši ar ne-

ražu, bada gadiem, mēri un citām nelaimēm. Tādā kārtā iz-

skaidrojami arī dzīvnieku un cilvēku upuri, kas

senatnē bijuši plaši izplatīti tāpat ziemeļos kā dienvidos. Bieži

pie tam novērojams, ka upurējamo dzīvnieku vai cilvēku asinis

platā strāvā plūdinājuši zemē, lai atsvaidzinātu vai atjaunotu

viņas dzīvības spēkus. Upurēto individu locekļus labprāt ap-

ēduši, lai uzņemtos viņu dzīvības spēkus, sevišķi vērtīgus

tamdēļ, ka šie individi ziedoti un priesteru svētīti kādai dievī-

bai, gādājošai par auglību un cilvēku labklājību. Arī jaunekļu

un jaunavu dzimumorgānu apgraizīšanas ceremoni-

ja s lielākā daļa autoru atrod cilvēku upuru atliekas. Pēc Hē-

r o d o t a ziņām ēģiptieši, kolchieši un foinīķieši bijuši pirmās

tautas, kas izlietojušas apgraizīšanu. No ēģiptiešiem to pārņē-

muši ebrēji. No Mozus grāmatas pavēlēm redzams, ka apgrai-
zīšanai vajadzējis apzīmēt padevības saiti starp Dievu

un žīdu tautu. Par šā rituāla neizpildīšanu draudējuši

stingri sodi. Mēs zinām (H 011 an d e r's), ka apgraizīšanu

mūsu laikos izpilda nevien ebrēji, ēģiptieši, bet arī turki, per-

sieši, kirgizi, hamīti, nēģeri, berberi, libieši, Somali apga-

balu ciltis, kaferi, madagaskarieši, kongonēģeri, tautas starp

Senegali un Niger u, malajiski-polinēziskās tautas, pa-

puas, austrāliešu ciltis, Meksikas indiāņi, Vidusameri-

kas un viņas salu ciltis, ari Dienvidamerikas indiāņu

ciltis. Richards Andree 1889. gadā saskaitījis (cit. pēc

Ho 11 an d e r'a), ka visā pasaulē vairāk nekā 200 miljoni cil-

vēku bijuši apgraizīti. Šeit nav ieskaitītas dažādas citas asi-

ņainas manipulācijas ar ģenitālijām, starp citu arī tās, ko iz-

dara pie sievietēm. Visnoteiktāk ebrēji saistījuši apgraizīšanu
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ar reliģiozu kultu. Kaut gan apgraizīšanai dienvidnieku siltās

zemēs nevar noliegt sanitārhigiēnisku nozīmi, jo vīriešu dzi-

mumorgāna priekšādiņa lielā mērā veicina seksuālo orgānu

netīrību, iekaisumus un nereti ari apgrūtina dzimumakta izda-

rīšanu, tomēr nedz talmūdā, nedz citos vecos rakstos un mā-

nos mēs šādu motivāciju neatrodam. Tomēr jādomā, ka žīdu

tautas gudro likumdevēju Mozu vadījušas šādas domas, jo tal-

mūdā mēs atrodam arī daudzus citus sanitārhigiēniskus sek-

suālus nosacījumus. Vispārējs ieskats par seksuālām operāci-

jām atrod tanīs veca reliģioza kulta un upurēšanas motīvus.

Šīs operācijas izdara vai nu jaunpiedzimušiem, bet daudz bie-

žāk arī pubertātes iestāšanās laikmetā, kad cilts jaunekļus

atzīst par pilnvērtīgiem vīriešiem un kareivjiem, vai arī jau-

navas par spējīgām doties laulībā un radīt bērnus. Ka šis kults

ir ļoti vecs, par to liecina jau tas fakts, ka apgraizīšanu ēģip-
tieši un ari senie ebrēji izdarījuši ar akmens nažiem. Dienvid-

amerikas indiānieši nemaz nenogriež visu priekšādu, bet izdara

tanī tikai vienu vai divus iegriezumus, lai tecētu asinis. Cil-

vēku asinis no laika gala bijušas mīļas dievībām. Sevišķa vēr-

tība vajadzēja būt asinīm, kas iztecēja no ģenitālijām, cieši

saistībām ar auglību. Tautas apgraizīšanas ceremonijas izlieto

ari visādiem māņiem. Pa daļai apgraizītājs asinis nosūc ar

muti, kā to vēl tagad dara žīdu rabīni; citur tās iedzer apgrai-

zītājs, kūmas un citi cilts piederīgie, atkal citur ar šīm asinīm

aptraipa dažādus svētus priekšmetus. Arī atgrieztā priekš-

ādiņa noderējusi dažām tautām vīrietības spēku stiprināšanai:

ar to aptinuši šķēpa asmeņa galu; to apēduši apgraizītā tēvs

vai tēva brālis; dzimtas vai cilts piederīgie to izžāvētu nēsā-

juši pie sevim. Apgraizīšanas ceremonijai pie dažām ciltīm

sekoja svētki ar seksuālām orģijām. Varbūt raksturīgi vīrietī-

bas prevalēšanai pie dienvidniekiem, ka ziemeļos apgraizīša-

nas nav novērotas.

Sekodams neapzinātai tieksmei mūžīgi dzīvot, kas ir īpat-

nēja visai dzīvai dabai, cilvēks nevarēja samierināties ar iznī-

cības domām, bet iedomājās, ka dzīvības spēki — ja ne

visi, tad pa daļai — turpinot dzīvot līķos un viņu

ilgus gadus nesatrūdējušos skeletos, vai arī

pārvērzdamies par gariem un daimoniem, kas

uzturas vietās, kur nāve iestājusies. Vēlāk uzskatīja par dzīvī-

bas spēkiem nevien dzīviem radījumiem īpatnējos, bet arī tādas
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nedzīvas parādības dabā, kas ar savām kustībām un izstaro-

jumiem atgādināja dzīvības procesus, piemēram vējus, pēr-

konu, zibeni, siltumu un aukstumu, ēnas un gaismu, smakas

v. t. t. Iznīcība un nāve mēdz radīt nevien cilvēkos, bet arī

augstāki attīstītos dzīvniekos nepatīkamas sajūtas un bailes.

Cilvēka sāpes mēdz arī līdzcilvēkos radīt nepatīkamas sensā-

cijas. Daudzi drošsirdīgi kara vīri, kas mierīgi pacieš pašu

sāpes, nevar noskatīties lazaretēs uz savām un savu biedru

asinīm. Tamdēļ ari līķi vienmēr rada cilvēkos, sevišķi nervo-

zos, nepatīkamas nojautas un bailes un pārvēršas cilvēku fan-

tāzijā par daimoniem ar atbaidošu izskatu un pa lielākai daļai

ļaunu raksturu. Ticēšana spokiem un gariem valda nevien pie

nekultivētām tautām, bet arī pie kultivētām. Ir diezgan daudz

izglītotu cilvēku ar labilu nervu sistēmu, kas nelabprāt no-

skatās uz līķiem un iedami naktī tumsā gar kapsētām neapzi-

nīgi paātrina savus soļus. Reicenšteins min afrikāņu

tautu, kas tic daimoniem, saistītiem pie cilvēku kauliem.

Lai izvairītos no „dzīviem līķiem", pirmcilvēks tos ļāvis

iznīcināt plēsīgiem zvēriem un putniem, centies tos arī citādi

iznīcināt, vai arī tos apēdis. Kanibālisms sirmā senatnē

laikam bijis plaši izplatīts. Ho 11 an d e r's aizrāda, ka Nean-

de r a gravā un Kroa ti j ā izraktie aizvēstures cilvēku ske-

leti piederējuši kanibāliem. Piemēram — vinu kapu apkārtnē

atrastie garie cilvēku kauli pāršķelti gareniski pušu, lai va-

rētu apēst garšīgās smadzenes, bet citi kauli atkal uzrādījuši

apogļošanas, t. i. cepšanas pazīmes. Antropologi līķu ēšanu

izskaidro divējādi. Vieni domā, ka to radījušas egoistīgas

tieksmes un bailes, lai līķu dvēseles, aizgājušas no miesas, ne-

atgrieztos atpakaļ pasaulē kā daimoni, nepaņemtu savas pār-

palikušās mantas, barības krājumus, ieročus, sievas. Tam-

dēļ līķus apēda, atdeva zvēriem saplēšanai, sadedzināja, ie-

slodzīja akmeņiem rūpīgi aizsprostotās alās, akmeņu grēdās,

zemes uzkalniņos v. t. t. Austrālieši un meksikānieši apgla-

bājuši akmens laikmetā savus līķus sēdošā stāvoklī, saitēm

saistītus. Tādējādi saistīti līķu kauli atrasti arī Rītprūsijā un

Latvijā (G ac r te, Balo d i s). Citi antropologi domā, ka pirm-

cilvēki, apēsdami savus līķus, gribējuši iegūt viņu dzīvības

spēkus un tādējādi uz mūžību saistīties ar saviem aizgāju-

šiem piederīgiem. Dažu austrāliešu mātes vēl tagad apēdot

savu bērnu līķus, bet viņu kaulus nokrāsojot sarkanus un nē-
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sājot sevim līdz. Uz Andamanu salām atraitnes nokrā-

sojušas mirušā vīra skeletētos galvas kausus sarkanus un nē-

sājušas uz krūtīm visu sēru laiku. Dienvidamerikā atrastas

ciltis, kas savus līķus ar aizšūtiem dabiskiem caurumiem,

kvēpinātus un balzamētus, nēsājušas līdz savos ceļojumos: tā

tad nevēlēšanās no tiem šķirties. Uz zināmu gādību un pie-

tāti pret līķiem aizrāda ari ļoti izplatītās parašas apglabāt ar

tiem kopā vienās kapenēs ēdamas lietas, ieročus, suņus, zir-

gus, vergus, sievu un bērnu māla figūras. Nesen vēl Indijā

augstmaņu sārtos sadedzināja viņu dzīvās sievas. Tā tad pirm-

cilvēku attiecības pret miroņiem svārstījušās starp baigām jū-

tām un bailēm no vienas puses un padevību, pietāti no otras

puses. Cilvēku jūtu nianses nepadodas stabiliem matēmatis-

kiem likumiem. Nereti bailes no kīļda stiprāka un varenāka

pārvēršas padevībā un pietātē. Tām cilvēku dvēselē viena

sakne.

Nav noraidāmas arī domas, ka pirmcilvēki, dzīvodami

trūkumā un bada apstākļos, apēduši savus līķus, lai apmieri-

nātu savu izsalkumu. Mēs zinām, ka tas šad un tad noticis

arī mūsu dienās.

Līķu apēšana un nodošana par laupījumu zvēriem un plē-

sīgiem putniem ir visprimitīvākais viņu iznīcināšanas veids un

tagad satiekams tikai pie viszemāk kultivētām tautām. Jo

kultivētāka un garīgi attīstītāka kāda tauta, jo vairāk tā gādā

par savu līķu apglabāšanu un godina savus aizgājušos ar ce-

remonijām, dziesmām un dvēseļu kultiem. Sevišķi spilgti at-

tēlojas arī latviešu ticējumos par veļiem un veļu valsti

domas, ka mirušie turpina savu dzīvi viņā pasaulē, kur tiem

vajadzīgas visas šinī dzīvē parastās lietas, kur tie apprecas,

rada bērnus, un par veļiem gādā un valda sava Veļu māte.

Vēlākos laikos dažu izcilu tautas locekļu mirušās dvēseles pa-

likušas pat par dievībām. Arī daži daimoni un spoki cēlušies

no mirušo dvēselēm. Līķu apbedīšana zemē bez zārka, vēlāk

primitīvā zārkā, t. i. resna koka izcirstā dobumā, viņu sade-

dzināšana un pelnu un kaulu atlieku novietošana akmeņu kra-

vās, vai arī īpašos mālu podos (urnās), viss tas satiekams arī

pie baltu tautām. Dažiem pelnu podiem vāki ar caurumiem

mirušo dvēseļu ieiešanai un iziešanai. Tā tad arī baltu tau-

tas ticējušas, ka sadedzināto līķu pelnos un kaulos vēl mājo-

jusi cilvēku dvēsele. Dr. Gae r te's grāmatā un baltu mūze-
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jos neesmu redzējis uz urnām nekādus seksuālus ornāmentus.

Uz dažām primitīvi ieskrāpētas cilvēku un raglopu figūras, vai

ari izveidotas ausis un acis.

Attīstoties kultūrai un mākslas technikai, vienkāršās ka-

penes — līķu alas, zemes kopas un akmeņu kravas — ar laiku

pārveidojušās par apkoptām un mākslīgām kapenēm, pat par

monumentālām virszemes un apakšzemes celtnēm (piemēram

Ēģiptes faraoniem), par mākslas pieminekļu plāksnēm, monu-

mentiem un statujām (veco grieķu, romiešu un tagadnes ba-

gātnieku kapenes).

Tā tad līķu apbedīšanas kults norobežo cilvēkus no dzīv-

niekiem. Veci vai slimi dzīvnieki, nojauzdami savu beidzamo

stundu tuvojamies, nereti uzmeklē klusas, apslēptas vietiņas

mežu biezokņos, purvos un alās. Bet par dzīvnieku līķu apgla-

bāšanas kultu un ceremonijām nekas literātūrā nav satiekams.

Arī latviešu senči, pienākot nāves stundai, nereti izvēlējušies

pirts klusumu un noslēpumainību. Mēs zinām, ka arī

dzemdētājas uz turieni devās dzemdēt bērniņus, kur likteņlē-

mēja Laima izlēma, vai viņām dzīvot vai nomirt. Vispār pirtij
nevien pie latviešiem, bet arī igauņiem, somiem, krieviem pie-

kritusi liela loma dzīvības un nāves jautājumos.

Dzīvības spēku būtību un neiznīcināmību pasaulē pirmcil-

vēkam apstiprināja ari daudzi citi novērojumi. Viņš redzēja,

ka zāle, puķes un koki uzdīga melnā zemē, smiltājos un pat

klinšu spraugās, ka zivis radās ūdeņos, kukaiņi un rāpuļi pur-

vājos, ka dzīvnieku mazuļi nāca no mātītes un cilvēku bērni

no mātes miesām. Visa pasaule mudžēt mudžēja no dzīviem

radījumiem. No kurienes tie nāca, kā tie izcēlās? Gan cilvēks

pazina dažu koku, puķu un zāļu sēklas un augļus, kas zemē

uzdīga un deva jaunus augus. Tā viņš iemācījās kultivēt labī-

bas zāles un augļu kokus. Tomēr vislielāko daudzumu augu

sēkliņu un dzīvnieku sīko oliņu zemē, purvos un ūdeņos, kurās

snauda jaunās dzīvības, viņš nepazina. Jau B ö kcl i s (cit. pēc

Š m i t a) aizrādījis, ka tautu dzejas psīcholoģija neatzīst „ne-

kas" un „nekad". Viņš to sacījis par cilvēku nemirstības do-

mām. Es gribētu šo psīcholoģisko likumu attiecināt uz katra

cilvēka dvēseli un visiem laikiem. Cilvēku gars nevar paciest

tukšumu, uz visiem jautājumiem viņš meklē atbildes. Kur ne-

pietiek ar maņas orgānu un prāta liecībām, tur viņam izpalīdz

analoģijas novērojumi, teorija, hipotēze, fantāzija, ticība. Tādā
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kārtā cilvēks secināja, ka zāles un puķes izceļas no zemes

pašas, kukaiņi un tārpi no zemes un purvāju dūņām, blusas

no putekļiem un zāģu skaidām, utis no cilvēku ādas netīru-

miem v. t. t. Vēl tagad mežoņi un neizglītotās ļaužu masas

tic tādām iespējamībām. Pat pāri 19. gadsimteņa pusei valdīja

šī domu gaita par infūzoriju un amēbu izcelšanos, kamēr ģe-

niālais Pa stē r s pierādīja, ka „omne vivum ex ovo". Tā tad

cilvēce savā daudzu desmittūkstošu gadu ilgā dzīvē nezināja

robežu starp dzīvo un nedzīvo vielu. Viņa gan nojauta un re-

dzēja dzīvības plūsmu, bet nezināja, kur tā iesākas. Tamdēļ

pirmcilvēka fantāzijā lopi, putni, zivis, rāpuļi, kukaiņi, koki un

puķes varēja pārvērsties par cilvēkiem un iegūt viņu valodu,

jūtas, gribu un prātu; galu galos tas bija iespējams arī akme-

ņiem, klintīm, upēm, avotiem v. t. t. Visu to apliecina arī lat-

viešu mītoloģija un teikas.

Pirmcilvēka uzmanībai neaizgāja secen arī līdzcilvēku un

dažu dzīvnieku garīgie ietekmējumi uz viņu un uz

citiem dzīviem radījumiem. Es domāju „ļauno skatu",

„1 aun o a c i", kas var apburt dzīvniekus un cilvēkus. Šiem

novērojumiem, pa labai daļai māņiem, ir liela loma arī latviešu

ticējumos. Tos satiekam visā pasaulē, tā tad arī pie citām tau-

tām Baltijas jūras piekrastē. Šeit ir emānācija vārda pilnā no-

zīmē, ko nevar noliegt arī zinātne, un kas izstaro no sevišķi

apdāvinātiem cilvēkiem uz atsevišķiem individiem, sabiedrību,

tautu un cilvēci. Minēsim tikai hipnozi, ko lietojuši visos laikos

un vēl tagad lieto priesteri, ārsti, burvji, raganas, pūšļotāji. Acs

ir dvēseles spogulis. Jo intensīvāks un īpatnējāks viņas spo-

žums, jo lielāks ietekmējums uz citu individu dvēseli. Kaut gan

šis „dvēseles izstarojums" nav noliedzams, tomēr tas mums nav

saprotams. Tas nereti atstaro cilvēku īpatnējo apdāvinājumu

un viņu raksturu. Mēs runājam par tā sauktām imponderābi-

lijām, neaptveramām gara īpašībām, kas gadu tūkstošos no

dzimuma uz dzimumu pārgājušas, attīstījušās un kultivējušās,

iedzimtas un darbā iegūtas, kas lielā mērā ietekmē sabiedrisko

dzīvi. Čūsku un dažu plēsīgo zvēru fascinējošie skati varot

itin kā paralizēt savus upurus. Šī emānācija ieguvusi pirmcil-
vēku un mežoņu ticējumos arī reālākus veidus. Kara un dažādu

briesmu un nelaimju dievību attēlu skati izstaro rupjību, spēku,

nežēlību, bet mīlestības un laimes dievietes attēlojas par

skaistām, mīļām, sirsnīgām, vienmēr sevišķi ievērojot arī sie-
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višķīgās erotikas ārējās pazīmes. Ļoti raksturīgu seksuālu

emānāciju apraksta Nali mo v s pie saviem tautas piederī-

giem — z irāņiem (cit. pēc Reicenšteina). Pēc ziraņu sie-

vietes dzimumakta attīstoties „pež", kas ļoti kaitīgi ietekmē

vīriešus, sievietes, bērnus, mājlopus un pat nedzīvus priekšme-
tus un esot lipīgs. Katrs vīrietis, iekams tas pēc dzimumakta

nav sevišķi mazgājies, ir aplipis ar šo ļauno īpašību. Šie māņi,

kam līdzīgi atrodami arī arābiešu teikās, attiekdamies uz vi-

sām sievietēm, kas piekopj dzimumdzīvi, arī tanī ziņā intere-

santi, ka citas tautas, piemēram semīti, atzīst tikai menstru-

ējošas sievietes par netīrām. Gribētu ieminēties, ka arī veco

latviešu parašas liek jaunsalaulātam pārim pēc pirmās kopgu-

las kāzu naktī mazgāties. Mūsu filologi varētu painteresēties,

vai vārdam „pež" nav kāds sakars ar „peža", ar ko latvieši

Liepājas apkārtnē (tā tad piejūras apgabalā, kur sirmā senatnē

varbūt dzīvojušas arī somu ciltis) apzīmē starp citiem nosau-

kumiem sievietes vulvu. Visiem māņiem, visām parašām va-

jaga būt bioloģisks pamatojums, kaut gan tas loti bieži nav

droši atklājams un pierādāms. Attiecībā uz ziraņu „pež" ļauno

iespaidu uz visu apkārtni varētu domāt par pazīstamo „omne

animal post coitum triste", kas sevišķi parādās pie vīriešu dzi-

muma individiem: nogurums, zināma apātija un gara de-

presija.

Pie sievietēm, kas uzsākušas dzimuma dzīvi, seksuālās

emocijas ar gadiem mēdz aktīvēties, dažreiz sasniegdamas ne-

normālus apmērus. Ka pēc dzimumakta ar neskartu sievieti

liek rokas nomazgāt, tas jau viegli bioloģiski pamatojams. Va-

rētu domāt arī par grūtnieču garīgām sevišķībām, par viņu vē-

dera ārējo izskatu, pārmaiņām ādā, pavairotiem sviedriem,

pupu un ģenitāliju kanāla izdalījumiem, kas pie nekultivētām

tautām var izplatīt zināmu smaku.

Loti pamācoši arī Codri ng ton'a novērojumi (cit. pēc

Reicenšteina) piebarundi cilts Āfrikā, kas māca, ka

dzīvības spēka sastāvdaļa, kuru tie sauc par „v m i t i m a", no-

mirstot līdz ar miesu, bet pēc nāves paliekot pāri „i m i z i m v",

t. i. miroņu gari, kā nosauc arī priekšmetus, kas mirušiem pie-

derējuši. Tie var būt arī mazi akmentiņi, atrodami uz aramā

lauka. Šeit mēs jau redzam miesas dzīvo spēku līdz ar nāvi

atdalāmies no dvēseles, kas dzīvo tālāk, pāriedama uz citiem

priekšmetiem. Šie māņi atgādina citu tautu ticību, ka cilvēku
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dvēsele pēc nāves pāriet dažādos dzīvniekos, dažreiz seksuāli

sevišķi aktīvos. Šī emānācija var pāriet arī uz objektiem, kam

nebija nekāda sakara ar nelaiķi. Gutamalas mežoņi ielie-

kot mirējam akmeni mutē (cit. pēc Reicenšteina), kas uz-

ņem bēgošo dvēseli un tamdēļ tiek uzglabāts. Daži indiāņi to

nosauc par „miroņu sirdi". Sirds un elpa pirmcilvēka — daž-

reiz arī tagadnes neārstu — izpratnei ir viens un tas pats

nedalāms dzīvības faktors, kamdēļ šī emānācija uzņemas visu

dzīvības spēku vai dvēseles lomu.

Arī sapņi lika domāt, ka dvēsele var uz laiku atstāt cil-

vēka miesu. Pie sapņiem dabū iespaidu, itin kā cilvēka „es"

sadalītos subjektā un objektā, novērotājā un novērojamā. Kā

mēs vēl redzēsim, dvēsele tautu ticējumos atstāj miesu miegā

pa muti čūskas, krupja v. t. t. veidā. Tās pašas domas ierosi-

nāja karstumguļas slimnieku, garīgi slimo, reliģiozi murgojošo

un nesamaņā esošo cilvēku fantāziju tēli, kur dvēsele

itin kā sadalās divās daļās vai atstājusi miesu.

Arī ēnas, sekojošas cilvēkam un izdarīdamas viņu kustī-

bas, varēja veicināt domas, ka cilvēka „es" var sadalīties divās

daļās.

Šiem uzskatiem pievienojās novērojumi par jau-

nas cilvēku dzīvības rašanos no mātes miesām, ko

varēja atzīt vai nu par jaunas dvēseles celšanos no mātes dvē-

seles, vai arī par svešas dvēseles ievietošanos mātes miesās.

Šim brīnumam ļoti tuvas attiecības ar uzskatiem par dzem-

des māti. Latviešu tautas dziesmas, teikas, apvārdojumi un

parašas, kas par to runā, liek nojaust lielu vecumu un laikam

cēlušās preanimistiskā un animistiskā laikmetā (Šmits). Tas

vēl papildinās ar tagadējo mežoņu ticējumiem. Gandrīz visā

pasaulē meklējuši dzīvības spēku avotu vai dvē-

seles sēdekli arī dzemdes mātē. Viņai gan pie

tam nedeva tagadējās zinātnes veidu un uzdevumus, bet uzska-

tīja to par mistisku dzīvnieku. Vēlākā vēsturiskā,

piemēram grieķu laikā, to novietojuši arī aknās, sirdī un dzīs-

lās. Par sirdi un dzīslām blakus dzemdei runā arī veco latviešu

uzskati. Arī Aristotelis domājis, ka dvēsele dzīvo sirdī.

Pēdējais uzskats dibinās laikam uz fakta, ka ar sirds kustību

izbeigšanos aiziet arī dzīvība. Tikai beidzamos gadsimteņos

dvēseli meklējuši smadzenēs, piemēram filozofs Dekarts.

Ka pirmcilveks dvēseli, dzīvības regulētāju, vispirms mek-
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lējis vēderā un krūtīs, tas tamdēļ, ka viņš tur visskaidrāk no-

vēroja orgānu automātiskās kustības (sirds un abdominālās

aortas pukstienus, zarnu kustības un gurkšķēšanas), visinten-

sīvākās sāpes un veselības traucējumus, un tā kā visam tam

dažreiz sekoja arī nāve, t. i. dvēseles aiziešana no miesas, tad

dzīvniekam līdzīgā „māte" ieguva savu sēdekli nevien sieviešu,

bet arī vīriešu vēderā, jo dvēselei vajadzēja būt katrā cilvēkā.

Par sievietes ārējām ģenitālijām, ciktāl tās pieejamas

acij, mēs pirmcilvēku mākslas darbos un ornāmentikā atrodam

daudzas atzīmes. Bet par iekšējām ģenitālijām tādu nemaz

nav. Pirmos novērojumus šinī jautājumā cilvēks varēja iegūt

pie grūtniecības stāvoklī nomedītiem zvēriem, barībai vai upu-

riem nokautiem lopiem, atrazdams mazuļus mātītes vēderā.

Arī vēstures pirmlaikmeta priesteru un ārstu ziņas par dzem-

des māti liek saprast, ka tās cēlušās no dzīvnieku un nevis

cilvēku sekcijām. Zināms, novērojumi pie nonāvētiem ienaid-

nieku cilts piederīgiem, kurus dažas ciltis apēda, kā arī cilvēku

upuri varēja sniegt ziņas arī par iekšējām sieviešu ģenitālijām.

Bet tā ka apēda pa lielākai daļai vīriešus, jo sievietes paturēja

verdzībai, un upurēja visbiežāk gūstekņus, jaunavas un jaunek-

ļus, tad norādījumus uz orgānu, kurā attīstās auglis, neieguva.

Tautu — piemēram ēģiptiešu — priesteri un ārsti, kas mūmi-

ficēja un balzamēja līķus, vai arī kas nomirušām un mirējām

dzemdētājām izdarīja tā saukto „ķeizara griezienu", ko prakti-

zējušas arī dažas tagadnes mežoņu tautas, gan varēja iegūt

novērojumus par dzemdi, bet tomēr tradicijās tas neatspoguļo-

jas. Šī mazā interese par dzemdi samērā ar ārējām ģenitāli-

jām izskaidrojama ar jaunās dzīvības izcelšanās noslēpumai-

nību, jo nebija tiešu emociju, kas šo momentu raksturotu, kam-

dēļ to vietā stājās analoģijas ticējumi no ārpasaules, par ko

mēs vēl runāsim.

Susruta's aijurvēda sniedz mums ļoti maz ziņu par to,

kā veco indiešu ārsti domājuši par sievietes iekšējo ģenitāliju

iekārtu un grūtniecības cēloņiem. Arī Hipokra t a un Ari s-

to te ļ a ieskati par dzemdi un abdomināliem orgāniem pama-

tojušies uz sirmām tautas tradicijām un lopu sekcijām; līķu sek-

cijas viņi nav izdarījuši. Aretāu's raksta: „Vidū starp abām

gūžām sievietēm atrodas dzemde, sievietes iekšu daļa, kas

pilnīgi līdzinās dzīvniekam, jo tas staigā šurp un turp. Dzem-

des māte priecājas par patīkamām smaršām, un viņa tām tuvi-
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nas, bet no nepatīkamam viņa atkāpjas. Viņa tamdēļ līdzi-

nās dzīvniekam un ir arī tāds."

Platons uzskatīja dzemdi par dzīvnieku, kārīgu apaug-

ļoties. Ja šo kāri neapmierina, tad tas paliek nemierīgs un sāk

miesās apkārtstaigāt, radīdams sāpes un slimības. Arī Sal o-

m o n a gudrības vārdos nojaušama doma par dzemdes kāri ap-

augļoties (cit. pēc Reicenšteina). Hipokrats daudz da-

rījis, lai ārstniecību atsvabinātu no māņiem, ienesdams arī

vienu otru anatomisku skaidrību. Bet par dzemdi arī viņš

domā, ka tā varot organismā pārvietoties un nevien vēdera

dobumā un tādos apmēros, kā to pielaiž tagadējā anatomija,

bet tā varot aizsniegt arī kuņģi, aknas, „mesties uz ribām" un

aizvirzīties pat galvā. Slimības, kas ceļoties no dzemdes pār-

vietošanās, viņš apskata ļoti pamatīgi un ieteic to ārstēšanai

kvēpinājumus un iekšējas zāles.

Mums jāatzīstas, ka maza drusciņa taisnības aiz visa tā

slēpjas. Zināms, dzemde neceļo līdz kuņģim, sirdij un galvai,

bet viņas noliekumi un noslīdējumi, apvienodamies ar dažā-

diem iekaisumiem dzemdes apkārtnē, var radīt gremojamo or-

gānu, asins cirkulācijas un sevišķi nervu sistēmas traucējumus,

kas ierosina vēju pārvietošanās kustības zarnās, sirds klauvas,

pastiprinātu aortas pulsāciju un sāpes pakrūtē, galvas sāpes,

reiboņus v. t. t. Bet sevišķi dzemdes palielināšanās grūtniecībā

un ar to savienotās sāpes, kontrakcijas un augļa kustības, da-

žādās menstruāciju sāpes un ciešanas klimaktērija laikmetā kā

nenormālas olnīcu iekšējās sekrēcijas sekas, kas traucē nevien

miesas, bet arī dvēseles darbību, viss tas varēja radīt ticēju-

mus par „mätes" staigāšanu, kāpšanu, klauvēšanu, iekšu plē-
šanu un košanu un piesavināt tai dzīvniecisku dabu. Nenor-

māla sieviešu ģenitāliju iekšējā sekrēcija rada arī gremošanas

traucējumus ar sāpēm, žņaudzējiem un klauvām pakrūtē un

gurkšķēšanu zarnās. Katru koliku vēdera dobumā varēja pie-

rakstīt „mätes" ļaunumam un nemieram.

Israels un Kacenelsons apgalvo (cit. pēc Rei-

cenšteina), ka talmūdisti esot izdarījuši arī cilvēku līķu

sekcijas. Sevišķi pēdējais pieraksta tiem tādas detaljētas sie-

viešu iekšējo ģenitāliju zināšanas, ka drusku jābrīnās. Taga-

dējiem ebrējiem savas tautas piederīgo sekcijas ar vecām tra-

dicijām noliegtas, jo cilvēkam esot nekropļotam jāstājas Dieva

priekšā. Varbūt talmūdisti izdarījuši svešu tautu gūstekņu un
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vergu sekcijas? Pēc Ebersa papirusa arī vecie ēģiptieši ti-

cējuši dzemdes staigāšanai. Pirmās nosacītās ziņas par iekšē-

jām sievietes ģenitālijām nāk no 2. gadsimteņa pēc Kristus,

kad Soranos pats izdarījis sievietes līka sekciju. Viņš sa-

rakstījis pirmo un labāko grāmatu par sieviešu slimībām un

dzemdībām. Bet vēl 18. gadsimtenī toreizējais slavenais vācu

ārsts Ek ar t s salīdzinājis dzemdi ar lāci, kas savās dusmās

visu saplēšot un sakožot. Pie daudzām vecām Āzijas, Afrikas

un Eiropas tautām un tagadējiem mežoņiem mēs atrodam v z-

krītoši vienādus uzskatus par dzemdi un viņas

nozīmi dzīvības procesos, kuru fragmenti uzglabājušies līdz

pat šai dienai. Galvenā un interesantākā doma ir tā, ka

dzemde esot dzīvnieks, kas satiekams nevien sie-

viešu, bet arī vīriešu miesās. Saprotams, ka viņa visbiežāk

un visdetaljētāk attiecināta uz sievieti. Daudz retāk un vispā-

rējā nozīmē „māte" minēta pie vīriešiem. Pēc Bāchtold-

St a vb 1 i jau Grimms rakstījis, ka ģermāņu māņos arī vī-

rietim esot „māte". Visbiežāk šeit min Dienvidvāciju,

Bavāriju un Tiroli: viņa esot dzīvnieks, kas var kus-

tēties, kost un sist. Votīvos pret slimībām „mātei" dots krupja
izskats. Visvairāk māti apmierina barošana ar medu, piparu

mētrām, kaķu taukiem un brieža kaulu smadzenēm, ko novieto

uz slimās sievietes nabas, vai arī iebāž viņas ārējās ģenitālijās.

Braunšveigā ticēja, ka jaunpiedzimušo bērnu nevar pir-

mās 24 stundas atstāt pie nedēļnieces, jo „māte" to gribot at-

pakalsaņemt, kā liela pele plēsdama viņas vēderu. Arī Sil e-

zi j ā un Prūsijā ticējuši „mätes" dzīvnieciskam raksturam.

Viņai veltītie apvārdojumi, kas raksturo viņas dzīvi un dar-

bību, ļoti atgādina latviešu apvārdojumus. Somijā atrodam

ticējumus, ka „māte" līdzinoties kustīgam dzīvniekam vai tār-

pam un esot par cēloni visādām sāpēm vēderā, nemieram, rei-

boņiem, nemiegam un pat garīgām slimībām (Dr. Pel ko ne n).

Forsloms (cit. pēc Pelkonena) aizrāda, ka arī

zviedru māņi uzskatot „māti" par vardei līdzīgu dzīvnieku

ar asiem nagiem un adatām, kas ar savām kustībām radot sāpes

un gara slimības. Raksturīgi, ka pie vāciem arī ūdens gari

mēdz parādīties vardes veidā. Varde un krupis ir vispār bur-

vību dzīvnieki, kamdēļ tos nedrīkst apspļaudīt (pie latviešiem),

mocīt, ievainot. Tiem ir sakars ar apakšzemes pasauli. Tirolē

noderējuši arī apaļi ķermeņi, apbalvoti no visām pusēm ar
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adatām (atgādina kamola savilkušos ezi; vāciski — „Stachel-

kugeln"), „mätes" votīviem.

Ka šis ieskats par dzemdes māti ļoti plaši izplatīts visā pa-

saulē, to liecina arī R i c d c l'a (cit. pēc Reicenšteina) zi-

ņojums par malajiskā archipelaga iedzīvotājiem. Viņa

esot dzīvnieks, pastāvīgi barojams ar vīrieša sēklu, lai sieviete

nesaslimtu un tālāk attīstītos. Vai arī Amerikā valdījuši šādi

ticējumi, nevaru literātūras trūkuma dēļ sacīt.

Pie latviešiem, leišiem, poļiem un krieviem ticējumi, ka

māte līdzinās krupim vai vardei, ir plaši izplatīti. Kā zināms,

krievi arī zinātniskā literātūrā apzīmē astmu par „grudnaja

žaba" (burtiski — „krūšu krupis").

Apstāsimies drusku ilgāk pie latviešu ticējumiem

par māti. Viņa atrodoties kreisā vēdera pusē, alā zem

nabas, kur tai esot zelta gultiņa vai mātes gulta, ziedu

šūpulis un spilvens, vai viņa atkal sēdot kā saule savā sidraba

vai zelta krēslā, mātes krēslā. Tai esot mierīgi jāsēž vai jā-

guļ kā saringuļotai kaķītei, kā pelītei, kā melnas vilnas kodelī-

tei, kā mīkstam pūpēdim, mīkstām liepu lapiņām, dūņu kušķī-

tim, apiņu kublim un satinušamies zīda kamolītim. Viņa esot

cīpslainas gaļas gabals un cilvēka dūra lielumā, līdzinoties

vardei, tai esot četras kājas vai rokas paresnas auklas res-

numā (Treulands — Brīvzemnieks). Ja viņa iesākot

sēdus vai stāvus celties, grozīties, trīcēt, pukstēt, augstos kal-

nos kāpt, apkārtstaigāt, apkārtkulties, apkārtvazāties, ciemā

iet, pa visu miesu un visām dzīslām izklīst, rukstēt kā cūka,

klukstēt kā vista, apkārttīties kā ērkulis vai vārpsta, plēst un

kost, tad rodoties visādas slimības vēderā, pakrūtē, sirdī un

galvā, bet sevišķi sieviešu slimības. Vēlējās, lai viņa gul mie-

rīgi un, ja tā aizgājusi no savas vietas, lai tad nāk atpakaļ.

Viņu var aizvadīt atpakaļ ar medū samērcētu baltu diegu, ba-

rojot to ar pienu un medu, ar lūgšanām un draudiem, ka viņu

tīstīs un saistīs trejdeviņiem striķiem, trejdeviņiem dzelža pi-

nekļiem, satīs kamolā, piesies pie auklas un sabrauks dzelža

ecēšām, ka to plēsīs melni kaķi, ries melni suņi un sveši ļaudis

to pērs rīkstēm. Viņas mazie bērniņi brēc un raud pēc vi-

ņas (tā tad māte ir patstāvīgs dzīvnieks!). Ja viņa nāks atpa-

kaļ, tai atvērs vara vārtus, zelta zēģeles lieksies, vārtus pēc

tam aizslēgs ar misiņa un zelta atslēgām. „Māte" esot arī

apaļa kā ābols (salīdzini tiroliešu dzeloņaino kamolu!), viņa
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esot balta un salda kā medus un saturot asinis. Visi šeit mi-

nētie raksturojumi uzrakstīti gandrīz burtiski pēc latviešu ap-

vārdojumiem. Viņu salīdzina arī ar melnu čūsku vai odzi. Rak-

sturīgs kāds apvārdojums pret sieviešu neauglību: „Saujies,

dzemde, kā melna odze pa kāju galiem! Pleties, dzemde, kā

zaķu mātei plešas dzemde! Šaujies, dzemde, kā melna odze

pa kāju galiem! Pleties, dzemde, kā zaķu mātei plešas dzemde!

Šaujies, dzemde, iezīd tās ķudas, lai auglis dzīvs ronas iekš

tevis!" Ir arī citi aizrādījumi, ka māte kāra uz vīrieša sēklu.

Apvārdojumos to dēvē nevien par „mäti", bet arī par ziedu

(sieviešu mēneša ziedi!) māti, augļu māti, bērnu māti, dzīvī-

bas māti, dusmu māti, briesmu māti, moku māti, krampju

māti, caurdura māti, asins māti, pakrūtes māti. Kādā „nerātnā"

tautas dziesmā meita žēlojas, ka jauni „puiši esot viņas vēderā

ielaiduši dzīvu krupi". Nevar būt šaubu, ka daudziem šiem

„mätes" raksturojumiem ir ļoti veca pagātne. Gan mēs pašos

apvārdojumos neatrodam salīdzinājumu ar krupi vai vardi, bet

toties jo biežāk autori to dzirdējuši no vecām pūšļotājām un

slimām sievām (Brīvzemnieks, es un citi).

Interesants ir salīdzinājums ar čūsku, kas kārīga pēc sēk-

las. To mēs jau satikām pie veco grieķu zinātniekiem, Sal o-

mona dziesmās, malajiešu archipelagā un arī aprakstītā leišu

un mūsu kāzu karotē. Mēs vēl plašāki apskatīsim, ka čūskai,

„melnai čūskai", ko piemin arī latviešu tautas dziesmas, pie

daudzām senatnes tautām un tagadējiem mežoņiem ir izcila

loma dzīvības un dvēseles jautājumos. Bet visdīvainākais ir lat-

viešu, leišu, poļu, krievu, bavāriešu un tiroliešu ticējumos, ka

„māte" esot arī vīriešiem, kas kustēdamās viņu

miesās, iekšējos orgānus kniebdama un žņaugdama, radot sli-

mības. Tādējādi izveidojusies arī latviešu pakrūtes kaite, pie

kuras pēc „pārcelšanās" un „pärstiepsanäs" pakrūtē rodoties

spiedošas un žņaudzošas sāpes. Tās patiesībā mēdz būt gremo-

šanas traucējumu sekas kuņģī un zarnās, iebaudot pēc grūta

darba un pārpūlēšanās rupju vai rūgstošu barību. Sevišķi tā

sauktās kuņģa čūlas neretā slimība, kas ar periodiskām lēkmēm

var cilvēkus mocīt gadiem ilgi, rada pēc ēšanas žņaudzējus,

spiedienus un krampjus pakrūtē. Prof. A v i ž o n i s no Kauņas

man rakstīja, ka pie viņa, kamēr viņš kā jauns ārsts vēl praktizē-

jis uz laukiem, griezies leitis ar sūdzībām par sāpēm pakrūtē,

apgalvodams, ka viņam „māte" uzkāpusi pakrūtē. Kad kollēga
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paskaidrojis slimniekam, ka tas esot tīrie māņi, jo vīrietim taču

nevarot būt māte, viņš apvainots aizgājis meklēt labāku ārstu.

G. Petkevičs raksta: „Burtisks vārda „macica" tulkojums

apzīmē dzemdi (uterus). Tauta nosauc par „macica" — tāpat

vīriešu, kā arī sieviešu zarnu katarra simptomus. Tāpat vīrieši,

kā sievetes žēlojas, ka pie viņiem „māte" kāpjot uz augšu un

radot sāpes". Bavārijā arī slimie vīrieši nēsājuši uz krūtīm

krupja votīvus (A ndr c c pēc Reicenšteina). Literātūrā

atrod aizrādījumus, ka mātes votīvus izgatavojuši arī no ēda-

miem materiāliem un tos ēduši. Biege Ici s c n's ziņo savā

poļu tautas medicīnā, kurā viņš plaši raksturojis „māti", ka tā

esot arī vīriešiem. Viņa darbojoties vēderā un krūtīs, bet arī

galvā un asins dzīslās. Polu māņi ļoti līdzinās latviešu mā-

ņiem. Latviešu tauta runā arī par „lēcēju" pakrūtē; blakus tam

min arī „žņaudzēju", „spiedēju".

Šeit mūs interesē „lēcējs" kā aktīvs faktors. Pie vājiem

un asteniskiem cilvēkiem, kas slimo ar vēdera orgānu noslīdē-

jumiem (tā saukto — enteroptosis), savienotu ar veģetātīvās

nervu sistēmas traucējumiem, sevišķi pie sievietēm, kas pār-

cietušas daudzas dzemdības un no tam ieguvušas vēdersienu

pārstiepumu, mēdz taustīt lielās miesas artērijas (aortas) pul-

sācijas un sāpīgumu. Blakus taustāmam grūtās dzemdes pa-

lielinājumam, viņas sāpīgām kontrakcijām un augļa kustībām

pēc piektā grūtniecības mēneša mātes miesās, zarnu kustībām

un gurkšķēšanām pie dažādiem gremošanas orgānu traucēju-

miem, jādomā, ka arī šīs zarnu kontrakcijas un lielās dzīslās

sajūtamās „lēkšanas" būs daudz piepalīdzējušas māņu attīs-

tībai par „mätes" dzīvnieka staigāšanām, kāpšanām, klauvēša-

nām, košanām un gurkšķēšanām vēderā. — Cik man līdz šim

izdevies noskaidrot, šķiet, ka igauņu māņi neatzīst „māti" pie'

vīriešiem (vēstule no prof. L o o r i t s'a).

Loti izplatīti māņi, ka „māte" cilvēku, pa lielākai daļai sie-

viešu, miegā varot pa muti atstāt viņu miesu, pastai-

gāties un atkal atgriezties atpakaļ. Pie tam viņai ir krupja, var-

des, čūskas, peles veids. Latviešu māņi liek viņai izlīst ārā un

ūdenī peldēties. Dažos Vācijas apgabalos domā, ka viņa tikai

tamdēļ izlienot, lai izpeldētos. Ja viņa miegā atlien atpakaļ,

seko izveseļošanās; pretējā gadījumā sieviete paliek neaug-

līga, vai arī viņas slimība turpinās, vai seko nāve. Latviešu

māņos es atradu apgalvojumu, ka bez mātes nevar
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dzīvot. Interesanta ir varbūt „mätes" tieksme pēc izpel-
dēšanās ūdenī, jo tā liek nojaust „mätes dzīvnieka" tuvās at-

tiecības ar ūdeni un purvu.

No literātūras izriet, ka vismaz pie baltu (latviešu, leišu,

senprūšu), somu-ugru (igauņiem, somiem), slavu (poļu, krievu)
un ģermāņu-skandinaviešu (bavāriešiem, tiroliešiem, zvied-

riem) tautām krupim un vardei kā „mätes dzīvniekam" ir

priekšrocība. Jātic, ka starp krupi un vardi nav darījuši ne-

kādu lielu izšķirību. Negribot ceļas jautājums, kamdēļ „māte"

pielīdzināta krupim vai vardei? Daži autori izsakās, ka tur

vainīga nodīrātas un izplēstas vardes līdzība ar medību zvēru

un nokautu mājlopu divragaino dzemdi. Uz to varbūt aizrā-

dītu arī latviešu „mätes" apraksts, pēc kura tā esot cīpslains

gaļas gabals (Brīvzemnieks). Pilnīgi noliegt šo iespēja-

mību nevar, bet tad šis izskaidrojums gan cēlies jaunākos lai-

kos. No šiem lopiem tad šis salīdzinājums būtu pārgājis uz

cilvēku. Bet tā kā krupim burvībās vispārim liela loma, tad

gan vispirmā vietā jāmeklē citi motīvi. Varētu iedomāties, ka

vardes un krupji, ļoti izplatīti dzīvnieki, mīļo mitras un pur-

vainas vietas, dzīvo apakšzemes alās un ūdenī, tā tad atra-

dušies ļoti tuvu pirmcilvēkam un viņa mājvietām un ikdienas

saistījuši viņa uzmanību. Viņu īpatnējā, mīklainā būtība,

varžu noslēpumainā un dīvainā attīstība ūdenī no varžu kur-

kuļiem, viņu uzturēšanās tāpat apakšzemē (alās, bedrēs, dū-

ņās, ūdenī), kā virszemē, padarīja šos dzīvniekus par radīju-

miem, kas visredzamāk apvieno šo pasauli ar viņpasauli, un

tuvināja tos mistiskiem dzīvības spēkiem, ko preanimistiskā

un animistiskā laikmeta cilvēks redzēja rīkojamies visur dabā,

sevišķi ūdenī un purvājos. Tā tie tika viņa fantāzijā par starp-

niekiem starp redzamo un neredzamo pasauli un par „dvēse-

les dzīvniekiem" par excellence. Pārvēršanās noteiktos gadī-

jumos par „māti" cilvēkā, kas ir katras jaunas dzīvības pirm-

sākums, bija tikai tālāks solis viņa domu gaitā.

Gandrīz to pašu varētu sacīt par čūsku kā „mätes"

un dzīvības simbolu. Varbūt bez tam arī viņas sīkstā

dzīvība, bieži viņas indīgums un bīstamība, noslēpumainie un

negaidītie uzbrukumi cilvēkam palīdzējuši tai tikt pie šī goda.

Nevarētu taču sacīt, ka viņa apbalvota ar tādu gudrību, ka

tamdēļ varēja tikt par ārstnieciskās zinātnes simbolu. Foinī-

ķiešu, ebrēju, ēģiptiešu, abesiniešu un grieķu mitoloģijā, bur-
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vībās un ārstniecībā čūskai liela loma. Grieķu svētnīcās, kur

ārstēja slimniekus un pareģoja nākotni, priesteri turēja un

baroja čūskas. Bez šaubām — tas bija padošanās tautas tra-

dicijām un viņu izlietošana priesteru izdarītai hipnozei un

slimnieku dvēseles ietekmēšanai. Ar to priesteri ieguva varu

par tautu. Valodnieki izsacījusies, ka grieķu ārstniecības dievs

Eskulaps esot atvasināms no „askalabos", t. i. čūska, bet šis

nosaukums stāvot sakarā ar semītisko „aeshkol", t. i. nūju, un

„epeh", t. i. čūsku (cit. pēc Reicenšteina). Tādā kārtā

grieķi devuši ārstniecībai tagadējo simbolu, t. i. nūju ar apvi-

jušos čūsku.

Prof. Šmita latviešu mitoloģijā mēs atrodam citātus no

16. un 17. gadsimteņa S. Henni n ga, D. Fabri c i ja, J.

Malečka, Lazicija un Guaguina rakstiem par latvie-

šiem, žemaišiem, leišiem un livoniešiem, ka baltu tautas

vēl tad kopušas un godinājušas nekaitīgos melnos zalkšus, mi-

tinājušas tos savu dzīvokļu alās, ar lūgšanām tos priesteri

aicinājuši pie iedzīvotāju galda un ar tiem rotaļājušies viņu

bērni. Ja zalkši baudījuši sniegto barību, tad ļaudis priecāju-

šies, ka būs laimīgs gads, bet ja tie neēduši, bijusi sagaidāma

nelaime. Zalkši turēti arī pie kūtīm, lai lopkopība labāk

veiktos.

Tautas dziesmās nevar izšķirt, kur domāti zalkši, kur in-

dīgās odzes. Hennigs piemin, ka latvieši ari krupjus turē-

juši par neaiztiekamām dievībām. Mēs jau redzējām, ka lat-

viešiem arī Jāņu diena bijusi veltīta auglībai un dzīvībai. Šai

ziņā interesanta Jāņu dziesma: „Melna odze iztecēja no nā-

burga istabiņas; tā nebija melna odze, tā bij pati Jāņu māte".

Kādā variantā odzes vietā ir „balta pele".

Odze (vai čūska) un pele, abas ir „dveseles dzīvnieki".

Sevišķi austrumu, piemēram Indijas, sievietes vēl tagad nēsā

ap rokām bronzas, sidraba un zelta čūskas kā rotājuma lietas.

Kuršu, zemgaļu un žemaišu kapu izrakumos atraduši lielā dau-

dzumā dzelzs un bronzas kakla un roku rotājumus, apaļus,

lokveidīgus un spirāles. Tie redzami Rīgas, Tartu un Kauņas

mūzejos, Gae r te's grāmatā par Rītprūsiju un 11. baltiešu

archaiologu kongresa darbos. Lokveidīgie un apaļie grezno-

juši kaklu, spirāles — roku dilbjus un virsdilbjus. Ja mēs tu-

vāk šos lokus apskatām, tad redzam, ka viena dala līdzinās

virvei un viņu gali savienojami ar cilpām. Bet mēs redzam arī
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lokus ar grumbuļainu, zvīņainu vai sīkiem krustiņiem izro-

tātu virsmu, kuru viens gals tievāks un astveidīgs, otrais —

resnāks un atgādina galviņu. Šo loku motīvs jau varētu būt

čūska. Visbiežāk resnais gals gan ir strups, kā nogriezts, bet

esmu redzējis arī tādus, kam resnā galā divas actiņas. Ir arī

tādi kakla loki, kam abi gali resnāki: kā nogriezti. Bet atro-

dami arī tādi loki, kuru resnie gali pilnīgi līdzinās čūskas vai

ķirzakas galvai. Visskaistāk izrotāta roku spirāļu virsma, un

pie tādām vienmēr atrodams tievākais gals, kamēr resnā-

kais nekādu sevišķu formu neuzrāda. Dažas pakavveidīgas

krūšu sprādzes, atrastas Lietuvā, uzrāda abos galos čūskai

vai ķirzakai līdzīgas galviņas. Tādas redzēju arī Tartu mū-

zejā. Ari pie baltu tautu saktīm un sprādzēm novērojam mo-

tīvūs, kas atgādina „mätes dzīvniekus". Es domāju, ka lielās,

apaļi izliektās villaiņu un kreklu metalla saktis, ar kurām vēl

tagad greznojas Latvijas sievietes, domātas sieviešu pupu at-

tēlošanai. Varbūt tās ir nevien sieviešu pupu, kā mēs tūliņ to

redzēsim, bet arī bruņu rupuču vai arī bruņu krupju atdarinā-

jumi, kādus nēsājuši vikingi, lībieši, varbūt arī kurši. Šim

orgānam, bērniņa zīdītājam un barotājam, sievietības un aug-

lības atribūtam latvieši veltījuši daudzas skaistas un sirsnīgas

dziesmas, kurās atspoguļojas nevien erotika, bet arī biolo-

ģiska uztvere. Esmu mēģinājis analizēt arī citu sakšu un

sprādžu motīvus. Daudzas no tām nosauktas par bultu loka

saktīm, un viņu izskats tiešām atgādina šo senlaiku karu un

medību ieroci. Citas turpretim vairāk atgādina četrkājainu

vai daudzkājainu rāpuli, piemēram krupi, vardi, ķirzaku un

resnus, daudzkājainus tārpus — stilizētā veidā, jo var saskatīt

vai arī iedomāties galvu un kājas. Tartu māzejā redzēju ap-

valka sprādzes, kas nepārprotami uzrādīja ķirzaku galvas, acis

un astes. Ir arī tādi četrkājaini veidojumi, kam vidus daļa res-

nāka un augšējais gals līdzinās galviņai, tā kā tie atgādina

krupi vai vardi. Kurzemes jūrmalas izrakumos, kur dzīvojuši

kurši, lībieši, bet arī vīkingi, prof. Balodis atradis bruņu

-rupuču saktis, no kurām dažas līdzinās tiešām bruņu rupučiem,

bet citas vairāk krupjiem. Šīs zviedru saktis dažreiz vēl izrotā-

tas čūskām. Pēc šā parauga lībieši (cit. pēc latviešu Konvers.

vārdnīcas) darinājuši mazākas, ovālas saktis. Fotogrāfijā Nr. 4

redzam ovālas mazas saktis, kas līdzinās krupjiem vai var-

dēm. Oriģinālā viņu muguras gareni svītrainas, ko fotogrāfi-
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jās nesaredz. Šīs bruņu rupuču saktis nēsājuši vīrieši un sie-

vietes krūšu un plecu rotāšanai, tāpat kā Bavārijā un Tirolē

ir sievietes, ir vīrieši nēsājuši krupjveidīgus votīvtēlus pie sli-

mībām. Arī Karēlijā atrastas tādas dzelzslaikmeta saktis.

Pēc prof. Ble s c s un Konversācijas vārdnīcas ziņām mazi

bruņu rupuči dzīvojot arī zināmos purvainos, apgabalos Dien-

vidrietumkurzemē. Tautā tos saucot arī par bruņu krup-

jiem. Ir arī saktis, kurās atdarināti putni. Redzami arī

4. attēls.

Bruņu rupuča vai krupja saktis.

daudzkājaini veidojumi, kas vairāk atgādina resnus, izliektus

un daudzkājainus tārpus. Es saprotu, ka man var pārmest

pārāk dzīvu un vienpusīgu iedomu. Tomēr es gribētu domāt,
ka šīs dzīvniekiem līdzīgās sprādzes un saktis atdarinātas

pēc „mätes" un auglības idejām. Es atradu literātūrā

aizrādījumus, ka arī portugāļu māņos ķirzakām un čūs-

kām ir sakars ar sievietes apaugļošanu. Kaunas mūzejā man

dūrās acīs, ka tiešām ķirzakas, dažreiz skaisti krāsotas, no-

derējušas koka izgriezumu ornāmentiem. Šīs lietas bija zem-

nieku un mežsargu ejamās nūjas, uz kurām blakus mākslinie-

ciski izgrieztām un krāsotām ķirzakām redzēja arī tādā pašā

garā izveidotus purvu putnus. Nebūs atgadījums, ka tiešām

ķirzakas noderējušas greznojumiem; šim motīvam vajaga būt

ļoti vecam.

Kauņas etnogrāfiskā un Rīgas dabas mūzejā es redzēju

ik pa vienai izliektai koka nūjai, ko leiši nosaukuši par „k r i-

vu 1 i". Tā ir stipri izliekta un vairākiem sekliem izliekumiem

apbalvota ejamā nūja. Šie izliekumi jau dabā cilvēku rokas
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darināti, kokam vai krūmam augot. Nūjas resnums atbilst pa-

rastai ejamai nūjai. Tās apakšējā puse ir taisna, kā jau eja-

mai nūjai, bet augšējai pusei ir čūskveidīgi izliekumi, un tā

nobeidzas ar diviem tievākiem nozarojumiem, kas atiet viens

no otra ar smailu leņķi. Šī „krivule" elsot noderējusi arī jau
vēsturiskos laikos, pastāvot lietuvju karaļvalstij, par oficiālu

amata simbolu personām, sūtītām amata darīšanās, un starp

diviem augšējiem nozarojumiem piestiprinājuši ziņojumu un

tādā veidā pasnieguši ziņas rīkojuma saņēmējam. „Krivuli"

lietojuši arī lietuviešu un prūšu „krivi" un burvji savās amata

darīšanās. Aplūkojot šo daiktu no zināma attāluma, tas atgā-
dina stāvus pacēlušos čūsku ar plaši atvērtu rīkli (t. i. diviem

nozarojumiem ar smailu leņķi). Nebūs bijis viegli tādu koku

atrast vai mežā izaudzēt. Negribot nāk doma par bībeles

ebrēju ganu nūjas stipri izliekto augšējo galu, kas taču atro-

das augstāk, nekā to varētu ar roku aptvert, atvieglinot

iešanu. Prof. Šmi t s man sacīja, ka vēl 19. gadsimtenī arī

Vidzemē pagastu amata personas devušas līdz sūtītām perso-

nām nūjas, kurās rīkojuma saņēmēji ar iegriezumiem aplie-

cinājuši pavēles saņemšanu. Ka arī leišu ticējumos rāpu-

ļiem bijusi svarīga nozīme, redzams no Kaunas prof. V.

Krēves-Mickevičus 1931. g. publicētās leišu tautas

pasakās ievietotā J. Eliš on a darba par rāpuļiem leišu

folklorā, kura dati visumā saskan ar latviešu datiem.

Arī dažādas krāsas peles, piemēram baltas un sarka-

nas, reprezentē pie minētām tautām „māti", bet retāk nekā

reptīļi. Peles būs jau agri uzmeklējušas cilvēku mājvietas, se-

višķi aukstos gada laikmetos, jo tur tās atrada siltumu un ba-

rību no barības vielu atliekām un atkritumiem. Viņu uzturēša-

nās alās, viņu kustīgums un bailīgums, viņu dzīvās un mazās

actiņas, viss tas būs saistījis cilvēka uzmanību un licis tam do-

māt par sakaru starp apakšzemi un virszemi. Tamdēļ ka līķus

pirmcilvēks apraka tuvu savam mājoklim un ne dziļi zemē,

vai arī apkrāva ar akmeņiem un zemēm, peles būs diezgan

bieži dzīvojušas arī kapu uzkalniņos, ierīkojušas tur savas

alas, barojušās no līķiem un tādā kārtā arī uzņēmušas to „dzī-

vības spēkus". Uz pelu nozīmi jautājumos par dzīvību aiz-

rāda arī vārda „muskulis" celšanās no latīņu vārda „mus".

Tā kā kustībai bija un vēl tagad ir dzīvības visredzamākā

iezīme un „sarkanäs gaļas", t. i. muskuļu kustības zem ādas
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— sevišķi rokās — ar savu apaļi-iegareno formu un dzīvo

kustīgumu var atgādināt arī peles, tad tautu ticējumos šīs

miesas daļas arī ieguva nosaukumu „pelītes". Man zināms,

ka priekš 50 gadiem latviešu zemnieki Lejaskurzemē dēvēja

nokautu mājlopu iekšās redzamos lielākos, sarkanpelēkos
limfas dziedzerus par pelītēm.

Kādējādi dzemde varēja iegūt pirmcilvēka ticējumos dzī-

vības spēku kopsimbola, t. i. dvēseles, nozīmi un dažādu pēc

izskata un rakstura nesimpātisku un garīgi neattīstītu dzīv-

nieku veidu? Etnologi itin pareizi aizrāda, ka pirmcilvēkam
vēl nevarēja būt jēgas par bērna rašanos mātes miesās. Dzi-

mumakts bija bioloģiska vajadzība, līdzīga ēšanai un dzerša-

nai. Ka tas no dabas nolemts sugas uzturēšanai, to viņš vēl

nevarēja saprast. Sava vēdera palielināšanos apaugļota sie-

viete var novērot apmēram ceturtā grūtniecības mēnesī, un

augļa kustības tā mēdz manīt piektā mēnesī. Tiešām grūti

iedomāties, ka cilvēks būtu no jautis cēlo-

nisko sakaru starp dzimumaktu, kas priekš

4—5 mēnešiem noticis, un grūtniecību un

augli mātes m i c s ās, vēl jo vairāk tamdēļ, ka arī starp-

laikā vēl notikuši dzimumakti. Tikai 17. gadsimtenī Sva m-

m c r dam s sāka mācīt, ka apaugļošanās ir oliņas un sper-

mas satikšanās sekas, 1827. g. fon Baer's (bija profesors

Tartu ūniversitātē, kur tam uzcelts piemineklis) atrada pie

zīdītājiem un cilvēka Grāfa follikulā oliņu un 1850. g. dv

Barry noskaidroja, ka spermatozöjiem jāielaužas oliņās,

lai notiktu apaugļošanās. Ka dzimumakts ir jauna individa

cēlonis, to cilvēkam laikam papriekš mācīja mājlopi, pie ku-

riem dzimumdziņa — vismaz no sieviešu dzimuma puses —

norobežota ar zināmu laiku un kur starp dzimumaktu un

dzemdībām ir nosacīts un īsāks laika sprīdis. Mēnešziedu

iztrūkšana apaugļotām sievietēm varēja gan radīt zināmas

nojautas, bet viss tas bija tomēr mistikas apmiglots. Cilvēka

gars, kas viņu piespiež meklēt cēloņus visām parādībām,

varēja tos atrast apmēram šādos secinājumos. Dzīvības spēki

valdīja vai likās valdām visā viņa apkārtnē. No purvājiem,

ūdeņiem un meža viņa mājoklim tuvojās dažādi dzīvnieki —

vardes, krupji, ķirzakas, čūskas, peles, putni, tārpi v. t. t. Ūde-

ņos un purvājos mudžēja dzīvi radījumi, kas pēc viņa domām

varēja celties tikai no nedzīvām dūņām. Arī koki un citi augi
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taču izauga no nedzīviem augļiem un sēklām, varbūt ari no

pašas zemes. Robežas starp dzīvo un nedzīvo nebija. Dzī-

vības emānācijai vajadzēja visur rīkoties. Mēs tālākā apskatā
sekosim Reicenšteina raksturojumam, ņemtam no me-

žoņu tautu dzīves un uzskatiem. „Bakub a" (kāda mežoņu

cilts) izšķir: nshonga un mofufu = dzīva dvēsele (elpo-

juma dvēsele), ido un ediding i. Pēcnāves nshonga

aiziet sievietes miesās un atkal piedzimst

kā bērns. Mofufu ir pēdējais elpas vilciens. Ido var at-

stāt miesu miegā un parādīties citiem cilvēkiem sapnī. I c s t ā-

joties nāvei tas pāriet kādā dzīvniekā (sa-

līdz, fylgia ticējumu ziemeļos). Edidingi ir ēna. Tāpat arī

sosangudi pie basongotautas iekļūst pēc nāves sie-

vietes miesās, lai šeit atdzimtu. Bet tie sosangudi, kam nav

izdevies iekļūt sievietes miesās, paliek par mirušo gariem

(edimo)." — „Mēs redzam, ka daudzos apgabalos dzemdes

māti iedomājas par dzīvnieku (krupi, peli v. t. i), kas var

atstāt miesu, iet ūdenī v. t. j. pr. un tādējādi atnest bērna

dīgli." Tālāk: „Speisers mums ziņo: viss tas pamatojas,

kā jau īstenībā arī sukve (Suque), idejā „mana", kādē-

jādi to vispirms sapratis Kodringtons (Codrington),
tanī dzīvības spēkā, ko Visvarenais var izlietot pēc sa-

vas patikas. „Mana" var atrasties savdabīgi veidotā

akmenī. „Mana" atrodama zināmos stādos, „mana" ietilpst

personībā un pielīp katrai lietai, kas nāk sakarā ar

miesu, arī miesas atkritumiem, un ja tos pēc no-

sacītām parašām neiznīcina, tad iet bojā arī miesa. „Mana" ir

cilvēka kaulos, sevišķi viņa galvas kausā, un ideja,

dabūt mirušo „mana", varētu būt arī viens no daudziem impul-

siem uz kanibālismu." (Citātu retinājumi nav Reicen-

šteina, bet mani. Autors.)

Rots (Roth), Spenser- Gillens (Spencer-

Gillen), Strēlovs (Strehlow) (cit. pēc Reicen-

šteina) apgalvo, ka vairākām austrāliešu ciltīm trūkstot

saprašas par dzimumakta sakaru ar apaugļošanos. Daudzu

reliģiju teikās atrodam ticējumus par pārdabisku apaugļoša-

nos no dievībām un izciliem cilvēkiem. „Dievību mīti un tei-

kas mēdz būt visvecākās tautu tradicijas un aizsniedzas tanī

laikmetā, kür meklēja maģisku izskaidrojumu visli c 1 a ka rņ
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dabas noslēpumam — dzīvību radīšanai" (Reicenšteins). Katrs

ārsts zina, ka arī vēl tagad neizglītots cilvēks āt-

rāk noUāda cēloniskā sakarā nejauši bla-

kus esošus faktus nekā viens otram laikā

sekojošus. Pirmcilvēkam un tagadējiem mežoņiem pa lie-

lākai daļai nebija un nav nojēguma par jaunavību, kas liktu

domāt par sakaru starp dzimumaktu un grūtniecību. Nereti

noslēdz laulības jau bērnu gados un priekš seksuālās gatavī-

bas iestāšanās. Zināms — ar laiku, agrāk vai vēlāk, nāca pie

atzinās, ka dzimumakts ir radīšanas procesa

sastāvdaļa. Bet vēl 19. gs. nopietni diskutējuši jautā-

jumu, vai apaugļošana tomēr nav iespējama bez vīrieša pie-

dalīšanās. Tai laikmetā vīrieša piedalīšanos apaugļošanā vis-

maz nav uzskatījuši par neapejami vajadzīgu.

Galvenākais moments bija un palika pārdabisku spēku līdzda-

lība. „Austräliesu ciltis saka mums to pašu, ko ģermāņu,

grieķu, slavu, indiešu, japāņu, Afrikas tautu, meksikāniešu

vecās tautas tradicijas" (Reicenšteins). Es šeit vēl pie-

vienotu baltiešu tautas.

Latviešu ticējumos grūti atšķirt dzīvību no dvēseles. To-

mēr biežāk min dvēseli kā patstāvīgu radījumu. Tautas dzies-

mās bērnu apzīmē par „Dieva dotu", kura dvēsele slēpjas

jūras gaigaliņā, kokos, lidinās gaisā kā zvaigzne, bijusi upes

ūdenī, kur to vecmāte atradusi.

Bioloģija māca, ka audu šūniņas un pirmradījumi (pie-

mēram — baktērijas) vairojas ar vienkāršu katra individa

dalīšanos. Mēs vismaz līdz šim nevaram tur atrast atsevišķus

vīrietības un sievietības principus. Vēlāk satiekam arī dzīvus

radījumus, kur organisma viena seksuālā daļa apaugļo otru.

Mēs zinām arī kukaiņus (piemēram bites), kuru lielā saimē

tikai daži individi — mātītes un tēviņi — spējīgi radīt pēcnā-

cējus, bet lielākā daļa šo kustoņu ir bez atsevišķām dzimuma

pazīmēm un nemaz nevar vairoties. Tikai pie attīstītākiem

dzīvniekiem sievietības un vīrietības orgāni sadalījušies starp

sevišķiem individiem. Tā tad dabā no vispārējā bioloģiskā

viedokļa doma par jaunu individu rašanos bez vīrietības pie-

dalīšanās nemaz tik pārdabiska nav. Pārdabiskums var zī-

mēties tikai uz lopiem un cilvēkiem, kur valda divdzimuma

princips. Bet tā kā mēs ar savu gribu nevaram iepriekš no-
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sacīt nākama dzīva radījuma dzimumu, tad ari šeit paliek
daudz noslēpumaina.

Kā jau sacījām, jādomā, ka mājlopi un apaugļotas sievie-

tes mēnešziedu izbeigšanās mācījuši pirmcilvēku saprast

jaunu dzīvību radīšanas būtību. Bet daudzas vecas tautas sa-

vos māņos uzskata mēnešziedus par kaut ko nedabisku, ne-

tīru, kaitīgu, apkarojamu. Dažām indiāņu ciltīm ir vesels

krājums padarījumu menstruējošām jaunavām — nošķiršana

no citiem cilvēkiem, kvēpināšanas, diaita, kaunuma matu no-

griešana, pārsējumi, iegriezumi, apvārdojumi v. t. t. Jādomā,

ka šis uzskats cēlies no tam, ka asinis no ģenitālijām pie ne-

pietiekoši apģērbtām dienvidus sievietēm rada zināmu netī-

rību, neērtību miesīgai satiksmei un tās pārtraukšanu uz zi-

nāmu laiku, un ka menstruējošas jaunavas, bet arī sievas ne-

reti slimo ar sāpēm krustā, apakšvēderā, galvā un citām kai-

tēm, kas tās padara nespējīgas darbam un miesīgai satiksmei.

Pēc Reicenšteina austrālieši domā, ka sievietē var

ievietoties zināms stādu gars un pārvērsties par bērnu.

Šie gari dzīvo mežos, upēs, ezeros, arī klinšu alās un ūdens

plunčos. Katrs jaunpiedzimušais individs ir kāda senča un

visur esošo dzīvības spēku reinkarnācija. Šie gari ir loti mazi

un iekļūst sievietē pa lielākai daļai caur nabu, izaugdami

viņas vēderā par bērniem. Vispārim nabai ievērojama loma

tautu ticējumos un ārstniecībā, jo naba taču saistīja bērna

miesu ar mātes miesu. Uz nabu „liek podus", kad „māte"

atstājusi savu vietu un sāpes pakrūtē. Tanī iesūcas visas

iekšas, ja pods ir lielāks.

Strēl ov 's ziņo (cit. pēc Reicenšteina), ka šos

sīkos radījumus tomēr iedomājušies par sarkaniem, attīstī-

tiem un ar miesu un dvēseli apdāvinātiem zēniem un meite-

nēm. Apaugļošanās varot arī tādējādi notikt, ka sieviete apēd

koka augļus, kas esot apbalvots ar šādiem bērnu dīg-

ļiem. Tas sakāms sevišķi par koka lali tja augļiem. Šie

dīgļi var arī atdalīties no koka emānācijas veidā. Rei-

cenšteina grāmatā ir tāda meksikāņu koka attēls, kas uz

visām pusēm raida dīgļus. Kāda cita indiāņu cilts, kura par

savu pirmtēvu atzīst „melno čūsku", dzīvojošu ūdens alā,

domā, ka tā staigājot pa cilts apgabalu un savā ceļā izkaisot

teiksmainos melnās čūskas bērnus, kas novietojoties uz dzīvi
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klintīs ap ūdens alu un gumijas kokos, apēnojošos upi. Bad-

forda zemes raga iedzīvotāji domājot, ka puisēni ieejot sie-

vietes miesās kā čūskulēni, bet meitenes kā mazi purvu put-

niņi. Ir arī šņācoši veidojumi no koka, kuriem liek

loti ātri ap sevi griezties un radīt šņācošu skaņu un kurus uz-

skata par gariem. Tiem esot sakars ar senču dvēselēm, pār-

vērstām par klintīm, kokiem, krūmiem, minētiem šņācošiem

kokiem un akmeņiem. Visur tur sēžot arī bērnu dīgļi.

Tālāk Reicenšteins turpina: «Attīstoties at-

sevišķiem kultūras noslāņo jumiem no emā-

nisma līdz animismam un īstenam daimo-

nismam un dievību ticībai, soļo uz priekšu

arī zināšanas par cilvēka rašano;s." Sasniedz

otro pakāpi: dzimumakts vajadzīgs, bet apaug-

ļošana ir pārdabiska. Bērnu dīgļu piegādātāji pie

dažādām tautām ir dažādi: dzērves, svēteļi, arī citi purvu un

ūdens putni, baloži, čūskas, krupji, ķenguru v. t. t. Šie dīgļi

pārvēršas sievietes miesās par cilvēku bērniem. Šeit nāk

prātā arī „jūras gaigaliņu" sakars ar senču dvēselēm pie lat-

viešiem. Reicenšteins raksta: „Pēc veciem tautas mā-

ņiem var arī svēteli pārvērsties par cilvēkiem un otrējādi."

Latvieši, leiši, ģermāņi, krievi un poļi sargājuši un cienījuši

svēteļus nevien tālā senatnē, bet vēl priekš gadiem 40—50.

«Svēteļi nesuši bērnus no purviem un ūdeņiem un tos izdalī-

juši cilvēkiem. Bērnu akas ir visā Vācijā" (Reicenšteins).

Ka arī koki bijuši dzīvi radījumi, sajutuši sāpes, runājuši, daž-

reiz pat asiņojuši, reprezentējuši vīrietību vai sievietību un arī

dzīvības simbolus, redzams no baltu un ģermāņu tautas dzies-

mām un teikām. Pie latviešiem gan neesmu atradis tiešus aiz-

rādījumus, ka kokos bijuši cilvēku dzīvības dīgļi, kaut gan lat-

viešu mitoloģija daudz nodarbojas ar kokiem. Tāpat pie ģer-

māņiem, kā arī latviešiem ozols ir vīrietības, bet liepa

sievietības simbols. Arī osis reprezentē vīrietību. Analizē-

dami simbolus, kurus latvieši pierakstījuši dažādiem kokiem,

redzam, ka tiem ir šiem simboliem raksturīgas īpašības. Cie-

tais, stiprais ozols atbilst vīra spēkam, mīkstā, ātri augošā,

kuplā un ziedu laikā smaršojošā liepa — sievietībai. Arī osis

ir ciets un sīksts koks. Uz jaunavas vai jaunekļa kapa latvieši

dēstījuši liepas, kurās nomirušo dvēseles tālāk dzīvojušas
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(Šmits). Vienmēr zaļojošos skuju kokus lat-

viešu tautas dziesmas dēvē par skaistiem un bagātiem, tie

līdz pat šim laikam ir dzīvības simboli. Latvieši pušķojuši ar

egļu zariem nevien māju un sētu, no kurienes nomirušo aiz-

veda uz kapsētu, bet pavadītāji viens otru arī pēruši ar egļu

zariem, lai tie pāragri nenomirtu (Šmits). Egli salīdzina arī

ar līgavu. Līgava, viņas jaunākā māsa un vēl kāda panāk-

sniece situšas uz kāzu galda ar daudzzarainām egļu vai priežu

galotnēm, dziedādamas kāzu dziesmas (Šmits). Kaut gan reti,

tomēr arī egli un priedi nosaukuši par „meitu kokiem"

(Šmits). Vērojuši, lai kāzu parašās lietotās egles un prie-

des būtu ar daudziem zariem, kas jāuzskata par auglības

ideju. Kadiķis sargā galvenā kārtā no ļauniem gariem, jā-

domā tamdēļ, ka tas viegli un sprēgādams deg un ļoti node-

rīgs smaršīgiem kvēpinājumiem. Lielā cieņā ir ziedoša

ābele un simbolizē pie latviešiem māti. Viņu sauc arī par

Dieva koku (Šmits). Viņai sūdz bāren'īte savas dvēseles

ciešanas un pamātes rupjības visvienkāršākā un visskaistākā

tautas dziesmā ar vissirsnīgāko melodiju. No šī mātes simbola

nedrīkst lauzt zarus pušķojumiem un vaiņagiem. Ļoti bieži

apdzied arī vītolu un piemin to burvībās. Kā zināms, vītols

aug ļoti ātri, arī no zemē iedurtiem zariem un stumbriem, un

patīkams ar savām sulainām, spīdošām lapām un ar savu lo-

kanību. Viņš bieži grezno latviešu mājas, viņu dīķu un upju

apkārtni un celiņus uz mājām. Tamdēļ vītolam piedēvēja se-

višķus dzīvības spēkus, un viņa zaros nereti sēdēja un apsprie-

dās cilvēku likteņu lēmējas — Saule un Laima (Māra).

Tā tad pirmcilvēks uzskatījis grūtniecību

un bērnu radīšanu par sievietes miesas ie-

tekmēšanu no pārdabiskiem dzīvības spē-

kiem, arī no senču dvēselēm, pie kam uzkrī-

tošā kārtā purvu reptiļiem un putniem pie-

šķirta ievērojama loma. Arī koki bijuši

starpnieki starp dzīvības spēkiem un sie-

vieti.

Parazīti pirmcilvēkam radījuši daudz nepatikšanu.

Mēs zinām, ka tādi ir arī mežu, sevišķi purvāju dzīvniekiem

un putniem. Varbūt cilvēku parazīti gadu tūkstošos sevišķi iz-

kultivējušies no dzīvnieku parazītiem. Arī par parazītu izcel-
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šanos pirmcilvēks domājis. Šeit robeža starp dzīvo un ne-

dzīvo bija sevišķi apmiglota. Pēc latviešu ticējumiem blu-

sas ceļoties no zāģu skaidām. Šādas domas atrodam arī pie

citām tautām. Latviešu teikas tās nosauc par Dieva kalpiem.

Tās dzīvojot arī brīvā dabā, uz zālēm un egļu zariem

(Šmits). Arī utīm tautas māņos sava loma. Latvieši ticē-

juši, ka neviens cilvēks nevarot dzīvot bez utīm. Katram cil-

vēkam esot zem ādas zināms daudzums utu. Ja visas utis iz-

nākot no miesas jeb ja tās iznīcinot, tad cilvēkam esot jā-

mirst (Šmits). Šī doma varētu būt arī pārņemta no slāviem.

Mazkrievijas un Polijas purvainos apgabalos es priekš 40 ga-

diem redzēju slimas sievietes, kuru galvas mati bija no ādas

pavairotiem taukiem, no netīrumiem un utu ekzēmas atdalīju-

miem savēlušies neatrisināmā kamolā un pinumos ar nepatī-
kamu smaku. Mati bija pilni gnīdām un zem matiem bezgala

daudz utu. Šo slimību vietējie iedzīvotāji sauc par „koltun";

zinātniskais nosaukums ir „plica polonica". Tā ir netīrības,

utu un no visa tā radušās ekzēmas sekas. Tādus matus neļauj

nogriezt, jo tie esot dzīvi un sāpot, un matu nogriešanai esot

sekas — aklums un nāve. Zināms, tas viss ir māņi, un ar matu

nogriešanu, tīrību, utu iznīcināšanu un smērēm slimību var iz-

ārstēt. Bet toreiz man to ļaudis neatļāva. Prof. Loor īt s

ziņo, ka igauņi ticot kādai „dzīvības blaktij", kuras kustības

zem ādas radot cilvēkiem un lopiem ādas trīsēšanu un savilk-

šanos. Šī „asinsblakts" liekot sakrokoties ādai zem cilvēku

acīm. Tālāk Loorīt s ziņo, ka pie igauņiem tauriņi, bites,

mušas, spindzeles, dažādi citi insekti, tārpi un putniņi uzskatīti

par „dveseles dzīvniekiem", kas varot atstāt miegā guloša cilvē-

ka miesu. Zīmīgi, ka viņš nekā neziņo par varžu, krupju, čūsku

un pelu lomu šinī lietā. Jeb varbūt attiecīgie materiāli laikā

nav sakrāti un jau gājuši bojā?

Arī zutis izpelnījies sevišķu baltu tautu ievērību. Ne-

vien latvieši, bet arī prūši un ģermāņi, kas dzīvo Baltijas jū-

ras piekrastē, atzinuši, ka zuša asinis ir cilvēkam kaitīgas, ja

tās iekļūst viņa asinīs. Karaļauču un Rīgas folkloras krātuvē

ir daudz tamlīdzīgu ziņojumu. Stāsta, ka tie varot atstāt upju

un ezeru ūdeņus un pa naktīs aprasotu zāli kustēties. Lai-

kam zušu lielā līdzība ar čūskām un viņu biežā izzvejošana

Baltijas piekrastes upēs un ezeros, kā arī sīkstā dzīvība būs

ieguvusi viņam ļaužu izcilo uzmanību.
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Vēl gribētu atzīmēt, ka čūsku, varžu, krupju, zušu sa-

stāvdaļas un suņu, kaķu, peļu, žurku un citu dzīvnieku mēsli,

retāk arī viņu mīzali, bieži senatnē noderējuši ārstēšanai no

daudzām slimībām. Arī šeit būs vadījušies no domām par dzī-

vības spēkiem, kas atrodami arī izkārnījumos.

Par loti interesantu un bioloģiski svarīgu apstākli es at-

rodu faktu, ka pie daudzām tautām viens un tas

pats vai gandrīz viens un tas pats vārds

apzīmē bērna māti un dzemdes māti un sa-

tur saknes skaņu „mā" vai arī tai ļoti lī-

dzīgu. Pie latviešiem tāpat bērna māte, kā arī viņas or-

gāns uterus nosaukti par „māte", jo „dzemde" un „dzemdes

māte" ir jaundarinājumi pēc vācu parauga. Arī leišu va-

lodā vārdam „motiņa" ir šī divējādā nozīme. Grieķu va-

lodā mums ir „Ijwcty)p" un „jxVjxpa", latīņu valodā „mater" un

„matrix", franču — „mērc" un „matrice", vācu „Mutter" un

„Mutter", jo „Gebärmutter" un „Bärmutter" ir arī jaundari-

nājumi, un tirolieši ar bavāriešiem vārdu „Mutter" izrunājot

arī kā „Muata", kas jau loti līdzinās latviešu „māte". Krievi

sauc bērna māti par „MaTb" un dzemdi par „Ma-rna", poli —

„matka" un „macica". Pie igauņiem atrodam „eima" un

„eima", pie somiem — „emä" un „emä". Sanskritā skaņa „mā"

apzīmējot radīt. Pēc Ebersa papīrusa senēģiptieši nosau-

kuši dzemdi par „matü". Pēc Reicenšteina tur atrodot

arī vārdu „mut". Orientālists prof. Šmits man sacīja, ka ķī-

niešu valodā māti apzīmējot ar „ma" vai arī „mv".

Tā tad nosaukums bērna mātei ar sakni „ma" pieder vis-

vecākiem laikiem un varbūt Eiropas, Āzijas un Afrikas vecās

kultūras tautu pirmvalodai, jo mēs šo skaņu atrodam pie indo-

ģermāņu, somu-ugru, mongoļu un semītu tautām. Nešaubos,

ka valodnieki zinās arī citas tautas un ciltis, kur šī skaņa

ietilpst bērna mātes un augļa attīstīšanās orgāna nosaukumā.

Kā to var bioloģiski un valodnieciski izskaidrot? Vai lat-

viešu vārds „māte" un tam līdzīgie citu tautu nosaukumi at-

tiekušies vispirms uz pašu sievieti, t. i. bērna māti, jeb vai

uz bērna rašanās orgānu sievietes miesās, t. i. uz dzemdi, ko

pirmcilvēks un viņa pēcnācēji gadu tūkstošiem uzskatījuši par

mistisku dzīvnieku cilvēkā? Es domāju, ka vispirmatnējā no-

zīmē šis vārds aptvēris pašu dzemdējušo sievieti un tikai vē-
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lāk tas pārgājis uz augļa audzētavu sievietē. Sieviete kā bēr-

niņa radītāja, zīdītāja un sargātāja prasīja savu nosaukumu

jau tad, kad cilvēka garam vēl nebija nekādas jausmas par

sievietes iekšējām ģenitālijām un par dzīvību vai dvēseli kā

dzīvības spēku sakopojumu. Bioloģiskās attiecības starp mā-

ti un bērnu lika tam piegriezt vislielāko vērību sievietei, kas

viņu ikdienas ar savu krūti zīdīja un baroja, viņu apkopa un

apmīļoja. Anatomiski-fizioloģiskā bērna runas orgānu iekārta

lika viņa lūpiņām vispirms radīt artikulēto skaņu „ma", kādu

tas līdz šai pašai dienai vispirms izveido, sākdams runāt uz

savu māti. Valodnieki atzīst par neapšaubāmu faktu, ka ar-

tikulētā bērniņa lūpu skaņa „ma" palikusi par sakni vārdam

„māte" un citu vecu tautu līdzīgiem šā jēdziena apzīmēju-

miem. Tā tad bērnu lūpas, atkarībā no cilvē-

ku runājamo orgānu savdabīgās iekārtas,

devušas viņu zīdītājai, barotājai un lolo-

tajai nosaukumu. Tas ir bijis neatvairāms

dabas prasījums. Tikai daudz vēlāk, kad

pirmcilvēku sāka nodarbināt mīkla par

jaunu dzīvību rašanos sievietes miesās un

par dzīvību vispār, šis vārds ir pārgājis no

bērna radītājas personas arī uz augļa mā-

jokli sievietē un cilvēka prātojumos un fan-

tāzijā palicis par dvēseles vai dzīvo spēku

kopjēdziena simbolu.

Pārdabiskais, vienalga, vai to cilvēks iedomājies par vie-

nu Dievu, daudzām dievībām, mūžīgu spēku vai mūžīgu vielu

ar savām likumībām, valda un valdīs pasaulē. Visspilgtāk

tas parādījies cilvēkam dzīvos radījumos. Viņa gars, kas savā

tieksmē pēc atziņām nevar apmierināties ar tukšumu, vien-

mēr centies saprast lietu savstarpējo sakaru un viņu sakaru

ar savu apkārtni. Atkarībā no savas pašreizējās attīstības

pakāpes viņš stādījis jautājumus un pats devis atbildes. Un

ja mēs tagad apskatām to visu sakopojumā, tad nevaram šau-

bīties, ka katrā dzīvā vielā ir atrodama griba pēc attīstības

ar nosacītu mērķi. Šis Pārdabiskais, Viņa griba un Viņa pa-

rādības ir katram cilvēkam īpatnējie ticējumi, kas, neievē-

rojot viņu lielo un ārējo dažādību, tomēr saplūst nosacītā

mērķī, kura gala nolūks cilvēka prātam nav sasniedzams.
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Baltu tautu vecās tradicijas greznojas ar skaistiem jūtu,

gribas un prāta ziediem. Lielā filozofa Kan t a dzīslās plū-
dušas laikam baltu asinis, kaut arī viņa domas izsacītas vācu

valodā. Baltijas piekrastes ģermāņos daudz baltu asinis, kas

veicinājušas Prūsijas kultūru. Bism ar k s augsti vērtējis

ģermānizēto leišu karavīru kaulus. Baltu tautas devušas arī

vairākus ievērojamus, pārtautotus un nepārtautotus zinātnie-

kus un māksliniekus. Baltu tautu tradicijas un ierašas atspo-

guļo fantāziju, mistisku filozofiju, ikdienišķības izpratni un

prātojumus, kā arī daudz gribas dzīvot un vairoties. Dau-

dzos asiņainos karos viņas uzvarēja nevis

Vakareiropas gara kultūras, bet dzelzsme-

talla technikas un valsts dzīves organizā-

cijas pārākums. Ka tie varēja tik ilgi cīnīties kara lau-

kos, ar epidēmiju briesmām un verdzību, galīgi neiznīkdami,
liecina par labu viņu dziļiem dzīvības instinktiem. Baltu tau-

tu dzejas krājumi būtu vēl lielāki, ja nežēlīga vēstures

gaita tos nebūtu pa lielākai daļai iznīcinājusi. No sen o p rū-

šu tiešās gara krātuves mums palikušas pāri tikai dažas vēs-

turiskas ziņas. Asiņainās kaujās ar dzelzīs kalto un labi ap-

bruņoto Rietumeiropas pārspēku šī varonīgā cilts gājusi bojā

vai arī tikusi ģermānizēta. Ticējumi, ko mēs mūsu dienās

vēl atrodam Rītprūsijā, lielā mērā samaisīti ar ģermāņu ticē-

jumiem, tā ka viņu īpatnības vairs nevar atšķirt. Daudz da-

rījusi arī fanātiskā katoliskā garīdzniecība, lai vecās gara

mantas un māņi izzustu.

Vairāk tradiciju krājumu palicis leišiem. Tomēr arī

tur apstākļi nav bijuši labvēlīgi baltu garam. Mūžīgie kari

ar ģermāņiem, poļiem, krieviem, un pat ar latviešu ciltīm pra-

sījuši daudz asinis, atrāvuši daudz viņu spēkus no garīgā dar-

ba, uzlikdami tiem slavas pilnus, bet grūtus politiskus uzde-

vumus. Daudzi izcilākie gara darbinieki pārvācojušies, pār-

poļojušies un pārkrievojušies. Katoļu garīdzniecība, sastāvoša

līdz pat pēdējiem gadu desmitiem no cittautiešiem vai no

denācionālizētiem leišiem, nav bijusi labvēlīga leišu īpatnējai

kultūrai. Vispār viņa pret gara brīvību un seno ticējumu at-

liekām bijusi nesaudzīgāka nekā luterticīgā pie latviešiem. Tā

kā poļu un krievu kultūra un varas orgāni apspieda leišu nā-

cionālā gara attīstību un viņiem ilgus gadus, kad humānisms

ziedēja Eiropā, atspīdēdams arī Latvijā, bija noliegta sava li-
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terātūra, tad arī leišu intelliģence nevarēja uzplaukt, pārgāja

cittautiešos un nepaspēja glābt to, kas vēl glābjams. Tikai

pēc krievu un japāņu kara un sevišķi pēc patstāvīgās Lietu-

vas valsts nodibināšanas sāk strauji uzplaukt leišu nācionālā

kultūra. Cik daudz tagadējiem leišu censoņiem vēl izdosies

izglābt no iznīcības leišu tradicijas, to rādīs tuvā nākotne.

Man šķiet, ka šeit vēl daudz sasniedzams. No vecākiem auto-

riem jāmin Š 1 c i c h c r s (pasakas, mīklas, dziesmas — Vei-

marā, 1857), L a n gk v s (pasakas, 1878), Jurkšats (fieidel-

bergā, 1880—87), Leskīns (pasakas, 1840—1916) un

Brugmanis (pasakas, 1849—1916), Becenbergers

(leišu pētījumi, 1850—1922), Vekensteds (žemaišu pa-

sakas, Heidelbergā, 1883, un Leipcigā, 1885), Še v s un Xv r-

šats (žemaišu pasakas par dzīvniekiem, Heidelbergā, 1912),

Petkevičs (leišu tautas medicīna, Pēterburgā, 1911), B a-

sanovičus (pasakas, Shenandoah, 1902, un I—4,1 —4, Cikagā,

1903—1905). Jaunākie autori: Šļūps (leišu, latviešu un

prūšu mītoloģija, Šauļos, 1932), Krēve-Mickevičus un

Birž is k s (pasakas, māņi, dziesmas no Kauņas folkloras

krātuves, Kauņā, 1931). Pēc Dr. Mikeļena ziņām etnologam

Baldauskam Kauņā esot diezgan plaši nepublicēti mate-

riāli. Dr. Nagevičus iesācis pētīt Lietuvas archaioloģiju.

Labs etnogrāfisks mūzejs Šauļos. Beidzamos gados Kauņā
uzbūvēta plaša un skaista celtne etnogrāfijas un archaiolo-

ģijas mūzejam, kā arī folkloras krātuvei. Diemžēl publicētie

materiāli nav sakārtoti pēc priekšmetiem, kas ļoti apgrūtina
darbu izmantošanu. — Leišu tautai raksturīgi, ka tiešām ārsti

ziedojuši savus spēkus nevien folklorai, bet arī sabiedriskam

un nācionālam darbam (Dr. Basanovičus, Dr. Gr ī-

ņus, Dr. Šļūps un citi). Leišu tautas himnas teksta un

mūzikas autors ir Dr. X v d i r ka.

Latviešu apdzīvotā zemē kristīgie garīdznieki bija pa

lielākai daļai vācieši, kas ļoti nepietiekoši vai arī gandrīz ne-

maz neprata latviešu valodu un stāvēja vistuvākās attiecībās

ar vācu muižniecību un intelliģenci, bet ļoti tālu vienkāršai

tautai. Mēs zinām, ka pat zviedru laiku sākumā un vēlāk

latviešu zemnieks bija paspējis piesavināties kristīgo ticību

ļoti pavirši. Tas deva latviešu tautas dziesmām, pasakām,

teikām, parunām un pagānu laiku ierašām daudz vairāk miera

nekā leišu apgabalos. Evaņģēliskā ticība stāvēja Vakareiro-
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pas humānismam daudz tuvāk nekā katolicisms, un daži hu-

mānistiski garīdznieki bija ar mieru atstāt arī mazām nācijām

viņu valodu un ierašas. Kā zināms, aiz dogmatiskām atzi-

ņām katolicisms cenšas nostāties pāri nacionālismam. Vairāki

vācu garīdznieki nevien pamatīgi prata, bet arī studēja lat-

viešu valodu un centās to attīstīt, krāja skaistākās latviešu

tautas dziesmas un citas tradicijas (Stenders, Katerfelds, Bī-

lenšteins un citi). Saimnieciskie un polītiskie apstākli, se-

višķi Vidzemē, bet arī Kurzemē, bija daudz izdevīgāki lat-

viešu nācionālās intelliģences attīstībai. Vācu ģimnāzijas un

Tērbatas universitāte sludināja nācionālismu vispār, bet vācu

nācionālismu sevišķi, kas latviešu skolēnu sirdīs modināja

dzimtenes un tautas mīlestību, attiecinot to uz latvietību.

Zināms, dažu labi apdāvinātu galvu mēs toreiz arī galīgi

zaudējām vācietībai, bet latviešu intelliģences vairākums pa-

lika uzticīgs nācionālismam. Viņa nodevās nevien latviešu

nācionālās kultūras, saimniecisku un polītisku interešu aiz-

stāvēšanai, bet krāja arī vecās latviešu tradicijas, lai atvei-

dotu īsteno latviešu dvēseli. Un bija arī pats beidzamais laiks

šim darbam! Rezultāti pārsniedza visas cerības. Kr. Barona

mūža darbs deva 35.789 tautas dziesmu oriģinālu un vairāk

par 200.000 ievērojamāku vai mazāk ievērojamu variantu.

Folkloras krātuve ir savākusi vairāk par 400.000 dziesmu, no

kurām 30.000 orīģināldziesmu jau nodotas iespiešanai. Tās

visas ir parasti īsas, melancholiskas un jautras, prātnieciskas

un humoristiskas (pat arī „nerätnas") dziesmiņas, kur atspo-

guļojas visa tautas dzīve un dvēsele. Tādu četrrindīgu, sav-

dabīgu dziesmiņu un tādā lielā skaitā nav nevienai tautai pa-

saulē. Tās ir neizsmeļams avots latviešu tautas mītoloģijas,

prātojumu, tikumības, fantāzijas, dzīves iekārtas un dzīvības

instinktu pētīšanai. To pierādījuši pro f. P. Šmi ta, pro f.

J. Endzelīna, prof. L. Bērziņa un daudzu citu zi-

nātnieku mītoloģiskie, kultūrvēsturiskie, valodnieciskie un

dzejnieciskie pētījumi. Jau agrāk Fr. Treul an d s (Brīv-

zemnieks) publicējis 1583 parunas un sakāmos vārdus,
1570 mīklas, 663 burvību vārdus un 262 burvību darbības.

Lerchis-Puškaitis sakrājis un nodevis atklātībai 1831

pasaku, neskaitot teikas. Viņa darbu turpinājis prof. P.

Šmits, sakrādams vēl 2748 pasakas bez teikām, no kurām

12 sējumos publicētas jau 4309 pasakas. M. Äro ns, strā-
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dādams līdz „Dienas Lapā", nodibināja pie šā laikraksta et-

nogrāfisku pielikumu, kas pāris gados sakrāja vairākus sim-

tus māņu vārdu un darbu un citu tradiciju. Es esmu

savā laikā, kā students un vēlāk kā ārsts, izlietojis šā pieli-

kuma, Brīvzemnieka, citu ārstu un paša krātos tautme-

dicīniskos materiālus un sakopojis tos pa lielākai daļai vācu,

bet arī latviešu valodā publicētos darbos, kas kopā aizņēma

apmēram 140 iespiestas lapas puses, ievērodams arī stādus,
ārstniecības līdzekļus un raksturīgākos apvārdojumus. Bur-

vības darbiem gandrīz nemaz nav ievērotas, bet noskaidrotas

tautas nojēgas par slimībām. Skaistās un pa daļai ļoti skais-

tās tautas meldijas sakrājuši vecākie komponisti J. Cim z c

un prof. A. Jurj ān s. No viena paša Jurj ān a esmu

„Latvju Daiņās" saskaitījis 336 meldijas. Cik man zināms,

mūsu laiku komponisti E. Melngailisun A. Kalniņš

uzrakstījuši vēl ļoti daudz jaunu meldiju, ko pa daļai viņi paši

un arī citi komponisti izlietojuši kompozicijām. Rīgā ir folk-

loras krātuve, ko vada prof. Straubergs, un etnogrāfisks mu-

zejs, ko savā laikā nodibinājusi Rīgas Latviešu biedrība. Šie

materiāli ir vēl samērā maz publicēti. Archaioloģiskie pētījumi

un izrakumi uzrādījuši beidzamos gados Latvijā lielas sek-

mes. Attiecīgus darbus Dr. V. Qint cr s, Dr. E Štu rm s

un prof. Fr. Balodis ir publicējuši. Rīgā ir arī jau diez-

gan plašs archaioloģisks mūzejs, kas ar katru gadu papildinās.

Tā tad latvieši loti daudz darījuši, lai glābtu no iznīcības

baltu tautu vecās tradicijas un nodotu tās vispārcilvēciskai

kultūras vēsturei, to apaugļojot. Jāņu svētki, kāzu parašas

un mūsu vispusīgais veļu kults aizsniedzas sirmā senatnē, ļoti

tuvu skardami cilvēku nojautas un nojēgas par dzīvību, nāvi

un dvēseles nemirstību. Arī latviešu panteistiskā mītoloģija

ir bagāta un pilna bioloģisku novērojumu. Baltu tautu ticē-

jumi stāv ļoti tuvu nevien sirmās senatnes kultūrtautām —

indiešiem, sumeriešiem, babiloniešiem, ēģiptiešiem, seniem

grieķiem un romiešiem, bet arī senģermāņiem un senslaviem

un pat somu-ugru tautām. Atrod pat ticējumus, kas, kā šķiet,

vairāk vai mazāk manifestējas visas pazīstamās pasaules tautu

pakāpeniskā gara attīstībā.



63

Prof. Dr. med. J. Alksnis.

Leben, Seele, Mutter im Volksglauben
besonders der baltischen Völker vom

biologischen Standpunkt.

Autoreferat.

Nahrungsaufnahme und Stoffwechsel, inneres Wachstum

und Zellteilung, Reizbarkeit und Empfindung, aktive Bewe-

gungen, Fortpflanzung und Tod, welcher sich stets als par-

tieller Untergang des Organismus offenbart, sind Kennzeichen

des Lebens der Wesen. Als die eigentümlichste Eigenschaft

sind dem primitiven Menschen die Bewegungen aufge-
fallen.

Die biologische Forschung, welche aus der Analyse der

Lebensprozesse aller Lebewesen die Tätigkeit des Leibes und

der Seele des Menschen zu verstehen sich bemüht, hat sehr

viel zum Verständnis aller Betätigungen des Geistes, z. B. in

der Wissenschaft, Kunst, Religion und Ethik beigetragen.

Die Entwicklungswege des lebenden Stoffes sind in ihrer

unübersehbaren Mannigfaltigkeit uns noch überaus rätselhaft.

Sehr oft gleichen sie nicht den geometrischen Linien der Me-

chanik der toten Materie, sondern sind wellenförmig, mit

Höhen und Tiefen, nicht selten mit unserem Verstände unerfaß-

baren Sprüngen. Und das ist ja begreiflich, denn wir kennen

nichtmal den Ursprung des lebendigen Stoffes. Alle Hypothesen

der Philosophen, Theologen und Naturforscher sind im Grunde

nur Angelegenheiten des Glaubens. Wir kennen auch nicht

— und werden wohl niemals erkennen — das Wesen des Le-

bens, denn der Mensch als Bestandteil der lebenden Welt ist

zugleich Subjekt und Objekt der Analyse. Unsere Augen

sehen z. B. unseren Körper und die umgebende Welt, aber

selbst können sie sich nicht sehen. Soviel wir beurteilen kön-

nen, so werden die Lebensprozesse von Vorgängen in unseren
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Organen, im ganzen Organismus, auch in anderen Individuen,
auf der Erde, der Sonne und den Sternen, d. h. im ganzen

Kosmos reguliert. Wir sprechen doch über Ätherwellen und

rätselhafte kosmische Strahlungen. Vielleicht walteten zur Zeit,
als das Leben entstand, auf der Erde und im Kosmos Natur-

kräfte, über welche wir keine Ahnung haben, und vielleicht

walten sie noch jetzt, sind aber unseren Sinnesorganen unfaß-

bar. Der Glaube an Schicksalsbestimmungen, wel-

che der Menschenverstand nicht ändern kann, ist nach Meinung

der Mythologen schon im Zeitalter des Präanimismus vorzu-

finden. Ihm huldigen Millionen von Menschen — die Buddisten

und Mohammedaner. Ist das nicht eine Ahnung des Menschen

über unfaßbare Naturgesetze? Daß unseren Sinnesorganen und

dem Verstände bestimmte Grenzen gesetzt sind, sehen wir all-

täglich. Die Kulturgeschichte und Biologie läßt uns denken,

daß sogar unser ganzes Nervensystem in unübersehbaren

Zeiträumen sich umgestaltet und vervollständigt hat

und sich noch jetzt vervollständigt. Wir kennen Tiere, deren

Sinnesorgane sich bis zur wunderbaren Schärfe vervollkomm-

net haben und weit die des Menschen übertreffen. Wilde Völ-

ker orientieren sich so bewundernswert in Wäldern und Wü-

sten nach Sternen, Winden, Vögelflug usw., daß wir Europäer

erstaunt dastehen. Unsere Ahnen hatten keine meteorologischen

Instrumente, aber ihre Wetterprophezeiungen nach Beobach-

tungen der Natur haben sich sehr oft bewahrheitet. Es gibt

allzuviele unsichtbare Fäden, welche das Le-

bende mit dem Nichtlebenden und auch ge-

genseitig v erbinden. Wir werden vielleicht für alle

Zeiten uns damit begnügen müssen, daß wir nur kürzere und

längere biologische Grundlinien und einzelne Etappen des Le-

bensflusses überblicken.

Goethe sagte : „Wenn ihr nicht mit der Bewunderung an-

fängt, werdet ihr nie in das innere Heiligtum eindringen."

Selbstverständlich sollen diese Worte auch zum Suchen an-

spornen. Und die Biologie hat in den letzten Jahrzehnten Tat-

sachen gebracht, über die man früher nicht zu träumen wagte.

Es ist bekanntlich gelungen, in gewissen Nährböden vom Orga-

nismus abgesonderte Zellen länger lebendig zu erhalten, als die

mittlere Lebenslänge des Individuums beträgt. Somit ist das

Gesamtleben der Tiere auf Leben ihrer Bestandteile reduziert.
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Gelänge es dem Menschen, künstlich lebendes Protoplasma zu

erzeugen, so wäre eins der geheimnisvollsten Rätsel gelöst.
Und dennoch wüßten wir doch nicht, was Seele und Geist ist.

Woher auch die primitive Lebenskraft des aus chemischen

Elementen bestehenden organischen Stoffes gekommen sei, es

gibt eine solche, das empfinden wir mit unserem ganzen „Ich",
und sie bestimmt wohl auch die Vergänglichkeit dieses Stof-

fes — den Tod — als unabwendbare Folge des Lebens.

Ein Teil der Lebenskraft unterliegt wohl den chemisch-

physikalischen Gesetzen, aber ganz abseits von diesen steht

die physiologische Energie. Über die Energie, welche

z. B. in unserem Nervensystem (Gedanken, Empfindung, Ge-

fühl, Willen), bei der Befruchtung usw. waltet, darüber können

die Physiologen bis jetzt nichts sagen. Ob sie nicht der pri-

mitiven Kraft gleicht, welche die Lebenskraft geschaffen hat?

Ein ewiges Rätsel wird für uns auch wohl die Frage blei-

ben, wo in der Natur das beginnt, was wir Men-

schen gewöhnlich als Bewußtsein, als unser

„Ich" bezeichnen. Wir wollen glauben, daß dieser Be-

griff nur dem Menschen eigen ist. Aber beim Versuch, den-

selben näher zu definieren, stoßen wir auf große Schwierig-

keiten. Der Mensch hat in seiner langen geistigen Entwicklung

ein mächtiges Werkzeug — die Sprache — erworben, welche

seine Selbstbestimmung in der Natur und Geistesentwicklung

stark gefördert hat. Aber die Technik hat es ermöglicht, auch

an höher entwickelten Tieren eine primitive Lautsprache und

andere Verständigungsmittel zu entdecken. Sie lernen auch,

die Menschensprache teilweise zu verstehen. Die Analyse des

Tierlebens zwingt uns, individuelle Besonderheitenund ethische

Prinzipien auch den Tieren zuzugestehen, z. B. den Bienen

und Ameisen, welche in geschlossenen Gesellschaften leben,

sowie einigen Haustieren, z. B. dem Hunde, dem Pferde. Was

bedeuten die wehmütigen Laute und feuchten Augen der Kuh,

welche ihr Kalb hinschlachten sieht? Ist es nur nicht eine

Selbstüberhebung, daß der Mensch sich allein die Krone des

bewußten „Ich" aufgesetzt hat? Die Bezeichnung „Instinkt"

für unerklärliche geistige Fähigkeiten der Tiere ist nur ein

leerer Schall, welcher alles Mögliche umfassen kann. Neben

reflektorischen und automatischen Bewegungen sind darin auch

viele durch Erlebnisse und häufige Betätigung der Organe be-
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wüßt oder unbewußt erworbene Fähigkeiten. Als Beispiel

diene die wunderbare Handfertigkeit des Pianisten, durch be-

wußte Arbeit erworben und später zum Automatismus ausge-

artet. Dem Empfinden des Biologen entspricht am besten die

Auffassung, daß die Seele ein Konvolut aller geistigen Fähig-
keiten mit Inbegriff des Bewußtseins darstellt, was einige mo-

derne Psychologen als persönlichen Geist bezeichnen.

Die Weltanschauung des primitiven Menschen hat sich

exzentrisch oder endogen, d. h. vor allen Dingen

durch Selbstbeobachtungen seines Körpers und Gei-

stes ausgebildet. Und wenn auch Naturerscheinungen — Don-

ner, Blitz, Sonne, Mond, Sterne, Winde, Schatten usw. — ge-

wisse Vorstellungen hervorriefen, so haben sich auch diese im

menschlichen Geist ihre Form und ihren Inhalt erworben. Seine

Eigenbeobachtungen hat der Mensch auch auf andere Gegen-

stände übertragen. Die Lebenskräfte, welche ihn sich

bewegen, empfinden, denken und wollen ließen, suchte und

fand er auch in anderen Lebewesen. Später glaubte er sie

auch an nichtlebenden Gegenständen beobachtet zu haben,

welche unter gewissen Bedingungen Bewegungen ausführten,

z. B. die obengenannten Naturerscheinungen. Weiterhin schien

es ihm, daß Teile seiner Lebenskräfte auf Gegenstände über-

gehen, welche früher, im Leben und beim Tode, Bestand-

teile seines Organismus waren. Das finden wir

deutlich auch in der lettischen Mythologie (P. S eh m i t). Der

primitive Mensch hat an viele und verschiedene Lebens-

kräfte geglaubt. Er konnte noch nicht so deduktiv und ab-

strakt denken, daß er die Lebenskräfte zu einer Lebensseele

zusammengefaßt hätte. Einen Teil der Lebenskräfte hat er in

seinem Glauben nicht näher definiert, dem anderen widmete er

sogar Menschengestalt. Auch seine Götter hat der Mensch in

seiner Entwicklung mehr und mehr anthropomorpho-

sie r t, hat ihnen seine Kleidung, sein Familienleben, seine

Moral und Unmoral zugeeignet, hat Bäume, Blumen, auch

Steine seine Sprache sprechen und seine Gedanken äußern

lassen. Die Bestandteile seiner alltäglichen Geräte, z. B. der

Krüge, nannte er „Nase", „Ohren", „Hals", „Füße". Alles das

finden wir auch in der lettischen Sprache.
In Kürze einige Anschauungen über Leben, Krankheit

und Tod, wie sie sich aus den Gebräuchen der Letten und
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auch bei anderen Völkern mit alter Geisteskultur wider-

spiegeln. Wie die Seele in ein Tier — Schlange, Kröte,

Maus — übergehen kann, so werden auch die Krankheiten a 1 s

Lebewesen betrachtet. Viele Krankheiten tragen in der let-

tischen Sprache Endigungen männlichen Geschlechts

und sind quasi personifiziert — der „Stecher" (dūrējs), der

„Drücker" (spiedējs), der „Springer" (lēcējs), der „Presser"

(žņaudzējs), der „Brustbeklemmer" (dusulis, aizkusums) usw.

Damit hat man Vorstellungen von Dämonen, aktiven Wesen

verbunden. Zu Zeiten der Fieberepidemien (drudzis) und der

Pest (mēris), beide im Lettischen männlichen Geschlechts, hat

man diese genii epidemici personifiziert; sie konnten auch die

Gestalt der verschiedensten belebten und unbelebten Dinge

annehmen. Darüber gibt es bei den Letten sehr viele Sagen,

weil das Land allzuoft von Kriegen und Seuchen heimgesucht

worden ist. Die einzige Rettung vor Aussterben bestand darin,
daß die Leute ihre Wohnungen verließen und in die Wälder

flüchteten. Die personifizierten Krankheiten haben auch ge-

sprochen. Das eigentliche Leben saß bei den Letten im

Herzen und in den Adern, wohl weil sie Bewegungen

ausführen, d. h. pulsieren. Die Arterien hat man auch „Lebens-

adern" (dzīvības dzīslas) genannt (Schmit). Einige Gebräu-

che bei der Beerdigung der Leichen weisen darauf hin, daß die

Letten auch Blutopfer von Tieren anerkannt haben. Die Gestor-

benen haben die erste Zeit nach demTode noch gehört und ge-

sehen. Daß sie in der Unterwelt (veļu valsts) noch lebten, dafür

spricht, daß man ihnen zur Reise dorthin und zum Leben Spei-

sen, Bier, Tongeräte, Nadeln, Beile, Besen, Haarkämme, Klei-

dungsstücke, Waffen etc. mitgab. Die Leichen haben die Letten

gefürchtet und alles dazu getan, damit sie nicht mehr in

die Welt zurückkehren. Jeder Fehltritt in dieser Hinsicht

konnte den lebenden Menschen den baldigen Tod bringen.

Man hat sie auch gebunden und die Haustür sorgsam verrie-

gelt. Das Badewasser der Leichen, ihre Lakenstücke dienten

verschiedenen Zaubereien. Das Begräbniszeremonial ist bei den

Letten sorgfältig ausgearbeitet gewesen. Überhaupt hatte bei

ihnen der Leichen- und Ahnenkult eine sehr große Bedeutung

und erinnert vielfach an die alten Griechen. Die Leichen sind

auch zuweilen aus ihren Gräbern gestiegen und haben sich in

das menschliche Leben hineingemischt. Somit war bei den
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Letten und anderen alten Völkern das Leben mit dem Tode aufs

innigste verflochten, wie es auch die jetzige Biologie lehrt.

Nach S c h m i t sollen die Letten schon mindestens vor 10.000

Jahren ihre Leichen begraben haben. Auch das bezeugt ihre

alte Qeisteskultur.

Das primitivste Grab der einfachen Letten war wohl der

Sandhügel in der Nähe der Wohnstätte, wie viele Volkslieder

berichten. Die Leichen wurden nicht tief vergraben. Nur rei-

chere und hervorragendere Volksglieder bekamen besser

ausgestattete Gräber. Massengräber sind durch besondere

Lebensverhältnisse geschaffen worden. Das Christentum hat

viel zu kämpfen gehabt, bis es die Beerdigung in besonderen

Kirchhöfen bei den Letten durchsetzte.

Der Mensch hat stets und überall über die Probleme

des Lebens und Todes gedacht und je nach seiner

geistigen Entwicklung beantwortet. Dieselben sind ewige

und unvermeidliche Fragen seines Geistes, ent-

sprungen dem in der lebendigen Natur verankerten Bestreben,

die Lebensprozesse ewig zu erhalten. Doch er

sah, daß jedes Lebewesen schließlich stirbt, daß Leben und

Tod untrennbar miteinander verkoppelt sind. Nur in der neue-

ren Zeit hat der Gedanke sich befestigt, daß man die Ewigkeit

des Lebens auch derartig auffassen kann, daß die Individuen

in ihren Nachkommen fortleben. Leider wird diese biologische

Auffassung vom individuellen Egoismus und Materialismus der

Jetztzeit untergraben.

Wir Menschen der Gegenwart haben die Probleme des

Lebens und Todes, objektiv und ehrlich eingestanden, nicht

besser gelöst als unsere Ahnen. Alle unsere Deduktionen und

Hypothesen bewegen sich im Gebiet des Glaubens

und haben gleichen Wert, obgleich wir jetzt über gewisse Ein-

zelheiten besser orientiert sind.

In der Idee des Lebens ist auch die Idee der Ewigkeit in-

begriffen. Alle Lebewesen, sogar die Zellen des Organismus,
sind bemüht, ihr Leben ewig zu erhalten, indem jegliche Schä-

digungen, welche es vernichten könnten, vermieden resp. aktiv

abgewehrt werden. Der Wille, ewig zu leben, ist

biologisches Grundgesetz jedes lebendigen

Stoffes. Man könnte vielleicht sagen, daß solche Grund-

gesetze sich in unserem Bewußtsein zu Ewigkeitsideen um-
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gestalten. Wir betrachten es doch als ein Axiom, daß Energie
und Kraft niemals und nirgends verlorengeht, sondern sich nur

in eine andere Energie umwandelt. Es ist dem Menschen eigen-

tümlich, seine positiven Empfindungen an die erste, die nega-

tiven an die zweite Stelle zu setzen. So tut er es auch mit

dem Leben und Tode.

Auch der wissenschaftliche Vitalis mus ver-

suchte zu beweisen, daß das höchste Prinzip des Organismus

die Seele (anima) ist, indem sie das Übernatürliche, Überlo-

gische, Unsterbliche gegenüber den Lebenskräften (anima ve-

getativa) repräsentiert. Nach dieser Lehre hat jeder Körperteil

seine Lebenskraft, welche z. B. auch selbständig erkranken

kann. Diese Ansicht finden wir auch im vorgeschichtlichen

Volksglauben und noch jetzt bei den Naturvölkern. Auch die

jetzige Physiologie lehrt uns die große Bedeutung des vege-

tativen Nervensystems, welche außerhalb unseres

Bewußtseins, im Wachen und im Schlafe, die Nahrung ver-

daut, den Stoffwechsel, die Blutzirkulation, die Atmung und die

verschiedenen automatischen Bewegungen reguliert und die

Quelle der angenehmen und unangenehmen Sensationen und

Emotionen ist. Dieses System ist, wenn nicht der einzige, so

doch der Hauptregulator des Unterbewußtseins. Wir wissen

auch sicher, daß viele Sensationen durch chemische und me-

chanische Vorgänge im Körper erzeugt werden, insofern wir

überhaupt über Kausalität sprechen können. Außerdem ist es

bekannt, daß die Gewebe und Zellen des Menschen- und Tier-

körpers unter gewissen Bedingungen auch außerhalb des Kör-

pers weiterleben können und daß sie beim Tode nicht alle

gleichzeitig sterben, was wir bei Gewebstransplantationen und

Bluttransfusionen ausnutzen. Ob der Kulturmensch die Seele

für ein metaphysisches Ding, von Gott gekommen und zu

Gott hingehend, oder für das Produkt physikalisch-chemischer

Kräfte hält, deren Gesetzlichkeit dennoch ewig ist, das ist

dem Wesen nach derselbe Glaube an die

Ewigkeitsidee. Wir ahnen, daß unsere Seele nicht un-

trennbar am Körper gebunden sein kann, aber was mit ihr

nach dem Tode geschieht, wissen wir nicht. Daß sie dennoch

etwas Selbständiges und Unvernichtbares sein muß, das läßt

uns auch der Progreß der Seelenkräfte in jedem

Menschen und in der Menschheit denken. Der Glaube an die
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Unsterblichkeit der Seele ist in dieser oder jener Form bei al-

len Völkern zu finden. Überhaupt sind die Vorstellungen über

Lebenskräfte, Seele und Unsterblichkeit in allen Erdteilen und

zu verschiedenen Zeiten so gleiche und allgemeine,

daß man zur Annahme einer gleichen menschlichen Entwick-

lung sowohl im Süden, als im Norden gezwungen ist. Sobald

der Geist des Menschen eine gewisse Entwickelungsstufe er-

reicht hatte, mußte er ungefähr gleiche Vorstellungen und

Anschauungen gebären, ebenso wie es in der Entwicklung

der einzelnen Individuen geschieht. Das heißt — die Entwick-

lung der Individuen und Völker hat einen gleichen Gang

(Holländer).

Die sexuellen Emotionen sind an Lebensin-

stinkte und dem Fortpflanzungswillen fest gebunden. Die heu-

tige Biologie hat doch den Geschlechtszellen eine besondere

und hervorragende Rolle unter allen anderen Zellen des Or-

ganismus zugewiesen. Der Fortpflanzungsinstinkt ist ein un-

trennbarer Bestandteil der lebenden Materie. Er waltet im

Unterbewußtsein und wird, wie experimentell bewiesen ist,

in Tieren und Menschen auf chemischem Wege durch die

Hormone der Geschlechtsdrüsen reguliert. Der primitive

Mensch hat wohl die Geschlechtsfunktionen zuerst nur als

körperlichen Genuß aufgefaßt. Beobachtungen an Tieren ha-

ben ihn gelehrt, daß dieselben die Quelle von neuen Lebewe-

sen sind. Bis zum bewußten Verständnis ist letzteres

Faktum nur sehr viel später durchgedrungen, und wissen-

schaftlich klargelegt ist es nur in den letzten Jahrhunderten.

Einige Autoren haben den sexuellen Emotionen eine sehr große

Rolle in der Religion, Ethik, Wissenschaft und Kunst, d. h. im

ganzen Geistesleben, andere — eine kleinere zugeschrieben,

aber niemand wagt, dieselbe ganz zu verneinen. Dazu zwin-

gen uns verschiedene Volksgebräuche und Kulte aus der Ur-

zeit, sowie noch heute bei den Naturvölkern, wo Geschlechts-

organe sich in den verschiedensten Variationen präsentieren.

Da die Südländer ein viel lebhafteres Geschlechtstempe-

rament besitzen als die Nordländer, so ist bei ihnen der Ge-

schlechtskult viel intensiver und realer ausgesprochen. Wir

finden dort auch mehr Tierisches und Phantastisches als im

Norden, wo die sexuellen Emotionen in einem ruhigeren Ge-

leise fließen und sich weniger in erotischen Ornamenten und
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Gebräuchen, als in Symbolen, in der Dichtung und

in Gedanken über die Fruchtbarkeit alles

Lebenden offenbaren. Die Wandfiguren der Höhlen des

diluvialen Zeitalters in Südfrankreich zeigen sexuelle Szenen,

welche der heutige Mensch als Abnormitäten des Geistesle-

bens auffassen würde. Dort sehen wir auch männliche und

weibliche Geschlechtsteile, ohne daß das Gesicht und andere

Organe des Individuums dargestellt wären. Die Krüge der

ausgestorbenen Inkas in Amerika tragen Ornamente, welche

wir als perverse sexuelle Szenen bezeichnen müssen. Stark

erotische Figuren sieht man auf den etruskischen Vasen. Auch

in den Ornamenten und Gebräuchen der früheren Bewohner

von Mexiko, Perua und anderer Gebiete Südamerikas, von

Australien, Afrika und Asien findet man sehr ausgeprägte
sexuelle Motive. Die Ornamente, Bildnisse, Gebräuche und

Festlichkeiten der Völker Südeuropas offenbaren ebenfalls

geschlechtliche Dinge, welche unser heutiges Empfinden be-

leidigen.

Soviel ich urteilen kann, sind bei den Ausgrabungen im

Norden fast keine sexuellen Ornamente gefunden worden.

Viel mehr Erotik finden wir schon in den Dichtungen und Sa-

gen; aber auch dort pflegt sie mehr oder weniger maskiert

und vergeistigt zu sein, wie z. B. bei den Letten.

Dominiert das männliche oder das weibliche Prinzip in

den Offenbarungen des primitiven menschlichen Geistes?

Kann man überhaupt diese Prinzipien im Glauben der Völker

streng trennen? Präsentiert sich bei den Südländern oder

den Nordländern mehr das männliche resp. weibliche Prin-

zip? Der männliche Geschlechtstrieb ist bei Tieren und nack-

ten Menschen nicht zu verheimlichen, er pflegt sich scharf in

den betreffenden Organen zu markieren. Der Mensch hat

wohl diesem zuerst seine Aufmerksamkeit zu-

gewandt. Er ahnte, daß sie Beziehungen zur Zeugung ha-

ben, konnte aber nicht begreifen, wie das möglich ist, da das

neue Leben doch aus dem Leibe der Mutter kommt. Bei den

Völkern Asiens, Afrikas und Südeuropas hat der Phalluskult

in sehr hervorragender Weise Bräuche, ärztliche Handlun-

gen, religiöse Feste, Sagen und Ornamente beeinflußt, soweit

sie Beziehungen zur Fruchtbarkeit haben. Bekanntlich hat der

Apis der alten Ägypter, ihr geehrtes und angebetenes gött-
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liches Wesen, die verschiedensten Pertubationen ihrer Re-

ligion überlebt. Man hat den heiligen Stier geschmückt und

Frauen haben vor ihm ihre Scham entblößt. Seine Verehrung

erreichte ihren Höhepunkt an den Fruchtbarkeitsfesten.

Apis soll nicht das Produkt der Befruchtung einer Kuh,

sondern der Bestrahlung derselben durch die Sonne sein. Nach

Kittel spielte bei den alten Indiern und Altariern der als

„L ingg am" bezeichnete Phalluskult eine große Rolle. Am

Feste des „L ingg am" haben die Männer um eine mit

Sträuchern bepflanzte Grube getanzt. Diese strauchum

wachsene Grube, das Symbol der äußeren weiblichen Genita-

lien, finden wir zum Teil auch in den lettischen Volksliedern

und zwar in Form „des kleinen Sees, der Quelle, des Tals,

umwachsen von Sträuchern und Bäumen". Prof. Seh mi t

erwähnt in seiner lettischen Mythologie die Meinung v.

Trautvetters (Jahr 1850), daß das „L ih go" des letti-

schen Johannisfestes von dem sanskritschen „L ingg am"

abzuleiten sei, hält sie aber für unbewiesen. Auf den Wegen

nach Bombay sollen viele rotbemalte Linggam-Bildnisse

aufgestellt sein, welche die Fruchtbarkeit der Frauen fördern.

J. A. Dula ir c (zit. nach Holländer) hat 1805 darauf

hingewiesen, daß bei Völkern, welche sich frühzeitig mit der

Astronomie beschäftigten, der Phalluskult mit dem Erwachen

der Natur im Frühling zusammenfalle und zu dieser Zeit die

Sonne im Sternzeichen des Stiers stehe. Ihm folgt das Zeichen

des gehörnten Widders. Auch dieser ist ein Symbol der

Männlichkeit. Hero dot (zit. nach Holländer) berich-

tet, daß der Bock von Men de s dieselbe Rolle gespielt ha-

be, wie der Stier von Memphis. Herodot und P1v-

t a r c h erzählen, daß unfruchtbare Weiber öffentlich und un-

geniert mit diesem Bock geschlechtlich verkehrt hätten. Wel-

che Rolle der Bock als P a n, Satyr, Faun in den griechi-

schen Mythen gespielt hat, ist allbekannt. An den ägyptischen

und griechischen Statuen der Fruchtbarkeit pflegt der Phal-

lus gut sichtbar zu sein. Man könnte die Beispiele, wo der

Bock das männliche Geschlechtsprinzip der Völker darstellt,
noch vervielfältigen. Ich will nur erwähnen, daß der Stier

und Bock als Männlichkeitssymbole auch in den lettischen

Volksliedern erwähnt werden, aber verhältnismäßig selten.

Den Bock findet man auch bei den Litauern. Bei den Semi-
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ten haben unter anderen Tieren auch der Hahn und die Taube,
sexuell sehr aktive Hausvögel, die Fruchtbarkeit dargestellt.

Von dort ist die Taube in die christliche Religion herüberge-

nommen und hat sich als „heiliger Geist" dem Mariakult des

Katholizismus eingefügt (v. Reitze nst e i n). Der Hahn

wird in dieser Deutung auch von den lettischen Volksliedern

erwähnt.

Diese sexuellen Kulte dürfen nicht als unmoralische Gei-

stesverirrungen aufgefaßt werden; diese Begriffe waren dem

primitiven Menschen fremd. Obgleich der Phallus im Orient

dominierte, ist neben ihm selbstverständlich auch das weibli-

che Prinzip oft erwähnt. Ob das Prävalieren des Phallus-

kults bei den Semiten und im Orient nicht damit zu erklären

ist, daß die Frau im Sexualleben eine passivere Rolle spielt

und dort eine niedrigere gesellschaftliche Stellung einnimmt?

Bei den Nordländern pflegen die sexuellen Motive im re-

ligiösen Kult, in der Kunst und in Volksfesten die allgemeine

Fruchtbarkeit in der Natur, d. h. beide Geschlechter zu be-

treffen. Soviel ich gesehen habe, findet man auf den Gegen-

ständen ihrer Keramik keine sexuellen Ornamente. Auf den

Ausgrabungen der Museen in Riga, Tartu (Dorpat)
und Kaunas habe ich solche nicht gesehen. In der Urge-

schichte Ostpreußens von Dr. v. G a e r t e sieht man nur eine

Phallusdarstellung aus der jüngeren Steinzeit. In Kaunas

sah ich einen aus Holz geschnitzten Hochzeitslöffel, welcher

den Zusammenfluß beider Geschlechter symbolisiert. Sowohl

bei den Letten, als auch den Litauern existierte die Sitte, daß

die junge Frau, ehe sie mit dem jungen Mann in der Klete zur

Hochzeitsnacht von den Gästen gebettet wurde, eine gewisse

Portion starken alkoholischen Getränks — in der letzten Zeit

Branntwein — trinken mußte. Dazu hat bei den Litauern der

Löffel gedient. Er besteht aus zwei „Etagen". Die obere Etage

ist ein gewöhnlicher Löffel mit geradem Stiel; die untere

besteht am Löffelende aus einem Schlangenkopf (weibliches
Prinzip) mit breit geöffneten Rachen, in welchen ein Stab,

dünner als der Löffelstiel, hineinreicht und mit einem Bock-

kopf (männliches Prinzip) endigt. (Abbild. N« 1 u. 2 im letti-

schen Teil der Arbeit.) Über diesen Löffel schrieb mir noch

Prof. L a s c h a s aus Kaunas, daß der Löffel ungefähr 60 Jahre

alt sei, aus der Gemeinde Liudwinowa, Kreis Mariampol,
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stamme. Man habe ihn bei dem Hochzeitsgebrauch „užgē-

res" angewandt. Wenn die Braut ins Haus kam, wo sie zu-

künftig leben wird, goß sie in eine Schüssel oder einen Spann

Branntwein, tauchte darin das Blümchen „ruta" (bei den Li-

tauern Symbol der Jungfräulichkeit), schöpfte mit diesem Löf-

fel Branntwein, goß in Trinkgläser und die Hochzeitsgäste tran-

ken dies „užgērēs". Die 2 Ringe auf dem Löffel kann man hin

und her schieben, aber abnehmen kann man sie nicht. Im Ri-

gaschen Museum fand ich einen ähnlichen, aber einfacheren

Löffel aus der Gemeinde Turlawa in Kurland. Da besteht der

Endteil des Löffelstiels aus einer holzgeschnitzten Schlange

mit aufgesperrten Rachen, in welchen der Vorderteil des

Löffelstiels hineinreicht (Abbild. N23). Die Größe desselben

gleicht der des litauischen und er diente sicherlich ähnlichen

Hochzeitsgebräuchen, obgleich der Einsender des Löffels sich

mit der Angabe begnügt hat: „gebraucht bei Festlichkeiten".

Bekanntlich ähneln die lettischen Hochzeitsgebräuche vielfach

den litauischen und es gibt mehrfache Momente bei den Ze-

remonien, wo die Braut resp. junge Frau Branntwein trinken

und den Gästen reichen muß und worin Fruchtbarkeitsgedan-

ken enthalten sind. Bei den Letten finden wir einen Zauber-

spruch gegen Unfruchtbarkeit der Frau, in welchem die „Mut-

ter" als Schlange bezeichnet wird, welche den männlichen Sa-

men aufsaugt. Das symbolisiert sich auch in diesen Löffeln.

Solche Begierde hat der „Mutter" auch Plato zugeschrie-
ben. Bekanntlich ist die Schlange ein Symbol der „Mutter"

und des Lebens, welche oft mit der „Mutter" sogar identifi-

ziert wird, und in den Vorstellungen und Ornamenten der Völ-

ker Europas und Asiens, besonders auch bei den Letten, eine

große Rolle spielt. Bei den Ägyptern und alten Griechen

waren Widder und Bock Symbole der Männlichkeit und

Fruchtbarkeit und gehörten oft zum religiösen Kultus. Auch

bei den Römern und süddeutschen Stämmen bis zum Mittel-

alter hat der Bock diese Bedeutung.

Ich möchte behaupten, daß bei den Nordländern

der Fruchtbarkeitsgedanke mehr beide Ge-

schlechter, aber besonders Vorstellungen

über die „Mutte r", also die Weiblichkeit, be-

triff t. Wenigstens bei den Letten offenbart sich der Phal-

lusgedanke nur in einzelnen Volksliedern. Den Symbolen
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der äußeren männlichen und weiblichen Geschlechtsorgane

hat die Form und Ähnlichkeit der Objekte gedient. Über die

inneren Organe hatte man keine Vorstellung. Einiges über

die Phallussymbolisierungen bei den Letten.

Das Pferd war bei den baltischen Völkern ein sehr ge-

liebtes Haustier. Seine Knochen finden wir schon in den

neolithischen Ausgrabungen. In Herden tummelte das Wild-

pferd in den Wäldern noch dann, als der Mensch es schon

zum Haustier gezüchtet hatte. Es war von kleinem Wuchs,

wie die jetzigen Füllen. Es wird in den lettischen Volkslie-

dern selten als „Pferd" (zirgs) bezeichnet, fast immer heißt

es „Füllen" (kumeļš, kumeliņš).

Noch seltener finden wir die Stute. Das Pferd hat dem

Fahren und Reiten gedient. Meistens meinen die Volkslieder

wohl junge Hengste. In vielen „unartigen" Liedern ist mit

dem Füllen unzweifelhaft der Phallus gemeint. Beispiele:

„der Bursche gab dem Mädel das Füllen zum Beeggen des

Rosengartens"; „das Füllen wird in den Rosengarten ge-

trieben"; „das Mädel gibt dem Burschen ihren kleinen See

zum Schwemmen des Füllens"; „das Füllen soll nicht zu tief,

nicht zu seicht schwimmen"; „wenn dem Burschen das Füllen

steht, hat das Mädel die wollene Decke fertig"; „das rote

Pferd fraß Hafer am Rande des schwarzen Waldes (Symbol
für Schamhaare), aber so oft es hinein wollte, stachen ihm

Tannenadeln die Augen"; „das Mädel läßt das Füllen in ihren

grasigen Stall" ; „das rote Pferd versinkt ins Tal".

Für die äußeren Genitalien des Weibes dienen die dich-

terischen Bezeichnungen „Rosengarten", „kleiner See", „hüb-

scher, schwarzer See", „dunkle Quelle", „dunkler Hain mit

einer Quelle in der Mitte", „grasige Wiese um den schwarzen

See oder die schwarze Quelle", „dunkler Hain mit dem klei-

nen See", „dunkler Wald", „nadelhölzige Tiefe", „die vom

Ochsen gestampfte Wiese", „das mit Bäumen umpflanzte Tal".

See und Quelle bedeuten die feuchte Vulva, dunkler Wald,

dunkler Hain, grasige Wiese und Fichten resp. Tannennadeln

die Schamhaare. Es gibt ein recht spitzfindiges Liedchen:

„Als ich zu Gast fuhr, habe ich alle Nachbarhöfe besucht: den

Zitzenhof (Pupainis), den Nabelhof (Nabamis), und unten den

Nadelholzhof (Skujainis). Im Zitzenhof gab ich dem Füllen
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Hafer, im Nabelhof gab ich ihm Ausruhen, unten im Nadel-

holzhof ließ ich es schwimmen".

Die „unartigen" Volkslieder bezeichnen den Phallus noch

als „roten Ochsen", „roten Ochsen mit weißfleckiger Stirn",

„roten Aal", „Aalkopf mit zwei Zwiebeln", „Aal", „Fisch mit

rotem Köpfchen und roter Kieme", „sich hebendem Hermelin",

„Hahn", „schwarze Krähe", „Vogel mit rotem Halse, schwar-

zen Flügeln und zwei Kugeln unter dem Halse", „Vogel mit

dünnem, langen Schnabel und zwei Zitzen unter dem Halse",

„Lerche Kleinvögelchen", „Sperling, welcher nicht auf einem

Beinchen ruhen kann", „Eiche und Zweig einer Eiche" (sym-
bolisiert im Volksglauben überhaupt das Männlichkeitsprin-

zip), „einzuimpfenden Zweig", „Burkane", „süße oder rote

Burkane", „Rettig oder gedrechselten Rettig", „Rettig mit

Zwiebeln", „Zwiebel mit dem ganzen Stengel", „Rohwurst",

„Dolch oder roten Dolch", „Stock oder Pfahl", „lange Deich-

sel", „Bolzen, Pfahl, Stange", „rotes Rohr mit 2 Kugeln",

„Flinte mit zwei Knäueln", „Kupferstab". Also viele Phallus-

vergleiche, in welchen wir tierische Geschlechtsaktivität, dem

Phallus ähnliche Form, zum Teil auch dichterische Phantasie

antreffen. Doch die erste Stelle ist dem im See oder in der

Quelle schwimmenden Füllen vorbehalten.

Auch in den lettischen Liedern der Johannisnacht finden

wir nicht allein allgemeine Fruchtbarkeits-, sondern auch

Männlichkeitsmotive. Bekanntlich spielen hier eine große

Rolle die „Johannisgräser". Einige Lieder betonen besonders,

daß man als „Johannisgras" nicht ein gewisses Gras,

sondern alle Pflanzen bezeichnet hat, wel-

che in der Johannisnacht und auch am Jo-

hannistage gepflückt wurden, auch Birkenzweige,

Eichenblätter und Heilgräser. Wir finden auch solche „un-

artige" Lieder: „Jahnits bittet mich um Käse, empfiehlt sein

Johannisgras. Was ist denn das für ein Johannisgras, zuweilen

steif, zuweilen schlaffbiegsam?" „Ein einziges Johannisgras,

zuweilen liegend, zuweilen steif; wenn es junge Mädel erblickt,

bäumt es sich aufrecht". „Ein einziges Johannisgras, zuwei-

len groß, zuweilen klein: in der Wärme dehnte es sich, in der

Kälte schrumpfte es." „Jahni, Jahni, dein Gras steht zuweilen

aufrecht, zuweilen liegend: nachts im Tau steif, am Tage in

der Sonne liegend." „Ein einziges Johannisgras ist zuweilen
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steif, zuweilen weich; gerade am Johannisabend wurde es sehr

steif." Es gibt noch andere ähnliche Lieder. Zwei besagen

direkt, daß ohne dieses Johannisgras es weder Hochzeit, noch

Taufe gäbe. Doch das lettische „Gras" ist allgemeiner zu ver-

stehen als das deutsche und ähnelt mehr der „Pflanze". Un-

zweifelhaft ist hier der Phallus gemeint. Doch

biologisch ist dieser Vergleich mit dem Grase resp. der Pflanze

etwas unverständlich. Im Lettischen ist das Gras (zāle) weib-

lichen Geschlechts. Diese Bezeichnung umfaßt Stengel, Blätter,

Blüten und pflegt nicht an den Phallus der Haustiere und der

Menschen zu erinnern. Wir haben keine Hinweise, daß dieses

Gras eine besondere Pflanze wäre oder das Hauptgras der

Johannisfeier. Bei den Ägyptern, alten Indiern und Griechen

finden wir verschiedene Zeremonien, welche die Frauen mit

phallusähnlichen Gebilden ausgeführt haben, um Unfruchtbar-

keit zu heilen und allgemeine Fruchtbarkeit zu fördern. Davon

finden wir bei den Letten nichts. Deshalb können wir über

Phalluskult im Sinne der Südländer weder bei den Letten noch

anderen Nordländern reden. Jeder Kult umfaßt nicht allein

gewisse Gefühle, sondern auch Handlungen. Den Ver-

gleich des Phallus mit einem Füllen, Bock, Ochsen, Hahn hat

bei den Letten die sexuelle Aktivität dieser Tiere männlichen

Geschlechts angeregt. Der Vergleich mit dem Füllen ist, soviel

ich orientiert bin, für die Letten eigenartig. Ob er auch in

Litauen, Ostpreußen vorkommt, kann ich leider nicht sagen.

Die anderen Vergleichsobjekte, z.
B. Burkane, Rettig, Aal, Zwie-

bel — sind alle im Lettischen männlichen Geschlechts und ihre

äußere Gestalt hat denVergleich angeregt. Wenn demVergleich

des Johannisgrases mit dem Phallus nicht andere tiefere, mytho-

logische Faktoren zugrunde liegen, so ist die Phantasie durch

die Mobilität des Phallus angeregt, welche bei der am Johan-

nisabend gesteigerten Fröhlichkeit und Sexualität sich häu-

figer äußerte und auch bei Pflanzen durch Wärme und Sonne,

Abendkälte und Feuchtigkeit hervorgerufen wird. Daß die

Johannisfeier nicht allein von Lust und Fröhlichkeit, von Ge-

danken über die Fruchtbarkeit der Haustiere, Bienen, Felder

und Wiesen, sondern auch von gesteigerter Sexualität, welche

zuweilen die Gebräuche und sittlichen Normen des Alltags

überschritt, beherrscht wurde, ersehen wir aus den „unartigen"

lettischen Volksliedern. Solches erhellt auch aus den germa-
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Nischen Volksgebräuchen. Wie sich Seh mi t äußert, finden

wir in den Johannisbräuchen und ihren Liedern viel Altes,

Rätselhaftes, vorläufig Unerklärtes. Er schreibt: „Nach solchen

Fakten haben wir einen gewissen Grund, bei den alten Letten

eine heidnische Gottheit zu suchen, welche an Stelle des „J a h-

nit s" stand und einerseits dem sanskritschen Ling gam,

andererseits dem estnischen Līk o n glich." Diese Meinung

äußert der Autor im Zusammenhang mit der Erörterung des

Ursprunges des Wortes „Hgo", mit welchem Ausruf die vier-

zeiligen lettischen Johannislieder endigen, wobei in der Me-

lodie derselbe betont wird.

Die Strohdächer der Letten pflegten an den Enden des

Giebels mit einem hölzernen Pferdekopf geschmückt zu sein.

Den sieht man noch jetzt in einigen Gegenden. Mit Hinblick

auf das Frühergesagte kann man nicht den Gedanken abweh-

ren, daß er die männliche Fruchtbarkeit bedeuten könnte. Der

Fruchtbarkeitsgedanke im Hause, im Stall, auf dem Felde und

der Wiese war dem Letten seit vorhistorischen Zeiten lieb,

wie die Gebräuche und viele Tausende von Volksliedern be-

weisen. Diese starken Instinkte haben das lettische Volk, wie

die alten Chroniken und die Geschichte lehrt, vor Untergang

durch fortwährende blutige Kriege, Seuchen, Hungersnot und

jahrhundertlange Sklaverei geschützt. Auf den Hausgeräten

der Letten, besonders dem Mitgiftkasten der Braut, sehen wir

gemalte und eisengeschmiedete Ornamente von Vögeln und

Blumen. In den Zaubereien scheinen bei den nordischen Völ-

kern die Blumen bevorzugt zu sein, welche als ersten im Früh-

ling aufblühten. Die haben große Heilkraft und schützen

vor Unheil des ganzen folgenden Jahres. Marz ell meint,

daß dieser Aberglaube der Sehnsucht des Urmenschen nach

Frühling und Sommer entsprungen ist, wo zugleich mit der

Wärme auch die Pflanzen sich beleben und dem Menschen

reichlichere und bessere Nahrung geben. Blumen und Vögel
sind bei den meisten Völkern Fruchtbarkeitssymbole, denn

sie vermehren sich auffallend rasch. Die Damen der Jetzt-

zeit lieben noch immer diese Symbole, ohne ihren Ursprung

zu ahnen. Sie wurden von den Letten zu Festtagen auch

aus Strohhalmen und Sägespänen künstlich geschaffen. Aus

einer Kartoffel oder einem vogelartig geschnitzten Holz-

stück wurde der Leib eines Vogels geschaffen und sein
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Hals, Schnabel, seine Flügel, sein Schweif durch darin einge-

steckte Strohhalme erzeugt. Manchmal waren es nur runde

Kugeln. Hierbei denkt man unwillkürlich an die Stachelkugeln

der Tiroler, welche Gebärmuttervotive waren, wie wir noch

sehen werden. Zum Schmuck dienten noch gefärbte Säge-

späne. Längere und kürzere Strohhalmstücke wurden auf

Zwirnfäden aufgereiht und derartig verschiedene Sterne,

Kreuze, Schmetterlinge und zierliche Geflechte geformt. Allen

diesen leichten Gebilden war eigentümlich, daß sie auf und mit

ihren Zwirnfäden, an der Oberlage befestigt, durch Luftströ-

mungen in menschenüberfüllten Räumen beständig wie lebend

hin und herschwankten und sich drehten, das Fliegen undFlat-

tern nachahmend. Über dem Tisch in der Stubenecke, wo bei

Hochzeiten das Brautpaar saß, schwebte gewöhnlich der

schönste Vogel. Ich selbst habe in meiner Kindheit solche

Dinge herstellen geholfen und habe mich an solchen Hochzeiten

beteiligt. Dr. Fo y (zit. nach Pāvul iņ a) behauptet, daß

derartige Strohhalmgebilde den Nordländern typisch seien.

Hauptsache, daß sie an Vögel, Schmetterlinge und andere flie-

gende Tiere erinnern. Möglich, daß sie die Braut und junge

Frau auch vor bösen Geistern schützen mußten.

Prof. S c h m i t weist darauf hin, daß bei den Letten un-

gefähr 40 weibliche Gottheiten vorkommen, d. h. viel mehr als

männliche. Soviel findet man auch bei den verwandten Li-

tauern und alten Preußen nicht. Sie werden gewöhnlich als

„Mütter" bezeichnet. „Dieser Mütterkult der lettischen Mytho-

logie ist eine neue Erscheinung, welche nicht übereinstimmt

weder mit der Mythologie der Litauer und Preußen, noch mit

den Mythen anderer indoeuropäischer Völker. Nach alten hi-

storischen Berichten bestand ein ähnlicher Matronenkult auch

bei den alten Galliern und Germanen, bei welchen nach der

Meinung neuerer Forscher dieser Kult von einem europäischen

Urvolk mit matriarchalem Familienwesen, wenigstens mit müt-

terlicher Filiation, wo die nächste Verwandtschaft nicht nach

der Mutter, sondern nach dem Vater gezählt wurde, seinen

Ursprung genommen hat. Die Geschichte lehrt, daß eine

solche matriarchale Filiation bei den alten P i k t e n im jetzigen

England und bei den Iber ie m auf der Grenze zwischen

Frankreich und Spanien bestanden hat. Die Basken, welche

man für Nachkommen der Iberier hält, haben in ihren Gebräu-
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chen noch bis jetzt Erinnerungen an die frühere Bedeutung der

Mutter in der Familie erhalten. Nach allem diesem müßte man

annehmen, daß der Matronenkult auch zu den Letten von einem

fremden Volk herübergekommen ist, denn bei den alten Balten

als einem indoeuropäischen nationalen Zweig wird die Mutter-

filiation nicht zu suchen sein. Zuerst könnte man denken, daß

wir diese Mütter von den Liven und Esten herübergenommen

haben. Wirklich — bei den Esten finden wir auch eine Mutter

der Winde (lettisch Vēja māte, estn. Tuule-ema), Mutter des

Meeres (lett. Jūras māte, estn. Mere-ema), Mutter des Wassers

(lett. Ūdens māte, estn. Vee-ema), Mutter der Wiese (lett.

Maura māte, estn. Muru-ema). Aber finnische Mythologen

glauben, daß auch bei den Esten diese Erscheinung verhältnis-

mäßig neuzeitlich ist. Somit müssen wir den Anfang des Ma-

tronenkults bei den Ureinwohnern Livlands suchen. Wir kön-

nen vermuten, daß zu Christuszeiten der größte Teil Livlands,

wenn auch nicht ganz Livland, von diesen Aborigenen bewohnt

wurde. In Jahrhunderten werden sie allmählich sich den Esten,

Liven und Letten assimiliert haben. Auf diese Weise wäre

diese neue Erscheinung in der lettischen und estnischen My-

thologie leicht zu erklären. Ein so weit entwickelter Matronen-

kult konnte bei den Letten nicht in den neueren Zeiten ent-

stehen. Die lettische Sprache wird sich von der litauischen

Sprache wohl hauptsächlich unter dem Einfluß der Urfinnen

und dieser Aborigenen Livlands abgesondert haben, und zu-

gleich mit den neuen Spracheigentümlichkeiten wird sich bei

uns auch der Matronenkult eingebürgert haben." Ich möchte

hierzu noch erwähnen, daß in Tausenden von lettischen Volks-

liedern die Mutter herzlich geehrt wird und daß im Familien-

leben des Landvolkes sie noch jetzt vielfach das entscheidende

Wort sagt, sowie daß die Liebe der lettischen Mutter zu ihren

Kindern unendlich groß ist und keine Aufopferung scheut.

Die Beteiligung des Mannes im Erzeugungsprozeß neuer

Lebewesen ist wohl mit sehr starken Emotionen verknüpft,

aber dermaßen von Erotik beschattet und kurzzeitig, daß sie

dem Urmenschen nur als Genuß erschien. Wahrscheinlich ha-

ben nur die Haustiere ihn gelehrt, daß diese Emotionen auch

dem Zeugungsgeschäft dienen. Ganz umgekehrt ist es mit den

weiblichen Individuen. Der Leib des befruchteten Weibes

schwillt an, entsprechend der Fruchtentwicklung, aus ihm
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kommt zum Vorschein das neue Leben. Deshalb ist der Ge-

danke über Fruchtbarkeit und Leben sehr eng mit der Weib-

lichkeit und Mutter verknüpft. Wir werden sehen, daß die

Silbe „mä" in sehr vielen alten Sprachen im Mutterwort vor-

kommt und im Sanskrit „bilden" bedeutet.

Bei allen Völkern finden wir, daß die meis t e n Gott-

heiten dem Schutz oder der Zeugung des Le-

bens behilflich sind, was nicht allein Menschen, son-

dern auch Tiere, Nahrungspflanzen und das Gras betrifft. Wir

wollen nur den lettischen Dievs (litauisch Diev a s, grie-

chisch Zeus, latein. Deus), die Mutter Erde (litauisch

Žemī n a, lettisch Zemes māte), die Sonne (lett.

Saule), den Jānis resp. Jānī t i s, die Laima (resp.

christliche Māra, deren Funktionen ganz denen der germa-

nischen Frija — Frigg entsprechen), den Jumis, die Pat-

ronen der Haustiere und die vielen Gottheiten erwähnen, wel-

che in verschiedenen Vögeln, Reptilien, Fischen, Bäumen und

Blumen leben. Aber auch die Seen, Flüsse, Quellen usw. sind von

Gottheiten bewohnt. Einige Bäume repräsentieren bei den

Letten die Männlichkeit — Eiche und Esche, andere wiederum

— besonders die reichlich blühende und duftende Linde, der

Apfel- und Faulbaum — die Weiblichkeit. Die 3 letzteren sind

lettisch weiblichen Geschlechts.

In vielen alten Gebräuchen, Volksfesten und besonders

Tänzen findet man erotische und Fruchtbarkeitsmotive. Die

Bewegungen des Beckens, des Bauches und der Schenkel der

wilden Völker Afrikas und Asiens erinnern oft an den Ge-

schlechtsakt. Alte Frauen belehren schon junge Mädchen in

diesen Bewegungen. Ich habe im „Brauttanz" der altgläubigen

Jüdinnen Südrußlands solche exotische Bewegungen gesehen.

Ich glaube, daß die graziösen Bewegungen der kaukasischen

Lesginka, der polnischen Masurka, des russischen Kasatschok

sehr an die Hochzeitsbewegungen z. B. der Birkhühner im

Frühling erinnern: sowohl der Kavalier, als auch das Väterchen

machen verschiedene kraftvolle Bewegungen und Sprünge,

während der Dame und dem Mütterchen mehr passive Bewe-

gungen zufallen. Die Kultur und der christliche Asketismus hat

nur die auffallenderen sexuellen Motive verdrängt und mas-

kiert. Die lettischen Nationaltänze haben einen ruhigen, liebe-

vollen und lebensfrohen Charakter. Die Großstadt hat die exo-
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tische Erotik und Negermusik wieder beleben wollen, aber es

scheint, daß die europäischen Nationaltänze wiederum Über-

hand gewinnen.

Zur Heilung der Unfruchtbarkeit und Frauenkrankheiten

haben Frauen in alten Zeiten am Halse aufgehängte Amu-

lette, um die Arme umwickelte und an den Brusttüchern und

Hemden befestigte Schmucksachen getragen, welche an

Schlangen, Kröten, Frösche, Eidechsen und kleine Vögel erin-

nern. Alle diese Tiere haben im Volksglauben Beziehungen

zur Fruchtbarkeit und zum Leben. Solche Votive und Amulette

findet man nicht allein im abergläubischen Mittelalter und bei

den Wilden. Die Schmuckgegenstände der jetzigen Damen ent-

halten auch nicht selten diese Motive, ohne daß man ihre Be-

deutung ahnt. Im Mittelalter hat man in Tirol und Bayern

Krötenvotive aus Wachs oder Eisen auch an Statuen und Ge-

mälden der Jungfrau Maria aufgehängt gefunden. Wie schon

gesagt, trägt der katholische Mariakult die Symbolistik der

Fruchtbarkeit und ist mit den heidnischen Kulten verschwom-

men. In den Volksliedern und Beschwörungen der Letten ist

die Laima von der Māra gar nicht abzugrenzen. Laima

ist die Schicksalsgöttin (Laima heißt lettisch Glück, Schicksal)

der jungen Mädchen, der Schwangeren, der Gebärenden und

des Neugeborenen. Prof. Seh m i t meint, daß die Laima

mehr für die Frau, die zweite Schicksalsgöttin der Letten

Dek 1 a mehr für das Kind sorgt. Ihre Aufgaben sind nicht

genau zu trennen. Die Laima spielt eine aktive Rolle auf den

Hochzeiten und Taufen. Sie sorgt auch für die Moral, Ehre

und Verheiratung der jungen Mädchen, für die Reinlichkeit im

Hause. Ihre Stube ist voll von kleinen Wiegen. Da die Ge-

burten in der Badstube stattfanden, so waltet sie auch dort.

Schon der Urmensch wird beobachtet haben, daß Harn

und Kot von Tieren und Menschen das Wachstum des Ge-

treides und des Grases fördern. Da er nichts über die dem

Wachstum wichtigen organischen Stoffe und Salze wußte, hat

er es damit erklärt, daß mit den menschlichen und tierischen

Abfällen ein Teil der Lebenskräfte der Lebewesen in die

Pflanzen herübergeht. Auch die Letten hatten eine „Mutter des

Düngers", wie die heidnischen Römer. Noch jetzt haben die

Chinesen eine Gottheit der Abtrittsgruben (P. Seh m i t). Das

Aufsparen des Mistes in den Ställen und Ausführen aufs Feld
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hat bei den ackerbautreibenden Letten seit alten Zeiten eine

wichtige Rolle gespielt. Das Düngerführen war gleichsam ein

Festtag. Auch die lettischen Volkslieder erzählen davon.

„Man singt hübsch und jauchzt auf dem Felde: meine Brüder

führten den Dünger, geschmückt mit Zobelmützen." „Unsere
Brüder führten Dünger, geschmückt mit Zobelmützen. Wir

Schwestern haben den Dünger auf dem Felde ausgebreitet, auf

dem Kopf Perlenkränze." „Niemand gebührt die Ehre, wie

dem Dünger: man backt Brot, braut Bier, erwartend den

Ehrentag des Düngers." Ich möchte darauf hinweisen, daß in

der letzten Zeit auch die Biochemie im Harn schwangerer Tiere

und Menschen ein Hormon gefunden hat, welches das Wachs-

tum und Blühen der Pflanzen fördert. In der Volksmedizin und

besonders im Mittelalter hat man Harn und Kot von den ver-

schiedensten Tieren zu Heilzwecken benutzt. Ich habe noch

im Jahre 1895 erlebt, daß man Menschenharn bei Krankheiten

trinken ließ.

Daß das Blut innig mit dem Leben verknüpft ist, wußte

schon der Urmensch. Auch der Gorilla verstopft seine blu-

tenden Wunden mit trockenen Blättern. Haustiere werden

durch Blut in Erregung versetzt. Als eine hervorragende Le-

benskraft haben die Menschen das Blut benutzt, um böse Gei-

ster zu besänftigen und zu vertreiben, welche mit schlechter

Ernte, Hunger, Seuchen und Kriegsnöten drohten. Hiermit er-

klären sich Tier- und Menschenopfer, welche im

Altertum sowohl im Süden als auch Norden verbreitet waren.

Oft ließ man das Blut in breitem Strom zur Erde fließen, um

ihre Lebenskräfte zu erneuern. Die Organe der Geopferten

verspeiste man, um ihre Lebenskräfte in sich aufzunehmen, da

diese durch Segnung des Priesters und Widmung einer für die

Fruchtbarkeit sorgenden Gottheit besonders wertvoll waren.

Auch die B e s eh n e i di g u n g der Knaben und nicht selten

auch der Mädchen ist nach Meinung der meisten Autoren ein

Überbleibsel des Menschenopfers. Nach Hero dot haben die

Ägypter und Phönizier zuerst die Beschneidung eingeführt.

Von den Ägyptern übernahmen diesen Gebrauch die Hebräer,

welcher nach den Gesetzen von Moses ein Band zwischen

Gott und dem hebräischen Volk bedeutete. Richard An-

dre e hat im Jahre 1889 (zit. nach Holländer) berechnet,

daß es in der ganzen Welt mehr als 200 Millionen Beschnittene

6*
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gibt. Hier sind nicht mitgezählt andere blutige Manipulationen

an den Genitalien, z. B. die Mädchenbeschneidungen. Beschnei-

dungen sollen nach Holländer ausführen: Hebräer, Ägyp-

ter, Türken, Perser, Kirgisen, Hamiten, Neger, Berbern, Lybier,

die Stämme zwischen Senegal und Niger, die malayisch-poly-

nesischen Stämme, die Papuas, australische Völker, mexika-

nische Indianer, einige Stämme von Mittelamerika und ihren

Inseln, auch südamerikanische Indianerstämme. Obgleich man

der Knabenbeschneidung sanitärhygienische Bedeutung nicht

absprechen kann und Moses, welcher ja viele hygienische

Gebräuche als religiösgesetzliche festgelegt hat, auch bei der

Beschneidung dieselben im Auge gehabt haben könnte, so

finden wir weder im Talmud, noch in anderen alten Schriften

keine hygienischen Motive. Man beschneidet nicht allein Kin-

der, sondern auch Jünglinge und Mädchen im Pubertätsalter,

wo die ersteren vollwertige Männer und Krieger, die letzteren

heiratsfähig geworden sind. Der Kultus muß sehr alt sein, denn

die Ägypter und Hebräer haben ihn noch mit Steinmessern

ausgeführt. Die südamerikanischen Indianer machen statt vol-

ler Beschneidung nur zwei Einschnitte in die Vorhaut, damit

Blut fließt. Menschenblut ist den Göttern stets angenehm ge-

wesen. Besonders wertvoll mußte das aus den Genitalien

fließende Blut sein, welche ja direkt der Fruchtbarkeit dienen.

Das gewonnene Blut hat man zu religiösen und ärztlichen

Handlungen benutzt. Auch die abgeschnittene Vorhaut hat

abergläubigen Gebräuchen gedient. Bei manchen Völkern folg-

ten der Beschneidung Feste und sexuelle Orgien.

Folgend dem der lebendigen Natur innewohnenden Be-

streben, ewig zu leben, konnte auch der Mensch sich nicht mit

den Vergänglichkeitsgedanken vertragen, sondern stellte sich

vor, daß die Lebenskräfte im Skelett des Men-

schen oder als Geister weiterleben, welche sich

an Orten aufhalten, wo der Tod eintrat. Als Lebenskräfte be-

trachtete man nicht allein die den Lebewesen eigentümlichen,

sondern auch die Emanationen der nichtlebenden Natur, z. B.

Wärme, Kälte, Licht, Winde, Gerüche usw. Vergänglichkeit

und Tod erwecken sowohl in Menschen als in Tieren unange-

nehme, Furcht, erregende Gefühle. Schmerzen des Menschen

pflegen auch in seinen Mitmenschen unangenehme Sensationen

zu erzeugen. Viele tapfere Krieger können das Blut ihrer Ka-
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meraden auf dem Verbandplatz nicht ansehen. Deshalb haben

auch Leichen stets unangenehme Ahnungen und Furcht erzeugt

und sich zu Dämonen mit abschreckendem Äußern und bösem

Charakter personifiziert. Der Geisterglaube herrscht nicht

allein bei den Wilden, sondern findet sich auch bei Kultur-

völkern. Es gibt viele gebildete Menschen mit labilem Nerven-

system, welche Leichen ungern sehen und im Vorübergehen an

Kirchhöfen in unheimlicher Dunkelheit der Nacht ihre Schritte

unbewußt beschleunigen. Reitzenstein nennt ein afrika-

nisches Volk, welches an Dämonen glaubt, die gerade an

Knochen gebunden sind.

Um die „lebenden Leichen" zu vermeiden, hat der Ur-

mensch sie aufgegessen, ließ sie von Raubtieren und Vögeln

auffressen oder vernichtete sie auf andere Weise. Der Kan i-

b alis mv s scheint in Urzeiten weit verbreitet gewesen zu

sein. Die vorgeschichtlichen Menschen des Neandertals

und Kroatiens Ovaren Kanibalen (Holländer). In der

Umgebung ihrer Skelettgräber hat man Menschenknochen ge-

funden, welche Spuren von Verkohlungen aufwiesen oder läng-
lich gespalten waren, um das schmackhafte Knochenmark zu

genießen. Den Kanibalismus könnten Egoismus undFurcht her-

vorgerufen haben, damit die Leichenseelen nicht in die Welt

als Dämonen wiederkehrten und ihre zurückgelassenen Sachen,

Speisevorräte, Waffen und Frauen abholten. Man fesselte die

Leichen auch mit Riemen und sperrte sie in Steinhöhlen, Stein-

hügeln, Erdhügeln ein. Die gefesselte Hockerstellung der aus-

gegrabenen Skelette hat man nicht allein in der Steinzeit

Australiens und Mexikos, sondern auch Ostpreußens (Gaer-
te) gefunden. Andere Autoren glauben, daß die Urmenschen

ihre Leichen aufaßen, um ihre Lebenskräfte zu übernehmen

und auf diese Weise sich ewig mit den verstorbenen Angehö-

rigen zu vereinigen. Die Mütter mancher australischer Stämme

essen noch jetzt die Leichen ihrer Kinder und tragen ihre rot-

gefärbten Knochen mit sich. Die Witwen der Andamann-

i n s e 1 n tragen die gefärbten Schädel ihrer gestorbenen Gat-

ten die ganze Trauerzeit auf ihrer Brust. In Südamerika hat

man Stämme gefunden, welche ihren Leichen alle natürlichen

Löcher vernähten, damit die Lebenskräfte resp. die Seele nicht

entweicht, dieselben räucherten, balsamierten und auf ihren

Reisen mitnahmen, um sich von ihnen nicht zu scheiden. Auf
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Sorge und Pietät für die Leichen deutet auch die weitverbrei-

tete Sitte, denselben Speisevorräte, Waffen, Hunde, Pferde,
auch Frauen und Kinder als Lehmfiguren mitzugeben. Somit

haben die Beziehungen der Urmenschen zu ihren Leichen zwi-

schen bangen Gefühlen und Furcht einerseits und Ergebenheit
und Pietät andererseits geschwankt. Die Abstufungen und

Eigentümlichkeiten der Menschengefühle unterwerfen sich

nicht mathematischen Gesetzen. Nicht selten wird Furcht vor

einem Stärkeren und Mächtigeren zur Ergebenheit und Ehr-

furcht. Sie alle entstammen einer Wurzel der Seele.

Es ist sehr möglich, daß der Urmensch, lebend in bestän-

diger Sorge um den Unterhalt, auch wegen Hunger seine Lei-

chen gegessen hat. Das ist ja auch in unseren Tagen ge-

schehen.

Das Überlassen der Leichen an Raubtiere ist der primi-

tivste Modus der Leichenbestattung und wird jetzt nur bei den

unkultiviertesten Völkern gefunden. Je kultivierter und geistig

begabter ein Volk ist, desto mehr sorgt es für die Bestattung

derselben mit Zeremonien, Liedern und Seelenkulten. Die Vor-

stellung über die Unterwelt der Verstorbenen, wo

sie ihr Dasein fortführen, heiraten, Kinder erzeugen usw. ist

allgemein verbreitet und nimmt auch im Ahnenkult der Letten

eine hervorragende Stellung ein, welcher sogar von einer

„Ahnenmutter" (veļu māte) spricht, die in der Unterwelt schal-

tet und waltet. Später sind hervorragende Verstorbene des

Volkes sogar zu Göttern erhoben worden, andere wurden nur

zu Geistern und Dämonen. Die Leichenbestattung ist bei den

baltischen Völkern seit Urzeiten in Ehren gehalten. Wir finden

Beerdigungen ohne und mit Sarg, Verbrennungen und Bestat-

tungen der Asche und Knochenreste in Steinhaufen, in Urnen,

welche zuweilen mit einem Loch versehen sind, damit die

Seele den Knochen entweichen und auch zu ihnen zurückkehren

kann. Soviel ich baltische Urnen in den Museen und in Abbil-

dungen gesehen habe, finden sich hin und wieder eingeritzte

primitive Figuren von Hornvieh, auch von Ohren und Augen,

aber keine sexuellen Ornamente. Die Massengrabstätten sind

auch oft Plätze des religiösen Kults, der Gerichtbarkeit und

des Ahnenkults gewesen; sie haben auch in der Medizin eine

Rolle gespielt.
Bei den Letten hat die Badstube auch als Sterbeort
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für alte Leute gedient, wenn sie das Nahen des Todes ahnten.

Wir wissen, daß auch Geburten da stattfanden. Die Badstube

hat auch in Fragen des Lebens und Todes der Esten, Finnen

und Russen eine große Rolle gespielt.

Die Unvergänglichkeit des Lebens in der Natur bestätigten
dem Urmenschen auch andere Beobachtungen. Er sah, daß

Gräser, Blumen und Bäume sowohl in der Schwarzerde, als

auch in Sandwüsten und Felsspalten hervorsprossen, daß in

den Wässern Fische, in den Sümpfen Insekten und Reptilien

entstanden, daß die jungen Tiere aus dem Leibe der Mütterchen

und die Kinder aus dem der Mutter hervorkamen. Woher ka-

men sie, wie entstanden die jungen Lebewesen? Wohl

kannte er einige Samen und Früchte, aus welchen in der Erde

gleichartige Pflanzen hervorkeimten. So kultivierte er seine

Getreidegräser, eßbaren Wurzeln und Fruchtbäume. Doch den

allergrößten Teil der feinen Samenkörnchen und die kleinen

und kleinsten Eier der Tiere im Wasser, in der Erde und in

Sümpfen kannte er nicht. Schon Bockel (zit. nach S c h mi t)

hat darauf hingewiesen, daß die Psychologie der Volksdichtung

das „Nichts" und „Niemals" nicht anerkennt. Er hat das über

den Unsterblichkeitsgedanken der Menschen gesagt. Ich

möchte dieses psychologische Gesetz auf jede Menschenseele

und alle Zeiten beziehen. Der menschliche Geist verträgt keine

Leere, auf alle Fragen sucht er Antworten. Wo Zeugnisse der

Sinnesorgane und des Verstandes nicht ausreichen, hilft die

Hypothese, Theorie, Phantasie, der Glaube. So folgerte der

Mensch, daß Gräser und Blumen aus der Erde selbst, In-

sekten und Würmer aus dem Sumpfmoor, die Flöhe aus dem

Staub und den Sägespänen, die Läuse aus dem Schmutz der

menschlichen Haut entstehen. Noch jetzt glauben wilde Völker

und ungebildete Volksmassen an diese Möglichkeiten. Und so-

gar bis über die Mitte des 19. Jahrhunderts herrschte dieser

Gedankengang über die Entstehung der Infusorien und Amö-

ben, bis der geniale Past eu r bewies, daß „omne vivum ex

vivo". Somit wußte die Menschheit seit ihrem Jahrtausende

langem Bestehen nicht die Grenze zwischen dem

lebendigen und nichtlebendigen Stoff. Sie

ahnte und sah wohl den Lebensfluß, wußte aber nicht, woher

er begann. Deshalb konnten in der Phantasie der Urmenschen

Tiere, Vögel, Fische, Reptilien, Insekten, Bäume und Blumen
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zu Menschen werden, seine Sprache, Gefühle, seinen Willen

und Verstand annehmen; schließlich war es auch den Steinen,

Felsen, Flüssen, Quellen usw. möglich. Alles dies finden wir

auch in der lettischen Mythologie. Auch die geistigen

Beeinflussungen der Tiere und Mitmenschen durch an-

dere Lebewesen blieben dem Urmenschen nicht unbemerkt.

Wir meinen den „bösen B1i c k", das „böse Äug e",
welche Tiere und Menschen behexen können und auch bei den

Letten eine große Rolle gespielt haben. Das ist Emanation im

vollen Sinne des Wortes, welche auch die Wissenschaft nicht

leugnen kann und welche von besonders begabten Menschen

auf Individuen, Gesellschaft, Volk, Menschheit ausstrahlt. Wir

wollen nur die Hypnose erwähnen, welche die vorgeschicht-

lichen und späteren Priester, Schamanen, Hexen und Ärzte oft

angewandt haben und anwenden. Das Auge ist der Spiegel der

Seele. Je intensiver und eigentümlicher sein Glanz, desto

größer die Beeinflussung der Seele anderer Individuen. Ob-

gleich diese „Ausstrahlung der Seele" nicht zu leugnen ist, so

ist sie uns doch unbegreiflich. Sie offenbart nicht selten be-

sondere Begabungen der Menschen und ihren Charakter. Wir

sprechen über die sogenannten Imponderabilien, unfaßbare

Geisteseigenschaften, von Geschlecht zu Geschlecht in Jahr-

tausenden gezüchtete, angeborene und erworbene, welche das

gesellschaftliche Leben stark beeinflussen können. Auch Tiere

sollen von den faszinierenden Blicken der Schlangen und man-

cher Raubtiere wie gelähmt werden. Diese Emanation hat im

Glauben des Urmenschen und der Wilden auch realere Formen

angenommen. Der Blick und das Äußere der Gottheiten des

Krieges und aller Gefahren strahlt Rauheit, Strenge und Grau-

samkeit aus, die Göttinnen der Liebe und des Glückes präsen-

tieren Schönheit und Milde mit Betonung der erotischen Attri-

bute. Eine sehr charakteristische sexuelle Emanation beschreibt

N a 1 i m o v bei den S i r j eīi e n, einem finnischen Stamm (zit.

nach Reitzenstein). Nach dem geschlechtlichen Verkehr

der Sirjenenfrau entstehe der „P e ž"
1), welcher sowohl Männer,

*) Ob dieses Wort nicht einen Zusammenhang hat mit der „peža",

wie in der Umgegend von Liepāja (Libau, Seeküste Kurlands) die Vulva

der Frau unter anderem bezeichnet wird? Auch die Gebräuche der alten

Letten lassen das junge Ehepaar nach dem ersten Zusammenschlaf der

Hochzeitsnacht sich waschen.
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als auch Frauen, Kinder, Haustiere und sogar leblose Dinge

sehr schädlich beeinflusse und sehr ansteckend sei. Jeder

Mann, bevor er nach dem Geschlechtsakt sich nicht besonders

gewaschen hat, ist von dieser bösen Eigenschaft behaftet.

Dieser Aberglaube, welchem ähnlicher auch in den Araber-

sagen zu finden ist und sich auf alle Frauen bezieht, welche

geschlechtlich verkehren, ist auch in der Hinsicht interessant,

daß andere Völker, z. B. die Semiten, nur menstruirende Frauen

als unrein betrachten. Aller Aberglaube, alle Gebräuche müssen

eine biologische Unterlage haben; zwar ist diese sehr oft nicht

sicher zu eruieren. Man könnte hier an das bekannte „omne ani-

mal post coitum triste", besonders bezüglich des männlichen

Geschlechts, denken: Müdigkeit, gewisse Apathie und De-

pression. Andererseits pflegen sich bei Frauen die sexuellen

Emotionen nach dem Geschlechtsakt zu aktivieren. Man könnte

auch an geistige Besonderheiten schwangerer Frauen denken,

an das Äußere ihres Leibes, Veränderungen der Haut, an ihre

Schweiße und Ausscheidungen des Genitaltrakts, welche bei

wilden und unkultivierten Völkern wegen Unsauberkeit einen

besonderen Geruch verbreiten.

Die Beobachtungen von Codrington (zit. nach R e i t-

zenst e i n) beim Barundistamm in Afrika lehren, daß

ein Teil der Lebenskraft „U m i t i m a" zugleich mit dem Kör-

per sterbe, aber nach dem Tode „I miz i m u", d. h. Toten-

geister überbleiben, wie man auch Gegenstände bezeichnet,
welche den Verstorbenen angehört haben. Das können auch

kleine Steinchen auf dem Ackerfelde sein. Hier sehen wir

schon, wie die Lebenskraft des Körpers mit dem Tode aufhört

und sich von der Seele absondert, welche weiterlebt und auf

andere Gegenstände übergeht. Das erinnert uns an den Über-

gang der Menschenseele nach dem Tode in verschiedene Tiere.

Dieser Glaube ist ja stark verbreitet. Die Wilden von Gut a-

m a 1 a sollen den Toten Steinchen in den Mund legen,- welche

die fliehende Seele aufnehmen und deshalb aufbewahrt werden.

Manche Indianer sollen es „Totenherz" nennen. Herz und At-

mung waren im Glauben des Urmenschen aneinander ge-

bunden. Auch bei den jetzigen Laien findet sich diese An-

schauung, weshalb diese Emanation die Rolle aller Lebens-

kräfte oder der Seele übernimmt.
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Auch die Träume ließen daran denken, daß die Seele

den Körper des Menschen zeitweilig verlassen kann. Dabei hat

man ja den Eindruck, als ob das „Ich" des Menschen sich in

Beobachter und Beobachteten, Subjekt und Objekt aufteilt. Wie

wir später sehen werden, verläßt im Volksglauben die Seele

den Körper gerade während des Schlafes durch den Mund als

Schlange, Kröte usw.

Dieselbe Vorstellung gaben Phantasiegebilde der

Fiebernden, Geistigkranken, religiös Exaltierten, der Zustand

der Bewußtlosigkeit bei Krankheiten, wo die Seele sich quasi

gezweiteilt oder den Körper verlassen hat.

Auch die Eigentümlichkeiten des menschlichen Schat-

tens konnten diesen Gedanken fördern.

Zu diesen Vorstellungen gesellten sich Beobachtungen über

das Hervorgehen des neuen Lebens aus dem Leibe

der Mutter, was man entweder als Entstehen einer neuen Seele

aus der Seele der Mutter, oder auch als Platznehmen einer

fremden Seele im Leibe der Mutter auffassen konnte. Dieses

Wunder hat sehr nahe Beziehungen zu den Anschauungen über

die Gebärmutter. Die entsprechenden Volkslieder, Sagen,

Beschwörungen und Gebräuche z. B. der Letten dokumentie-

ren einen uralten Ursprung und müssen dem präanimistischen

und animistischen Zeitalter angehören. Sie werden durch die

Anschauungen der heutigen wilden Völker noch vervollstän-

digt. Fast in der ganzen bekannten Welt hat man die Quelle

der Lebenskräfte oder die Seele auch in der

Gebärmutter gesucht. Zwar hatte sie dabei nicht die

Form und Aufgabe der heutigen Wissenschaft, sondern war ein

mystisches Lebewesen. In der späteren historischen

Zeit z. B. der Griechen hat man sie auch in der Leber und im

Herzen lokalisiert. Aristoteles meinte, die Seele wohne

im Herzen — wohl deshalb, daß mit dem Aufhören des Herz-

schlages auch das Leben erlischt. Nur in den letzten Jahrhun-

derten suchte man sie im Gehirn.

Daß der primitive Mensch die Seele, den Regulator des

Lebens, zuerst und vor allen Dingen im Bauch und der Brust

gesucht hat, erklärt sich dadurch, daß er die automatischen

Bewegungen ihrer Organe am besten beobachten konnte und

in ihnen die intensivsten Schmerzen und Störungen der Ge-

sundheit empfand. Und da diese auch den Tod bringen konn-
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ten, d. h. das Scheiden der Seele aus dem Körper, so erlangte

die tierähnliche „Mutter" ihren Sitz nicht allein im Leibe der

Frau, sondern auch des Mannes, denn eine Seele mußte ja

jeder Mensch besitzen.

Während die äußeren Genitalien in Ornamenten der pri-

mitiven Menschen oft figurieren, finden wir über die inneren

nichts. Die ersten Vorstellungen über die Schwangerschaft

und die Gebärmutter lieferten wohl die auf der Jagd erlegten

weiblichen Tiere, die Opfertiere, besonders die Haustiere.

Auch die alten geschichtlichen Überlieferungen der Priester

und Ärzte entstammen sezierten Tieren und nicht Menschen.

Getötet und geopfert wurden gewöhnlich Männer und Jüng-

linge, wo man Hinweise auf die Entwickelung des Kindes

nicht vorfand. Obgleich die Ägypter Leichen balsamierten und

einige alten Völker schon den „Kaiserschnitt" bei Sterbenden

ausführten, finden wir doch in den Überlieferungen keine Hin-

weise auf das Wesen der Schwangerschaft. Das geringe Inter-

esse für die Befruchtung und Schwangerschaft erklärt sich

dadurch, daß diese Zustände mit keinen direkten Emotionen

verbunden sind, weshalb an ihre Stelle Analogieglauben aus

der Außenwelt trat. Susr vt a gibt uns keine Andeutungen,

wie die alten Indier die inneren Genitalien der Frau und die

Schwangerschaft auffaßten. Die Anschauungen des Hip po-

kr a t e s und Aristoteles über die Bauchorgane fußten

auf Volkstraditionen und Tiersektionen; Menschensektionen

haben sie nicht ausgeführt. A ret au s schreibt, daß zwischen

den Hüften der Frau ein weibliches Organ sich befinde, welches

vollständig einem Tier gleiche, da es sich hin

und her bewege. Die Gebärmutter liebe angenehme Ge-

rüche und vermeide unangenehme. Deshalb gleiche sie einem

Tier und sei es auch. Plato betrachtete die Gebärmutter als

ein Tier, begierig nach Befruchtung. Wenn das nicht befrie-

digt wird, so wird es unruhig, geht im Leibe hin und her und

erzeugt Schmerzen und Krankheiten. Auch in den Sprüchen

S a 1 o m o n s ahnt man diesen Gedanken (zit. nach R e i t z e n-

stein). Hippokrates schreibt ausführlich, wie die Ge-

bärmutter wandern könne; sie könne nicht allein die Leber

und den Magen insultieren, sondern sich auch „auf die Rippen

werfen" und in den Kopf steigen. Krankheiten, welche dadurch

entstehen, bespricht er sehr genau und empfiehlt gegen sie
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Räucherungen und innere Mittel. Wir müssen eingestehen, daß

ein kleinbißchen Wahrheit darin steckt. Die Gebärmutter

wandert zwar nicht, aber ihre Deviationen und Abknickungen

können die verschiedensten Störungen der Verdauungsorgane,

der Blutzirkulation und besonders des Nervensystems hervor-

rufen. Aber besonders werden die Vergrößerungen der Gebär-

mutter während der Schwangerschaft und die damit verbun-

denen Schmerzen, Kontraktionen und Kindsbewegungen, die

verschiedenen Menstruationsleiden und Beschwerden des

Klimakteriums wegen anormaler innerer Sekretion der Eier-

stöcke, welche nicht allein den Körper, sondern auch die Seele

angreifen, den Glauben an das Herumgehen, Bergsteigen, Klop-

fen, Reißen und Beißen der „Mutter" und an ihre tierische

Natur hervorgerufen haben. Anormale innere Genitalsekretion

bedingt auch Verdauungsstörungen mit Schmerzen undKlopfen

in der Herzgrube, Gurren in den Därmen. Jede Abdominalkolik

konnte der bösen „Mutter" zugeschrieben werden. Israel

und Katzenelsohn behaupten (zit. nach Reit ze n-

stein), daß die Talmudisten auch Menschensektionen aus-

geführt hätten. Besonders letzterer schreibt ihnen Kenntnis

solcher Details der weiblichen inneren Genitalien zu, daß man

etwas stutzig wird. Den heutigen Hebräern ist ja Sektion ihrer

Glaubensgenossen durch alte Tradition untersagt, denn der

Mensch müsse unverstümmelt vor Gott erscheinen. Oder ha-

ben die Talmudisten Leichen fremder Nationen (Kriegsgefan-

gene, Sklaven) obduziert? Nach dem Papyros von Ebers

glaubten auch die Ägypter an Wanderungen der Gebärmutter.

Die ersten bestimmten Nachrichten über die inneren Genitalien

der Frau stammen aus dem 2-ten Jahrhundert n. Chr. vom

S o r a n o s, welcher selbst eine Frauenleiche seziert hat. Aber

noch im 18. Jahrhundert hat der damals berühmte deutsche

Arzt E c k a r t h die Gebärmutter mit einem Bären verglichen,

denn in ihrem Zorn zerreiße und zerbeiße sie alles. Bei vielen

alten Völkern Europas, Asiens und Afrikas und den heutigen

Wilden finden wir auffallend ähnliche Ansichten

über die Gebärmutter und ihre Bedeutung in den Lebenspro-

zessen, deren Fragmente sich bis auf den heutigen Tag er-

halten haben. Ihr Hauptgedanke ist, daß die Gebärmutter ein

Tier sei und nicht allein bei Frauen, sondern auch Männern

vorkomme. Es ist verständlich, daß diese Anschauung sich am
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detailliertesten und häufigsten auf die Frau bezieht. Viel sel-

tener und allgemeiner tangiert sie den Mann. Darauf hat cchon

Grimm für die Deutschen hingewiesen (zit. nach Bäc h -

told-S taub 1 i), wo dieser Gedanke häufig zu finden ist.

Am häufigsten wird gerade Bayern und Tirol genannt.

Da hielt man die Gebärmutter für ein Tier, welches sich be-

wegen, beißen, schlagen könne. In den Votiven gegen Krank-

heiten hat sie die Gestalt einer Kröte. Am besten befriedigt

man sie durch Füttern mit Honig, Pfeffermintz, Katzenfett,

Hirschmark, welche Dinge man auf den Nabel der kranken

Frau legt oder in die Scheide hineintut. In Braunschweig

glaubte man, daß man das neugeborene Kind die ersten 24

Stunden nicht bei der Wöchnerin lassen könne, denn die Ge-

bärmutter wolle es zurückhaben, wie eine große Maus ihren

Leib reißend. In Schlesien und Preußen glaubte man

auch an den tierischen Charakter der Gebärmutter. Die ihr

gewidmeten Sprüche, welche ihr Treiben und Leben charak-

terisieren, erinnern sehr an die lettischen. In Finnland fin-

det man die Anschauung, daß die Gebärmutter einem beweg-

lichen Tier oder Wurm gleiche und von ihr alle möglichen

Leibschmerzen, Unruhe, Schwindel, Schlaflosigkeit und sogar

geistige Krankheiten entstehen (Dr. Pclkon e n). Nach

Fors 1o m (zit. nach Pelko ne n) betrachten auch die

Schweden die Gebärmutter als ein dem Frosch ähnliches

Wesen mit scharfen Nägeln und Nadeln, welches durch Bewe-

gungen Schmerlen und Geisteskrankheiten erzeugt. Charak-

teristisch, daß bei den Deutschen auch die Wassergeister nicht

selten in Froschform erscheinen. Der Frosch und die Kröte

sind allgemein Hexentiere: man darf sie nicht quälen, bespeien,

verwunden. Sie haben Verbindung mit dem Unterirdischen.

In Tirol hat man auch eigentümliche Stachelkugeln als Mutter-

votive gefunden.

Daß diese Anschauung über die Gebärmutter sehr weit in

der Welt verbreitet ist, bezeugt auch Riedels (zit. nach

Reitzenstein) Bericht über die Einwohner des malayi-

schen Archipels. Sie sei ein Tier, welches beständig mit Män-

nersamen genährt werden müsse, damit die Frau nicht er-

kranke und sich weiterentwickele. Ob auch in Amerika ein

solcher Glaube geherrscht hat, kann ich wegen Fehlens des

Schrifttums nicht sagen.
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Bei den Letten, Litauern, Polen und Russen findet sich

der Glaube an die Frosch- resp. Krötennatur der Gebärmutter

weit verbreitet. Bekanntlich bezeichnen die Russen das Asthma

als „grudnaja schaba" (wörtlich „Brustkröte"). Wir wollen

uns etwas länger bei den lettischen Anschauungen

aufhalten. Die Gebärmutter befinde sich in der linken Seite

des Leibes, in einer Höhle unterhalb des Nabels, wo sie ein

goldenes Bett oder Mutterbett, Blütenwiege und Kissen habe,

oder auch sie sitze wie eine Sonne in ihrem versilberten oder

vergoldeten Stuhl, im Mutterstuhl. Sie müsse ruhig liegen,
sitzen oder schlafen wie ein zusammengerolltes Kätzchen, ein

Mäuschen, eine Tocke schwarzer Wolle, ein weicher Bovist,

weiche Lindenblätter, wie Hopfenknäuel. Sie sei ein hartes

Stück sehnigen Fleisches von der Größe einer Faust, ähnele

einem Frosch, habe vier Arme oder Beine von der Dicke einer

ordentlichen Schnur. Wenn sie anfange aufzustehen, aufzu-

sitzen, sich zu drehen, zu zittern, zu klopfen, hohe Berge zu

steigen, herumzugehen, sich herumzutreiben, zu Gast zu gehen,

sich über den ganzen Körper und in allen Adern auszubreiten,

zu grunzen wie ein Schwein, zu kratzen und zu beißen, so ent-

stehen verschiedene Krankheiten des Bauches, des Herzens,

des Kopfes und vor allen Dingen der Frauenorgane. Man will,

daß sie ruhig liegt, und, wenn sie ausgegangen ist, zurück-

kommt. Man kann sie zurückleiten mit einem in Honig getauch-

ten weißen Faden, durch Füttern mit Milch und Honig, durch

Bitten und schließlich durch Drohungen, daß man sie mit

Stricken und dreimalneun Fesseln binden, zu einem Knäuel

aufrollen und mit eisernen Eggen überfahren wird, dann

schwarze Katzen sie zerkratzen, schwarze Hunde sie über-

fallen und Menschen mit Ruten peitschen werden. Ihre kleinen

K i n d 1 e i n schreien und weinen nach ihr (also ein selbstän-

diges Lebewesen!). Falls sie zurückkommt, wird man ihr die

kupferne Pforte öffnen, ihre goldenen Segel werden sich sen-

ken, die Pforte wird man darauf mit kupfernen oder goldenen

Schlüsseln verschließen. Man charakterisiert die Gebärmutter

auch als rund wie einen Apfel (vergleiche die Tiroler Stachel-

kugel). Sie ist weiß und süß wie Honig. Sie enthalte Blut.

Sie wird auch mit einer schwarzen Schlange oder Kreuzotter

verglichen. Charakteristisch ist eine Beschwörung gegen

Fruchtlosigkeit der Frau: „Husche, Mutter, wie eine schwarze
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Otter über die Fußenden! Dehne dich, Gebärmutter, wie die

Gebärmutter der Häsin sich dehnt! (Dies noch zweimal wie-

derholt.) Husche, Gebärmutter, sauge auf den Samen,

damit eine lebendige Frucht in dir entstehe!" Es gibt noch

andere Hinweise, daß sie gierig nach dem Samen ist. Hierbei

will ich noch ein unartiges Volkslied zitieren: „Ach Gott, was

soll ich tun, wie soll ich meinen Leib retten? Junge Burschen

haben eine lebendige Kröte in den Leib hineingelassen." Un-

zweifelhaft sind viele Charakterisierungen der Mutter uralten

Ursprungs.

In den Beschwörungen wird sie „Mutter", „Blütenmutter"

(die lettischen Frauen nennen die Menses als Blüten), „Frucht-

mutter", „Lebensmutte r", „Kindermutter", „Zornmutter",

„Schreckenmutter", „Qualenmutter", „Krampfmutter", „Blut-

mutter", „Herzgrubenmutter", „Bruststechmutter", selten

„schwarze Schlange" oder „Otter" genannt. Zwar finden wir

in den Beschwörungen nicht den Vergleich mit der Kröte

oder dem Frosch; desto häufiger hört man ihn von den alten

Heilfrauen und kranken Weibern, was ältere Ärzte bezeugen

können. Interessant ist der Vergleich mit der nach Samen gie-

rigen Schlange, welchen wir auch in den beschriebenen Löffeln

der Litauer und Letten vorfinden. Wir werden noch sehen, daß

die Schlange, die „schwarze Schlange", die auch in den letti-

schen Volksliedern vorkommt, bei sehr vielen Völkern des Alter-

tums und den Wilden eine hervorragende Rolle in den Fragen

desLebens und der Seele spielt. Aber am eigentümlichsten ist

dieVorstellung bei denLetten, Litauern, Polen, Russen, Bayern

und Tirolern, daß die Mutter auch bei Männern

vorkomme und in ihrem Leibe sich bewegend, die Einge-

weide kneifend und umklammernd, Krankheiten erzeuge. So

hat sich das Herzgrubenmutterleiden der Letten gebildet, wo

nach „Überheben" und „Sichüberreißen" in der Herzgrube

drückende und krampfende Schmerzen entstehen. Prof. Awi-

s c h o n i s schrieb mir aus Kaunas, daß an ihn als jungen Arzt

auf dem Lande ein kranker Litauer mit Herzgrubenschmerzen

wandte und behauptete, daß bei ihm die „Mutter" nach der

Herzgrube gestiegen sei. Als der Kollege dem Patienten er-

klärte, eine Mannsperson könne doch keine Mutter haben und

das sei reiner Aberglaube, ging er beleidigt davon, einen besse-

ren Arzt zu suchen. G. Petkev its c h, ein litauischer Arzt,
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schreibt: „Die wörtliche Übersetzung der „Macica" ist die

Gebärmutter (uterus). Das Volk bezeichnet als „Macica"

Symptome des Darmkatarrhs sowohl bei Männern, als bei

Frauen. Sowohl Männer als Frauen klagen, daß bei ihnen die

„Mutter" in die Höhe gestiegen ist und Schmerzen bereitet."

Wir werden später sehen, daß „Macica" ein polnisches Wort

ist und litauisch der Uterus eigentlich „Motina" heißt. Das er-

klärt sich wohl daraus, daß diese Mitteilung aus einer stark

polonisierten Gegend stammt. In B a y e r n haben auch kranke

Männer Krötenvotive auf der Brust getragen. In der Litera-

tur findet man Notizen, daß Muttervotive auch aus eßbarem

Material gemacht und gegessen wurden.

Biegeleisen berichtet in seiner polnischen Volksme-

dizin, wo er der „Mutter" eine ausführliche Charakteristik

widmet, welche sehr der lettischen gleicht, daß sie auch bei

Männern vorkomme, im Bauch und in der Brust sich betätige,

aber auch im Kopf und den Blutgefäßen sich ausbreiten könne.

Bei den Letten wird neben der „Mutter" auch der „S p r i n-

ge r (lēcējs) in der Herzgrube genannt. Bei mageren und

asthenischen Menschen, welche an Senkungen (medizinisch —

Ptosen) der Baucheingeweide und Störungen des vegetativen

Nervensystems leiden, wie z. B. Frauen, die viele Geburten

überstanden und dadurch überdehnte Bauchdecken erworben

haben, werden Pulsationen der großen Arterie Aorta nebst

Schmerzhaftigkeit der Herzgrube empfunden und getastet. Ne-

ben dem tastbaren Anwachsen der schwangeren Gebärmutter,

ihren schmerzhaften Kontraktionen und den Kindsbewegungen

nach dem fünften Schwangerschaftsmonat, den Darmbewegun-

gen und dem Darmgurren bei verschiedenen Erkrankungen des

Verdauungskanals werden gewiß auch diese Darmkontraktio-

nen und „Springer" der Aorta viel zum Aberglauben über die

Bewegungen, das Klopfen, Beißen und Gurren des „Mutter-

tiers" beigetragen haben. Soviel ich bis jetzt erfahren habe,

scheint bei den Esten die „Mutter" im Leibe des Mannes nicht

vorzukommen (brieflich nach Prof. L o o r i t s).

Sehr verbreitet ist der Aberglaube, daß die „Mutter" im

Schlaf des Menschen, meistens der Frau, den Leib durch den

Mund verlassen, herumgehen und darauf zurück-

kehren könne. Dabei hat sie die Gestalt der Kröte, des Fro-

sches, der Schlange, des Wurms, oft auch der Maus. Lettische
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Beschwörungen lassen sie herauskriechen und im Wasser ba-

den. In gewissen Gebieten Deutschlands glaubt man, daß sie

nur deshalb herauskrieche, um zu baden. Wenn sie während

des Schlafes zurückkriecht, erfolgt Genesung. Geschieht das

nicht, so bleibt die Frau unfruchtbar, oder ihre Krankheit dauert

fort, oder sie stirbt. Eine lettische Notiz betont direkt, daß

man ohne die Mutter nicht leben könne. Interessant ist viel-

leicht das Verlangen nach Wasser, nach Baden, weil es die

nahen Beziehungen des „Muttertiers" zum Wasser, zum Sumpf

erkennen läßt.

Aus der Literatur scheint es hervorzugehen, daß wenig-

stens bei den baltischen (Letten, Litauern, Altpreußen), finno-

ugrischen (Esten, Finnen), slavischen (Polen, Russen), skandi-

navisch-deutschen (Schweden, Schlesiern, Bayern, Tirolern)

Völkern die Kröte und der Frosch als Muttertiere vorherr-

schen. Sicherlich hat man zwischen Kröte und Frosch meistens

keinen Unterschied gemacht. Es entsteht die Frage, wie der

Vergleich der Kröte resp. des Frosches mit der Gebärmutter

zustande gekommen ist? Manche Autoren denken, daß die

Ähnlichkeit eines zum Essen enthäuteten, ausgebreiteten Fro-

sches mit dem zweihörnigen Uterus der größeren Jagd- und

Haustiere daran schuld sei. Ganz zu leugnen ist diese Möglich-

keit nicht, dann aber entspringt diese Auffassung einer neueren

Zeit. Von diesen Tieren wäre dann der Vergleich auf den

Menschen herübergegangen. Da aber die Kröte überhaupt im

Hexenglauben eine große Rolle spielt, müßte man wohl an

erster Stelle andere Motive suchen. Mann könnte daran den-

ken, daß Frösche und Kröten sehr verbreitete Tiere sind,

sumpfige und feuchte Orte lieben, in unterirdischen Höhlen und

im Wasser leben, somit dem primitiven Menschen und seinen

Wohnstätten sehr nahe standen und tagtäglich seine Aufmerk-

samkeit auf sich lenkten. Ihr eigentümliches, rätselhaftes We-

sen, die komplizierte Entwickelung der Frösche im Wasser

aus dem Froschlaich und den Larven, ihr Aufenthalt sowohl im

Unterirdischen (in Höhlen, Gruben, im Schlamm und Wasser)

als auch im Oberirdischen gestaltete sie zu Wesen, welche das

Diesseits mit dem Jenseits am augenscheinlichsten vermitteln,

und näherte sie den mystischen Lebenskräften, welche der

Mensch des präanimistischen und animistischen Zeitalters

überall in der Natur, aber besonders im Sumpf und Wasser

7
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walten sah. So wurden sie in seiner Phantasie zu Vermittlern

zwischen dersichtbaren und unsichtbaren Welt und zu „Seelen-
tieren" par excellence. Die Metamorphose derselben in be-

stimmten Fällen zur „Mutter" im Menschen, den Urquell jeg-

lichen neuen Lebens, war nur ein weiterer Schritt in seinem

Gedankengang.

Ungefähr dasselbe könnte man über die Schlange

als Symbol der „Mull er" und des Lebens sagen. Viel-

leicht hat auch ihr zähes Leben, sehr oft ihre Giftigkeit und

Gefährlichkeit für den Menschen, die Unheimlichkeit ihres An-

griffes auf denselben ihr zu Ehren verholfen. Man könnte

doch nicht behaupten, daß sie mit solcher Klugheit begabt ist,

daß sie zum Symbol der ärztlichen Wissenschaft werden

konnte. In der Mythologie, Wahrsagerei und Medizin der Phö-

nizier, Hebräer, Ägypter, Abessinier und Griechen ist Schlangen

große Bedeutung zugewiesen. In den griechischen Tempeln

der Weissagungen und Heilkunde hielten und fütterten die

Priester Schlangen. Gewiß war das ein Nachgeben den Volks-

traditionen und Ausnutzen der Schlangen zur Hypnose und

psychischen Beeinflussung der Kranken durch die Priester,

welche dadurch das Volk regierten. Sprachforscher glauben,

daß der griechische Heilgott Äskulap von „Askälabos", d. h.

Schlange, abzuleiten sei, aber diese Bezeichnung stehe im Zu-

sammenhang mit dem semitischen „Aeshkol", d. h. Stab, und

„Epeh", d. h. Schlange (zit. nach Reitzenstein). Die

Griechen haben der Heilkunde das heutige Symbol gegeben,

d. h. den Stab mit der umwundenen Schlange. Prof. S chm i t

hat in seiner Mythologie Auszüge aus den Schriften der Histo-

riker des 16. und 17. Jahrhunderts S. Henning, D. F a b r i-

cius, J. Malecki (lateinisch Maele ti u s und Mene-

cius genannt), J. Las i c i us (J. Las ick i) und A. Quag-

n i n publiziert, daß die baltischen Völker — Letten, Schemai-

ten, Litauer und Livonier — noch damals schwarze Schlangen

(d. h. die ungiftigen) in Höhlen ihrer Wohnungen gehalten und

gefüttert haben. Kinder haben mit ihnen gespielt, Priester ha-

ben sie an gewissen Tagen mit Gebeten zu Tisch geladen.

Wenn die Schlangen die Speisen genaßen, freuten sich die

Leute, daß es ein glückliches Jahr geben wird; im Gegenfall

erwartete man Unglück. Schlangen hat man auch in den Vieh-

ställen gehalten, damit die Viehzucht gedeihe. Henning er-
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wähnt, daß die Letten auch die Kröten für unantastbare Gott-

heiten hielten. Wir haben schon gesehen, daß bei den Letten

die Feier des Jahnis (Johannisfeier) dem Leben und der Frucht-

barkeit gewidmet war. In dieser Hinsicht sei folgendes inter-

essante Johannislied erwähnt: „Eine schwarze Otter lief aus

der Stube des Nachbars; das War keine schwarze Otter, das

war eben die Mutter des Jahnis." Varianten des Liedes er-

wähnen statt der Otter (resp. Schlange) „eine weiße Maus".

Beide sind lettische „Seelen- resp. Lebenstiere".

Die Frauen des Orients, z. B. Indiens, tragen noch jetzt als

Schmucksachen auf den Oberarmen bronzene, silberne und

goldene Schlangen. In den Ausgrabungen der kurischen, sem-

gallischen und schemaitischen Gräber hat man in sehr großer
Zahl eiserne und bronzene Hals- und Armringe gefunden,

welche dem Schmuck dienten und bogenförmig oder spiralig

sind. Solche Schmucksachen sieht man in den Museen von

Riga, Tartu (Dorpat) und Kaunas, ihre Abbildungen im G a e r-

t e s Buch über die Ostpreußen und in den Arbeiten des II bal-

tischen Archäologenkongresses. Die bogenförmigen Ringe

schmückten den Hals, die Spiralen die Oberarme und Unter-

arme. Wenn wir näher diese Bögen betrachten, so finden wir,

daß ein Teil derselben ein strickförmiges Gebilde darstellt und

ihre Enden durch Haken und Schlingen zu vereinigen sind. Wir

sehen aber auch Bögen mit gekörnter, schuppenfönniger oder

mit kleinen Kreuzen — wie bei der Kreuzotter — verzierten

Oberfläche, deren ein Ende dünner und schwanzförmig ist, das

andere Ende aber dicker und kopfförmig. Die Idee dieser

Bögen könnte schon an Schlangen erinnern. Am häufigsten ist

das dicke Ende stumpf abgeschnitten, aber ich habe auch solche

mit zwei Augen am stumpfen Ende gesehen. Man findet auch

Halsringe, wo beide Enden wie abgeschnitten sind. Wir finden

aber auch Bögen, deren dickeres Ende vollständig einem

Schlangenkopf gleicht. Am schönsten ist die Oberfläche der

Armspiralen ornamentiert und an ihnen ist immer ein spitzes

Ende zu finden, während das dickere keine besondere Form,

z. B. des Schlangenkopfes, darstellt. Einige hufeisenförmige

Brustspangen aus Litauen zeigen an beiden Enden Schlangen
oder Eidechsen ähnliche Köpfchen. Auch in Tartu habe ich

solche gesehen. Auch an anderen Fibeln und Spangen der

baltischen Völker findet man Motive, welche „Muttertiere"

7*
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sein könnten. Ich glaube, daß die rundgebuckelten Fibeln, an

welchen man noch einige kleine runde Höcker sieht und welche

die Brüste der Frauen Lettlands schmückten, dem Gedanken

an die weibliche Brustdrüse und die Zitzen entsprungen sind.

Diesem weiblichen Organ, dem Säuger und Ernährer des Kin-

des, dem Attribut der Weiblichkeit und Fruchtbarkeit widmen

die Letten viele schöne und herzliche Volkslieder, welche nicht

allein Erotik, sondern auch biologische Auffassung widerspie-

geln. Diese Fibeln könnten, wie wir es sogleich sehen werden,
nicht allein Symbolisierungen der weiblichen Brüste, sondern

auch abgerundete Formen der Schildkrötenfibeln sein, welche

die alten Wikinger, Liven und höchstwahrscheinlich auch Ku-

ren getragen haben. Ich habe auch die Motive der verschiede-

nen anderen Fibeln und Spangen zu analysieren versucht.

Viele von diesen sind als „Armbrustfibeln" bezeichnet und ihre

Form entspricht wirklich einer Armbrust. Doch andere erin-

nern mehr an ein vierfüßiges oder mehrfüßiges Reptil, z. B.

Kröte, Frosch, Eidechse in stilisierter Gestalt. Man kann Kopf

und Füße sich denken oder auch erkennen. In Tartu (Dorpat)

habe ich Fibeln gesehen, welche unverkennbar Köpfchen, Au-

gen und Schwänze von Eidechsen darstellten. Es gibt auch

solche vierfüßige Gestalten mit dickerem Mittelteil (Rumpf)
und köpfchenartigem oberen Ende, welche an Kröten erinnern.

Bei Ausgrabungen der Küste des Baltischen Meeres in Kur-

land und der Umgegend Rigas, wo Liven und Kuren, aber ge-

wisse Zeiträume auch Wikinger und Gotländer als Eroberer

und Kolonisten gelebt haben, hat Pro f
.

Balodis Fibeln

gefunden, die im Rigaschen Museum ausgestellt sind und von

welchen einige an Schildkröten, andere aber mehr an gewöhn-

liche Kröten resp. Frösche erinnern (Abbild. 4). Bekanntlich

haben Wikinger Schildkrötenfibeln getragen, sowohl Männer

als Frauen, und zwar auf der Brust und der Schulter. Ähn-

liche Fibeln findet man auch in Kardien aus der Steinzeit. Im

Süden Kurlands finde man noch jetzt stellenweise in abgele-

genen Sümpfen kleine Schildkröten, welche sehr den gewöhn-

lichen Kröten ähneln. Bekanntlich haben die recht großen,

runden, buckeligen Fibeln mit warzenähnlichen Höckern und

anderen Verzierungen zum Schmuck der Frauen Kurlands und

anderer Gegenden Lettlands gedient. Sie wurden auf der

Brust und der Schulter getragen und dienten zum Zusammen-
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halten der künstlich gewebten und schönen Tücher. Man fin-

det sie noch jetzt besonders in den Gemeinden Kurlands, wel-

che an der Meeresküste liegen. In Bayern und Tirol trugen

Frauen und Männer Krötenvotive auf der Brust gegen Krank-

heiten. Bekanntlich gibt es auch Fibeln, in welchen Vögel

nachgeahmt sind. Man sieht auch Mehrfüßler, die mehr an

Raupen erinnern. Ich verstehe, daß man mir allzu rege und

einseitige Phantasie vorwerfen kann. Dennoch möchte ich

behaupten, daß diesen tierähnlichen Fibeln „Mutter"- und

Fruchtbarkeitsgedanken vorgeschwebt haben. Ich fand in der

Literatur Notizen, daß auch im portugiesischen Aberglauben
Eidechsen und Schlangen einen Zusammenhang mit der Be-

fruchtung derFrau haben. Im Museum von Kaunas fiel es mir

auf, daß gerade Eidechsen, manchmal schön gefärbt, zu Or-

namenten der Holzschnitzereien gedient haben. Es waren da

Gehstöcke der Bauern mit kunstvoll geschnitzten und ausge-

malten Eidechsen, zuweilen auch Sumpfvögeln. Es wird wohl

kein Zufall sein, daß gerade Eidechsen dem Schmuck dienten,
und dieses Motiv muß uralt sein.

In Kaunas und dem Naturmuseum Rigas habe ich zu je

einem Exemplar des Krummstabes gesehen, welchen man li-

tauisch und lettisch „Krivule" nennt. Das ist ein stark ge-

krümmter und mit mehrfachen kleineren Krümmungen ver-

sehener Stock. Diese Krümmungen sind schon in der Natur,
beim Wachsen des Baumes oder dickeren Strauches, durch

Menschenhand vorbedingt. Seine Dicke entspricht dem ge-

wöhnlichen Gehstock. Die untere Hälfte ist gerade, wie beim

Gehstock, das obere Ende weist schlangenförmige Krümmungen
auf und endigt mit zwei dünneren Abzweigungen, welche unter

spitzem Winkel abgehen. Diese „Krivule" habe zu historischen

Zeiten des litauischen Königreichs als offizielles Amtssymbol
den in Amtsangelegenheiten geschickten Personen gedient, und

die Sendung sei zwischen den zwei spitzwinkligen Abzwei-

gungen befestigt und dem Beauftragten überreicht worden. Sie

sei auch von den litauisch-preußischen Priestern „Krlvi" und

den Zauberern bei ihren Amtshandlungen benutzt worden. Von

einiger Entfernung gesehen, erinnert dieser Stab an eine auf-

gerichtete Schlange mit breit aufgesperrtem Maul, d. h. den

zwei spitzwinkligen Endabzweigungen. Es muß nicht leicht

gewesen sein, solchen kunstvoll gekrümmten Stab aufwachsen
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zu lassen. Unwillkürlich denkt man hierbei an das gekrümmte
Ende der biblischen Hirtenstäbe und des heutigen Bischofs-

stabes, bei welchen die obere Krümmung höher steht, als daß

sie dem Fassen mit der Hand dienen könnte. Prof. Seh mi t

sagte mir, daß noch im 19. Jahrhundert auch in Livland die

Amtspersonen der Gemeinden ihren Abgesandten Stäbe mit-

gaben, an welchen die Auftragerhaltenden durch Einschnitte

den Empfang des Befehls bestätigten.
Auch die Mäuse verschiedener Farbe, z. B. weiße und

rote, repräsentieren die „Mutter" bei den obengenannten Völ-

kern, doch seltener als Reptilien. Mäuse werden schon früh

Beziehungen zu Wohnstätten der Menschen, namentlich in den

kalten Jahreszeiten, gesucht haben, da diese ihnen Wärme und

Nahrung mit Speisevorräten und Abfällen boten. Ihr Aufent-

halt in Höhlen, ihr sehr bewegliches und schüchternes Wesen,

die kleinen Äuglein werden die Aufmerksamkeit des Menschen

gefesselt und den Verkehr der Unterwelt mit der Oberwelt

nahe gelegt haben. Da die Leichen anfänglich nicht tief ver-

graben oder mit Steinen überdeckt wurden, werden Mäuse

auch recht oft in den Grabhügeln gewohnt, die Leichen zur

Nahrung ausgenutzt und somit ihre „Lebenskräfte aufgenom-
men" haben. Auf ihre Bedeutung in Fragen des Lebens deutet

auch die Abstammung des Wortes „Muskel" vom lateinischen

„mus". Da Bewegungen die Hauptanzeichen des Lebens sind

und die Kontraktionen des „roten Fleisches", d. h. der Muskeln

unter der Haut — hauptsächlich der Arme — mit ihrer läng-

lich-runden Form und Beweglichkeit an Mäuse erinnern, so

erwarben im Volksglauben auch diese Gewebsteile die Be-

zeichnung „der Mäuschen". Ich kann sagen, daß das let-

tische Volk, wenigstens in Unterkurland, bei geschlachteten

Tieren die größeren, grau-roten Lymphdrüsen des Bauchraums

als „Mäuschen" bezeichnet.

Auf welche Weise konnte die Gebärmutter im Urmen-

schen das Symbol der Lebenskräfte, d. h. der Seele, erlangen

und die Gestalt verschiedener, eigentlich unsympathischer
Tiere annehmen? Die Ethnologen beweisen, daß der primitive
Mensch noch keine Vorstellung über die Entstehung des Kindes

im Leibe der Mutter haben konnte. Der Geschlechtsakt war

ein erotisches Bedürfnis, ähnlich dem des Essens und Trinkens.

Daß er zur Erhaltung der Art dient, konnte der Mensch noch
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nicht begreifen. Die Vergrößerung desLeibes kann die Schwan-

gere ungefähr im vierten Monat der Gravidität und die Kinds-

bewegungen nur im fünften wahrnehmen. Es läßt sich schwer-

lich denken, daß der Mensch den kausalen

Zusammenhang zwischen dem vor so langer

Zeit gehabten Geschlechtsakt und der

Schwangerschaft und Frucht geahnt hat, zu-

mal auch in der Zwischenzeit Geschlechtsakte stattfanden.Nur

im 17. Jahrhundert lehrte uns Svammerdam, daß die Con-

ceptio Folge des Zusammentreffens des Eichens mit dem

Sperma ist, im Jahre 1827 fand von Baer im Graafschen

Follikel das Eichen der Säugetiere und Menschen und im Jahre

1850 erklärte du Barry, daß das Sperma in das Eichen ein-

dringen müsse. Daß der Geschlechtsakt Ursache des Kindes

ist, lehrten dem Menschen wohl zuerst die Haustiere, bei wel-

chen der Geschlechtstrieb — wenigstens von weiblicher Seite

— mit einer bestimmten Zeit begrenzt ist und wo zwischen

Geschlechtsakt und Geburt ein kürzerer und bestimmter Zeit-

raum liegt. Wohl konnte das Ausbleiben der Menses der be-

fruchteten Frauen gewisse Ahnungen erwecken, doch blieb alles

von Mystik umnachtet. Sein Geist, der ihn für alle Erschei-

nungen Gründe zu suchen zwang, konnte dieselben in ungefähr

folgenden Deduktionen finden.

Lebenskräfte walteten oder schienen zu walten in seiner

ganzen Umgebung. Aus Sumpf und Wald kamen zu seiner Be-

hausung verschiedene Lebewesen: Frösche, Kröten, Eidechsen,

Schlangen, Mäuse, Vögel u. s. w. Im Wasser und Sumpf wim-

melte es von Lebewesen, die nach seiner Meinung aus dem

leblosen Schlamm entstehen mußten. Auch Bäume und andere

Pflanzen entstanden aus „leblosen" Früchten und Samen. Die

Grenze zwischen Lebendem und Leblosem verchwand. Die

Lebensemanation mußte überall walten. Wir folgen der Cha-

rakteristik Reitzensteins, geschöpft aus den Anschauun-

gen wilder Völker. „Die Bak üb a unterscheiden: Nshonga
und Mophuphu -belebte Seele (Hauchseele), Id o und

Edidi ng i. Nshonga begibt sich nach dem Tode in den

Leib eines Weibes und wird in einem Kinde

geboren. Mophuphu ist der letzte Atemzug. Ido kann den

Körper im Schlaf verlassen und anderen Menschen im Traume

erscheinen. Beim To de geht es in ein Tier über
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(vgl. den Fyl gi a glauben des Nordens). Edidingi ist der

Schatten. Ebenso fährt Sosangudi der Baso ng o nach

dem Tode in den Leib einer Frau, um hier wieder-

geboren zu werden. Diejenigen Osangudi aber, denen es n i c h t

gelang, in den Leib eines Weibes zu gelangen, werden To-

tengeister (Edimo)". „Wir sehen, daß in vielen Gegenden

die Gebärmutter als lebendes Tier (Kröte, Maus usw.) gedacht

wird, die den Körper verlassen, ins Wasser usw. gehen und

so den Kinderkeim holen kann." Weiter: „Speiser berich-

tet uns: All das beruht, wie ja im Grunde auch die Suque,

auf der Idee des „M a n a", wie sie zuerst von Codrington

erkannt worden ist ; jener Lebenskraft, die vom Mächti-

gen nach Belieben verwendet werden kann. „Mana" kann sich

in einem absonderlich geformten Stein finden.

„Mana" ist in bestimmten Pflanzen, „Mana" ist in der

Persönlichkeit, es haftet sich an allem, was mit dem

Körper in Berührung gekommen ist, es haftet

sich an allen Abfällen des Körpers, und wenn diese

nicht unter gewissen Riten zerstört werden, so geht auch der

Körper zugrunde. „Mana" ist in den Knochen des To-

ten, insbesondere in seinem Schädel, und die Idee, das „Mana"

der Toten zu erlangen, mag einer von vielen Impulsen zum

Kanibalismus sein." (Der Sperrdruck der Zitate stammt nicht

von Reitzenstein, sondern von mir. Autor.) Roth, Spencer-

Gillen, Strehlow (zit. nach Reitzenstein) behaup-

ten von mehreren australischen Stämmen, daß diesen die Er-

kenntnis des Zusammenhanges von Cohabitatio und Conceptio

fehlt. In den Mythen der meisten Religionen finden wir den

Glauben von übernatürlicher Schwängerung durch Gottheiten

und hervorragende Menschen. „Göttermythen und Märchen

sind zumeist die ältesten Überlieferungen der Völker und rei-

chen in jene Periode zurück, in der man eine magische Erklä-

rung für das größte Geheimnis der Natur, die Zeugung, gesucht

hat." Jeder Arzt weiß, daß auch noch jetzt der ungebil-

dete Mensch eher zufällig Nebeneinanderlie-

gendes in Kausalzusammenhang bringt, als

zeitlich Aufeinanderfolgendes. Für die primiti-

ven Menschen und die jetzigen Wilden gab und gibt es mei-

stens kein Jungfrauentum, welches den Zusammenhang zwi-

schen Cohabitatio und Schwangerschaft hätte denken lassen.
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Nicht selten werden Ehen noch im Kindesalter und vor der

Geschlechtsreife geschlossen. Natürlich hat man früher oder

später entdeckt, daß die Cohabitatio ein Teil der Zeugung

ist. Doch noch im 19. Jahrhundert hat man ernstlich die Frage

diskutiert, ob die Befruchtung doch nicht ohne männliches Zu-

tun möglich sei. In dieser Periode hat man wenigstens die

Befruchtung durch den Mann als nicht unbedingt not-

wendig betrachtet. Die Hauptsache blieb noch die Mitwir-

kung übernatürlicher Mächte. „Die australischen Stämme sa-

gen uns das Gleiche, was uns die Überlieferungen der Ger-

manen, Griechen, Slaven, Inder, Japaner, der afrikanischen

Stämme, der Mexikaner usw. berichten" (zit. nach Reitzen-

stein). Ich würde noch die baltischen Völker hinzufügen.

In den Vorstellungen der Letten läßt sich das Leben

von der Seele nicht scharf abgrenzen. Häufiger wird die Seele

genannt und dann als ein selbständiges Wesen betrachtet. In

den Liedern und alten Traditionen wird das neugeborene Kind

als Gottesgabe bezeichnet, aber seine Seele konnte auch in der

Luft schweben wie ein Stern, konnte sich im Flußwasser, in

Bäumen, in Wasservögeln usw. aufhalten.

Die biologische Wissenschaft lehrt uns, daß Gewebszellen

und primäre Lebewesen (z. B. Bakterien) sich durch einfache

Zellteilung vermehren. Bis jetzt wenigstens haben wir an ihnen

keine besonderen männlichen und weiblichen Prinzipien ent-

deckt. Später finden wir in der Tierreihe auch Lebewesen, wo

ein sexueller Teil des Organismus den anderen befruchtet. Wir

kennen Insekten (z. B. Bienen), in deren großer Familie nur

einige Individuen — das Mütterchen und die Väterchen — be-

fähigt sind, Nachkommen zu erzeugen, aber der größte Teil

der Individuen dieser Familie asexuell ist und nicht fähig,

direkt für die Vermehrung der Art zu sorgen. Nur bei den

entwickeltesten und höher organisierten Tieren finden wir, daß

die männlichen und weiblichen Organe sich zwischen den ein-

zelnen Individuen der Art verteilt haben. Somit ist in der Na-

tur, vom allgemein biologischen Standpunkt betrachtet, der

Gedanke der Zeugung von jungen Individuen ohne Beteiligung

des männlichen Prinzips gar nicht so übernatürlich. Das Über-

natürliche könnte sich nur auf Tiere und Menschen beziehen,

wo das Zweigeschlechtsprinzip waltet. Da wir bis jetzt noch

nicht imstande sind, durch unseren Willen das Geschlecht des
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zukünftigen Lebewesens zu bestimmen, so bleibt auch hier viel

Geheimnisvolles.

Wie schon gesagt, müssen Haustiere und das Aufhören der

Menstruation dem Menschen das Wesen der Zeugung gelehrt

haben. Doch finden wir bei vielen Völkern die Menstruation

als etwas Unnatürliches, Unreines, Schädliches, Zubekämpfen-

des bezeichnet. Einige Indianerstämme haben eine ganze

Sammlung von Behandlungen — Isolierung, Räucherung, Diät,

Entfernen der Schamhaare, Verbände, Inzisionen, Arzneimittel,

Beschwörungen usw. für menstruierende Mädchen. Ich glaube,
daß diese Anschauung davon entstanden ist, daß das Men-

struationsblut bei den dürftig angekleideten oder nur mit einer

Schambinde versehenen Frauen des Südens eine gewisse Un-

reinlichkeit und Unannehmlichkeit für den geschlechtlichen

Verkehr darstellt, welcher für eine gewisse Zeit eingestellt

werden muß, und daß menstruierende Mädchen nicht selten,

zuweilen auch Frauen, an Schmerzen im Kreuz, im Unterleibe,

im Kopf usw. leiden, welche dieselben unfähig zur Arbeit und

zum Coitus machen.

Nach Reitzenstein und anderen Autoren glauben die

Australier, daß auch ein Pflanzengeist sich in der Frau

einnisten und zum Kinde umgestalten kann. Diese Geister leben

in Wäldern, Flüssen, Seen, auch Felsenhöhlen und Wasser-

tümpeln. Jedes neugeborene Individuum ist die

Reinkarnation eines Ahnen und der überall

vorhandenen Lebenskräfte. Diese Geister sind sehr

klein und gelangen meistens durch den Nabel in die Frau, wo

sie zum Kinde anwachsen. Überhaupt spielt der Nabel eine

hervorragende Rolle im ärztlichen Völkerglauben, war doch

hiermit das Kind mit der Mutter verbunden. Auf den Nabel

legt man den Topf als trockenen Schröpfkopf, wenn die „Mut-

ter" ihren Ort verlassen hat, und in diesen werden dann alle

Eingeweide hineingesogen.

Strehlow (zit. nach Reitzenstein) berichtet, daß

diese kleinen Wesen dennoch ausgebildete Knaben und Mäd-

chen von rötlicher Hautfarbe, begabt mit Leib und Seele, wä-

ren. Die Befruchtung kann auch dadurch geschehen, daß das

Weib die Frucht eines Baumes verzehrt, den man mit

solchen Kinderkeimen behaftet glaubt. Dies gilt besonders von

den Früchten der Lali tj a. Diese Keime können auch em a-
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nationsartig sich von den Bäumen ablösen. Man sieht

bei Reitzenstein die Abbildung eines solchen emanie-

renden Baumes der Mexikaner. Bei einem anderen Indianer-

stamm, dessen Ahnherr die Schwarzschlange ist und in einer

Wasserhöhle wohnt, wandert sie durch die Gegend und läßt

auf ihrem Wege die geisterhaften Schwarzschlan-

genkinder zurück, welche in den Felsen um die Wasser-

höhle und in den Gummibäumen, die den Fluß beschatten,

Wohnung nehmen. Die Eingeborenen vom Kap Badf or d

glauben, daß die Knaben in Gestalt einer Schlange, die Mäd-

chen als kleine Brachschnepfen in den Leib der Frau hinein-

gehen. Man hat auch Schwirrhölzer, welche durch

rasche Drehungen ein Sausen hervorrufen und als geisterhafte

Wesen angesehen werden. Diese Geister haben Zusammen-

hang mit den Ahnenseelen, welche zu Felsen, Bäumen, Sträu-

chern, Schwirrhölzern oder Schwirrsteinen umgewandelt wor-

den sind. In letzteren sitzen auch die Kinderkeime. „Mit

dem Fortschreiten der einzelnen Kultur-

schichten vom Emanismus zum Animismus

und zum eigentlichen Dämonismus und Göt-

terglauben schreitet auch das Wissen vom

Werden des Menschen vorwärts" (Reitzen-

stein). Es wird die zweite Stufe erreicht: Beischlaf

notwendig, aber Befruchtung — übernatür-

lich. Vermittler der Kinderkeime sind bei den

verschiedenen Völkern verschiedene Tiere: Regenvögel, Ibisse,

Störche, Reiher, Tauben, Schlangen, Kröten, Känguruhs. Diese

Keime wandeln sich im Frauenleibe zu Menschenkindern um.

„Nach altem Volksglauben können sich Störche in Menschen

verwandeln und umgekehrt" (Reitzenstein). Störche

werden bei den Letten, Russen, Germanen geschont und ge-

ehrt. Sie haben die Kinderkeime aus dem Wasser, den

Sümpfen geholt und verteilt. Kinderbrunnen hat man in ganz

Deutschland (Reitzenstein). Daß auch Bäume Lebewesen

waren, Schmerzen empfanden, sprachen, sogar manchmal blu-

teten, Männlichkeit oder Weiblichkeit und auch Lebenssymbole

repräsentierten, ersieht man auch aus den Liedern und Sagen
der baltischen und germanischen Völker. Bei den Letten habe

ich wohl nicht direkte Andeutungen gefunden, daß Bäume

menschliche Lebenskeime in sich tragen, obgleich die lettische
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Mythologie sich sehr viel mit Bäumen beschäftigt. Sowohl bei

den Germanen als auch Letten spielt die Eiche als Symbol

der Männlichkeit, die Linde als das der Weiblichkeit eine

hervorragende Rolle. Analysiert man die Symbole, welche die

Letten den einzelnen Bäumen zugeschrieben haben, so sieht

man, daß diese den Eigenschaften derselben mehr oder weniger

angepaßt ist. Die knorrige, harte Eiche entspricht der Mannes-

kraft, die weiche, schattige, raschwachsende und duftig-

blühende Linde der Weiblichkeit. Auf dem Grabe der Jungfrau

oder auch des Jünglings lassen die Letten die Linde wachsen,

in welcher die gestorbenen Seelen weiterleben (S eh m i t).

Das Volkslied vergleicht die Jungfrau nicht selten mit einer

Linde, den Jüngling — mit einer Eiche. Die immergrünen

Nadelhölzer bezeichnet das lettische Volkslied als schön

und reich, sie sind bis jetzt noch Lebenssymbole. Die Letten

haben nicht allein das Haus und den Hof mit Tannenzweigen

geschmückt, aus welchem der Verstorbene zum Grabe gefahren

wurde, sondern die Begleitenden des Verstorbenen haben sich

gegenseitig mit Tannenzweigen gepeitscht, damit sie nicht vor-

zeitig sterben. Die Tanne wird auch mit der Braut verglichen.

Die Braut, ihre jüngere Schwester und noch eine junge Ver-

wandte haben mit vielverzweigten (Fruchtbarkeitsgedanken!)

Tannen- oder Fichtenspitzen auf dem Hochzeitstisch zu den

Liedern Takt geschlagen (S eh m i t). Man hat, obwohl selten,
die Tanne und Fichte auch als Bäume der jungen Mädchen

genannt. Der Wacholder schützt vor allen Dingen vor

bösen Geistern, höchstwahrscheinlich weil er gut Räucherun-

gen dient. Sehr geehrt wird der blühende Apfelbaum

und symbolisiert bei den Letten das Prinzip der Mutter. Er

wird auch Gottesbaum genannt. Im Lettischen heißt er „äbele"

und ist weiblichen Geschlechts. Ihm klagt die Waise in einem

der einfachsten, schönsten und melodischsten Volkslieder ihre

seelischen Leiden und Roheiten der Stiefmutter. Von diesem

Symbol der Mutter dürfen Zweige zum Schmuck und Kränzen

nicht gebrochen werden. Sehr oft wird die Weide besungen

und in Zaubereien erwähnt. Bekanntlich wächst sie sehr rasch,

auch von in der Erde eingesteckten Stummeln und Zweigen,

zeichnet sich durch ihre saftigen, glänzenden Blätter und ihre

große Biegsamkeit aus. Sie zierte sehr oft den Hof, die Um-

gebung der Teiche und Flüsse, die Gänge zum Wohnhaus.
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Deshalb wurden ihr besondere Lebenskräfte zugesprochen und

in ihren Zweigen saßen und berateten sich nicht selten die

Gottheiten der menschlichen Schicksale — die Sonne und die

Laima.

Somit hat der primitive Mensch die

Schwangerschaft und Zeugung von Kindern

als einen Eingriff übernatürlicher Lebens-

kräfte, auch der Seelen ihrer Ahnen, in den

Leib des Weibes aufgefaßt, wobei auffallen-

derweise Sumpf reptilien und Sumpfvögel

eine große Rolle spielten. Auch Bäume sind

Vermittler zwischen den Lebenskräften und

Frauen gewesen.

Parasiten werden dem Urmenschen viel zu schaffen

gemacht haben. Bekanntlich hat auch das Waldwild, beson-

ders in sumpfigen Gegenden, Parasiten. Auch über ihre

Entstehung hat er nachgedacht. Hier schien ihm die Grenze

zwischen Lebendem und Leblosem besonders verwischt. Viel-

leicht haben sich die Menschenparasiten aus den Tierparasiten

herauskultiviert. Nach lettischem Volksglauben entstehen

Flöhe aus Sägespänen. Sagen bezeichnen sie sogar als

Diener Gottes. Sie sollen auch in der freien Natur, auf Gräsern

und Tannenzweigen wohnen (S eh m i t). Läuse spielen im

Aberglauben auch eine Rolle. Die Letten haben geglaubt, daß

kein Mensch ohne Läuse leben könne. Jeder habe unter der

Haut seinen Anteil Läuse. Sollten alle Läuse aus dem Körper

herauskommen, oder würden sie vernichtet, so müsse der

Mensch sterben (S eh m i t). Dieser Glaube könnte auch sla-

vischen Ursprungs sein. In den sumpfigen Gegenden Klein-

rußlands und Polens habe ich vor 40 Jahren selbst Frauen ge-

sehen, deren Kopfhaar durch Schmutz, Hauttalg und Läuse-

ekzem zu einem unentwirrbaren Klumpen verfilzt war. Diese

Krankheit wird „Koltun" (Plica polonica) genannt. Man läßt

solches Haar nicht abschneiden, denn sonst werde man erblin-

den oder auch sterben. Prof. Loor it s berichtet, daß die

Esten an eine Lebenswanze glauben, deren Bewegungen

unter der Haut des Menschen und der Tiere Zittern und Kontr-

aktionen der Haut erzeugen. Die Blutwanze lasse die Haut der

Menschen unter den Augen sich falten. Weiter berichtet Loo-

rits, daß bei den Esten Schmetterlinge, Bienen, Fliegen,
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Wespen, verschiedene Insekten, Würmer und Vögel „Seelen-
tiere" waren, welche den Leib der schlafenden Menschen ver-

lassen konnten.

Auch der A a 1 hat die besondere Aufmerksamkeit der bal-

tischen Völker erworben. Nicht allein die Letten, sondern auch

die an der Ostsee wohnenden Preussen und Germanen sind

zur Einsicht gekommen, daß das Aalblut dem Menschen giftig

sei, wenn es in sein Blut gelangt. Ich habe in den folkloristi-

schen Sammlungen von Riga und Königsberg viele derartige

Notizen gefunden. Man erzählt, daß der Aal das Wasser der

Flüsse und Seen nachts verlassen und sich im betauten Grase

bewegen könne. Höchstwahrscheinlich hat seine große Ähn-

lichkeit mit der Schlange, sein häufiges Vorkommen in den

Flüssen und Seen des Ostseegebietes und sein sehr zähes Leben

ihm die besondere Aufmerksamkeit der Fischer erworben.

Ich möchte noch erwähnen, daß die Bestandteile der

Schlangen, Frösche, Kröten, Aale, sowie der Kot von Hunden,

Katzen, Mäusen, Ratten und anderen Tieren, viel seltener ihr

Harn, im Altertum sehr oft der Behandlung verschiedener

Krankheiten gedient haben. Auch hier hat man sich von dem

Gedanken leiten lassen, daß die Organe und Ausscheidungen
der Tiere dem kranken Menschen besondere Lebenskräfte zu-

führten.

Sehr interessant und biologisch wichtig scheint mir die

Tatsache, daß bei vielen Völkern ein und dasselbe

oder fast ein und dasselbe Wort sowohl die

Mutter des Kindes als auch die Gebärmutter

bedeutet und die Wurzelsilbe „mä" oder eine

sehr ähnliche enthält. Bei den Letten heißt sowohl

die Mutter als auch der Uterus „mate", denn „dzemde" und

„dzemdes māte" sind Worte der Neuzeit. Auch bei den Li-

tauern hat „motina" diese doppelte Bedeutung. Im Griechi-

schen haben wir und im Lateinischen „ma-

ter" und „matrix", im Französischen „mere" und „matrice",

im Deutschen „Mutter" und- „Mutter", denn Gebärmutter und

Bärmutter sind auch Neubildungen und die Tiroler und Bayern

sollen das Wort auch als „Muata" aussprechen, also sehr ähn-

lich dem Lettischen. Die Russen nennen die Mutter des Kindes

„MaTb", den Uterus „MaTKa", die Polen „matka" und „macica".

Bei den Esten finden wir „eima" und „eima", bei den Finnen
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„emä" und „emä". Im Sanskrit bedeute die Silbe „mä" bilden.

Nach dem Papyros von Ebers haben die Altägypter die

Gebärmutter als „matü" bezeichnet; man finde aber auch das

Wort „mut" (zit. nach Reitzenstein). Unser Orientalist

Prof. S c h m i t sagte mir, daß in der chinesischen Sprache die

Mutter „ma" oder auch „mv" heiße. Die Bezeichnung für die

Mutter des Kindes muß somit den allerältesten Zeiten und der

Ursprache des Menschen angehören. Darauf deutet auch die

Wurzelsilbe „mä", welche wir in Europa, Asien und Afrika bei

Völkern indogermanischer, mongolischer und semitischer Ab-

stammung finden. Sicherlich werden die Sprachforscher noch

andere Völker und Stämme finden, wo diese Wurzel sowohl

in der Bezeichnung der Mutter des Kindes, als auch in der des

Uterus enthalten ist.

Wie ist das biologisch und sprachlich zu erklären? Hat

das lettische Wort „mate" und die demselben sehr nahe ver-

wandten Bezeichnungen der genannten Völker zuerst dem

Weibe, d. h. der Mutter des Kindes, oder der Brutstätte des

Kindes in ihrem Leibe, d. h. der Gebärmutter, gegolten, welche

der Urmensch als ein mystisches Tier betrachtete? Ich glaube,

daß die ursprüngliche Bedeutung sich wohl auf die Frau selbst

bezog und viel später ihrem Gebärorgan angeeignet wurde.

Die Frau als Erzeugerin des Kindes, als seine Säugerin und

Beschützerin erforderte von dem Menschen ihre Benennung
schon damals, als sein Geist noch keine Ahnung über die in

der Seele vereinigten Lebenskräfte und über die inneren Zeu-

gungsorgane der Frau haben konnte.

Die biologischen Beziehungen zwischen Mutter und Kind

ließen das Kind die größte Aufmerksamkeit dem menschlichen

Wesen zuwenden, welches dasselbe alltäglich säugte, ernährte,

liebkoste und pflegte. Die anatomisch-physiologische Veran-

lagung der Sprachorgane des Kindes ließ seine Lippen zuerst

den artikulierten Laut „ma" hervorbringen, mit welchem Lall-

wort es auch noch jetzt seine Mutter anspricht. Bei den

Sprachforschern gilt es als zweifellose Tatsache, daß das Lall-

wort „ma" als Wurzel für die Bezeichnung der Mutter des

Kindes gedient hat. Somit haben die Lippen des Kin-

des — organisch bedingt — seiner Erzeugerin

und Säugerin den Namen gegeben. Nur viel

später, als den Urmenschen das Rätsel des
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Entstehens der Kinder und die Fragen des

Lebens zu beschäftigen begannen, ist der-

selbe Name auch auf die Brutstätte des

neuen Lebens im Leibe der Frau übertragen
und in den Überlegungen und der Phantasie

des Menschen zur Inkarnation des Allge-

mein begri ff e s der lebendigen Kräfte und

der Seele geworden. Das Übernatürliche, gleichviel
ob der Mensch Es als Gott, als Gottheiten, ewige Kraft oder

ewigen Stoff bezeichnet hat, waltet in der ganzen Natur. Am

auffallendsten hat Es sich dem Menschen in den lebenden We-

sen präsentiert. Sein Geist, der in seinem Erkenntnisstreben

keine Leere dulden kann, hat sich stets bemüht, den kausalen

Zusammenhang der Dinge in sich und seiner Umgebung zu

erfassen. Je nach seiner Entwickelungsstufe hat er die Fragen

gestellt und die Antworten gegeben. Und wenn wir das alles

jetzt zusammenfassend überblicken, so können wir nicht daran

zweifeln, daß in jedem lebenden Stoff ein Streben zur zielbe-

stimmten Entwicklung vorhanden ist. Dies Übernatürliche,
Sein Wille und Seine Äußerungen sind einem jeden Menschen

eigene Glaubensangelegenheiten, welche trotz ihrer großen
äußeren Mannigfaltigkeit doch zu einem bestimmten Ziel zu-

sammenfließen, dessen Endzweck dem menschlichen Verstände

unfaßbar ist.

Die alten Überlieferungen der baltischen

Völker zeichnen sich durch schöne Blüten des Gefühls, des

Willens unddes Verstandes aus. In den Adern des großen Phi-

losophen Kant floß wahrscheinlich baltisches Blut, obgleich

er seine Gedanken in deutscher Sprache geäußert hat. In den

Adern der Germanen des baltischen Strandes fließt viel balti-

sches Blut, das der Kultur und Organisationsarbeit der Preußen

auch seinen Stempel aufgedrückt hat. Die Wertschätzung der

litauischen Soldatenknochen durch den Realpolitiker Bi s-

mar c k ist bekannt. Die baltischen Völker haben auch meh-

rere bedeutendenationale und denationalisierte Wissenschaftler

und Künstler gegeben. Die alten Überlieferungen und Ge-

bräuche der baltischen Völker lassen viel Phantasie, Mystik,

Philosophie, Verständnis des alltäglichen Lebens, Willen zum

Leben und zur Fruchtbarkeit erkennen. In den vielen blutigen

Kämpfen hat sie nicht die Geisteskultur West-
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Europas, sondern die vom Süden vordrin-

gende höhere Eisentechnik und bessere Or-

ganisationsfähigkeit des staatlichen Lebens

besiegt. Daß sie so lange in blutigen Kriegen, während

Seuchen, Hunger und Knechtschaft bestehen konnten, ohne

vollständig vernichtet zu werden, deutet auf ihre tiefen Lebens-

instinkte.

Die Schätze der baltischen Überlieferungen wären gewiß
noch reicher, wenn die unbarmherzige Geschichte sie nicht

zum großen Teil vernichtet hätte. Von der Geisteskultur der

alten Preußen ist uns direkt sehr wenig übriggeblieben;

es sind nur Überlieferungen der Chroniken. In blutigen Kämpfen

mit der in Eisen geschmiedeten und gut bewaffneten west-

europäischen Übermacht ist dieses tapfere Volk untergegan-

gen, oder auch germanisiert worden. Die Geistesüberliefe-

rungen, welche wir noch heute in Ostpreußen finden, sind so

vielfach mit den germanischen vermischt, daß man ihre Eigen-

arten nicht mehr unterscheiden kann. Viel hat auch die fana-

tische, katholische Geistlichkeit getan, damit die alten Über-

lieferungen und Gebräuche verschwinden.

Mehr Überlieferungen haben die Litauer gerettet. Aber

auch dort sind die Verhältnisse dem baltischen Geist nicht

besonders wohlwollend gewesen. Die fortwährenden Kriege

mit den Germanen, Polen, Russen und sogar lettischen Stäm-

men haben viel Blut verlangt, oft die Kräfte der geistigen

Arbeit entfremdet und haben ihnen ehrenvolle, aber sehr

schwierige politische Aufgaben gestellt. Viele hervorragendere
Geistesarbeiter haben sich germanisiert, polonisiert und russi-

fiziert. Die katholische Geistlichkeit, welche in Litauen bis zu

den letzten Jahrzehnten aus polnischen und denationalisierten

Litauern bestand, ist nicht der nationalen Kultur Litauens wohl-

wollend gewesen und hat die Freiheit des geistigen Lebens,

besonders wenn es Anzeichen von Heidentum an sich trug,

mehr verfolgt als die evangelisch-lutherische Geistlichkeit bei

den Letten. Bekanntlich ist der Katholizismus dem Nationa-

lismus aus dogmatischen Gründen nicht sehr gewogen. Damit

soll nicht gesagt sein, daß er dem Leben des Volkes fernsteht.

Weil die Polen und Russen mit ihren kulturellen und politi-
schen Machtorganen die nationale Kultur der Litauer unter-

drückten und letzteren lange Jahre hindurch, als der Huma-
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nismus in Europa blühte und seine Früchte auch nach Lettland

schickte, die dort von einigen evangelischen Pastoren kultiviert

wurden, ihre nationale Literatur mit lateinischen Buchstaben

verboten war, so konnte auch die litauische Intelligenz sich

nicht entwickeln, oder sie wurde entnationalisiert und war

nicht befähigt, das zu retten, was von alten Überlieferungen
noch zu retten war. In Preußen wurden die Litauer durch die

höhere Kultur systematisch germanisiert. Nur nach dem rus-

sisch-japanischen Kriege, aber besonders nach der Begründung

des litauischen Staates beginnt das rasche Emporblühen der

litauischen nationalen Kultur. Wieviel es der jetzigen litaui-

schen strebsamen Intelligenz noch gelingen wird, die alten

litauischen Überlieferungen zu retten, wird die Zeit lehren.

Ich möchte glauben, daß hier noch sehr viel zu retten ist.

Das beweisen: die Begründung einer folkloristischen Sammel-

stelle, archäologische Ausgrabungen, das ethnographische und

archäologische Museum, sowie die ethnographischen Publika-

tionen von Krehwe-Mizkewitschius und Bir-

schischka. Das Verzeichnis der älteren folkloristischen

Literatur finden wir in den „Anmerkungen zu den

Kinder- u. Hausmärchen der Brüder Griram",

V. Bd. 1932. Was die nationale Neuzeit betrifft, so müssen

neben den obengenannten Publikationen erwähnt werden: die

litauisch-lettisch-altpreußische Mythologie von Dr. Schliu-

pa s, Schauli, 1932; die archäologischen Ausgrabungen von

Dr. Nagewitschius. In Schauli ist ein bedeutendes ethno-

graphisches Museum. Leider sind die bisherigen Publikatio-

nen nicht nach dem Inhalt, d. h. nach den Gegenständen, be-

arbeitet, was sehr ihre Ausnutzung für spezielle Arbeiten er-

schwert. Für die nationalkulturelle und -politische Bewegung

der Litauer ist charakteristisch, daß besonders Ärzte daran

teilgenommen haben. Ich erwähne nur Dr. Basanowi-

t s c h i us, Dr. S c h 1 i u p a s, Dr. G r i n i u s, Dr. K u d i r k a

(Autor und Komponist der litauischen Hymne), Dr. Nage-

witschius. Publiziert sind meistens Märchen, Lieder und

Tatsachen des Aberglaubens. Die litauischen Lieder sind mei-

stens Romanzen, weshalb dieselben viel weniger das ganze

Volksleben widerspiegeln, wie es z. B. die unten charakteri-

sierten vierzeiligen Volkslieder der Letten tun.

Im obengenannten Buch von Grimm wird erwähnt,
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daß über großes, unpubliziertes Märchenmaterial Doz. B al-

-tschikonis verfüge. Dr. Mikel en a s teilte mir mit,

daß auch Baldauskas (Kaunas) ein größeres folkloristi-

sches Material gesammelt habe, welches noch nicht publi-

ziert ist.

In den lettischen Gebieten waren die christlichen

Priester meistens deutscher Nation, beherrschten die Landes-

sprache sehr schlecht und standen in näheren Beziehungen

zum deutsch sprechenden Adel und der deutschen Intelligenz

als zum Volk. Wir wissen, daß noch im Anfang der schwedi-

schen Zeiten und später die christliche Religion dem lettischen

Bauern nur sehr oberflächlich angeeignet war. Das bewahrte

den lettischen Volksliedern, Märchen, Sagen, Volkssprüchen

und alten heidnischen Gebräuchen viel mehr Ruhe als in den

litauischen Gebieten. Der Lutheranismus stand der humanisti-

schen Bewegung Westeuropas viel näher als der Katholizismus

und anerkannte durch humanistisch gebildete Geistliche auch

den kleinen Nationen ihre Sprache undSitten. Mehrere deutsche

Geistliche, z. B. Bielenstein, Katerfeld u. a. haben die let-

tische Sprache studiert und sich an ihrer Entwickelung

mit allem Ernst betätigt, haben auch die schönsten letti-

schen Volkslieder und andere Überlieferungen gesammelt,

welche der christlichen Moral nicht widersprachen. Die

geschichtlichen Verhältnisse waren hauptsächlich in Liv-

land, aber auch in Kurland der Ausbildung der nationalen letti-

schen Intelligenz viel wohlwollender. Die deutschen Gymnasien

und die deutsche Universität Dorpat lehrten den deutschen

Nationalismus, zuweilen auch den Nationalismus überhaupt, zu

ehren, was in den lettischen Schülern heimatliehe und nationale

Gefühle erweckte und sie nicht hinderte, das für den Nationa-

lismus Gesagte auf das Lettenturn zu beziehen. Gewiß — das

lettische Volk hat damals so manchen begabten Kopf an das

Deutschtum verlieren müssen, aber die Mehrzahl der lettischen

Intelligenz wurde doch ihrer eigenen Nation erhalten. Diese

widmete sich neben kulturellen, wirtschaftlichen und politi-

schen Bestrebungen auch dem Sammeln und wissenschaftlichen

Bearbeiten der alten lettischen Überlieferungen, um die Volks-

seele zu rekonstruieren. Es war die höchste Zeit dafür, und

die Resultate übertrafen alle Erwartungen. Die größte Arbeit,

sein Lebenswerk, leistete Chr. Barons, indem er ungefähr
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20,000 Volkslieder und mehr als 100,000 Varianten derselben

sammelte und publizierte. Jetzt hat man schon 35,789 Originale
und ungefähr 200.000 Varianten1). Es sind meistens kurze, vier-

zeilige Lieder, melancholische und frohe, ernste und nachdenk-

liche, humoristische und „unartige", welche die ganze Seele

und das ganze Leben der Letten widerspiegeln. Sie sind eine

Fundgrube für die Mythologie, Anschauungen, Moral, Lebens-

weise, Lebensinstinkte und Phantasie des lettischen Volkes,
welche in den letzten Jahren von Prof. P. Schm it, Prof.

J. E n d s e 1 i n s, Prof. L. Behrsinsch und anderen kultur-

historisch bearbeitet wurde. Derartige Lieder und in dieser

großen Zahl sind wohl einzigartig in der ganzen Welt. F r.

Treulands hat 1583 Sprüche und Sentenzen, 1570 Rätseln,

663 Beschwörungsformeln und 262 Zaubereien der Tat gesam-

melt und veröffentlicht. Lerchis-Puschkaitis publi-

zierte 1831 Märchen und Sagen. Seine Arbeit hat Prof. P.

Schmit weitergeführt und bis jetzt noch 4309 Märchen

(ohne Sagen) dem Publikum in 12 Bänden übergeben. M.

Aron s redigierte die ethnographische Beilage einer Ta-

geszeitung, welche im Lauf von paar Jahren mehrere hun-

derte Zaubereien des Wortes und der Tat, Materialien der

Volksmedizin und andere Volksüberlieferungen publizierte. I c h

habe als Student und später als Arzt diese, die von Treu-

land, von anderen Kollegen und von mir selbst gesammelten

Materialien, soweit sie die lettische Volksmedizin betreffen,

auf etwa 140 Druckseiten veröffentlicht, zum größten Teil in

deutscher, aber auch in lettischer Sprache. Der größte Teil

von Zaubereien der Tat ist da wegen Platzmangels gar nicht

aufgenommen. Meine Volksmedizin enthält auch Pflanzen,

Arzneistoffe, Behandlungsmethoden und Anschauungen über

Krankheiten. Die zum großen Teil schönen und sogar sehr

schönen Volksmelodien haben die älteren Komponisten J.

Zim s e und Prof. A. Jurj an s gesammelt. Von Jurj an s

allein habe ich 336 Melodien zusammengezählt. Soviel ich

weiß, haben die Komponisten der letzten Zeit A. K a 1 n i n s c h,

*) In der folkloristischen Sammlung sind noch ungefähr 30.000 un-

publizierte Originale und 400.000 Varianten, welche Prof. Schmit bearbeitet.

Wissensch. Kommission d. Lettischen Vereins, Dr. J. A 1ksn i s, Bd. XII,

Dr. H. Ploss und Dr. M. und T. Bartels, neubearbeitet von Ferd.

Polska Akadēmija Umiejetnošči w Krakowie, 1929 (Polnisch. Deutsch.:
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E. M c 1 n g a i 1 i s und andere noch recht viele andere Melo-

dien aufgeschrieben. Es existiert in Riga eine folkloristische

Abteilung und ein ethnographisches Museum, geleitet von Prof.

Balodis und Prof. Straubergs. Diese Materialien sind

zum größten Teil noch nicht publiziert worden. Die ar-

chäologischen Ausgrabungen und Forschungen haben in den

letzten Jahren in Lettland große Fortschritte gemacht. Dies-

bezügliche Arbeiten sind von Dr. V. Gmt er s, Dr. E.

Sturms und Prof. Fr. Balodis publiziert worden ; es

besteht auch ein archäologisches Museum, welches sich mit

jedem Jahre bereichert.

Somit haben die Letten sehr viel getan, um die Schätze

des Geistes der Balten der allgemeinmenschlichen Kulturge-
schichte einzufügen und dieselbe zu bereichern. In das tiefste

Alter der Menschheit dringen die Gebräuche des Johannis-

festes, der Hochzeitsfeier und des reichbeseelten Ahnenkults,

indem sie aufs innigste die menschlichen Ahnungen und Vor-

stellungen über Leben, Tod und Unsterblichkeit der Seele tan-

gieren. Auch die Mythologie der Letten ist reichhaltig durch

ihren Pantheismus. Dabei sehen wir, daß die baltischen An-

schauungen in ihrem Wesen nicht allein den Kulturvölkern des

grauen Altertums — den Indiern, Sumerern, Ägyptern, Baby-

loniern, Griechen und alten Römern, aber auch den alten Ger-

manen und Slaven und sogar den finnisch-ugrischen Völkern

sehr nahe stehen. Ja man findet Anschauungen, welche, wie

es scheint, in der stufenweisen Geistesentwickelung der Völker

der ganzen bekannten Welt mehr oder weniger sich mani-

festieren.
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30)Müsq tauto saka. 111. Red. Prof. V. Krēvē-Mickevičius.

Musy krašto ropliai (reptilia) lietuviu folkloro sviesoje.

J. Elisonas. Kaunas, 1931.



Prof. J. Plāķis.

„Rūozas" vārds un tā izplatīšanas pa

Latvijas territoriju.

Plašākai latviešu sabiedrībai un arī jaunākai paaudzei „rüozas"

jeb „rüozes" vārds gandrīz vairs nav pazīstams; tā tad tas sācis

izzust no latviešu sarunas valodas un zināms tiem latviešiem —

zemju iedzīvotājiem, kas apdzīvo mežainas vietas. Ir mums daži

vietu apellātīvi, kas sastopami tikai zināmās Latvijas territörijas daļās,

kas ir saistīti ar zināmiem mūsu zemes apvidiem. Tādi, piem., ir

„sāta", „vadas", „dubura", „räjuma" v. v. c. vietu sugas vārdi.

Pirmie divi sastopami kā apellātīvi vienīgi Kurzemē; trešais pa-

zīstams Zemgales vidienā un ceturtais senās sēļu zemes rietumos,

piem. Bauskas un Jēkabpils apriņķos un arī Rīgas apriņķa dien-

vidos. „Rüoza" kā vietas sugas vārds sastopams visās Latvijas

daļās, tiklab Kurzemē, Zemgalē, kā arī Vidzemē un Latgalē; bet

zīmīgais un interesantais pie tam ir tas, ka „rüozas" vārds izpla-

tījies vienīgi pa Latvijas territörijas augstienēm. To sastopam,
sākot no ziemeļiem Kurzemes un Zemgales rietumu augstienēs,
līdz pat dienvidiem, t. i. līdz pat Lietavas robežām, sal.: možas

mežs (Nurmuižas pagastā); meķa ruoza |ļ ruoze, nikas r., rullēs r.,

sudmalu, r., slūžiņu r. (Kabeles pag.); ruoznlek — mājas (Kul-

dīgas-Kalnamuižas pag.), čigānu ruoza, vilku r. (Džūkstes pag.);

paruozas kalni (Kalnciema pag.); rüozbetes — mājas (Lutriņu

pag.); ruozu kalns — mežs (Blīdenes pag.), možu kalns (Dūru

pag.); ruozites — mājas (Saldus pag.); rüozas — mājas (Raņķu

pag.); mozzemnieki — mājas, kūka ruoza — mežs (Skrundas pag.);

melleņu ruoza (Līvbērzes pag.); vilku ruoza — mežs (Bērsmuižas
pag.); rüozu kalns (Naudītes pag.); rüozas skūola (Reņģes, tag. Ru-

bas pag.).

Zemgales līdzenumā „rüozas" jeb „ruozes" vārds kā vietas

vārds pazūd un nav tādēļ sastopams arī iedzīvotāju valodā. Vis-

pāri jāsaka, ka līdzenumos tas nav sastopams, ja atskaitām vietu

vārdus Olainē (briežu rüoza, ērgļu r.), Katla kalnā {rüoze— mežs)
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un Dolē (medņa ruoza). Zemgales augšgalē, senajā sēļu zemē,

austrumos no Lielupes, t. i. Augšzemes augstienē „rüozas" vārds

jo bieži sastopams, un, kā redzēsim, tādā pašā nozīmē kā Kur-

zemē un rietumu Zemgales augstienē, sal.: ruoza — valnaūss

(Neretas pag.); rūžu kolnc (Saukas pag.); rdozes — mājas (Liel-

mēmeles pag.); rūozeni — mājas (Kurmenes pag.); rüozeni —

mājas (Skaistkalnes pag.); rüozas: afļču r., cinäju r„ utu r. (Valles
pag.); rüozas: bleša r„ tumsā r. (Daudzevas pag.); rūozes kalnc,

rūožu tīrēls (Sērpjifj pag.); ezeņa rūoz(a) (Seces pag.); rüozas:

gaiļa mežš, putras kalna rüozas, suņa pļaviņas (Vecmuižas

pag.); rūozes — mājas (Birzgales pag.); zaķu rüoza (Tomes pag.).
Tā tas, kā redzams, iet no Augšzemes augstienes dienvidiem līdz

pat Daugavai, pie kam „rüozas "vārda intonācija un saknes vokālis

mainās saskaņā ar attiecīga novada izloksni jeb izrunu.

Ziemeļos no Daugavas, pa visu Vidzemes augstieni, jo plašā

joslā no rītiem līdz vakariem pazīstams „rüozas" vārds, un re-

tumis sastopams arī Latgales rietumos, kas pieslēdzas Vidzemei;

te visur, zināms, šis vārds pieskaņojas attiecīgu novadu izrunas

un skaņu maiņas likumiem, sal.: viskāļu rüoza (Kokneses pag.); rüo-

zenes — mājas (Lauberes pag.); ruozas jeb ruoziņkalns — mājas

(Lielajā pag.); rūoziņkalns (Krapes pag.); rūozes kalnc — mājas,

mežs (Suntažu pag.); rüozites — mājas (Ropažu pag.); rüozas —

mājas (Paltmales pag.); ruozas — mājas (Ļaudonas pag.); jaun-

ruozas, ruoznieki — mājas (Saikavas pag.); ruoznieki — mājas

(Patkules pag.); ruozgala, ruozkalni — mājas (Meirānu pag.);

ruoznieki — mājas (Lubānes pag.); ruozas — mājas (Dzelzavas

pag.); ruoznqni — mājas (Vecpiebalgas pag.); ruozas — mājas

(Rankas pag.); ruozas — mājas (Jaungulbenes pag.); rūozes purvs

(Mārsnēnu pag.); rūozes — mājas (Kosas pag.); rüozas purvs

{Lenču pag.); rüozas: lēcu pļavas r., saltupltes r. (Cēsu pag.);

rūožupite (Lielstraupes pag.); rūožupite (Rozbeķu pag.); ruozeni —

mājas (Liepupes pag.); ruoza — mājas (Valtenbērģu tag. Skaņkalnes

pag.); rüozas — mājas (Ķoņu pag.); ruoza — mājas (Lodes pag.);
rūozes tīrums — (Eņģelārtē); briežu rüoza, stirnu rüoza — meži

(Rencēnos); gara rüoza — mežs (Burtniekos); bērtuļa ruoza,

būdas r., mellū r. (Ērģemē).

Latgalē „rüozas" vārds sastopams sādžu resp. māju nosau-

kumā rūzinīki Bēržpils, Tilžas, Rugāju un Balvu pagastos; tā

tad Vidzemes malienas pierobežas pagastos. Citos vietu nosau-

kumos to še neesmu sastapis. „Rüozas" vārds sastopams gan
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-ā- celmu formā ar pamazinājuma parallēli „rūoziņa" (sal. nosauk.

Krapē), gan arī -ē- celma veidā ar dēminūtīvu „rüozite" un gen.

pļ. formu „rūož(u) — sal. minētos nosaukumus: Kurzemē: Kabelē,

Dūrās, Saldus pag.; Zemgales augšgalē: Saukā, Lielmēmelē, Sār-

pilī, Birzgalē. Vidzemē „rüozas" vārds kā sugas vārds -ē-celmu

formā pazīstams: Ķeipenē, Rembatē, Lēdmanē. Mārsnēnu pag.

(arī kā -a- celms) sastopamas arī ija-celma formas: rüozis, ruozi

(sal.: Ulmarm, Lett. Wörterbuch, sal. arī mājas vārdus „ruoži"

Vārnavā, Salas pag., Nītaurē, Aumeisterē). Lauztā intonācija

vidus dialektā to neļauj sajaukt ar puķes — „rüozes" vārdu.

„Rüozas" jeb „rüozes" vārds ir vecs baltu un arī indoeiro-

piešu vārds, kam leišu valodā atbilst pēc nozīmes un etimoloģijas

„rüozas" latv. „svltra", „josla"; slavu valodas: serb. kr. raz sēr-

kociņš", čechu rāz „cirtiens", krievu pas-b „reiz" un grieķu p&ftļ

„sprauga", „šķirba" (sal. R. Trautmann Baltisch-slavisches Wörter-

buch un Mīlenbacha-Endzelīna Latviešu valodas vārdnīcas attiec,

vietas).

„Rüoza" savā pirmatnējā veidā ide. *uroģā resp. *urēģos būs

nozīmējusi „svitru", „skrambu", bet latviešu valodā šādā nozīmē

minēto vārdu sastopam vienīgi Vidzemē, pa lielākai daļai Cēsu

apriņķī. Še parasti par „rüozu" sauc zemu, dažkārt arī slapj-

ūdeņainu pļavas joslu jeb svītru, vai arī šauru pļaviņu meža un

lauka starpā jeb meža vidū; tāpat arī lejiņu starp divi kalniņiem

jeb zemāku vietu tīrumu starpā. Tā tad „rüozas" vārds še ir

šauras zemes joslas, svītras nozīmē. Tā piem. to saprot Mārs-

nēnu pagastā, Kosā, Veselavā, Raunā, Vaivē, Stalbē, Cēsu pag.,

Līves pag., Kārļu pag.; tāpat arī Valmieras apriņķa pagastos:

Raiskumā, L. un M. Straupē, Rozulā, Augstrozē un vēl tālāk uz

ziemeļiem.

Kurzemē un Zemgalē par „rüozu" sauc garenu uzkalniņu jeb

garu kalna strēmeli meža vidū; tāpat tas ir Vidzemes dienvidos,

piem. Rīgas apriņķī, kā: Stukmaņos, Koknesē, Viskāļos, Bebros,

Ķeipenē, Rembatē, Lielajā pagastā, Krapē, Aizkrauklē.

No vārda „rüozas" izplatījuma veida pa Latvijas territöriju

noskārstams, ka tas saistās ar zināmu mūsu zemes ģeoloģisku iz-

veidojumu. Jelgavas zemums, kas stiepjas vēl tālāk Lietavā iekšā,

ir Rīgas jūras līča turpinājums, kas savā ģeoloģiskā formācijā
sastāv no apakšmorēnām, kamēr augstienēs gar līdzenuma malām

rietumos un austrumos formējušās tā sauktās sānu morēnas. „Rüozas"
vārds tad nu piekristu morēnu uzkalniņu resp. sānu morēnu no-
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saukumam. Šāda „rüozas" nozīme varētu funkcionēt arī še pri-

mārā nozīmē, jo tiklab garākas kalnu un uzkalniņu strēmeles

mēs varam iedomāties par «svītrām", kā ari šauras, ar zāli ap-

augušas slapjūdeņainas zemes strēmeles jeb tīruma starpas. — Ja

ievērojam, ka „rüozas" vārds par vietas sugas jeb īpašvārdu nav

sastopams Zemgales līdzenumā, tad būtu jāslēdz, ka Cēsu un

Valmieras apriņķu vietu nosaukumos tas būs paglabājis prīmārāku
nozīmi nekā Kurzemē, Zemgalē un arī pārējās*Vidzemes daļās.

„Rüozas" vārda izplatīšanās pa visu Latviju saskaņā ar tā nozīmi

un lietājumu par sugas vārdu zemes virsmes nosaukumos liecina,
ka tas ir tikpat vecs kā sugas vārdi upe, ezers, pļava, purvs, un

tādēļ jāpiejem, ka latvieši šo vārdu lietājuši līdzās pēdējiem savā

zemē jau no vissenākiem laikiem. „Rüozas" vārds tādējādi bijis

izplatīts un pazīstams Latvijā priekš vāciešu ienākšanas.

Šim sakarā mus interese vārds „Rosula", ko sastopam Indriķa

chronikā [XXVII, 157 (zem 1222—1223. g.) ...
Nam alii in Tri-

catiam, alii in Rosulam, et alii in Metsepolam, et alii in Tho-

reidam abierunt]. „Rosulas" vārds minēts pēc Trikātas vārda un

pirms Metsepoles vārda. Tā tad minētajā vārdā nosauktajam no-

vadam vajadzētu atrasties vidū starp Trikātas un Metsepoles ap-

vidiem. Bīlenšteins (Die Grenzen des lettischen Volksstammes etc.

67, 68) gribētu meklēt „Rosulas" novadu tajā apgabalā, kur tagad

atrodas Rozbeķe un Augstroze, kuru nosaukums varētu būt cēlies

sakarā ar „Rosulas" vārdu; bet neiztirzādams nemaz „Rosulas"

vārda etimoloģiju — ko viņš labprāt dara ar citiem vietu nosau-

kumiem — pāriet taisni pie Lielstraupes barona v. Rozena pie-

rādījumiem (kur, to nesaka), ka vietu nosaukumi Rozbeķe, Augst-

roze un vēl citi t. 1. esot cēlušies no Rozēnu dzimtas vārda.

Zemāk tai pašā lapas pusē Bīlenšteins, pastiprinādams barona v.

Rozena domas, vēl piezīmē, ka pie Rozbeķes neesot nekādas

ievērojamas upes, un tādā kārtā šis muižas nosaukums neesot

atvasināms no upes vārda, un otrais komponents Rozenbeķes vārdā

„beke" latviski „upe", „upīte" varot zīmēties uz Straupes upi.

Te nu Bīlenšteins maldās, jo ar „beke" vārdu varētu apzīmēt

taisni kādu mazāku upīti un ne Straupi, un taisni Lielstraupes un

Rozbeķes novados ir divas upītes, kuras sauc par Rūožupītēm.

Viena nāk no Straupes purviem un ietek Līčupē un otra nāk no

Rozbeķes un arī ietek Līčupē. Gar tagadējo Rozbeķes muižu

tek Zaķupe, bet ne visai tālu no tās ir Rūožupite, pie kuras at-

rodas vecas pilsdrupas. Kā redzams, agrāka Rozbeķes muižas
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pils būs bijusi taisni pie Rūožupītes, no kurienes tad nu tulkotais

nosaukums „Rosenbeck". Ruožupltes vārdu izrunā ar lauztu ak-

centu, kamēr rüozes vārdu tanī apgabalā ar kāpjošo.

Indriķa chronikā sastopamais vārds „Rosula" ir latvisks vārds

tiklab īstā latviešu izrunā kā arī latīnizētā, sal. pagastu un muižu

nosaukumus Āuguļi, Dauguļi, Rāmuļi, Brizule. Tā kā „Rosula"

sastopams jau Indriķa chronikā zem 1222.—1223. gada, t. i. jau

trīspadsmitā gadu simteņa sākumā un būs eksistējis, bez šaubām,

vēl daudz, daudz agrāk, kad rüozes — puķes vārds vēl mūsu

zemēs nav bijis pazīstams, tad tas vedams sakarā ar „rüozas" vārdu,

kas, domājams, būs bijis plaši sastopams vietu vārdos „Rosulas"

apkārtnes novados, un vēl tagad paglābis savu izrunu ar lauztu

akcentu. Vēlākie muižu nosaukumi: Ruozbeķe, Augstrüoze, Rüo-

zeni v. c. būs cēlušies no „rüozas" vārda, bet izrunā būs pie-

skaņoti vācu „Rose" vārdam, kas kļuvis arī latviešiem pazīstams;

tikai atšķīries ar savu izrunu — ar kāpjoši intonētu saknes vokāli,

kā tas parasti sastopams mūsu patapinātos vārdos. Vācieši būs

identificējuši „rüozas" vārdu ar puķes „rüozes" (= Rose) no-

saukumu.

Brīvkungu v. Rozēnu dzimtas vārds, kas mūsu chronikās sa-

stopams tikai ap 1292. gadu (kādi Otto de Rosen, miles Wol-

demar de Rosen — cf. Livländ. Güterurkunden von Bruiningk

un Busch, 25.) varētu būt arī cēlies no Vācijas un atvasināts no

rüozes (Rose) vārda, ko liecina arī šīs dzimtas zīmogs (trīs rozes

zīmoga aplokā). Par lēņu kungu pēc chronikās agrākām liecībām

Rozēnu priekšteči kļuvuši 1350. gadā (cf. op. cit 73). Rüozes —

puķes nosaukums (Rose) ap 1291. gadu, kad kāds Johannes de

Rosen vārds, atzīmēts kādā Vācijas klosterī (sk. Bielenstein, Gren-

zen etc. 68 lapp.) uzglabātā senrakstā, varēja būt Vācijā jau iz-

platīts; bet vai Rozena vārds būs devis vārdu tādiem novadiem

resp. pilīm, kā Rozbeķe, Augstroze v. t. 1., par to varam šaubīties.

„Rūožupītes" vārds, būs dabūjis vācu tulkojumā „Rozenbeck" no-

saukumu, un Augstrozes pagasts ir tāds apvidus, kur rüozas ir

sastopamas īpatnējā augstienē. Viss var arī būt, ka latviešu

„Ruozēni", kas kalpojuši kā „milites" bruņinieku pulkos, ar lēņu

piešķiršanu kļuvuši par brīvkungiem, un tā Rozēnu senči būs da-

būjuši savu dzimtas nosaukumu no latviešu „rüozas" vārda.

Sakarā ar „rüozas" vārda izplatīšanos pa RietumVidzemes

augstieni rodas jautājums: „kā gan šis vārds izplatījies un sasto-

pams senajās lībju zemēs? Vai tas nebūs tur cēlies vēlākos
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laikos, kad latvieši iespiedušies šos novados un absorbējuši lībju

tautas iedzīvotājus? Tik vēlā laikmetā tas nevar būt noticis, bet

gan jau priekš vācu ienākšanas, kad „Rosulas" vārds tur jau

eksistējis. Tomēr šis jautājums mums ir tikpat tumšs, kā jau-

tājums par upju nosaukumiem lībju apdzīvotās zemēs XIII. gadu

simteņa sākumā. Tā piem. Gaujas vārds ir tīri latvisks un tikai

lībju mutē tas pārveidots par Goivu jeb Koivu — pēc viņu tautas

etimoloģijas (sal. Endzelīna rakstu par Gauju „Baltijas Vēstnesī").
Straupes vārds, kas sastopams arī vairāk vietās latviešu ģeo-

grāfiskajā nomenklatūrā (piem Katlakalnā), ir latviešu vārds un

chronikās vārds „Raupa" resp. lībju upes nosaukums varēja celties

tikai no Straupes vārda un ne otrādi. Chronikās vārds „Adya",

tagadējā Aģe ir paglābies kuršu kāpu Agilas vārdā, Kurzemes

Adzes (upes un pagasta nosaukums Gudeniekos) un arī vācu

„Adzel" vārdos. Tāpat „Düna" Daugavas upes chronikās no-

saukums nav lībju vārds, jo tie šo upi sauc „Vēna"; bet Rīga ir

noteikts latviešu vārds, ko atbalsta Rīdziņas upes vārds un leišu

zemiešu „Ringa", kas saskan saknē ar Rindzeles vārdu un vācu

Ringmundshof (sal. Endzelīna domas par „Rigas" vārdu „Druva"

1912, V, 628). Aizdomīgi ir daži sufiksi lībju zemju nosaukumos,

piem. -male, -gale un varbūt arī -valde vārdos Coltemale, Kive-

male, Asigale, Sygewalde, Ykevalda.

Tie visi ir jautājumi, kuru atrisināšanā janak palīga etno-

logiem un archaiologiem.



Prof. J. Kauliņš.

Personālais, objektīvais un objektīvētais
gars.

Kā fiziķi un ķīmiķi vēl nezina, kas ir dzīvība, kādēļ un kā

tā saistās ar matēriju, tā arī biologi un psīchologi vēl vienmēr

velti pūlas novilkt redzamas robežas starp dzīvību un dvēseli,

starp dvēseli un garu, starp individuālo un kollektīvo garu.

Lai gan visus šos slāņus mēs bez šaubām redzam savu

acu priekšā, tomēr nezinām vēl, kāda viņu savstarpēja saistība

un atkarība. Tiktāl liekas gan visi jau vienis pratis, ka šie esa-

mības slāņi pēc savas faktiskās fēnomenālitātes rindojami šādā

kārtā:

Pirmais visvienkāršākais un nemainīgākais slānis ir ma-

tērija.

Otrais slānis, uz matērijas uzguldamies un taja ieauzdamies,
ir organiskā pasaule.

Trešo slāni, kas balstās uz organiskas vielas, mes saucam

par dvēseli.

Ceturto, virs dvēseles, par personālo jeb subjektīvo

garu.

Piektais ir objektīvā gara slānis. Tā kā objektīvais

gars balstās uz personālā, tad viņu mēdz arī saukt par pā r-

personālo garu. Arī vārdi tautas gars un laika

gars ir šā paša slāņa parasti nosaukumi. Dažreiz to apzīmē par

tautas dvēseli. Prof. P. Zālīte, kā zināt, ir sarakstījis grāmatiņu

par latviešu tautas dvēseli, bet dvēseli no gara nešķirot sākas

liels jēdzienu juceklis. Ar dvēseli mēs apzīmējam trešo slāni,

bet piekto saucam par objektīvo, pārpersonālo vai tautas garu,

kas satura ziņā ir identiski jēdzieni.

Sestais, beidzamais slānis ir objektīvetais gars,

kuru sauc arī par tautas gara mantām un kopapzīmē-

jumā par kultūru.

Visi šie slāņi nelido viens par otru, bet balstās un ieaužas

viens otrā. Tā tad nav organisma bez matērijas, nav dvēse-
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les bez organisma, nav gara bez dvēseles, nav objektīvā tau-

tas gara bez subjektīvā personālā gara. Pirmās Mozus grā-

matas sākumā teikts, ka gars lidojis pāri pār ūdeņiem un Jaunā

derībā ir runa par garu, kas izliets uz apustuļiem. Tāda uz-

tvere ticīgajiem. Pētnieki no „lidojoša" gara arvien vairāk

atsakās, tādēļ ka reālā pētīšanas laukā tāds nekad un nekur

nav bijis sastopams.

Katrs virsējais slānis ir gan no sava apakšējā atkarīgs,
bet šī atkarība tomēr neierobežo virsējā slāņa autonomo paš-

likumību. Katram slānim savi principi, lai gan atkarība no

nesēja pastāv. Bez matērijas nav dzīvības, bet dzīvība nav

izprotama pēc matērijas principiem. Ka nevar ar viena slāņa

likumību „izskaidrot" arī visus citus, šo atziņu ir zinātne gu-

vusi ar ļoti lielām pūlēm. Tā dabaszinātnieki gadu simteņiem

velti izmēģinājušies ar mērīšanas, svēršanas metodēm atsegt

dzīvības noslēpumus un pasauli bez atlikuma izskaidrot „no

apakšas". Tāpat nesekmīgi fieģelis pūlējās to pašu panākt

pretējā virzienā, t. i. „no augšas", gribēdams visu iepludināt
absolūtā garā un visu pakļaut likumībai. Šās galējās vienpusī-

bas liekas tagadnes zinātnei nepieņemamas. Matērija nav gars

un gars nav matērija. Tas jāatzīst arī nezinot, kas tie īstenībā

katrs ir. Nepareizi skaidrojumi „no apakšas" ir ari tādi apgal-

vojumi, kā: gars ir substance, gars ir dzīvība, gars ir ideja,

gars ir tas pats, kas dvēsele, gars ir apziņa, gars ir apercep-

cijas vienība v. d. c.

Kā dažādiem esamības slāņiem dažādiprincipi, var saskatīt,

tiem acis pat pavirši uzmetot. Matērijas un organismu slāņos

valda telpas princips; dvēsele un gars stāv ārpus telpas. Dvē-

sele, personālais un objektīvais gars ir ietīti laikā; bet objektī-

vētais gars, p.p. vienreizvienā vaiFaustā vai Dievišķā komēdijā,

ir bezlaicīgs, t. i. mūžīgs. Divi pirmie gara slāņi (t. i. personālais

un objektīvais gars) ir dzīvi, bet tā kā dzīvības korrelāts visur

ir nāve, tad tie ir arī mirstīgi. Turpretim objektīvētais gars,

stāvēdams ārpus laika, ir nedzīvs, bet arī nemirstīgs.

Visus šos apgalvojumus pienācīgi analizējot un iztirzājot,

vajadzētu daudz vairāk laika, nekā mums viņa šodien ir, tādēļ

es savā apcerējumā izcelšu tikai dažas gara problēmas, atstum-

dams jautājumus par pirmiem trim slāņiem gluži pie malas.

Dzīvību un dvēseli mes mantojam no saviem vecākiem

piedzimstot, bet personālais gars nav iegūts dzimstības ceļā.
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Citi slāņi, citi principi. Tas mums jāveido pašiem, ieaugot tau-

tas pārpersonālā jeb objektīvā garā. Objektīvais gars ietver

sevī valodu, mākslu, zinātni, ieražas, dzīves un pasaules uz-

skatus. Mazu daļiņu no šā objektīvā gara mēs varam piesavi-

nāties, itkā sevī pārņemt, citiem līdz dzīvojot, līdz darbojoties.

Objektīvais gars visus gara darbiniekus apvieno, personālais,

subjektīvais tos šķir. Kā šī saaugšana ar citiem, šī ieaugšana

objektīvā garā notiek, vislabāk rāda tēvu valodas piesavināša-

nās. Bērns iemācās savu tēvu vai savas tautas valodu no tiem

ļaudīm, kuru starpā viņš aug. Bet šī ne katru reiz ir viņa īsto

vecāku valoda. Vecāki dod dvēseli, ne personālo garu. Šis

veidojas vīdamies ap objektīvo tautas garu, kā apinis ap mietu.

Arī zinātnē, mākslā, reliģijā, audzināšanā tāpat kā valodā ob-

jektīvais gars ceļ uz augšu, pleš plašumā un stiepj garumā

personālo garu. Šis ir mazs, vājš un īsredzīgs, bet tautas ga-

ram, lielam esot, ir plaši apvārkšņi, un prioritāte visur pieder

viņam.

Tomēr arī personālajam garam ir sava priekšrocība, proti,

tam ir apziņa, kuras objektīvam garam nav. Nav šīs apzi-

ņas arī objektīvā gara atsevišķām nozarēm kā zinātnei, māk-

slām, sociālformām, nav viņas arī tautām un citām kollektī-

vām vienībām. Nav apziņas arī objektīvētam garam, par ko

būs runa vēlāk. Tā tad visu gara veidu starpā apziņa ir vie-

nīgi personālam garam. Šis fakts piešķir viņa slānim sevišķi
lielu nozīmi. Labprāt nostādamies objektīva gara kalpībā, per-

sonālais gars ļauj caur savu apziņas logu apskatīt visu, ko vien

objektīvais gars no savas bagātības vēlas ieraudzīt. Bet diem-

žēl jākonstatē, ka lodziņš izrādās par mazu un šauru, un plašā

objektīvā gara lielums un visums caur to nekad nav pārre-

dzams. Personālā gara apziņa attiecībā uz objektīvā gara sa-

turu ir pavisam neadekvāta, neatbilstoša ne objektīvā gara

daudzējādībai, ne viņa nozīmei. Paliek itkā žēl, ka pārperso-

nālam garam nav savas pārpersonālas apziņas, bet mums jā-

apmierinās ar īstenības faktiem, kur tāda pārapziņa nekad

nav pamanīta. No reliģijas viedokļa mēdz par šādu pārapziņu,

zināms, daudz un dažādi runāt, bet tā neattiecas uz tiem slā-

ņiem, par ko mums še ir runa.

Ta tad objektīvajam vai tautas garam, salīdzinot ar per-

sonālo, ir savas priekšrocības, bet arī savi trūkumi.

Trešais gara veids ir objektivetais gars, kas
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saistās ar cilvēka radītām, producētām lietām, ar viņa darba

rezultātiem, rakstiem, grāmatām, ražojumiem, kurus mēs sau-

cam par kultūras vai gara mantām jeb arī par gara objektīvā-

cijām. Objektīvācija nav samaināma ar objekciju. Objekcija ir

raksturīga daļa atzinās procesā, pie kam subjekts padara kādu

priekšmetu par savu domu objektu, pašu priekšmetu negrozī-

dams un nepārmainīdams. Turpretī objektīvācija ir kāda

priekšmeta radīšana. Ar to rodas kas jauns, kas līdz šim nav

bijis, kas nevien ir jauns priekšmets, bet arī sava radītāja gara

nesējs un paudējs.

Izrakuši no zemes kādu šķautņainu akmeni, kas tur gulējis

gadu tūkstošiem, mēs tuvāk apskatot atrodam, ka tas ir ak-

mens laikmeta cirvis, kurā saskatām kādreizējā mežonīgā cil-

vēka domu, gribu, nolūku, un glabājam tad šo akmeni kā retu

gara mantu savos mūzejos, tāpat kā Kanta tīrā prāta kritiku

savās bibliotēkās. Ar izbrīnu jājautā, kur šos priekšmetos slēp-

jas viņu mīklainais gars un kāda tam saistība ar savu mate-

riālo bazi.

Nav šaubu, ka objektīvētais gars reiz cēlies no dzīva per-

sonālā vai tautas gara, bet atdaloties no tā, viņš iegūst it kā

neatkarību. Autori dzīvo tālāk, pārmainās, noveco, nomirst,

bet objektīvētais gars sastingst nedzīvs savā pirmatnējā veidā

uz laiku laikiem. Valoda kā runa ir objektīvais gars, dzīva un

mainīga, kamēr dzīvi runātāji, bet valoda, ietverta vārdnīcā,

gramatikā, literātūrā, tradicijās ir sastindzis objektīvētais gars,

gaidīdams, kā Sniegbaltīte zārkā, savu varbūtējo atdzīvinā-

tāju. Tāpat abi šie gara veidi izšķirami arī zinātnē, mākslā,

reliģijā, filosofijā un visos citos kultūras novados. Objektīvētais

gars ir kā akmeni, oli un zvirgzdi upes dibenā un dzīvais ob-

jektīvais gars kā tekošais ūdens plūst tiem pāri savos vēstu-

riskos krastos.

Bet ar šiem salīdzinājumiem vien mēs pie objektīvētā gara

izpratnes vēl netiekam. Katrā objektīvācijā, katrā kultūras un

tradicijas priekšmetā jāizšķir divi momenti:

1) reāla hiletiska viela, un

2) šai vielā iemiesotais irreālais moments, ko mēs saucām

par objektīvēto garu. Tie ir pavisam heterogēni elementi, vēl

vairāk heterogēni, nekā dzīvniekā apvienotās sastāvdaļas ma-

tērija un dzīvība, jo tās ir abas reālas, bet objektīvācijā tikai

hīlētiska viela ir reāla, bet objektīvētais gars ir irreāls. Nav iz-
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protams, kā šāda vienība domājama. Bet faktiski viņa ir mūsu

priekšā. Lasāms vai dzirdams vārds ir hīle; vārdā iemiesota

nozīme vai jēga ir objektīvētais gars; kādu svešvalodas vārdu

dzirdot, mēs viņā esošo garu tomēr nedzirdam, ja arī tā no-

zīme mums it labi pazīstama. Kādēļ gan ne? Mēs šo garu kā

vecu paziņu, bez šaubām, uztvertu, ja viņš tur būtu. Rodas jau-

tājums, vai objektīvētais gars pavisam pelnī gara nosaukumu.

Ņemsim jau minēto piemēru vēl reiz. Akmens cirvis nogulējis

zemē 3000 g. Jājautā, vai arī viņā objektīvētā ideja un jēga

nogulējusi turpat zemē 3000 g. Kāds cits cirvis varētu būt no

dzelzs, tas 3000 g. zemē gulēdams varēja sarūsēt un galīgi iz-

zust. Vai tādā gadījumā šai dzelzs cirvī objektīvētais gars un

ideja arī būtu sarūsējusi? Bet garu ne rūsa, ne kodes maitāt

nevar. Tā tad mēs spiesti domāt, ka cirvī objektīvētais gars

aizlidojis nez kur uz citurieni, lai gan par lidojošu garu runāt

mums itnekādu tiesību nav. Atkal jauna neatminama mīkla.

Filosofs Nikolajs Hartmanis savā grāmatā: „Das Problem

des geistigen Seins", Berlin 1933, lūko tikt no šām aporiju grū-

tībām laukā, teikdams, ka objektīvētais gars nav gars par sevi

(an sich), kā personālais un objektīvais gars, bet tikai gars

mūsu labā (Geist für uns). Tas nozīmētu, ka objektīvētais gars

nav tik ilgi gars, kamēr viņam trūkst pratēja. Tiklīdz pratējs

rodas, tradicijās iemiesotais gars it kā uzmostas, īstenībā par

jaunu piedzimst pratējā atkal gan ne sev, bet sava partnera,

sava pratēja labā. Ar tādu uztveri objektīvētais gars zaudē

savu patstāvību un neatkarību, bet ne savu nozīmību. Perso-

nālais gars individuālizē un šķir mūs citu no cita, objektīvais

gars mūs sociālizē un apvieno kopējā tautā, bet objektīvētais

gars dod mums dzīves saturu un padara mūs par vēsturīgām

būtēm, likdams mums skatīt bagātu pagātni un nojaust vēl

bagātāku nākotni.

Lai šāda gara jēdzienu šķirošana neliktos būt veltīga laika

šķiešana, jāaizrāda, ka ar to mēs gūstam apriorisma izpratnes

atslēgas kā loģikā, tā ētikā. Bet sīku problēmu atrisināšanā

p. p. mūsu tautas dziesmu jautājumos mēs ar to gūstam vienu

otru skaidrāku skatu.

Kā visas kultūras parādības ir arī mūsu tautas dziesmas

abu dzīvo garu objektīvācijas. Personālā gara darinājumi lie-

kas viegli atšķirami no pārpersonālā tautas gara objektīvā-

cijām.
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Apskatīsim piemēra deļ šādus variantus:

V. 1) Jaunuvīte pirtī gāja,

Aizavera pirts durtiņas.

Dievs zināja, mīla Laime,

Vai izgāja saulītē.

Te izpaužas tautas objektīvais gars, kas balstās uz ilgiem

novērojumiem. Šie novērojumi dabīgi izteicami tikai episkā

formā pagātnes verbiem. Par iziešanu vai neiziešanu no pirts

pēc dzemdībām ir vienīgi Dievam un Laimei ziņa bijusi visā

garā pagātnē un pēc šīs ziņas arī jaunuvītes visā garā pagātnē

„vai izgāja saulītē" vai arī „vairs saulītes neredzēja", t. i. no-

mira. Citāds saturs ir otram variantam:

V. 2) lemu Laimes pirtiņā,

Aizaveru pirts durtiņas;

Dievs to zina, mīļa Laime

Vai iziešu saulītē.

Šis teksts rāda spilgtu personālā gara izteiksmi. ledama

savu liktenīgo ceļu kāda leva vai Ilze lūdz un cer, ka Dievs

un Laime jau aci uz nākamību pametuši zina, ka viss būs labi.

Tomēr pilnīgas drosmes nav. Bet citus sargātājus un glabātā-

jus jau viņas nepazīst, tādēļ uzticas tiem, kas var palīdzēt. Šī

nav visas tautas dziesma, bet vienīgi minētās levas vai Ilzes

klusa nopūta nopietnā gadījumā.

Šie divi varianti, liekas, nav samaināmi. Pirmo dzied visi,

veci un jauni, vīrieši un sievietes, kristībās un kāzās. Otru

skaita pie sevis tikai nedaudz personas un tikai dzemdībām

tuvojoties.

Ir vel trešais variants, kas skan ta:

V. 3) lemu Laimes pirtiņā,

Aizaveru pirts durtiņas.

Dievs zināja, mīla Laime,

Vai izgāju saulītē.

Šis pantiņš ir arī personālā gara objektīvācija, tikai šī ir

palikusi, tā sakot, pusceļā. To darinājusi ļoti uztraukusies, var-

būt, kāda Anniņa. Ar pazīstamā objektīva varianta pielāgošanu

pašas apstākļiem viņai uzbudinājumā labi neveicas, pasprūk

divi rindiņas no parastā objektīvā teksta. Iznāk personālās un

pārpersonālās objektīvācijas mistrojums, bet šī mistrojuma

geneze še ar pirkstiem taustāma. Vienā vai otrā no šiem trim

variantu tipiem ietilpināma katra mūsu tautas dziesma.
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Minēšu vel kadu piemēru šādiem tnsplakšņu variantiem

V. 1) Barenīte neredzēja,

Kad nomira mamuļiņa.

Nu uzgāja ganīdama,

Kur gulēja māmuliņa.

Tas ir episks teiciens objektīvās dzejas formā, ja ne kat-

ram paša pieredzēts, tad tomēr labi izprotams un vispārināms.

Citāds ir otrs variants:

V. 2) Maza biju, neredzēju,

Kad nomira mamuļiņa.

Nu uzgāju ganīdama,

Kur guļ mana māmuliņa.

Šāds notikums attiecināms tik uz vienu zināmu personu,

kas pati šo savu pārdzīvojumu nostāda savā tagadnē, teikdama,

ka nu šī uzgājusi, kur guļ viņas māmuliņa. Personālais gars

izpaužas arī trešā variantā.

V. 3) Maza biju, neredzēju,

Kad nomira tevs, māmiņa.

Nu uzgāju ganīdama,

Kur gulēja tēvs, māmiņa.

Tikai rindiņa: „kur gulēja tēvs, māmiņa" rāda, ka notikusi

kontaminācija ar pirmo variantu. Tur darbības vārda pagātnes

forma vietā, še tā ir nevietā.

Tāpat:
V. 1) Anna kalpa līgaviņa;

Radiem bira asariņas

Raudaj' brāļi, raudaj' masas;

Anna pati neraudāja.

V. 2) Visi mani radi raud,

Ka es kalpa līgaviņa.

Kam, radiņi, jus raudat,

Man pašai neraudot.

V. 3) Visi mani radi raud,

Ka es kalpa līgaviņa.

Kam, radiņi, jūs raudat.

Ka es pati neraudāju.

Ar pirmo acu uzmetumu redzam, ka satura ziņā personā-

lais elements mūsu tautas dziesmās ir lielum lielā pārsvarā.

Viss, kas izteikts pirmā vai otrā personā, lietojot vietnieku vār-

dus: mans, tavs, mūsu, jūsu ar imperatīviem un uzrunām, pie-

der šai kategorijai. Objektīvo garu izteic trešā personā. Pēc

Hartmaņa hipotēzes, kā atceraties, tradīcijām un objektīvāci-
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jām īstenībā gara par sevi nav, bet tas rodas sakustot ar dzīvo

personālo garu. Objektīvētam garam divreiz jādzimst: vien-

reiz dziesmas autorā, otrreiz, varbūt pat gadiem vēlāk, dzies-

mas teicējā un pratējā, un šis epigons pratējs labprāt uzspiež

visām atdzīvinātām objektīvācijām savu personālo zīmogu.

Dziņa objektīva gara darinājumus personālizēt dažreiz iz-

paužas gluži groteskā veidā. Ja p. p. par kādu dižvalodas per-

sonu, kas varbūt labi sen mirusi, nodibinājusies slava, ka viņa

„dziedot dzima, dziedot auga, dziedot mūžu nodzīvoja, dziedot

nāvi ieraudzīja paradīzes dārziņā", tad kāda dzīves prieka

pilna dailaviņa var visu to slavīti arī uz sevi attiecināt un pār-

steigt klausītājus sacīdama, ka arī šī pati esot dziedot nāvi

ieraudzījusi paradīzes dārziņā. Technika te vienkārša: trešās

personas — a vietā lielība teic savas pirmās personas — v.

Tā kā nāvi nomirstot ierauga tai vietā, kur nu kuram gals pie-

nāk, bet tikai ne paradīzē, tad beidzamā strofa, zināms, jā-

dzied: „dziedot koši ielīgoju dieva dēlu dārziņā". Bet arī šis

variants katras teicējas mutē saceltu klausītājos šaubas. Vēl

otrs mulsinošs piemērs.

Kad dzīvoja, tad dzīvoja,

Tad it zaļi padzīvoja.

Kad nomira, tad gulēja,

Ka kociņa gabaliņš.

Tāda ir latvieša daba, tāds viņa liktenis objektīvā gara

raksturojumā. Bet personālais gars gūst patīkamu efektu, to

pretim visai loģikai izteikdams pats savā vārdā:

Kad nomiru, tad gulēju,

Kā kociņa gabaliņš.

Vel cits pantiņš

Kalpa vira kazas dzēra:

Klusa bija istabiņa.

Saimenieka kazas dzēra:

Skanej' visa istabiņa.

Šo objektīvo dziesmiņu braša tautu meita pielāgo apstāk-

ļiem. Redzēdama, ka kāzniekiem trūkst jautrības, viņa uzdzied:

Vai kalpam kazas dzēra?

Klusa visa istabiņa.

Saimeniekam kazas dzēra:

Lai skan visa istabiņa!

nebēdādama, ka gramatika viņas improvizācija drusku klibo:

divas reizes dzēra vietā būtu jāsaka dzer.
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Tā kā pārpersonālam objektīvam garam, kā redzējām, nav

savas apzinās, tad viņa objektīvācijas, iedamas caur personāla

gara spektru, tur veidojas pagātnes formā.

Ik ntiņu saule leca

Sarkanā kociņā;

Jauni kungi veci tapa,

To kociņu meklēdami.

Šai teikumā varētu gaidīt tagadnes formas: saule lec, veci

top. Ja dzīvajam tautas garam būtu apziņa, tad protams tā

mūsu, kā viņa izteiksme būtu citāda. Viss, kas dzīvs, dzīvo,

mana, jūt tikai tagadnē. Bet personālais gars, caur savu mazo,

neadekvāto apziņas lodziņu raudzīdamies, uztver tautas gara

pārdzīvojumus nepilnīgi, tik pa dalām, lēni, it kā gaidīdams,

lai arī citas personas par tiem pārliecinātos, un tāda atziņa a

posteriori ievirzās pagātnē. Šai apstāklī gan meklējams cēlonis,

kāpēc mūsu un visu citu tautu objektīvās, pārpersonālās, epis-

kās tradicijās verbu formas stāv pagātnē.

Arī personālais gars nosveras uz pagātnes pusi, ja viņa

sīciņie pārdzīvojumi veidojas pa daļām, reižu reizēm, ja tie

atkārtojas.
Kad man tika, tad iepūtu

No smildziņas uguntiņu.

Irrealai pagātnei lielāks svars un nomierinošs spēks, neka

reālai, bet ātri zūdošai tagadnei.

Nevaru beigt, te nepieminējis musu divu lielo pētnieku,

prof. J. Endzelīna un prof. L. Bērziņa, domas šai jautājumā.

Endzelīns nešķir personālo garu no objektīvā. Darbības

vārdu pagātnes formas visos nupat aprādītos un tiem līdzīgos

gadījumos viņš tur par neattaisnojamām, kas asimilācijas un

analoģijas ceļā izspiedušas pareizās tagadnes un nākotnes for-

mas. P. p. minētās pirts dziesmas beidzamajā rindiņā: „vai iz-

gāju saulītē" izgāju iezadzies formas iziešu vietā; pantiņā „kad

nomiru, tad gulēju, kā kociņa gabaliņš" ieviesušās sekundār-

formas pirmātnējo „nomirsu" un „gulēšu" vietā. Teikumā: „kas

Māriņu mīļi lūdza, tam Māriņa basa tek" BW. 1098 lūdza

guvis savu prēterita seju ar tagadnes 3. pers. lāpāmā vokāla

palīdzību (Lett. gram. § 75, 5, c).

Pēc manām domām pirmformas ir izgāja, nomira, gulēja,

kas personālizācijas sākumā kļuva par izgāju, nomiru, gulēju

un beidzot, procesam noslēdzoties, radās iziešu, nomiršu, gu-
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lēšu ne uz fonētikas, bet uz personālās loģikas pamata. Tā tad

vārds iziešu ir stājies izgāju resp. izgāja vietā, ne otrādi. Pār-

bīde laika jēdzienos nevar būt atkarīga no fonētiskām asimilā-

cijām. Vārdi kā lūdza un lūdz, dzēra un dzer var vienā otrā

gadījumā būt problēmatiskās attiecībās, bet loģikas katēgori-

jas šādu sīkumu dēļ nešķobās. Ja tās kur grozās, kā redzams

šai jautājumā, tad tur vajaga būt svarīgākiem iemesliem.

Interesants ir prof. L. Bērziņa viedoklis, kas izcelts viņa

rakstā: Daži stila jautājumi latviešu tautas dzejā (Ceļi, IV,

39 sek.). Viņam šai problēmā pavisam jauns arguments, proti

maģija. Bērziņš nenostājas Endzelīna pusē, bet vietām risina

domas, kas nosprauž man ejamo ceļu. Runādams par jau vai-

rākkārt citēto pirts dziesmu, viņš saka: „Parallēlos tekstos

grūtā izgāju vietā gan atrod arī nākotnes formas; bet droši

vien priekšroka būs dodama pagātnei kā grūtākam variantam;

jo viegli varam iedomāties, ka vecu tumšu, vai šķietami ne-

pareizu izteiksmi dziedātājas, resp. uzrakstītājs patvarīgi pār-

labo, to padarīdams gaišāku vai tagadējai valodai atbilstošu.

Bet pavisam nav domājams, ka no tagadējās, parastās iz-

teiksmes kāds labošanas ceļā radītu ko tumšāku un mazāk sa-

protamu. Tā tad arī šinī dziesmā „izgäju" ir vecāks un labāks

variants nekā „iziešu", lai gan pēc būtības te ir runa par nā-

kotni." Pret še izteiktām domām man būtu jāceļ tikai tas for-

mālais iebildums, ka teksta grūtums taču nekad nav viņa

labuma mērs. Pareizu skaidrojumu uztverot visi grūtumi kļūst

viegli un visi tumšumi gaiši. Formas izgāja — izgāju — iziešu,

kā mēģināju aprādīt, nav viena par otru ne vieglāka, ne labāka,
bet katra piemērota savai psīchikas pakāpei.

Skaistu un vēsturiski ievērojamu piemēru pārrunājamā

prēterita lietošanā Bērziņš ir uzgājis vecā Rūjienas G. Berg-

maņa dziesmu krājumā. Dziesmiņa skan tā:

Arāji, ecētāji,

Dzeniet garas birzenes;

īsa bija šī vasara,

Zemi dzied lakstīgala.

Bīskaps Ulmanis 1835. g., tā tad priekš apaļiem 100 gadiem

laikam pirmo reiz, uzdūries uz šīs formas „bija" un teicis: viel-

leicht muss statt bija būs gelesen werden. Bērziņš te piebilst:

„gan arī te neatliks nekādu šaubu, ka jālasa ir „bija"; bet no-

zīmes ziņā, protams, iznāk tas pats, kā kad mēs lasītu „būs".
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Arī še bija un būs nenozīmē vis to pašu, bet pavisam citu ko.

Bija raksturo pārpersonālā gara objektīvāciju, būs personālā

gara izteiksmi.

Musu trīs objektīvāciju tipi šai gadījuma butu izteicami

šādiem pantiņiem:

V. 1) Arajiņi, ecētāji

Agri seja labībiņu:

īsa bija vasariņa,

Dziedaj' zemu lakstīgala.

Tas ir objektīvā gara pantiņš. Ka te 3. rindā būtu bija

vietā jāsaka būs, laikam neliktos arī bīskapam Ulmanim. Vai

lakstīgala īsās vasarās dzied tupēdama ligzdai tuvāk uz zema

zara, būtu vēl jāpārbauda; maģijas es te saskatīt nevaru.

Personalais variants varētu but tads:

V. 2) Arajiņi, ecētāji,

Steidziet beigt sējumiņus:

(Dzeniet drīzi kumeliņus:)

īsa būs vasariņa,

Zemu dzied lakstīgala.

Arī šis apstākļiem pielāgotais pantiņš izsaka to pašu vien-

kāršo domu, ka paredzamā lietainā vasarā ar agru sēšanu jā-

skubinās.

G. Bergmaņa krājumā uzņemtais teksts pieder pie kontā-

minācijas tipa (V 3). Varam iedomāties, ka ganu meitai garš

laiks. Viņai stipri gribētos sadziedāties ar tuvajiem arājiem.

Situācija personīga gara pausmei izdevīga. Uzruna noskan

labi. Bet otra rindiņa dziedātājai neizdodas. Kas tās par garām

birzenēm, kas dzenamas arājiem un ecētājiem? Birzenes par

tīruma lielumu nekad ne īsākas, ne garākas, un birzenes dzīt

nav ne arāju, ne ecētāju darbs. Par tām rūpējas pats sējējs pēc

paša vajadzības. Zināms, lai sējums iznāktu vienlīdzīgs, tad

birzes platums jāpielāgo sējēja maņai. Tādēļ birzes velk viņš

pats, parasti pa irdenu zemi ar kāju šļūkdams. Arāju un ecētāju

aicinājums uz tādu darbu nevietā. Steidzīga sēšana īsā vasarā

noderīga, jo agri sētā labība agrāk nogatavojas. Bet kāda jēga

garām birzenēm, nav labi saprotams. Nav arī gana meita ne-

kāda padoma devēja prātīgiem arājiem, laika pratējiem, kas

tik nopietnus jautājumus, kā vasaras garums vai īsums, jau sen

apsvēruši. Tādēļ šai brīdī varētu nākt kāds nelaipns uzsauciens

no arāju puses, lai mulķīte nemaisās viņu darīšanās. Gane pati
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jūt, ka viņai improvizācija neveicas un pāriet drošās tautas

gara vilktās sliedēs, dziedādama beidzamo strofu tradicionālā

formā: īsa bija šī vasara v. t. t.

Nešķirdams šos trīs objektīvācijas tipus, Bērziņš domā, ka

grūti pateikt, uz ko šīs plašās prēterita tiesības dibinās. Varbūt

ka arī maģija te kādu vārdu runājusi līdz. Vispār, mums senā

dzīve jāiedomājoties kā maģijas caurausta. Apvārdošanā un bur-

šanā tikuši minēti senatnes notikumi ar nolūku sasniegt ta-

gadnē un nākotnē līdzīgu efektu. Pārnesdama pagātnes faktus

uz nākotni, dzīva fantāzija iznīcinājusi robežu starp gramatis-

kajiem laikiem. Šīm domām Bērziņš piemetina: „tas, protams,

ir tikai minējums" (Celi, IV, 42).

Bērziņš neizsakās par to, ko viņš ar maģiju apzīmē. Pa-

rasti tā mēdz saukt tieksmes sasniegt mērķus ne kauzālā ceļā,

bet ar irracionāliem paņēmieniem, kas vērsti pret kauzālitātes

likumiem. Apzinīgais personālais gars aizsniedz savus mērķus,

izlietodams zemāko slāņu spēkus, tā sauktos dabas spēkus,

kā līdzekļus. Šie dabas spēki ir tūkstošreiz stiprāki par garu,

bet gars ir daudz varenāks par viņiem, jo nevis tos apkaro-

dams, bet prazdams tiem pielāgoties, gars tos ieslēdz savā kal-

pībā, iejūdz kā kumeļus savu nolūku priekšā. Šo visu slāņu liku-

mības izpratni mēs saucam par kauzālitāti, un uz šās kauzāli-

tātes ir apzinīgais gars nostādījis savu techniku, savas dzīves

un pasaules pārvaldi. Maģija neatzīst ne kauzālitāti, nedz šādu

uz tās nostādītu techniku. Bet viņas nevarība, īsredzība un

nesekmība ir visos laikos bijusi rokām taustāma. Tādēļ ne-

saprotu, kā Bērziņš var teikt, ka pārnesdama pagātnes faktus

uz nākotni, dzīvā fantāzija, t. i. še maģija, iznīcinājusi robežu

starp gramatiskajiem laikiem. Iznīcināt kādu racionālu celtni

nav maģijai nekad bijis pa spēkam. Bet liekas, ka laika formu

jaukšanā viņai šādu pretenziju pavisam nav. Apskatīsim kādus

piemērus ar maģisku saturu.

Kūmām iedama kažoku vilku, lai auga pādei sprogaini

mati. Šis teikums it viegli iekļaujas visos gramatiskos laikos.

Kūmām iedama kažoku velku, lai aug pādei sprogaini mati.

Kūmām iedama kažoku vilkšu, augs manai pādei sprogaini mati.

Ņemsim vel šadu maģisku faktu grupējumu:

1) dzeguzes kūkošana,

2) tukša duša esoša cilvēka aizkūkošana,

3) aizkūkoto nomiršana gada laikā.
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Ari ar šiem faktiem veidojami teikumi visu laiku katego-

rijās.

1) kas bija dzeguzes aizkūkoti, visi gada laika nomira,

2) kurus aizkūko, tie nomirst,

3) kurus aizkūkos, tie gada laika nomirs.

4) kurus dzeguze šopavasar aizkūkoja, tie vel līdz gada

beigām nomirs.

Kur te varētu saskatīt maģijas uzbrukumu gramatikai?

Ja arī pieņemam, ka citētā G. Bergmaņa dziesmā ir sava

maģika, proti: birzeņu garums te varbūt domāts kā maģisks

līdzeklis īsas vasaras pastiepšanai garumā, tad tomēr 3. rin-

diņā lietojami ir, bija, būs no tā paliek neatkarīgi. Maģiķim

vasara stiepjas garumā garo birzeņu dēļ, bet nevis darbības

vārda prēterita dēļ.

Domāju, ka problēma par mūsu tautas dziesmu pagātnes

formām ne ar fonētikas, ne ar maģijas palīdzību nav atrisināma

un ka mana hipotēze par personālizācijas pakāpēm šo uzde-

vumu veic labāk.



Prof. L. Bērziņš.

Latviešu skolas

pirmsākumi rakstniecības gaismā.

(Priekša lasīts Zinātņu komiteja 1934. g. 2. III.)

Kr. D. Lenčs, savas sprediķu grāmatas 1604. lappusē Mi-

ķela dienā „no tiem svētiem eņģeļiem" runādams, prasa, lai

pieauguši bērniem būtu sargeņģeļu vietā, starp citu gādādami

par bērnu skološanu. „Redzi, ja tu jebkur kādu bāriņu zini,

kam tēvs jeb māte, jeb abi divi vecāki nomiruši, jeb ja tu citu

kādu übaga bērnu pazīsti, kas no saviem tukšiem vecākiem

nevar uzaudzināts, uz skolas un Dieva vārdiem turēts, barots,

dzirdināts un apģērbts tapt, un ja tevi Dievs ir ar kādas man-

tiņas apsvētījs, tad uzņem tādu vārgu un tukšu bērniņu par

tavu audzēkni, sūti to skolā, maksā par viņu to skolas

naudu jeb labību, pirc viņam tās vajadzīgas grā-

matas, ēdini, dzirdini un apģērb to." — Tāpat 1771. lappusē

Lenčs norāj vecākus, „kas savus bērnus ne uz skolām sūta,

bet tos tik aklus un drošus kā lopus uzaudzina etc." Par audzēk-

ņu skološanu it drastiski runā 217. lappusē, kur ierosinājumu

dod teksts par Jēzus bērnu Dieva namā. „Tāpēc jūs šķietat

jau vis labdarījuši, saviem audzēkņiem maizi, putru un drēbes

devuši. Bet par viņu dvēselēm jūs vis nebēdājaties. Kad tādiem

audzēkļiem būs sko lāic t un Dieva vārdus mācīties, tad jūs

tūdaliņ atbildat: būtu tas mans pats bērns, tad to gan skolā

dotu; bet viņš ir mans audzēklis vien. Bet tādi audzēkli, kuru

miesu vien jūs barojat, ir arīdzan jūsu vērši un govis, jūsu avis

un cūkas." — Skolu, grāmatu un grāmatnieku nozīmi mūsu

autors cildina vēl daudz citās vietās. Tā skolu eksistenci viņš

1435. lappusē apliecina šādiem vārdiem: „Žēlīgi ir Dievs mūs

piemeklējis, skolas un baznīcas iekš mūsu draudzēm pacel-

dams, iekš kurām jūs varējāt mācīti tapt, un gan daudz

mācīti i r." Kā skolas, tā tautā satiek arī grāmatniekus un
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garīgu literātūru, jo 211. lappusē uzrunā grāmatniekus, kas

„svētā grāmatā (= bībelē), jeb rokas un dziesmas grāmatā gan

lasa." — Tā Lenčs daudzkārtīgi runā par skolu un skološanu,

visu gan nostādīdams baznīcas dzīves aspektā. Tieši program-

matiski un metodiski par skolu viņš izsakās 222. lappusē: „Kad

tie bērni lielāki tiek, tad būs jums tos skolā sūtīt, ka tie paši

Dieva vārdus lasīt mācās. Ja jūs tos liekat sētā mācīties, tad

dodiet tos pie tādiem grāmatniekiem mācībā, kas

paši it tīri un gatavi lasa. Uzraugait, ka tie bērni ne-

lasa netīri ar pusvārdiem. Citi vecāki jau ir mierīgi,kad tie tikai

to balsi tā skolas bērna iekš lasīšanas dzird, kad tas arīdzan tos

vārdus iekš lasīšanas tā lauž, ka viens sapratīgs cilvēks nekādu

vārdu nevar saprast. Pēc to tie vecāki vis nebēdā. Viņi tomēr

lielās: mans dēls māk jau lasīt. Bet kāds labums ir tam bēr-

nam, kāds labums ir jums vecākiem no tādas lasīšanas? Ne-

kāds. Tāpēc, mīli vecāki, lai jūsu bērni it skaidri un tīri mācās

lasīt, kad jūs tos vienreiz esat mācībā devuši. Neņemiet tos

tik drīz pirmā jeb otrā ziemā, kad viņi tos vārdus maz lasīt

māk, no skolas ārā. Jo tas viņiem nenieka nepalīdz. No tā nei

viņi nei jūs varat Dieva vārdu saprašanu dabūt." Tālāk autors

paskubina vecākus, lai bērniem arī ārpus skolas laika liek

lasīt, tā vakaros, īpaši svētdienās, un arī vasarā, nelūkojot uz

to, ka tad esot „darba laiks". Vajagot arī bērnus maģķenīt ap-

kaunēt", ja tie „nelasot tīri", vai nolasot „värdus bez prāta".

Tā kā Lenca sprediķu grāmata iznāk 1764. līdz 1767. g.,

tad te ir neapšaubāmas aculiecinieku ziņas, kādi ir bijuši Vid-

zemes latviešiem skolas apstākli 18. gadsimteņa otrās puses

sākumā. — Katrīnas II rīkojumi ap to laiku vēl patlaban tikai

nāca klajā un tāpēc Lenca sprediķos vēl nevar atspoguļoties

tās sekas, kas šiem rīkojumiem bijušas Vidzemes skolu dzīvē.

Bez tam paliekamas nozīmes šiem dekrētiem nebij (sal. J. Kau-

liņa rakstu „Latviesu skola". Latvieši 11, pag. 288). Tā tad Vid-

zeme ir saglābusi kādu mazumu no tiem dīgļiem, ko plaucēja

zviedru laikmets 17. un Brāļu draudzes darbība 18. gadsimteņa

pirmajā pusē. — Nav šī aina nekāda priecīgā, kā to rāda jau

minētais Kauliņa raksts (pag. 287), vai daudzkārtīgas atzīmes

L. Adamoviča lielajā darbā par „Vidzemes baznīcu un latviešu

zemnieku 1710.—1740.". — Bet lai gan mācīšanās dūmainās

rijās un neizglītotu skolotāju vadībā nevarēja būt priecīga un

sekmīga, kāds mazums te izglītības laukā taču tika strādāts,
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un sevišķi svarīgs bij tas apstāklis, ka šīs skolas nebija ne-

jaušas dabas iestādes, bet zemes iekārtā dibinātas. Te varēja

gaidīt uzplaukumu, tiklīdz vairojās tautas materiālā labklājība

un krita verdzības važas.

Bet kā ap šo laiku izskatījās Kurzemē? Te mums atbildi

pa daļai varēs dot Vecais Stenders. Bet arī 17. gadsimtenī no

Manceļa rakstiem dabūjam kādu jausmu par Kurzemes skolām.

Vispirms gan jāņem vērā, ka zeme ir galīgi izpostīta, jo Livo-

nijas karā tā ir cietusi līdz un Polijas un Zviedrijas sadursmēs

ir bijusi tieši ierauta. Tāpēc vispirmā kārtā gādā par ieņēmumu

avotiem, kaut tie arī pastāvētu laužu apdzirdīšanā, bet garīgās

dzīves izkopšanu, kultūras uzdevumus, stāda daudz tālākā plānā.
Tā Mancelim nākas žēloties (Postilla 11, 104): „Krogi un stedeles

top uzcelti, bet pēc to namu, kur Dieva vārdu būs sacīt, und

klausīt, neviens nebēdā: daža baznīca stāv bez jumbtu, lietus

līst, sniegs snieg, vējš pūš caucauriem, ka vairs neviens var

glābties. Daža noliekusies uz vienu pus, ar leliem briesmiem

jāiet iekšā. Kapsētas top izrakņātas no cūkām kā rāciņu dārzs,

neviens to nekop, nei domā, ka varētu sētu apkārt taisīt." Ja,

karš ir radījis tādus apstākļus, ka „dažs labs liels muižnieks,
kas citu reiz gan bagāts un lepns „Wahdsemmeh" bijis gir, tas

tagad, Dievam žēl, šinīs vaida laikos iet diedelēt" (11, 251). Ja

nu augstākajām kārtām tā klājas un ja tik maz vērības bauda

baznīca, kas stāv centrā toreizējai kultūras un valsts dzīvei,

tad varam viegli iedomāties, kādā bēdīgā stāvoklī būs bijusi

skola, ja par to tai laikā vispārim var runāt. — Un tomēr!

Gluži no Manceļa horizonta nenozūd arī skolas jautājums. Tā

Mancelis loti gleznaini tēlo, ka bērnu audzināšana ir sevišķi

augsts dzīves uzdevums. „Dievs nevaicās tev, ciek pūrus labī-

bas, ciek zirgus, vēršus, lopus, ciek vecus dālderus, ciek simbtus

mārkas naudas, ciek sudraba saktas, ciek villānes und zilumus

tu esi tavam bērnam nopelnījis un atstājis, aizto (= jo) ne-

viens nedzīvo no to, ka tam liela manta gir, bet to vaicās Dievs

no töv, kā tu tavu bērnu esi uzaudzenājis und iekšan Dieva

bijāšanas mācījis. Kā tu vienu mazu suni jaucē (= radini), tāds

viņš paliek ir vecumā: īten tā, kā tu tavu bērnu jaucēsi no pir-

mās bērnības, tāds viņš paliks ir nokārzdams (= mūžu nodzī-

vodams)." Ir diezgan skaidrs, ka Mancelis savā audzināšanas

programā ietilpina arī lasīšanu, bet interesanti arī konstatēt,

ka lasīt pratēju latviešu starpā pilnīgi vis netrūkst un ka taisni
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bērni šo mākslu prot. Šiem lasīt pratējiem kā lasāmā viela nu

noder Manceļa paša sprediķu grāmata. „Dažs liekas tik gudrs

esots, ka viņš no lielas gudrības dzirdētu, kad vēzis šķauda.

Bā! saka dažs, kāpēc būs man baznīcā iet? Nu ir grāmata

tāda, ka es pats varu lasīt, jeb no savu bērnu likties priekšā

lasīties / kas tas evanģeliums gir" etc. (I, 93). Katrā zinā Man-

celis ir tais uzskatos, ka vina klausītājiem „grämatas un rak-

stāma-spalvas" ir pazīstami priekšmeti (111, 14). — Bet arī tieši

par skolām runā Mancelis, cieti piekodinādams tās cienīt. „Ja

töv Dievs tik daudz dēvis, ka tu vari tavu bērnu likt skolā iet,

laid töv nerūp tā nauda, ko tu par viņu izdod. Skolā viņš var

mācīties Dievu pielūgt, Dieva dziesmas dziedāt, grāmatu lasīt,

und ko Dievs savā vārdā mūs māca, pats izmanīt und pēc ir

citiem priekšā lasīt, ja, dažu labu arāja dēlu Dievs par mācī-

tāju und Baznīcas kungu cēlis gir. Neģir tas töv, o tēvs und

māte, liels gods? Kad tavs dēls grāmatu mācījies, tad var to

Dievs citā godā celt, ka tas top par tiesnesi, und grūtā lietā

tādu tiesu var nest, ka visi brīnojas. To gir viņš grāmatu lasī-

dams mācījies. Neģir tas töv, o tēvs und māte, liels gods?

Und jebše viņš par arāju paliek, tad tomēr tas, ko viņš

skolā mācījies, nebūs tik grūts, ka viņš tādēļ nebūtu va-

rējs arklu valdīt, vagu dzīt, ecēt, kult, und savu maizi

ar godu pelnīt. Dažs tēvs, daža māte paši nezina Dievu

pielūgt, nei Dieva dziesmas dziedāt, gavilē tikai no savas mā-

mulītes und no savu kumeliņu, ko tad tādi var saviem bērniem

mācīt? Und jebše tie vecāki zina ko lab no Dievu und Dieva

vārdu, tad tiem neģir allaž tik daudz patapas, ka tie tos bēr-

nus var izmācīt. Tāpēc ģir tas lab, ka tu, tava bērna mūžīgu
labumu apdomādams, to skolā dod mācīties" (11, 386).

Ja Mancelis tā var skubināt, tad acīm redzot, kaut kādas

skolas Kurzemē resp. Zemgalē taču būs tai laikā bijušas un

būs bijušas pieejamas arī latviešiem. Tā vien liekas, ka Man-

celis, runādams par godiem, kādos Dievs var celt skolotu lat-

vieti, domā par kādiem reāliem faktiem, ko viņam ir gadījies

jau novērot. Tamlīdzīgā garā viņš izsakās arī citā vietā: „Qir
Dievs tavam dēlam tādu prātu dēvis, ka viņš varētu Dieva

vārdu iejembties, dod viņu skolā, laid mācās. Neģ tas töv gods

būtu, tavu dēlu uz prediķa krēslu stāvam und Dieva vārdu

mācām?" (I, 224).
Ta ir loti iespējams, ka viens otrs latvietis ari izceļas no
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apspiestās un tumšās masas, bet „prediķu krēslā" stāvēdams,

vai citā goda amatā celts, viņš pazuda savai tautai, un ja

vārds pats nebija īpatnēji latvisks — kā vēlākos laikos Krauk-

lingam — tad mēs šos skolotos latviešus nemaz vairs kā lat-

viešus nepazīstam. Bet pamatojoties uz personas vārdu, gribē-

tos bez Krauklinga jau daudz agrākos laikos par latvieti atzīt

kādu citu ievērojamu Kurzemes amata vīru. Tas ir hercoga

slepenais sekretārs Johans Meitēns, kuru savā dzejojumā „Mi-
tau" 1686. g. min Jelgavas „lieläs pilsētas skolas" rektors Born-

manis, to atzīmēdams ar predikātu „der wertgeschätzte Mei-

tēn". Būs bijis apdāvināts nevien rakstīšanas technikā, bet ari

mūzikā, jo Bornmanis par viņu tā izsakās:

„Und der wertgeschätzte Meitēn,

So durch Musen-Kunst und Pracht

In der Feder und auf Saiten

Neue Meisterstücklein macht."

Uzskatīt vārdu „Meiten" par pilnīgi drošu latvietības pie-

rādījumu, protams, nevaram; bet nebūtu te arī nekā brīnišķīga,

jo no minētās poēmas „Mitau" citā vietā redzam, ka latvieši

gan ir vergu važās, bet no otras puses spiežas iekšā kultūrā

un vācu aprindās:

„Auch die Kuhren, die allhier

In der Mitau wohnend bleiben,

Ahmen nach der Deutschen Zier,

Lernen lesen, rechnen, schreiben:

Sind an Geist und Sitten feiner,

Reden Teutsch und halten Stand,

Gehen auch in Kleidern reiner,
Als die auf dem blatten Land."

Tā 17. gadsimtenī par skolas uzplaukumu Kurzemē ne-

varam runāt, bet dīgļi ir, cerības ir. — Kādu seju nu rādīs

18. gadsimtenis? Šī gadsimteņa pirmo pusi visai skaidri raks-

turo Jukums Baumanis savas 1746. g. izdotās sprediķu grāma-

tas vācu un latviešu priekšvārdos. Autors konstatē, ka latvieši

atzīšanā vēl ir nabagi — domāts īsti ir reliģisko atziņu trū-

kums — un jautā pēc šīs parādības cēloņa. Mācītāji neesot vai-

nīgi, jo tie visu darījuši, kas viņu spēkā; bet vainīgi nav arī

mācāmie. „Auch liegt die Schuld nicht gar an denen, die den

Unterricht entgegen nehmen. Man hat an den Letten schon

längst bemerket, dass sie ziehmlich gelehrig sind ... Einige
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haben ihre Kinder nicht sonder grosse Beschwerde und Un-

kosten lesen lernen lassen, und schaffen die zur Erbauung dien-

liche Bücher in ihrer Sprache an. Ist dieses nicht schon ein

Beweis, dass das arme Volk gelehrig genug seyn würde?"

Tā tad vaina negulstas ne uz mācītājiem, ne uz mācāma-

jiem; vainīgs ir skolu trūkums. „Aber der Hauptmangel

der Erkenntniss liegt wohl daran, dass so wenige öffentliche

Schulen hier im Lande zu finden. Es ist ja unstreitig, dass die

Besserung der Zeiten sich nach der Besserung der Leute

richte. Schwebet also nicht ein mehrentheils unerkanntes, je-

doch schweres Gericht GOttes über unser Land, so lange man

sich noch um die Besserung der lieben Jugend so wenig be-

kümmert? Ich will nicht gedenken, ob für die teutsche Jugend

dieses Landes wohl oder übel gesorget werde, ich gedenke

nur mit Wehmut jetzo an das arme lettische Landvolk. Wie

viel findet man hier im Lande wohleingerichtete lettische

Schulen, in welchen der Jugend das Lesen und der Grund des

Christenthums für ein billiges beygebracht würde? Diese An-

und Einrichtung guter Schulen ist ja kein Werk, welches für

Prediger allein gehöre. Die in GOtt ruhende Vorfahren haben

an die Nothwendigkeit dieser himmlischen Pflanz-Gärten,

schon bey der Reformation und Verfassung der ersten Kirchen-

ordnung in Curland gedacht, und dahero die allerheilsamste

Befehle ertheilet, Schulen für die teutsche und lettische Jugend

anzulegen, zu revidiren, und mit einem hinlänglichen Unterhalt

zu versehen. Geschähe dieses, so würde der Unterricht in

den Schulen, dem Unterricht in der Kirchen die Hand bieten,
die jungen Kinder würden vortrefliche Lehrer ihrer Alten

seyn, es müsste alsdenn durch Gottes Hülfe bald heller in die-

sem Lande werden, es könnten auch denn die Präpositi, laut

der ihnen gegebenen Hochfürstlichen gnädigsten Instruction,

bey den Special-Visitationibus, und der Herr Superintendens

bey der General-Kirchenvisitation besser acht geben, dass

Lehrende und Lernende ihren Pflichten ein Gnügen leisten.

Woran es nun gelegen, dass die heilsame Verordnungen der

gottseligen Fürsten christmildester Gedächtnis, wegen des

Schulwesens in Stecken gerathen, auch andere, die von GOtt

und Natur das Recht haben, für ihre Unterthanen zu sorgen, so

wenig noch an die Erbauung guter Schulen gedenken, ist bishero

noch ein Geheimniss gewesen. Ich glaube und urtheile nach
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der Liebe, dass der landverderbliche Krieg, der so oft diese

Länder beunruhiget, viele von diesen guten Anstalten ver-

nichtet. Wer will es mir aber auch verdenken, zu glauben,

dass, wenn lauter Davids und Männer nach dem Herzen GOt-

tes über die armen Letten herrschen würden, auch ein jeder

unter ihnen, mit David sagen würde: Ich habe gern fromme

Diener, Psalm 101. V. 6. Einige christliche Herrschaften dieses

Landes geben den andern die besten Exempel von der Möglich-

keit und Nutzbarkeit der anzuordnenden Schulen, (...), aber

die haben noch wenig Nachfolger. Ist es denn aber gnug, dass

man etwa so viele Seelen in den Anschlag seines zeitlichen

Vermögens bringen kann, und dieselben nur bloss so zähle, wie

die alten Morgenländer ihr Vermögen an grossem und kleinem

Vieh herrechneten? Wird der oberste Lehnsherr an jenem Tage

keine Rechenschaft von den verwahrloseten Seelen fordern?

Oder können die Letten keine gute Unterthanen seyn, wenn sie

gute Christen sind?" ■—

„Es mögen vielleicht noch mehrere Ursachen seyn, die den

nothwendigen Schulenbau in Curland bishero behindert, sie

werden aber nach einer genauen Prüfung gewiss von keiner

Wichtigkeit seyn. Es wird ja noch einmal nach der Barmher-

zigkeit GOttes die Zeit kommen, da man einsehen wird, dass

es nicht gnug sey, wenn man den armen Letten Prediger in

der Kirchen aufstellet, sondern dass man ihnen vor

allen Dingen wohleingerichtete Schulen zu-

ordnen müsse, in welchen erst Menschen,

nachmals Christen gezogen werden könnten." —

Tie ir it monumentāli vārdi, un top jo nozīmīgāki, ja ievēro,

ka tos izteicis garīdznieks, kas nākamajā 1747. g. tika par

visu Kurzemes mācītāju oficiālu pārstāvi, nākdams ģenerāl-

superintendenta godā. Bet vienā lietā autoram ir grūts stāvok-

lis: runādams par Dāvidu un citiem valdības vīriem pēc Dieva

prāta, viņš turas līdzību valodā, jo droši vien viņam ir neērti

klaji par to runāt, ka skolu necelšanā īsti vainojami Kurzemes

valsts varas nesēji. Tie bij muižnieku pārstāvji. Par hercogu

nemaz nav runa. Kurzemi ne velti toreiz daudzina par muiž-

nieku republiku. Mūsu autors savu grāmatu veltīdams „zemes

valdībai" četru dižciltīgu kungu personā, tad protams nevarēja

par nevīžību skolu lietās izteikties vēl asāki. Arī tas, ko viņš

vācu priekšvārdos ir izteicis, jau dod godapilnu liecību viņa
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goda prātam un pilsoniskai drosmei. — Latviešu priekšvārdos

šie valdības locekli tiek pat dēvēti par „mūsu cienīgiem augs-

tiem zemes tēviem*, un par zemes tēviem neder izteikties kri-

tiski. Bez tam šie zemes tēvi bij pabalstījuši sprediķu grāma-

tas izdošanu ar simtu šķēpa dālderiem. — Tādos apstākļos tad

autors varēja runāt tikai ar vislielāko apdomību, bet ja arī

apdomīgajiem vārdiem netrūka daļas skarbuma, tad varam

iedomāties, cik bēdīgs ir bijis skolu stāvoklis, jeb labāki sakot,

ka par latviešu skolām Kurzemē tobrīd nemaz nevar runāt. ■—

Vācu priekšvārdos ir noteikti izmanāms, ka Baumanis skolu

lietas nokārtošanu gaida no tām aprindām, kam ir rokā valsts

vara, manta un pat cilvēki kā personīgs īpašums. Latviešu

priekšvārdos tā gluži nevar runāt, lai latviešus nemusinātu, te

jāuzsver, ka „tēviem un mātēm", kas toreiz bij vergu kārtā,

arī ir pienākums no savas puses par skolām gādāt.

„Bet to vien ja nožēlo, ka šinī mūsu zemē vēl tik maz ir

atrodami, kas grāmatā lasīt māk. Ak Dievs! kad tie laiki jele

nāks, kad latviešu bērniņi no pat jaunības, visi caur caurim,

dēli in meitas, taps skolā iedoti, in uz Dieva ceļiem mācīti?

Dievs lai valda jele visu cienīgu valdinieku, visu mācītāju ir

visu tēvu un māšu prātu, ka tie, to it gauži steidzamu darbu,

to skolu uztaisīšanu labi pārdomātu, in to vairs nekavētu.

Kas ir jums, jūs tēvi un mātes, no visas jūsu grūtas bērnu

audzināšanas? Jūs bērnus audzināt, tie nevaid tā audzinājami
kā lopi, kas uz nokaušanu top taupīti, jeb kā kumeļi, kas pie-

auguši tikai darbos dzīti top...

Dažs tēvs in māte vēl liek savus bērnus grāmatā mācīt,

bet tos dēlus vien, par meitām viņi maģ sirdēstus tur. Tas ne-

vaid pareizi. Kā labad nebūs meitām arī mācīties grāmatā?

Meitām dažkārt jo lēta sirds ir, nekā puišiem, viņas var iemā-

cīties visādus raibus adikļus adīt, raibu audeklu aust in rakstītu

šujamu šūt, kāpēc tad viņas neiemācītos arī grāmatā lasīt?

Meitām ir brīžam labāks balss nekā puišiem. Var viņas ganī-

damas, maldamas jeb citu darbu darīdamas, visādas nieku un

blēņu dziesmas, no māmulītes un kumeliņiem dziedāt, tad tas

viņām jo labāki klātos, kad no viņu mutes Dieva dziesmas at-

skanētu. Tām sievišķām arī jo vairāk vaļas ir, ne kā tiem vī-

rišķiem: kad saimnieks, kas grāmatu māk, pie sava jeb pie

kungu darba uz lauku iziet, tad saimnieces, mājās palikdamas,

vērpdamas, adīdamas, var savus bērniņus grāmatā labi mācīt,

10*
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kad viņas pašas ir iekš jaunības dienām mācītas. Tāpēc, mīli

tēvi in mātes! lieciet jele savus dēlus in meitas, ko Dievs jums

dāvanājs, grāmatā mācīt. Tā ir tā vislabākā manta, ko jūs

saviem bērniem iedot varat." Būs cilvēcīgi saprotams un lie-

tišķi motīvēts, ka autors grāmatniekus skubina iegādāties jauno

sprediķu grāmatu. „Dažs kādu zirgu („Maltas Gabbalu") iemai-

ņodams, vairāk naudas pieliek, ne kā šī grāmata maksā, in top

pie tam vēl brīžam piekrāpts."

Cik liela bija diskrepance starp īstenību, ko pazina Bauma-

nis, un ideju, pēc kuras orientējās Kurzemes hercoga 1572. g. li-

kumos! Var redzēt, ka Baumanis par šo neizpildīto likumu domā

ar žēlumu un tāpēc saviem priekšvārdiem piepin piezīmē klāt

attiecīgus posmus no 1572. g. baznīckārtības in extenso. Arī

šodien vēl mūsu zemes un tautas kultūrā dažs kas būtu citādi,

ja būtu reālizēta hercoga pavēle, kas paredzēja augstākas sko-

las Jelgavā, Kuldīgā un Sērpilī. Minētajās iestādēs bij mācāmi

katrā pa 6 audzēkņi, kas, spējīgi izrādīdamies, bij aicināmi da-

žādos atbildīgos amatos līdzīgi ārzemju ūniversitantiem. Šādiem

audzēkņiem bij paredzēta pilnīga apgādība no hercoga puses.

— Bet šīs labdarības bij attiecināmas — kā to uzsver īpašs

NB (nota bene!) — kā uz vāciešiem, tā arī uz „neväcu pui-

sēniem". — Diemžēl par šiem nevācu puisēniem nav nekas

dzirdēts īstenībā. Tāpat uz papīra bij palicis „baznīciekārtas"

4. punkta rīkojums, lai garīdznieki vienmēr iknedēļas apmeklētu

skolas, uzraudzīdami skolmeisterus un skolniekus, ka viss no-

tiktu pēc kārtas. — Baumaņa laikos mācītājiem ar tādām skolu

vizitācijām nebij ko pūlēties, jo jutin nejūtam pašu šo skolu!

Mazliet labojies ir stāvoklis Vecā Stendera un viņa pēc-

teču laikā. Nevar teikt, ka skolu lietā būtu daudz kas darīts,

izņemot varbūt Pētera akadēmijas nodibināšanu Jelgavā, kas

gan bij domāta augstākām kārtām, bet līdz ar to radīja izglī-

tības centru ar izstarojumiem arī tumšākos slāņos. Bet ja 18.

gadsimteņa otrā pusē kas ir labāk, tad tas nāk no relātīva

miera, līdz ar to labklājības pieaugšanas un beidzot no apgais-

mības tendences, kas no Vakareiropas ieviešas arī Kurzemē,

nodarbinādama labākos garus. Pie tādiem pieder Vecais Sten-

ders, kas prāta cilāšanu sprauž par savu sacerējumu galveno

uzdevumu un kas liekās ticībās saistītos cilvēkus uzskata par

„negudriem un āran prāta" (Pasakas un stāsti, priekšvārdos).
Viņa vēlēšanās ir, „kad jel vienreiz latvieši sāktu no saviem
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sapņiem mosties, prātu cilāt, un niekus un blēņas atmest!"

(Pasakas un stāsti). Taisni audzināšana ir nozīmīgs faktors cil-

vēka dzīvē, jo „no audzināšanas bērnu laime un nelaime at-

lec" (turpat, 2. izd., pg. 325). Bet skolu kā nav, tā nav! Vēl

1776. g. „Tās kristīgas mācības grāmatu" izdodot, Vecais

Stenders priekšvārdos žēlojas, ka mājās nav bijis pat „pātar-

nieku", acīm redzot, laužu, kas pātarus paši var lasīt un citiem

mācīt. Kad nu jaunieši grib doties laulībā, tad „spēdēs pie ve-

cām mātēm, jo skolnieki (= skolotāji) nebija." Dievamžēl vēl

augšzemē, visvairāk pie Mežiniekiem, daudz sētas irraid, kur

tikko tēviņu reizi prot!" ■— „Nu, gods Dievam! grāmatnieki

plašas." — „Bet kas vēl pie pilnīgas Dieva atzīšanas trūkst,

tas ir labas grāmatas un skolas." — „Par to nu skolas

(Stendera retinājums) ļoti vajadzīgas ir... kur bērni pie prāta

cilāšanas ieradināti top.

Gan Vidzemē pie visām baznīcām skolas iraid. Bet kā tas

ir Kurzemē? Asaras birst, to minēt!" — „Ak žēlīgs Dievs! uz-

skubini mūsu cienīgu Lielkungu un žēlīgu Zemestēvu, kas

augstu skolu priekš jauniem kungiem ar lielu godu Jelgavā uz-

taisījis, ka tas arīdzan tēvišķi par plašāku izskaidrošanu tās

latviešu tautas šinī zemē gādātu, un pie ikkatras baznīcas,

Latviskas skolas, kā viņš to sen apņēmies, uztaisīt pa-

skubinātu." Dievs, tā Stenders lūdz, viņu par to lai pušķo „ar

nemirstamu piemiņu un slavu pie visām latviešu tautām!"

Bet arī muižām nāktos šai lietā ko darīt. „Cienīgi kungi"

lai dāvājot no „tās naudas un mantas, ko Dievs tiem ne velti

devis, Latviskām skolām." 1783. g. izdodams Jaunu

izskaidrotu dziesmu grāmatu, Stenders vācu priekšvārdos

skanīgos slavas vārdos cildina Kurzemes zemestēvu par aka-

dēmijas nodibināšanu, bet tad arī nepiemirst latviešu likteni,

jūsmīgi par to izteikdamies, kāda spoža saule lektu šai nabaga

tautai, ja arī viņai zemestēvs pievērstos tuvāk un gādātu par

atziņas izplatīšanu. ■—

Stenders, kā no viņa biogrāfijas zinām, bij norūdīts skolu

darbinieks, kas nevien Zemgalē, bet arī Vācijā un Dānijā bij
šinī laukā ieguvis bagātu pieredzi. Ja tad nu viņš par latviešu

skološanu tā interesējās, tad te nebij vienkārša jūsmošana, bet

piedzīvojuša un augstu stāvoša kultūras cilvēka centieni. Šie

centieni top jo nopietnāki aiz tā iemesla, ka viņiem ir arī so-

ciāla nokrāsa. Latviešu rakstos tas — tāpat kā Jukuma Bau-
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maņa gadījumā ■— tik gaiši nevar izpausties, lai autoram ne-

pārmestu zemnieku kūdīšanu, totiesu vāciski Stenders aizstāv

zemnieku — bet latvietis un zemnieks toreiz bij identiski jēdzie-

ni — loti nozīmīgos vārdos, kas satur it skarbu kritiku par to-

reizējiem apstākļiem. Tā iekš „Wahrheit der Religion" 1784. 11,

pag. 437. viņš izsakās: „fliezu kommt die grosse Verachtung

des Bauernstandes bei dem gar zu grossen Anwuchs der

Städte und Abnahme des Landbaues. Alle Einwohner der

Städte und besonders die schachernde Juden sind verzehrende

Stände, und bloss der Landmann ist eigentlich der ernährende

Stand.
...

Um eines Eitelkeit und Privatnutzens willen müssen

oft tausend leiden. Wieviel gnädige Herren und Väter ver-

wandeln sich in Blutigel. Noch mehr. Wie sehr leidet nicht

Tugend und Religion, wenn Kleider und Wind, und nicht Weis-

heit und Verdienste geschätzt werden."

Dzejiska turpinājuma starp citu sacīts:

Arme Kinder zu erziehen

Mache dir zu einer Pflicht.

Tālāk Stenders kā īsts cīnītājs sociālā laukā ducina pret

alkoholismu: „Mein Gott! wie muss die Armut um eines jüdi-

schen Vorteils willen darben!"

Dzīvē izvest savus centienus Stenderam izdodas tomēr

tikai niecīgā mērā. Vēl pašā vecumā viņam „skolas Kurzemē

jeb grāmatnieki Augšzemē" pieder pie retiem brīnumputniem.

Bet Vārenbrokā viņš pieredz latviešu tautas skolu. Liekas, ka

taisni no Stendera paša ir izgājis ierosinājums šo skolu dibi-

nāt. Bet taisni šīs skolas liktenis arī itin uzskatāmi rāda, uz

kādiem nedrošiem pamatiem atradās latviešu tautskolas celtne.

Sajūsmas brīdī vai izglītības draugu paskubināts, muižnieks

skolu atvēra, bet ja sajūsma pārgāja, vai radās nepatikšanas,

kuru taču nekur netrūkst, tad taisīja skolas durvis ciet, jo

skola nebij nodrošināta ar kādu likumdošanas aktu vai formālu

saistību. Tas ir tas nedrošais stāvoklis, ko vēlāk skolu drau-

gam Volterim Cīravā nācās apzīmēt kā fundācijas trūkumu

(sal. Tautskolas līdumnieki Kurzemē, pag. 26). „Drosas fun-

dācijas tai līdz šim nav." — It sevišķi liktenīgs varēja būt

tāds nenodrošināts stāvoklis, ja muiža pārgāja citās rokās.

Atcerēsimies Spāģa cīņas un ciešanas! — Bet nemaz nepārejot

uz 19. gadsimteni, arī Stenders pats vēl savā mūžā redzēja
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aizdarāmies skolas durvis Vārenbrokā. Lietas sīkāki apstākļi

mums nav zināmi, bet ir taču skaidra lieta, ka iestāde bez tie-

siskas fundācijas ir padota visām nejaušībām. Tās pieredzēja

arī Stendera iemīļotā Vārenbrokas iestāde, kā to liecina

priekšvārdi „Zingu lustēm" II 1789.

„Die Tanzlieder von Nr. 49—53 dienen zum unschuldigen

Vergnügen, wovon ich eine auffallende Erfahrung nicht unbe-

rührt lassen kann. — Als der sei. Herr Hauptmann von Bol-

schwing, dessen Name im Segen bleibe, die Warenbrocksche

Schule aufrichtete, sahen die lettischen Kinder selbige als ein

Marterhaus an und kamen mit nassen Wangen. Sobald aber

auf meinen Rat Tänze, besonders der Schultanz Nr. 49 Tur

skolā :,: tur mūsu laima zeļ, eingeführt wurden, ward alles

fröhlich. Und da sich solches im Gebiet durch die nach Hause

abgeholten Schulknaben verbreitete, wurden alle Kinder in

den Gesindern von Schulbegierde begeistert, und fingen selbst

an ihre Eltern zu plagen, sie zur Schule zu schicken. Wie oft

habe ich in demselben Hofe den muntern Tänzen der Schul-

kinder, bei dem Wonnegefühl des grossmütigen Stifters, mit

Rührung beigewohnt. Wollte der Himmel, diese Stiftung, die

mir am Herzen lag, stände noch.

Indessen gebe Gott, dass auch diese meine Bemühungen
den heilsamen Endzweck erreichen."

Nupat minētie priekšvārdi mums Stenderu rāda nevien

kā ievērojamu skolu labvēli, bet arī kā liela vēriena praktisku

paidagögu. Lai še seko viņa

Nr. 49. Skolu dancis. Meld.: Im Mayen, im Mayen.

1. Tur skolā, tur skolā!

Tur mūsu laima zeļ.

Kad mēs labi mācāmies,

Tad mums priekus cel.

Lai tā dar, lai tā dar —

To visi protam ar —

Paldies mīļām grāmatām,

Kas mūs gudrus dar!

2. Pēc skolas, pēc skolas,

Tad varam lustēties

Un kā jauni ļautiņi

Lab' izgrozīties.

Lai tā dar etc.
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3. Dievs svētī, Dievs svētī,

Kas ļaudīm skolas ceļ!

Lai tie, kamēr pasaul' stāv,

Spožā godā zeļ!

Lai ta dar etc.

Citas „danču lustes" ir:

50. Tēvu dancis. Kad tēvs apņēma māmiņu.

51. Bandinieka dancis. Priekš mēra bandnieks bija.
52. Sliņķu dancis. Sliņķis gāja.

53. Aunu dancis. A. J. S. Es auns no Vaczemes.

Tos pašus centienus pauž Stendera Dziesmu grāmata.

Ak Dievs, jel kungus modini,

Ka tie kā tēvi cienīgi

Ir mūsu bērnus apgādā

Un visur skolas uztaisa.

„Tas izskaidrotas dz. grāmatas" 11. 1792., pag. 68.

Stenders, kā viegli protams, augstu pacēlās starp saviem

laika biedriem, bet tikpat labi ir protams, ka viņš nestāvēja

izolēts, būdams sakarā ar sava laika garīgo dzīvi. Tad nu nav

ko brīnēties, ka Stenderam radniecīgas balsis sāk skanēt malu

malās. Un lai gan aiz šīm balsīm, kas nāca no intelliģentu ap-

rindām, nestāvēja materiālais spēks, viņas tomēr tika par

varu, kuru nevarēja ignorēt. Tā mēs tad nu redzam, ka 19.

gadu simteņa sākumā nevien valdības akti, par kuriem še

nerunāšu, piegriežas zemnieku skološanai, bet ka īpaši sko-

las ideja pati nodarbina labākos prātus. Ir interesanti atzīmēt,

ka taisni Kurzemei — ņemot šo vārdu šaurākā nozīmē — ir

ap šo laiku savi skolas entūziasti.

Kā viens no izcilākajiem viņu starpā ir jāmin Apriķu „Kār-

lis Gatarts Elbervelts", kas nevien Neredzīgo Indriķi ir cēlis

gaismā un godā, bet vispārim ir domājis par latviešu skolo-

šanu. Elferfeldam varbūt dzejnieka talanta ir mazāk nekā

Stenderam — nav viņš vismaz tik populārs kā Stenders

— bet latviešu zemniekam cilvēcīgas tiesības un latviešu

jaunatnei skolas izglītību viņš novēl ar ne mazāku dedzību,

bet pat ar tādu sajūsmu, kas pāriet jau sentimentālismā. Vis-

gaišāki to rāda viņa Bērtulis un Maija, 1804. g. Līksmības grā-

matā.
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Te, pārciestu netaisnību izlīdzinādams, kungs piešķir Mai-

jai kā „Hdzdevi, ko mīlam nesīsi vīram", 100 dālderus, bet

Maija tos grib izlietāt skolas celšanai.

„Ciemgs, žēlīgais kungs! atbild tā meitiņa, nu jau

Saulīte man atspīd, nu celšos, dzīvošu jauna!

Paldievs žēlīgam tēvam, kas nabadzīti man žēlo!

Simtu reizi paldievs! — Ak svētī, Dieviņ! to tēvu! —

Bet apžēlojaties, ja vēlat man pilnīgu laimi,

Ļaujat, ka tie simts dāleri, ko man tik žēlīgi dodiet,

Še pat paliek pie Jums — ne smādēju dāvanas tiešām!

Bet lai paliek pie Jums; uztaisiet namu priekš skolas,

Ka tie ļautiņu bērni pie Jums sāk mācīties arī.

Kā pie pirmajā kunga liels jaukums! Bērniņi visi

Lasīt mācās ir rakstīt, un rēķināt arī, cik vajag;

Mācās Dieviņa vārdu jo labāki. — Gudrība visur

Ronas veciem un jauniem, un taisnas mīlības vairāk.

Gan jau — to zinu! — bez tam to skolu cēluši butut,

Bet par žēlastību to vien Jūs zemīgi lūdzu —

Pārtikuši bez tam mēs būsim; Dievs mūs ir svētījs!

Daudz negribam! Ir būs tiem nabadziņiem ko piemest, —

Ņemat to naudu par zīmi, ka sirdī jūtu to labu,

Ko Jūs darījāt man, ka Jūs man dzīvību devāt;

Un ka ļautiņus šos, tik godīgus, mīlēju gauži,

Ka pateikšanu tiem par mīlību gribētu rādīt.

Jūs, ak cienīgais tēvs, kas man tik žēlīgi ceļliet,

Jūs pieminēšu mūžam, par Jums es Dieviņu lūgšu. —

Ak tu meitiņa laba, tā sāk tas kungs, nu jau redzu,

Kāda goda tu vērta, ka sirds tev mīla, ka mīksta.

Ņemšu gan to naudu, ko dodi, lai skolu še ceļu,

Un jo simti no tev iedoti dāleri vairāk,

Tiešām daudz vairāk maksā, ne daudzreiz tūkstoši, ko tas

Bagātais dod; es gribu to skolu saucamu: Maijas!

Maijas skola tā būs! Tev vēl pēcnākami godās,

Skolas vārdu pieminot: „Tā bij vēl meita, kas daudz geld!"

Sacīs tie bērnu bērni; no tev tad mācīsies visi.

Cienīgs, žēlīgais kungs! par daudz! ta skola nav mans gods!

Jums tas vienam pieder! Cik ir tas mazums, ko domu!

Kad norēķina to, ko skola visa Jums maksas,

In to pašu vēl devāt, gan bagātu žēlības zīmi! —

īsti jo vairāk tāpēc, ka tu gan cietusi pie mums,

Ko nemaksātu tūkstošu daudz to dāleru; tevim

Pieder jo vairāk tas gods; lai paliek: Maijiņas skola!

Un šo vasaru pat — man baļķu gan! — sākšu jau būvēt! —

Paldievs, žēlīgais tēvs, ka žēlastību tiem bērniem
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Tādu parādāt lielu! Nu, kā Jūs gribat, lai piemin

Mani, ka vēlējusi labprāt šo laimi tiem bērniem.

Jūsu vārds bet pavisam šai skolā lai spigulo pirmais:

levalts Maijiņas skolu! Tā rakstiet, visi tad zinās,

Kam ir īsti tas gods. — Pār daudz, kad tik Maijiņas piemin!

Gan būs: Maijiņas skola! Kas piemin, dzīsies tev pakaļ!

Un jo lēti jau pats pie draudzes redzēšu augļus.

Kungam līdzi tapt, netic; pēc bagātības vien mēro,

Kas tiem neva. — Bet Maijiņai līdz tapt, cerē jo lēti." —

Ko Stenders, Elferfelds un citi labākie vācu gari praviešo,

to sāk saukt viņiem pakal arī vienkāršais latviešu cilvēks, vi-

siem latviešiem priekšgalā ar šo saucienu nostājas Neredzī-

gais Indriķis. Viņš izteic to pašu, ko viņa skolotāji, bet tomēr

no cita viedokļa. Tie gādāja par tautu; viņš bija šīs tautas

loceklis, un taisni tāds, kam visvairāk vajadzēja ievadīšanas

gaišākā dzīvē. Ir loti zīmīgi, ka Indriķis, apdziedādams „savu

bēdu pilnu būšanu, ka tam acu gaisma trūkst", taisni par to ir

noskumis, ka tam nav lemts skolā mācīties:

„Citi mācās skolā

Labas grāmatas,

Kas tiem lustes sola

Labsataisītas."

Bet trūkumu, ko viņš pie sevis sajūt, Indriķis nevēl citiem

piedzīvot un tāpēc latviešus skubina skolas celt un bērnus

skolā sūtīt. Pie skolu celšanas latvieši gan varēs dot tikai

„dalu", gluži kā Maija Elferfelda idilē, bet aktīviem pēc In-

driķa domām skolu lietā ir jātop arī latviešiem. — Šī zīmīgā

vieta ir atrodama Indriķa dziesmā „Uz savu tēvu zemi Kur-

zemi" un skan:

„Jau pat daudz naudas sola,

Sirds būdams žēlīgs tas (t. i. ķeizars),

Lai top uzcelta skola

Pie katras baznīcas;

Ka bērni nevien lasīt,

Bet rakstīt, rēķināt

Tur mācās: un ja prasīt

Liek no jums daļu klāt,

Tad žēl jums kādu graši

Priekš bērnu laimes mest!

Jūs neprotat, neprāši,
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Ciek tas var augļu nest.

Jus' izrunu gan protu:

Kas strādās darbiņus,

Kad bērnus skola dotu?

Kas ganīs lopiņus?

Kā paraugs Indriķim te derēja Vecais Stenders, kas dzies-

mā „Lai dziesma skan no labu kungu goda" bij taisni skolu cel-

šanu izvirzījis kā kungu prerogatīvu.

„Kas labāk jau par mūsu bērniem gādā,

Kā kungi skolas celdami,

Kur bērniem taisnas ziņas rāda

Ar prātu dzīvot-laimīgi?

Lai Dievs jus, kungus, apsvētī!

Jums pateiks bērnu bērniņi!"

Bet ja toreizējie latvieši bērnu aizturēšanu no skolas aiz-

bildināja ar bērnu nodarbināšanu saimniecībā, tad Indriķis

tamlīdzīgus iebildumus neatzīst, jo viņš aizrāda uz rakstīt

mācētājiem, kas tāpēc citus darbus jo labāki strādā. Tā

Indriķis, viņa dziesmām pa daļai Zemgalē, bet īpaši Kursā

izplatoties, palīdz arī latviešu prātus vērst uz skolas vaja-

dzību. Ja tad Indriķis vienā no saviem visvēlākajiem sacerē-

jumiem, proti allēgoriskajā dziesmā par brīvestības precēšanu,

līgavas tēvam Hek solīties, ka viņš līgavu kāzu rītā „godam

apgādāšot", tad gribas domāt, ka Indriķis šo kāzu dāvanu ir

iedomājies skolu veidā, ko vecāki (= muižnieki) pasniedz sa-

vai patstāvīgā dzīvē izejošai meitai (= latviešu tautai). Katrā

ziņā laika biedriem tāds iztulkojums likās pats dabīgākais.

Vismaz Latv. avīzes, kas Indriķa dziesmu iespieda, pie šīs vie-

tas piezīmē: „Tā labākā dāvana, ko arāju ļaudīm pēc brīvlai-

šanas varētu apgādāt, ir labu skolu iecelšana, uz ko lai Dievs

mums visiem palīdz!" (L. A. 1822. Nr. 46.)

Tā nu saucieni pēc skolām skan visās malās, bet skolu

vēl arvien ir visai maz, jo tie, kam Dievs, kā Stenders sacīja,

mantu nav velti devis, vairās skolu lietā no nastām. Tādos

apstākļos tad tikai it kā nejauši un gluži sporādiski dzirdam

Kurzemē kādu skolu pieminam. Lai skolām tomēr līdzekļus

sagādātu, izmēģina darbīgi vīri savu laimi grāmatniecībā. Tā

Grobiņas mācītājs Krišans Vidriķis Launics 1817. gadā izdod

grāmatu „Luters, jeb stāsti etc.", ar kuras palīdzību grib vei-

cināt skolas lietu. To liecina priekšvārdi: „Šī grāmatiņa maksā

iesieta 25 sudr. kopēkus. Tas auglis, kas no viņas pārdošanas
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lēksies, taps latvisku skolas būšanai Grobines draudzē par

labu valkāts; tāpēc ikviens, kas pārāki par šo izdošanas naudu

maksā, lielu pateicību nopeln, un labu darbu būs darījis." Bet

ne grāmatas pirkšana vien rūp autoram; viņš savus lasītājus

visai enerģiski arī skubina uz skolu izlietāšanu:

„Meklējiet gaišumu baznīcās un visvairāk skolās! Mācait

saviem bērniem lasīt un Dieva atzīšanu! Lai ir mācās rakstīt

un citas gudrības! Nedusmojiet ar tiem, kas jums skolas cel

un jūsu bērnus mīligi spiež, lai mācās, bet turait tos par jūsu

īsteniem labdarīgiem draugiem. Priekš Lutera bija tie ļaudis

Vāczemē arīdzan tīri lopi, bet kad viņš skolas iecēle, kā tad

tie skaidrējās un no miega pamodās! Lūdziet arī:

Svēti skolas, baznīcas,

Kurās top pēc Dieva prasīts

Dieva vārds lai sētiņās

Top ar prātu valkāts, lasīts."

Ar tādu paskubinājumu tautā iedams, Launics, cik var

spriest, ir pārliecināts, ka viņam netrūkst cienījamu laika

biedru, kas simpatizēs viņa centieniem. Vismaz viņš sagaida

simpātijas no deposedētā hercogu nama, kam Kurzemē vēl

arvien varēja būt plaši sakari. Tālab Launica grāmata ir dedi-

cēta „Tai augsti cienījamai un žēlīgai Lielmātei D oro te a

no Kurzemes, mūsu tēvu zemei vecai, bet ne mūžam ne-

piemirstamai mātei un valdniecei." Pie Lielmātes griezdamies,

autors saka par savu grāmatu: „Latviešu tautai un nabagiem

skolas bērniem par labu tā ir sarakstīta. Ar kādu vārdu tā jau-

kāki varētu tapt pušķota, ne kā ar Jūsu vārdu, vismīļākā Liel-

māte! Ja, Jūs šo valodu vēl protat, Jūs esat kurzemniece, ne

vien pēc cilts un asinīm, bet vairāk caur to mātes mīlestību,

ar ko Jūs savu tēvu zemi un viņas iemājniekus arvien savā

sirdī esat turējušas un vēl turat. Tāpēc uzdrīkstos šo manu

darbu pie Jūsu kājām nolikt etc."

Arī Launics pieder pie izcilākiem Kurzemes mācītājiem.

Vitenbergas ūniversitāte viņam piešķir Dr. philos. titulu 1802.

gadā. Bet savā prāvesta iecirknī viņš gādā par skolu nodibi-

nāšanu, ko jau illūstrē apskatītie grāmatas priekšvārdi. Kall-

mejers-Otto par viņu izsakās: „Er zeichnete sich durch grosse

Tätigkeit für den Unterricht der lettischen Kinder in der

Schule und im Hause aus, bewirkte die Errichtung von
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Schulen auf allen Gütern seines Sprengeis und schrieb zweck-

mässige Lehrbücher für dieselben."

Skolu lietā arī tā parādība nav nenozīmīga, ka iznāk lie-

lākā skaitā skolas vajadzībām nodomātas vai noderīgas grā-

matas, un ka sabiedrības labākā dala par tām interesējas. Ne-

maz nerunājot par Vecā Stendera „Bildu" ābeci un Mazo bībeli,

arī vina pēcteči ir šinī laukā darbīgi un atsaucīgi. Tā nupat

minētais Launics ir 1808. g. izdevis „Kristīgas bērnu mācības

grāmatu", ko „Wöch. Unterhaltungen" atzīmē savā 1808. g.

21. numura pirmajā vietā, izceļot, ka grāmata noderēs ir sko-

lotājiem, ir vecākiem. „Dadurch eignet er sich zum Gebrauch

auch in den Händen derjenigen Schulmeister und Altern, die in

Ansehung dessen, was den Kindern eigentlich abzufragen sey,

sich in Verlegenheit befinden." Bet nevien tiešas skolas un mā-

cības grāmatas gūst recenzentu ievērību. levērību bauda visi

raksti, kam ir attiecībā uz Kurzemes zemniekiem paidagoģiska

nozīme šī vārda plašākajā nozīmē. Illūstrācijai noder Jaunā

Stendera „Auzän Ernests". Šo grāmatu izdošanai sagatavojis,

Jaunais Stenders izlaiž „Zinu, visiem latviešiem un viņu drau-

giem dotu" (1806.), kurā uzaicina parakstīties uz šo grāmatu.

„Auzän Ernests" gan tiešām ir ievērības cienīgs, bet laika

garu raksturo tas apstāklis, ka „Ziņai", kas šo grāmatu ieslavē,

ir veltīta vesela pusloksne! Grāmatu reklāmē, ko mēs tik se-

nos laikos nemaz negaidītu latviešu grāmatu tirgū! Bet vēl

zīmīgāks ir tas fakts, ka šī iepriekšējā ziņa, nemaz nenogaidot

grāmatas iznākšanu, izsauc iekš „Wöch. Unterhaltungen"

1807. Nr. 11 tikpat garu recenziju, cik garš bij grāmatas iesla-

vējums! Pie tam recenzija spīguļo visādās asprātības krāsās.

Redzams, latviešu topošā vai vēl radāmā kultūra ir visai sa-

viļņojusi šejienes labāko vāciešu sabiedrību. Šai
— Herdera

garā plaukstošai — interesei nāk par labu tas, ka nācionāla

izolēšanās šim laikmetam ir sveša, un ka apgaismības laik-

mets ir mācījis pacelties pāri kārtu aizspriedumiem. Tā arī

Jaunā Stendera recenzents neapšauba, ka „Kurzemes zem-

nieks pa dažādo šķiru (Stände) kāptuvi var sasniegt augstā-

kās pakāpes, un tikt ne tikai brīvs un bagāts, bet var arī iz-

virzīties (sich auszeichnen) kā varonis karā, kā zinātnieks,

kā mākslinieks, kā veikalnieks." Ņemot vērā, cik bēdīgā stā-

voklī latvieši atradās, un īpaši vēl Kursā, šīs gaidas varētu

izklausīties pārāk rētoriskas, skaista vārda dēl izsacītas, bet
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tamlīdzīgu valodu dzirdam no vairāk pusēm. Tā Elferfelds,

Indriķi tēvu zemes publikai ieteikdams, izsaka vēlēšanos, kaut

„mums būtu daudz īsti klasisku latviešu darbu!" Zināms, šo

darbu autori varētu būt arī vācieši, bet domu pamatā taču gul

pārliecība, ka arī latvietis ļaujas pacelties tai gara augstumā,

par kuru domā klasicismu minot. — Bet attiecībā uz dzejas

mākslu, kāds cits recenzents, Fogts (Voigt), par Indriķi runā-

jot, taisni uzsver, ka nu ir laiks latviešiem pašiem šinī laukā

tikt aktīviem. „Nachdem Deutsche so lange und viel dem Let-

ten vorgesungen haben, ist es auch wohl recht und billig, dass

er selbst einmal die Leyer ergreife." („Wöch. Unterhaltungen").

Bet ja nu bij pašiem dziedāt — un šī dziedāšana neattie-

cas tikai uz dziesmu darināšanu, bet uz visas kultūras dzīves

aploku — tad latviešiem pašiem nākot pie aktivitātes, izcēlās

jautājums, ciktāl augošajā latviešu kultūrā izpaudīsies latviešu

pašu īpatnība, īpaši viņu valoda. Un sevišķi svarīgs šis jautā-

jums bij jaunorganizējamai skolai. Divi viedokļi te radikāli at-

šķīrās. Vienas puses uzskatus spilgti izpauž Jaunais Stenders,

skubinādams latviešus pāriet vāciešos un pieņemt vācu valodu,

kurā „man tausend Bücher haben kann, eins schöner als das

andere, und manche mit hübschen Bildern geziert." — Šim

vācinātājam un viņa bildītēm enerģiski stājas pretim Elferfelda

domu draugi, kas nevar ieskatīt, kādējādi vācu valoda „mit

ihren tausend Büchern — wären sie auch alle mit Bildern

geziert", latviešu starpā veikšot lielo apgaismošanas darbu.

No latviešu pārvācošanas pa lielākai daļai ceļoties tik tikumu

pagrimšana un frivolitāte. Nē, latviešu valodai tādā kārtā no-

tiktu pārestība, īpaši patlaban, kur šīs valodas draugi un pazi-

nēji to sacenzdamies izkopj par singulārāko starp visām tautas

valodām plašajā pasaulē un kur vairs netrūkst pierādījumu, ka

šīs valodas spārni var pacelties dzejiskā lidojumā, vai kur šai

valodai ir vijības diezgan pieglausties visatjautīgākajām do-

mām un maigākajām jūtām. Jaunajam Stenderam dotā replika

pelna, ka šo vietu izrakstām oriģinālā un burtiski. „Es ist doch

in der That Unbilligkeit gegen die Sprache selbst, gerade zu

einer Zeit, da ihre Freunde und Kenner einander an edlem

Eifer und in den glücklichsten Versuchen zu übertreffen stre-

ben, ihr den Namen Sprache erst recht zu sichern, sie zu

der einzigsten Volkssprache in ihrer Art auf dem weiten Erd-

boden zu erheben; zu einer Zeit, da sie es durch immer neue
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Proben darthut, daß ihr weder der Fittig zum Dichterpflug,

noch die Gewandtheit, sich dem geistvollsten Gedanken, der

zartesten Empfindung anzuschmiegen, auch der Witz nicht

mangelt, neue Worte zu schaffen, so deutsch-stolz auf die hin-

zuweisen, als wäre sie nur die arme plumpe Bauernsprache.

Unbilligkeit ist es ferner gegen die mannigfaltigen, trefflichen

Arbeiten unserer lettischen Schriftsteller, die dem Volk gewiß

einen Schatz von Kentnissen aller Art, von gemeinnützigen

Belehrungen und schuldlosem Stoff zu froher Unterhaltung

darbieten, behaupten zu wollen: es könne nur durch Erlernung

des Deutschen gebildet werden; das heißt doch wenigstens so

viel: die Mittel in seiner Sprache wären dazu nicht hin-

reichend; — und auf wen fällt dieser Vorwurf?? Nicht minder

ist es unpatriotisch gegen das Volk selbst, ihm, anstatt es auf

den wirklichen Vorzug, daß es seine eigne Sprache hat, auf

seine eignen Bildungsmittel in derselben aufmerksam zu

machen, und es zur dankbaren Benutzung aufzumuntern, die

Lüsternheit nach fremdem Gute einzuflößen. Stolz darf — ja

stolz muß der Lette auf seine Sprache seyn. Sie ist nicht, wie

die Volkssprache in den meisten civilisirten Ländern, korrup-

ter Dialekt der allgemeinen Landessprache, nicht Undeutsch*),
nicht Sprache des Plebs, denn dieser spricht größtentheils

eine Art Deutsch, welches sich, wie die Pöbelsprache aller

Länder, durch Verderbtheit und Gemeinheit auszeichnet. Man

kann daher auch nicht jener Behauptung des verewigten

Probstes Stender § 7 in der Einleitung zu seiner lettischen

Grammatik beypflichten : die lettische Sprache wäre seit

Unterjochung und Bekehrung der alten Heiden in Liv- und

Kurland nur gemeine Bauernsprache; sie ist nichts anders ge-

worden, als was sie damals war — Sprache einer Nation, die

noch immer fortexistirt ; und, was wahrlich bemerkt zu wer-

den verdient, ganz entgegen dem gewöhnlichen, durch die

Geschichte bestätigten, Schicksal der Sprachen überwundener

Völker, von der ihrer Besieger oder Bekehrer allmalich ver-

schlungen zu werden, hat diese sich nicht allein erhalten, son-

*) Eine von der deutschen ganz verschiedene Sprache undeutsch

nennen, wie das hier in Ansehung der lettischen geschieht, ist wirklich einer

unsrer sonderbarsten Provincialismen, aber auch daneben Beweis vom

deutschen Stolz. Wie viele undeutsche Sprachen giebts dann nicht!
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dem, wohl in Rücksicht auf Reinheit des Dialekts, als durch

Erweiterung ihres Umfangs, wirklich ausgebildet. Unsenn heu-

tigen Letten muß sie demnach als Urkunde seiner Selbststän-

digkeit, als das Band, welches ihn an seine Urväter knüpft,

unverletzlich werth seyn. Schonte doch das Schwerdt des

Eroberers und die Geisel des Bekehrers dieses Bandes, warum

sollt die Deutschsucht es jetzt zerfasern? warum soll aus dem

genuinen Letten (und darauf würde es am Ende doch hinaus-

laufen) ein zwitterartiger Undeutscher werden? Nein — man

arbeite vielmehr der ohnehin durch deutschen Stolz schon

längst bey manchem Letten aufgeregten Geringschätzung

seiner Abkunft, der durch den Luxus schon ziemlich verbrei-

teten Sucht zu lächerlichen und verderblichen Germanismen

in Sprache und Sitten entgegen."

Kā drāmā katrai pusei ir sava taisnība, tā arī šinī sabied-

riskajā konfliktā. Mums, protams, simpātiskāks ir tas viedoklis,
kas augstāku vērtē latviešu tautas un valodas īpatnības, bet

vairāk praktiska labuma varēja gūt ar vācu valodas palīdzību,

ko propagandēja Stenders, pēc savas saprašanas arī latvie-

šiem labu vēlēdams. — Šai uzskatu polāritātei vajadzēja kļūt

sevišķi asai, kad dibināja latviešiem skolotāju seminārus un

sāka veidoties tautskolu tīkls, tā tad ap 1840. gadu, bet ap to

laiku vācu sabiedrība uz latviešu izglītības lietu raudzījās jau

daudz šaursirdīgāk, un latviešu valoda, ko Elferfelda domu

draugi gadsimteņa sākumā gribēja uzturēt un godā celt aiz

labvēlības un pietātes, tagad daudzkārt tika uzlūkota — līdzīgi

pastalām un pašaustām drēbēm — kā līdzeklis latviešu taut-

skolotāju noturēt zemākā sabiedriskā līmenī, kurpretim ar

vācu valodu viņš būtu varējis no atzīšanas koka plūkt neatļau-

tus augļus un īpaši krist nepieļaujamā lepnībā. — Bet šis at-

tīstības posms neietilpst mūsu pārskata robežās.
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